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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1965 – 1969. 
 

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Måndagen den 4 Januari 1965. 

 
Bröllop. 

 

  I Härlunda kyrka vigdes nyårsafton fabriksarbetaren Sten 

Yngve Johansson, Håldala, V, Torsås, och kokerskan Anita 

Johansson, dotter till hemmansägaren Nant Johansson och hans 

hustru Signe, född Gustafsson, Ulriksmåla, Härlunda. Vigsel-

förrättare var brudens konfirmationslärare, komminister Gustaf 

Ohlsson, som även höll vigseltal. 

 
Hyllning. 
 

  Trävaruhandlanden Erik Johansson, Häradsbäck, blev på sin 

50-årsdag hjärtligt hyllad. Först uppvaktade maka och barn, och 

sedan infann sig de anställda vid sågindustrin och överlämnade 

blommor jämte textad adress och en subskriberad penning-

summa. Dessutom uppvaktade syskon, övrig släkt, grannar och 

vänner med pengar och blommor. Många telegram anlände. 

 

 

 

 

 

 

Kennert Svensson 

Ingrid Nilsson 

Häradsbäck.                          Ingelstad. 

Växjö, nyårsafton. 

Agne Svensson 

Britta Persson 

Häradsbäck.                      Häradsbäck. 

Nyårsafton 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Hr Sten Johansson, Lönashult, med 
maka Anita, f. Johansson, Grimslöv.    

(Foto: Hansa, Älmhult).  
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Ur Smålandsposten N:o 7 Tisdagen den 12 Januari 1965. 
 

Salomon Svensson †. F. arrendatorn Salomon 

Svensson, Petersborg, Häradsbäck, har avlidit. Han 

var född 1887 i V. Torsås. I ynglingaåren jobbade 

han vid järnvägsbyggen och i tegelbruk i Danmark. 

Efter ingånget äktenskap 1915 flyttade makarna till 

Härlunda och bosatte sig då på arrendegården 

Petersborg, vilken tillhör kronogården Häradsmåla. 

Den bortgångne var en dugande jordbrukare. I det 

kommunala var han en följd av år verksam inom 

socialvården samt som blockledare. 

  Närmast sörjande är makan, barnen Arvid bosatt i 

Älmhult, Hildur gift med industriarbetare Sixten 

Lätt, Åseda, Ester gift med lantbrevbäraren Gunnar 

Karlsson, Dädesjö, Anna gift med byggnadsarbe-

tare Ture Karlsson, Växjö, Sven ogift och bosatt i 

hemmet, Edit gift med lantbrukaren Egon Alm-

qvist, Tranås, samt en broder. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 37 Lördagen den 6 Mars 1965. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far 

och Morfar 

Salomon Svensson 
*  8/2  1887 

† 11/1 1965 

har i dag lugnt och stilla insomnat. I 

tacksamt minne bevarad av oss, 

broder, övrig släkt och vänner. 

Petersborg, Häradsbäck den 11 jan.1965. 

JENNY SVENSSON 

Barnen 

Barnbarnen 

Så tag nu mina händer 

Och led du mig, 

Att saligt hem jag länder, 
O Gud, till dig 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

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

lördagen den 16 jan. 1965 kl. 14.00. 

  Efter akten inbjudes till en minnesstund 
på Hagadal. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

   

Hr Vigert Bengtsson m. maka Gunnel 

f. Hjalmarsson, båda från Växjö.   

(Hovfoto: Visit, Växjö).  
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Ur Smålandsposten N:o 12 Torsdagen den 21 Januari 1965. 
 

Ryd-polisen får ny bil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  I och med polisens förstatligande har en mångfald nyordningar vidtagits. Bl.a. har 

polisstationerna utrustats med bilar. Ryd-polisen fick sin vagn på tisdagen, en Volvo 

Amazon, som är synnerligen välutrustad för sitt syfte. 

  Bl.a. finnes brandsläckare, livlina, bogserlina, flaggor och skyltar samt lampor för 

olycksplatser, alcotestutrustning m.m. Bilen är försedd med röda lampor på taket, sirén 

och radioanläggning vilken möjliggör radiotelefonkontakt med såväl distriktskontoret i 

Älmhult som andra poliskontor i trakten. 

  Polismännen i Ryd var mycket nöjda med densamma.  

  Till vänster om bilen ser vi förste polisassistent Torsten Starbring samt förste polis-

konstapel Sölve Gustavsson, Ryd, till höger om bilen förste poliskonstapel Jens 

Johansson, Ryd, och sittande i den polisassistent Roland Nilsson, Älmhult. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 4 Mars 1965. 
 

Vävkurs avslutad i Häradsbäck 
 

  Vävkursen i Häradsbäck har avslutats med en utställning av de förfärdigade alstren, 

mattor, gardiner, löpare m.m. Ganska många hade infunnit sig när kamrer Sture Thorén, 

Ryd, å yrkesskolans vägnar hälsade välkommen. 

  Ledare för vävkursen har varit vävlärarinnan fröken Margit Stenvall, Växjö, som på ett 

skickligt sätt lärt de åtta eleverna att åstadkomma riktig och välgjord hemslöjd, något som 

publiken intygade likaväl som Hemslöjdens chef Astrid Jonsson, Växjö, när hon fram-

förde ett varmt tack till fröken Stenvall. Elevernas tack till lärarinnan framfördes av 

kamrer Thorén, som även riktade ett tack till de närvarande från Hemslöjden i Växjö. 

Från eleverna fick fröken Stenvall mottaga blommor. 

  Hemslöjden i Växjö visade ett antal av de äkta hemslöjdsalster som tillverkas här i länet 

såsom olika saker i träslöjd och smide, möbelslöjd, näver- och hornslöjd m.m. 

Hemslöjdschefen Astrid Jonsson visade en film om slöjd, ”Handen och smålänningen” 

vilken åtföljdes av fröken Jonssons förklarande skildring om de kronobergska slöjdarna, 

som i filmen sågs i arbete med tillverkning av olika slöjdalster. 
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Gerda Gustafsson †. Efter en tids sjukdom avled 

natten till tisdagen fröken Gerda Gustafsson, Villa 

Haga, Häradsbäck. 

  Den bortgångna var född 1896 i Ellagölshult, 

Härlunda. Redan efter konfirmationen blev hon 

moderlös och fick tillsammans med fader och 

syskon taga hand om skötseln av föräldrahemmet. 

Vid faderns bortgång övertog hon tillsammans 

med en bror föräldrahemmet. 1955 såldes gården 

och fröken Gustafsson köpte fastigheten Haga i 

Häradsbäck, där hon efter ett strävsamt liv kunnat 

slå sig till ro. Den bortgångna var en försynt och 

god människa, som förskaffat sig många vänner. 

  Närmast sörjes hon av systrarna Olga och Ada, 

svägerska, svågrar och syskonbarn. 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 41 Lördagen den 13 Mars 1965. 
 

Berusad man dömd för bråk 

i Häradsbäck 
 

  Mellersta Värends häradsrätt hade på onsdagen ordinarie ting under ordförandeskap av   

t.f. häradshövdingen Harald Kastrup. Som åklagare fungerade distriktsåklagare Hugo 

Möllerberg. 

  En yngling från Kyrkhult stod åtalad för våldsamt motstånd, fylleri och åverkan. Han 

hade på nyårsaftonen uppträtt i spritpåverkat tillstånd på ett dansetablissemang i 

Häradsbäck. Då han omhändertogs av två ordningsvakter, som skulle föra honom till 

arrestlokalen, försökte han genom att spjärna emot med fötterna och rycka och slita i 

vakterna försöka lösgöra sig. Sedan han förts in i arrestlokalen, bröt han sönder en lucka i 

dörren samt ett järngaller till takbelysningen. Ynglingen, som erkände vad åklagaren lade 

honom till last, ådömdes 30 dagsböter. Ägarna av dansetablissemanget hade yrkat er-

sättning för skadegörelsen, vilket också tillerkändes dem.  

 

 

 

 
 

Vår kära syster, faster 

och moster 

Gerda Adina 

Gustafsson 
* 17/2 1896 

†  2/3  1965 

har i dag stilla avlidit. Sörjd och 

saknad av oss syskon, syskonbarn, 

övrig släkt och vänner. 

Häradsbäck och Ryd den 2 mars 1965. 

SYSKON 

Syskonbarn 

Jag är en gäst och främling 

Som mina fäder här. 

Mitt hem är ej på jorden, 
Nej, ovan skyn det är. 

Där uppe bor 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. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-
ka söndagen den 7 mars kl. 10.00. 

  Efter högmässan inbjudes till Hagadals 

Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 44 Torsdagen den 18 Mars 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  85 år fyller på lördag husägaren Karl Magnusson, Långhult, Häradsbäck. Jubilaren är född i 

Sjöaryd, Urshult, men kom med sina föräldrar vid tre års ålder till Härlunda och bosatte sig på ett 

torpställe under Domänverket, Häradsmåla. Här hade han sin uppväxt och ungdomstid. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 46 Måndagen den 22 Mars 1965. 
 

Jenny Larsson †. I sitt hem avled i fredags fru 

Jenny Larsson, maka till hemmansägaren Algot 

Larsson, Knihult, Häradsbäck. 

  Den bortgångne var född i samma by 1886, där 

föräldrarna var lantbrukare. Där var hon dem be-

hjälplig med allt arbete i unga år tills hon 1911 in-

gick äktenskap och övertog tillsammans med ma-

ken dennes föräldrahem. Där har hon utfört en god 

livsgärning. Hon efterlämnar minnet av en glad 

och godhjärtad kvinna. 

  Närmast sörjes hon av maken och barnen Margit 

gift med busschaufför Sven Pettersson, Karlshamn, 

Elsa gift med kyrkvärd Axel Johansson, Torbjörna-

hult, Berta gift med hemmansägare Fritz Svensson, 

Pjätteryd, och barnbarn samt brorsbarn. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Måndagen den 29 Mars 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor 

och mormor 

Jenny Larsson 
har i dag i sitt 79:de levnadsår stilla 

insomnat i tron på sin Frälsare. Djupt 

sörjd och saknad men i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss, 

övrig släkt och vänner. 

Knihult, Häradsbäck den 19 mars 1965. 

ALGOT LARSSON 

Margit och Sven 

Elsa och Axel 

Berta och Fritz 

Barnbarnen 

Kära lilla Mor 

Nu är Din strävan slut, 

All smärta den är borta 

Och Du får vila ut, 
För allt vi Dig vill tacka 

För kärlek rik och stor, 

För omsorg och all möda 
Tack kära Maka och Mor. 

Sv. ps. 66 och 400: 11. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-

ka söndagen den 28 mars 1965 kl. 11.00. 

   

 

 

Johnny Åberg 

Sigbritt Karlsson 

Häradsbäck.                           Vislanda.                              

Den 27/3 1965.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 52 Torsdagen den 1 April 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 56 Torsdagen den 8 April 1965. 
 

Hilda Karlsson †. Efter en tids sjukdom har av-

lidit fru Hilda Karlsson, maka till f. hemmansäga-

ren Alfred Karlsson, Björkesjömåla, Häradsbäck. 

  Hon var född 1884 i Åbogen, Almundsryd. Här 

fick hon i sin uppväxt och ungdomstid hjälpa 

föräldrarna med allt arbete på föräldragården. År 

1901 inköpte hon tillsammans med föräldrar och 

syskon gården Björkesjömåla men flyttade först dit 

1902 för att förestå gården med sina föräldrar och 

syskons hjälp. År 1924 ingick hon äktenskap med 

Alfred Karlsson och makarna övertog då gården 

själva. Här har hon nedlagt ett stort arbete ute och 

inne med sysslor av olika slag. Hon efterlämnar 

minnet av en stilla och god människa, som vunnit 

allas aktning. 

  Närmast sörjes hon av maken, dottern Anna, gift 

med hemmansägaren Arvid Augustsson, Björke-

sjömåla, barnbarn samt broder och syster. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 20 April 1965. 
 

Spritlangare fast i Häradsbäck. 
 

  Veckan före påsk tog polisen i Ryd hand om en spritlangare i Häradsbäck. 

  Mannen har en tid varit misstänkt för olaga sprithantering och dagarna före påsk fick 

man fram bindande bevis. 

 

 

 

Alf Lööv 

Mona Lundgren 

Urshult.                             Häradsbäck. 

Den 31/3 1965.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

min kära mor 

och mormor 

Hilda Karlsson 
* 5/2 1884 

† 6/4 1965 

har lämnat oss i djupaste sorg och 

saknad. 

Björkesjömåla den 6/4 1965. 

ALFRED KARLSSON 

Anna och Arvid 

Barnbarnen 

Flitig så länge krafterna räckte. 

Fridsam och nöjd har du levat ditt liv. 

Somnat när Allmakten livslågan 
släckte. 

Ljust är ditt minne, vila i frid. 

  För dem, som önskar följa den avlidna 
till hennes sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-

ka tisdagen den 13 april kl. 15.00. 
Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 

till Hagadals Pensionat. 

Meddelas endast på detta sätt. 
   



 
7 

Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 17 April 1965. 
 

Höjd kapacitet vid sågverk i Häradsbäck 

 

       Dubbel Ari-linje  

              skapar tvenne 

                     sågverk i ett. 
 

  AB Wictor Anderssons Sågverk i 

Häradsbäck har under vintern genom-

gått en kraftig utbyggnad, och nyligen 

startades sågningen vid en nyinstallerad 

maskinuppsättning. Utbyggnaden inne-

bär, att sågverkets kapacitet fördubblats 

till en årlig produktion av 4.000–4.500 

standard virke. Genom utnyttjande av 

modernaste rationaliseringsmetoder har 

detta uppnåtts utan motsvarande för-

dubbling av arbetsstyrkan, som emel-

lertid har ökats med 8 till 28 fast an-

ställda genom denna utbyggnadsinves-

tering på närmare en halv miljon kro-

nor. 

  Ägare till sågverket är disponent Wictor Andersson, en bygdens son, som visserligen ”utvandrat” 

till Karlshamn och blivit bofast och chef för sitt andra företag, AB Wictor Anderssons Trävaru-

export, men som alltjämt ägnar sitt största intresse åt sågverket i Häradsbäck. 

  Disponent Andersson firar i år 30-årsjubileum som sågverksidkare, och han kan näppeligen göra 

det på ett bättre sätt än att just jubileumsåret ha fått sågen i Häradsbäck utbyggd till en av de 

modernaste i sin typ i hela Kronobergs län. 
 

 

TVÅ SÅGVERK I ETT. 
 

  För att på enklaste sätt beskriva vad den senaste utbyggnaden av sågverket gått ut på, kan man 

säga att installationen av en komplett dubbel Ari-linje innebär att två sågarelag arbetar parallellt 

vid var sina maskinuppsättningar. Man har helt enkelt gjort en ”ansvällning” mitt på produktions-

linjen i sågverkets redan tidigare arbetssätt enligt löpande bandsmetoden. 

  Stockarna matas på transportbandet in i barkningsmaskinen, går vidare på bandet till en auto-

matisk avskiljare, som skickar varannan stock till vardera sågverket, och efter sågningen möts de 

färdiga produkterna från de båda sågverken igen och fortsätter utmed ett transportband ut till 

sortering efter kvalité och grovlek. 
 
 

Så här ser AB Wictor Anderssons sågverk i Häradsbäck ut i dag efter en utvecklingsperiod på fem år. 

Från höger matas stockarna in i barkningsmaskinen och fortsätter automatiskt till sågverket, vars nybyggda 
del ses till vänster. 

Platschefen vid sågverket, förvaltare Karl Magnusson, följer klyv-

sågare Hugo Johanssons arbete vid en av de nya maskinerna i det 

utbyggda sågverket. 
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RATIONELLASTE DRIFT. 
 

  Disponent Andersson framhåller, att utbyggnaden innebär att man uppnår rationellast möjliga 

drift, som blir den bästa tänkbara, då man även inom kort fått ett modernt justerverk inmonterat. 

Strävan efter en rationellare drift var i sin tur motiverad bl.a. på bristen på arbetskraft. De bästa 

förutsättningar för rationell drift föreligger även vad gäller transporterna. Beläget i en god skogs-

bygd, så gynnas man av att bara behöva hålla sig inom ett område med 15 km radie för att hämta 

råvaran. Man tillvaratar även spillet vid sågningen i egen flistugg för vidare leverans till Mörrums 

sulfitfabrik. Till hälften av sågverket även självförsörjande vad gäller elkraften från egen ång-

pannecentral med elverk. 
 

90–95 PROC. PÅ EXPORT. 
 

  Om intransporten av råvaran är kort, så blir uttransporten av produkten, det sågade virket, desto 

längre då 90–95 % går på export. Från Häradsbäck i Småland strömmar virket ut i Europa till 

främst England och Tyskland samt till Holland, Frankrike och Spanien. Exporten sker genom det 

egna exportföretaget, som även sväljer produkter från andra sågverk i landet och i fjol uppnådde 

en total exportkvantitet på 11.000 standards. Som skeppningshamn användes främst Karlshamn 

men även något Halmstad, och transporterna till hamnen sker med egna bilar. 
 

SAMHÄLLETS HÖRNSTEN. 
 

  Wictor Anderssons sågverk i Häradsbäck är Härlunda sockens största industri och är också dess 

största sågverk i hela Almundsryds kommun. Sågverket har naturligtvis en vital betydelse för hela 

samhället Häradsbäck, där inte mindre än 20 av de anställda är bosatta. De anställda gynnas av 

sågverkets kontinuerliga drift. Disponent Andersson räknar med 10 månaders sågningstid per år, 

men därutöver har han sitt folk sysselsatt med andra arbeten året ut, och kan också glädja de 

anställda med uppgiften att trots en för dagen något ”tyst” situation på virkesfronten, så är hela 

årets produktion vid sågverket redan placerad. 
                                                                                                                                    Text och foto: 

                                                                                                                                                         NOE 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Måndagen den 26 April 1965. 
 

Märklig dödsolycka i Lönashult. 
 

  Fru Edit Johansson, Elinsbäck, Lönashult, omkom på sön-

dagsmorgonen vid en märklig olycka i en granngård i byn 

Bohult. Fru Johansson föll handlöst från en vindstrappa och 

slog ihjäl sig mot det hårda cementgolvet i källaren. 

  Fallhöjden torde ha varit omkring åtta meter. Olyckan orsakades indirekt av att skorstensmuren i 

huset var riven under pågående renovering. Alldeles intill vindstrappan fanns därför ett stort öppet 

schakt, som gick från tak till källare. 

  Fru Johansson hade tillfälligt tittat in i granngården. Strax innan hon skulle gå frågade hon om 

hon kunde få med sig några gamla tidningar. Det fick hon löfte om och frun i huset gick före 

uppför vindstrappan med Edit Johansson bakom sig. Värdinnan hade precis hunnit upp på vinden 

och böjde sig för att ta upp en tidningspacke, då hon hörde ett rassel och ett kvävt skrik bakom sig. 

  Då hon vände sig om var fru Johansson försvunnen. Hon hade störtat från trappan direkt ned i 

källaren. Tillkallad läkare kunde bara konstatera att livet flytt. 

 

* 
 

  Den omkomna fru Edit Johansson var nyss fyllda femtio år. Hon var född i Elinshylte, V. Torsås. 

I ungdomsåren arbetade hon på olika gårdar, både i hemtrakten och i Skåne. För ett tiotal år sedan 

bosatte hon sig i Elinsbäck, Lönashult. Hon har haft diverse arbeten på gårdarna i bygden och hon 

var mycket omtyckt för sin stora energi och ovanliga arbetsförmåga. 

  Närmast sörjande är sonen Rune, bosatt i Lund där han är verksam i byggnadsbranschen, åldriga 

föräldrar i Elinshylte samt syskon. 

 

 

Kvinna föll från vind 

    rätt ned på källargolv 
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Min kära mor 

och vår farmor 

Edit Johansson 
* 13/10 1914 

† 25/4   1965 

har hastigt lämnat oss, föräldrar, 

syskon, svågrar, övrig släkt och 

vänner. 

Bohult den 25/4 1965. 

RUNE och MARGARETA 

Nils-Göran, Gunilla 

Mor och Far 

Syskon 

Du bäddas i hembygdens soliga famn 

Där inga bekymmer skall trycka 

Vid barndomens kyrka du hunnit i hamn 

Där Dina kära Din kulle skall smycka 
Det är barndomens klockor som ringa 

Och frid är den hälsning de bringa. 

Sv. ps. 301. 

Varför? 

  Jordfästningen äger rum i Västra Torsås 

kyrka, söndagen den 2 maj kl. 12.30. 

  Efter begravningsakten inbjudes till 
minnesstund i Församlingssalen. 

  Meddelas endast på detta sätt.  

   

 

 

 
 

Vår kära vän 

Edit  
har hastigt lämnat oss för alltid. 

Bohult den 25/4 1965. 

BIRGIT och LORENTZ SVENSSON 

Barnen 

Det hem som du älskat 
Där blommor har spirat 

Det lämnar du nu för en skönare värld 

Den tomhet vi känner  
Kan ej i ord beskrivas 

Tack för det goda du sått på din väg 

   
   

Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 27 April 1965. 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 29 April 1965. 
   
Födelsedag. 
 

             50 åring 
      
   50 år fyller på söndag arrendatorn Ivar Tomasson, Bromåla, 

Häradsbäck. Han är född i Graveboda, Örkened. År 1941 övertog 

han arrendegården Bromåla. Hans stora intresse för lantbruk har 

gjort att gården nu är ett mönsterjordbruk. Personligen är han ge-

mytlig och god och har förskaffat sig en stor vänkrets. 
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Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 8 Maj 1965. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 29 Maj 1965. 
 

Gymnastikdag 

i Häradsbäck 
 

  En verkligt fin och av livsglädje och entusiasm präglad gymnastikafton har varit 

anordnad vid idrottsplatsen och i bygdegården i Häradsbäck. 

  På denna relativt lilla ort har gymnastikföreningen 55 aktiva gymnaster i fyra olika 

grupper, och de båda eldsjälarna bakom denna stora anslutning är fruarna Rosa Nilsson 

och Eva Svensson, som nu även hade arrangerat denna gymnastikdag. 

  Inför en talrik publik genomförde gymnasterna ett mycket väl genomarbetat 1-timmes 

program, som varmt uppskattades. Därefter samlades man till samkväm i bygdegården, 

och ordföranden i Kronobergs läns gymnastikförbund, direktör Karl Ivar Scheutz, Växjö, 

höll ett föredrag kring ämnet ”Motionsgymnastikens betydelse och framtid”, där han 

bland annat lade hälsosynpunkter på den dagliga motionsgymnastiken. 
 

 

 

 

 

 

HÄRADSBÄCK 

Fastighets och lösöreauktion 
Lördagen den 15 maj 1965 kl. 13.30, låter Hilda Gustafsson och 

sterbhusdelägarna efter Gerda Gustafsson genom offentlig auktion 

försälja dels: 

  Villafastigheten Haga Häradsbäck 2:3, vackert belägen inom Härads-

bäcks samhälle, Härlunda socken, innehållande 10 rum, 2 kök, hallar, 

veranda och balkong. Vatten, avlopp och el. ljus. Källare under bygg-

naden. Mindre boningshus med 2 rum och kök. Magasinsbyggnad och 

fristående garage. Tomt och trädgård c:a 11.000 kvm. Fastigheten visas 

auktionsdagen kl. 11.00. 

  Dels sterbhusets lösöre vilket allt skall säljas, såsom matrumsmöbel, 

skrivbord, byråar, bord, soffor, sängar, stolar, gammal gungstol, kista, 

TV, radio, pendyl, årsur, prydnadssaker, kylskåp, armaturer, matservis, 

glasvaror, kopparspannar och kopparbunkar, mattor, sängkläder och 

linne, el. varmvattenberedare, oljekamin, damcykel, handredskap, 10 m. 

ved m.m. 

  Köparna av fastigheten skall erlägga 10 % kontant i handpenning. För 

lösöret lämnas 3 mån. kredit med vanligt äganderättsförbehåll. Inrop 

under 20 kr. betalas kontant. Övriga villkor vid auktionens början. 

  Häradsbäck den 7 maj 1965. 

ERNST LINDBERG. Tel. 0476 – 600 06 



 
11 

Ur Smålandsposten N:o 112 Tisdagen den 20 Juli 1965. 
   

Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka vigdes i 

lördags sågverksarbetaren Erik 

Härder, Häradsbäck, och vård-

hemsbiträdet Lizzi Enoksson, 

Truvedstorp, dotter till hem-

mansägaren Enok Karlsson 

och hans maka född Böckman. 

Vigselförrättare var brudens 

konfirmationslärare kommi-

nister Gustaf Ohlsson, som ä-

ven höll vigseltal med utgång 

från Gal. 6: 2 ”Bären varand-

ras bördor”. 

 

 

 

 
Skadad väntade en hel timme 

på ambulans 
 

  En 84-årig lantbrukare från Gäddegölshult i Almundsryd råkade på lördagsmiddagen 

cykla omkull vid Siggamåla. Han kom från Ryd och skulle svänga in på vägen mot 

Spjutaretorp när han förlorade balansen i det lösa gruset samt föll i vägen. Han slog 

huvudet hårt i vägbanan och förlorade medvetandet. 

  Närboende som såg olyckan ringde genast ambulanscentralen i Växjö, men när man så 

småningom kom fram var det svårt att få fram en ambulans. Till slut lyckades man få 

kontakt med Älmhult och därifrån sändes en ambulans men det tog väl en timme innan 

denna kom till olycksplatsen. 

  Man förde mannen till Älmhults sjukstuga där han fick kvarstanna. På måndagen 

meddelades emellertid därifrån att han var på bättringsvägen. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 27 Juli 1965. 
   

Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka har vigts hemmansägaren Emil Karlsson och 

husföreståndarinnan Birgit Davidsson, båda från Knoxhult. 

Vigselförrättare var komminister Gustaf Ohlsson, som även höll 

vigseltal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hr Erik Härder med maka Lizzie född 
Enocsson, båda från Häradsbäck . 

(Foto: Hansa Foto, Älmhult).  

Hr Sune Axelsson, Häradsbäck, med 

maka Birgitta, f. Forsberg, Älmhult.   

(Foto: Hansa Foto, Älmhult).  

Hr Emil Karlsson med maka Birgit, 

född Davidsson, båda från Härads-

bäck.          (Foto: Hansa, Älmhult).  



 
12 

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 3 Augusti 1965. 
   

Konfirmandjubileum i Härlunda 
 

  1915 års konfirmander firade sitt 50-årsjubileum i söndags i Härlunda kyrka. Efter samling vid 

kyrkan besöktes först avlidna kamraters gravar, varvid blommor nedlades. Därefter tågade 

samtliga in i kyrkan och övervar gudstjänsten med nattvardsgång. Komminister Gustaf Ohlson höll 

skriftermålet och talade över Matt. 17: 8 samt predikade över dagens text. Efter högmässan blev 

det upprop. Ursprungligen var man 39 konfirmander, varav 18 infann sig, 9 var döda, fyra vistas i 

Amerika och de övriga hade ej kunnat komma. Efter kyrkobesök följde samkväm i Hagadal. Efter 

detta åkte man till Almundsryd, där den bortgångne konfirmationsläraren komminister Anders 

Urzanders grav besöktes. Blommor nedlades här liksom på en kamrats grav. Initiativtagare till 

träffen var fruarna Edit Winberg, Häradsbäck och Inez Petersson, Amundshylte. 

 

 

Unik gudstjänst i Härlunda 
 

  I söndags hölls en mycket unik gudstjänst i Härlunda församling. Gudstjänstplatsen var 

förlagd till en liten åker i Gäddegölshult alldeles intill gränshörnet mellan Småland, 

Skåne och Blekinge. På den vackra platsen där man har vid utsikt över Grytsjön hade 

många församlingsbor från Härlunda, Örkened och Kyrkhult kommit samman. 

  Initiativtagare till sammankomsten är prästerna i de tre gränsförsamlingarna och 

därigenom har man återupplivat en 90-årig tradition, en kyrklig gränsfest som under 

många år hölls i augusti månad men som sedan upphörde i slutet av förra seklet. 

Söndagens sammankomst som gynnades av vackert väder inleddes av komminister 

Gustaf Ohlson, Härlunda som hälsade de tre landskapsinnevånarna välkomna. Kyrko-

herde Nils Glimelius, Örkened höll därefter predikan, vilken inleddes och avslutades med 

psalmsång. 

  Efter gudstjänsten passade många av besökarna på att bese den gamla gränsstenen som 

inte bara bildar gränshörnet över tre landskap och tre kommuner utan likaväl för tre 

pastorat, tre härader och två stift. En liknande sammankomst kommer med all sannolikhet 

att hållas även nästa år. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 123 Måndagen den 9 Augusti 1965. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det vackraste i livet 

är en hustrus klara blick, 

när den mot maken lyftes 

med ärligt, blygsamt skick… 

Två stjärnor mellan molnen 

högt över skumma land 

att leda tveksam vandring 

mot målets fjärran strand.  –  

  

Det starkaste i livet  

är en hustrus svala hand,  

som smeker svettig panna, 

den mödan bragt i brand; 

en trofast hand som håller 

en annan hand i sin, 

fast tusen röster lockar 

mot andra vägar in.  –  

 

Det rikaste i livet 

är ett barn vid modersbröst, 

ett hem för mannens längtan 

när sommar går mot höst… 

En sång mot livets seger 

vid hemmets varma härd 

att skrämma nödens skuggor 

och ondskans hela värld… 

 

Det dyraste i livet 

är en kärlek utan ord, 

som ej begär men giver 

ifrån sitt rika bord… 

en blommas doft som svävar 

i tystnad omkring allt, 

en sol som stilla lyser, 

om livet än blir kallt. –   
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Ur Smålandsposten N:o 128 Tisdagen den 17 Augusti 1965. 
 

Magni Persson †. På lördagskvällen avled 

Härlunda församlings äldste manlige medlem f.d. 

hemmansägaren  Magni Persson, Husjönäs. 

  Den bortgångne var född 1877 på samma gård, 

där han nu fick sluta sitt strävsamma liv. Magni 

Persson var en hedersman av den gamla stammen, 

alltid sällskaplig och värderad för sitt lugna och 

fridfulla sätt. Sina krafter har han ägnat åt skötseln 

av gården, vilken han övertog efter föräldrarna. 

Han blev änkling 1934 och överlät så småningom 

gården till sin son, hos vilken han åtnjutit god 

omvårdnad på sin ålderdom. 

  Närmast sörjande är sonen Maurits jämte åldriga 

syskon. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 143 Måndagen den 13 September 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 147 Måndagen den 20 September 1965. 
 

Knivhugg under skjortan 

mysterium i Häradsbäck 
 

  Polisen i Älmhult blev i lördags eftermiddag uppringd från Häradsbäck av en medel-

ålders man, som påstod sig ha blivit överfallen av en person, som med en stor, blank 

Morakniv huggit honom över ögat och ryggen. 

  Det lät ju allvarligt värre och polisen gjorde en snabbutryckning till Häradsbäck för att 

reda ut historien. Offret – som själv ringt – var emellertid ovanligt pigg och nyter om än 

 

 

 
 

Min käre Fader 

och vår Broder 

Nils Magni 

Persson 
* 27/12 1877 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare. Djupt sörjd och saknad men 

i tacksamt minne bevarad av mig, 

syskon, övrig släkt och vänner. 

Husjönäs den 14/8 1965. 

MAURITS 

Sv. ps. 66. 

  För dem, som med sin närvaro önskar 

hedra min Far och vår Broder på hans 
sista färd, meddelas att jordfästningen 

äger rum i Härlunda kyrka söndagen den 

22 aug. 1965 kl. 10.00. 
  Efter högmässan inbjudes till en minnes-

stund på Pensionat Hagadal.  

  Meddelas endast på detta sätt. 

   

 

 

Bo Silwärn 

Mona Magnusson 

Mariannelund.                  Häradsbäck.                            

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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inte nykter vid polisens ankomst, och kring ögat hade han inga synbara märken efter 

knivhugg. 

  De lömska ”knivhugg” som han i telefonen uppgav sig ha fått i ryggen bestod av två 

femöringsstora hudavskrapningar. Men hur dessa hudavskrapningar kunde ha tillfogats 

mannen med en kniv utan att samtidigt hans skjorta blivit skadad kunde mannen inte 

förklara. 

  Polisen begav sig därför till de båda personer, som av anmälaren utpekats som vålds-

män. Där fick man veta, att ”offret” mycket riktigt varit och hälsat på tillsammans med en 

yngre man, vilka båda varit ganska beskänkta. De kom för att prata brännvin, uppgavs 

det, men värden och hans inneboende var föga trakterad över de objudna gästernas besök 

och drog sig ut på gården för att överlägga hur man skulle få ut besökarna. Man ropade ut 

Häradsbäcksbon och bad honom gå, vilken uppmaning besvarades med en dagsedel. 

Under det följande handgemänget åkte Häradsbäcksbon i backen – det var antagligen då 

han fick skrubbsåret på ryggen – och när han kom på benen igen togs han omhand av sin 

yngre kumpan och försvann. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 28 September 1965. 
 

Dödsfall.  
 

Per Arvid Magnusson †. Efter en tids sjukdom har 

avlidit i Växjö hemmansägaren Per Arvid Magnus-

son, Truvedstorp, Häradsbäck. 

  Han var född 1902 och var uppväxt på samma gård, 

där han var föräldrarna behjälplig med olika sysslor. 

Vid faderns frånfälle 1936 inköpte han föräldra-

hemmet och har alltsedan verkat där tills sjukdom 

bröt ner honom. Han efterlämnar minnet av en god 

och sympatisk människa. 

  Närmast sörjande står åldrig moder samt syskon 

med familjer. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives, 

att Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

min älskade son 

och vår käre broder 

Hemmansägaren 

Per Arvid 

Magnusson 
* 19/11 1902 

som i dag lämnat mor, syskon, 

syskonbarn, övrig släkt och många 

vänner i sorg och saknad men i 

ljusaste minne bevarad. 

Truvedstorp, Häradsbäck den 25/9 1965. 

MOR. 

Syskon, Syskonbarn. 

Vi hann ej säga Dig farväl, 

Ty döden kom så fort. 

Men vi vill säga Dig vårt tack 
Vid evighetens port. 

Sv. Ps. 579. 

  För dem, som önskar närvara vid min 
käre sons och vår broders begravningsakt 

meddelas, att jordfästningen äger rum i 

Härlunda kyrka lördagen den 2okt. 1965 

kl. 13.00. 

  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 

till Hagadals Pensionat.  
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Hr Ingvar Högberg, Häradsbäck, 
med maka Else-Britt, född Jonsson, 

Tunatorp. (Hovfoto: Visit, Växjö).  

Hr Lennart Ek med maka Anita född 
Henriksson, båda från Älmhult. 

(Foto: Hansa, Älmhult).  

Ur Smålandsposten N:o 163 Måndagen den 18 Oktober 1965. 
   
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka vigdes i lördags målaren Bo Vimar Silvärn, Mariannelund, och kontoristen 

Mona Viola Ingeborg Magnusson, dotter till mejeristen Nils Magnusson och hans framlidna maka 

Mabel, f. Johnsson, Häradsbäck. Vigselförrättare var komminister Gustaf Ohlsson, som även höll 

vigseltal. Efter vigseln gav brudens fader middag i bygdegården för den närmaste släkt- och 

vänkretsen. Därvid hyllades brudparet bl.a. med tal av vigselförrättaren och ett stort antal telegram. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 20 November 1965. 
  

Dödsfall. 
 

Axel Julius Karlsson †. I sitt hem i Häradsbäck 

avled på torsdagen f. fabriksarbetaren Axel Julius 

Karlsson. 

  Han var i sitt 73:dje levnadsår och han var född i 

Karsemåla, Härlunda. Han har varit sysselsatt med 

olika arbeten på ett flertal platser, de sista åren 

innan han uppnådde pensionsåldern var han 

fabriksarbetare i Älmhult. Den bortgångne var en 

försynt och sympatisk man och han blev omtyckt 

och högt värderad var han än vistades. Han ingick 

äktenskap år 1926 och år 1947 inköpte makarna 

den villa i Häradsbäck där de sedan bott. 

  Närmast sörjande är makan Olga, född Vinkvist, 

en dotter och fem söner, en syster, barnbarn och 

syskonbarn. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far, 

morfar och farfar 

Axel Julius 

Karlsson 
* 20/3 1893 

har i dag lugnt och stilla lämnat oss i 

djup sorg. 

Häradsbäck den 18/11 1965. 

OLGA KARLSSON 

Barnen 

Barnbarnen 

Vi hann ej säga dig farväl, 

Ty döden kom så fort, 

Men nu vi säger dig vårt tack 

Vid evighetens port. 

Sv. Ps. 400 v. 11. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda 

kyrka lördagen den 27/11 kl. 13.00.  
  Efter akten inbjudes till kaffe å Pensio-

nat Hagadal. 

  I stället för blommor tänk på Cancer-

fonden.  

Hr Bo Silvärn, Mariannelund m. 

maka Mona f. Magnusson, Härads-

bäck. (Foto Hansa, Älmhult). 
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Hr Paul Johansson, Häradsbäck, m. 
maka Gunvor, född Olsen, Göteryd. 

 (Foto: Willner Persson, Älmhult).  

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 6 December 1965. 
  

Missionsauktion i Härlunda 
 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Det blev i år rekordresultat, då Härlunda kyrkliga syförening höll sin traditionella 

försäljning i bygdegården. Aftonens bruttoinkomst uppgick nämligen till hela 5.518 kr. 

eller nära 500 kr. mer än fjolårets försäljning. Det fina resultatet grundade sig på att 

syföreningens medlemmar åstadkommit en mängd fina handarbeten men även på att 

allmänheten varit ovanligt givmild och även skänkt mycket till auktionen. 

  På traditionellt sätt hölls först en välbesökt missionsgudstjänst i kyrkan, varvid kyrko-

herde Arne Björkman, Älmhult, predikade. Samling 

skedde sedan i bygdegården, där kaffeservering skedde, 

varunder lottförsäljning pågick. Komminister Gustaf 

Ohlsson fattade sedan auktionsklubban och fick snart 

goda bud på mängden av auktionsföremål. Härliga 

hemgjorda hemostar betingade priser på 30 á 40 kr. pr 

st., hembakade brödkakor c:a 15 kr. etc. Högsta sum-

man under auktionen uppnåddes för en mycket välgjord 

vepa, som klubbades för 125 kr. Auktionsintäkterna 

blev 2.723 kr., och 2.799 kr. inflöto under kvällen på 

serveringen, lotterierna och genom gåvor samt vid mis-

sionsgudstjänsten i form av kollekt. Det goda resultatet 

ger nu syföreningen möjligheter till att fördela en stor 

summa i anslag till Svenska kyrkans mission, Flykting-

hjälpen, Friv. församlingsarbetet, diakoni, sjömans-

vården m.m. 

 

 

Duktiga lottförsäljerskor vid auktionen var bl.a. Else-Marie 

Ohlsson och Janet Walthersson 
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Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 9 December 1965. 
  
Dödsfall. 
 

Arvid Sigfrid Pettersson †. I tisdags avled i sitt 

hem hemmansägaren Arvid Sigfrid Pettersson, 

Karsemåla, Härlunda, i en ålder av 66 år. 

  Han var född i Karsemåla, där han i unga år hjälpte 

sin far att sköta gården, som han sedan år 1922 

inköpte i samband med äktenskap. Han var en 

arbetsam och duglig jordbrukare. Genom sitt goda 

sinnelag och sin redbarhet blev han av alla högt 

värderad. Under en följd av år hade han förtroende-

uppdrag, såsom ledamot av skol- och kyrkoråd samt 

i barnavårdsnämnden. På senare år var han verksam 

som roteombud samt ordförande och kassör i 

Amundshylte-Potteboda vägsamfällighet. Han var 

på sin tid initiativtagare till vägens ombyggnad. 

  Närmast sörjande är makan Helga, dottern Greta, 

gift med silversmeden Carl-Eric Olsson, Lund, 

dottern Elsa bosatt i Älmhult, sonen Bertil, elektri-

ker, samt barnbarn, syskon, svågrar och svägerskor. 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Måndagen den 20 December 1965. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Min käre och uppoffrande 

Make 

vår älskade Far, 

Morfar och Farfar 

Hemmansägaren 

Arvid Sigfrid 

Pettersson 
* 15/2 1899 

† 7/12 1965 

har i dag hastigt avlidit i tron på sin 

Frälsare. Innerligt sörjd och saknad 

men i ljusaste minne bevarad av mig, 

barn, svärson, svärdotter, barnbarn, 

syskon, övrig släkt och många 

vänner. 

Karsemåla den 7 dec. 1965. 

HELGA PETTERSSON 

Greta och Carl-Eric 

Göran, Lennart 

Elsa 

Margareta, Inge 

Bertil och Gertie 

Tommy 

Farväl nu vill jag somna 

Och fridens hem bebo. 
Och varen snart välkomna 

Till samma goda ro 
Ack, ljuvt är vilans läger 

Och natten fort förbi. 

Farväl, mitt hjärta säger, 
I himlen råkas vi. 

Sv. Ps. 95 vers 5. 

  För dem, som önskar närvara vid min 
älskade makes och vår käre faders 

begravningsakt meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Härlunda kyrka lör-
dagen den 18 dec. 1965 kl. 13.00. 

 Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 

till Hagadals Pensionat. 
  Meddelas endast på detta sätt. 

   

   

   

 

 

Waldo Jonasson 

Yvonne Magnusson 

Häradsbäck.                             Liatorp.  

Helsingborg den 18 dec. 1965.                              
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Krona invigd 

Ur Smålandsposten N:o 195 Måndagen den 13 December 1965. 
  
Bröllop. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Härlunda församlings nya brudkrona 
togs i bruk redan på lördagen. Äran 

att först få bära den vackra brudkronan fick fröken Annmargret 
Karlsson, dotter till hemmansägaren Artur Karlsson, Amundshylte, 
då hon i Härlunda kyrka sammanvigdes med grävmaskinisten Sture 
Nilsson, Barkhult, Virestad. Brudkronan som kostat 2.000 kronor 
och skänkts till församlingen av kyrkliga syföreningen, har 
levererats av Axel Ohlssons guldsmedsaffär i Växjö. Brudkronan 
smyckas bl.a. av tre stenar, röd rubin som symbol för kärleken, blå 
akvamarin för troheten och grön chrysofos som hoppets symbol. 

 

 

Prostvisitation i Härlunda med 

invigning av brudkrona 
 
  Under 10–12 december visiterades Almundsryds–Härlunda pastorat av kontraktsprosten Bertil 

Forsbring, Urshult. Visitationen inleddes i lördags i Härlunda församling, där andaktsstund först 

hölls på ålderdomshemmet i Häradsbäck. Prosten jämte kyrkoherde Gösta Norrlid och notarien 

pastorsadjunkt Carl-Gunnar Ohlsson, Fridafors, och boställsvärden Oscar Lingquist, Kompers-

måla, hälsades välkomna till församlingen av komminister Gustaf Ohlsson. 

  Därefter höll kontraktsprosten en andaktsstund med utgång från Mark 1: 14–15, varefter inspek-

terades lönebostället Häradsbäck 2:
1
, då även boställsvärden Carl Ohlsson, Amundshylte, var när-

varande. 

  Så följde inspektion av prästgården och kyrkoarkivet, där visitator fann allt i bästa ordning och 

noggrannhet. 

  Slutmomentet var inspektion av kyrka och kyrkogård, där även allt var i bästa ordning. 

  I likhet med pastor och kyrkobetjäning ansåg visitator att anordning för avlyssnande av guds-

tjänsten i kyrkan och på ålderdomshemmet borde utföras. 

  Kl. 19 kallade kyrkklockorna till ungdomsgudstjänst. Vid denna predikade komminister Ohlsson 

över 1 Tim. 6: 12 ”Kämpa trons goda kamp” – om ”Den kristnes kamp” och höll samtal med de 

konfirmander som inskrivits i år samt 1964 och 1965 års konfirmander, vilka visade sig äga god 

insikt i 3:dje trosartikeln. 
 

Invigning av brudkrona 
 

  Visitator invigde i samband med gudstjänsten en av kyrkliga syföreningen skänkt brudkrona, som 

förfärdigats genom Axel Ohlssons guldsmedsaffär i Växjö. 

  Fru Elsa Ohlsson överlämnade brudkronan från syföreningen och prosten Forsbring till försam-

lingens pastor. 
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  Härlunda kyrkokör medverkade med två hymner under kantor Henrikssons ledning. Altartjänsten 

förrättades av prosten, som sedan frambar ett tack till kyrkliga syföreningen för deras omsorg om 

kyrkan, till vilken man skänkt mattorna i koret och gångarna, en kormatta i röllakan, en ryamatta 

innanför altarringen och nu senast brudkronan. Han uppmanade syföreningen att inte förtröttas i 

sin omsorg och i sitt arbete. Prosten tackade också komminister Ohlsson med maka för deras 

arbete i syföreningen samt pastor för mycket god ordning i kyrkoarkiv, pastorsexpedition och en 

mycket noggrann förteckning över kyrkans inventarier. Han tackade också kantorn för hans arbete 

med kyrkomusiken och kyrkokören samt för deras värdefulla insatser, kyrkovärdarna och 

kyrkväktaren för deras arbete i kyrkans tjänst och de närvarande ungdomarna för att de så talrikt 

mött upp till ungdomsgudstjänsten. 

  Efteråt var visitator, notarie och kyrkobetjäningen inbjudna till ett enkelt samkväm i prästgården. 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 202 Måndagen den 27 December 1965. 
  

Dödsfall. 
 

Axel Emil Johansson †. På julafton avled i sitt 

hem småbruksägaren Axel Emil Johansson, 

Grönadal, Häradsbäck. 

  Den bortgångne var född i V. Torsås 1884. I ung-

domen arbetade han vid järnvägsbyggen i Norr-

land. I samband med att han ingick äktenskap 1917 

inköpte han ett lantbruk i Bohult, V. Torsås. Detta 

innehade makarna Johansson till 1945, då det sål-

des och fastigheten Grönadal i Häradsbäck köptes. 

Där fick han nu sluta sina dagar. Kort tid efter det 

makarna bosatte sig i Häradsbäck fick han anställ-

ning vid S. Allbo vägförvaltning, vilket arbete han 

innehade tills han avgick med pension. Änkling 

blev han 1954. Den hädangångne har gjort sig 

känd som en redbar och plikttrogen person, och 

gjorde sig allmänt omtyckt och värderad. 

  Närmast sörjande är sonen Kurt med familj i 

Häradsbäck och syskon. 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår käre 

Far och Farfar 

Axel Johansson 
* 28/12 1884 

har i dag lämnat oss, syskon, övrig 

släkt och vänner. Sörjd och saknad 

men i ljust och tacksamt minne 

bevarad. 

Grönadal, Häradsbäck d. 24 dec. 1965. 

KURT och LILLIAN 

Marianne 

Fars psalm Sv. Ps. 66. 

När mor gick bort  

Så ensam blev Din strid 
Nu lille far har även Du fått frid. 

Sov våra kära två,   

Som delat öden. 
I gravens ro förenade i döden. 

Minnena sakta susa,  

Nu kring Din tysta grav. 
Tack för de minnena ljusa. 

Tack för den Kärlek Du gav. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-
ka den 29 dec. 1965 kl. 13.00. 
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Ur Smålandsposten N:o 2 Tisdagen den 4 Januari 1966. 
 

Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka vigdes nyårsafton optikerna Nils Fredrik 

Forsberg, Helsingborg, och Margareta Jonasson, Helsingborg, 

bördig från Härlunda och dotter till lantbrevbäraren Fritz Jo-

nasson och hans maka Eufemia, f. Gustafsson, Knoxhult. Brud-

paret intågade i kyrkan till tonerna av ”Allegro maestoso” av   

F. Mendelsohn. Komminister Gustaf Ohlsson förrättade vigseln 

och höll vigseltal med utgång från Psalt. 121: 8. Kantor Hilding 

Henriksson sjöng ”Det är en kostelig ting” av Gunnar 

Wennerberg. När brudparet lämnade kyrkan spelade kantorn 

”Introduktion i F-dur” av G.F. Händel. Efter vigseln gav bru-

dens föräldrar middag i bygdegården för ett stort antal inbjudna. 

Därunder hyllades brudparet med tal av vigselförrättaren, 

kantor Henriksson och kand. Almar Gustafsson, Knoxhult, samt 

med sång och telegram. 
 

 

 

 

Från Härlunda, meddelas: 

  Härlunda kyrkokör har gjort sin sedvanliga uppvaktning på ålderdomshemmet och glatt 

pensionärerna med några julhymner, vilket blev mycket uppskattat. När alla var samlade 

bjöd föreståndarinnan alla på kaffe. Därefter höll komminister Gustaf Ohlsson en kort 

andaktsstund, varefter kören under kantor Hilding Henrikssons ledning sjöng ”Hosianna” 

av Vogler, ”Dotter Sion” av Händel, ”Stilla natt ” av Gruber, ”O, du saliga o du heliga”, 

”Det är en ros utsprungen” av Prætorius. Vice ordf. i socialnämnden Theodor Olofsson, 

Häradsbäck, frambar såväl sitt som pensionärernas tack till komminister Ohlsson, kantor 

Henriksson och körmedlemmarna för deras välvilja samt önskade dem åter välkomna till 

ålderdomshemmet med sina sånger. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 7 Lördagen den 15 Januari 1966. 
 

 
Från Häradsbäck, meddelas: 

  Vad gör våra popstjärnor på vintern? En del fortsätter att turnera, en del spelar revy och 

teater och en mindre grupp pluggar. Till den senare gruppen hör Anna-Lena Löfgren, som 

studerar vid Stockholms universitet och spar turnerandet till sommarmånaderna, då hon 

finansierar sina studier. Anna-Lena gör dock ett undantag, då hon i dag kommer att 

uppträda i Linkullen tillsammans med Merit Hemmingsson och hennes ”Meritones”. 

Hr Nils Forsberg, Grava, med maka 

Margareta, f. Jonasson, Häradsbäck.          

(Foto Stigs, Ryd). 
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Hr Tore Håkansson, Häradsbäck, m. 

maka Inez, född Blomberg, Berg. 

(Hovfoto: Visit, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 9 Tisdagen den 18 Januari 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på onsdag fru Frida Nilsson, Långasjömåla, 

Härlunda. Hon är född i den by, som hon nu bor i. I ung-

domsåren reste hon till Amerika, där hon i Chicago hade plats 

som hembiträde. Efter sex år återvände hon till Sverige. 1921 

gifte hon sig med Anton Nilsson. Tillsammans övertog fa-

miljen makens fädernegård. Där har de fostrat åtta barn till 

dugande medborgare, och fru Nilsson har fyllt sitt värv som 

lanthusmor med berömvärdhet. Hon blev änka 1961, och 

gården har nu överlåtits till en av sönerna. Fru Nilsson som nu 

bor i en villa på samma gård, är mycket vital och syns sällan 

sysslolös. 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 22 Januari 1966. 
 

Flicka med skyddsängel! 
 

Skräckfärd med skolbuss Hårdahult–Billarp 
 
  Elvaåriga Ingegerd Arvidsson, dotter till lantbrukare 

Fritz Johansson, Hårdahult, Häradsbäck, hade sin 

skyddsängel med sig i går eftermiddag, då hon fastnat i 

dörren till en skolbuss med sin halsduk och hängande i 

denna släpades med bussen den 2 kilometer långa vägen mellan Hårdahult och Billarp, 

utan att någon märkte hennes fruktansvärda belägenhet och utan att få livshotande skador. 

  Då skolbussen stannade utanför handlanden Ragnar Svenssons butik i Billarp, där en 

annan flicka skulle stiga av fann man Ingegerd hängande livlös i halsduken vid sidan av 

bussen. Hon blödde ur näsa och mun och hade ett sår i huvudet. 

  Skolväskan hade hon tappat utanför sitt hem i Hårdahult i samband med att hon rycktes 

med bussen och under färden hade ena stöveln slitits av. Ryggdelen av hennes jacka var 

helt söndertrasad. 

  Handlanden Svensson, som var en av de, som tog hand om henne, berättade för Små-

landspostens medarbetare, att han genast lossade halsduken, som dragits hårt åt om 

Ingegerds hals. Hennes andnöd upphörde då, och i samband därmed återfick hon normal 

ansiktsfärg. 

  Ingegerd bar en extralång halsduk vilket är ganska vanligt numera. Den var knuten med 

en vanlig enkel knut, direkt om halsen, men turligt nog hade den ände, som inte direkt 

drar åt knuten, fastnat i bussdörren. I annat fall hade säkert färden slutat på ett annat sätt. 

  En annan lycklig omständighet var, att olyckan inträffade vid vinterväglag, på vilket 

flickans kropp förmodligen släpat utan alltför stark friktion. 

  Skolbussen fördes av en kvinnlig förare, som då hon hos handlanden Svensson skulle 

ringa efter hjälp, visade tecken på stark chock och svimmade. Hon repade sig dock snabbt 

och kunde föra bussen tillbaka till Häradsbäck, där en taxi väntade för vidare transport av 

den skadade till lasarettet. 

  Redan under färden till Häradsbäck kvicknade Ingegerd till så pass, att hon kunde 

samtala med sin mor, som man hämtade upp på återfärden. 

                                                                                                                           Noe.  

Elvaåring fastnade   

    med halsduk i dörr  

         Släpades med 2 km. 
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Ur Smålandsposten N:o 12 Måndagen den 24 Januari 1966. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvaåriga Ingegerd Arvidsson, Hårdahult, Häradsbäck, 

hamnade relativt oskadd i en säng på Växjö lasarett efter en 
fruktansvärd upplevelse på fredagen. Det var nämligen hon, 

som fastnade med halsduken i dörren till en skolbuss och 

släpades med 2 km., innan hennes belägenhet upptäcktes. Flickans liv räddades troligen genom 
att halsduken hållit hennes huvud en bit över marken under den kusliga färden. En tjock 

täckjacka bidrog också till den lyckliga utgången, liksom hennes stadiga läderstövlar. Både 

jackan och stövlarna var i det närmaste uppslitna, när bussen stannade i Billarp och den 
medvetslösa flickan kunde tas om hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 13 Tisdagen den 25 Januari 1966. 
 

Skolbussolyckan rekonstrueras 
 

  Polisen i Ryd påbörjade i går en utredning kring den egendomliga olyckan utanför 

Häradsbäck i fredags, då en 11-årig flicka släpades 2 km. efter en skolbuss. Förste polis- 

assistenten Torsten Starbring omtalar för Smålandsposten, att förhör med vittnen inleddes 

i går och att dessa fortsätter i dag, då man även i görligaste mån skall söka rekonstruera 

olyckan. Polisassistent Starbring ansåg det knappast troligt, att man någonsin skall få 

definitiv klarhet i händelseförloppet, men den uppgift Smålandsposten redan i lördags 

hade, att flickans halsduk hade fastnat i bussens dörr tycks vara den mest troliga. Till 

yttermera visso har flickans mor uppgivit för polisen, att flickan i lördags morse, då hon 

berättade om det hon upplevt, uppgav just, att ”halsduken hade fastnat i dörren”. 

 

 

 

 

Lyckligt slut 
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Ur Smålandsposten N:o 21 Tisdagen den 8 Februari 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Blenda Olsson †. F. småskollärarinnan Blenda 

Linnéa Olsson, Olsbo, Häradsbäck, har avlidit. 

  Den bortgångna var född 1892 och var dotter till 

framlidne poststationsföreståndaren Johan Olsson, 

Häradsbäck. Hon växte upp bland tio syskon. Lära-

rinneexamen avlade hon i Halmstad 1911, varefter 

hon erhöll skilda anställningar. Till Villstads för-

samling kom hon 1912. Året därpå anställdes hon i 

Vrå, där hon stannade till 1916. Efter tjänst i 

Stenbrohult fick hon 1923 ordinarie befattning vid 

kyrkskolan i Algutsboda där hon stannade tills hon 

avgick med pension. Efter nämnda tid återvände hon 

till sin hembygd och bosatte sig på sitt kära Olsbo. 

Fröken Olsson har varit en kraftfull och dugande 

lärarinna som med fasthet och allvar fostrat sina 

elever. På samma gång bars hennes undervisning 

upp av varm kärlek till de små och hon var av sina 

många elever alltjämt ihågkommen med tillgivenhet 

och tacksamhet. Föräldrar värderade högt hennes 

gedigna undervisning. Genom sina personliga egen-

skaper blev hon avhållen av kamrater och vänner. 

  Närmast sörjes hon av systern Nina, samt syskon-

barn. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 24 Februari 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  90 år fyller på lördag Härlundas äldsta invånare, fru Emilia Jonsson, maka till framlidne hem-

mansägaren Magni Jonsson, Truvedstorp, Häradsbäck. Hon är född och uppväxt i Husjönäs, 

Härlunda. Efter ingånget äktenskap 1900 bosatte sig makarna på makens föräldragård, och här har 

fru Jonsson utfört en god gärning med all omsorg ute och inne. Stor gästfrihet har alltid rått i 

hennes hem. Efter makens frånfälle 1936 överläts gården till en av sönerna, men hon har bott kvar 

och får en kärleksfull vård av sina barn. Trots den höga åldern vistas hon uppe en stor del av dagen 

och följer gärna med i dagens händelser. 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Måndagen den 7 Mars 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i dag fru Blenda Johansson, maka till f.d. hemmansägaren Arvid Johansson, Älmhult. 

Hon är född i V. Torsås. I ungdomsåren var hon till större delen verksam i hemmet och hjälpte 

föräldrarna sköta gården. Hon gifte sig 1924 och blev då bosatt i Knihult, Härlunda, där maken 

strax innan övertagit sitt föräldrahem. Den brukade de i 32 år eller till de för tio år sedan inköpte 

en fastighet i Älmhult och flyttade till köpingen. Jubilaren är alltjämt en pigg och vital kvinna, som 

ägnar hemmet de bästa omsorger. 

 

 

 
 

Min kära syster 

Blenda Olsson 
* 23/3 1892 

har i dag lämnat mig. Djupt sörjd och 

saknad men i tacksamt minne be-

varad av mig, svågrar, syskonbarn, 

övrig släkt och många vänner. 

Olsbo, Häradsbäck den 5 februari 1966. 

NINA 

Sv. ps. 297: 3 

Oroas ej.  

Räds ej i uppbrottstimman. 

En vänlig hand lugnt  

ordnar båtens segel  
som för Dig bort från  

kvällens land till dagens.  

Gå utan ängslan ner till  
strandens tystnad,  

den mjuka stigen genom  

skymningsgräset. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-

ka lördagen den 12 februari 1966 kl. 

13.30. 
  Före jordfästningen inbjudes till kaffe på 

Pensionat Hagadal. Samling kl. 11.30. 
  Meddelas endast på detta sätt. 

  Svenska kyrkans mission låg henne 

varmt om hjärtat. 
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Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 21 Mars 1966. 
 

Hård krock med träd i Västra Torsås 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  Två personer, man och hustru från Häradsbäck, skadades då deras bil i går middag gick 

av vägen och in i skogen vid Köp i V. Torsås. 

  Olyckan skedde vid ett möte med en annan bil vid ett backkrön på den smala och 

krokiga vägen mellan V Torsås kyrka och Torsås by. Den andra bilen var hemmahörande 

i Väckelsång. Dess förare uppgav för polisen att han i måttlig fart, omkring 50 km/tim, 

var på väg uppför en backe. Just på själva krönet kom Häradsbäcksbilen emot honom i 

ganska god fart. Väckelsångsbilen fick högra sidan intryckt och skrapad men blev stående 

på vägen, enär den hade en hög jordvall, som tog emot på vänstra sidan. De åkande i 

Väckelsångsbilen – man och hustru – blev helt oskadda. 

  Värre gick det för bilen och de åkande från Häradsbäck. Om föraren försökt bromsa är 

oklart. Vägen var emellertid så smal, att bilen vid krocken med den andra for av vägen till 

vänster, nedför en sluttning och därefter brakade den rätt in i skogen, där den slutligen 

krockade med ett stort träd. Föraren ådrog sig ansiktsskador och en hjärnskakning, och 

hans hustru klagade över smärtor i ena axeln. Med i bilen var också makarnas son, vilken 

emellertid föreföll helt oskadd. Alla tre fördes dock i ambulans till Växjö lasarett. Ingen 

fara för livet föreligger. 

  Av spåren på olycksplatsen framgick, att båda bilisterna synes ha hållit ungefär mitt i 

vägen omedelbart före mötet, som skedde på själva backkrönet. 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 16 April 1966. 
 

                                  
 

 

 

 

Härlunda Röda korskrets 
 

har haft årsmöte i Församlingssalen Häradsbäck. Ordf. komminister Gustaf Ohlsson hälsade 

välkommen. 

Efter möte med en annan bil på ett backkrön gick Häradsbäcksbilen av vägen och krockade 
ett träd. 
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  Av föregående års verksamhetsberättelse framgår bl.a. att kretsen har 157 medlemmar och 

en kassabehållning på 8.204 kr. Kretsens förråd är värderat till 602 kr. 

  Under 1965 har två barn erhållit kolonivistelse. Gamla och sjuka har uppvaktats med gåvor. 

Kretsens varuauktion inbringade tillsammans med gåvor 2.479 kr. 

  I Hårdahult med omnejd har hållits tolv symöten under året. En klädinsamling har företagits. 

  De styrelseledamöter, som stod i kö att avgå, fruarna Dorotea Johansson, Häradsbäck, och 

Mildred Johansson, Hårdahult, omvaldes. Till förrådsförvaltare nyvaldes folkskollärare fru 

Saga Karlsson Häradsbäck med biträde av kyrkvaktmästare Albert Olofsson, Långhult. 

  Som ombud till distriktsstämman valdes fruarna Anna-Greta Andersson och Linnéa Åberg, 

båda från Häradsbäck. 

  Till revisorer omvaldes lantbr. Arthur Karlsson, Amundshylte, och kvarnäg. Albin Kroon, 

Häradsbäck. På förslag från styrelsen beslöt kretsen inköpa en rullstol till förrådet. I samband 

med att utlåningsförrådet kommer att flyttas från Vårdhemmet till Kommunalhuset kommer 

även ytterligare komplettering att göras i mån av behov. 

  Ordf. erinrade om husmoderssemesterns kolonivistelse och poängterade nödvändigheten av 

att anmälan måste göras före den 10 maj. 
 

 

 
 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 47 Lördagen den 26 Mars 1966. 
 

                    En person svårt skadad 

                               vid krock vid Älmhult 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mannen var passagerare i en personbil på väg från Häradsbäck till Älmhult, då den 

kvinnliga föraren genom en inbromsning förlorade kontrollen över bilen och i det mycket 

hala väglaget kolliderade med en mötande lastbil från Älmhult. Den lilla personbilen blev 

bildlikt talat ”manglad” på högersidan sedan den efter första sammanstötningen med 

lastbilen återigen krockade, nu med samma lastbils påhängsvagn. Bilen vände sig därefter 

mot färdriktningen och blev stående i diket. Mannen som tillsammans med den kvinnliga 

föraren var på väg till sina arbeten i Älmhult, fördes till Växjö lasarett, varifrån meddelas 

att han ådrog sig bäckenbensbrott och revbensbrott. Föraren däremot undkom så gott som 

oskadd och kunde redan i torsdags återvända hem från lasarettet. 

 

Olycksbilen blev fruktansvärt illa tilltygad 
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Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 19 April 1966. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖDSFALL 
 

Ellen Håkansson †. Efter en längre tids sjukdomsvistelse har fru Ellen Håkansson, maka till f.d. 

kyrkvaktmästaren Sven Håkansson, Häradsbäck, avlidit. 

  Fru Håkansson var född i Härlunda år 1900. I ungdomen utbildade hon sig till trikåstickerska, 

vilket yrke hon innehade tills hon ingick äktenskap 1923 med dåvarande arrendatorn Sven Håkans-

son, varefter makarna övertog ett lantbruk på arrende i Knoxhult i fem år. Därefter inköptes år 

1929 fastigheten Johannishus i Häradsbäck, där makarna bott. Personligen var fru Håkansson en 

fin och god kvinna, och gästfrihet rådde alltid i hennes hem. Innan sjukdom bröt ned henne var 

hon aktiv medlem i Härlunda kyrkliga syförening samt tillhörde en följd av år Härlunda kyrkokör. 

De senaste åren har hon vistats på sjukhus. 

  Närmast sörjes hon av maken Sven, syskon, svågrar, svägerskor samt syskonbarn. 

 

 
Tiburt Johansson †. Natten till lördagen avled i sitt hem hemmansägaren Tiburt Johansson, 

Knihult, Häradsbäck. 

  Den avlidne var född på den gård, där han nu slutade sin levnad i en ålder av något över 80 år. I 

ungdomen besökte Johansson Danmark, där han sysslade med jordbruksarbete. Omkring år 1915 

övertog han föräldragården, som han tillsammans med två systrar brukat så länge krafterna stod bi. 

Gården blev hans livsverk, och han gick helt upp i arbetet därmed. Han efterlämnar minnet av en 

redbar, idog man. 

  Johansson var ogift och sörjes närmast av systrarna Jenny och Nanny jämte syskonbarn. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Maka 

Ellen Håkansson 
* 13/9 1900 

† 15/4 1966 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av mig, syskon, 

syskonbarn, svågrar, svägerskor samt 

många vänner. 

Häradsbäck den 15/4 1966. 

SVEN HÅKANSSON 

Si, Jesus är ett tröstrikt namn 

Och i all nöd vår säkra hamn. 
Igenom Jesus får vi nåd 

Och finna på det bästa råd. 

  För dem, som önskar följa min kära 
maka till hennes sista vilorum, meddelas 

att jordfästningen äger rum i Härlunda 

kyrka, lördagen den 23 april 1966 kl. 
15.00. Samling vid kyrkan. 

  Efteråt en vänlig inbjudan till Hagadal 

för en minnesstund. 
  Meddelas endast på detta sätt. 

   

 

 

 
 

Min käre Broder 

Tiburt Johansson 
* 25/1 1886 

har i dag stilla avlidit och lämnat oss, 

släkt och vänner i djup sorg och 

saknad. 

Knihult, Häradsbäck den 16/4 1966. 

JENNY    NANNY 

Syskonbarnen 

När jag slutar mina dagar, 

Låt i ro mig somna in. 
Ske det, när du helst behagar, 

Blott jag evigt bliver din. 

Kom, o Jesu, bliv mig när, 
Låt mig bliva där du är. 

 

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

jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka 

söndagen den 24/4 kl. 10.00.  
  Efter högmässan en vänlig inbjudan till 

en minnesstund å Hagadals Pensionat. 
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Många bostäder byggs i Häradsbäck 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Häradsbäck – en av tätorterna i Almundsryds storkommun – ser 

ut att i ordets dubbla bemärkelse, gå mot en ny vår och i olika 

avseenden rustar man upp för att folket skall få bo bättre och få 

det bekvämare i sina bostäder. Förutom att arbetet med första etappen av VA-nätet 

påbörjats har bostadsbyggnationen på orten, som tidigare varit mycket sporadisk, ”slagit 

ut i full blom”. Det råder, trots myndigheternas restriktiva och kreditåtstramande politik 

en sprudlande aktivitet på byggnadsfronten. 

  Aldrig tidigare har så många byggnadsprojekt varit i gång samtidigt i bygden och 

ökningen har varit markant särskilt det senaste året. 

  Av de elva fastigheter, som man planerar att tillskottet skall ge, har redan fyra tagits i 

bruk, tre kommer under tak och för de tre återstående har berörda myndigheter redan gett 

klarsignal för två av dem, medan en ännu så länge är föremål för förberedande pro-

jektering. Vid ett besök på ort och ställe 

träffar vi samman med fru Ing-Britt Johans-

son, som tillsammans med maken, åkeri-

ägare Göran Johansson, och barnen Carina 

och Thomas fick sin fastighet vid Lönsboda-

vägen inflyttningsklar för några dagar sedan. 

Fru Ing-Britt, som under ansöknings- och 

byggnadstiden blivit väl förfaren inom bygg-

nadsbranschen och besvarar våra frågor om 

olika detaljer i byggnationen som en ”hel 

karl” får representera nybyggarna i Härads-

bäck. 

  – Att få flytta in i en modern fyrarummare 

på över 100 kvm. efter att tidigare, med två 

små barn ha varit bosatt i en enrummare, ja 

det är som en dröm. Visst blir det betydligt 

mera arbete, bl.a. med anläggning och sköt-

seln av trädgården, det är jag medveten om, 

säger hon, men det är väl ljuvligt när man 

vet att det är de egna golven man rengör eller 

den egna täppan man påtar i. 

  Villan, som familjen flyttat in i, är liksom 

de övriga nybyggda fastigheterna i Härads-

Två av fastigheterna på Lönsbodavägen har redan tagits i bruk. 

Stor ökning 

       senaste året 

Fru Ing-Britt Johansson med dottern Carina i det ljusa 

och trivsamma vardagsrummet i den nybyggda villan. 
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bäck av enplanstyp. Den disponibla bostadsytan är 108 kvm. och innehåller 4 rum och 

kök samt hall med kapprum. 

  Den är välplanerad och ändamålsenlig och vad man särskilt fäster sig vid, är det väl 

tilltagna vardagsrummet på c:a 40 kvm.. Det är vinkelformat, har parkettgolv och en 

stilren öppen spis, och i så gott som hela väggytan i fasaden mot Lönsbodavägen har 

rummet försetts med ett stort fönsterparti, som medför att det blir särskilt ljust och luftigt. 

  Övriga rum, liksom köket, har plastmattor och gemensamt för det hela är de välstämda 

och ljusa färgerna som ger en trivsam och samtidigt exklusiv interiör. 

  Köket, med dess lättskötta och ändamålsenliga inredning, har försetts med en fristående 

bar- eller serveringsdisk, vilken samtidigt utgör en avskiljning mellan arbetsplats och 

matvrå. I motsats till de numera konventionella typerna av kombinationen frys-, kyl- och 

svalskåp placerad i köket, har familjen Johansson för att få mera förvaringsutrymme i 

bostadsplanet, inskränkt sig till att placera endast kylskåpet i våningsplanet, medan 

frysskåpet har sin placering i den rymliga källarevåningen, som också inrymmer maskin-

tvättstuga, utrymme för oljeeldad panncentral, hobbyrum m.m. 

  Fastigheterna på Lönsbodavägen blir under sommartid förnämliga siluetter mot den 

bakomvarande bokskogen och gemensamt för samtliga nybyggnader är, att de fått en 

förnämlig utformning och smälter väl in i samhällsbilden. 

                                                                                                                        Cege. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Lördagen den 23 April 1966. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 90 timmars fortsättningskurs i klädsömnad har i 

vinter hållits i Häradsbäcks skola i yrkesskolans 

regi. Eleverna har från grunden fått lära sig att sy klädesplagg åt sig själva under 

kunnig ledning av sömnadslärarinnan fru Nanny Skogström, Fridafors. Elevantalet 

har varit tretton, vilket knappast varit något olyckstal utan tvärtom, säger kurs-

ledarinnan, som vid avslutningen i tisdags kväll berömde eleverna för deras stora flit 

och intresse. På bilden ses fru Skogström syna fröken Karin Svenssons, Torbjör-

nahult, snart färdiga lätta sommarklänning i terylenecrepe, omgiven av övriga kurs-

deltagare. 

 

 

Kurs i Häradsbäck 
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Ur Smålandsposten N:o 64 Tisdagen den 26 April 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Jenny Svensson †. Fru Jenny Svensson, maka till 

framlidne arrendatorn Salomon Svensson, Peters-

borg, Häradsbäck, har avlidit. 

  Hon var född 1886 i V. Torsås. Efter ingånget 

äktenskap 1915 flyttade makarna till Härlunda och 

övertog arrendegården Petersborg i Häradsbäck. Här 

har fru Svensson bott sedan dess. Fru Svensson 

efterlämnar minnet av en försynt och stilla kvinna, 

som helt gick upp i hemmets skötsel. 

  Närmast sörjande är barnen, Arvid bosatt i Älm-

hult, Hildur gift med industriarbetaren Sixten Lätt, 

Åseda, Ester gift med lantbrevbärare Gunnar Karls-

son, Dädesjö, Anna gift med byggnadsarbetare Ture 

Karlsson, Växjö, Sven innehavare av arrendegården, 

Edit gift med lantbrukare Egon Almqvist, Tranås, 

samt syster, barnbarn och barnbarnsbarn. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Måndagen den 2 Maj 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på tisdag f. hemmansägaren Anton Julius Rydiander, Verahult, Häradsbäck. 

Rydiander är född i den by, som han nu är bosatt i. I sin krafts dagar verkade han i många år som 

möbelsnickare i Rottne och under ett 30-tal år innehade han en gård i Södra Åreda i Hemmesjö 

socken. I samband med att han för flera år sedan blev änkling överlämnade han gården till en av 

sönerna. Sin ålderdom njuter han hos en syster i Häradsbäck. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 3 Maj 1966. 
 
Från Häradsbäck, meddelas: 

  På trappan till bygdegården hälsade Härlunda kyrkokör våren välkommen genom att 

under kantor Hilding Henrikssons ledning sjunga de välkända vårsångerna. Först sjöngs 

tre vårsånger, varefter kantorn höll ett tal till våren samt utbringade ett leve. Därefter 

sjöng kören ytterligare två sånger. Till sist sjöngs unisont nationalsången. Därefter sam-

lades alla i bygdegården där festligheterna var anordnade av Härlunda Eva-gymnastik. 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor 

och mormor 

Jenny Svensson 
* 31/3 1886 

har i dag lugnt och stilla insomnat 

efter ett långt men med stort tålamod 

buret lidande i sitt 81:a levnadsår. 

Djupt sörjd och saknad av oss, syster, 

övrig släkt och vänner.  

Petersborg, Häradsbäck den 24/4 1966. 

BARNEN 

Barnbarnen 

Barnbarnsbarn 

Far har räckt ut handen 

Mor har fattat den. 

På den andra stranden 
Mötas de igen. 

Sv. Ps. 21 

  För dem, som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 

lördagen den 30 april 1966  kl. 13.00. 
  Efter akten inbjudes till en minnesstund 

på Hagadals Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 17 Maj 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på fredag hemmansägaren och svenskamerikanaren Per-Olof Johansson, Olofshylte, 

Västra Torsås. 

  Han är född på den gård i Olofshylte, som hans förfäder under flera generationer ägt och brukat. 

På föräldragården var han flitigt verksam med förekommande lantarbeten, bl.a. nyodlingsarbeten, 

tills han tog anställning som lantbruksbiträde i Vislanda. Efter att även en tid idkat agentur-

verksamhet, emigrerade han till Amerika. Här kvarstannade han i flera år under trägen och 

framgångsrik arbetsutövning. Sedan han återvänt till fädernebygden gifte han sig samt inköpte vid 

samma tid fädernegården i Olofshylte. Utrustad med den bästa hälsan och ambitioner gav han sig 

snart i kast med omfattande och kostsamma grundförbättringar på sin gård, uppförde ny och 

präktig mangårdsbyggnad m.m. 

  Han har även under en följd av år deltagit i det offentliga samhällsarbetet. Sålunda har han bl.a. 

varit ledamot i kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen, pensionsnämnden, taxeringsnämnden etc. 

Han har även i många år varit huvudman i Skatelövs och Västra Torsås pastoraters sparbank. Trots 

årens antal brukar han fortfarande sin gård, sedan alla hans barn lämnat hemmet. Han är en 

arbetets man, som aldrig sparat sig.   

 

 

   

                                                                                                                                           

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 2 Juni 1966. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 16 Juni 1966. 
 

                                  
 

 

 

 

De gamlas dag i Härlunda, 
 

har firats traditionsenligt i församlingen. 

  Först samlades man till högmässa med nattvardsgång i kyrkan, där komminister Ohlsson 

höll skriftetal med utgång från Joh. 15: 5 och predikade över dagens högmässotext över ämnet 

”Att följa Jesus”. I nattvardsgången deltog 74 nattvardsgäster. Härlunda kyrkokör sjöng under 

kantor Henrikssons ledning två hymner.  

  Efter högmässan var samkväm anordnat av kyrkliga syföreningen i bygdegården, där 

komminister Ohlsson hälsade de gamla välkomna, varefter serverades kaffe och smörgåsar 

m.m. Parentation hölls över sex avlidna sedan de gamlas dag 1965, varefter samvaron 

avslutades med psalmsång och bön. F. kyrkovärden och nämndemannen Carl Ohlsson, 

Amundshylte, framförde gästernas tack för en givande dag. 

 

 

Arne Arvidsson 

Kally Eng 

Häradsbäck.                        Grönskåra.  

Pingstafton 1966. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 18 Juni 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Henry Karlsson †. Efter en tids sjukdom har 

snickaremästaren Henry Valdemar Karlsson, 

Häradsbäck, avlidit. 

  Den bortgångne var född i Karlshamn 1904, men 

kom som barn till Häradsbäck, där han växte upp. 

Han vistades då hos sina farföräldrar. Äktenskap 

ingick han 1927, men stannade i samhället och 

uppförde en vacker villa åt familjen. Med Henry 

Karlsson bortgick en mycket god yrkesman. Person-

ligen var han en aktad och värderad person och 

omtyckt av sin omgivning. Han hade många vänner. 

  Närmast sörjes han av makan Gurli, samt barnen 

May gift med entreprenör Evor Brodén, Delary, 

Yngve maskinist och bosatt i Kallinge, Gerd an-

ställd hos Nyman & Schultz, Göteborg, Gösta bygg-

nadssnickare i Öjaby, syskon, svärdöttrar, svågrar, 

svägerska och barnbarn. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 21 Juni 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Ida Svensson †. Natten till lördagen avled fröken 

Ida Kristina Svensson, Hölkemåla, Almundsryd. 

  Den bortgångna som inte efterlämnar några när-

mare anförvanter, var född i Almundsryd, och hade 

nyligen fyllt 80 år. 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far och farfar 

Henry Karlsson 
* 17/8 1904 

har i dag lämnat oss i djup sorg och 

saknad men i tacksamt minne 

bevarad. 

Häradsbäck den 17/6 1966. 

GURLI 

May och Evor 

Yngve och Inga-Lisa 

Tomas Gerd 

Gösta och Gunnel 

Irené 

Si Jesus är ett tröstrikt namn 

Och i all nöd vår säkra hamn. 

Igenom Jesus får vi nåd 
Och finna på det bästa råd. 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 

onsdagen den 22 juni kl. 15.00. 

  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 
till kaffe på Hagadal. 

  

   

 

 

 
 

Ida Svensson- 

Sjögren 
* 10/6 1886 

har i dag stilla avlidit. 

Hölkemåla och Häradsbäck den 18/6 

1966. 

VÄNNERNA 

Se, Jesus är ett tröstrikt namn 

Och i all nöd vår säkra hamn. 
Igenom honom får vi nåd. 

Och finna på det bästa råd. 

  För dem, som önskar följa den avlidna 
meddelas, att jordfästningen äger rum i 

Almundsryds kyrka torsdagen den 23 juni 

1966 kl. 16.00.  
  Efter jordfästningen inbjudes till en 

minnesstund å Nya Hotellet, Ryd. 
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Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 27 Juni 1966. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka vigdes midsommardagen vet. kand. Jan-Olof 

Lindqvist, Ålshult, och sekr. Jenny Lisa Marianne Axelsson, 

Enskede, dotter till kyrkvärden Axel Johansson och hans hustru 

Elsa, f. Algotsson, Torbjörnahult. Brudparet intågade i kyrkan 

till tonerna av bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” 

av Mendelsohn. Komminister Gustav Ohlsson förrättade vig-

seln och höll vigseltal med ledning av Jakob 1: 17. Kantor 

Henriksson sjöng ”Det är en kostelig ting” av G. Wennerberg 

och spelade ”Introduktion i F-dur” av G.F. Händel, när brud-

paret lämnade kyrkan. Efter vigseln gav brudens föräldrar mid-

dag på Hagadals pensionat, där brudparet hyllades med tal av 

brudens fader, brudgummens fader, skogvaktare Ivar Lindqvist, 

Ålshult, vigselförrättaren, kantor Henriksson, teknolog Kjell 

Lindqvist, Göteborg, fil. kand. Björn Eldh, Stockholm, och di-

rektör Viktor Andersson, Karlshamn. Många telegrafiska lyck-

önskningar anlände. 

 

   

 
 

 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 107 Torsdagen den 14 Juli 1966. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Örjan Larsson 

Gertrud Åberg 

Strömsnäsbruk.                 Häradsbäck.                           

Midsommarafton 1966. 

Allan Svensson 

Gunilla Fransson 

Härlunda.                              Linneryd. 

Midsommarafton 1966.                                

 

 

 

FÖRLOVADE  

 

Agne Svensson 

Britta Persson 

Häradsbäck.                         

Ev. visiter i Bygdegården, Häradsbäck 

söndagen den 3/7 1966. 

                                

 

 

 

LYSNING 

 

 

Stig Franzon 

Lilian Fredriksson 

Häradsbäck.                        Högsby.  

Stadshotellet, Visby 11/7 1966. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Hr Jan-Olof Lindqvist, Almundsryd, 

med maka Marianne, född Axelsson, 

Härlunda.     (Foto Hansa, Älmhult). 
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Ur Smålandsposten N:o 110 Tisdagen den 19 Juli 1966. 
 

Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka vigdes i lördags chauffören Agne Svensson, 

Spjutaretorp, och Britta Persson, dotter till muraren Axel Pers-

son och hans hustru Ella, f. Petersson, Långhult. Brudparet 

intågade i den blomstersmyckade kyrkan till tonerna av 

”Bröllopet på Ulfåsa” av A. Söderman. Vigseln förrättades av 

brudens konfirmationslärare, komminister Gustaf Ohlsson, som 

även höll lyckönskningstal med utgång från Gal. 6: 2, ”Bären 

varandras bördor”. Akten omramades av ps. 238 och 234. 

Bröllopsmusiken utfördes av kantor fru Viola Lifmark, 

Olofström, som även sjöng ”Herre mitt ljus” av Giordani och 

spelade ”Preludium i C-dur” av J.S. Bach, när brudparet läm-

nade kyrkan. Efter vigseln gav brudens föräldrar supé på 

Hagadals pensionat för den närmaste släkt och vänkretsen. 

Härvid hyllades brudparet med tal av vigselförrättaren, sång, 

telegram och salut m.m. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 114 Tisdagen den 26 Juli 1966. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 28 Juli 1966. 
 

Frontalkrock 

i Häradsmåla 
 

  Vid 17-tiden på tisdagskvällen inträffade i Häradsmåla på vägen Ryd–Häradsbäck en 

kraftig frontalkrock mellan två bilar. 

  En personbil från Kalmar hade stannat bakom en kurva och höll just på att lämna av en 

sjuk passagerare, då en brödbil från Urshult och en lastbil, från Vivljunga fick ett möte 

just där personbilen stod parkerad. På grund av den nedsatta sikten i kurvan och då vägen 

var ganska smal blev en kraftig frontalkrock följden. 

  Det uppstod inga personskador, men bilarna blev illa skamfilade, dock ej värre än att de 

kunde lämna platsen för egen maskin. 

  Polisen i Ryd kallades till platsen och de kunde konstatera att den slarvigt parkerade 

personbilen var främsta orsaken till det inträffade. 

 

 

 

 

Hans Johansson 

Irma Johannesson 

Kräbbleboda.                    Häradsbäck. 

Holmenkollen, Oslo den 23/7 1966.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Hr Agne Svensson med maka Britta, 

f. Persson, båda från Häradsbäck. 

(Foto: Hansa, Älmhult). 
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Ur Smålandsposten N:o 117 Måndagen den 1 Augusti 1966. 
 

         69-årig mopedist hittad 

                 död av hjärtslag på väg 
 

  Vid åttatiden på lördagskvällen fann en förbipas-

serande strax väster om Ryd på vägen mot Farabol 

69-årige f.d. kommunalarbetaren Axel Svensson från 

Siggaboda liggande vid sin moped i vägdiket. 

  Polisen i Ryd kallades till platsen och kunde kons-

tatera att Svensson hade varit död i flera timmar och 

att han troligen drabbats av någon hjärtåkomma 

under färden och kört av vägen. Han hade skador i 

bröstet. 

  Då Svensson senare obducerades på sjukstugan i 

Tingsryd fann man att han avlidit av inre blödningar 

som orsakats av skador i bröstkorgen. Han hade 

troligen fått ett kärlkrampsanfall och därvid kört i 

diket. 

  Den bortgångne var ungkarl och sörjes närmast av 

en broder och två systrar samt syskonbarn. Han var 

bördig från Siggaboda och under ungdomstiden 

arbetade han i skogen. De sista 15 åren var han dock 

anställd som kommunalarbetare inom Almundsryds 

köping. Han var en duktig arbetare och en god 

kamrat samt humoristisk och trevlig samt omtyckt 

och värderad av alla. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Måndagen den 15 Augusti 1966. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Det har blivit tradition att folket i gränsbygden mellan Blekinge, Skåne och Småland 

strålar samman en gång om året till gränsbygdsgudstjänst i det fria intill den punkt där 

landskapsgränserna möts. Det är komminister Gustav Ohlsson i Härlunda församling som 

återupplivat denna mötesform, som var tradition för omkring 100 år sedan. I går efter-

middag samlades man för tredje året i rad och därmed befästes den nya traditionen. Drygt 

ett 100-tal personer från bygden deltog i gudstjänsten, som hölls i vackraste sommarväder 

 

 

 
 

Vår älskade broder, 

farbror och morbror 

Axel Svensson 
* 11/1 1897 

har hastigt lämnat oss i outsäglig sorg 

och saknad. 

Siggaboda, Ryd den 30/7 1966. 

SYSKON 

Syskonbarn 

Vi hann ej säga dig farväl, 

Ty döden kom så fort. 

Men nu vi säga dig vårt tack, 
Vid evighetens port. 

 Jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-

ka lördagen den 6 augusti kl. 13. Efter 
jordfästningen inbjudes till Hagadal. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

  Tänk på fonden mot hjärt- och kärlsjuk-
domar. 

  

   

I gudstjänsten medverkade komminister Gustav Ohlsson, Härlunda, kandidat Stig 

Jönsson, Kyrkhult, och kyrkoherde Nils Glimelius, Örkelljunga, här tillsammans 

med några av gudstjänstbesökarna i bakgrunden. 
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på högt belägen åker med underbar utsikt över Grytsjön. Prästerskapet från tre pastorat 

medverkade. Hälsningstal hölls av kyrkoherde Glimelius, Örkelljunga, kandidat Stig 

Jönsson, Kyrkhult, predikade och komminister Gustav Ohlsson ledde den avslutande 

andaktsstunden. 

  Kommer man från Smålandssidan för att besöka gränspunkten har man olika vägval att 

göra men hur man än kör blir avtagsvägarna mot målet allt mindre och krokigare. 

Slutligen får man göra en promenad genom den vackra och orörda naturen. Det är alltså 

här som de tre landskapen möts intill småländska byn Björnhult. Men det är också 

mötespunkten för tre län, Kronobergs, Kristianstads och Blekinge, för två stift, Lund och 

Växjö, samt för tre pastorat, Härlunda Kyrkhult och Örkened. Gränspunkten är från alla 

landskapen sett en föga känd avkrok men här bor ett idogt jordbrukarfolk, som är glada åt 

att få träffas och känna gemenskapen trots att de i många avseenden ändå måste känna sig 

delade i tre läger. 
 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 143 Torsdagen den 15 September 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Arvid Johansson †. I sitt hem i Älmhult avled i går 

f.d. lantbrukaren Arvid Johansson i sitt 68:e levnads-

år. 

  Han var född i Knihult, Härlunda. I ungdomsåren 

var han sina föräldrar behjälplig med skötseln av 

deras gård, vilken han själv övertog år 1924 då han 

också gifte sig. Han ägnade sig sedan med stort 

intresse åt skötseln av jord- och skogsbruk ända tills 

han år 1955 överlät gården till äldste sonen. Han 

flyttade samma år till Älmhult där han inköpte 

fastigheten vid Skånevägen. Under de senaste åren 

var hans hälsa svag men i sin krafts dagar var han 

känd som en mycket idog och arbetsam person. 

  Närmast sörjande är makan Blenda, döttrarna 

Ingrid, gift med lantbrukare Folke Johansson, Tings-

ryd, Ingrid, med ingenjör Torsten Johansson, Älm-

hult, och Alva, gift med byggnadsarbetare Assar 

Persson, Sölvesborg, sönerna, Bertil, innehar föräld-

ragården i Knihult, Göte, jordbrukare i Knihult, och 

Einar, bilmekaniker i Eneryda, samt tre syskon, 

barnbarn och barnbarnsbarn. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre far och morfar 

Arvid Johansson 
* 18/9 1898 

har i dag lämnat oss, syskon, övrig 

släkt och vänner i djup sorg och 

saknad men i ljust och tacksamt 

minne bevarad. 

Älmhult den 14 sept. 1966. 

BLENDA 

Bertil 

Ingrid och Folke 

Ramona, Majron 

Naemi och Torsten 

Kerstin, Karin 

Göte 

Einar 

Alva och Assar 

Ann-Sofie, Eva. 

Tack gode Gud för vad som varit. 

Tänk på tidens korthet, dödens visshet, 

evighetens längd. 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Härlunda kyrka ons-
dagen den 21 sept. kl. 14.00. Efter akten 

inbjudes till en minnesstund på Hagadals 

Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 161 Måndagen den 17 Oktober 1966. 
 

Rattfyllerist 

i Häradsbäck 
 

  Polisen i Ryd iakttog efter dansen i Linkullen på lördagskvällen en personbil som 

presterade en synnerligen vinglig framfart. Från den ena kanten till den andra gick färden 

och då ett flertal möten med andra bilar skedde kan man beteckna det som ett under att 

ingen frontalkrock inträffade. 

  Till sist lyckades polisbilen komma förbi och stoppa bilen. Föraren fördes till Älmhult 

för alkoholtest. Det visade sig att han var synnerligen kvalificerad som rattfyllerist. 

 

 

Rattfyllo högerkörde 

öster om Älmhult 
 

  Polisen i Älmhult grep natten till söndagen en rattfyllerist på länsväg 120 vid Barkhult 

öster om Älmhult. Föraren var så påverkad att han idkade högerkörning på vägen, vilket 

uppmärksammades av besättningen i en polisbil från Älmhult på väg åt samma håll. 

  Det var en yngling från Osby som tillsammans med sin fästmö var på hemväg från 

kvällens danstillställning i Häradsbäck. Bilföraren fördes till Markaryd för blodprovs-

tagning under natten. 

 

 

I diket i dimman 
 

  En lastbil lastad med stora mjölktankar körde i det dimmiga vädret under natten till sön-

dagen av länsväg 120 vid Femlingehult öster om Älmhult. Såväl det lastade dragfordonet 

som släpvagnen hamnade i diket när släpet välte och en hel del mjölk rann ut ur tankarna. 

Skadorna blev för övrigt inte särskilt omfattande på fordonet. Trafiksvårigheter uppstod 

emellertid då den stora bilen delvis blockerade vägbanan tills man hunnit ordna bärgning 

från Älmhult. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 7 November 1966. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Stig Pettersson 

Monica Brennander 

Växjö.                               Häradsbäck. 

5/11 1966.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 178 Tisdagen den 15 November 1966. 
 
Födelsedag. 
 

60-åring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
  60 år fyller på fredag kantor Hilding Henriksson, Häradsbäck, Härlunda. Han är född i 

Långasten, Västra Torsås, där fadern var hemmansägare och kommunal förtroendeman. 

Uppvuxen i en stor syskonskara fick han från tidiga år vänja sig vid hårt arbete. I likhet med 

sina yngre bröder övergav han lantarbetet i hemmet och blev lärare. Nästa år är det 50 år 

sedan Henriksson debuterade som kyrkomusiker. Han var nämligen endast elva år gammal, då 

han helt på egen hand förestod orgelmusiken vid gudstjänsterna i Västra Torsås kyrka, då den 

ordinarie kantorn var ute på landstormsövning. Detta arbete utförde 11-åringen till allas stora 

belåtenhet. Henriksson var vid denna tid kunnig i att traktera olika musikinstrument. Härvid 

har han haft stor hjälp av sina nitiska och dugande lärare, först kantor E. Eriksson, Västra 

Torsås, och sedermera dennes efterträdare kantor Gunnar Petersson. Vid 16 års ålder var 

Henriksson färdig med sin organistexamen, som han avlade för musikdirektör Elof Larsén, 

Växjö.  

  Efter två vinterkurser på Kronobergs läns folkhögskola i Grimslöv vann han inträde vid 

Folkskoleseminariet i Växjö 1927, och där avlade han folkskollärarexamen 1931. Samma år 

tog han dessutom kyrkosångarexamen. Sedan han sistnämnda år konditionerat som extra 

ordinarie folkskollärare i Horjeboda, V. Torsås, blev han redan samma år ordinarie folkskol-

lärare och kantor i Ormesberga. Till denna församling hade han sin verksamhet förlagd t.o.m. 

1940. Jämsides med tjänsten här var han under hela sin Ormesberga-tid revisor för den 

borgerliga kommunens räkenskaper samt v. ordf. i kyrkostämman. Han var även sekr. i 

sockenavdelningen av Svenska Röda Korset. 

  För 25 år sedan tillträdde kantor Henriksson som folkskollärare- och kantorsbefattningen i 

Häradsbäck, Härlunda. Här har han flera allmänna och kommunala uppdrag. Sedan 15 år 

tillbaka är han tillsynslärare, och fram till kommunsammanslagningen var han ledamot av 

barnavårdsnämnden och en tid dess ordförande samt ledamot i skolstyrelsen. Han har även 

varit ledamot i taxeringsnämnden i många år. På grund av det relativt långa avståndet till Ryd 

avsade sig Henriksson vid kommunsammanslagningen konsekvent sina kommunala för-

troendeuppdrag men blev dock invald i kommunalfullmäktige. 1941 grundade han socken-

biblioteket i Härlunda, vars ordförande och bibliotekarie han var till kommunsamman-

slagningen. Han är dock fortfarande föreståndare för skolornas bibliotek i Häradsbäck. Ett 

utmärkt arbete nedlade han för skolbyggnadernas uppförande och upprustning i Häradsbäck 

1963. Vidare var han ledamot i kommittén för kyrkans restaurering 1962 och i kommittén för 

bårhusbyggnaden 1964. Han var initiativtagare till att kyrkan år 1950 försågs med helt ny 

kyrkorgel. Under hela sin Härlundatid har han varit ledare för kyrkokören och har även 

tilldelats Sveriges kyrkosångareförbunds förtjänstmedalj, större storleken. 

                                                                                                            Johan Nilsson. 
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Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 17 November 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på lördag fru Anna Svensson, maka till fabrikören Arvid Svensson, Karsemåla, 

Häradsbäck. Uppväxt bland många syskon kom hon tidigt ut i förvärvsarbete. Redan som liten 

skolflicka fick hon plats som barnjungfru hos en lantbrukarefamilj, och vid 15 års ålder började 

arbetet som hembiträde på allvar bl.a. i Horjemo, Vrankunge, Fanaholm m.fl. platser. Vid 19 års 

ålder gick hon hushållsskolan i Markaryd. 1943 ingick hon äktenskap och har sedan dess stått vid 

sin makes sida. Fru Svensson har gjort sig känd som en duktig och arbetsam kvinna och hennes 

flinka händer har kommit väl till användning i såväl vävstol som inne på lådfabriken. 

 

 

 

 

 

 

Pryoelev från Häradsbäck 

fick praktisera i Älmhult 
 

  Marita Brennander heter en käck flicka 

från Häradsbäck, som denna vecka skaffar 

sig praktisk yrkesorientering inom sjuk-

vården på Älmhults sjukhem. Det är 

egentligen inget konstigt med det men på 

ett sätt kan man säga att situationen be-

lyser de problem landsbygdens pryoelever 

kan ställas inför i motsats till de större tät-

orternas. 

  Det är nämligen så att Marita går i skola i 

Ryd. Då det blev dags att bestämma sig 

för praktisk yrkesorientering valde hon 

sjukvården och det ordnades så att hon 

skulle bli välkommen till Tingsryds sjuk-

stuga. Allt var således frid och fröjd tills 

man började tänka på hur hon skulle resa 

den fyra mil långa vägen mellan Härads-

bäck och Tingsryd. Ingen direkt busslinje 

finns och inte heller passar det att resa 

med skolbussen till Ryd och vidare med 

annan buss. Enda möjligheten var således 

taxi men det kunde naturligtvis inte skolan bekosta för en enda elev. 

  Det var då Maritas föräldrar vände blicken mot Älmhult, dit passande busslinje finns. 

Men föräldrarna frågar nu: Skall vi själva betala bussbiljetterna till Älmhult, då Marita, 

som alltså bor i Häradsbäck, går i skola i Ryd men praktiserar i Älmhult, en mycket 

belåten pryoelev med sin första kontakt med sjukvårdsyrket.  

 
 

 

 

 

Pryo-eleven Marita Brennander ses i samspråk med en 

av patienterna på Älmhults sjukhem, Ivar Norlin. 
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Ur Smålandsposten N:o 190 Tisdagen den 6 December 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon hemmansägaren Albert Bengtsson, Torbjörnahult, Häradsbäck. Han är född 

i Virestad. Redan i 20-årsåldern emigrerade han till USA men återkom till hemlandet efter några 

år. Efter ingånget äktenskap1923 reste han åter till Amerika men då i sällskap med sin maka. 1929 

återvände makarna till Sverige och köpte en fastighet i Torbjörnahult, där de sedan dess bott. Där 

har han gjort stora förbättringar på såväl hus som jordbruk. Under en följd av år var han medlem i 

hemvärnet. Han har gjort sig känd som en god och humoristisk person och har vunnit allas akt-

ning. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 188 Lördagen den 3 December 1966. 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

vår kära mor och mormor 

Hilda Kristina 

Nilsson 
* 18 jan. 1888. 

Innerligt sörjd och saknad av oss, 

övrig släkt och vänner. 

Spjutaretorp den 30 nov. 1966. 

VIOLA och KARL-ERIK 

Per-Olof 

Ett, Jesu, än påminner jag: 

Var du min trogna följeslag 
Och mig på världen skydda. 

I mörker var mitt klara ljus 

I fattigdom mitt rika hus 
I storm min lugna hydda 

Var min stav, till min grav 

Spis och föda, ro i möda, 
Allt i alla. 

Sist min själ till himlen kalla. 

Sv. ps. 434. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-

ka lördagen den 10 december kl. 14.  

  Samling vid Tallbacken i Spjutaretorp kl. 
12.30. Efter jordfästningen inbjudes till 

Pensionat Hagadal. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 10 December 1966. 
 

Besök i en gammal bysmedja i Virestad 
Smed i 5:e generation bevarar hembygdsklenod 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Färdas man genom Virestad socken och från kyrkbyn väjer vägen mot Eneryda, passerar 

man efter ett kort stycke byn Arnanäs. I korsningen med den lilla förbindelsevägen till 

Liatorpsvägen upptäcker den vakne iakttagaren alldeles till vänster om körbanan ett mycket, 

mycket gammalt hus. Det tjärpappsklädda taket lutar lite som det tycker – men det är mycket 

väl underhållet. Även väggarnas friska virke skevar både här och där. Men det är inte alls 

underligt – det är en gammal byggnad och den rymmer inget mindre är Arnanäs gamla 

bysmedja – den finns faktiskt till denna dag som idag är och kan precis som för kanske 200 år 

sedan stå till tjänst med det mesta i smidesbranschen genom smedmästare Nefton Nyberg, 

som utgör 5:e generationen av smederna i samma släkt i Arnanäs. 

  Det var verkligen en upplevelse att tillsammans med smeden bese den gamla smedjan. Det 

första som fångar blicken är den imponerande stora ”gruan” – rökfånget över de dubbla 

härdarna. Det är uppmurat av helt vanlig småländsk gråsten. I härdens mitt finns ett försänkt 

träkar för förvaring av stenkol (förr träkol), som smeden allt efter behov matar elden med. På 

båda sidor om ”gruan” sitter två väl bevarade blåsbälgar, som drives med handkraft medelst 

spakar, vilka drages nedåt varpå den tyngdbelastade bälgen ger en luftström med jämt tryck 

till kolelden. 

  Nyberg kan berätta att han som barn fick använda båda händerna och hänga sig i blåsbälgens 

spak för att få den att fungera, men som vuxen drar han spaken med ena armens kraft, medan 

han med den andra pysslar med arbetsstycket i de heta lågorna.  
 

Älghudsbälg 
 

  Nyberg demonstrerade med stor villighet smedjan och satte eld i fyren med några 

späntstickor. Röken bolmade till en början ut även i smedjan men fann snart vägen ut genom 

skorstenen. ”Det är säkert prima älghud i bälgen”, konstaterade han medan han med jämna tag 

drev spaken nedåt. Så småningom ökade han takten och då med ens började kolen brinna med 

allt vitare låga och nu gav bälgen full tillförsel av syre. På några minuter glödde ett stycke 

smidesjärn hetsande vitt och var färdigt att formas mot städet på det sätt som smeden önskade. 

Smedmästaren Nefton Nyberg i arbete vid städet i sin smedja. Hur många järn-

stycken har månne värmts formbara i någon av fyrarna genom årens lopp sedan 

den gamla ”gruan” en gång murades? 
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Bevarade verktyg 
 

  ”Det är inte bara smedjan, som är gammal”, berättade Nyberg och rotade bland mängden av 

verktyg i lådor på golvet och placerade på härden. Nej, här finns massor av gamla verktyg, 

som med all säkerhet allihop är tillverkade av mina förfäder här i smedjan allt eftersom behov 

av dem uppstod. Här finns t.ex. en gammal apparat för att böja järn till hästvagnshjul och av 

vad jag kan förstå så är även den tillverkad här och den fungerar fint än i denna dag”. 

  Han visade ett talrikt sortiment av tänger med olikformade gripändar för olika sorters arbets-

stycken. Han plockade också fram olikt modellerade verktyg att placera som anlägg på städet 

och motsvarande handverktyg för att t.ex. formas en fyrkantsända på ett rundjärn eller vice 

versa. 
 

Smeden berättar 
 

  ”Förr utfördes alla sorters smidesarbeten i den här smedjan”, berättar Nyberg, ”Man gjorde 

yxor, röjknivar och andra eggverktyg samt hackor och spadar, vilka bruksföremål sedan 

såldes på marknader i trakten. Arbetsuppgifterna var även att järnbeslå vagnar och kälkar 

samt utföra reparationer på sådana 

åkdon. Vidare tillverkades bl.a. gång-

järn, lås och mycket annat på special-

beställningar från folket i bygden. En 

annan viktig syssla för bysmeden var 

att sko hästar. Jag minns från min 

barndom att tio till tolv hästar kunde 

stå och vänta på att bli skodda. Det 

var ju så förr, att alla skulle först till 

såväl kvarns, som till sme´n. Det 

gjorde att alla som hade bestämt sig 

för att sko hästen en viss dag, gav sig 

iväg redan på morgonkvisten. Då alla 

tänkte likadant, så kom ju alla på en 

gång. Det blev många timmars väntan 

och säkert minns ännu äldre Vire-

stadsbor språkstunderna i kammaren i 

smedbostaden där det under vänte-

tiden vankades kaffe och kanske även 

en sup att värma en frusen körsven 

med bistra vinterdagar”.  
 

Annorlunda nu 
 

  Nefton Nyberg pysslar nu för tiden med sitt jordbruk samt utför emellanåt smidesarbeten på 

beställning. Men det är annorlunda att vara smed i Arnanäs nu än i gamla tider. Det kommer 

inte längre någon med sin häst till smedjan för att få skott. Trots det så har Nyberg sin huvud-

sakliga sysselsättning med att sko hästar. Men det är han som kommer till hästen istället. Han 

verkar inom Virestads hov-vårdsförening men reser även i andra kommuner som Stenbrohult, 

Agunnaryd och Vislanda. I sin bil färdas han miltals varje år och utför detta arbete på tids-

beställning. 
 

Ett kulturminne 
 

  Den gamla bysmedjan i Arnanäs står som ett väl bevarat minnesmärke från en svunnen 

tidsepok på den småländska landsbygden. Med lite fantasi kan man lätt tänka sig hur den en 

gång var betydelsefull för folket i bygden, hur slagen av hammare och slägga en gång ekade 

från arla till särla under nu svartnade takbjälkar, hur raden av svettångande hästar i morgon-

kylan stod och mumsade ur sina havretornistrar medan smederna i tur och ordning skodde och 

såg om hovarna… 

                                                                                                          Text och foto: 

                                                                                                                 Noe. 

Den ende häst som nu för tiden då och då får sina skor omsedda 
utanför bysmedjan i Arnanäs är smeden Nefton Nybergs egen 

lugna, gamla trotjänare. 
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DÖDSFALL 
 

Anna Maria Karlsson †. I Tingsryd har f. hem-

biträdet Anna Maria Karlsson, Häradsbäck, avlidit 

72 år gammal.  

  Den bortgångna var född i Björkelund, Härlunda. I 

sin ungdom hade hon anställning på olika håll. 1942 

flyttade hon till sin dotter och svärson i Karsemåla, 

där hon hjälpte till med arbetet på deras lantbruk så 

länge krafterna räckte. I höstas flyttade hon med dem 

till Villa Haga, Häradsbäck. Hon efterlämnar minnet 

av en stilla och god kvinna. 

  Närmast sörjande är dottern Ellen, gift med metall-

arbetaren John Petersson, Häradsbäck, samt barn-

barn. 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Tisdagen den 20 December 1966. 
 

Helga Lindberg: 
 

Torparejul 1890 
 

  Den grå ryggåsstugan med sitt tjocka grästorvstak hade fått ett vitt hölje av snö under natten, 

och intill den vildvuxna sötapelns stam stod ett litet smalt vesslespår… 

  Gölen hade tidigt fruset till, långt innan snön kom och de sista nätterna hade det ”gölat i 

isen”, det vill säga dånat av köld. Runtom stod mörkskogen tät och allvarshög, även den i jul-

dräkt denna morgon. 

  Torparfolkets get bräkte pockande i sitt täta, men primitiva skjul. Trängde till det torkade 

myrhöet som brukade serveras så här dags på morgonen. Till vattenämbaret även. Och strax 

gnällde stugdörren till och den magerlagda mannen kom ut till sitt enda husdjur, de fem hönor 

frånräknade som höll logi under äktamakasängen i stugan. Deras enda utblick på världen 

vintertid, var några små lufthål som borrats i fjölen, bräderna som var stängsel mot golvet. 

  De äldsta av barnen hade redan flugit ur boet och tjänade i Skåne och Danmark. Men ett par 

halvvuxna flickor satt på soffkanten och kliade loppbett på sina taniga armar. Dessa små 

flickor hade pigga ögon och stor fantasi. Matlust desslikes, men fast tillvaron var karg, hade 

de sluppit svälta i egentlig mening. Värre hade det varit då de äldste i barnkullen varit små. 

Mor i huset brukade på äldre dagar berätta för den gudfruktiga bondhustrun Maria, att hon 

låtit barnen ligga vid modersbröstet tills hon själv var ”genomskinlig”. 

 

 

 
 

Min kära mor och svärmor, 

vår lilla mormor 

Anna Maria 

Karlsson 
* 19/6 1894 

har i dag efter ett tåligt buret lidande 

stilla insomnat och lämnat oss alla i 

djup sorg men i tacksamt minne 

bevarad. 

Häradsbäck den 8/12 1966. 

Ellen och John 

Else-Britt, Johnny 

Sv. ps. 543, v. 4. 

Vid vintervindens susning 

Du somnade stilla 

Nu sjukdom och oro 

Ej mer gör dig illa. 
Skön blir vilan i gravens ro 

Gott att veta du lider ej mer. 

  För dem, som önskar följa vår kära till 
hennes sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 

lördagen den 17/12 1966 kl. 13.00. 
  Efter akten inbjudes till en minnesstund 

på Hagadals pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
   

   

   



 
43 

  Mor Inga hade jultapetserat den lilla förstugan med tidningar, som äldsta dottern sänt från 

patronshemmet i Skåne. Det lyste färggrant och det hade blivit varmare där ute där träskor 

och krökstövlar stod. Stugegolvet var skurat och de gamla linnegardinerna nystrukna. Men 

varken väggvepan eller den urblekta takduken hade kommit upp ännu. Ett par stora talgljus 

var dock i sina stakar av trä. De stod där som strama skiltvakter på slagbordet av furu, per-

forerat av trämask här och där. 

 – Jag går fram till gården ett slag och hjälper bonden med småsysslor. Sovlet tar jag hem på 

samma gång… 

  Med dessa ord kröp torparfar i getskinnströjan, densamma hade bot på bot på armbågarna 

men hade också hängt med i snart trettio år, varje vinter. 

  Mor dukade bort frukostbordets matrester, mjölk, fläskflott och kärnmjölk. Osten som hustru 

Maria lämnat häromdagen skulle ej skäras förrän mot aftonen, den lilla smörtrillingen var 

även den oskårad ännu. Men denna dag hängde en hel rad av rågmjölskakor ute i det mörka 

köket, och några goda paltar likaså. Man skulle som sagt ej svälta, korv och en fläskbit var 

dem lovad som extra tilldelning för alla tidiga vårmorgnar som far hjälpt bonden lägga nät i 

sjöviken. Bonden Adam var som förtrollad av skog och sjö, av nät och bössa. Enligt hans 

dock så blida hustrus utsago, var det mest drängpojkarna, ett par ”småtjonkar” som jämte 

torparna fick sköta jordbruket, delvis stenigt och hårdarbetat. En granne hade dessutom 

nyodlat en bra mosse och dragit ett stordike tvärt igenom detsamma. Men bonden var 

lättlynter, skojade och var rolig att träffa. En enda liten dotter hade han, hennes hår lockade 

sig och hon sades vara oemottaglig för alla smittosamma sjukdomar som härjat i bygden och 

gallrat i barnkullarna. 

  Den flickan, ja… Torparmor berättade för sina egna barn huru bondens dotter suttit på 

sofflocket förliden jul och inte varit mera förståndig än att hon avundats tiggebarnen det nöjet 

att ströva från gård till gård på julafton och med sin lilla slaka påse på rygg samla något ätbart 

hem till backstugorna de kommit ifrån, och där nöden var skriande. Mor Maria hade hållit 

förmaningstal med allvar i, det var en återklang av väckelseprästen Nymans konfirmand-

lärdom som klingade i detta tal till tioåringen. Man skulle ej endast sitta i pyntade hus och tära 

julens håvor, man skulle minnas det som var julens mening, minnas Hans maning att föda den 

arme, besöka den sjuke… 

  Torparmor kom med en korg med doftande, finhackat granris. Enriset likade hon ej till 

golvströ vid helgen. Med härdade händer finfördelade hon riset, ungefär så, som man gjorde 

på vägarna då likfärd gick förbi, fast då lade man kors och rutor, nu ströddes det jämt över. 

Nu först började det likna jul i stugan. Den vitkalkade, öppna spisen sken, grova linnelakan 

som ännu hade höstbykens friskhet över sig, kom i de två sängarna, över halmmadrasserna låg 

de så släta och fina och inbjudande. Tösernas ögon lyste. De tänkte även på de nystickade 

vantarna och strumporna som ”invigs” i morgon, då hela bylaget, små och stora, vandrade till 

julottan, med högt lyftade sprakande tjärvedsbloss till lyse… 

  När far kom åter, tändes den första stora stjärnan över gölen. Han kom ej tomhänt från 

gården, ty det sades om hustru Maria, att hon hade ett så givmilt sinnelag att någon egendom 

knappast stannade i huset. Snart doftade det kokt fläskkött och dito isterband, ljusen tändes 

och den gamla postillan kom fram, även julevangeliet lästes. Men bortom göl och trästammar, 

smög en svulten räv fram på spaning en signad kväll. Närmare gårdsbebyggelsen och bondens 

bössa vågade den sig ej, av bitter erfarenhet. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Torsdagen den 22 December 1966. 
 

Häradsbäcks äldre 

underhållna 
 

  Härlunda kyrkokör har gjort sitt sedvanliga besök på ålderdomshemmet i Häradsbäck 

och glatt pensionärerna med några julhymner under kantor Hilding Henrikssons ledning, 

vilket blev mycket uppskattat. 

  Först sjöngs ”Hosianna” av Vogler, därefter ”Dotter Sion, fröjde dig” av Händel, ”Ära 

vare Gud i höjden” av Lotscher, ”Stilla natt” av Grüber, och ”Det är en ros utsprungen” 
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av Prætorius. Därefter hölls ett kaffesamkväm under gemytliga och trevliga former för 

samtliga sångare och ledare och pensionärer under föreståndarinnan fru Perssons ledning. 

Som avslutning tackade vice ordf. i socialnämnden Teodor Olofsson, Häradsbäck, såväl 

kantor Henriksson som sångarna för deras välvilja att följa den tradition som han 

hoppades skulle bestå i fortsättningen. 

  I samband med detta kan också nämnas att pensionärerna haft besök av ett Luciatåg 

bestående av några skolbarn från Häradsbäck. Luciatåget leddes av föreståndarinnan fru 

Irma Persson och sedvanliga Luciasånger sjöngs, därefter bjöds samtliga tärnor på kaffe. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 201 Tisdagen den 27 December 1966. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 2 Januari 1967. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

David Rikardsson 

Inga-Lill Johansson 

Härlunda.                             V. Torsås. 

Julafton 1966.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

Jan Nilsson 

Lisbeth Andersson 

Häradsbäck.                         Kvarsebo. 

Norrköping den 31/12 1966. 

Sune Rikardsson 

Siw Bengtsson 

Härlunda.                              Härlunda. 

Nyårsafton 1966. 

                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 24 Januari 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Ernst Arvid Karlsson †. I sitt hem har småbruks-

ägaren Ernst Arvid Karlsson, Knihult, Häradsbäck, 

avlidit. 

  Den bortgångne var född 1886 och uppväxt på 

samma plats, där han nu fått sluta sina dagar. I 

ungdomen hade han arbete på olika platser. Efter 

föräldrarnas frånfälle övertog han tillsammans med 

en broder föräldrahemmet. Han efterlämnar minnet 

av en god och stilla man. 

  Närmast sörjes han av syskon och syskonbarn. 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Tisdagen den 7 Februari 1967. 
 
Bröllop. 
 

  I Öja kyrka vigdes i lördags postiljon Bengt Nilsson, Alvesta, 

och kontorist Barbro Lindgren, Öja, Gemla, dotter till repre-

sentant Erik Lindgren, Öja, och hans maka. Till orgelmusik av 

musikdirektör Eskil K-son Lindqvist, Öja, intågade brudparet i 

kyrkan, företrätt av brudgummens kusin, Mari Nilsson, Alvesta, 

som brudnäbb. Tärna var brudens kusin fröken Margret Win-

berg, Öja och marskalk stud. Ronny Karlsson, Alvesta. Vigseln 

förrättades av kyrkoherde Erik Ekblad, Öja, som även höll tal 

till brudparet. Efter vigseln gav brudens föräldrar supé för ett 

60-tal gäster på Grimslövs pensionat, där de nygifta hyllades på 

olika sätt. Tal hölls bl.a. av brudens fader och vigselförrättaren. 

Ett stort antal telegram anlände. 
 

 

 

 

 

 
 

Vår käre broder 

Ernst Arvid 

Karlsson 
* 31/8 1886 

har i dag efter ett långt och tåligt 

buret lidande stilla insomnat. Sörjd 

och saknad av oss, övrig släkt och 

vänner. 

Knihult, Häradsbäck den 23 jan. 1967. 

Syskonen 

Syskonbarnen 

Sv. ps. 563. 

Skönt är att vila när krafterna domna, 

Trött efter årens möda och strid. 

Ljuvt i den eviga vilan få somna, 
Vi önskar dig alla, Vila i frid. 

  För dem, som önskar följa den bort-

gångne till hans sista vilorum, meddelas 
att jordfästningen äger rum i Härlunda 

kyrka lördagen den 28 januari kl. 13.00. 

  Efter akten inbjudes till en minnesstund 
på Hagadals pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

  Tänk på missionen. 
   

   

   

Hr Bengt Nilsson, Alvesta, med maka 

Barbro, f. Lindgren, Gemla.  

 (Hovfoto: Ateljé Visit). 
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Ur Smålandsposten N:o 23 Torsdagen den 9 Februari 1967. 
 

Ladugård i Häradsbäck 

blev rymlig verkstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Där förut kor idisslade och hästarna sparkade i sina spiltor, där vrålar nu motorer och hörs 

hammarslag av flitiga mekaniker. Det är i Häradsbäck, där Svenssons reparationsverkstad i 

dagarna tagit utbyggda lokaler i besittning och dessa lokaler har man faktiskt skapat genom 

att utnyttja en gammal ladugård. Logen och djurstallarna har ändrats till en ändamålsenlig 

bilreparationshall med rejält tilltagen takhöjd och stora inkörsportar. 

  Innehavaren, fabrikör Erik Svensson berättar att firman startades år 1960 i en mindre lokal i 

anslutning till ladugården. Här kunde blott personbilar och mindre lastbilar repareras. Genom 

att bygga om ladugården kan firman nu reparera såväl större lastbilar som lastmaskiner under 

tak. Verkstadsytan fördubblades från 100 till 200 kvm. 

  Fabrikör Svensson har 25 års erfarenhet i branschen. Ladugården har även utnyttjats till 

lagerlokaler och bl.a. tvätt- och duschrum. Även exteriört har ladugården snyggats upp bl.a. 

med nytt tak, och då renoveringen så småningom blir helt färdig kommer byggnaden att få ett 

helt annat utseende och betydligt bättre pryda sin plats i samhället än en tom och övergiven 

ladugård. 

                                                                                                                          Noe. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 28 Lördagen den 18 Februari 1967. 
 

Tioårsjubileum 

för Bob Stewens 
 

  Lagom till tioårsjubileet i år har Bob Stewens orkester i Markaryd uppmärksammats av 

ett skivbolag och fått ut ett par populära låtar, ”Nidälven” och ”Bättre lycka nästa gång”.  

  Nuvarande kapellmästaren Thorsten Nilsson startade orkestern för tio år sedan och är 

den ende i gänget som varit med från början. Näst äldst är gitarristen och sångaren Eddie 

Bergholtz, som började 1958. Övriga i sextetten är Ingrid Olsson, Morgan Bengtsson, 

Elis Kvarnhammar och Ingvar Wessman. Sextetten har regelbundna engagemang 4 – 5 

gånger i veckan och åker varje år flera tusen mil. 

Framför den renoverade ladugården ses fabrikör Erik Svensson tillsammans 
med sina båda medarbetare Kennert Svensson och Kjell Bengtsson. 
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Ur Smålandsposten N:o 34 Tisdagen den 28 Februari 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Blenda Pettersson †. På Härlunda vårdhem har 

änkefru Blenda Pettersson, Häradsbäck, avlidit. 

  Hon var född i Gäddegölshult, där föräldrarna var 

lantbrukare. I ungdomen var hon föräldrarna be-

hjälplig med arbete på gården. Hon ingick äktenskap 

1901 och makarna bosatte sig i Knoxhult, Härads-

bäck. Efter någon tid reste maken till Amerika, 

varifrån han återvände till Sverige efter några år. 

Men han återvände snart till USA, där han avled 

1924. Blenda Pettersson har varit en god och dugan-

de människa och har under sin långa änketid hunnit 

göra mycket gott. Hon hjälpte traktens befolkning 

med olika sysslor i hemmen och var allmänt känd 

och värderad. Hon har de senaste sex åren bott på 

vårdhem. 

  Hon sörjes närmast av sonen Edvin, sågverks-

arbetare i Häradsbäck, samt sonhustrun Helga, en 

syster bosatt i Danmark, syskonbarn och barnbarn. 

   

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 41 Måndagen den 13 Mars 1967. 
 

De svimmade 
 

  Hep-Stars framträdande på Linkullen i lördags kväll blev för mycket för fyra flickor i 

tonåren. De svimmade i trängseln framför scenen, där åtta polismän bildade kedja för att 

skydda den populära gruppen. Polis tog genast hand om flickorna och räddade dem från 

att skadas i trängseln genom att taga upp dem på scenen och sedan föra dem ut i friska 

luften, där de genast kvicknade till. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 46 Tisdagen den 21 Mars 1967. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på torsdag fru Gerda Lindholm, Lönsboda. Född i Häradsbäck var hon under upp-

växtåren föräldrarna behjälplig med skötseln av lantgården samt hade även hembiträdesplatser på 

olika platser i länet. 

  År 1931 gifte hon sig med byggmästare Ragnar Lindholm, Lönsboda, där makarna uppförde en 

villa. Skötseln av trädgården har varit hennes största hobby. Begåvad med en god sångröst har fru 

Lindholm i många år medverkat i Härlunda kyrkokör, för att vid flyttning till Lönsboda fortsätta i 

Örkeneds kyrkokör. Fru Lindholm har gjort sig känd som en plikttrogen och pålitlig arbetsmän-

niska. 

 

 

 

 
 

Min kära lilla Mor  

och Farmor 

Blenda Pettersson 
* 14/9 1878 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss, syster, övrig släkt 

och vänner. 

Häradsbäck den 27 febr. 1967. 

Edvin och Helga 

Stig 

Rolf och Kerstin 

Mikael, Marie 

Sv. ps. 265 

  För dem, som önskar följa vår kära till 
hennes sista vilorum, meddelas att  jord-

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 

lördagen den 4 mars kl. 13.00. 
  Efter akten inbjudes till en minnesstund 

på Hagadal. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 50 Torsdagen den 30 Mars 1967. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ur Smålandsposten N:o 61 Tisdagen den 18 April 1967. 
 

FYRA BLEV HEMLÖSA EFTER 

BRAND I HÄRADSBÄCKSVILLA 
 

            Besvär larma  

                   brandkåren 

                         i blåsväder 
  
  Fyra personer blev i går kväll utan tak över 

huvudet efter en häftig brand som ödelade 

ett bostadshus i Långhult, Häradsbäck. Hu-

set tillhör metallarbetare Bertil Söderberg. 

Rådande hård blåst försenade Häradsbäcks 

brandkårs utryckning och försvårade släck-

ningsarbetet, i vilket även Älmhults brand-

kår deltog. 

  Elden uppstod någonstans i andra våningen 

eller i taket och fick ett mycket snabbt för-

lopp. Hr Söderberg hade kommit hem från 

sitt arbete och strax därpå begett sig till affä-

ren utan att märka något ovanligt. Då han 

efter en kort stund kom hem igen upptäckte 

han elden, som slog upp genom taket. 

Hemma var då hans maka samt dotter, som 

genom skador vid en trafikolycka var bun-

den till en rullstol. Hon fördes först i säker-

het innan brandkåren larmades. I huset bod-

de även ägarens svärfar, som emellertid ej var hemma vid brandtillfället. 

  Brandmännen i Häradsbäck larmades genom sirén, men på grund av rådande blåst hördes ej 

signalerna, så att hela styrkan kunde larmas. Enligt uppgift fick larmet gå i tre omgångar. 

  Väl på plats hade brandmännen en besvärlig uppgift, då man saknade tillräcklig vattentill-

gång. Kl 17.36 gick larm till Älmhults brandkår, som ryckte ut med sin nya tankvagn. 

 

 

Valdo Jonasson 

Evy Persson 

Häradsbäck.                      Häradsbäck. 

Påskafton 1967.                                

Bertil Johansson 

Lena Johansson 

Virestad.                           Häradsbäck. 

Påskafton 1967. 

 

 

FÖRLOVADE 

Med hjälp av grannar kunde en del av lösöret räddas ur 
villan som efter branden var totalförstörd 
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  Tillskyndande ortsbor hjälpte till att rädda en del av den drabbade familjens tillhörigheter, 

men mycket blev ändå förstört. De hemlösa bereddes en tillfällig bostad i en lägenhet i 

kommunalhuset. 

  Hur elden uppkommit var i går oklart. Möjligen kan en glöd eller gnista från skorstenen ha 

tänt. Fastigheten hade centralvärme och sågspånseldning. Skadorna beräknas till omkring 

80 000 kr, vilket belopp tillfullo täckes genom försäkringar. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Torsdagen den 20 April 1967. 
 

Besvärligt slå brandlarm i Härlunda 

Socknen delad mellan två brandkårer 
 

   Hjälp från Älmhult  

         larmas via Ljungby 
  

  Vad hände egentligen med brandkårs-

larmet vid måndagens fastighetsbrand i 

Häradsbäck? Härlunda brandkår larma-

des nämligen genom manuell påslag-

ning av tyfonen. Först på tredje telefon-

samtalet genom SOS 90 000 gick lar-

met fram till Älmhults brandkår, som 

svarar för släckningsområdet i och om-

kring samhället. 

  Brandförman Erik Svensson i Här-

lunda brandvärn omtalar för Smålands-

posten att han fick personligt telefon-

larm från en granne till brandplatsen 

och att han genast körde till brandsta-

tionen. Tyfonen, som samlar brand-

styrkan, var ej påslagen, vilket sker 

direkt från Ljungby larmcentral vid 

brandlarm dit. Samtidigt som han slog 

90 000 på telefonen utlöste han tyfonen manuellt. Herr Svensson uppger att han av misstag 

kopplades till Växjö larmcentral men att han ansåg att det hade föga betydelse och begärde 

deras hjälp om larm till Älmhults brandkår. 

  Enligt herr Svenssons uppgift ringde även en dam från Häradsbäck 90 000 men även hon 

kom till Växjö larmcentral. 

  Härlunda brandvärn ryckte ut med tre man och sedan anslöt sig ytterligare 3 brandmän av 

den totala styrkan på tio man. Då det gått en dryg halvtimme utan att Älmhults brandkår hörts 

av ringde herr Svensson åter 90 000 och via larmcentralen i Ljungby gick larm i Älmhult kl 

17.36. 

  Det krångliga i situationen för Härlundaborna är att socknen är delad mellan Ryds och 

Älmhults brandkårer i vad gäller släckningsområden. Älmhult har västra delen inklusive 

Häradsbäcks samhälle. Ytterligare en besvärande omständighet är att Ryd hör till Växjö larm-

central och Älmhult till Ljungby larmcentral. 

  Länsbrandinspektör S Rosenlund i Växjö deklarerar att vakten i Växjö larmcentral med 

bestämdhet säger att någon begäran ej lämnades om larm till Älmhults brandkår. Vaktmannen 

noterade larmet kl 17 och hörde även via telefonen att sirenen i Häradsbäck började ljuda. 

Eftersom då Härlunda brandvärn fått larm ansåg han ytterligare åtgärd från larmcentralen 

obehövlig men rent rutinmässigt lämnades telefonsupport till brandchefen i Ryd att Härlunda 

brandvärn gjort utryckning. Av en tillfällighet tog ljudupptagningsbandet i Växjö larmcentral 

Brandförman Erik Svensson i Härlunda brandvärn utlöste själv 

tyfonlarmet vid måndagens brand i Häradsbäck. 
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slut under samtalets gång varför det ej på detta sätt kan bevisas om begäran om Älmhults 

brandkår lämnats, men en annan man i vaktstyrkan avlyssnade samtalet och betygar att så ej 

skett. Något ytterligare samtal kom ej till Växjö larmcentral om branden. 

  Vid SOS-centralen i Växjö uppgavs till Smålandsposten att tre telefonsamtal kom i an-

ledning av branden i Häradsbäck. Först vid det tredje samtalet begärdes Älmhults brandkår 

och Ljungby larmcentral kopplades. 

  I anledning av det inträffade framhåller länsbrandinspektören betydelsen av att man vid larm 

av brandkår verkligen har klart för sig vilken brandkår som skall larmas. Uppgift härom skall 

finnas i varje fastighet. För just Häradsbäcks samhälle gäller alltså Älmhults brandkår. Man 

ringer upp 90 000 och då telefonisten svarar begär man Älmhults brandkår och blir kopplad 

till Ljungby larmcentral där man får upprepa sin begäran och för övrigt lämnas utförlig adress. 

I samband med att Älmhults brandkår larmas så utlöses även automatiskt tyfonlarmet för 

Härlunda brandvärn i Häradsbäck. 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 2 Maj 1967. 
 

Sick-sack-färd av rattfyllerist 

vid Häradsbäck 
 

  Två ordentligt berusade män greps i går eftermiddag för rattfylleri på en enskild väg i 

närheten av Häradsbäck av polis från Älmhult. 

  De båda männen hade företagit en skrämmande sick-sack-färd på den smala vägen. 

  Bilen hamnade givetvis i diket men trots att det blev punktering på ett hjul lät sig föraren 

inte nedstämmas utan fortsatte omkring 700 meter. Under denna tid var bilen i diket en 

gång till men föraren lyckades få upp den. Då sällskapet för tredje gången hamnade i 

diket lyckades man inte trots envisa försök fortsätta färden.  

  Männen var alltjämt i arbete med bilen, då polisen kom till platsen. 

  Efter blodprovstagning fick båda sova ruset av sig i Älmhultsarresten, innan de kunde 

höras av polisen sent i går kväll. 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 76 Torsdagen den 18 Maj 1967. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka vigdes pingstafton teleingenjören Bo 

Nyman, Kalmar och sekreteraren Aina Svensson, likaledes från 

Kalmar, dotter till trävaruhandlanden Edvin Svensson och hans 

framlidna maka Ebba f Svensson, Spjutaretorp, Härlunda. När 

brudparet intågade i den vackert lövsmyckade kyrkan, spelades 

bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendel-

sohn. Vigseln förrättades av komminister Gustaf Ohlsson, som 

även höll vigseltal med utgång från 1 Petr 4: 8 ”Varen fram-

förallt uthålliga i Eder kärlek till varandra”. Kantor Hilding 

Henriksson sjöng ”Med tacksam röst och tacksam själ” av 

Henry Weman och spelade ”Introduction i F-dur” av G F 

Händel, när brudparet lämnade kyrkan. Efter vigseln gavs mid-

dag på Tulseboda restaurang i Kyrkhult, där de nygifta hyllades 

med tal av förman Birger Jonasson, Arboga, vigselförrättaren 

och kantor Henriksson samt ett stort antal telegram. 

 

 
Hr Bo Nyman, Kalmar, med maka 

Aina, född Svensson, Härlunda. 

(Foto: Hansa-foto, Älmhult). 
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Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 6 Juni 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Emelia Jonsson †. I sitt hem har änkefru Emelia 

Jonsson, Truvedstorp, Häradsbäck, avlidit. 

  Hon var Härlunda församlings äldsta medlem och 

var vid sin bortgång i 92-årsåldern. Efter ingånget 

äktenskap med hemmansägaren Magnus Jonsson, 

Truvedstorp, har hon här gjort en stor och vacker 

gärning. Mild och god som hon var såg hon trots allt 

bara goda och ljusa sidor och var alltid redo att trösta 

och hjälpa där det behövdes. Efter makens bortgång 

1936 övertog så småningom en av sönerna föräldra-

gården men fru Jonsson fanns kvar och styrde och 

gav goda råd så länge krafterna stod henne bi. Själv 

fick hon en god och kärleksfull omvårdnad av sina 

barn. 

  Närmast sörjes hon av sex barn, svärson, systrar 

och barnbarn. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 15 Juni 1967. 
 
 

 

 

 

 

 

Kyrkliga söndagsskolan 
 

i Härlunda har haft avslutning för terminen. Först samlades barn och föräldrar jämte övriga 

församlingsbor samt föräldrar och söndagsskolebarn från Loshult och söndagsskollärare därifrån 

till barn- och familjegudstjänst i kyrkan. Kyrkoherde Bertil Svensson, Loshult, förrättade 

altartjänsten före predikan och predikade över dagens evangelium om det förlorade fåret och den 

borttappade penningen i varma och manande ordalag. Altartjänsten efter predikan förrättades av 

kyrkoherde Svensson och komminister Ohlsson. Efter gudstjänsten hälsade komminister Ohlsson 

gästerna från Loshult välkomna, varefter man samlades i Bygdegården, där servering var 

anordnad. Här underhöll Else-Marie Ohlsson och Inger Giselsson med pianomusik och Sonja 

Håkansson med blockflöjtmusik. Sedan samlades man i prästgårdens trädgård till en stunds lekar. 

 

 

 
 

Att Gud i sin nåd behagat 

hädankalla vår älskade Mor 

och Mormor 

Emelia Jonsson 
* 26/2 1876 

har i dag lämnat oss i djup sorg och 

saknad, med ljust minne bevarad av 

oss alla. 

Truvedstorp, Häradsbäck den 3/6 1967. 

BARN 

Barnbarn 

Mycket blir oss givet,  

Mången skatt så stor, 

Men en gång i livet  
Gives oss en Mor 

Och när detta varma hjärta 

Ej klappar mera här, 
Då känner vi med smärta, 

Att det bästa borta är. 

Hur vi ber och hur vi gråter, 
Får vi aldrig Mor åter 

Alltid nöjd och glad hon var, 

Tröst och kärlek allt hon gav. 
Alltid i vårt hjärta bor 

Minnet av en älskad Mor. 

Sv. ps. 265 – 560  

  För dem, som önskar följa den avlidna 

till hennes sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka 
lördagen den 10 juni kl. 13.30. 

  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 

till Hagadals Pensionat. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Till Härlundabarnen utdelades premier för flitigt besök i söndagsskolan under vårterminen och 

fem söndagsskolebarn, som regelbundet och flitigt under många år deltagit i söndagsskolan erhöll 

avslutningsdiplom. Kyrkoherde Svensson framförde Loshultsbornas tack för en givande dag. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 94 Måndagen den 19 Juni 1967. 
 

Syskonkvintett förenad i Härlunda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Den svenska sommaren lockar många svenskamerikaner till att återknyta bekantskapen med sitt 

gamla hemland. Det blev stor glädje i Knoxhult i Härlunda socken när en syskontrio där fick veta 

att en syster och en bror till dem i Amerika skulle komma på besök samtidigt. Den glädjen blev 

äkta då löftena infriades och häromdagen anlände de båda svenskättlingarna från USA för besök 

under sommarmånaderna. Således kunde de fem syskonen för första gången på bra länge utbyta 

minnen och tankar i samma tid och rum. 

  Smålandspostens medarbetare träffade kvintetten hos fru Hilda Johansson i Knoxhult. Inne-

boende i hennes hem är brodern Johan Carlsson, som även han vistats många år i USA och åter-

vände för fyra år sedan för att stanna för gott. I samma by bor systern fru Judit Johansson. Och de 

besökande syskonen 79-åriga fru Jenny Nelson från Chicago, som gav sig ut på det stora även-

tyret att krossa Atlanten första gången redan år 1906. Sedan dess har hon varit hemma på besök sju 

gånger och konstaterar med friskt levnadsmod att detta är säkert inte sista gången. Från Chicago 

kommer även lillebror John Carlson, som tidigare blott besökt hembygden en gång – det var för tio 

år sedan – efter det att han fann sin utkomst i det nya landet. 

  Smålandspostens medarbetare tog avsked av en glad syskonskara, fem utav åtta en gång i stugan i 

Ellagölsmåla, och säkert får alla fem nya minnen av varandras glädje under lång tid efter svensk-

amerikanarnas besök sommaren 1967. 

                                                                                                                          Noe 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 27 Juni 1967. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Samlade på verandan i Knoxhult ses fr v syskonen John, Hilda, Johan, Judit och Jenny. 

Hjörn Gustafsson 

Birgitta Pettersson 

Blädinge.                          Häradsbäck. 

Midsommarafton 1967. 

 

 

 

Rune Pettersson 

Mona Olofsson 

Karlskrona.                       Häradsbäck. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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”De våra” ute i  

världen 
Om och från smålänningar i andra 

provinser och länder. 

Dödsfall 
 

  Efter en längre tids sjukdom har f d handlanden Herman Carlsson, Tranetorp, Örkened, avlidit i 

en ålder av 73 år. 

  Den bortgångne var född i Spjutaretorp, Härlunda. Där bedrev han en tid tillsammans med en 

broder diverseaffär. 1925 startade bröderna en lanthandel i Tranetorp och i samband med giftermål 

tre år senare med kontorist Betty Magnusson, Trulsatorp, övertog makarna rörelsen som de drivit 

tills i fjol. För flera år sedan drabbades den bortgångne av en svår sjukdom, och blev delvis 

förlamad. Trots detta har han levat förnöjd och vårdats och vistats i hemmet i Tranetorp tills han 

för någon månad sedan tvingats söka vård på sjukhus. 

  Närmast sörjande är makan Betty, sonen Wigo, som innehar taxirörelse i Timsfors, hans familj, 

syskon och övrig släkt. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 6 Juli 1967. 

 

Jenny Jönsson död 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  Änkefru Jenny Jönsson, maka till framlidne hem-

mansägaren Henrik Jönsson, Härlunda, har avlidit. 

  Den bortgångna var född i V. Torsås 1876, och var 

vid sin bortgång församlingens äldsta invånare. Efter 

ingånget äktenskap köpte makarna ett lantbruk i 

Karsemåla. Här utförde hon en uppoffrande livs-

gärning. Vid sidan av allt annat arbete inom lant-

bruket fick hon en lång tid ta hand om sin sjuke 

make. Hon var utrustad med god hälsa och med mot-

svarande levnadsmod kunde hon bära sin tunga 

börda. Änka blev hon 1935 men fortsatte med sitt 

lantarbete tills hon för ett tiotal år sedan kom till 

vårdhemmet i Häradsbäck. 

  Närmast sörjes hon av tre barn, Anna bosatt i Göte-

borg, Arvid hemmansägare i Älmhult och Fritz 

bosatt i Fridafors och anställd vid SSSF, samt deras 

familjer. 

 

 

 

 

 

 
 

Vår lilla Mor,  

Mormor och Farmor 

Jenny Jönsson 
* 21/5 1876 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg 

och saknad men i ljust och tacksamt 

minne bevarad. 

Vårdhemmet, Häradsbäck den 3 juli 

1967. 

ANNA 

Arvid och Lillie 

Fritz och Lisa 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Lilla Mor du nu fått vila, 

Tunga vandringen är slut. 
Anden får till himmlen ila 

Du på jorden kämpat ut. 

Tung och mödosam var färden 
Men nu har Du målet nått, 

Ej mot hela vida världen 

Vill Du byta bort Din lott. 

  För dem, som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att  jord-

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 
lördagen den 8 juli kl. 12.30. 

  Efter jordfästningen inbjudes till en 

minnesstund på Hagadal. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Krutgubbe i Häradsbäck 
sköter lien med schvung 

   

  I dessa dagar är brådskan stor på den 

småländska landsbygden. Det gäller 

höskörden. Den måste bärgas i rättan 

tid om kreaturen skall få bästa kvalitet 

på sitt vinterfoder. Gammal som ung får 

hugga i och göra långa dagsverken. En 

av de äldsta krutgubbarna som just nu 

dagsverkar med att ”hösta” är 87-årige 

Karl Magnusson i Långhult, Härads-

bäck. Att vid den åldern sköta lien med 

ungdomlig schvung i skäret hör inte till 

vanligheterna.  

  Signaturen träffade honom hos 

familjen Bertil Skoog i Häradsbäck där 

han hjälpte till med slåttern. Han hade 

börjat sitt dagsverke redan klockan 

halvsex på morgonen. Trots att dagen 

var het och luften kvalmig av annal-

kande åskväder så var Karl Magnusson 

pigg och rak i ryggen då han tog fritt ef-

ter omkring nio timmars svettigt arbete. 

  Tro det om ni vill men Karl Magnus-

son har inte varit sjuk en dag i sitt liv 

och har alltså ingen erfarenhet av dok-

torer eller annat folk i vita rockar. Utan 

att skryta är han glad för det och just 

glad är vad han är! Ett prima humör har 

han och trivs med att närmast leva en 

enslings tillvaro i sin lilla stuga i Lång-

hult. 

  Här är bara ett fåtal privilegierade välkomna på besök. Han vill helst vara för sig själv 

men är ändå lätt att komma i språk med och svarar beredvilligt på alla frågor bara man 

höjer rösten en smula. För se, hörseln är lite nedsatt och det är väl det enda som påminner 

honom om att han blivit ”lite till åren”. 

  Karl Magnusson är en äkta representant för det gamla arbetsfolket i Småland. Han 

föddes i byn Sjöaryd i Urshult, men kom redan som 3-åring till Häradsmåla i Härlunda 

socken där hans föräldrar tog sig an ett torp. När han ”läst fram” fick han ut och tjäna sitt 

uppehälle med dagsverken på gårdarna. ”En dagsverkslön på den tiden var väl en krona 

och så maten” påminner han sig, ”men den kronan var värd mycket mer på den tiden”. Så 

blev det många och långa arbetsår inom lantbruket, i skogarna och även på betfälten i 

Skåne där han varit ett 30-tal gånger i yngre dagar. 

  Tid över att gifta sig fick han aldrig Karl Magnusson i Långhult och kanske är det därför 

som han kommit att få ett skimmer av ”samhällets original” över sin person. Och om 

något i denna världen är originellt så är det väl att som 87-årig göra dagsverken som 

slåtterkarl! 

                                                                                                                         Noe 

 

 
 

Karl Magnusson med lien i högsta hugg! 
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Hr Johnny Åberg med maka Sigbritt, 

född Karlsson, båda från Växjö. 

(Hovfoto: Visit, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 153 Måndagen den 2 Oktober 1967. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda kyrka sammanvigdes i lördags kontorist Rolf 

Johnny Åberg, Häradsbäck, och fröken Sigbritt Karlsson, dotter 

till fru Sigrid Augustsson, Moshult, Vislanda. Då brudparet in-

tågade i kyrkan, spelade kantor Ernst Rosengren, Vislanda, 

”Preludium i C-dur” av J S Bach. Vigseln förrättades av kyrko-

herde Karl Andersson, Vislanda, som höll lyckönskningstal 

över orden i Tessalonikerbrevet 5: 16–17. De nygifta lämnade 

kyrkan under det att ”Fuga” av J S Bach spelades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Fredagen den 3 November 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Alfred Karlsson †. I sitt hem i Björkesjömåla, 

Härlunda, avled på onsdagen hemmansägaren Alfred 

Karlsson. 

  Han var i sitt 77.de levnadsår och född i Mugge-

boda, Almundsryd. I samband med sitt giftermål 

övertog han tillsammans med sin maka, som gick 

bort för två år sedan, ett lantbruk i Björkesjömåla, 

Härlunda. Här har den bortgångne sedan nedlagt sin 

livsgärning. Han har gjort sig känd som en dugande 

och skicklig lantbrukare och en sympatisk och 

försynt människa och har därför blivit högt värderad 

av alla på orten. 

  Han sörjes närmast av dottern Anna, gift med hem-

mansägaren Arvid Augustsson, som innehar makans 

föräldragård i Björkesjömåla, en syster och fyra 

bröder, barnbarn och syskonbarn samt övrig släkt. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vår käre Far och Morfar 

Alfred Karlsson 
* 10/2 1891 

† 1/11 1967 

har i dag lämnat oss.  

Sörjd och saknad, med ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss, övrig 

släkt och vänner. 

Björkesjömåla den 1/11 1967. 

ANNA och ARVID 

Barnbarnen 

Din verksamhetsdag har nått sitt slut,  

Din flitiga hand har domnat 

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

  För dem, som önskar följa den avlidne 

till hans sista vilorum, meddelas att 
jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka 

tisdagen den 7 nov. kl. 15.30. 

  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 
till Hagadals Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Hr Allan Svensson, Härlunda, med 

maka Gunilla f. Fransson, Linneryd 

(Foto: Södrings, Tingsryd).  

Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 16 November 1967. 
 

Födelsedag. 
 

70-åring      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  70 år fyller på söndag hemmansägaren Otto Johansson, 

Knoxhult, Häradsbäck. Han är född och uppväxt i samma by. 

I ungdomsåren arbetade han på olika platser, bl a kan nämnas 

att han arbetat på stenindustrier i 17 år. 

  Efter ingånget äktenskap 1921 bosatte sig makarna i Torbjörnahult, där de bodde något år, för att 

sedan inköpa makans föräldrahem i Illagölsmåla. Detta såldes senare, och ett lantbruk inköptes i 

födelsebygden, där de alltjämt bor kvar. Jubilaren har en humoristisk och god karaktär och har 

vunnit en stor vänkrets. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Lördagen den 27 November 1967. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Det blev verklig stämning över lördagskvällens Amerikaafton på Stora Hotellet i Älmhult, 

där mr Ragnar Benson och Göingeflickorna gav festivitas åt ett för övrigt trevligt upplagt pro-

gram. 

  Omkring 170 personer, alla deltagare i någon av de senaste årens Amerikaresor från Små-

land, återknöt resebekantskaper och hade hjärtligt roligt till långt fram på småtimmarna. 

  Göingeflickorna svarade för ett flertal framträdanden under kvällen. sångtrion, som nyligen 

återvänt från sin USA-turné inledde med den välkända sången ”Barndomshemmet” som de 

Nyligen hemkomna från USA-turnén återknöt Göingeflickorna i lördags kväll bekant-

skapen med Ragnar Benson från Chicago. En hel dag var de hans gäster under turnén. 
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fått sjunga otaliga gånger under USA-vistelsen. Men även Amerikaaftonens deltagare tyckte 

om att höra visan, som här framfördes för ett forum som förstod att uppskatta innehållet. 

  I programmet medverkade vidare kyrkoherde Ivar Landervik, Tingsryd, som berättade 

minnen från 1965 års USA-resa och visade bilder. 

  Han avlöstes av kyrkoadjunkt Lennart Nygren, Älmhult, som hade färskare reseminnen att 

förtälja. Han var reseledare vid sommarens resa i hembygdsföreningen Linnés regi. Från 

Ljungbyresan 1966 berättade läroverksadjunkt Allan Wiesel, Ljungby. 

  En sånggrupp under ledning av kantor Kjell Josefsson, Ryssby, bjöd på engelska sånger och 

uppskattad sång lät även 12-åriga Birgitta Petersson, Bråthult, höra. 

  Stora Hotellet var helt abonnerat för den stora Amerikafesten i Älmhult och man dansade 

och hade trevligt till långt fram på småtimmarna. För det lyckade arrangemanget svarade Syd-

Resor. 
                                                                                                                                       Nils Elovsson 

 

Man från Häradsbäck 

svårt skadad av bil 
 

  Fyrtiofyraårige sågverksarbetaren Artur Håkansson, Häradsbäck, skadades allvarligt i går 

kväll, då han gående påkördes av en mötande personbil. Den skadade fördes i sjukbil till 

Tingsryds sjukstuga, varifrån sent i går kväll uppgavs att Håkansson alltjämt var medvetslös. 

Han hade fått en allvarlig hjärnskakning, brott på höger underben samt sårskador i ansiktet. 

  Olyckan inträffade vid 19.30-tiden. Håkansson gick vägen från Häradsbäck mot Västra 

Torsås, då han alldeles utanför hastighetsbegränsningen vid samhället mötte en personbil från 

orten. Bilen fördes av en 22-årig yngling som uppgav att han fått möte med en gångtrafikant. 

Denne gick på vägens högra sida men alldeles före mötet med bilen försökte gångtrafikanten 

ta sig över till vänstra sidan. 

  Bilföraren tvärbromsade men trots c:a 20 meters bromsspår kunde inte kollisionen undvikas. 

Den skadade slungades upp på bilens motorhuv och mot vindrutan. 

  Bilens hastighet före olyckan var enligt föraren c:a 70 km/tim. Enligt vad som framkommit 

av omständigheterna kring olyckan, så torde bilföraren vara helt utan skuld till händelsen. 

 

 

 

 
 
 
   
 
 

 
Ur Smålandsposten N:o 191 Tisdagen den 5 December 1967. 
 
 

 

 

 
 

 

Härlunda 
 

  Kyrkliga syföreningens försäljning har hållits under sedvanliga former. Missionsgudstjänst i 

kyrkan föregick försäljningen. Kyrkoadjunkt Gunnar Juelsson, Lönsboda, predikade med text från 

Jesaja 45: 22–23 över ämnet ”Ordet från Guds mun”. Kollekt upptogs till missionen och uppgick 

till 296 kr. Efter gudstjänsten samlades man i Bygdegården, där komminister Ohlsson hälsade 

 

 

Roland Svensson 

Gull-Britt Gustavsson 

Häradsbäck.                             Liatorp. 

Den 25/11 1967. 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Hr Örjan Larsson, Strömsnäsbruk, m. 

maka Gertrud, född Åberg, Älmhult. 

(Foto: Hansa, Älmhult).  

välkommen. Under kvällen serverades kaffe, ostkaka, tårta, varmkorv m m, vilket rönte livlig 

åtgång. En mängd gedigna handarbeten m m hade skänkts av välvilliga församlingsbor och nio 

lotterier var anordnade. Höga priser betingade särskilt ett antal hemystade ostar. Som utropare 

fungerade dels komminister Ohlsson, dels hemmansägare Sture Fjordevik, Stenshult. Behållningen 

uppgick till 5 577 kr, varav inrop 2 760 kr, vilket är något mindre än förra året, lotterierna 1 792 

kr, lika med förra året, servering 600 kr, något mera än förra året. 

  Komminister Ohlsson frambar till sist ett tack till alla som bidragit till det goda resultatet. 

 

 

Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags slöjdläraren Örjan 

Larsson och kontoristen Gertrud Åberg, Älmhult, dotter till 

installatören Karl Åberg och hans maka Linnéa, f. Nilsson, 

Häradsbäck. Brudparet intågade i kyrkan till tonerna av 

”Allegro maestoso” av F Mendelsohn. Komminister Ohlsson 

förrättade vigseln och höll lyckönskningstal med utgång från 

Kol. 3: 14–15. Kantor Henriksson sjöng ”Det är en kostelig 

ting” av Gunnar Wennerberg och spelade bröllopsmarschen ur 

”En midsommarnattsdröm” av Mendelsohn, när brudparet 

lämnade kyrkan. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i 

Bygdegården där brudparet hyllades på sedvanligt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

Ur Smålandsposten N:o 192 Torsdagen den 7 December 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Signe Bengtsson †. I måndags avled i Växjö fru 

Signe Bengtsson, Allamåla, Virestad. Hon var i sitt 

70:e levnadsår. 

  Den bortgångna var född i Källa i Älvsborgs län. 

Till Allamåla kom hon tillsammans med sin make 

Otto Bengtsson år 1935 då de inköpte en lantgård. 

Hon blev änka året därpå. Hon fick härefter ensam 

övertaga ansvaret för lantbruket, som blott de se-

naste åren varit utarrenderat. Fru Bengtsson har gjort 

sig känd som en mycket duktig husmor och var 

allmänt omtyckt för sin vänlighet mot alla hon kom i 

beröring med. 

  Närmast sörjande är sonen Karl-Erik, järnvägs-

tjänsteman i Stockholm, samt barnbarn. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vår kära Mor och Farmor 

Signe Bengtsson 
* 8/4 1898 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg.  

Allamåla, Häradsbäck den 5/12 1967. 

Karl-Erik och Maria 

Marianne 

Övrig släkt och vänner. 

  För dem, som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Virestads kyrka 
söndagen den 16 december kl. 10.00. 

  Efter begravningsakten inbjudes till en 

minnesstund på Vidéns Café. 
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Hr Leif Andersson, Häradsbäck, med 
maka Inga-Lill f. Blomster, Urshult. 

(Foto: Södrings Foto, Tingsryd).  

Ur Smålandsposten N:o 194 Måndagen den 11 December 1967. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags rörmontör Leif 

Andersson, Hallaboda, och affärsbiträdet Inga-Lill Blomster, 

Urshult. När brudparet intågade i kyrkan, spelades ”Introduk-

tion i F-dur” av G F Händel. Vigselförrättare var brudgummens 

konfirmationslärare, komminister Gustaf Ohlsson, som även 

höll vigseltal med utgång från Joh 2: 5. Kantor Henriksson 

sjöng ”Med tacksam röst och tacksam själ” av Henry Weman 

och spelade bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm” av 

Mendelsohn. Efter vigseln gavs middag i Härlunda Bygdegård, 

där brudparet hyllades med bl a tal av vigselförrättaren, sång 

och telegram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den19 December 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Alfred Pettersson †. F hemmansägaren Alfred 

Pettersson, Häradsbäck, har avlidit. 

  Den bortgångne var född 1881 i V Torsås. I ung-

domen hade han anställning vid tegelbruk. I sam-

band med giftermål 1911 köptes en jordbruksfas-

tighet i Häradsbäck. 1922 emigrerade han till USA, 

där han stannade i fyra år för att sedan återvända. 

Han blev änkling 1950 varefter äldste sonen övertog 

föräldrahemmet. På grund av sitt stillsamma och 

vänliga väsen fick han många vänner.  

  Närmast sörjes han av tre barn, Adolf innehar 

föräldrahemmet, Ella gift med stenarbetare Axel 

Persson, Häradsbäck, och Ernst sågverksägare och 

bosatt i hemmet, samt barnbarn. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår käre lille Far 

och Morfar 

Alfred Pettersson 
* 2/10 1881 

har i dag efter ett långt och tåligt 

buret lidande stilla avlidit i sitt 87:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss, övrig släkt och många vänner. 

Häradsbäck den 18/12 1967. 

ADOLF 

ELLA och AXEL 

ERNST 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Sv. ps. 138. 

  För dem, som önskar följa den avlidne 

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

onsdagen den 27/12 kl. 13.00. 

  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 

till en minnesstund på Hagadals Pensio-

nat.  

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Kyrkokören i Härlunda 

sjöng för de äldre 
 

  Härlunda kyrkokör har gjort sitt sedvanliga adventsbesök på ålderdomshemmet i Häradsbäck och 

glatt åldringarna med några advents-, jul- och nyårshymner. Som inledning sjöngs under kantor 

Hilding Henrikssons ledning en psalm. Därefter sjöngs adventshymnen ”Hosianna” av Vogler, 

”Dotter Sion, fröjde dig” av Händel, ”Stilla Natt” av Gruber och ”Ett litet barn är fött i dag” av 

Gesius. Därefter följde nyårshymnen ”På Gud och ej på eget råd” av Bach, ”Det brinner en 

stjärna” av Runbäck. Därefter bjöd föreståndarinnan, fru Irma Persson, samtliga på kaffe. Fru 

Persson framförde åldringarnas tack till såväl kantor Henriksson som sångarna. Socialnämndens 

tack till sångarna och dess ledare framfördes av Teodor Olofsson, Häradsbäck. 

  Det hela avslutades med att kantor Henriksson läste första Advents evangelium, första kapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 2 Januari 1968. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 4 Januari 1968. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bertil Nilsson 

Ann-Marie Karlsson 

Härlunda.                             V. Torsås. 

Nyårsafton 1967. 

 

 

 

Kennert Martinsson 

Maivor Brennander 

Växjö.                               Häradsbäck.                           

Nyårsafton 1967. 

Karl-Erik Larsson 

Eva Rickardsson 

Göteryd.                                Härlunda. 

Nyårsafton 1967. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

Göte Arvidsson 

Hedvig Andersson 

Härlunda.                                Högsön. 

Nyårsafton 1967. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 4 Måndagen den 8 Januari 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Ester Magnusson †. Fru Ester Magnusson, maka till 

fastighetsägare Gustav Magnusson, Långasjömåla, 

Häradsbäck, har avlidit. 

  Den bortgångna var född 1886 i Virestad. I ung-

domen emigrerade hon till USA, där hon stannade i 

fyra år för att sedan återvända till hemlandet. 1911 

ingick hon äktenskap, varvid makarna köpte ett 

lantbruk i Allamåla, Virestad. Här utförde de sin 

livsgärning. 1938 överläts fastigheten till sonen 

Gösta och makarna köpte en fastighet i Härlunda. 

Fru Magnusson var en uppoffrande människa, som 

ägnade all sin tid åt hemmet och de sina. Det vänliga 

sinnelaget förskaffade henne många vänner. 

  Närmast sörjes hon av maken, sex söner, tre döttrar 

jämte deras familjer, broder, barnbarn och barn-

barnsbarn. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Tisdagen den 9 Januari 1968. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

vår kära Mor, 

Mormor och Farmor 

Ester Magnusson 
* 16/11 1886 

har efter långt och tåligt buret lidande 

i dag i tron på sin Frälsare lämnat 

oss, broder, övrig släkt och vänner i 

djupaste sorg och saknad. Hennes 

ljusa minne skall alltid leva för oss. 

Häradsbäck den 6 januari 1968. 

GUSTAV 

Barnen 

Barnbarnen  

Barnbarnsbarnen 

Tack lilla Maka och Mor  

för åren som gått, 

Tack för all godhet  
och kärlek vi fått. 

Tack för Din omsorg  

och vänlighet stor, 
Tack för allt,  

lilla älskade Maka och Mor. 

  För dem, som önskar följa vår kära till 
hennes sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 

söndagen den 14 januari 1968 kl. 10.00. 
  Efter högmässan inbjudes till en minnes-

stund på Hagadals pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
   

   

   

   

 

 

Arne Jacobsson 

Lena Söderberg 

Tingsryd.                          Häradsbäck. 

Trettondagsafton 1968. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 9 Tisdagen den 16 Januari 1968. 
 

 

  

 

 
Härlunda 

 

  Kyrkliga söndagsskolans julfest hölls traditionsenligt tjugondedag Knut, alltså i lördags. Sedan 

barnen med föräldrar samlats i församlingssalen, hälsade komminister Ohlsson samtliga välkomna, 

varefter följde psalmsång, bön och samtal om ”kyrkoåret”. Så följde servering av läskedrycker till 

barnen och kaffe till de äldre. Efter detta vidtog en stunds lekar kring granen och två filmer ”Ett 

ljus skall skina klart” och ”O, Helga Natt”. Sedan uppenbarade sig tomtarna och delade ut gott-

påsar till barnen. Därefter följde utdelning av premier för flitigt deltagande i söndagsskolan under 

höstterminen. Dessa bestod av skedar i silver, stjärna i guld samt bokmärken. Komminister 

Ohlsson avslutade med en kort betraktelse över Evangeliet 2.dra söndagen efter Trettondagen och 

tackade alla som hjälpt till vid festen, varefter samvaron avslutades med gemensamt Fader vår, 

välsignelsen och psalmsång. Det kan nämnas att antalet söndagsskolebarn i församlingen under 

höstterminen utgjorde 35 därav 15 pojkar och 20 flickor. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 12 Måndagen den 22 Januari 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Julia Nilsson †. Fru Julia Nilsson, maka till fram-

lidne hemmansägaren Anton Nilsson, Torbjörnahult, 

Häradsbäck, har avlidit. 

  Hon var född 1898 i Ulriksmåla, Härlunda, där 

föräldrarna var lantbrukare. I ungdomen var hon 

föräldrarna behjälplig med arbetet. 1923 ingick hon 

äktenskap, och makarna inköpte då en fastighet i 

Torbjörnahult. Fru Nilsson har varit en god och om-

tänksam husmor och var allmänt värderad. 

  Närmast sörjes hon av fyra syskon jämte deras 

familjer samt fosterson. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Syster 

Julia Nilsson 
* 29/12 1898 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad men i tacksamt minne 

bevarad av oss, syskon, syskonbarn, 

fosterson, övrig släkt och vänner. 

Torbjörnahult, Häradsbäck  

den 19 januari 1968. 

SYSKONEN 

Lars-Erik 

Skönt är att vila när krafterna domna, 

Trött efter världens oro och strid, 

Ljuvt i den eviga vilan få somna, 

Vi önskar dig alla,  
Vila i frid. 

Sv. ps. 119: 5. 

  För dem, som önskar följa den avlidna 
till hennes sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka 

söndagen den 28 januari 1968 kl. 10.00. 

  Efter högmässan en vänlig inbjudan till 

Hagadals Pensionat. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 1 Februari 1968. 
 

Häradsbäcks IF fattade beslut 

om bilersättning 
 

  Häradsbäcks IF har hållit årsmöte. Framgångarna har varit växlande. A-laget drabbades av 

nedflyttning, bl a beroende av ett flertal spelarskador. Framtidsutsikterna ter sig dock 

tämligen ljusa, då föreningens yngre förmågor snart är beredda att ta hårdare duster. 

  Till styrelse omvaldes: Karl-Erik Lindblad ordf, Thure Johansson v ordf, Jarl Johansson 

sekr, Göran Johansson v sekr, K Albin Kroon kassör och Gustav Olsson v kassör. 

  Revisorer: Hugo och Erik Johansson, materialförvaltare Billy Rahm, uthyrare av gamla fot-

bollsplanen blev Nils Olofsson, Häradsbäck. Kommitté för gamla planen: Sven Arne Svens-

son och Kent Johansson. 

  Festkommittén: Billy Rahm, Olle Olofsson, Nils Olofsson, K Albin Kroon och Bert 

Johansson. Som lagledare för A-laget valdes Bert Johansson och för B-laget Agne Andersson. 

Pojk- och juniorlagsledare: Karl-Gustav Olsson. 

  UK: Billy Rahm, Kennert Svensson och Bert Johansson. Lotteriföreståndare: Nils Olofsson. 

  Spelarnas resekostnader diskuterades. Beslut fattades att bilersättning skall utgå med 2 

kronor pr mil för resa till och från matcher. Utgångspunkt räknas från Häradsbäck. I övrigt 

skall ersättning utgå med 1 krona pr mil. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 27 Lördagen den 17 Februari 1968. 
 

Drivningskurs 

i Härlunda 
 

  En tredagars kurs i drivningsanläggning avslutades på onsdagen i Härlunda. Det är 

Skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län som står som arrangör för en serie kurser med detta 

tema, varav kursen i Härlunda var den näst sista. Ett 10-tal skogsägare från Härads-

bäckstrakten har under de tre dagarna erhållit både praktisk och teoretisk information. 

  Kursledare har varit yrkeslärare Lage Pettersson, Växjö tillsammans med skogsvårds-

konsulent Torsten Claesson, Älmhult.  

  Kurstyperna har blivit ganska populära under de senaste åren och rönt stort intresse. 

Man har behandlat frågor som ”Hur skall jag planera min virkesavverkning?” ”Vilka 

hjälpmedel och redskap skall jag köpa osv”. Vidare stort utrymme ägnas skyddsfrågor. 

Första dagen ägnade man åt stickvägsplanering hos lantbrukare Gunnar Nilsson i 

Långasjömåla. Andra dagen var det mest teori och i bygdegården Häradsbäck förelästes 

huggningsteknik. Tredje dagen tillämpades detta i praktiken, då man höll till hos Bertil 

Martinsson. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 53 Tisdagen den 2 April 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon f hemmansägaren Ejnar Johansson, Ellagölshult, Härlunda. Han är född på 

den gård i Ellagölshult, som han 1923 övertog efter sina föräldrar. Under 42 år ägde och brukade 

han denna jordbruks- och skogsfastighet, som genom hans kunnighet och nit utvecklats till en 

mönstergård. För sitt stora arbete tilldelades han Hushållningssällskapets diplom. Vid inträde i 

pensionsåldern överlämnade han gården till en son, men bor tillsammans med makan kvar och 

hjälper till med varjehanda. Ejnar Johansson har också med stort intresse deltagit i det kommunala 

och kyrkliga livet. Sålunda var han åren 1939–1966 ledamot av kommunalfullmäktige. Han är 

fortfarande ledamot av kommunalnämnden, liksom av kyrkorådet, där han invaldes 1935, samma 
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Hr Kennert Svensson Häradsbäck, m. 

maka Ingrid, f Nilsson, Ingelstad. 

(Foto: Ateljé Jonas, Växjö).  

år som han invaldes i skolrådet. Han har varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen och är sedan länge 

ledamot av taxeringsnämnden. Jordbrukets politiska och fackliga organisationer har haft en 

mycket hängiven förespråkare i Ejnar Johansson. I Härlunda Centerparti avd har han varit ord-

förande samt kassör i RLF-avdelningen. I ytterligare ett antal styrelser och nämnder är han eller 

har han varit verksam. 

 

  50 år fyller i morgon Elsa Ohlsson, maka till komminister Gustaf Ohlsson, Härlunda. Hon är född 

i Trollhättan och kom till Härlunda från Källa på Öland 1954. Utöver skötseln av sitt hem har hon 

ägnat sitt intresse åt kyrkliga syföreningens arbete och Röda korsverksamheten. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 16 April 1968. 
 
Bröllop. 
 

  Påskaftonen sammanvigdes i Ö. Torsås kyrka bilmekaniker 

Kennert Svensson, Häradsbäck, och fröken Ingrid Nilsson, 

dotter till lantbrukare Martin Nilsson och hans maka, Hörda, 

Ingelstad. När brudparet intågade i kyrkan spelades ”A Trumpet 

Voluntary” av J Clarke och Ö. Torsås kyrkokör sjöng ”Beet-

hovens Lovsång”. Vigseln förrättades av kyrkoherde Ivar 

Kroon. När brudparet uttågade spelades Mendelsohns ”Bröl-

lopsmarsch”. Efteråt gav brudens föräldrar bröllopsmiddag för 

brudparet och ett stort antal gäster på Solvikens pensionat. Tal 

hölls av vigselförrättaren, brudgummens fader, brudens farbror, 

kriminalassistent Uno Norengård, Linköping, samt av brudens 

kusin, kantor Gull-May Arnell, Malmö. Brudparet hyllades 

också med sång och ett stort antal telegram. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 25 April 1968. 
 

Trafiksköld till Häradsbäcksbo 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Statsrådet Svante Lundqvist delade häromdagen ut Svenska Motorförbundets heders-

bevis, Trafikskölden till 226 bilister från hela landet. Ett 100-tal av de utvalda hade infun-

nit sig till högtidligheterna i Blå hallen i Stockholm, där supé följde själva medaljutdel-

ningen. Här gratulerar statsrådet Svante Lundqvist ”Rattens Mästare – Vägens Riddare”, 

hemmansägare Yngve Svensson från Häradsbäck, som kört prickfritt hela 41 år. 
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Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 4 Maj 1968. 
 
Från Häradsbäck, meddelas: 

  Våren hälsades i Häradsbäck med valborgsmässobål vid Bygdegården. 

  Komminister Gustaf Ohlsson höll ett hälsningsanförande vid bålet. Sång och musik 

utfördes av några skolungdomar, varefter festligheterna fortsatte inne i Bygdegården. 

Arrangör var Eva-gymnastiken.  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 11 Maj 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon f hemmansägaren Gustav Jonsson, Billarp, Häradsbäck. Han är född och 

uppväxt i Högavång, Virestad, där föräldrarna var lantbrukare. Efter uppväxtåren hade han arbete 

på betfälten i Skåne i 26 år. Dessutom har han varit ägare till jordbruksfastigheter på olika platser, 

för att till slut uppföra en villa i Billarp, där han nu är bosatt. Till sin läggning är han en god 

sällskapsmänniska och åtnjuter allas aktning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 75 Måndagen den 13 Maj 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Wiktor Svensson †. Förre hemmansägaren Wiktor 

Svensson, Vashult, Häradsbäck, har avlidit. 

  Han var född 1888 och uppväxt på samma gård, där 

han tillbringat sin mesta tid. Han ingick äktenskap 

1921 och makarna köpte då föräldragården, där han 

gjort stora förbättringar på såväl hus som jordbruk, 

byggt nytt boningshus och ladugård mm. 1958 över-

lät han gården till yngste sonen Sven, men makarna 

har alltjämt bott kvar på gården. Wiktor Svensson var 

en ovanligt god och glad sällskapsmänniska som såg 

allt från den ljusa sidan. 

  Närmast sörjande är makan Gulli, samt barnen 

Gustav målare i Häradsbäck, Almi gift med John 

Lööv, tjänsteman vid Skogsägarna i Växjö, Sonja gift 

med målaren Rune Karlsson, Gemla, sonen Sven 

samt svärdottern Berit, vilka innehar fädernegården. 

Han sörjes även av en broder. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far, 

Farfar och Morfar 

Wiktor Svensson 
* 6/3 1888 

har i dag hastigt lämnat oss. Innerligt 

sörjd och saknad, men i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss, 

broder, övrig släkt och många 

vänner. 

Vashult, Häradsbäck den 11 maj 1968. 

GULLI 

Gustav och Gun 

Eva 

Almi och John 

Jenny-Marie och Johanna 

Sonja och Rune 

Ronny 

Sven och Berit 

Stefan  

Tom är platsen i hemmets vrå, 

Tung är vägen att ensam gå. 

Tack käre Make för år som gått, 

Tack käre Far för allt vi fått. 

Sv. ps. 355. 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Härlunda kyrka lör-

dagen den 18 maj kl. 13.00.  

  Efter akten en vänlig inbjudan till en 
minnesstund å Hagadal 

  Klädsel: kavaj.  

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Hr Olle Lövkvist, Lönsboda, med 

maka Maj-Britt, f Nilsson, Älmhult. 

(Foto: Hansa Foto, Älmhult).  

Ur Smålandsposten N:o 75 Måndagen den 13 Maj 1968. 
 
 

 

 

 

 
Konfirmandträff i Härlunda 

 

  I Härlunda kyrka firade 1918 års konfirmander på söndagen 50-årsjubileum. Från försam-

lingssalen tågade konfirmanderna med komminister Gustaf Ohlsson i spetsen in i kyrkan. 

Ursprungligen var antalet 36 därav har 10 under åren avlidit och 15 infann sig. Efter högmäs-

san och nattvardsgången blev det upprop. Komminister Ohlsson tackade konfirmanderna för 

att de ville komma till sin hembygds kyrka. I preludiet spelades ”Lyft min själ ur jordegruset”. 

Efter högmässan följde samkväm på Hagadals pensionat. Initiativtagare till jubileet var fru 

Olga Pettersson, Krampanäs och fröken Ebba Håkansson, Fridafors. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 30 Maj 1968. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka har vigts muraren Stig Olle Alrik Lövkvist 

och Elsa Maj-Britt Nilsson, dotter till förmannen Karl Nilsson 

och hans maka Gerda, f Johansson, Älmhult. Brudparet intå-

gade till tonerna av bröllopsmarschen ur ”En midsommarnatts-

dröm” av F Mendelsohn. Vigseln förrättades av komminister 

Gustaf Ohlsson. Kantor Henriksson sjöng ”Det är en kostelig 

ting” av G Wennerberg. När brudparet lämnade kyrkan spelade 

kantorn ur ”Bröllopet på Ulfåsa” av Aug. Söderman. Efter vig-

seln gav brudens föräldrar middag i Bygdegården, Häradsbäck, 

där brudparet hyllades på sedvanligt sätt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 11 Juni 1968. 
 
De äldres dag i Härlunda, firades i söndags under mycket stor tillslutning. Som vanligt var 

högmässa med nattvardsgång anordnad i kyrkan. Härvid höll pastorsadjunkt C G Ohlsson 

skriftetal med utgång från Psalt 72: 12 och förrättade första altartjänsten. Komminister Gustaf 

Ohlsson höll högmässopredikan över dagens text i Joh 15: 1–9 om ”Vinträdet Kristus och 

dess grenar”. Härlunda kyrkokör berikade gudstjänsten med två hymner under kantor 

Henrikssons ledning, en efter predikan och en efter trosbekännelsen. Vid altartjänsten efter 

predikan officierade komminister Ohlsson och pastor C G Ohlsson. Efter högmässan sam-

lades man i Bygdegården. Här hälsade komminister Ohlsson välkommen, varefter kyrkliga 

syföreningen stod för värdskapet. Fru Alma Klingmark, Växjö, som tidigare en tid tjänstgjort 

såsom lärare och kantor i församlingen, berättade några episoder från denna tid, vilket livligt 

uppskattades av de närvarande. Parentation hölls över sju avlidna. Gästernas tack för en 

givande dag framfördes av kyrkorådsledamoten, hemmansägaren Ejnar Johansson, Ellagöls-

hult. 
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Hr Rune Petersson, Karlskrona, med 
maka Mona, f Olofsson, Häradsbäck. 

(Foto: Hansa Foto, Älmhult).  

Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 24 Juni 1968. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DÖDSFALL 
 

Hugo Johansson †. F byggnadsarbetaren Hugo 

Johansson, Siggamåla, Ryd, har avlidit. Han var 

född i Siggaboda och kom i unga år med föräld-

rarna till Spjutaretorp i Härlunda. Efter några år 

som skogsarbetare i hemorten arbetade han ett par 

år på tegelbruk i Gävle och Falun. Under cirka fem 

år deltog han i sjösänkningsarbetet av sjön Salen 

och Virestadssjöarna. Tidvis arbetade han också 

som byggnads- och kommunalarbetare. För ett 10-

tal år sedan inköpte han en mindre fastighet i 

Siggamåla, Ryd, där han sedan bott. Den bort-

gångne var känd som en arbetsam och skicklig ar-

betare. Utrustad med ett glatt sinnelag fick han 

många vänner. Han var mycket intresserad av 

hembygdsrörelsen och var under flera år intendent 

vid Ryds hembygdsmuseum. 

  Närmast sörjande är fyra bröder, Karl stenarbetare i Virestad, Sixtus kommunalarbetare, Spju-

taretorp, John skogsarbetare, Siggaboda, och Nant linjearbetare, Ulriksmåla, svägerskor och 

syskonbarn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 25 Juni 1968. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes midsommarafton flyg-

tekniker Rune Jan Erik Petersson, Karlskrona och hemsystern 

Mona Gun-Britt Olofsson, dotter till åkeriägare Göte Olofsson 

och hans hustru Gerda, f Svensson, Låkhult, Härlunda. Brud-

paret intågade till tonerna av bröllopsmarschen ur ”En midsom-

marnattsdröm” av Mendelsohn. Brudens konfirmationslärare 

komminister Gustaf Ohlsson förrättade vigseln och höll 

vigseltal med ledning av Psalt. 121: 8. Kantor Henriksson sjöng 

”Med tacksam röst och tacksam själ” av Henry Weman och 

spelade ”Allegro maestoso” av F Mendelsohn, när brudparet 

lämnade kyrkan. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på 

Hagadals pensionat där brudparet blev föremål för hyllningar på 

sedvanligt sätt. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vår käre broder 

Hugo Johansson 
* 24/4 1891 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg 

och saknad. 

Siggamåla, Ryd den 19 juni 1968. 

KARL 

SIXTUS och EDIT 

JOHN 

NANT och SIGNE 

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? 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Almundsryds kyrka 

onsdagen den 26/6 kl. 15.00.  

  Efter akten inbjudes till  minnesstund på 
Nya hotellet, Ryd. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

   
   

   

 

 

Ove Johansson 

Mona-Lisa Hadelindh 

Häradsbäck.                                  Ryd. 

Midsommarafton 1968. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 29 Juni 1968. 
 

Tjurar på drift 

trafikfara i Häradsbäck 
 

  Är det någon, som saknar två ungtjurar, 1 till 1 1/2 år gamla? Polisen i Älmhult har nämligen 

fått anmälan från en lantbrukare i Lockhult, Häradsbäck, att två ungtjurar strövar på markerna 

i trakten. 

  Man har försökt fånga dem, men det har misslyckats, då de tydligen gått fria så länge, att de 

blivit mer än halvvilda. Polisen i Älmhult ser allvarligt på saken, då djuren kan bli betydligt 

större trafikfara än älgar. Man söker nu efter ägaren och meddelar, att den ene tjuren är vit- 

och rödbrokig, den andre är brun med en vit stjärna i pannan. Finner man ingen ägare, ser sig 

polisen nödsakad att få länsstyrelsens tillstånd att avliva djuren. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 9 Juli 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Ester Holm †. I Ljungby avled på söndagen fru 

Ester Holm, Älmhult i sitt 73:e levnadsår. 

  Den bortgångna var född i Gäddegölshult, Här-

lunda. I ungdomsåren arbetade hon som hembiträde 

på olika platser tills hon gifte sig 1926 med lantbru-

kare Frans Holm. De bosatte sig i Lockhult, Härads-

bäck, där de i samband med giftermålet inköpte en 

gård. Fru Holm ägnade sig med stor energi åt hem 

och hushåll och var allmänt känd, som en arbetsam 

och dugande husmor. Hon var varmt religiös. För 

fem år sedan blev hon änka och flyttade då till 

Älmhult, där hon den senaste månaden vårdats på 

Almgården. 

  Närmast sörjande är döttrarna Bertha, gift med 

lantbrukare Gunnar Pettersson, Virestad, Gunborg 

gift med stenarbetare Harry Svensson, Älmhult, och 

Ida gift med gjuteriarbetare Rolf Öberg, Älmhult, 

samt barnbarn och syskon. 

   

 
Polisman sköt ungtjurarna 

i Häradsbäck 
 

  De båda förvildade ungtjurarna utanför Härads-

bäck fälldes i lördags. Den ovanliga jakten utför-

des av polisman Jerry Florén från Älmhult, som 

på ägarens uppdrag nu sett till att djuren inte kan 

ställa till med något ohägn. Djuren fälldes i när-

heten av Husjönäs. De hade förflyttat sig omkring 

13 km från Brantelid, där de hörde hemma. 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor och Mormor 

Ester Holm 
* 5/10 1895 

har idag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare. Djupt sörjd och saknad men 

i ljusaste minne bevarad av oss, 

syskon, övrig släkt och vänner. 

Älmhult och Häradsbäck den 7 juli 1968. 

Bertha och Gunnar 

Gunborg och Harry 

Ida och Rolf 

Barnbarnen 

Allt vad Du lidit, vi nog ej 

förstått 
När troget Du kämpat, och 

målet du nått 

Vi ville så gärna behålla Dig 
kvar 

Men Ditt livsverk på jorden nu 

fullbordat var. 

  För dem som önskar följa vår kära Mor 

till hennes sista vilorum, meddelas att 

jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka 
fredagen den 12 juli 1968  kl. 13.00.  

  Efter akten inbjudes till en minnesstund 

på Hagadals Pensionat.  
  Meddelas endast på detta sätt. 

  Tänk på Riksförbundet för Hjärt- och 

lungsjuka postgiro 95 00 11, Stockholm 3. 
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Ur Smålandsposten N:o 110 Tisdagen den 16 Juli 1968. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Måndagen den 12 Augusti 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på onsdag fru Elvi Karlsson, Bromåla, Häradsbäck. 

  Fru Karlsson, vilken är född i Löttorp på Öland, arbetade i sjukvården, innan hon 1944 bevistade 

bibelskolan i Filadelfiakyrkan i Stockholm, varefter hon i omkring ett år verkade som evangelist i 

Pingstväckelsens regi i Häradsbäck. På grund av sjukdom i hemmet blev hennes evangelistbana 

inte så lång, och hon kom sedermera att arbeta på ålderdomshem i Nässjö och Borås. År 1948 

ingick hon äktenskap med hr Edvin Karlsson. Metodistkyrkan blev fru Karlssons första andliga 

hem, innan hon kom med i Pingstväckelsen, vilken hon alltjämt tillhör. Sedan år 1949 tillhör 

jubilaren Filadelfiaförsamlingen i Ryd. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 134 Tisdagen den 27 Augusti 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Oskar Johansson †. Efter en tids sjukdom har 

hemmansägare Oskar Johansson, Truvedstorp, Här-

lunda avlidit. 

  Han var född 1893 i Truvedstorp och uppväxt på 

samma gård, där han hela sitt liv har haft sitt arbete. 

Vid föräldrarnas frånfälle övertog han föräldra-

hemmet. Med Oskar Johansson bortgick en humoris-

tisk och god person, som hade många goda vänner. 

  Han sörjes närmast av tre syskon. Systern Hulda, 

brodern Gunnar och svägerska samt syskonbarn är 

bosatta i Chicago, USA, och brodern Arvid är bosatt 

i hemmet. 

   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Lennart Blomqvist 

Rose-Marie Jonasson 

Älmhult.                               Härlunda. 

Strömstad den 13/7 1968. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Vår käre Broder 

Oskar Johansson 
* 20/2 1893 

har i dag lämnat oss, syskon, övrig 

släkt och vänner i djupaste sorg och 

saknad men i tacksamt minne 

bevarad. 

Häradsbäck och Chicago 

den 25 augusti 1968. 

HULDA 

GUNNAR 

ARVID 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda 

kyrka torsdagen den 29 aug. kl. 14.00. 

  Efter akten en vänlig inbjudan till en 
minnesstund på Hagadals Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 136 Lördagen den 31 Augusti 1968. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖDSFALL 
 

Olof Alfredsson †. I Växjö har efter lång tids sjukdom hemmansägare Olof Alfredsson, Allemåla, 

Häradsbäck, avlidit. 

  Han var född 1901 i Kyrkhults församling. I ungdomsåren hade han arbete på olika platser. 

Vidare innehade han lantbruk i Örkened. I samband med sitt giftermål 1954 inköptes fastigheten 

Allemåla, där de alltjämt bott kvar. Med Olof Alfredsson bortgick en innerligt god make och far, 

som in i det sista styrde för familjens bästa. 

 

Johan August Karlsson †. På Växjö lasarett har f byggnadsarbetaren Johan Karlsson, Knoxhult, 

Härlunda, avlidit. Han var född i Ellagölsmåla 1896. 

  Redan som 19-årig yngling ställde han sin färd till USA och började där i byggnadsfacket vilket 

han höll på med tills han för fem år sedan återvände till hemlandet för att stanna. Personligen var 

han en god, rättskaffens människa som hade lätt för att få många och goda vänner. 

  Han sörjes av fyra syskon, varav två är bosatta i USA, svågrar och svägerska samt syskonbarn. 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Pappa 

Olof Alfredsson 
* 6/12 1901 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg, 

men i ljust och tacksamt minne 

bevarad. 

Allemåla, Häradsbäck den 28 aug. 1968. 

LILLY ALFREDSSON 

Barbro 

Signe 

Lennart 

Roland  

Anita 

Släkt och vänner 

Ditt goda och varma hjärta 

har slagit sitt sista slag, 

Nu vilar du ut från all smärta 
och din strävsamma arbetsdag 

Så ärligt och redligt du strävat 

för möda du aldrig vek 
Din blick var så öppen och trofast, 

Ditt hjärta det ville ej svek. 

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

ningen äger rum i Härlunda kyrka tors-

dagen  den 5 sept. kl. 15.00.  
  Efter akten inbjudes till minnesstund på 

Hagadals Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
  Tänk på Biafras nödlidande. 

   

   

   

 

 

 
 

Vår älskade Broder 

Johan August 

Karlsson 
* 28/10 1896 

har i dag stilla avlidit på Växjö 

lasarett. Djupt sörjd och saknad, men 

i ljust och tacksamt minne bevarad av 

syskon, syskonbarn, släkt och vänner. 

Knoxhult, Häradsbäck och Chicago 

den 30/8 1968. 

Jenny 

Hilda och Otto 

John och Margareta 

Judit och Henrik 

Snäll och god Du alltid varit 

Och Din börda tåligt bar 
Syntes glad bland Dina vänner 

Fast Du plågad var. 

  För dem, som önskar följa vår käre 
broder till hans sista vilorum, meddelas  

att jordfästningen äger rum i Härlunda 

kyrka lördagen den 7 sept. kl. 12.00.  
  Efter akten en vänlig inbjudan till en 

minnesstund på Hagadals Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
   

   

   



 
71 

Hr Hans Dahlin, Ryd, med maka 

Susanne, f Fredriksson, Stockholm. 

(Foto: Willner Persson, Älmhult).  

 

Ur Smålandsposten N:o 144 Lördagen den 14 September 1968. 
 

Flera djur innebrändes 

vid åskbrand i V Torsås 
 
  Stora värden gick till spillo när en ladugård tillhörande lantbrukare Helge Bengtsson, Bohult 

i Lönashult på torsdagskvällen brann ned till grunden. Tre kor och nio grisar innebrändes. 

Vidare blev hela årets höskörd och en del jordbruksmaskiner lågornas rov. Branden orsakades 

av ett blixtnedslag under det hårda åskväder som drog fram över trakten vid 18-tiden. 

  Värdet av det brunna har ännu inte uppskattats. 

  Det var vid 18-toden som det kraftiga åskvädret tillsammans med ett skyfallsliknande regn 

drog fram. Fru Margit Bengtsson uppehöll sig i ladugården och i färd med mjölkningen när 

blixten slog ner och antände. På bara ett par minuter var hela ladugården, som var byggd i trä, 

övertänd. 

  Närmaste grannen, lantbrukare Lorentz Svensson, som uppehöll sig i sin ladugård belägen 

bara ett 50-tal meter bort, sprang till platsen, tog sig in i den övertända ladugården och 

lyckades få ut två av de fem korna som fanns därinne. 

  När V Torsås brandkår kom till Bohult var hela ladugården ett enda eldhav. Det skyfalls-

liknande regn som föll i samband med åskvädret räddade den intilliggande skogen från att 

antändas. 

  Samtidigt med branden i Bohult brann även en sommarstuga belägen vid sjön Femlingen i  

V Torsås ned till grunden. Även den branden förorsakades av blixtnedslag. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 146 Tisdagen den 17 September 1968. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags musikläraren Hans 

Erik Bertil Dahlin, Ryd, och Görel Susanne Fredriksson, Höga-

lids församling, Stockholm. Vigselförrättare var komminister 

Gustaf  Ohlsson, som även höll vigseltal med ledning av Efes. 

5: 19–21. 
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Ur Smålandsposten N:o 153 Måndagen den 30 September 1968. 
 

Var på väg från dans i Häradsbäck 

sex ungdomar skadades vid krock 
 

  Natten till söndagen skadades sex ungdomar vid en trafikolycka en kilometer utanför 

Häradsbäck på vägen mot Älmhult. En kvinnlig bilförare från Höör körde ut på huvudleden 

och stängde vägen för en personbil från Diö, i vilken fem ynglingar färdades. Polisens facit 

för veckoslutet i Älmhult med omnejd blev i övrigt ganska omfattande med flera olyckor, 

misshandelsfall och stölder. 

  Olyckan vid Häradsbäck inträffade omkring kl 01.15. En kvinnlig Höörbilist hade kört från 

danstillställningen i samhället men efter en kilometers körning beslutat sig för att vända om. 

Den manövern utfördes på en plats där en mindre biväg ansluter till huvudleden. Då 

Höörbilen åter fördes ut på huvudleden kom Diöbilen, också den på väg från Häradsbäck. 

Trots att Diöbilens förare bromsade kraftigt och sökte undvika krock genom att väja mot 

vänster så blev sammanstötningen mycket kraftig. Båda bilarna belades med körförbud av 

polisen. I bilarna färdades sammanlagt åtta personer. De fem Diöynglingarna fick alla mer 

eller mindre lindriga skador och fördes till Växjö lasarett för omplåstring. Den kvinnliga 

Höörbilisten chockades svårt medan hennes två passagerare undkom helt oskadda. 

 

   

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 171 Torsdagen den 31 Oktober 1968. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor, 

Farmor och Mormor 

Gerda Rydiander 
* 2 febr. 1900 

har i dag lämnat oss, syskon, övrig 

släkt och vänner i djupaste sorg och 

saknad. 

Allemåla och Ingelstad den 28/10 1968. 

Aron och Sonja 

Olga och Ivar 

Josef 

Barnbarn, Barnbarnsbarn 

Vi tackar för allt 

Vad i livet Du skänkt, 

För kärlek och omsorg, 

Vad vackert Du tänkt. 
Må klockorna ringa till vila. 

  För dem, som önskar följa vår kära till 

hennes sista vila, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Härlunda kyrka 

lördagen den 2/11 kl. 10.00. 

  Efter högmässan en vänlig inbjudan till 

en minnesstund på Hagadal. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
   

   

   

   

 

 

 
 

Vår käre broder 

Ernst Håkansson 
* 1/4 1885 

har i dag lämnat oss, sörjd och 

saknad men i tacksamt minne 

bevarad. 

Häradsbäck och Göteborg den 30/10 

1968. 

SYSKONEN 

Syskonbarnen 

Svägerskor 

Sv. ps. 66. 

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

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 

lördagen den 9 nov. kl. 14.00. 
  Ev. gåvor kan läggas till Biafra-hjälpen. 

  Efter akten en vänlig inbjudan på 

Hagadal. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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DÖDSFALL 
 

Gerda Rydiander †. I en ålder av 68 år avled i går efter en längre tids sjukdom f 

husföreståndarinnan Gerda Rydiander, Verahult, Härlunda. 

  Den avlidna var född i Verahult. I ungdomen arbetade hon i Skåne och var under en följd av år 

husföreståndarinna i Allemåla, Härlunda. För tio år sedan flyttade hon tillbaka till föräldrahemmet. 

De senaste månaderna vistades hon hos en dotter i Ingelstad. Hon ägnade sig sedan hon flyttat 

tillbaka till Verahult åt vävning, för vilket hon erhöll pris på en utställning. 

  Närmast sörjande är sonen Aron Rydiander, lantbrukare i Allemåla, dottern Olga gift med 

inspektor Ivar Axelsson, Ingelstad, deras familjer samt syskon. 

   

Ernst Håkansson †. F hemmansägare Ernst Håkansson, Häradsbäck, har avlidit. 

  Han var född 1885 i Slätthult, Härlunda, och uppväxt bland tio syskon. I ungdomen hade han 

anställning bl a i Danmark. År 1910 emigrerade han till USA och stannade till 1921, då han 

återkom till hemlandet inköptes fastigheten Bromåla, som han brukade till 1966, då den såldes och 

Håkansson bosatte sig hos syskonen. 

  Närmast sörjes han av tre bröder samt syster och svägerskor. 

   

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 4 November 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Ebba Rosengren †. Fru Ebba Rosengren, änka efter 

maskinist Adolf Rosengren, Häradsbäck, har avlidit. 

  Hon var född 1903 i Häradsbäck, där de köpte en 

fastighet. 1962 avled maken och fastigheten såldes, 

men hon bodde kvar. Under en följd av år har hon 

tillhört Härlunda kyrkokör. 

  Hon sörjes närmast av sonen Alf med familj, 

syskon, svågrar och syskonbarn. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor 

och Farmor 

Ebba Ottilia 

Rosengren 
* 9/11 1903 

har i dag lämnat oss, syskon, svågrar, 

syskonbarn och övrig släkt i djupaste 

sorg och saknad. 

Häradsbäck den 31/10 1968. 

ALF och KERSTIN 

Ann-Christine 

Vi hann ej säga Dig farväl 

Ty döden kom så fort. 
Men nu vi säga Dig vårt tack 

Vid evighetens port. 

Sv. ps. 434. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda 

kyrka torsdagen den 7 nov. kl. 14.00. 
  Efter begravningsakten en minnesstund 

på Hagadal Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 187 Torsdagen den 28 November 1968. 
 

Predikolokal återinvigd 

i Häradsbäck 
 

  Filadelfiaförsamlingen i Ryd har haft glädjen att efter genomgången renovering återinviga 

sin lokal i Häradsbäck. Lokalen har fått en välbehövlig upplyftning både in och utvändigt. 

 I mötet riktades ett särskilt tack till Aron Lundgren, Carl-Einar Andersson, Rune Lundgren 

och Lars-Owe Karmeborg, vilka lagt ner många frivilliga arbetstimmar på reparationer. 

Resultatet kunde bevittnas av de många som kommit till högtidsmötet. Tal hölls av pastorerna 

Aron Lundgren, C-E Andersson och Lars Ljung, samt av hrr Erik Lundgren, Ragnar Blom-

gren och Rune Lundgren. Sångarna sjöng och mötesledare var Lars-Owe Karmeborg. 

  I 14 dagars tid har seriemöten hållits i Filadelfia, Ryd med pastor Lars Ljung från Asarum 

som talare. Broder Ljung har framburit evangelii budskap. Sista lördagskvällen gästades 

församlingen av en skara ungdomar från Lagan, vilka sjöng och vittnade till stor välsignelse. 

Goda offerinsamlingar har gjorts och mötesledare har varit Lars-Owe Karmeborg. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 194 Måndagen den 9 December 1968. 
 

Härlunda-auktion gav 6 251 kr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Det blev rekordfin behållning med 6 251 kr vid Härlunda kyrkliga syförenings traditionella 

auktion i bygdegården. Auktionen föregicks av missionsgudstjänst i kyrkan där kyrkoherde 

Nils Glimelius, Örkened, höll predikan. 

  Efter välkomstord i bygdegården av komminister Gustaf Ohlsson inleddes auktionen med 

densamme som ropare. Han byttes av utav Sture Fjordevik, Stenshult. Båda roparna gjorde 

sitt bästa för att locka fram köplusten bland de ca 150 i lokalen, men så har de rutin efter 14 

resp. 12 år som auktionsropare. 

  Syföreningens 25 damer hade åstadkommit en mängd handarbeten, hemvävda mattor och 

hemystade ostar, som allt gick till bra priser. En matta såldes för 100 kr och ostar för 70 kr. 

Bruttovinsten blev 6 251 kr vilken är en ökning med 663 kr mot i fjol och den högsta summan 

någonsin. Inropen svarade för den största posten medan övriga inkomster kom från servering 

och lotterier m m. Inkomna medel går till Svenska kyrkans mission, flyktinghjälpen, diakonin, 

sjömansvården, stadsmissionen i Göteborg och Stockholm samt det frivilliga församlings-

arbetet. 

Till det fina resultatet medverkade också ett antal lotterier. Här ses fruarna Eva Svensson 

och Saga Karlsson göra lottaffärer med familjen Sture Fjordevik i mitten. 
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Ur Smålandsposten N:o 205 Lördagen den 28 December 1968. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 206 Måndagen den 30 December 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Mona Silwärn †. Fru Mona Silwärn, maka till 

målare Bo Silwärn, Mariannelund, har avlidit, endast 

23 år gammal. 

  Den bortgångna var född i Häradsbäck, och sörjes 

närmast av make och en dotter, fader samt syskon. 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 207 Tisdagen den 31 December 1968. 
 
 

 
 
 
   
 

 

 

Sven-Arne Svensson 

Rose-Marie Olsson 

Häradsbäck.                           Älmhult. 

Den 25/12 1968.                                 

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

min lilla Mamma 

Mona Silwärn 
* 16/4 1945 

har i dag hastigt lämnat oss, fader, 

syskon, övrig släkt och vänner. 

Mariannelund den 26 dec. 1968. 

BO 

Susann 

Du älskat oss alla av hela din själ, 

Du styrde och ställde, du ville så väl. 
Vi tackar för allt vad i livet du 

skänkt, 

För kärlek och omsorg, vad vackert 
du tänkt. 

Må klockorna ringa till vila. 

  Jordfästningen äger rum i Hässleby kyr-
ka fredagen den 3 jan. kl. 13.00.  

  De, som önskar följa vår kära samlas i 

kyrkan. Efter akten inbjudes till en min-
nesstund i Församlingshemmet. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

   

 

 

Göte Karlsson 

Birgitta Nilsson 

Urshult.                             Häradsbäck. 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 2 Januari 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Tisdagen den 7 Januari 1969. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsolycka 

i Örkened 
 

  65-årige sågverksägaren Klas Magnusson, 

Tjuvön omkom på fredagen vid en olycka på 

sågverket i Trulsatorp, Örkened. 

  Magnusson kom i vägen för en fullastad gaf-

feltruck, som var under förflyttning, och blev 

helt begravd av det rasande lasset av lättvirke 

som från tre meters höjd slog honom till mar-

ken. 

  Den omkomne var född i V. Torsås men kom 

med familjen till Trulsatorp 1911 där han som 

äldst av bröderna fick hjälpa fadern vid dennes 

gård och sågverksrörelse. I slutet av 1930-talet övertogs sågverksrörelsen av bröderna 

Magnusson och under deras ledning har rörelsen sedan arbetats upp till en av de största 

träförädlingarna i Göinge. 

  Den bortgångne sörjes närmast av makan Ellen samt barnen Sven-Erik, läroverksadjunkt 

i Lund, Roland, stud. i Kristianstad, Ingrid, hemvårdarinna och bosatt i Älmhult, syskon, 

övrig släkt och många vänner. 

 

 

 

Kennert Lindgren 

Anna-Stina Brink 

Häradsbäck.                           Älmhult. 

Nyårsafton 1968.  

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min käre Make, 

vår käre Far och Farfar 

Klas Magnusson 
* 1/8 1903 

har i dag hastigt lämnat oss, syskon, 

släkt och många vänner i djupaste 

sorg och saknad. 

Tjuvön, Lund och Älmhult den 3 januari 

1969. 

ELLEN 

Sven-Erik och Gunilla 

Katarina 

Roland 

Ingrid och Magnus 

Ett strävsamt liv har slocknat ut 

Två flitiga händer har domnat 

Ett verksamt liv har somnat 

Din arbetsdag har nått sitt slut. 

Varför? 

Sv. ps. 331 

  Jordfästningen äger rum i Örkeneds 

kyrka lördagen den 11 januari kl. 13.30.  
  Efter akten inbjudes till Församlings-

hemmet. 

  Klädsel, kavaj. 
  Meddelas endast på detta sätt. 

  Tänk på Lutherhjälpen. 

   

 

 

 
 

Vår käre bror 

och medarbetare 

Klas Magnusson 
har hastigt lämnat oss i djupaste sorg.  

* 1/8 1903 

Trulsatorp 3/1 1969. 

Bröd. Magnussons Träförädling 

i Lönsboda AB. 
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Ur Smålandsposten N:o 16 Torsdagen den 30 Januari 1969. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon fru Svea Henriksson, maka till kantor Hilding Henriksson, Häradsbäck. Fru 

Henriksson är bördig från Vislanda. År 1933 ingick hon äktenskap och flyttade i samband därmed  

till Ormesberga, där hon var bosatt i närmare tio år . Till Häradsbäck kom hon 1941. Före kom-

munsammanslagningen  var hon ledamot av nykterhetsnämnden och hemhjälpsnämnden. Under 

hela sin Härlundatid har hon varit aktiv medlem av Kyrkliga syföreningen. Vid sidan av hemmets 

skötsel har hon som hobby sysslat mycket med vävnads- och hemslöjdsarbeten. Hon har även 

under snart 30 år tillhört församlingens kyrkokör, där hon nedlagt ett intresserat och uppoffrande 

arbete. Genom sitt glada och sympatiska sätt och sinnelag har fru Henriksson blivit omtyckt och 

högt värderad av alla. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 23 Tisdagen den 11 Februari 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Algot Johansson †. F hemmansägaren Algot Jo-

hansson, Gäddegölshult, Härlunda, har avlidit. 

  Han var född 1879 i Siggaboda, Härlunda. Vid 

sekelskiftet emigrerade han till USA, där han ingick 

äktenskap, och makarna stannade där till 1917, då de 

återvände till hemlandet och inköpte en fastighet i 

Gäddegölshult och brukade den till 1943, då han blev 

änkling. En av döttrarna övertog då gården. Sam-

tidigt inköptes en ny fastighet i Ellagölshult, där han 

bodde kvar tills han råkade ut för en bilolycka 

varefter han vistades på olika sjukhus. Han var i sin 

krafts dagar invald i olika styrelser inom Härlunda 

församling. Dessutom var han med och startade 

föreningen Konsum-Karlshamns medlemskår. Biod-

ling var hans stora intresse och han var styrelsemed-

lem i Härlunda biodlareförening. Vidare var han 

verksam inom sjukkasserörelsen. De senaste två åren 

har han vårdats på ålderdomshemmet i Häradsbäck. 

Till sin läggning var han mycket god och hjälpsam 

på alla sätt, varför han var högt värderad av sin om-

givning. 

  Han sörjes närmast av dottern Lilian gift med hem-

mansägaren Otto Gustavsson, Gäddegölshult, samt 

dottern Ärlis, gift med skogsförman Axel Gustavs-

son, vilka innehar föräldragården, barnbarn och 

barnbarnsbarn, syster och syskonbarn. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Torsdagen den 27 Februari 1969. 
 

Livligt intresse för sportskytte 

i Häradsbäck 
 

  Att intresset för sportskytte i Häradsbäck är betydande framgick klart då Häradsbäcks Jakt-

skytteklubb var samlad till årsmöte i Bygdegården i Häradsbäck. 

  Under det gångna året har ett flertal tävlingar i skeet och jaktstig arrangerats, bl a gick 

länsmästerskapet i skeet i klubbens regi. Pokalskjutningar har skett emot såväl Alvesta som 

 

 

 
 

Vår käre Far och Morfar 

Algot Johansson 
* 9/12 1873 

†  9/2  1969 

har i dag stilla insomnat. 

Älskad - Saknad. 

Gäddegölshult den 9/2 1969. 

Lilian och Otto 

Kurt 

Irma och Ingemar 

Ärlis och Axel 

Bo och Sonja 

Lena, Anette 

Syster, släkt och vänner 

Sv. ps. 558: 1 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 

lördagen den 15 febr. kl. 14.00.  

  Efter akten inbjudes till en minnesstund 

på Hagadals Pensionat.  
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Liatorps jaktskytteklubbar i skeet. Mot Liatorp har även tävlats i rådjursskytte. Vid den i mars 

månad arrangerade jaktstigen deltog 157 skyttar, och i den samtidiga skeettävlingen ca 30 

skyttar. 

  Svenska sportskytteförbundet skyttemärke i skeet har i silver erövrats av sex medlemmar 

och samma märke i brons av fyra. 

  Styrelse: Sven Svensson, Petersborg, Häradsbäck, Bernt Börjesson, Häradsbäck, Rune 

Giselsson, Häradsbäck, Gustav Svensson, Ryd och Sten Rickardsson, Häradsbäck. 

  Revisorer: Ove Vinqvist, Häradsbäck och Sten Giselsson, Häradsbäck. 

  Jaktskytteledare: Rune Giselsson, Häradsbäck och Sten Rickardsson, Häradsbäck. 

  Till kommitté för anordnandet av jaktstig innevarande år, vilket mötet uttalade sig för att 

anordna så tidigt som möjligt, utsågs årets jaktskytteledare samt Leif Clarensson, Häradsbäck 

och Bernt Börjesson, Häradsbäck. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 43 Tisdagen den 18 Mars 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

   

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 44 Torsdagen den 20 Mars 1969. 
 

”De våra” ute i  

världen 
Om och från smålänningar i andra 

provinser och länder. 

Dödsfall 
 

   

  Änkefru Vendela Johnson, Nebraska, USA, har avlidit 82 år gammal. 

  Hon var född i Brändetorp, Härlunda, och dotter till hemmansägare Sven Jönsson och hans maka. 

År 1905 emigrerade hon till USA och ingick år 1915 äktenskap med farmaren Andrew Johnson, 

bördig från Höör i Skåne. Hon har ej besökt hemlandet, men har under alla åren stått i ständig 

brevkontakt med sina syskon och släktingar i hembygden. 

  Närmast sörjes hon av barnen Albert och Esther, farmare resp. lärare, och av systern Elin, gift 

med f byggmästaren Georg Persson, Näsbykulla och brodern, hemmansägaren Viktor Svensson, 

Härlunda. 

 

 

 

 

 

Agne Andersson 

Ann-Christin Green 

Häradsbäck.                           Eneryda. 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 25 Mars 1969. 
 

Näverslöjdare i Härlunda 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På bilden ser vi näverslöjdare Gustav Pettersson, Amundshylte i Härlunda i färd med till-

verkning av näverdosor. Det är en ganska ny hobby för honom. Han har bara hållit på några år 

som näverslöjdare. Men med det naturliga formsinne han har, lyckas han utmärkt med detta 

hantverk.  

  Gustav Pettersson gör en hel del trevliga arbeten i näver: karamellburkar, dosor i olika for-

mat, burkar med handtag att ställa flaskor i, blomvasar etc. Fina träslag som masurbjörk och 

svartek använder han som lock till dosorna. Några problem för avsättning av sina produkter 

har han inte.  

  Genom semesterfirare som besöker traktens fiskevatten har hans saker blivit spridda över 

stora delar av landet från Ystad i söder till Dalarna i norr. 

  Naturen har alltid stått honom nära med skog och sjö nästan inpå knuten. Fiske och jakt hör 

till hans stora intressen. Nästan varje dag, så länge sjön är öppen, ror han en runda med sina 

hemmagjorda drag – och fisk tar han... Som stor fiskeentusiast är han ordförande i fiske-

vårdsföreningen, som bildades för några år sedan. 

                                                                                                                          KAG 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Torsdagen den 27 Mars 1969. 
 

Vindsbrand 

i Häradsbäck 
 

  En trossbotten- och vindsbrand härjade onsdag eftermiddag i gamla mejerifastigheten i 

Häradsbäck, som sedan 40-talet använts som bostadshus. Härlunda brandvärn kallades och 

lyckades snabbt bli herre över branden. Även Älmhults brandkår hade larmats och kom till 

platsen med ett fordon men behövde inte ingripa. Skador uppstod i vindsvåningens trossbotten 

samt i takkonstruktionen. Lägenheterna i fastigheten vattenskadades. Hur elden uppstått var 

inte känt igår, men man misstänkte att ett elektriskt fel uppstått. Utredning om brandorsaken 

skall göras på torsdagen. 
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Ur Smålandsposten N:o 57 Måndagen den 14 April 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 61 Måndagen den 21 April 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Helga Ottosson †. På söndagsmorgonen avled efter 

en tids svår sjukdom fru Helga Ottosson, maka till 

byggmästare Arthur Ottosson, Solhaga, Häradsbäck. 

  Hon var vid sitt frånfälle 65 år gammal. Född i ett 

bondehem i Näshult, Jönköpings län, lärde hon sig 

tidigt att arbeta och var fram till sitt giftermål 1942, 

ett ovärderligt stöd för anhöriga vid alla de arbeten 

som förekommer i ett lanthushåll. I samband med 

äktenskapet, blev hon med maken bosatt i Härads-

bäcks kyrkby, där de uppfört åt sig villafastigheten 

Solhaga. Helga Ottosson var mycket intresserad av 

blommor och trädgårdssysslor, och en ordentlig hus-

mor. Hennes tillbakadragna, stilla väsen gjorde, att 

hon endast hade vänner. Fädernas kyrka var hon 

varmt hängiven och hennes plats där stod sällan tom 

under hälsans dagar. 

  Närmast sörjande är maken samt syskon. 

 

 

Gustaf Linder död 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  Överraskande kom budet att prosten Gustaf Linder hastigt avlidit i sitt hem i Ör på lördagen. Han 

hade sedan i januari vårdats på lasarettet för en hjärtinfarkt, men för ett par veckor sedan fått 

återvända hem och syntes någorlunda återställd, då sjukdomen på nytt drabbade honom och 

plötsligt ändade hans liv kort efter det hans maka förts till lasarettet. 

  Prosten Linder var prästson och hade starkt prästerligt påbrå. Han var född i Lemnhult, 

Jönköpings län, 1902 och prästvigdes 1927. Efter tjänstgöring i Kalvsvik, Västra Torsås och som 

komminister i Härlunda, blev han kyrkoherde i Skatelöv 1948 och prost över egen församling 

 

 

Lennart Nyberg 

Barbro Andersson 

Linköping.                        Häradsbäck. 

Den 12/4 1969.                            

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min älskade Maka 

Helga Ottosson 
har i dag efter ett långt men med stort 

tålamod buret lidande, i tron på sin 

Frälsare, ingått i den eviga vilan. 

Sörjd och saknad av mig, syskon, 

syskonbarn, svågrar, svägerskor, 

övrig släkt och många vänner. 

Häradsbäck den 20/4 1969. 

ARTHUR 

Vila min kära Din Jesus Dig väcker 

Glädjen blir salig och evigt den räcker. 

Sv. ps. 66 

  Till dem, som önskar följa min kära till 

hennes sista vilan, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Härlunda kyrka sön-

dagen den 27/4 kl. 10.00.  

  Efter akten en vänlig inbjudan till en 
minnesstund på Hagadals Pensionat.  

  Meddelas endast på detta sätt. 

  Tänk på Cancerfonden. 
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Hr Hans Johansson, Kräbbleboda, 
med maka Irma, f Johannesson, 

Älmhult. 

(Foto: Willner Persson, Älmhult).  

1964. 1967 avgick han som emeritus men bosatte sig i Ör och uppehöll kyrkoadjunkturen där och i 

Ormesberga så länge hälsa och krafter stod honom bi. 

  Han sörjes närmast av makan Gerda, född Carlsson, barnen Harald, utnämnd komminister i 

Göteborg, Eva gift med sågverksägare Arne Jonsson, Hallabro, Brita sekreterare, gift med tekn 

stud Marchel Karlsson, Linneryd, Jan slöjdlärare i Göteborg, och Ingrid sekreterare och gift med 

tjänsteman Edogan Dinler, Göteborg, samt systern Karin, Växjö, änka efter kyrkoherden i Gisla-

ved Ivar Söderlund. 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 69 Måndagen den 5 Maj 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

   

Hyllning. 
 

  Fru Hulda Johansson, Ålderdomshemmet, Häradsbäck, blev på sin 85-årsdag hjärtligt hyllad. 

Personal och samtliga pensionärer uppvaktade med blommor. Härlunda Röda korskrets 

överlämnade genom komminister Gustaf Ohlsson present och blommor och vidare uppvaktade 

grannar och vänner. 

 

 
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Måndagen den 2 Juni 1969. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags kontorist Hans 

Johansson, Älmhult, och kontorist Irma Johannesson, Älmhult, 

dotter till hemmansägare Emil Johannesson och hans maka 

Hildur, f Magnusson, Hårdahult, Härlunda. Brudparet intågade i 

kyrkan till tonerna av bröllopsmarschen ur "En mid-

sommarnattsdröm" av F Mendelsohn. Akten inleddes med ps 

482. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, kom-

minister Gustaf Ohlsson, som även höll vigseltal med utgång 

från Matt 28: 20. Akten avslutades med ps 434. Förrätt-

ningsmusiken utfördes av kantor Hilding Henriksson, som även 

sjöng "Det är en kostelig ting att tacka Herranom" av G 

Wennerberg och spelade bröllopsmarsch ur Op "Lohengrin" av 

R Wagner då brudparet lämnade kyrkan. Efter vigseln gav 

brudens föräldrar middag i Härlunda Bygdegård, varvid 

brudparet hyllades på olika sätt bl a med tal av vigselförrättaren 

och kantor Henriksson, sång, telegram mm. 

 

 

 

 

Anders Johansson 

Irene Svensson 

Häradsbäck.                      Häradsbäck. 

Ev. visiter i bygdegården, Häradsbäck, 

den 11/5 kl. 15.00. 

LYSNING 
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Hr Anders Johansson, med maka 
Iréne, född Svensson. Båda från 

Häradsbäck. 

(Foto: Hansa Foto, Älmhult).  

Hr Dany Brichta med maka Eivor, 

född Andersson. Båda från Älmhult. 

(Foto: Hansa Foto, Älmhult).  

Hr Tore Nyqvist, S:t Olof med maka 

Lilian, född Karlsson, Häradsbäck. 

(Foto: Hansa Foto, Älmhult).  

Ur Smålandsposten N:o 96 Tisdagen den 24 Juni 1969. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka vigdes midsommarafton truckföraren Anders 

Johansson, Häradsbäck och vårdhemsbiträdet Irene Svensson, 

Vashult, dotter till chauffören och hemmansägaren Rune 

Svensson och hans maka Inez, född Johansson. Brudparet 

intågade i kyrkan till tonerna av "Brudkören" ur "Lohengrin" av 

R Wagner. Vigseln förrättades av brudparets konfirmations-

lärare komminister Gustaf Ohlsson, som höll vigseltalet. Bröl-

lopsmusiken utfördes av kantor Anna-Maria Anderek, Älmhult, 

som även sjöng "Om än änglars språk jag talte" av Erik Erling 

och spelade bröllopsmarschen ur "En midsommarnattsdröm" av 

F Mendelsohn när brudparet lämnade kyrkan. Efter vigseln gav 

brudens föräldrar middag på Hagadal för den trängre släkt-

kretsen. Därvid hyllades brudparet med tal bl a vigselförrättaren 

och av brudens fader, brudgummens fader, trävaruhandlare Erik 

Johansson, Häradsbäck, brudgummens broder, folkskollärare 

Jarl Johansson. 
 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 1 Juli 1969. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka vigdes i 

lördags korrespondenten Dany 

Brichta och sjuksköterskan 

Eivor Andersson, båda från 

Älmhult, bruden dotter till 

flaggstyrmannen Justus An-

dersson, Kristianstad, bördig 

från Torbjörnahult, och hans 

maka Vera, född Sandberg. 

Brudparet intågade i den 

vackert smyckade kyrkan till 

tonerna bröllopsmarschen ur 

"En midsommarnattsdröm" av 

Mendelsohn. Fru Britta Kar-

lén, Älmhult, sjöng Beetho-

vens "Lovsång", varefter följ-

de ps 238. Vigseln förrättades 

av komminister Gustaf Ohls-

son, som även höll vigseltal 

med utgång från Joh 2: 5. Fru Karlén sjöng "Nu ringa bröllopsklockor" efter text av Emanuel 

Mattsson och sättning av Allan Törnberg. Förrättningsmusiken utfördes av kantor Göran Ivarsson, 

Älmhult, som ackompanjerade till solosångerna och spelade "Ur Fantasie Sacrae" av Gunnar 

Thyrestam, när brudparet lämnade kyrkan. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i Bygde-

gården, där brudparet hyllades med tal av vigselförrättaren, telegram, sång mm. 

 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags pol stud Tore Nyqvist, Häradsmåla, bördig från S:t 

Olofs församling i Kristianstad län, och barnsköterskan Lilian Karlsson, Häradsmåla, dotter till 

framlidne handlanden Hjalmar Karlsson och hans efterlämnade maka Greta, född Håkansson, 

Häradsbäck. När brudparet intågade i kyrkan, spelade kantor Göran Ivarsson, Älmhult, Men-

delsohns bröllopsmarsch ur "En midsommarnattsdröm". Fru Britta Karlén, Älmhult, sjöng Beet-

hovens "Lovsång", varefter akten inleddes med ps 475: 1 – 4. Vigselförrättare var brudens kon-

firmationslärare komminister Gustaf Ohlsson, som höll vigseltal med ledning av Matt 28: 20. Efter 
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vigseln sjöng fru Karlén "Nu ringa bröllopsklockor" av Emanuel Mattsson i sättning av Allan 

Törnberg. När brudparet lämnade kyrkan spelade kantorn bröllopsmarsch ur "Bröllopet på Ulfåsa" 

av Söderman. Efter vigseln gav brudens moder middag för de närmaste anhöriga i brudparets hem 

i Häradsmåla, varvid brudparet hyllades på sedvanligt sätt med telegram mm. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 5 Juli 1969. 
 
Födelsedag. 
 

              90-åring 
 

  90 år fyller på söndag förre hemmansägaren och kyrkvärden 

Alfred Johansson, Vashult, Härlunda. Han är född i ett bondehem i 

Knihult, samma socken. Sedan han i yngre år biträtt föräldrarna i 

jordbruket, ingick han år 1904 äktenskap. Makarna köpte hustruns 

föräldragård i Vashult. Som den nitiske och intresserade jordbrukare 

han var, förbättrade Alfred Johansson sin gård på skiftande sätt. 

Gården ägs sedan 1945 av dottern Ellen och hennes make, Per Nils-

son, hos vilken han sedan flera år som änkling, njuter en kärleksfull 

omvårdnad. Hans tid har tidigare tagits i anspråk inom kommunala 

och allmänna värv. Under en lång tid av år var han kyrkvärd och i 

detta sammanhang kan nämnas att hans varma intresse för fädernas 

kyrka även tagit sig uttryck i form av gåvor till den. Vidare var han i 

många år ledamot av kyrko- och skolråd, kyrko- och skolkassör, 

ledamot i kommittén för kyrkans renoverande, ledamot i barna-

vårdsnämnd, samt barnavårdsman, ledamot i kommunalfullmäktige, taxeringsnämnden, v ord-

förande i kommunalnämnden, v ordförande i brandstodskommittén, ledamot i livsmedelskom-

missionen, auktionsförrättare samt bouppteckningsman. Efter en järnvägsolycka i Liatorp för 

åtskilliga år sedan, då Alfred Johansson ådrog sig en ganska besvärlig benskada avsade han sig 

samtliga uppdrag inom församlingen. Med sin stora pliktkänsla och sitt vänliga gemyt har han 

skaffat sig många vänner. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Måndagen den 7 Juli 1969. 
 

Cyklande flicka påkördes 

av bil 
 

  En 20-årig flicka hemmahörande i Växjö påkördes vid 20-tiden på söndagen av en personbil 

i korsningen Skogslyckevägen – Mörners väg i Växjö.  

  Flickan cyklade Skogslyckevägen i riktning söderut. Hon observerades inte av en bilist, som 

färdades på Mörners väg västerut utan bilen rände med vänsterflygeln mot flickan, som 

slungades över vägen och blev liggande på trottoaren. Hon fördes till lasarettet, där det 

konstaterades att hon ådragit sig benbrott. 

  Bilisten, som färdades på en huvudled hade ingen möjlighet att observera den cyklande 

flickan eftersom han var bländad av solen. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 10 Juli 1969. 
 

20-åriga cyklisten 

som påkördes avled 
 

  Den 20-åriga flicka, Eivor Clarensson, Häradsbäck, som på söndagskvällen påkördes i kors-

ningen Mörners väg – Skogslyckevägen, avled på Växjö lasarett på tisdagsmorgonen. Hon 

obduceras i dag i Lund. 
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  Fröken Clarensson fördes efter olyckan i ambulans till lasarettet. Hon var hela tiden vid 

medvetande och fick skador på båda benen översedda. Olyckan inträffade i en korsning med 

mycket god sikt. Fröken Clarensson cyklade tillsammans med en kamrat ut på huvudleden 

men hon observerades inte av en bil, som med vänsterflygeln slungade henne i gatan. 

  Den så hastigt avlidna är dotter till hemmansägaren Clarens och hans hustru Astrid Nilsson, 

Långhult, Häradsbäck. Efter realexamen har hon praktiserat på olika platser och var för 

tillfället anställd som biträde på Växjö lasarett. 

  Närmast sörjande är förutom föräldrarna, brodern Leif med familj, mormor och morfar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖDSFALL 
 

Henrik Johansson †. på tisdagen avled förre hemmansägaren Henrik Johansson, Knoxhult, 

Häradsbäck. 

  Han var född 1895 och uppväxt i Knoxhult. I sin ungdom var han fadern behjälplig med arbetet 

på föräldrahemmet. Efter ingånget äktenskap 1924 köpte makarna gården. Närmast sörjande är 

makan Judith, samt barnen Otto sågverksarbetare, Häradsbäck, Karl sågverksarbetare, Älmhult, 

Anna gift med sågverksarbetare Malte Bergstrand, Häradsbäck, Ellen gift med lantbrukare Ragnar 

Jönsson, Örkened, Doris gift med skogsarbetare Gustav Johansson, Ålshult, Gullan gift med 

industriarbetare Ove Nilsson, Älmhult, Anita gift med telearbetare Lennart Ek, Älmhult, samt 

broder och systrar med familjer. 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade lilla 

Eivor 
* 5/10 1949 

†  8/7  1969 

har hastigt lämnat oss, övrig släkt och 

kamrater i djupaste sorg och saknad. 

Långhult, Häradsbäck den 8/7 1969. 

ASTRID och CLARENS 

Leif och Anita 

Christel, Jerker, Conny 

Mormor – Morfar 

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. 

Tack för allt lilla älskade Eivor. 

Vila i frid. 

Varför? 

  För dem, som önskar följa Eivor till 

hennes sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 
söndagen den 13 juli kl. 10.00 fm.  
  Efter högmässan en vänlig inbjudan till 
Hagadals Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

   
   

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far, 

Morfar och Farfar 

Henrik Johansson 
* 16/10 1895 

har lugnt och stilla insomnat. Djupt 

sörjd och saknad av oss, syskon, släkt 

och vänner. 

Knoxhult den 8/7 1969. 

JUDITH 

Barnen 

Barnbarnen 

Du var så trött, så svag och matt 

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

Så skönt du vila får. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda 
kyrka torsdagen den 17/7 kl. 14.00.  
  Efter akten en vänlig inbjudan till 

Hagadals Pensionat. 
  Meddelas endast på detta sätt. 

  I stället för blommor tänk på Riksföre-

ningen för Hjärt- och lungsjuka. 
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Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 12 Juli 1969. 
 

Kapellet i Långasjömåla: 

Har man rest minneskors över svinhus? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  I Långasjömåla i Härlunda församling finns ett minneskors rest 

över församlingens första Gudshus. Men är korset rest på rätt plats? 

Enligt muntlig tradition låg det ett svinhus där korset står alldeles 

intill mangårdsbyggnaden vid virkeshandlare Victor Anderssons 

gård. 

 – Jag är övertygad om att korset är felplacerat, säger fru Ellen Nils-

son, Vashult, till Smp. Hon är bland dem som vill ha klarhet i frågan: 

"Varför har ingen undersökt den egendomliga stengrunden ett sten-

kast från byggnaden?" Hon har själv hört mycket gamla bybor utpeka 

den platsen som den rätta! 

  Nu är det tyvärr så att det finns inga som helst dokument om kapel-

let i Långasjömåla. Man har t o m tvistat om det överhuvudtaget fun-

nits något kapell där. Men på minneskorset står det "Här i Långa-

sjömåla låg Härlunda församlings första Gudshus, ett kapell av trä, 

uppfört omkring 1590, taget ur bruk 1730, rivet 1865. Minneskorset 

restes 30 juni 1946." 

– Jag var närvarande då minneskorset invigdes, säger fru Ellen Nils-

son till Smp. Då jag kom fram till Långasjömåla den dagen hörde jag 

en gammal bybo förvånat säga: "Varför samlas alla där uppe vid 

huset, det var ju där nere i gärdet som kapellet låg?" Men ingen har 

offentligt ifrågasatt om korset blivit felplacerat. 

  Fru Nilsson har också förfrågat sig om hur det såg ut i gamla tider 

där korset nu står. Hon tror bestämt att där har funnits ett svinhus. 

Och det är ju möjligt att då kapellet revs så fick rivningsvirket tjäna 

till byggnadsmaterial för svinhuset. 
 

Fru Ellen Nilsson, Vashult, visar här ena långsidan av en tydlig husgrund på 

Kapelludden i Långasjömåla där hon tror att kapellet varit rest. Tyvärr medgav 

inte den täta vegetationen någon översiktsbild. 

1946 restes detta min-

neskors över Kapellet i 
Långasjömåla. 
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Hr Karl-Erik Andersson med maka 

Karin, född Svensson, båda från 

Häradsbäck. 

(Foto: Willner Persson, Älmhult).  

 

RESTER AV HUSGRUND 
 

  Fru Nilsson utpekar själv den plats, och fler med henne, tror att kapellet i Långasjömåla en 

gång i tiden låg. Det är något hundratal meter från mangårdsbyggnaden. Man kan tydligt se 

resterna efter en husgrund. Och det är ingen vanlig grund eftersom den på gaveln har en 

halvcirkelformad sättning i riktning mot Långasjön. Platsen kallas till yttermera visso just 

"Kapelludden". Platsen ger en vacker utsikt över Långasjön och före sjösänkningen var av-

ståndet till vattenspegeln säkert ännu kortare. 

 – Min högsta önskan är att utgrävning av denna husgrund sker. Kanske skulle man då kunna 

göra något litet fynd, som en gång för alla ger klarhet i var kapellet en gång stod, säger fru 

Nilsson. 

  83-åriga Elly Johansson, Trolleboda, är den som hört den muntliga traditionen om kapellet i 

Långasjömåla.  

 – Jag minns att jag som mycket liten flicka hörde min mor tala om kapellet i Långasjömåla. 

Det lär visst ha legat i närheten av bastan, men jag var inte gammal nog för att taga bättre reda 

på hur det egentligen var, säger hon. 
 

UTGRÄVNING ÖNSKAS 
 

  Komminister Gustaf Ohlsson i Härlunda församling har tidigare blivit uppmärksammad på 

den egendomliga husgrunden, som fru Nilsson nu utpekat för Smp, och hör till dem som 

mycket gärna skulle se att en utgrävning företogs. – Den verkar faktiskt härröra sig från en 

sakral byggnad av formen att döma, säger han. 

  Efter att ha sett Kapelludden och de tydliga grundstenarna i Långasjömåla och hört den 

muntliga traditionen om kapellets placering, då kommer frågan osökt: "Har man verkligen 

belägg för korsets nuvarande placering eller är det verkligen så, att man av misstag har helgat 

platsen för ett svinhus?" 

                                                                                                                          NOE 
 

Fotnot: Fru Ellen Nilsson uppger att hon icke kommer att deltaga i någon polemik om kapellet i Långasjömåla. Hen-

nes enda önskan är att kapellets platsbestämning skall ske genom den praktiska åtgärden av utgrävning, såvida 

markägaren tillåter detta. 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 107 Måndagen den 14 Juli 1969. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags byggnadssnickare 

Karl Erik Andersson, Björkesjömåla, och vårdhemsbiträdet 

Karin Margareta Svensson, dotter till hemmansägare Yngve 

Svensson och hans hustru Isa, född Hultmark, Torbjörnahult. 

Vigselförrättare var brudparets konfirmationslärare, kommi-

nister Gustaf Ohlsson, som även höll vigseltal med ledning av 

Gall 6: 2 "Bären varandras bördor". 
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Ur Smålandsposten N:o 109 Torsdagen den 17 Juli 1969. 
 
Begravning. 
 

  I Härlunda kyrka jordfästes i söndags den vid bilolyckan i Växjö dödsskadade flickan Eivor 

Clarensson, Långhult. När kistan bars in i kyrkan, bildade den avlidnas kamrater häck under det att 

kantor Olof Olsson, Tingsryd, spelade stilla sorgemusik under klockringningen. Jordfästningen 

förrättades av den bortgångnas konfirmationslärare komminister Gustaf Ohlsson, som höll griftetal 

med ledning av Matt 24: 42 "Vaken för den skull, ty I veten icke vilken dag Eder Herre kommer." 

Kistan bars ut av sex konfirmationskamrater medan kantorn spelade "Actus Tragicus" av J S Bach 

under det att kamraterna bildade häck från kyrkan till graven. Där talade fadern hemmansägare 

Clarens Nilsson, Långhult, och modern fru Astrid Nilsson, mormodern fru Anna Johansson, 

Häradsbäck, en farbror herr Albert Nilsson, Siggaboda och för kusinerna talade vägmästare Jan-

Erik Nilsson. En rik blomstergärd nedlades vid griften. Bl a nedlades tre kransar från 1963 års 

konfirmander, och härvid talade komminister Ohlsson. Vidare märktes en krans från Växjö 

lasarett, där den avlidna senast arbetat. Denna nedlades av lasarettets husmor. Talrika bidrag 

skänktes även till Missionen, Blomsterfonden och Lutherhjälpen. Officianten frambar de sörjandes 

tack. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 16 Augusti 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 1 September 1965. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ebbe Larsson 

Ruth Andersson 

Boden.                              Häradsbäck. 

 

 

 

FÖRLOVADE 

Det viskar i vida skogar 

och mörknande getporssnår 
med stänk av vemod i suset 

hur brått en sommar förgår; 

det svävar en dröm i dälden 
med höstlig anings mystär, 

när kvällens slocknande skyar 
förkunnar att natten är här. – 

  

Nyss spelade majdagsvinden 
i knoppande björk och sälg, 

och trasten stämde sin durflöjt 
till gläntornas blåsippshelg; 

nu går de låtarna vilse 

med vråkens sensommarskri, 
och giga och flöjt har tystnat, 

ty visornas tid är förbi... 
 

Men glädjens lustiga slända 

har ännu en solig minut 
att stiga på glasklar vinge 

mot rymdens oändlighet ut; 

och hjärtats bultande oro 
får dämpa sin yrselgång 

i svalt och smekande vindsus 
och domnande böljesång. – 

 

Från dagens grälla konturer 
och hemlösa ödslighetsmil 

jag vänder sinnet mot vilans  
och nattens mjuka profil; 

det brinner en vänlig stjärna 

högt över mitt ensamma hus 
och smeker mitt svala örngott 

med fridens försonande ljus. 
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Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 28 Augusti 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Axel Johansson †. Hemmansägaren och kyrkvärden 

Axel Johansson, Torbjörnahult, Häradsbäck, har avli-

dit i en ålder av 67 år. 

  Han var född i Hårdahult, Härlunda, där föräldrarna 

var lantbrukare. Han var dem behjälplig med arbetet 

tills han emigrerade till USA. Där stannade han några 

år för att sedan återvända till hemlandet. 1933 ingick 

han äktenskap och makarna inköpte Torbjörnahult 

Östregård, där de gjort stora förbättringar. Johansson 

var en kunnig jordbrukare. För ett 15-tal år sedan blev 

han vald till kyrkvärd samt var ledamot av Ryds kom-

munalfullmäktige och socialnämnd. Samma uppdrag 

hade han tidigare inom Härlunda kommun. Vidare var 

han vice ordförande i Härlunda kyrkoråd och kyrko-

stämma. 

  Närmast sörjande är makan Elsa samt barnen och de-

ras familjer. Dottern Gull-Maj är gift med läroverks-

lärare Hans Larsson, Stockholm, sonen Sune civil-

ingenjör i Linköping, gift med Birgitta Forsberg, dot-

tern Marianne gift med veterinär Jan-Olof Lindqvist, 

Stockholm, fyra bröder, tre systrar, svärfar, svågrar 

och svägerskor. 

 
 

 

 

 
  

 
 
   
 

   

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 1 September 1969. 
 
Begravning. 
 

  I Härlunda jordfästes i söndags hemmansägaren och kyrkvärden Axel Johansson, Torbjörnahult. 

Före akten spelade kantor Viola Lifmark, Olofström, "Largo" av J Fischer och Härlunda kyrkokör 

sjöng under kantor Henrikssons ledning "Hör när tempelsången stiger" av Goudimel. Officiant var 

komminister Gustaf Ohlsson som i griftetalet utgick från Luk 12: 35 – 36 "Haven edra länder om-

jordade och edra lampor brinnande...". Kantor Henriksson sjöng "Färdemannens psalm" av 

Hannikainen. När kistan utbars spelade kantor Lifmark "Sonatinto" ur "Actus Tragicus" av Bach. 

Vid graven tog först de närmaste ett sista farväl med tack och avskedsord. Tal hölls av sonen, 

civilingenjör Sune Axelsson, Linköping, läroverkslärare Hans Larsson, Stockholm, och veterinär 

Jan-Olof Lindqvist, Örebro. Vidare talade försäkringsinspektör Jan Johansson, Ljungby, lant-

brukarna Fritz Johansson, Hårdahult, och Johan Johansson, Knoxhult, direktör Viktor Andersson, 

Karlshamn, hemmansägare Fritz Svensson, Pjätteryd, för Härlunda församlings kyrkoråd och 

Almundsryds-Härlunda pastoratskyrkoråd komminister Ohlsson, kantor Hilding Henriksson, 

hemmansägare Egnard Johansson, Ellagölshult, för Almundsryds socialnämnd skogsarbetaren 

Teodor Olofsson, Långhult, för Härlunda Cp och CKF kvarnägaren Albin Kroon, Häradsbäck, 

nämndeman Ragnar Svensson, Billarp, hemmansägare Yngve Svensson, Torbjörnahult. Förutom 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far, 

Morfar och Farfar 

Axel Johansson 
* 2/12 1902 

har i dag lämnat oss, syskon, svärfar, 

släkt och många vänner i djupaste 

sorg och saknad. 

Torbjörnahult, Häradsbäck  

 den 25 augusti 1969. 

ELSA 

Gull-Maj och Hans 

Hans-Axel 

Sune och Birgitta 

Jan, Jakob 

Marianne och Jan-Olof 

Ditt hjärta som klappat så varmt 

för de dina 

Och ögon som vakat och strålat så 
ömt 

Nu har de slocknat till sorg för oss 

alla 
Men vad du gjort kära make och 

far skall aldrig bli glömt. 

Sv. ps. 125 och 306 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

den sista vilan, meddelas  att  jordfäst-
ningen äger rum i Härlunda kyrka sön-

dagen den 31 augusti kl. 10.00.  

  Efter högmässan en vänlig inbjudan  till 
en minnesstund på Hagadals pensionat. 
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Hr Erling Andersson, Häradsbäck, 

med maka Christina, född Svensson, 

Lönsboda. (Foto: Hå Be, Lönsboda).  

en rik blomstergärd hade minnet hedrats genom gåvor till missionen, nordisk östmission och 

blomsterfonden. De anhörigas tack framfördes av officianten. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 136 Tisdagen den 2 September 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Hjalmar Härder †. Förre vägarbetaren Hjalmar 

Härder, Häradsbäck, har avlidit. 

  Han var född i Stenbrohult 1897 och uppväxt på 

samma plats. I unga år sökte han plats vid Vägför-

valtningen. Han arbetade i Vislanda och Urshults 

vägdistrikt i närmare 30 år, varefter han avgick med 

pension. 1909 ingick han äktenskap och makarna 

inköpte fastigheten Sjödalen, Häradsbäck. Härder har 

varit en mycket sällskaplig man och var värderad av 

sin omgivning. 

  Närmast sörjande är makan Gerda och barnen med 

familjer. Sonen Sture är snickeriarbetare, Storå, 

Gösta truckförare, Lönsboda, Gunnar målare, Osby. 

Eric byggnadssnickare, Häradsbäck, Elsa gift med 

linjearbetare Sven Axelsson, Älmhult, Vesta gift 

med sågverksarbetare Otto Johansson, Knihult, 

Häradsbäck, samt två systrar. 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 139 Måndagen den 8 September 1969. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Make 

vår käre Far, 

Farfar och Morfar 

Hjalmar Härder 
* 23/11 1897 

har idag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss alla. 

Häradsbäck den 31/8 1969. 

GERDA 

Sture och Gertrud 

Gösta och Ulla 

Gunnar och Inga-May 

Eric och Lizzie 

Elsa och Sven 

Vesta och Otto 

Barnbarnen 
Systrar och svågrar 

Övrig släkt och vänner 

Ett hjärta som klappat så varmt för de 

dina 
Och ögon som vakat och strålat så ömt, 

Nu de slocknat till sorg för oss alla, 

Men vad du gjort kan aldrig bli glömt. 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas  att  jordfäst-

ningen äger rum i Härlunda kyrka lör-
dagen den 6 sept. 1969 kl. 14.00.  

  Efter begravningsakten inbjudes  till 

minnesstund på Hagadals pensionat. 
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Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 16 September 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Malte Karlsson †. Jordbruksarbetaren Malte Karls-

son, Bromåla, Häradsbäck, har avlidit. 

  Han var född i V Torsås 1915 och flyttade med 

föräldrarna till Bromåla, där de inköpte ett lantbruk. 

Han fick sin uppväxt där och hjälpte föräldrarna med 

arbetet men har även varit folket i kommunen be-

hjälplig med varjehanda göromål. Personligen var 

han en lugn och stilla person och aktad i bekant-

skapskretsen. 

  Närmast sörjande är två bröder och en syster, 

svåger och en svägerska samt syskonbarn. 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 31 September 1969. 
 

Konfirmationsträff 

i Härlunda 
 

  1919 års konfirmander firade i söndags 50-årsminnet av sin konfirmation och första natt-

vardsgång.  Man samlades i församlingssalen, där komminister Ohlsson hälsade välkommen. 

När klockorna sedan ringde andra gången tågade konfirmanderna upp till kyrkogården, där en 

kort minnesstund hölls vid tre avlidna kamraters gravar, på vilka blommor nedlades. Akten 

omramades av psalmsång och skriftord. Vid ringningen till högmässan tågade konfirmanderna 

in i kyrkan jämte församlingsprästen. Komminister Olsson höll skriftetal med ledning av Ef 4: 

5 – 6 och predikade över dagens högmässotext. 

  Efter högmässan förrättades upprop av den ursprungliga till 33 st uppgående gruppen där 11 

infunnit sig. Fem var avlidna och tre utvandrade till Amerika. De övriga var av olika anled-

ningar förhindrade att närvara. Efter högmässan var samkväm anordnat på Hagadals pensio-

nat, vilket förflöt under angenäm stämning och avslutades med en kort andakt. Initiativtagaren 

till samlingen var sågverksägare Anton Johansson, Siggaboda, och hr Aron Johannesson, 

Knihult. 
 

 

 

 

 
 

Vår käre Broder och Svåger 

Malte Karlsson 
* 27/5 1915 

har idag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad av oss, släkt och många 

vänner. 

Häradsbäck den 15 sept. 1969. 

Anton 

Ruth och Hilding 

Edvin och Elvi 

Syskonbarnen 

Sida vid sida falla de 

Samlas allt fler och fler 

Somliga tidigt kallade 
Andra när sol gått ner. 

  För dem, som önskar följa den avlidne 

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

dagen den 20 sept. kl. 14.00.  

  Efter jordfästningen inbjudes  till min-

nesstund på Hagadals Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 153 Torsdagen den 2 Oktober 1969. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖDSFALL 
 

Augusta Gustafsson †. Fru Augusta Gustafsson, Kibboström, Häradsbäck, har avlidit. 

  Hon var född i Ryssby 1904 och var föräldrarna behjälplig med deras lantbruk. Sedan hade hon 

platser på olika håll. 1934 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Karl-Emil Gustafsson och 

makarna bosatte sig på makens föräldragård. Där han hon ägnat hem och make all sin omsorg. 

Dessutom var hon en stor djur- och blomstervän. Hon hade ett trevligt sätt och var omtyckt av sin 

omgivning. 

  Närmast sörjande är maken, två systrar, svågrar, svägerskor samt syskonbarn med familjer. 

 

 

Hilma Carlsson †. Förra växelföreståndarinnan, fru Hilma Carlsson, Trekanten, Häradsbäck, har 

avlidit. Hon var född i Trekanten, Ljungby sn,  Kalmar län 1880. I unga år emigrerade hon till 

USA och där ingick hon äktenskap med skräddaremästaren Vilhelm Carlsson. 1922 reste makarna 

till hemlandet och inköpte villa Trekanten. Efter ett par år återvände man till USA och stannade i 

fem år. 1932 blev hon föreståndare vid telefonstationen i Häradsbäck vilken hon innehade tills hon 

avgick med pension. Maken dog 1946. Personligen var hon mycket gästfri. Trots sin höga ålder 

var hon mycket vital och hade sitt goda minne i behåll. 

  Närmast sörjande är en syster, styvbarn med familjer, syskonbarn, svågrar och svägerskor. 

 
 

 

 

 
 

Min älskade Maka 

mitt allt 

Augusta "Asta" 

Gustafsson 
* 6/7 1904 

lämnade mig hastigt i dag. Innerligt 

sörjd och saknad men i ljust och 

tacksamt minne bevarad av mig, 

syskon, släkt och vänner. 

Kibboström, Häradsbäck den 29 sept. 

1969. 

KARL-EMIL 

Sv. Ps. 331. 

  Jordfästningen äger rum i Härlunda kyr-

ka tisdagen den 7/10 1969 kl. 14.00.  

 

 

 
 

Vår kära 

Hilma Carlsson 
* 5/2 1880 

† 1/10 1969 

har i dag stilla insomnat. Sörjd av 

oss, övrig släkt och vänner men i 

tacksamt minne bevarad. 

Degerfors och Häradsbäck 

 den 1 oktober 1969. 

Rut Febring med familj 

Styvbarnen 

Syskonbarnen 

Svågrar, svägerskor. 

Si, Jesus är ett tröstrikt namn 

och i all nöd vår säkra hamn. 

Igenom Jesus får vi nåd 

och finna på det bästa råd. 

  För dem, som önskar följa den avlidna 

till hennes sista vilorum, meddelas  att  

jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka 
lördagen den 11 oktober kl. 13.00.  

    Efter jordfästningen en vänlig inbjudan  

till Hagadals Pensionat. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Hr Anders Mattsson, Gränumsby, m. 

maka Gerd, f Thuresson, Lönsboda. 

(Foto: Hå Be foto, Lönsboda).  

   

Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka har vigts chauffören Hans Anders Göran 

Mattsson och Gerd Linnéa Turesson, maka till stenarbetare 

Ture Svensson och hans maka Gunda, f Svensson, Lönsboda, 

tidigare bosatta i Billarp, Härlunda. Brudparet intågade i kyrkan 

till tonerna av "Fuga" av Källner. Brudens konfirmationslärare 

Gustaf Ohlsson, förrättade vigseln och höll vigseltal med ut-

gång från Joh 2: 5. Akten omramades av ps 238 och 234. För-

rättningsmusiken utfördes av kantor Viola Lifmark, Olofström, 

som sjöng "Lovoffer" av Josephson och spelade "Gammal 

bröllopsmarsch från Delsbo" när brudparet lämnade kyrkan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 158 Lördagen den 11 Oktober 1969. 
 

Potteboda lanthandel 

är fortfarande öppen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 Potteboda lanthandel. Namnet har ingen större klang, man kommer inte att tänka på varuhus 

och mera "sådant". Men man gläds kanske att den lilla handelsboden alltjämt finns på plats. 

Särskilt glad blir man om man som barn stått vid den renskurade trädisken och med lysande 

ögon inhandlat sockerpinnar för den femöring som medsänts av mor – som budskickepengar. 

  Potteboda handelsbod i Härlunda, ligger alldeles vid bygdevägen. Den är prydlig och väl-

skött. Makarna Judit och Simon Gustafsson har inte velat lägga ner den rörelse som i långa 

tider bedrivits här. 

  Alltjämt kommer bygdens folk för att handla, mest specerier finns på lager. Men förr i tiden 

hängde trätofflor i taket i sällskap med Luna ladulyktor, den där med en fladdermus på glaset. 

Och socker, mjöl och kaffe låg i trälådor, s k "örker", och i dem stod alltid en skoffa, en liten 

handskyffel, alltså. Det var före paketeringens tidevarv. 

Potteboda lanthandel ligger alldeles intill bygdevägen. 
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Hr Christer Ask med maka Maj-Britt 

f Pettersson, båda från Älmhult. 

(Foto: Hansa Foto, Älmhult).  

  Det var mysigt i mörka höstkvällar, då man stod innanför dörren i handelsboden, som 

knappast rymde fem kunder. Kanske satt bygdesoldaten där och pratade om Kronobergshed, 

om möten och knektabravader. Eller skildrade hur han en gång sköt påskasmällar efter rotens 

argaste sladderkärring, "så att ljugarepåsen sprack". Dit kom också bygdeoriginalet, som 

deklarerade med förnumstig min, att "det är bättre med oita´ peng´å än rö´a, man får mer för 

då´j". Hade han levat nu, stackar´n, så hade han funnit, att man inte får så mycket dels för de 

vita pengarna i vår tid. Den som skriver detta har ett trevligt minne från Potteboda lanthan-

del. Det var senhöst som nu, och en vacker eftermiddag med Brittmässesol. Min lärarinna som 

jag beundrade mycket – hon hette Blända – gick vid en åkerren och plockade nypon. För-

siktigt började jag hjälpa henne fast jag borde skyndat hem till mor med jästen som hon skulle 

ha till limpebaket. Jag drömde om att bli lärarinna, ha fint i mitt kök, inga mjölkkärl där inte, 

ingen smörkärna att böka med... 

  – Se här, Helga, du får en tolvskillings chokladkaka för plockhjälpen! Lärarinnan drog upp 

en väldig, 25-öres chokladbit ur handelskassen och jag blev illröd av glädje. Och skolfröken 

log med friska, vita tänder, hon var alltid sympatisk i mina ögon – utom då hon ordnade med 

räkneuppgifter. Glad sprang jag hemåt på hennes uppmaning att ej låta mor vänta... 

  Som sagt: Roligt att ännu en enstaka handelsbod trotsat tidens tendens och står kvar med 

sina minnen. 
                                                                                                      HELGA LINDBERG 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 160 Tisdagen den 14 Oktober 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 28 Oktober 1969. 
 
Bröllop. 
 

  I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags verkmästare 

Christer Ask, Älmhult, och konditoribiträdet Maj-Britt Peters-

son, Älmhult, dotter till prästgårdsarrendatorn Per Petersson och 

hams maka Alma, född Johansson, Häradsbäck. När brudparet 

intågade i kyrkan spelades "Brudkören" ur "Lohengrin". 

Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, kom-

minister Gustaf Ohlsson, som även höll vigseltal med ledning 

av Matt 28: 20 "Se jag är med Eder alla dagar intill tidens 

ände". Förrättningsmusiken utfördes av kantor fru Viola Lif-

mark, Olofström, som även sjöng "Bred din välsignelse, kär-

lekens Gud" av Gunnar Hjort och spelade "A Trumpet Volunta-

ry" av J Clarke, när brudparet lämnade kyrkan. Efter vigseln 

gav brudens föräldrar middag i sitt hem för den trängre släkt-

kretsen. Därvid hölls lyckönskningstal av vigselförrättaren, 

brudgummens fader och farmoder. Dessutom hyllades brud-

paret med ett stort antal telegram. 

 

 

 

Bengt-Åke Bengtsson 

Monica Rydiander 

Eneryda.                           Häradsbäck. 

Den 11/10 1969. 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Hr Sune Rickardsson med maka Siv, f 

Bengtsson, båda från Älmhult. 

(Foto: Hansa Foto, Älmhult).  

Ur Smålandsposten N:o 167 Måndagen den 27 Oktober 1969. 
 

 

 
 
   
 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 171 Måndagen den 3 November 1969. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i dag hemmansägare Vilhelm Bengtsson, Femlingehult, Häradsbäck. Han är född i 

Härlunda, där han i ungdomsåren arbetade i sina föräldrars jordbruk. Han gifte sig år 1938 och 

övertog i samband därmed hustruns föräldragård, som han alltjämt brukar. Med stort intresse har 

han genom åren ägnat sig åt gårdens lant- och skogsbruk. 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 18 November 1969. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 187 Måndagen den 1 December 1969. 
 
 

 
 
 
   
 

 

 

Tommy Hultberg 

Christina Thuresson 

Diö.                                   Häradsbäck. 

 

 

 

FÖRLOVADE 

Häradsbäck 
 

  Ett mindre antal gravkransar av olika 

sorter samt buntkrysantemum salu-

föres vid kyrkan onsdagen den 29 ok-

tober mellan kl. 14.00  – 15.00. 

J. Ottosson 
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Ur Smålandsposten N:o 192 Måndagen den 8 December 1969. 
 

Auktion i Härlunda 
 

  Kyrkliga syföreningen i Härlunda har onordnat sin sedvanliga försäljning för mission, 

flyktinghjälp, diakoni m.m. Den inleddes med missionsgudstjänst i kyrkan, där komminister 

Arne Andersson, Hallaryd, predikade. En flickkör under ledning av kantor fru Viola Lifmark 

sjöng. 

  Försäljningen ägde liksom tidigare rum i bygdegården, där komminister Ohlsson hälsade 

välkommen och en stund i början tjänstgjorde som ropare, varefter hemmansägaren Sture 

Fjordevik, Stenshult, övertog klubban, som han skött i fjorton år vid denna försäljning. 

Kollekten i kyrkan uppgick till 225 kr. Inropen 2 938 kr, mer än förra året, lotterier 1 191 mer 

än i fjol, servering 431 kr, något mindre än förra året, övriga inkomster 75 kr, något mer än 

förra året. Bruttobehållningen blev enligt preliminära beräkningar 5 690 kr, vilket får anses 

ganska gott i förhållande till församlingens folkmängd. Komminister Ohlsson tackade alla 

som bidragit till detta goda resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 16 December 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Gustav Johansson †. I Tingsryd har efter en längre 

tids sjukdom hemmansägaren Gustav Johansson, 

Spjutaretorp, Härlunda, avlidit. 

  Han var född 1888 och uppväxt i Gäddegölshult där 

föräldrarna var lantbrukare. Vid faderns frånfälle 

1922 övertogs gården av den nu avlidne och en bro-

der till denne, vilka i sin tur överlämnade densamma 

till en systerson 1959. Den bortgångne tillsammans 

med sin broder inköpte då en fastighet i Spjutaretorp 

där de sedan bott. Den bortgångne var känd som en 

god och vänskaplig man.  

  Han sörjes av två bröder och en syster jämte deras 

familjer. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår käre Broder 

Gustav Johansson 
* 18/1 1888 

har i dag lämnat oss. Djupt sörjd och 

saknad men i tacksamt minne 

bevarad av oss alla. 

Spjutaretorp den 14 dec. 1969. 

SYSKONEN 

Syskonbarnen. 

Tålig var Du intill slutet 

Hoppet höll Du alltid kvar, 

Minnet skall förbli i ljuset 
Minnet av hur god Du var. 

Sv. ps. 557 

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

fästningen äger rum i Härlunda kyrka 

lördagen den 20 dec. kl. 13.00.  
    Efter jordfästningen en vänlig inbjudan  

till Hagadals Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Häradsbäcks ishockeybana spolklar i dag 
 

  Ett länge närt önskemål bland ungdomen i Häradsbäck med omnejd håller nu på att gå i 

uppfyllelse. I dag räknar man med att göra den första spolningen av ishockeybanan bakom 

Bygdegården i Häradsbäck och håller vintervädret i sig så kanske man har åkfärdig is lagom 

till jul. En fin julklapp alltså, som kommunen satsat pengarna till och med ungdomens egen 

arbetsinsats!  

  För bara någon vecka sedan så var platsen för ishockeybanan bara grovplanerad. När de 

ishockeyintresserade ungdomarna fick besked om kommunalt stöd även till virket för sarg,    

5 000 kr, satte man genast igång och i söndags var snickerierna klara. 

  Kenneth Svensson, ordförande i Häradsbäcks IF, är arbetsledare för isbanebygget. Han kan 

berätta att ett 20-tal ungdomar i föreningen gemensamt tagit på sig jobbet med sargen samt 

finplaneringen av underlaget av banan. Att jobbet blivit fackmässigt utfört är det ingen som 

kan ifrågasätta då man haft inte mindre än fyra yrkessnickare med i leden. 

  Den totala kostnaden för ishockeybanan uppgår till 30 000 kr. Dyrast har grovplaneringen 

blivit. Den kostade 15 200 kr. Förnämlig belysning kommer det också att bli för en kostnad av 

ca 8 000 kr. Banan har fått ett centralt läge på Bygdegårdsföreningens tomt i nära anslutning 

till föreningens omklädningsrum i Bygdegården. 

  Inom HIF kommer man nu att bilda en ny sektion för ishockeyn och den kommer också att 

få ansvaret för skötseln av banan. Banan kommer att i huvudsak utnyttjas av de aktiva i HIF 

men den blir också till glädje för eleverna i Häradsbäcks skola som får tillgång till banan på 

dagtid. 

                                                                                                                         NOE 

 

 

  Det har varit jobbigt för ungdomarna i HIF att bygga egen ishockeybana. Här tar några 
som varit med en arbetspaus med basen Kenneth Svensson i förgrunden. 

 


