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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1940 – 1949. 
 

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Söndagen den 28 Januari 1940. 
 
 

Dödsfall. 
 

  I onsdags avled i sitt hem i Knihult, 

Härlunda, f.d. kronofjärdingsmannen Erik 

Lindberg efter en tids sjukdom i en ålder av 

79 år.  

  Den avlidne var född i Ramnaberg i Västra 

Torsås, där föräldrarna voro lantbrukare. I 

unga år begav han sig från hemmet för att 

själv sörja för sin utkomst. Han var bl.a. i 

flera år postbefordrare mellan Ålshult och 

Häradsbäck. Vid 19 års ålder emigrerade han 

till Amerika och ingick där 1886 äktenskap. 

Två år senare återvände han med familj till 

fosterlandet och inköpte då den gård i 

Knihult, som han innehade till sin bortgång. 

På gården har Lindberg utfört stora grund-

förbättringar. Beträffande byggnaderna har 

han helt ombyggt både ladugård och bostads-

hus. Inom det kommunala livet har hans kraft 

flitigt utnyttjats, och han har skött sina ålig-

ganden med största plikttrohet och redbarhet. År 1896 blev han socknens krono-

fjärdingsman, vilken tjänst han innehade i 20 år och erhöll vid sin avgång Patriotiska 

sällskapets medalj för långvarig och trogen tjänst. Kommunalkassör var han i 20 år, 

vidare flitigt anlitad som revisor i kyrkans och skolans räkenskaper, ledamot i 

taxeringsnämnder under flera år, sockenombud för Riksförsäkringsanstalten i flera år, 

ledamot av Kronobergs läns sparbanks sockenkommitté 1914– 1939, samt mycket anlitad 

auktions- och boutredningsman. Under en tid idkade han handelsrörelse i samband med 

sitt jordbruk. 

  Vad som alltid kännetecknat den avlidne var hans goda sätt och humör. Han var alltid 

vänlig och gemytlig. Han var en människa som på bästa sätt ville hjälpa de sina och 

andra. 

  Den avlidne sörjes närmast av maka och sju barn, fyra söner och tre döttrar, varav fyra 

vistas i Amerika. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 24 Februari 1940. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make 

och vår käre 

fader 

f.d. Kronofjärdingsmannen 

Erik Lindberg 
född den 9 november 1861 

avled lugnt och stilla i dag, djupt 

sörjd och saknad av mig, barn, 

barnbarn, släkt och vänner. 

Knihult, Häradsbäck den 21/1 1940. 

EMMA LINDBERG. 

Barnen. 

Sv. Ps. 66. 

Jordfästningen äger rum i Härlunda 

kyrka söndagen den 4 febr. kl. 10,30 

f.m. 
 

Härlunda med omnejd. 
GÖDNINGEN är nu hemkommen.  

För att vara säkra på att få Edert behov, 

torde detsamma avhämtas de närmaste 

dagarna. Som vanligt förmånliga priser. 

Vördsamt. 

ALFRED WICKSTRÖM. 
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Min käre make, 

vår gode fader 

Karl Johan Pettersson 
insomnade lugnt och stilla i dag i sitt 

87:de levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av mig, barn, barnbarn, 

barnbarnsbarn. 

Knihult den 28 febr. 1940. 

MÄRTA PETTERSSON. 

Barnen. 

G. psb. 298, 650. 

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 2 Mars 1940. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Lördagen den 30 Mars 1940. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag Otto Johansson, Hagadal, Härlunda. Hr Johansson är född i 

Gäddegölshult, Härlunda, och ägnade sig i unga år åt lantbruksgöromål. Sedan han även 

en tid arbetat med järnvägsarbete gifte han sig och inköpte en gård i Långhult, som han 

ännu innehar, men övergick till bageriyrket, som han lärt av sin fader. För c:a 15 år sedan 

byggde hr Johansson en fastighet i Härlunda, där han numera med sin hustrus hjälp sköter 

en omfattande pensionatsrörelse och bageri. Hr Johansson har gjort sig känd som en 

skicklig yrkesman. 

  Inom det kommunala livet har hans kraft tagits i anspråk på skilda områden. Sålunda har 

han varit mångårig kommunalstämmoordförande, ledamot i taxerings- och byggnads-

nämnd och kommunalfullmäktig. 

  Hr Johansson har genom sitt sympatiska vänsälla väsen och genom sin humoristiska syn 

på tillvaron förskaffat sig en stor mängd vänner, inte bara inom Härlunda utan även i vida 

kretsar utanför. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 27 April 1940. 
 
Eldsvåda.  En häftig eldsvåda ödelade i onsdags en såganläggning i Häradsbäck.  

  Vid tretiden fattade en del spillolja under den med råolja drivna motorn eld. Denna spred 

sig med stor hastighet och inom kort var såghuset övertänt. Arbetarna och befolkningen 

sökte att med tillgänglig materiel släcka branden, men den grop, ur vilken man hämtade 

vatten var snart tömd. Man telefonerade efter Älmhults brandkår, som snabbt infann sig 

till platsen. Då hade så gott som hela sågen brunnit ned samt en del i byggnaden förvarat 

virke. Brandkåren fick dock ett styvt arbete med att begränsa eldens spridning till 

brädstaplar och den närbelägna skogen. Slangledningar på ett par hundra meter till ett 

dike fingo utläggas och kåren lyckades efter ett energiskt arbete få elden släckt. 

  Det brunna var försäkrat för c:a 5,000 kronor. 
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Min kära goda uppoffrande  

mamma 

Christina Olsson 
har i dag stilla och fridfullt ingått i 

den eviga vilan, efter ett långt, tåligt 

buret lidande i en ålder av 80 år och 

2 månader, innerligt sörjd och sak-

nad samt i ljusaste minne bevarad av 

mig, syskon, syskonbarn, övriga 

släktingar och många vänner. 

Haga Häradsbäck den 10 april 1940. 

GERDA. 

Och när sist de har flytt våra dagar och år, 
och vårt timglas här helt runnit ut, 

och den härliga evighetsdagen uppgår, 
vilken aldrig skall hava ett slut. 

Herre, giv att envar oss fira då får 

i Din himmel sitt evighetsår. 

 

Ur Smålandsposten N:o 57 Lördagen den 13 April 1940. 
 
 

Dödsfall. 
 

  I onsdags avled efter ett kort, tåligt buret 

lidande änkefru Christina Olsson, Villa 

Haga, Härlunda, 80 år gammal. 

  I tidiga år ingick hon äktenskap med 

handlanden K. Olsson i Billarp. 

  Den avlidna efterlämnar minnet av en god 

och redbar kvinna. Närmast sörjande är 

fosterdotter, syskon och syskonbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 11 Maj 1940. 
 

Födelsedagar. 
 

  50 år fyller på måndag byggmästaren Albin Gustavsson, Ellagölshult, Härlunda.  

  Jubilaren är född å den gård, han nu bebor. Under den tid, han bedrev byggnadsarbete, 

uppförde han många offentliga och enskilda byggnader i Härlunda och angränsande 

socknar. Sitt arbete utförde han till allas belåtenhet. Inom kommunen har han varit 

ledamot av olika byggnadskommittéer och är ledamot i kommunalfullmäktige samt 

valnämnd. Han har även gjort sig känd för sin stora redbarhet. 

 

  50 år fyller på onsdag lantbrukaren Viktor Karlsson, Gäddegölshult, Härlunda. 

  Jubilaren är född på den gård, han nu innehar, vilken har varit hans egen sedan 20 år. 

Han har gjort sig känd som en vaken och driftig jordbrukare, som följt med tidens 

utveckling. Även inom det kommunala har han deltagit. Sålunda har han varit ledamot i 

fattigvårdsstyrelsen och är nu ledamot av kommunalnämnden. Han är en gladlynt och 

sällskaplig person. 
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Härmed tillkännagives 

att 

vår älskade fader 
Hemmansägaren 

PETTER GUSTAV 
JOHANSSON 

i dag lugnt och stilla avlidit i sitt 

82:dra levnadsår, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss, släkt 

och vänner. 

Ellagölshult, Ryd den 10 maj 1940. 

BARNEN. 

Sv. ps. 400: 10, 11. 

Vår sorg, som följer båren hit, 

får himmelsk tröst erfara, 

och tårat öga lyftas dit, 

där ingen gråt skall vara. 

Må vi till sist, O Jesu Krist, 

hos Dig få alla mötas. 

                         

 
 

 

Vårt allt, vår lille solstråle 

BIRGER 
har i dag genom olycksfall i en ålder 

av 2 år, 6 månader och 3 dagar 

lämnat oss i namnlös sorg. 

Häradsbäck den 23/5 1940. 

Betty o. Wiktor Andersson. 

Sov gott, vårt barn, sov gott i Gud. 

Guds änglar i sin vita skrud, 

Som för den Högstes anlet står. 

De vaka här för Dig också. 

 

Ur Smålandsposten N:o 73 Söndagen den 12 Maj 1940. 
 
 

Dödsfall. 
 

  På fredagen avled hemmansägaren P. 

Gustav Johansson, Ellagölshult, Härlunda i 

en ålder av nära 82 år. 

  Den avlidne var född i Ellagölshult, där 

fadern förut var lantbrukare. Johansson 

övertog gården efter fadern omkring 1885 

och har sedan dess med framgång brukat 

den samt gjort sig känd som en driftig och 

dugande jordbrukare. 

  Även inom det kommunala har han tagit 

verksam del och har sålunda bl.a. varit 

ledamot av kommunalnämnden. Vidare har 

han varit gode man i förmyndarevården 

samt gode man vid lantmäteriförrättningar 

m.m. Därjämte har han hållit auktioner och 

förrättat boutredningar, och han har för 

dessa uppdrag varit mycket anlitad. 

  Närmast sörjande äro fem barn, varav två 

söner och tre döttrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 80  Lördagen den 25 Maj 1940. 
 

 
Den lille föll i brunnen och drunknade. 

  En 2 1/2 år gammal son till trävaruhand-

landen Wiktor Andersson i Häradsbäck, 

Härlunda, råkade i torsdags falla i en brunn 

och drunkna. 

  Brunnen i fråga täckes av en löstagbar 

huv, och den lille har synbarligen under lek 

lyckats skjuta denna huv åt sidan och där-

vid falla ned i brunnen. 

  En flicka hade senare observerat, att 

huven ej legat på sin plats och lagt tillbaka 

den. Efter någon halvtimme saknade man 

den lille och fann honom i brunnen. Livet 

hade då flytt. 

  Gossen var föräldrarnas enda barn. 
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Härmed tillkännagives 

att 

Gud behagat hädankalla 

min ömt älskade son och vår 

käre broder 

Viktor Aldrik Bengtsson 
som i dag lugnt och fridfullt 

insomnade i sitt 19:e levnadsår, djupt 

sörjd och saknad av oss, svägerska, 

släkt och vänner. 

Spjutaretorp den 15 juli 1940. 

ALMA BENGTSSON. 

Arvid.       Gunnar o. Mildred. 

Sv. Ps. 600: 7. 

Nu slut är smärtan, 

Du funnit frid. 

Men lämnat hjärtan, 

som sakna Dig. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 81  Söndagen den 26 Maj 1940. 
 

Dödsfall. 
 

  På lördagskvällen avled målaremästaren J. Aug. Lundberg, Ryd, i en ålder av över 82 år. 

  Den avlidne var född i Lönsbygd, Allmundsryd, där fadern var målare. Efter det 

Lundberg några år vistats i Karlshamn, där han utbildade sig i målareyrket, flyttade han i 

början av 1890-talet till Ryd och etablerade sig där som målare och tapetserare, i vilket 

yrke han arbetade i till för något år sedan. Han gjorde sig känd som en skicklig yrkesman 

och var mycket anlitad. 

  Med Lundberg bortgick en originell personlighet, som i många avseenden skilde sig från 

mängden. Han var i besittning av en aldrig sinande källa av humor och satir, och hans 

slagfärdighet var enastående. 

  Änkling sedan några år tillbaka sörjes Lundberg närmast av sex barn, därav fyra söner 

och två döttrar. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Torsdagen den 18 Juli 1940. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Lördagen den 20 Juli 1940. 

 
 

 

 

 

 
 

FÖRLOVADE. 
Folke Djupström 

och 

Hilda Svensson 

Stockholm.          20/7            Härlunda. 

 

                                  

 



 
6 

                         
 

 
 

Vår käre fader 

C. A. LAGER 
har i dag stilla avlidit i sitt 66:te 

levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss, barnbarn, 

syster, släkt och många vänner.  

Häradsbäck den 5 aug. 1940. 

BARNEN. 

Barnbarnen.           Annie.  

Sv. Ps. 473. 

                         
 

 
 

Vår kära moder 

Kristina Pettersson 
har i dag stilla insomnat i en ålder av 

67 år. Innerligt sörjd och saknad 

samt i ljusaste minne bevarad.  

Kibboström, Häradsbäck den 7 aug. 

1940. 

BARNEN och BARNBARNEN.     

Ur Smålandsposten N:o 119  Lördagen den 3 Augusti 1940. 
 

Kolugnar i Härlunda.  Bränslekommissionen tillstyrker, att nämndeman Per 

Samuelsson i Vislanda beviljas statsbidrag till fem Trollebougnar i Torbjörnahult i 

Härlunda med 500 kr. pr ugn. Hr Samuelsson har tidigare fått bidrag till fem ugnar i 

Allmundsryd med tillhopa 1,150 kr. Den planerade och delvis uppförda anläggningen i 

Härlunda synes kommissionen med hänsyn till såväl tillgång på råvara som läget ur 

distributionssynpunkt av träkol vara berättigad, och hr Samuelssons tidigare träkols-

framställning har bedrivits på ett i alla avseenden tillfredställande sätt. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 8 Augusti 1940. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Tisdagen den 13 Augusti 1940. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Lördagen den 17 Augusti 1940. 
 
 

 

 

 

LYSNING. 
Alfred Waern 

Anna Lisa Nyblom 

Grimslöv.                                Alvesta. 

Stockholm den 17/8 1940. 
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Min älskade make 

och vår käre fader, 

Skomakaremästaren  

Gustav Adolfsson 
har i dag avlidit i sitt 66:e levnadsår, 

djupt sörjd och i tacksamt minne 

bevarad av oss, syskon, släkt och 

vänner.  

Häradsbäck den 3/10 1940. 

ESTER ADOLFSSON. 

Barnen. 

Sv. Ps. 138 o. 446. 

Ur Smålandsposten N:o 132 Söndagen den 25 Augusti 1940. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 142 Torsdagen den 12 September 1940. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i dag kyrkovärden Emil Pettersson, Hårdahult, Härlunda. Han är född å den 

gård han ännu bebor, vilken han övertog i unga år. Här har han utfört stora grund-

förbättringar såväl å hus som jord. Han är en av församlingens driftigaste jordbrukare. 

Även inom det kommunala har hans krafter tagits i anspråk. Han är sedan många år 

tillbaka ledamot av kyrko- och skolråd, kyrkoråd, kyrkokassör, ledamot i kommunal-

nämnden, pensionsnämnden, skiftesgodeman, vice ordf. i kommunalstämman. Alla sina 

uppdrag har han skött mycket noggrant. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 156 Söndagen den 6 Oktober 1940. 
 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem i Häradsbäck, Härlunda, avled 

på torsdagsmorgonen skomakaremästaren 

Gustav Adolfsson efter en längre tids 

sjukdom. Han var i sitt 66:te levnadsår. 

  Med Adolfsson bortgick en skicklig 

yrkesman. Han var född i Häradsbäck, där 

fadern också var skomakare. 

  Den bortgångne var en människa med 

viljekraft och energi och hade från små 

omständigheter brutit vägen till en tryggad 

ställning. Efter ingånget äktenskap inköpte 

han den lägenhet i Häradsbäck, som han 

till sin dödsdag bebott och på vilken han 

har utfört stora ombyggnader och grund-

förbättringar. På senare åren bedrev han 

jämte skomakeriyrket även försäljning av 

skodon.  

  Adolfssons kraft togs också i anspråk inom det kommunala livet, i vilket han var flerårig 

ledamot i taxeringsnämnd, barnavårdsnämnd samt valnämnden.  

  Den bortgångne sörjes närmast av maka och sju barn, därav sönerna Gunnar, före-

ståndare för Oscaria Skomagasin i Ljungby, Arvid, föreståndare på Oscaria i Växjö och 

Erik föreståndare för Oscaria i Karlshamn, samt yngste sonen Ernst hemma. Av de tre 

döttrarna är en ogift. 

FÖRLOVADE. 
Karl Lindgren 

Bertha Bernhardsson 

Häradsbäck.                       Skeppshult. 
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Födelsedag. 
 

En 100-åring berättar. 
 

  100 år fyller på tisdag änkan Kristina Jonsson, Siggamåla, Allmundsryd. 

  Jubilaren är född i Siggaboda, Härlunda. Fadern arrenderade där hälften av krono-

hemmanet Siggaboda. Makarna hade nio barn, av vilka Kristina är den enda nu levande.  

  För någon dag sedan besökte jag den gamla i hennes stuga. Då jag i sällskap av hennes 

sonson, hr Hugo Bengtsson, Siggamåla, trädde in i stugan, låg Kristina i sin säng. Vid 

vårt inträde reste hon sig snabbt i sängen, och hennes anletsdrag återspeglade en livlig 

åstundan att få veta, vem som kom på besök. Hennes syn hade nämligen på senare tiden 

börjat avtaga, men hörseln och övriga själsförmögenheter äro ännu trots den höga åldern 

mycket goda. För en del år sedan råkade hon ut för en olyckshändelse och har sedan dess 

stundtals legat till sängs. Hon kan dock ännu stiga upp utan hjälp. 

  Sedan hälsningarna undanstökats började jag utfråga Kristina, om hon mindes några 

detaljer ur sin långa levnad, som hon särskilt fäst sig vid. När vårt samtal kommit riktigt 

igång, fann jag, att hon ännu har ett fenomenalt minne för detaljer. Från sin barndom 

berättade hon bl.a., att hon redan vid 7-årsåldern fick börja hjälpa till med sysslorna på 

fädernegården. Med skolgången hade det tydligen varit klent på den tiden. Knappast mer 

än ett ämne förekom, och det var att lära sig katekesen flytande utantill. För att lära 

barnen läsa innantill, använde man sig till en början av s.k. ordtabeller. De manliga 

eleverna fingo nödtorftigt lära sig skriva, men detta var ej nödvändigt för de kvinnliga, 

om de inte själv ville. Kristinas första lärarinna var en moster, som kallades ”Göta-Sara”, 

av vilken hon fick undervisning 5 – 6 veckor, och därefter gick hon 9 veckor om året i 

flytande skola där hon lärde sig läsa men ej skriva. Hon konfirmerades i Härlunda för 

pastor Vikstrand. I 20-årsåldern gifte hon sig med Bengt Jonsson, och makarna inköpte 

därefter 1/32 mtl Siggamåla samt flyttade in i en liten ryggåsstuga. Några år senare 

uppfördes en mera tidsenlig byggnad å gården. Här uppfostrade makarna icke mindre än 

nio barn, av vilka sju ännu leva. Den yngsta av dessa är dottern Amanda, som är 62 år, 

och den äldste är sonen Sven Magnus Bengtsson, som är 77 år. Hennes make var en 

arbetssam och redbar man. Han bröt nya tegar å hemmanet samt utdikade de redan 

befintliga, och Kristina var honom en god hjälp i de gemensamma strävandena för 

hemmet. När hon fick någon tid över från göromålen vid gården, sysslade hon med 

spinning och vävning. Arbetstiden var lång. Hon steg i regel upp kl. 4 på morgonen och 

gick till sängs kl. 10 på kvällen. 

  När jag sporde henne, om hon tyckte, att tiderna var bättre nu än förr, log hon och 

genmälte, att det var ingen jämförelse. Den, som liksom hon varit med om nödåren 1868 

– 1869, hade fått lära sig att försaka. Man fick då vara glad, om det fanns en lite sovelbit 

till brödet att skicka med barnen till skolan, fanns det inte, fick det gå ändå. Många barn 

gingo omkring i gårdarna och tiggde av dem, som hade det något bättre ställt. Man odlade 

då korn och lite råg, men skörden slog nödåren alldeles fel, så att hungersnödens spöke 

klappade på mångens dörr. Jordens avkastning räckte inte till brödfödan, utan man fick 

köpa s.k. borgesäd, d.v.s. någon kommunens förtroendeman, i detta fall nämndemannen i 

Idekulla, skrev en borgensförbindelse åt de mest behövande, som saknade medel att köpa 

för, och så var det att gå eller köra den långa vägen till Karlshamn, där spannmål fanns att 

få köpa mot dessa förbindelser. Lingonskörden blev riklig det året, och Kristinas man 

körde med sina kor – häst fanns inte på den tiden – flera lass lingon den långa vägen till 

Lilla Holje, där det fanns köpare till bären. Resan påbörjades den ena dagen på e.m. och 

fortgick under natten med ett par uppehåll på vägen, därför att korna måste vila. 

Återkomsten skedde på kvällen dagen efter. Han körde också läkt och bytte bort dessa 

mot spannmål samt brände tjära, som han körde till Karlshamn och sålde. Vid en 

stadsresa under sista nödåret hade han köpt med sig hem en brödkaka av siktemjöl som 

fägnad åt sina barn. När han kom hem sent på kvällen, väcktes barnen och begåvades med 

var sin bit av siktekakan. Barnen blevo så förtjusta över den ovanliga trakteringen, att de 

dansade runt på golvet.  
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Härmed tillkännagives, 

att 

Gustav Johnsson 
i dag stilla insomnat i den eviga vilan 

i en ålder av 75 år i ljust och tack-

samt minne bevarad av släkt och 

vänner.  

Häradsbäck den 4/10 1940. 

SYSKON och SYSKONBARN. 

När höstens blad till jorden falla, 
Dig livets Gud från smärtor kallar. 

Så stilla, tyst, Du strävat har. 

Må frid och ro bli Din belöning. 

  Från sin barndom mindes hon vargarnas härjningar i bygden. Som exempel på dessa 

djurs närgångenhet berättade hon, att en känd jägare i Härlunda, kallad ”Töste-Jössen”, en 

kall vinterkväll skulle gå till sitt hem å andra sidan Hönsjön. På axeln bar han ett 

brinnande tjärstickebloss. Bäst han gick, hörde han bakom sig några lufsande steg i snön. 

Då han vände sig om, fick han se en varg som var alldeles inpå honom. För att freda sig 

tog han då blosset och svängde detta mot vargen, så att han formligen svedde nosen på 

denne. Vargen blev då rädd och tog till flykten och ”Jösse” klarade sig helskinnad till sitt 

hem. 

  För att skydda kreaturen mot vargarna sände man en penninggåva till en klok gumma 

”Stina i Karsahult”, som sedan gick en ”rundgång” kring hagen, där kreaturen gingo på 

bete, och över hennes spår trodde man, att vargen inte kunde komma. 

  Kristina är en av de få levande, som hört den berömde väckelsepredikanten Nyman och 

härom berättar hon gärna. 

  Hon har aldrig åkt bil och endast en gång åkt tåg från Ryd till Svängsta, men den resan 

hade hon ingen glädje av, ty när hon kom fram till bestämmelseorten, mådde hon så illa, 

att hon beslöt sig för att inte mera anlita detta fortskaffningsmedel. 

  Hennes man dog för 31 år sedan, och året efter flyttade hon till en stuga, som hon låtit 

uppföra å en tomt, som tillhört gården. Här bor hon nu tillsammans med tre av sina barn, 

en son och två döttrar, vilka ägnar den gamla en kärleksfull omvårdnad. Hon är nöjd och 

belåten samt väl tillfreds med sin tillvaro, och hennes sinne är ljust och glatt. 

  Det var med rörelse, jag tog farväl av den gamla kärngumman, och med en önskan om 

att hennes återstående dagar måtte förflyta ljust och stilla. 

                                                                                                                    Berck. 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 158 Torsdagen den 10 Oktober 1940. 
 
 

Dödsfall. 
 

  På fredagsmorgonen avled i Häradsbäck 

Gustav Johnsson i en ålder av 75 år.  

  Den bortgångne var född i Husjönäs, Här-

lunda socken, där fadern var jordbrukare. I 

unga år emigrerade han till Amerika, där 

han stannade till för omkring 16 år sedan, 

då han återvände till fäderneslandet. Han 

har gjort sig känd som en arbetsmänniska 

och har skött sina åligganden med största 

nit och plikttrohet. De sista åren har han 

varit boende hos en brorhustru till honom.  

  Den avlidne sörjes närmast av en broder 

och en syster. 
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Vår käre son och broder 

NILS ALVAR 
* den 7/2 1914, 

† den 12/12 1940, 

avled genom olyckshändelse, 

lämnande oss föräldrar, syskon, släkt 

och kamrater i djupaste sorg. 

Knihult pr Häradsbäck den 12/12 1940. 

EMELIA o. JULIUS NILSSON. 

Syskonen,      Farmor. 

Snäll och god som Du alltid var… 

Sv. ps. 345. 

För allt deltagande i vår djupa sorg 

vid vår älskade 

N I L S 
bortgång, till alla dem, som voro 

behjälpliga vid olycksplatsen samt 

för den rika blomstergärden vid hans 

bår frambära vi härmed vårt varma 

tack till släkt, vänner och kamrater. 

Knihult pr Häradsbäck den 27 dec. 1940. 

EMELIA o. JULIUS NILSSON. 

Syskon.      Farmor. 

    

Ur Smålandsposten N:o 195  Lördagen den 14 December 1940. 
 
 

Dödsolycka i Häradsbäck.  Vid Wiktor 

Anderssons sågverk i Häradsbäck 

inträffade på torsdagen en olyckshändelse, 

som kostade ett människoliv och som höll 

på att bli ytterligare en persons död. 

  Hemmasonen Nils Alvar Nilsson från 

Knihult var sysselsatt med att hämta såg-

spån från en större sågspånshög på väl fem 

meters höjd. I sitt sällskap hade han en 

lantbrukare Johan Nilsson från Härads-

bäck. Från sågspånshögen hade tidigare 

hämtats en del spån, så att högen där-

igenom underminerats. 

  Nere i den uppkomna håligheten stod 

Alvar Nilsson och langade upp spån i en 

korg, som Johan Nilsson tömde från 

stackens krön. Plötsligt rasade sågspåns-

massan och begravde mannen i håligheten. 

Även den andre mannen följde med vid 

raset. Sågspånen höll den senare fången jäms med armarna, varigenom han var i stånd att 

uppge nödrop, som uppmärksammades av en tredje person. Denne kom tillstädes och 

kunde tämligen snart gräva fram Johan Nilsson, varpå de med förenade krafter sökte få 

fram Alvar Nilsson. Det dröjde dock väl en kvart, innan de lyckats arbeta sig igenom ett 

två meter tjockt lager sågspån, och få fram den förolyckade. Hans liv hade då redan flytt. 

  Den omkomne var 26 år gammal och efterlämnar som närmast sörjande föräldrar och 

syskon. Familjen har hårt prövats genom olyckor, ty för ett par år sedan omkom en äldre 

broder till den förolyckade, och en annan broder skadades svårt vid en sprängnings-

olycka. 
 

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 28 December 1940. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 204 Tisdagen den 31 December 1940. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
John Andersson 

Anna Eliasson 

Lamhult.                           Häradsbäck. 

Julafton. 
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Vår kära lilla mor 

Jenny Johnsson 
avled still i dag i sitt 65:te levnadsår, 

djupt sörjd och saknad av oss, 

barnbarn, syskon, släktingar och 

många vänner. 

Billarp den 23/1 1941. 

BARNEN. 

Sänd, Herre, Dina änglar ut 

och möt vår moder kära. 

Och när vår sista dag är slut 

låt oss få vara henne nära. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Söndagen den 25 Januari 1941. 
 

 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled i sitt hem efter endast 

några dagars sjukdom änkefru Jenny 

Charlotta Johnsson, Billarp, Härlunda. 

  Hon var född 1876 i V. Torsås och flyt-

tade i unga år till Härlunda, där hon ingick 

äktenskap med numera framlidne hem-

mansägaren J. Johansson, Ulriksmåla. 

  Den avlidna som var en sällsynt god-

hjärtad och vänsäll kvinna, sörjes närmast 

av nio döttrar. 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 28 Januari 1941. 
 

Hyllning. 
 

  80 år fyllde i lördags hemmansägaren Petter Johan Adamsson, Krampanäs, Härlunda. 

  Jubilaren är född i Karsemåla inom samma församling. Vid sidan av sitt arbete med 

jordbruket, vilket Adamsson skött mönstergillt, har han även varit skomakare och 

snickare. Det sistnämnda yrket har varit omfattande. Sålunda har han kunnat göra sig 

gällande som byggnadssnickare, båtbyggare och laggkärlsmakare m.m. På sin tid var han 

även mjölnare. Fruktodling har han varit mycket intresserad av. 

  Adamsson förfogar över en god hälsa. Man kan påstå att han är en kärnkarl av gamla 

stammen.  

  Hyllningar i form av penningar och presenter kom under dagens lopp 80-åringen till del. 

Det var barnen och grannarna som sålunda hyllade honom. På kvällen bjöds middag i 

jubilarens hem. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 8 Februari 1941. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på måndag lantbrukaren Alfred Karlsson, Björkesjömåla, Härlunda. 

  Karlsson är född i Almundsryds församling, där föräldrarna innehade lantbruk. 1924 

inköpte han gården Björkesjömåla och flyttade dit. Han har gjort sig allmänt känd som en 

driftig jordbrukare och har utfört stora grundförbättringar på både jordbruk och bygg-

nader, vilka delvis helt omändrats. 

  Inom det kommunala livet har hans krafter tagits i anspråk. Sålunda är han ledamot av 

fattigvårdsnämnden. Sedan 1934, i fullmäktige och pensionsnämnden samt varit ledamot 

i taxerings- och fastighetsnämnden, vilka uppdrag han skött på ett förståndigt och 

plikttroget sätt. 

  Genom sitt sympatiska sätt, glada humör och stora rättrådighet har jubilaren gjort sig väl 

känd och förskaffat sig en stor vänkrets. 
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Härmed tillkännagives, 

att 

min älskade make 

och vår käre fader, 

Hemmansägaren 

Nils Johan Olofsson 
lämnat oss i dag efter ett långvarigt 

men tåligt buret lidande i sitt 69:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, släkt och vänner. 

Långasjömåla, Häradsbäck den 25/3 

1941. 

ANNA OLOFSSON. 

Barnen. 

Sv. ps. 473. 

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 8 Mars 1941. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 13 Mars 1941. 
 

Födelsedag. 
 

  65 år fyller på söndag hem.-äg. Gustav Thor, Björkeryd, Härlunda. 

  Thor är född i V. Torsås och emigrerade i unga år till Amerika, men återvände till 

hembygden och övertog föräldrarnas hemman i Holdala. För ungefär ett kvarts sekel 

sedan ingick han äktenskap, och sedan han en tid innehaft föräldrahemmet, köpte han f.d. 

sergeantbostället Björkeryd. Thor har gjort sig känd som en arbetssam, ihärdig, skötsam 

och redbar man. Till sitt väsen är han rättfram, hjälpsam, godhjärtad och välvillig. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 27 Mars 1941. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lösöreauktion. 
Med anledning av arrendets upphö-

rande låter arrendatorn Anton Magnus-

son i Torbjörnahult, Härlunda socken, 

genom auktion torsdagen den 13 mars 

med början kl. 11 f.m. försälja all 

yttre lösegendom, varibland nämnes 1 

unghäst 4 1/2 år, 3 st. kor reaktionsfria 

i olika kalvställning. Redskap, en 

arbetsvagn, en fjädervagn, åkkälkar, 

arbetskälkar, plog, årder, harvar, vält, 

sätrar, m.m., ett hackelseverk, sädes-

harp samt en del diverse redskap. 

  3 månaders betalningsanstånd åt 

godkända köpare. Äganderätten till 

försåld vara förbehålls, tills den är 

betald. 

      Häradsbäck den 5 mars 1941. 

                   KARL H. JONASSON. 
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Tillkännagives, 

att 

min älskade maka 

och vår kära lilla mor 

Karolina Johansson 
efter ett långt men tåligt buret 

lidande i dag lugnt och stilla avlidit i 

sitt 69:de levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av mig, barn, barnbarn, släkt 

och vänner. 

Häradsbäck den 18/4 1941. 

ALFRED JOHANSSON. 

Sv. ps. 560. 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 5 April 1941. 
 

Eldsvåda i Virestad kräver människoliv. 
 

Den innebrända är en 68-årig 
dövstum kvinna. 

 
Hennes syster räddade sig ut men 

blev illa bränd. 

 

  En eldsvåda, som kom att kräva ett människoliv, inträffade strax före kl. 12 i går middag 

i ett boningshus tillhörigt lantbrukaren Karl Johansson, Vare, Virestads socken, vilket 

beboddes av två systrar, Ida och Elna Olofsson. 

  Eneryda frivilliga brandkår, som tillkallades, var snabbt på brandplatsen och inledde ett 

energiskt släckningsarbete, vilket i hög grad försvårades av att byggnaden redan vid 

brandmännens ankomst var helt övertänd. Man fick därför inrikta sig på att genom 

vattenbegjutning söka dämpa ned lågorna och på annat sätt hindra brandens spridning till 

angränsande hus. De två i huset boende kvinnorna hade i förtvivlan öppnat dörrarna och 

slagit sönder fönstren, varigenom eldens framfart ökades högst betydligt. 

  Den innebrända Ida Olofsson, som var dövstum, var född 1873. Hennes lik lyckades 

brandmännen få ut, sedan man något dämpat lågorna. 

  Den andra systern, Elna Olofsson, blev illa bränd, då hon för att komma ut i det fria 

måste springa tvärs igenom brandhärden. 

  Det brunna var försäkrat till obekant belopp. 

  Polisutredning pågår om eldsorsaken. Det förmodas, att ved, som lagts upp vid spisen 

för att torka, börjat glöda och sedan den flyttats ut i förstugan antänt byggnaden. 

   

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 63 Söndagen den 20 April 1941. 
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Härmed tillkännagives, 

att Herren Gud till sig 

hemkallat 

vår käre Far, Morfar och Farfar 

Olof Petersson 
i en ålder av 84 år, 9 mån., 20 dagar, 

sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av oss. 

Amundshylte den 4 maj 1941. 

Carl o. Anna. Frida o. Manfred. 

Hilda o. Henrik. Jennie o. Ivar. 

Anna. Oscar. Gustav. Gärda. 

Barnbarnen. 

Ps. 253. 

Älskad – Saknad.  

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Tisdagen den 6 Maj 1941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 17 Maj 1941. 
 
Skogsbrand i Häradsbäck.  En skogsbrand som lätt kunnat få katastrofala följder utbröt 

i onsdags av okänd anledning i Häradsbäck, Härlunda socken, på marker tillhöriga 

bröderna Nilsson, Häradsbäck. 

  I den starka vinden fick elden stor spridning, men man lyckades begränsa den, så att 

endast c:a ett tunnland ungskog blev lågornas 

rov. I omedelbar närhet av brandplatsen finnes 

storskog och myrar, så att hade elden spritt sig 

dit, hade det blivit stora svårigheter att hejda 

den. Härlunda brandkår samt ortsbefolkningen 

deltog i släckningarbetet. 

 

Biskopsvisitation, förrättades i Härlunda kyrka 

i torsdags av biskop Brilioth, vilken även höll 

en anslående predikan. Altartjänsten förrättades 

av biskop Brilioth och kyrkoherde Holm, 

Vislanda. 

  De konfirmander som under året konfirmerats 

samt samtliga skolbarn från socknen voro 

närvarande och förhördes i kristendomskunskap 

utav sina respektive lärare och sedan biskopen 

vilken berömde barnen för deras kunskaper. 

  Kyrkan var till trängsel fylld av gamla och 

unga församlingsbor. 

 

 

 

Lösöreauktion. 
 

Onsdagen den 21 maj 1941 med bör-

jan kl. 11 f.m. låter Otto R. Svensson, 

Krampanäs, Härlunda socken, på grund 

av hemmanets försäljning genom 

offentlig auktion försälja 4 st. kor i 

olika kalvställning reaktionsfria, jord-

bruksredskap, åk- och arbetsvagnar, åk- 

och arbetskälkar, tröskverk m. 

vandring, sädesharpa och hackelseverk, 

ny hästsele, potatis, en Alfa-Laval 

separator, reseskrivmaskin Corona, div. 

möbler och bohag m.m., en andel i 

kyrkstallet. 

  3 mån. betalningsanstånd med vanligt 

äganderättsförbehåll. 

Häradsbäck den 15 maj 1941. 

                              Karl H. Jonasson. 



 
15 

                          

 
        

 

Tillkännagives 

att 

Herren Gud behagat hädankalla 

vår älskade moder 

Signild Nilsson 
som lugnt och stilla avled i sitt hem i 

sitt 90:de levnadsår, djupt sörjd och 

saknad, i tacksamt minne bevarad av 

oss barn, barnbarn, barnbarnsbarn 

samt övrig släkt och många vänner.  

Knihult pr Häradsbäck den 17 maj 1941. 

BARNEN. 

Sv. ps. 336. 

Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 20 Maj 1941. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 24 Maj 1941. 
 
Från Härlunda, skrives till oss: 

  I Härlunda kyrkskola var i tisdags anordnad en trädgårdsdag av Kronobergs läns 

fruktodlarförbund och lokalavd. av Sveriges pomologiska förening under ledning av 

länsträdgårdsmästare A. Weiler. Lärarinnan Urzanders samt kyrkskolans tillhöriga 

trädgård utgjorde studieobjekten vid demonstrationen. Efter denna höll länsträdgårds-

mästare Weiler föreläsning över köksväxt- bär- och fruktodlingar varvid ett flertal 

skioptikonbilder visades. Deltagarna visade ett stort intresse för de värdefulla råd och 

upplysningar som de erhöllo. 

–  –  –  

Härlunda frivilliga brandkår, har fått ny brandspruta. De båda motorskötarna hrr Evald 

Svensson och Alfred Vickström, ha under veckan genomgått en tre dagars kurs i Växjö 

för utbildning till skötseln av sprutan. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 87 Söndagen den 1 Juni 1941. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

FÖRLOVADE. 
Fritz Johansson 

Alva Johansson 

Härlunda.                             V. Torsås.                               

 

Hjalmar Karlsson 

Greta Håkansson 

Häradsbäck. 
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Ur Smålandsposten N:o 100 Torsdagen den 26 Juni 1941. 
 
En vacker räddningsbragd, utfördes i torsdags på sjön Femlingen av lantbrukaren 

Anton Börjesson, Långhult, Häradsbäck, som var ute på en fiskefärd. 

  Under det han i den starka vinden länsade undan för böljorna, observerade han en 

vattenfylld båt och började närmare granska omgivningen och observerade då något som 

flöt på vattnet, vilket vid närmare granskning visade sig vara en äldre kvinna från 

Fagranäs i Virestads socken, som med hjälp av den ena åran samt toften lyckades hålla 

huvudet över vattnet. I den hårda vinden visade det sig omöjligt för Börjesson att få upp 

kvinnan i båten varför han själv placerade sig i aktern och höll kvinnan uppe, under det 

att båten fick driva med vinden och vågorna till land. Kvinnan, som var i 60–65-års-

åldern var ganska medtagen efter strapatsen. Hon hade varit på väg till Ferö, när olyckan 

inträffade. 

 

 

Drunkningsolycka i Virestad.  En drunkningsolycka inträffade på söndagsförmiddagen i 

sjön Femlingen, i det en yngling i 18-årsåldern Anton Johansson från Femlingehult i 

Virestad socken omkom. 

  Han hade tillsammans med en kamrat i båt begivit sig ut på sjön för att bada i närheten 

av Bredanäs. Han förolyckades emellertid, och ännu på söndagskvällen hade man trots 

ivriga draggningar icke påträffat hans lik. 

  Den omkomne, som för tillfället hade anställning hos nämndeman Karl Kvarnström, 

Linnefälle, beskrives som en mycket duktig och skötsam man. Han var son till lägenhets-

ägaren Gustav Johansson i Femlingehult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Lördagen den 6 September 1941. 
 

Dödsfall. 
 

  I onsdags avled hastigt i sitt hem f.d. hemmansägaren Johan Magnus Pettersson från 

Björnhult, Härlunda. 

  Den avlidne var född i V. Torsås 1865. I yngre år ägnade han sig tillsammans med sin 

far åt skrädderiyrket. År 1893 flyttade han tillsammans med sina föräldrar till Härlunda 

och bosatte sig i Björnhult, där fadern inköpte en större jordbruksfastighet. Intresserad av 

jordbruk ägnade sig Pettersson därefter uteslutande åt skötseln av faderns gård. År 1899 

övertog han hälften av gården, vilken han sedan dess innehaft till för ett par år sedan, då 

han överlämnade gården till en av sina söner. 

  Den avlidne efterlämnar minnet av en arbetssam och dugande jordbrukare, och med 

hans bortgång har ett långt arbetsfyllt liv ändats. Han har å sitt hemman nedlagt ett idogt 

och förtjänstfullt arbete och har utfört flera grundförbättringar å gården. Till sin 

personliga läggning stilla och försynt har han vunnit allas aktning.  

  Han sörjes närmast av maka och fem barn. 
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Min älskade maka 

och vår kära mor 

Elin Johnsson 
avled stilla i dag i sitt 77:de 

levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av mig, barn, 

barnbarn, släkt och vänner. 

Husjönäs den 15/9 1941. 

NILS JOHNSSON. 

Ester.        Betty och Robert. 

                Gunni. 

Hilda och Ivar.        Ninni. 

Anna.           Edvin. 

Minnenas vindar susa 

snart kring Din tysta grav. 

Tack, för Ditt minne ljusa, 

tack, för den kärlek, Du gav! 

Tack för Din omsorg stor, 

älskade maka och mor. 

                          

 
        

 

Min älskade make 

och vår käre fader 

f.d. kyrkovärden 

Petter Olof 
Andersson 

avled stilla i dag i sitt 79:de 

levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av oss, släktingar och 

vänner. 

Häradsbäck den 20 nov. 1941. 

EMMA ANDERSSON. 

Wictor o. Betty.       Erik. 

                     Börje. 
 

W. ps. 477. 

Ur Smålandsposten N:o 147 Tisdagen den 16 September 1941. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Lördagen den 22 November 1941. 
 
 

Dödsfall. 
 

  På torsdagen avled f.d. kyrkovärden 

Petter Olof Andersson, Häradsbäck, Här-

lunda. 

  Andersson var född i Amundshylte, 

Härlunda. I unga år hade han jordbruks-

anställning på olika platser i Skåne. Vid 21 

års ålder emigrerade han till Amerika. Till 

en början arbetade han på olika företag. 

Sedermera fick han anställning å ett såg-

verk i Portland, Oregon, såsom virkes-

kontrollör och mätare, vilken tjänst han 

innehade i sjutton år. 1908 återvände 

Andersson till sitt hemland och bosatte sig 

i Ryd i Allmundsryd. Efter några år trött-

nade han på samhällslivet och inköpte 

Långasjömåla gård i sin hemförsamling, 

där han gjorde sig känd som en god och 

duglig jordbrukare.  

  Han var en av församlingens förtroende-

män. Sålunda var han kyrkovärd en lång 

följd av år tills han själv avsade sig tjänsten, kyrkokassör, ledamot i kyrko- och skolråd 

tills han vid närmare sjuttio års ålder på egen begäran frångick. Vidare var han mångårig 
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Tillkännagives 

att 

Gud behagat hädankalla 

min älskade maka 

Jenny Johansson 
som stilla avled i sitt 65:te levnadsår. 

I vår djupa sorg deltaga syskon, 

övriga släktingar och vänner.  

Vashult pr Häradsbäck den 10 december 

1941. 

ALFRED JOHANSSON. 

Ellen och Per.  

Kerstin. 

Sv. Ps. 557. 

medlem i taxeringsnämnden, ledamot i försäkrings- och byggnadsnämnden samt anlitad 

som ombud i övriga av församlingen förekommande ärenden. 

  För sina i allo goda egenskaper var han högt värderad i vida kretsar och ägde en talrik 

skara uppriktiga vänner, som delar de anhörigas djupa sorg. Närmast sörjande äro maka, 

barn och barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Lördagen den 13 December 1941. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den 16 December 1941. 
 

Rättegångs- och polissaker. 
 

Inbrott i Älmhult.  Pressbyråns kiosk i Älmhult var natten till lördagen utsatt för 

inbrottsförsök. En sten slungades in genom glasrutan mot norr, men det blev intet av med 

stöldplanen, ty tilltaget observerades av järnvägspersonal, varför den fule gynnaren fann 

för gott att fortast möjligt avlägsna sig. Förföljandet upptogs omedelbart, samtidigt som 

polisen underrättades. Under ledning av landsfiskal H. Möllerberg och poliskonstapel 

Nyström fortsattes spaningarna och snart spårades tjuven. Ett par revolverskott av-

lossades, men utan resultat. Mörkret och dimman gjorde att det gick lätt att komma 

undan. På morgonen anträffades han och erkände då, att han stulit en väska samt även 

försökt komma in i lokalen.  

  Den anhållne var en 16-årig yngling, hemmahörande i Härlunda. 
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Min lilla älskade maka 

och vår älskade lilla mor 

Elsa Johansson 
lämnade oss i dag å Växjö lasarett i 

sitt 27:de levnadsår, djupt sörjd och 

saknad och i tacksamt minne bevarad 

av mig, barn, släktingar och vänner.  

Potteboda, Häradsbäck den 25/12 1941. 

ARTUR JOHANSSON. 

Alice.   Bertil. 

                          

 
        

 

Min käre fader 

Sven Johan Persson 
har i dag stilla avlidit i sitt 75:te 

levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad.   

Lockhult, Häradsbäck den 26 dec. 1941. 

AXEL och ELLA PERSSON. 

 

Ur Smålandsposten N:o 206 Tisdagen den 30 December 1941. 
 
   

    

Dödsfall. 
 

  Annandag jul avled f.d. lägenhetsägaren Sven Johan Persson, Lockhult, Härlunda. 

  Persson var född i Lockhult. I unga år hade han anställning vid skilda järnvägsbyggen. 

Efter ingånget äktenskap uppbyggde han en lägenhet i Lockhult, som han sedermera 

sålde. Därefter byggde han en ny sådan, vilken han för en kort tid sedan överlämnade. 

Sedan 1927 var han änkling. Han var en nitisk och arbetsam människa, vilket hans 

gärning vittnar om. Han var även en dugande stenhuggare. 

  Han var vid sin bortgång över 74 år. Närmast sörjande är en son. 

 

 

Från Härlunda, meddelas: 

  Templet Facklan av N.T.O. hade i söndags anordnat julfest å Linkullen. En talrik publik 

hade infunnit sig. Ombudsman E. Ottosson höll hälsningsanförande. Därefter sjöng kören 

några folkvisor, föreningens amatörer uppförde ”Härlundanytt”. Efter detta blev det 

solosång och deklamation. Efter kaffepausen fortsatte programmet med triosång av 

systrarna Johansson, teater, ”Syjunta och familjen Pihl”. De spelande fingo kraftiga 

applåder. Det efterföljande akrobatuppträdandet blev också livligt uppskattat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 10 Januari 1942. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Under julens gudstjänster i Härlunda kyrka har församlingen visat stor offervilja för 

kyrkliga ändamål. Sålunda gavs på nyårsdagen kr. 179:17 till Finlands barn och på 

trettondagen 278 kr. till missionen. Det sistnämnda är det näst största belopp, som 

någonsin givits i Härlunda för detta ändamål. 
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Vår älskade far, 

morfar och farfar, 

f.d. hemmansägaren 

Johan Nilsson 
avled stilla i dag i sitt 88:de 

levnadsår, lämnande oss, syster, släkt 

och vänner i djupaste sorg.   

Ellagölshult den 29/1 1942. 

BARN och BARNBARN. 

Farväl, kära far! 

dina flitiga händer fått vila, 

du nu har gått dit, 

där mor gått förut att vila, 

och dit våra tankar ila. 

 

Sv. ps. 434. 

                         
 

 
 

Våra kära små gossar 

Bo och Hans 
har i dag lämnat oss i djup sorg i en 

ålder av 2 mån. och 17 dagar, i 

ljusaste minne bevarade. 

Torbjörnahult, Häradsbäck den 11 april 

1942. 

ELSA o. AXEL JOHANSSON. 

Gull-Maj.        Sune. 

Två små änglar till oss kom, 

Hälsade och vände om.  

Ur Smålandsposten N:o 17 Lördagen den 31 Januari 1942. 
 

 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled f. hemmansägaren Johan 

Nilsson, Ellagölshult, Härlunda. 

  Han var socknens äldste man, nära 88 år 

gammal. 

  Den bortgångne var född i Härlunda. I 

unga år reste han till Tyskland, där han 

vistades ett 10-tal år. Efter hemkomsten till 

Sverige ingick han äktenskap och övertog 

svärfaderns gård i Ellagölshult, vilken gård 

gått i släkten i cirka 300 år. Han har under 

årens lopp utfört stora förbättringar å 

gården samt uppodlat stora områden ny 

mark. År 1923 överlämnade han gården till 

sin son och har sedan dess bott hos denne, 

där han åtnjutit en kärleksfull omvårdnad. 

Med Nilsson bortgick en hedersman av 

gamla stammen, rättskaffens i handel och 

vandel. Han har under sin krafts dagar gjort 

sig känd som en arbetsam och dugande 

jordbrukare. 

  Änkling sedan flera år tillbaka sörjes han närmast av sonen, lantbrukaren Einar 

Johansson, tre döttrar och en syster. 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Söndagen den 5 April 1942. 
 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 14 April 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FÖRLOVADE. 
Nils Gustafson 

Ruth Svensson 

Härlunda. 
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Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 18 April 1942. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Torsdagen den 23 April 1942. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 30 April 1942. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Auktion. 
 

  Genom offentlig auktion, som för-

rättas i SIGGABODA, HÄRLUNDA 

socken, fredagen den 8 maj kl. 2 e.m. 

kommer att försäljas 1 st. trösksätt, 

bestående av tröska, helrens. 500 mm., 

märke Champion, 1 st. fotogenmotor av 

Sandvikens fabrikat 8 hk. m. magnet o. 

liggande cylinder, samtliga maskiner i 

gott stånd, obetydligt använda och med 

nödiga remmar och presenningar. 

Siggaboda, Ryd, den 27/4 1942. 

                           Auktionsförrättaren. 

Auktion. 
 

  Med anledning av fastighetens för-

säljning låter Otto Johansson, Hagadal, 

Häradsbäck i Härlunda socken, 

 onsdagen den 29 april 1942 kl. 10 f.m. 

försälja diverse möbler och husgeråds-

saker. 

  Tre mån. betalningsanstånd mot vanligt 

äganderättsförbehåll. 

Häradsbäck den 22 april 1942. 

Per Olofson.          Karl H. Jonasson. 

Lösöreauktion. 
 

  Med anledning av hemmanets för-

säljning låter Hilding Johansson, 

Björkesjömåla, Härlunda socken, 

torsdagen den 23 april kl. 10 f.m. 
genom offentlig auktion försälja:  

1 arbetshäst, 4 kor, 2 ungkreatur, 3 får 

med lamm, en åkvagn, ett par åkkälkar, 

en jigg, arbetsvagnar och kälkar för par 

och enbet samt diverse kör- och 

jordbruksredskap, tröskverk med 

vandring, sädesharpa, hackelseverk, en 

del antika saker, möbler, koppar m.m. 

  Av mig kända och vederhäftiga köpare 

erhålla 3 månaders betalningsanstånd, 

vanliga äganderättsförbehåll. 

Trolleboda pr Häradsbäck den 14 april 1942. 

                                    Carl Gustavsson. 
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Tillkännagives 

att 

Gud till sig hemkallat 

vår kära mor, mormor 

och farmor 

Kristina Persson 
som i dag stilla insomnat i sitt 89:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, bröder, släkt och vänner. 

Torbjörnahult, Häradsbäck, den 7 juni 

1942. 

BARN och BARNBARN. 

Hav tack, Du kära mor, 

för vad Du bett och vakat. 

För Dina kära barn 

Du vilan glad försakat, 

tills trött av levnadsår 

Du har gått hem i frid 

att träffa käre far, 

som skilts från Dig en tid. 

W. ps. 473 o. 477. 

Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 9 Juni 1942. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyllning. 
 

  På sin 80-årsdag i onsdags blev skräddaremästaren Johan Magnusson, Knoxhult, 

föremål för hjärtlig hyllning och uppvaktning av släkt och vänner. 

  Magnusson är bördig från Gäddegölshult, Härlunda. Efter ingånget äktenskap inköpte 

Magnusson en gård i Knoxhult som han vid sidan av sitt skrädderi brukade och försatte i 

förstklassigt skick. För några år sedan överlämnades gården till sonen varvid Magnusson 

inköpte en mindre fastighet i omedelbar närhet av gården där han fortfarande bedriver sin 

skrädderirörelse. Trots sin höga ålder har han en förundransvärd god vitalitet. Han minne 

är fenomenalt med en berättarkonst som är hans egen, förtäljer han gärna för besökaren 

på det mest dramatiska sätt om framfarna tider och folk, om deras liv, seder, bruk och 

tänkesätt. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Fredagen den 26 Juni 1942. 

 
 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Arthur Ottosson 

Helga Svensson 

Härlunda.                                Näshult. 
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Ur Smålandsposten N:o 160 Torsdagen den 8 Oktober 1942. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon hemmansägaren Axel Håkansson, Häradsbäck.  

  Jubilaren är född i Uthövdan, Virestad, varifrån han utflyttade i samband med giftermål 

till Häradsbäck år 1919, där han inköpte den gård som han fortfarande brukar. Håkansson 

har gjort sig känd som en framstående jordbrukare och har förskaffat sig en stor vänkrets. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 187 Tisdagen den 24 November 1942. 
 

Blev så svårt bränd,  
att döden följde. 

 
Skulle smälta vax på spisen. 

 
Vaxet antändes och hela huset brann ned. 

 

 

  En stuga tillhörig torparen Gustav Johansson-Årdh, Stenshult, Almundsryd, eldhärjades 

häromkvällen, och Årdh själv blev därvid så svårt bränd, att han på söndagen avled. 

  Årdh, som bodde ensam i stugan, var sysselsatt med att smälta bivax på spisen. Härvid 

sjöd vaxet över kärlet och ut över spisen samt fattade eld. Årdh försökte släcka elden med 

vatten, men det brinnande vaxet rann då ut över köksgolvet samt antände kläderna på 

Årdh, och efter endast några ögonblick var köket ett enda eldhav. Årdh hann nätt och 

jämt rädda sig ut ur stugan och slita av sig en del av kläderna, som brunno. Han hade då 

fått mycket svåra brännskador på hela kroppen, särskilt ena axeln. Av lösöret hann han 

endast få med sig en filt, det övriga blev lågornas rov, däribland närmare 500 kr. i 

kontanter.  

  Då de närmast boende, som observerat elden, anlände till platsen, var stugan nästan 

nedbrunnen. Årdh själv satt på en sten en bit från stugan och var mycket medtagen. Sedan 

tillkallad läkare anlagt första förband, skjutsades han till Växjö lasarett, där han på 

söndagen avled. 

  Den omkomne var 70 år gammal och sörjes närmast av barn. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 206 Tisdagen den 29 December 1942. 
 
Lokalinvigning i Härlunda.  I söndags hade templet Facklan av N.T.O. anordnat 

offentlig julfest i den nya samlingslokalen som för första gången togs i bruk vid tillfället. 

  Lokalen, som rymmer drygt 200 personer, var fylld till sista plats. Programmet inleddes 

med musik till piano och violin av kantor H. Henriksson och skräddaremäst. V. Carlsson. 

I ett anförande berörde instruktör E. Ottosson de uppgifter, som nationaltemplarorden satt 

upp som sina. Så följde gruppsång, lyrisk uppläsning, solosång och dragspelsmusik. 

  Efter en paus för servering fortsatte programmet med ”Tomtarnas paradmarsch” och 

”Flickorna från Småland” av kantor Henriksson. Därefter spelade logen Fyren i Torne 

amatörer W. Mobergs allmogepjäs ”Marknadsafton”. De spelande skötte sina roller 

alldeles utmärkt, och publikens ihärdiga applåder vittnade om att framförandet blev 

uppskattat. Så blev det lekar kring granen och en stunds sånglekar under hr Ottossons 

ledning. 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Söndagen den 3 Januari 1943. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 6 Tisdagen den 12 Januari 1943. 
 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 14 Januari 1943. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på tisdag fru Karolina Magnusson, Spjutaretorp, Härlunda.  

  Fru Magnusson är född i Knihult, samma socken. med föräldrarna inflyttade hon vid sju 

års ålder till Spjutaretorp. Vid tiden för hennes äktenskap med Karl Magnusson övertogo 

makarna detta hennes föräldrahem. Efter makens frånfälle förestod hon det ensam en tid 

tills hon överlämnade det till dotter och måg, som nu äro ägare till hemmanet och hos 

vilka hon nu njuter sin ålders ro efter ett strävsamt och plikttroget liv och arbete. 

  Fru Magnusson är känd för sitt vänsälla och godmodiga lynne. 

FÖRLOVADE. 
Enock Carlsson 

Ebba Böckman 

Härlunda. 

 

Gunnar Gustavsson 

Linnéa Skoog 

Härlunda.                                      Ryd. 

Nyårsafton. 

 

 

                                  

 

 
 
 

Min älskade maka 

och vår kära lilla mor 

Emma Håkansson 
avled i dag i en ålder av 75 år, sörjd 

och saknad av oss, släkt och vänner. 

Spjutaretorp den 8/1 1943. 

JOHAN HÅKANSSON. 

Barnen.  
 

Ett strävsamt liv har slocknat ut 

En flitig hand har domnat, 

Din arbetsdag har tagit slut, 

Ditt trötta huvud somnat. 
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Ur Smålandsposten N:o 8 Lördagen den 16 Januari 1943. 
 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 9 Söndagen den 17 Januari 1943. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 23 Januari 1943. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vår kära lilla mor 

Emma Sjöberg 
insomnade i tron på sin Frälsare 

måndagen den 11 jan. i sitt 83:dje 

levnadsår, djupt sörjd och saknad. 

Häradsbäck och Trestenshult den 15 jan. 

1943. 

BARN och BARNBARN. 

Sv. Ps. 359. 
 

FÖRLOVADE. 
Hilding Svensson 

Judith Thor 

V. Torsås.                             Härlunda. 

                                  

 

 
 
 
 

Min älskade make 

och vår käre fader 

Johan Magni 
Håkansson 

har i dag lämnat oss i sitt 79:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

men i ljusaste minne bevarad av oss, 

släkt och många vänner. 

Häradsbäck den 21 jan. 1943. 

BENGTA HÅKANSSON. 

Ida och Henrik. 

Otto och Emma. 

Anton och Annie. 

Semmy. 

Barnbarn och barnbarnsbarn. 
 

Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

En flitig hand har domnat 
Din arbetsdag har tagit slut 

Ditt trötta huvud somnat. 
 

Sv. Ps. 395. 
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Ur Smålandsposten N:o 27 Torsdagen den 18 Februari 1943. 
 

Dödsfall. 
 

  I går avled hastigt fru Sigrid Börjesson, 

Långhult, Häradsbäck, i sitt 62:dra lev-

nadsår. 

  Den bortgångna hade visserligen inte varit 

så stark den sista tiden, men ingen anade att 

döden var så nära. Hon var nämligen i går 

uppe som vanligt, men träffades plötsligt av 

hjärtslag eller möjligen hjärnblödning och 

föll död till marken under en promenad.  

  Fru Börjesson var född i V. Torsås, och 

ingick 1907 äktenskap med hemmans-

ägaren Alfred Börjesson. Hon har varit en 

skötsam och duktig husmor, och gjort sig 

allmänt omtyckt. 

  Närmast sörjande äro make och fyra barn. 

Sonen Erik och dottern Agda vistas i Amerika. Bernt är sågverksarbetare i Häradsbäck, 

och Signe har anställning i Göteborg. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Tisdagen den 16 Mars 1943. 
 

Dödsfall. 
 

  På sin 62-årsdag i lördags avled fru Ella 

Johansson, Gäddegölshult, Härlunda. 

  Fru Johansson var född i Västergötland, 

där hon i unga år hade arbete å en spinneri-

fabrik. Hon emigrerade sedan till Amerika, 

där hon först hade en mycket krävande och 

hård tjänst i New York. Hon lämnade också 

ganska snart de östra staterna och sökte sig 

längre västerut. Där gifte hon sig också 

1907 med sin nu efterlevande make, bördig 

från Siggaboda i Härlunda. År 1917 skulle 

familjen återvända till hemlandet, men 

deras fartyg råkade i sjönöd utanför New 

Foundland. De räddades emellertid av ett 

engelskt krigsfartyg och kunde senare återupptaga den så dramatiskt avbrutna hemresan 

med Svenska Amerikalinjens ”Stockholm”. I Sverige förvärvade makarna en gård i 

Gäddegölshult i mannens hemsocken. De senare åren har fru Johansson varit sjuklig och 

hon avled i Växjö. 

  Närmast sörjes den bortgångna förutom av maken av tvenne döttrar. Av dessa är Lilian 

Eleonora gift med hemmansägaren Otto Gustafsson, Härlunda, och Ärlis med Axel 

Gustafsson, vilken är bosatt å svärföräldragården där han biträtt svärfadern med skötseln 

ej blott av jordbruket utan även i hans arbete i skogen m.m. De närmastes sorg delas av en 

stor vänkrets. 

 

 
 
 
 

Härmed tillkännagives 

att 

min älskade maka 

och vår kära lilla mor, 

Sigrid Börjesson 
hastigt avled i sitt 62:dra levnadsår, 

djupt sörjd och saknad av make, 

barn och barnbarn, släkt och vänner. 

Långhult pr Häradsbäck den 13/2 1943. 

ALFRED BÖRJESSON. 

Barnen. 

 

 
 
 
 

Min kära maka 

och vår lilla mor 

Ella Johansson 
född den 13/3 1881 

har i dag stilla lämnat oss och övrig 

släkt i djupaste sorg och saknad. 

Gäddegölshult den 13/3 1943. 

ALGOT JOHANSSON. 

Barnen. 
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Ur Smålandsposten N:o 45 Söndagen den 21 Mars 1943. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på onsdag en av Västra Torsås församlings mera kända och värderade 

personligheter, f.d. handlanden Julius B. Olsson, Horjeboda. 

  Olsson är född i Härlunda. Fadern var handlanden och poststationsföreståndaren, under 

59 år, Johan Olsson i Häradsbäck. I hemmet erhöll jubilaren i likhet med nio syskon, 

varav åtta ännu leva, en vårdad uppfostran, och för den merkantila branschen fick han i 

hemmet inhämta grundläggande insikter av fadern. Vid sekelskiftet genomgick han 

Grimslövs folkhögskola och därefter övriga avdelningen å Vilans folkhögskola i Skåne. 

Under en kortare tid hade han därefter anställning i affär i Skåne, innan han blev 

handelsbokhållare åt morbrodern, handlanden K. Olsson i Billarp. Som ung ingick 

jubilaren äktenskap, och 1909 etablerade han speceri- och diversehandel i Horjeboda, där 

han även nyuppförde ekonomibyggnader. Under den långa tid, som Olsson varit 

handlande i Horjeboda, har han bedrivit en omfattande handel med bl.a. skogsbär. 1924 

blev han änkling. Hr Olsson har gjort sig allmänt känd som en klok, dugande och präktig 

affärsman. Framgångsrikt har han förstått att bedriva sin näring, vilken han helt och 

odelat ägnat sig åt. Trots att han är utrustad med goda praktiska förståndsgåvor och ett 

klart omdöme, har han ej älskat att nämnvärt deltaga i det kommunala samhällsarbetet. 

Till sitt väsen är Julius Olsson en tillbakadragen, försynt och flärdfri man – en gedigen 

och urban personlighet, pålitlig och genomhederlig, varför han förvärvat en stor vänkrets. 

Han är en ärans man i bästa mening. 

  Redan för fyra år sedan överlämnade Olsson helt sin affärsverksamhet åt sin son, 

handlanden Nils Olsson, medan han själv å samma plats njuter sitt välförtjänta otium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 57 Söndagen den 11 April 1943. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Karl Wik 

Gertrud Nilsson 

V. Torsås.                             Härlunda. 

                                  

 

FÖRLOVADE. 
Karl Johansson 

Emilia Karlsson 

Virestad.                               Härlunda. 
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Tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd 

hädankallat 

min ömt älskade make 

min käre lille Far 

Gunnar Bergstrand 
* den 5/10 1912, 

avled torsdagen den 22 april 1943, 

lämnande mig och liten dotter, 

moder, syskon, släktingar och många 

vänner i outsäglig sorg. 

Knoxhult, Häradsbäck den 23 april 

1943. 

GRETA BERGSTRAND. 

Gun-Britt. 

Saliga de som från världens öden 

Somna i Jesu Kristi tro i döden! 

Herren skall föra deras själar ur nöden 

Hem till sin glädje. 

Dem skall ej dödens mörker mer 

förskräcka,  

dem skall Guds frid i graven 

övertäcka. 

Kristus, Guds Son, skall dem en gång 

uppväcka, 

Evigt förklara. 

Ur Smålandsposten N:o 65 Söndagen den 25 April 1943. 

 
Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjukdom avled i torsdags 

lantbrukaren Gunnar Bergstrand, Knoxhult, 

Häradsbäck, i sitt 31:sta levnadsår. 

  Bergstrand var infödd Härlundabo. 

  Föräldrarna innehade en tid på arrende 

sergeantbostället 1/2 mantal Björkeryd, och 

här tillbringade Bergstand sina tidigaste år. 

För c:a 20 år sedan flyttade han med 

föräldrarna till Knoxhult, då dessa där 

köpte och övertogo 1/4 mantal. Sedermera 

blevo de ägare till ännu ett hemman i 

Knoxhult av samma storlek som det förra. 

Redan under uppväxtåren förlorade Bergs-

trand sin fader och i egenskap av äldste 

sonen fick han nu på sin lott att jämte sin 

moder förestå skötseln av de i sambruk 

varande gårdarna. I alldeles särskild grad 

arbetssam och skötsam, som han varit, har 

han så länge krafterna stodo honom bi, 

utfört ett ytterst uppoffrande och berömvärt 

arbete i modernäringens tjänst. För ett par 

år sedan ingick Bergstrand äktenskap samt 

övertog brukningen av den ena av sterb-

husets gårdar i Knoxhult. Under senare år 

har hans hälsa ej varit så stark. Han har 

därför sökt bot på Sanatoriet Lugnet men 

utan resultat. Den mänskligt att döma allt 

för tidigt bortryckte unge mannen efterlämnar minnet av en redbar, gästfri, kamratlig och 

trofast man. 

  Utom av maka och en liten dotter sörjes han närmast av moder, två yngre bröder, syster 

och svåger. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Onsdagen den 28 April 1943. 

 
 

 

 

 

 
 

FÖRLOVADE. 
Arvid Svensson 

Helga Lööw 

Härlunda. 

Värnamo Påskafton. 

 

 

                                  

 

FÖRLOVADE. 
Erick Ringberg 

Ann-Mari Gottfridsson 

Urshult.                             Häradsbäck. 
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Tillkännagives 

att  

Herren Gud hädankallat 

min älskade make och vår 

käre far 

KARL MAGNUS 
PETERSSON 

som hastigt avlidit i sitt 71:sta lev-

nadsår, djupt sörjd och saknad av 

maka, barn, barnbarn, släkt och 

vänner. 

Bromåla, Häradsbäck den 12 maj 1943. 

LOVISA PETERSSON. 

Barn och Barnbarn. 
 

Sv. ps. 547: 13. 

 
 

 

 

Vår ömt älskade lille far, 

August Pettersson 
har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare, i sitt 76:te levnadsår, djupt 

sörjd och saknad av oss barn och 

barnbarn, släkt och vänner. 

Vinskalle den 20/5 1943. 

BARNEN. 
 

Sv. ps. 346. 

Bröllop. 
 

  I lördags sammanvigdes i Härlunda prästgård av komminister G. Linder lantbr. Hilding 

Svensson, Björkeryd, och fröken Judith Thor, dotter till hemmansägaren Gustaf Thor och 

hans maka. 

  Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag i sitt hem för ett 100-tal gäster. Härvid blev 

brudparet föremål för omfattande hyllningar av olika slag. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 75 Lördagen den 15 maj 1943. 
 

Dödsfall. 
 

  I onsdags avled helt hastigt lantbrukaren 

Karl Magnus Petersson, Häradsbäck. 

  Petersson var ute på en promenad, när han 

plötsligt segnade död ned på vägbanan, där 

han efter en stund påträffades av en trafik-

chaufför. Petersson hade troligen drabbats 

av slaganfall.  

  Petersson utförde sin mannagärning som 

lantbrukare i V. Torsås, där han också var 

född. Han var en mycket duktig och arbets-

sam man, som helt gick in för sitt arbete. 

Tillsammans med sin maka fostrade han 

också en stor barnaskara. För något mera än 

tio år sedan flyttade makarna till Bromåla i 

Häradsbäck, där de brukade en gård tills för 

några år sedan, då den överläts till en son. 

  Trots att den bortgångne hela sitt liv fick 

slita hårt för sin familj, var han för sin ålder 

ovanligt kry och spänstig, varför dödsbudet kommit helt oväntat. Närmast sörjande äro 

maka och flera barn.  

 

  

Ur Smålandsposten N:o 79 Lördagen den 22 maj 1943. 

 
Dödsfall. 
 

  Efter ett par års sjukdom avled i torsdags 

lantbrukaren  August Pettersson, Vinskalle, 

Härlunda.  

  Pettersson var född i V. Torsås 1867. 

  Ända sedan ungdomen hade han ägnat sig 

åt jordbruk med nit och intresse. För 44 år 

sedan bosatte han sig i Vinskalle, Härlunda, 

där han nedlagt ett berömvärt arbete på sitt 

hemman, som han även skött under de 

senaste åren trots ohälsa. Vid sidan om sitt 

jordbruk har han även ägnat sig åt skogs-

arbete. 

  Den bortgångne, som var änkling sedan 

nio år, sörjes närmast av en son och tre döttrar, av vilka den yngsta vårdat honom under 

hans sjukdom. 
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Ur Smålandsposten N:o 83 Lördagen den 29 Maj 1943. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 86 Torsdagen den 3 Juni 1943. 
 
Nedbrunnet bostadshus i Härlunda.  En häftig eldsvåda ödelade på måndagsefter-

middagen boningshuset på en gård i Knoxhult, Härlunda, tillhörigt lantbrukare Axel 

Bergstrands sterbhus. 

  Elden började på vinden i det stora tvåvåningshuset och observerades först utifrån, 

varifrån man kunde alarmera fru Emma Bergstrand, som var ensam hemma, eftersom 

sönerna voro inkallade. Ena gaveln var då övertänd. Elden spred sig sedan med så våld-

sam hastighet, att praktisk taget ingenting av lösöret kunde räddas. Huset lades på mycket 

kort tid i aska.  

  Brandkåren i Häradsbäck alarmerades med kunde ingenting göra för att rädda bygg-

naden. Tack vare att vindstilla rådde, förlåg ingen fara för kringliggande byggnader. I 

annat fall hade det varit stor risk för både ladugården och en närliggande granngård.  

  Hur elden uppkommit, vet man icke med säkerhet. Man hade emellertid eldat i bak-

ugnen under dagen, och eftersom elden började på vinden, förefaller det troligt, att 

felaktigheter i skorstenen vållat olyckan. 

  Det brunna var enligt uppgift försäkrat för blott 600 kr. Försäkringssumman täcker ju 

således icke med nuvarande priser på långt när värdet, varför ägarna göra en stor förlust. 

Bl.a. uppges en dotter i gården ha förvarat lösören i det brunna huset för ett par tusen 

kronor. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 94 Torsdagen den 17 Juni 1943. 
 
Eldsvåda, uppstod strax före kl. 6 på morgonen i onsdags i handlanden Hjalmar Karls-

sons lagerlokal i Häradsbäck. 

  En morgontidig chaufför upptäckte att hela södra gavelväggen var antänd. Sirenerna 

samlade såväl Härlunda frivilliga brandkår som en stor mängd av byns invånare. Dessa 

inriktade sig på att rädda en del av lagret, medan brandkåren installerade sprutan vid den 

närbelägna kanalen. Strax efter vattnet anlänt och det verkliga släckningsarbetet på-

börjats, sprang en slang läck, varför elden, medan denna slang utbyttes, han få en för det 

alldeles intill liggande boningshuset och affären oroväckande stark fart. Hettan var 

intensiv. Älmhults brandkår alarmerades pr telefon och kom till platsen med rekordfart. 

Den egna brandkåren hade dock då begränsat elden. 

  Värdet av det brunna är svårt att beräkna, men det torde säkerligen uppgå till 20,000 – 

30,000 kr. Källarvåningen inrymde garage i vilket tvenne personbilar stodo uppställda. 

Lösöreauktion. 
Tisdagen den 2 juni kl. 11 f.m. låta 

sterbhusdelägarna efter avlidne lant-

brukaren August Petersson, Vinskalle, 

Ulvö, försälja allt yttre och inre lösbo, 

bestående av yttre inventarier, 1 häst, 

16 år, 1 ko, 1 kviga, kalvställd juni, 1 

arbetsvagn, 1 fjädervagn, harvar, årder 

och handredskap, samt alla inre 

inventarier, möbler, glas, porslin m.m. 

  Häradsbäck den 28 maj 1943. 

Per Olofsson.           C.H. Jonasson. 
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Även dessa blevo lågornas rov. Dagen innan hade ett lager papperssäckar till ett värde av 

1,500 kr. stuvats in i magasinet. Dessa gåvo god näring åt elden. Det mesta av lagret 

brann upp, varför ägaren gör en kännbar förlust, enär brandförsäkringen icke täcker 

värdet av ödeläggelsen. 

  Härlunda frivilliga brandkår, som hade sin andra utryckning i samband med elden, 

utförde ett raskt och berömvärt släckningsarbete, då den lyckades begränsa elden till 

lagerlokalen. Det närliggande boningshuset, inrymmande tvenne affärer, hade annars inte 

kunnat räddas. Hur elden uppkommit är en gåta. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 3 Juli 1943. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Söndagen den 18 Juli 1943. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon fru Amanda Johansson-Knall, Tullanäs, V. Torsås, maka till 

lantbrukaren F. Johansson-Knall. Hon är född i Härlunda men kom som relativt ung att 

bli bosatt i V. Torsås, sedan hon ingått äktenskap. Fru Knall är en duktig kvinna som helt 

ägnat sig åt sitt hem och de sina. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Torsdagen den 5 Augusti 1943. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Världsillusionisten, kungl. hovtrollaren Hector El Neco, som på söndag gästar Linkul-

len, har ett stadgat rykte runtom i vårt land. 

  Hector El Necos program i år överglänser allt, som hittills varit presenterat i den 

magiska branschen. För El Neco måste publiken reservationslöst kapitulera. På scenen 

står den bildade och kultiverade trollkonstnären, hans frack pryddes av akademiska 

lagern. Som gammal Lundensare, jurist, fortsätter han – har någon sagt – endast sitt 

ursprungliga yrke att göra svart till vitt eller tvärtom. Det är bländande konst El Neco 

presterar. 

Auktion. 
Lördagen den 3 juli kl. 2 e.m. låter 

fru Karolina Lundgren, Vashult, 

Häradsbäck, Härlunda s:n, på grund av 

lägenhetens försäljning försälja: en 

kviga, 1 år, en sädesharpa, en separator, 

en dalaklocka, en väggklocka, skriv-

bord, sängar, soffor, kopparkärl m.m. 

  Häradsbäck den 30/6 1943. 

Per Olofsson.           C. H. Jonasson. 
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Ur Smålandsposten N:o 124 Tisdagen den 10 Augusti 1943. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Söndagen den 29 Augusti 1943. 
 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 7 September 1943. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon kyrkovärden och förre nämndemannen Karl Olsson, Amundshylte, 

Härlunda. 

  Hr Olsson är född i Hönshylte, Almundsryd, men kom för c:a 50 år sedan till Härlunda 

vid föräldrarnas flyttning dit. Hans klara förstånd och praktiska läggning tillsammans 

med hans stora energi och företagssamhet gjort honom till en ovanligt betrodd och 

dugande man. 

  I sin ungdom var han sysselsatt inom olika yrken och på skilda orter, bl.a. i Danmark. 

Omkring 1910 övertog han Trolleboda efter sina föräldrar, där han utförde ansenliga 

förbättringar å egendomen. År 1928 inköpte han 1/2 mantal Amundshylte. På detta 

hemman har han vidtagit genomgripande förbättringar och igångsatt nyodlingar av 

FÖRLOVADE. 
Folke Nilsson 

Greta Nilsson 

Urshult.                             Häradsbäck. 

 

                                  

 

 
 
 

Tillkännagives 

att 

vår käre fader, farfar och  

morfar 

Johan Magnusson 
                  * 3 juni 1862, 

lämnat oss i dag i djupaste sorg och 

saknad. 

Knoxhult den 28/8 1943. 

Karl och Ellen. 

Olga. 

Henrik och Judit. 

Nina och Oskar. 

Blända och Ernst. 

Nanny och Johannes. 

Otto och Hilda. 

Tina och Edvin. 

Barnbarnen. 

Sv. Ps. 475. 
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Härmed tillkännagives 

att 

vår älskade dotter och syster 

JENNY MARTINA 
MAGNUSSON 

hastigt lämnat oss i sitt 34:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

föräldrar, syskon, syskonbarn, övrig 

släkt och många vänner. 

Tullanäs pr Ulvö den 30 nov. 1943. 

ELIN o. MAGNUS JONASSON. 

Blott ett steg mellan livet och döden. 

Sv. Ps. 594. 
  

ovanliga mått. Då dessa blir färdiga komma de att omfatta inemot 80 tunnland. De gamla 

boningshusen har han renoverat och utfört planeringsarbetet omkring. Han har även byggt 

en mönsterladugård. I allt arbete på gården har han tagit aktiv del, varför det är förvå-

nansvärt att hans tid och krafter även räckt till för så omfattande offentliga uppdrag som 

han innehaft. 

  Nära nog alla betydande förtroendeuppdrag inom Härlunda har Olsson med heder 

beklätt. Förutom nämndeman och kyrkovärd har han bl.a. fått på sin lott att vara kommu-

nalnämndens ordförande, överförmyndare, ledamot i kyrko- och skolråd och ordförande 

eller ledamot i olika nämnder. Inom kommunens föreningsliv är han en av föregångs-

männen. Jubilaren har även förvärvat en stor vänkrets. Han är sällskaplig och gladlynt 

och har en optimistisk syn på tillvaron. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 2 November 1943. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 4 December 1943. 

 
Dödsfall. 
 

  I tisdags avled hastigt fröken Jenny 

Martina Magnusson, dotter till Magnus 

Jonasson och hans maka, Tullanäs, Västra 

Torsås. 

  Då fröken Magnusson cyklande var på väg 

till bekanta, vilka hon skulle vara behjälplig 

med slakt, träffades hon sannolikt av något 

kvävningsanfall, så hon föll av cykeln. 

Därvid slog hon huvudet i vägen, vilket 

jämte kvävningsanfallet ändade hennes liv. 

Då man efter tre timmar fann henne liggan-

de på vägen tillkallades läkare, som endast 

kunde konstatera att döden inträtt. Fröken 

Magnusson som var 33 år gammal, vistades 

i hemmet och var sina föräldrar behjälplig. 

Dessutom arbetade hon tillfälligt hos 

vänner och bekanta. Hon var känd som 

synnerligen arbetsam, hjälpsam och gladlynt. Hennes hastiga bortgång har väckt sorg och 

saknad hos alla, som kände henne. Den avlidna sörjes närmast av föräldrar och syskon. 

 

 

 

Olle Svensson 

Margit Lööv 

Gnosjö.                         Härlunda. 

Borås den 30/10 1943. 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 21 December 1943. 
 

Dödsfall. 
 

  I måndags avled i sitt hem i Knihult, 

Häradsbäck, änkefru Emma Kristina Lind-

berg i en ålder av 67 år. 

  Den bortgångna var född i V. Torsås, där 

hon också var bosatt en stor del av sitt liv. I 

början av 1920-talet kom hon till Knihult, 

Häradsbäck, i samband med äktenskap med 

fjärdingsmannen och hemmansägaren Erik 

Lindberg, som avled 1940. Den bortgångna 

var en präktig och arbetsam kvinna. Något 

tillbakadragen till sitt väsen ägnade hon sig 

helt åt sitt hem. De senaste åren har hon 

varit något sjuklig, men inte värre än att hon 

har kunnat ta vård om sig själv. 

Den bortgångna sörjes närmast av syskon. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 4 Januari 1944. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 6 Januari 1944. 
 

Dödsfall. 
 

  F. snickaren Peter Svensson i Långhult, 

Härlunda, avled på tisdagen i en ålder av 78 

år.  

  Han var hela sitt liv bott i Långhult och 

där utövat snickareyrket. Han var en duktig 

och strävsam yrkesman, som för blott några 

få år sedan slutade med sitt hantverk. 

Änkling sedan 1919 har han på ålderns 

dagar åtnjutit vård hos sonsonen Arvid 

Henriksson och dennes hustru. Närmast 

sörjande äro sonen Henry Petersson och 

styvdottern änkefru Ida Seaburg, båda 

bosatta i Minneapolis, U.S.A. En annan son 

till den avlidne stupade på amerikansk sida 

på västfronten 1918. 

   

 
 
 
 

Vår kära syster 

Emma Kristina 
Lindberg 

f. Adamsson 

avled stilla i dag i sitt 68:de 

levnadsår, djupt sörjd av oss, övriga 

släktingar och vänner. 

Knihult, Häradsbäck den 20 december 

1943. 

SYSKONEN. 

 

 

 

 

Knut Lind 
och 

Evy Nilsson 

Stockholm.                           Härlunda. 

 

 

 

Förlovade 

 
 
 
 

Härmed tillkännagives 

att vår käre far och farfar 

Peter Svensson 
i dag efter ett långt lidande stilla och 

fridfullt insomnade i en ålder av 78 år. 

Sörjd och saknad. 

Långhult pr Häradsbäck den 4 januari 

1944. 

BARN.         BARNBARN. 

En dalande dag, en flyktig stund 

är människans levnad i tiden, 

och släkterna skifta som löv i lund 

när sommaren är förliden. 

Så sjunka vi hän, så redes oss sist 

en bortglömd grav efter striden. 



 
35 

Ur Smålandsposten N:o 7 Lördagen den 15 Januari 1944. 
 

Dödsfall. 
 

  I måndags avled änkefru Kristina Jonsson, 

Bromåla, Häradsbäck, i en ålder av 83 år. 

  Den avlidna var änka efter lantbrukaren   

P. Jonsson från Lockhult i Virestad. Efter 

makens död har den avlidna vistats hos en 

son, vilken efter en tid har brukat fäderne-

gården, inflyttade till Bromåla i Härlunda. I 

dennes hem åtnjöt hon den ömmaste vård. 

Den avlidna var i sin krafts dagar en arbet-

sam och duglig kvinna, som helt gick upp i 

arbetet med skötseln av sitt hem. Hon efter-

lämnar minnet av en öm och uppoffrande 

maka och moder. 

  Hon sörjes närmast av barn och barnbarn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 22 Januari 1944. 
 

     

 

 

Dödsfall. 
 

  I går avled till följd av hjärnblödning änkefru Amanda Johnsson, Tullanäs, Ulvö.  

  Den bortgångna var född inom V. Torsås och hade tillbringat hela sitt liv inom 

församlingen. Till Tullanäs kom hon i samband med giftermål med hemmansägare Johan 

Johnsson. Hon var en mycket arbetsam och duktig kvinna, som ägnade all sin kraft åt 

hemmets och gårdens skötsel. Moder till tio barn saknade hon aldrig arbete, och även om 

detta hopade sig, var hon alltid vid gott mod. Hon gjorde sig också omtyckt i vida kretsar. 

  Änka blev den nu bortgångna år 1936, och hon skötte därefter gården tillsammans med 

sonen Gustav och dottern Julia. Förutom av dessa sörjes hon av sonen Salomon, 

 
 
 
 

Tillkännagives 

att 

vår kära lilla mor 

Amanda Johnsson 
lämnade oss i dag i en ålder av 65 

år, sörjd och saknad av oss, släkt och 

vänner. 

Tullanäs, Ulvö den 21/1 1944. 

BARN och BARNBARN. 

Klockor ringa så sakta till ro 

Mor har funnit ett ljusare bo 

Aftonens stjärna lyser så blid 

Sov lilla mor, vila i frid. 

Sv. ps. 434. 

 

  
 

 

 
 
 
 

Vår kära lilla  

Johanna Rydiander 
har ingått i den eviga vilan i sitt 

73:dje levnadsår, sörjd men i ljust 

och tacksamt minne bevarad. 

Verahult, Billarp den 19/1 1944. 

Make, barn och barnbarn. 

Sv. ps. 519. 

Jesus för världen givit sitt liv, 

Öppnade ögon, Herre mig giv. 

Mig att förlossa offrar han sig, 

Då han på korset dör ock för mig. 

 

 
 

 

 
 
 
 

Vår ömt älskade mor, 

mormor och farmor 

Kristina Jonsson 
har lämnat oss i dag i sitt 84:de 

levnadsår, sörjd och saknad. 

Bromåla, Häradsbäck den 10/1 1944. 

BARNEN. 

Barnbarnen.   

Sv. ps. 424: 7. 
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lantbrukare i Häradsbäck, Axel polisman i Lagan, och Oskar anställd vid Ramnaberg, V. 

Torsås, samt döttrarna Ida och Jenny, gifta och bosatta i U.S.A., Anna gift och bosatt i 

Borås, samt Märta, som har anställning i Borås. 
 

  I onsdags avled i sitt hem Verahult, Billarp, fru Johanna Rydiander, maka till lant-

brukaren Ferdinand Rydiander. 

  Den bortgångna drabbades av en svår sjukdom, som på några dagar ändade hennes liv. 

Hon var 72 år gammal. 

  Hon var född i Härlunda och har tillbringat hela sitt liv i denna kommun. 

  Närmast sörjande äro förutom maken fem barn samt en syster. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 3 Februari 1944. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller på lördag förre hemmansägaren Johan Larsson, Karsemåla, Härlunda. 

  Han är född i V. Torsås, där han även var bosatt under sitt första äktenskap. Då han för 

andra gången gifte sig övertog han sin hustrus födelsehem i Karsemåla, Härlunda. På 

denna plats bor han fortfarande kvar och vilar ut efter strävsamma år.  

  Hr Larsson har varit en verksam och mångsidig man, en ”allehandsmakare”, för att tala 

med bygdens tunga. Inte bara sitt steniga jordbruk har han skött utan även varit en duktig 

snickare, slaktare etc. En stor skara barn har han tillsammans med sin nu avlidna hustru 

fostrat till samhällsnyttiga medborgare. Personliga motgångar och bekymmer voro inte 

makarna främmande. Sålunda kan nämnas, att de vid ett tillfälle läto begrava 3 barn på 

samma dag. Men trots detta har jubilaren behållit en ljus syn på tingen och är humoristisk 

och gladlynt. Han är dessutom en rättänkande man, pigg och intresserad av tids-

händelserna. Ända tills hans syn försvagades för ett par år sedan, såg man honom 

vandrande den milslånga vägen till Härlunda kyrka allt ibland. Han är en utmärkt 

skildrare av gamla tiders seder och bruk. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 23 Lördagen den 12 Februari 1944. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Vår lilla solstråle 

Kjell-Elis 
lämnade oss i dag 5 månader 

gammal. 

Älskad. Saknad. 

Billarp den 10 februari 1944. 

GUNHILD o. ERIK BENGTSSON. 

En liten ängel till oss kom, 

hälsade och vände om. 
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Tillkännagives, 

att 

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

min älskade Maka 

och vår kära Mor 

EMMA BENGTSSON 
vilken i dag stilla insomnat i sitt 

79:de levnadsår, djupt sörjd och 

saknad av oss, släkt och vänner. 

Torbjörnahult, Häradsbäck den 1 mars 

1944. 

MAGNUS BENGTSSON. 

Barnen. 

Ditt trötta huvud domnat, 
Mor vilar nu i frid. 

Mor har så stilla somnat 

från oro sorg och strid. 
 

Sv. ps. 436. 

Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 24 Februari 1944. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon hemmansägaren Anton Nilsson, Långasjömåla, Härlunda. 

  Jubilaren är uppfödd på den gård i Långasjömåla, som han nu brukar. Här har han 

genom outtröttligt arbete och odlarnit åt sig rest ett minnesmärke av bestående värde. Han 

är en utomordentlig representant för den småländske bonden, när denne är som bäst. 

  Varmt intresserad av allt, som rör hemsocknen, har hr Nilsson även anlitats för kommu-

nala värv. Sålunda har han i 16 år varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen samt under många 

år av taxeringsnämnden. Sedan ett flertal år tillbaka är han ledamot av kyrkorådet och 

skolstyrelsen. 

  Trots allt det hårda arbete med den ovänliga småländska jorden har hr Nilsson förmått 

bevara en ljus och av god humor präglad syn på livet och tingen, vilket förskaffat honom 

många vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 4 Mars 1944. 

 
Dödsfall. 
 

  I onsdags avled i sitt hem i Torbjörnahult, 

Härlunda, fru Emma Bengtsson, maka till f. 

hemmansägaren Magnus Bengtsson. 

  Den avlidna var vid sin bortgång 79 år 

gammal. Hon tillhörde en släkt, vars med-

lemmar utmärkts av hög ålder och ovanlig 

strävsamhet. Många äro de åkrar i Härlun-

da, som av dem erövrats från skogen. 

  Född i Hallaboda, var Emma Bengtsson 

det första barn i Härlunda, som blev döpt av 

den kände komministern Gustaf Ansgarius 

Lindblad, som detta år erhöll sitt första 

missiv i Härlunda, där hans verksamhet 

sedermera blev riksbekant. Den första tiden 

efter giftermålet bodde makarna i Billarp 

men köpte sedan en gård i Torbjörnahult, 

vilken de brukade tills de för ett par år 

sedan sålde denna och drog sig tillbaka från 

jordbruket. Personligen var den avlidna en 

god och varmhjärtad kvinna, vilken helt 

gick upp i omsorgen om sitt hem. 

  Som närmast sörjande stå make och barn. 
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Tillkännagives, 

att 

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

vår käre son och broder 

VICTOR RUDOLF 
JOHANSSON 

som efter ett långt, tåligt buret 

lidande lugnt och stilla insomnade i 

den eviga vilan den 4 mars i en ålder 

av 27 år, djupt sörjd och saknad av 

föräldrar, syskon, övrig släkt och 

vänner. 

Godhult pr Häradsbäck den 5 mars 

1944. 

ALMA o. AXEL JOHANSSON. 

Syskonen. 
 

Sv. ps. 297. 

Vid ditt läger dödens ängel stod, 

viskade så sakta: Nu Du lidit nog, 

och Du lycklig är, som nu fått sluta, 

i från plågor och från livets strid, 

och Ditt trötta huvud luta 

uti evig frid. 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Torsdagen den 2 Mars 1944. 
 
Kyrkliga högtidsdagar i Härlunda.  Gudstjänsten i Härlunda kyrka fick i söndagen 

särskild högtidlig prägel, i det att komminister G. Linder inbjudit samtliga de elva 

årsklasser konfirmander, som han haft till konfirmandmöte. 

  Det var en stämningsfull syn, när den hundrahövdade skaran ungdom i alla åldrar tågade 

in i sin hembygds tempel. Varje plats i bänkraden blev också upptagen. Med märkbar 

gripenhet lyssnade menigheten till den predikan, som sedan hölls av pastor Sven 

Hultman, S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö, vilken talade om Petrus oupphörliga fall och 

om hans upprättelse. 

  Efter högmässans slut bjöd komminister Linder ungdomsskaran till prästgården, där de 

sedan trakterades med såväl andlig som lekamlig spis. 

  I onsdags kväll, var vespergudstjänst anordnad i Härlunda. Stiftsadjunkt P. Stensson, 

Växjö, höll en tankeväckande predikan över första akten. Efteråt hölls allmän nattvards-

gång. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 37 Tisdagen den 7 Mars 1944. 
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Ur Smålandsposten N:o 47 Lördagen den 25 Mars 1944. 
 

Dödsfall. 
 

  I onsdags avled f. hemmansägaren  Frans 

Olof Johansson, Långhult, Häradsbäck, i sitt 

84:de levnadsår. Den avlidne var född i 

Örkened av småländska föräldrar. I unga år 

reste han till Amerika, där han vistades till 

år 1895, då han återvände till fädernebyg-

den och slog sig ned i Härlunda, där han 

inköpte en gård. Denna brukade han, tills 

han överlämnade den till en son, i vars hem 

han sedan i lugn och under kärleksfull 

omvårdnad framlevat sin ålderdom. 

  I sin krafts dagar var den avlidne en 

synnerligen dugande och framsynt jord-

brukare. Hans erfarenhet och kunnande togs 

även i anspråk för kommunala värv. Så-

lunda tillhörde han under ett flertal år 

socknens kommunalnämnd och fattig-

vårdsstyrelse. 

  Den avlidne var en verkligt godhjärtad och 

helgjuten kristen, som stilla och försynt 

gick sin väg genom livet. Som närmast sörjande vid båren stå fem barn, av vilka tvenne 

vistas i Amerika, sonhustru, svärson samt barnbarn och barnbarnsbarn. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 28 Mars 1944. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem i Truvedstorp, Häradsbäck, 

avled i söndags f.d. hemmansägaren Karl 

Gustav Persson i en ålder av 73 år. 

  Den avlidne var född i Vashult, Härlunda. 

Under ett antal år arrenderade han en gård i 

Steglehylte, V. Torsås men återvände slut-

ligen till Härlunda och köpte där en gård i 

Truvedstorp, vilken han brukade, tills han 

för några år sedan överlämnade den till en 

son. Vid sidan om jordbruket var han verk-

sam som slaktare. Han var en dugande jord-

brukare och utförde flera förbättringsar-

beten på såväl jordbruk som byggnader. 

  Den avlidne efterlämnar minnet av en 

redbar och rättskaffens man med en av god 

humor präglad livssyn. 

 

 

 

 
 
 
 

Vår käre fader 

Frans Olof 
Johansson 

insomnade stilla i dag i sitt 84:de 

levnadsår, innerligt sölrjd och 

saknad av oss, släkt och vänner. 

Långhult, Häradsbäck, den 22 mars 

1944. 

HILDING och ANNA. 

VILHELM och KARIN. 

OSKAR och ADA. 

NINNI och ARVID. 

BETTY. 

Barnbarn och barnbarnsbarn. 
 

Sv. Ps. 554. 

 

 
 
 
 

Min älskade make, 

vår käre lille far, 

f.d. Hemmansägaren 

Karl Gustav 
Persson 

avled lugnt och stilla i dag i en ålder 

av 73 år, sörjd och saknad av mig, 

barn och barnbarn, syskon och 

många vänner. 

Truvedstorp pr Häradsbäck, den 26/3 

1944. 

EMMA PERSSON. 

Barnen.  

 

Sv. Ps. 546, 594. 
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Vår kära, lilla mor 

Kristina Karlsson 
avled i dag i sitt 84:de levnadsår, 

djupt sörjd och saknad av oss, 

barnbarn, syster, släktingar och 

vänner. 

Gäddegölshult, Härlunda den 30 mars 

1944. 

BARNEN. 

Sänd, Herre, Dina änglar ut 

och möt vår moder kära. 

Och när vår sista dag är slut, 
låt oss få vara henne nära. 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 30 Mars 1944. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 1 April 1944. 

 
Dödsfall. 
 

  I sitt 84:de levnadsår avled i torsdags 

änkefru Ingeborg Kristina Karlsson, 

Gäddegölshult, Häradsbäck. 

  Den avlidna var änka efter framlidne hem-

mansägaren J. Karlsson, Gäddegölshult. 

Sedan makens död för ett tjugotal år sedan 

har hon bott hos sina tre söner, vilka bruka 

fädernegården. Den bortgångna var en 

dugande och arbetsam kvinna, som alltid 

satte arbetet högt i ära. Ännu i ålderns da-

gar var hon vid god fysisk hälsa. 

  Närmast sörjande äro tre söner och en 

dotter samt syster och barnbarn. 

 

 

 

 
Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 29 April 1944. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Min kära älskade lilla mor 

Emelia Svensson 
född den 4/11 1889, 

har i dag ingått i den eviga vilan, 

lämnande mig, släkt och vänner i 

djupaste sorg och saknad. 

Lockhult pr Häradsbäck den 26/3 1944. 

SIGNE SVENSSON. 

En tröst i sorgen Gud mig ger 

att lilla mor ej lider mer. 
 

Sv. Ps. 579. 

Affärsöverlåtelse. 
Härmed meddelar undertecknade, att vi fr.o.m. den 1 maj överlåter 

vår i Häradsbäck bedrivna kafé- och konditorirörelse till fröken 

Alma Johansson.  I anledning av överlåtelsen ber vi att få tacka ära-

de kunder för det förtroende som kommit oss till del, samtidigt ber 

vi på det varmaste att få rekommendera vår efterträdare. 

                                                            MILDRED och RUNE LARSSON. 

Refererande till ovanstående skall det alltid bliva min strävan, att på 

bästa sätt betjäna ärade kunder och söka vinna såväl gamla som nya 

kunders fulla förtroende. 

       Häradsbäck den 28/4 1944. 

                                                                                 ALMA JOHANSSON. 
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Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den20 Maj 1944. 
 
Härlunda-skola utmärker sig.  Bland pristagarna i Folket i Bild:s teckningstävling 

märkes Karsemåla skola i Härlunda. Det gällde för deltagarna att illustrera svenskt 

helgfirande. Bland 50 priser á 50 kr. och 100 priser á 25 kr. erövrades ett 50 kr:s-pris av 

Karsemåla skola. Pengarna skola användas som hjälp till skolresa. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 27 Maj 1944. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Söndagen den 28 Maj 1944. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 86 Lördagen den 3 Juni 1944. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i dag småskollärarinnan fröken Esther Urzander, Häradsbäck. 

  Hon är född i Uråsa och utexaminerades i Borås, varefter hon efter ett par års vikariat 

kom till Häradsbäck. Här har hon tjänstgjort över 30 år och har under denna tid hunnit 

leda ett tusental elever på de första stapplande stegen på kunskapens väg. Begåvad med 

en sällsynt stark energi och arbetsduglighet har hon på ett synnerligen lyckligt sätt lett 

undervisningen och med verkligt intresse gått in för denna sin livsuppgift. Hennes krafter 

har även räckt till för arbete utanför skolan. Så har hon under en tid skött tjänsterna som 

organist och telefonist. 

 

 

Wincent Andersson 

Signe Svensson 

Virestad.                               Härlunda. 

Pingstafton 1944. 

 

 

 

Förlovade 

Auktion. 
Lördagen den 3 juni kl. 2 e.m. låter 

f.d. distriktsbarnmorskan Maria Gus-

tavsson, Kommunalhuset, Häradsbäck, 

på grund av avflyttning från orten 

försälja all sin värdefulla lösegendom, 

bestående av damrumsmöbel, linne-

skåp, bord, stolar, köksattiralj, koppar, 

gals, porslin, därav matservis för 12 

personer, vridmaskin, en del linnevaror 

m.m. 12 band Bonniers konversations-

lexikon samt en damcykel. 

  Tre månaders betalningsanstånd, mot 

vanligt äganderättsförbehåll. 

  Textilkort medtages. 

  Häradsbäck den 25/5 1944. 

                              ERNST LINDBERG. 
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  Glad och livlig samt utrustad med en rik humor ser fröken Urzander städse ljust på livet 

och tingen, och hon förmår även dela med sig av sin ljusa livssyn. Då hon därtill är 

fridsam och snar att hjälpa, har hon förskaffat sig många vänner såväl av sina elever som 

kolleger. Då hon med detta läsår avgår från sin tjänst för att njuta sitt otium, följes hon av 

idel välgångsönskningar. 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Torsdagen den 15 Juni 1944. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  I måndags avled i sitt hem i Spjutaretorp, Härlunda, f. hemmansägaren August Jonasson 

i en ålder av 77 år. 

  Dan avlidne var en redbar och rättskaffens man. Varmt religiös försummade han sällan 

gudstjänsten i kyrkan, så länge krafterna stodo honom bi, och han var en trägen gäst vid 

nattvardsbordet. 

  August Jonasson var född i Härlunda på samma gård, där han nu slutat sina dagar. 

Gården var då endast ett torp, men genom outtröttligt arbete har han erövrat stycke efter 

stycke från skogen och lagt under plogen, så att när han för några år sedan överlämnade 

gården, hade åkerarealen mer än fördubblats. 

  Under sin krafts dagar anlitades han även för kommunala värv. Sålunda tillhörde han 

under ett antal år kommunalnämnden. Personligen var den bortgångne högt aktad för sin 

rättrådiga karaktär och sitt vänsälla och gästfria sinnelag. 

  Som närmast sörjande stå maka, barn och barnbarn. 
 

Hyllning. 
 

  I samband med skolavslutningen riktade skolstyrelsens ordförande pastor G. Linder ett 

tack till småskollärarinnan Esther Urzander, som efter en 33 år lång tjänstetid med detta 

läsår avgår med pension. Talaren mindes särskilt fröken Urzanders skicklighet och 

outtröttliga arbetsförmåga, vilken även under de tider, då klasserna varit onormalt stora, 

förhjälpt henne till goda resultat. 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 27 Juni 1944. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tack 
För all hyllning på min 60-årsdag fram-

bär jag till Härlunda Folkskolestyrelse, 

kamrater, elever och f.d. elever, släkt 

och vänner mitt varma tack. 

   Häradsbäck den 12 juni 1944. 

                         ESTHER URZANDER. 

 

 

Ernst Petersson 

Edith Johansson 

Härlunda.                               V. Torsås. 

 

Simon Andersson 

Mebel Svensson 

Virestad.                               Härlunda. 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 29 Augusti 1944. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på fredag förre hemmansägaren Karl Julius Johansson, Häradsbäck.  

  Han är född inom församlingen. I unga år var han, som äldste sonen, föräldrarna 

behjälplig med gårdens brukande. För något år sedan köpte han emellertid själv sin 

fädernegård, vilken han dock efter en tid sålde till en broder. Jubilaren är en sympatisk 

och präktig person samt därtill begåvad med en utmärkt sångröst. Under en följd av år har 

han tillhört Härlunda kyrkokör. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Torsdagen den 7 September 1944. 
 

Dödsfall. 
 

  I måndags avled i Illagölsmåla, Härlunda, fru Kristina Petersson, i en ålder av 82 år. 

  Den avlidna var änka efter f. hemmansägaren Sven Petersson, som avled för något år 

sedan. Hon var född i Finnanäs i V. Torsås och kom som barn till Härlunda, där hon för 

ett 60-tal år sedan ingick äktenskap. Makarna brukade först den gård, där hon nu avlidit, 

och köpte sedan en gård i Verahult men återvände efter några år till Illagölsmåla. Denna 

gård överlämnades på ålderns dagar till en son, hos vilken den gamla vårdats, tills de båda 

slutat sina dagar. De senaste åren har den avlidna varit sjuklig. Med Kristina Petersson 

bortgick ännu en representant för de dugliga lantbrukarhustrur, som trots hårt arbete 

förmått fostra sin barnskara till dugliga medborgare. 

  Som närmast sörjande stå barn och barnbarn. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 12 September 1944. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller på tisdag f.d. hemmansägaren m.m. Magnus Svensson, Knoxhult, Härlunda.  

  Svensson är född i Olofshylte, V. Torsås. I unga år arbetade han dels å föräldragården, 

och dels utbildade han sig till dugande snickare. När han för över 60 år sedan ingick 

äktenskap, övertog han sin svärfars lantbruk i Tullanäs, samma socken. Efter några år 

köpte man 1/4 mtl Knoxhult i Härlunda. Under den långa tid han innehade detta hemman, 

utförde han där ansenliga grundförbättringar av olika slag. För något över 20 år sedan 

sålde han sitt hemman till en av sina söner, kyrkovärden Liss-Olof Magnusson, som nu är 

ägare till detsamma.  

  Detta betyder ingalunda, att den verksamme mannen tänkte slå sig till ro. Tvärtom. 

Mångsidigt begåvad, som han är har han ända till på allra sista tiden varit i oavbruten 

verksamhet med tillverkning av jordbruksredskap, laggkärl m.m. Han har även 

dokumenterat sig som en skicklig möbelsnickare etc. På grund av gedigenhet har hans 

arbeten rönt stor efterfrågan. I det kommunala livet har hr Svensson även tagit verksam 

del exempelvis som ledamot av kyrko- och skolråd. Och vid det omfattande restau-

reringsarbetet av Härlunda kyrka 1927 var Svensson en av de ledande krafterna. I hög 

grad kyrkligt sinnad har han ej gärna velat utebli från gudstjänsterna i församlingens 

kyrka. Utrustad med en ovanligt god hälsa uppbär Svensson sina många levnadsår 

synnerligen väl. Till sitt väsen är han rättfram, rättrådig, trofast och sällskaplig. 
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Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 14 September 1944. 
 
F.d. Härlundabo fast för kioskstölder i Värnamo.  I våras begingos en rad kiosk-

stölder i Värnamo, av vilka flertalet nu uppklarats, sedan Värnamopolisen nu anhållit en 

tidigare straffad lantbruksarbetare Gösta Almar Bengtsson, född i Härlunda.  

  Vid förhör har Bengtsson erkänt, att han natten till den 26 mars i järnvägskiosken stulit 

varor för 60 kr., att han natten till den 16 april i kiosken också erkänt, att han stulit för 

sammanlagt 582 kr., samt att han samma natt förövat inbrott i en bil, som vid tillfället 

varit parkerad på pensionat Turistens gård, och stulit 12 kr. I Folkets park hade han natten 

till den 8 maj tagit varor till ett värde av över 100 kronor. 

  Vid fortsatta förhör erkände den anhållne, att han i Folkets park för ungefär en månad 

sedan stulit en kamera, som han funnit hängande på en cykel. Bengtsson har också erkänt, 

att han stulit tobakskort från klädespersedlar samt vidare förklarat sig skyldig till en 

tidigare begången stöld i Agunnaryd.  

  Han misstänkes för övrigt för ytterligare fyra inbrott, som begåtts i Ohs bruk och Gälla-

ryd samt dess likes för ett brott av samma av annan art. 

  Bengtssons bekännelse har lett till ännu ett anhållande. I detta fall gäller det en diverse-

arbetare från Voxtorp, som är 17 år.  

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 149 Lördagen den 23 September 1944. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller i dag fru Carolina Lundgren, Vashult, Härlunda. 

  I unga år ingick hon äktenskap med bagaren Carl Fredrik Lundgren. 1902 flyttade 

makarna till ett torp i Näshult, vilket senare inköptes. På detta har de gemensamt utfört 

stora förbättringsarbeten.  

  Fru Lundgren har varit en arbetsmänniska som få. Då hennes make för 37 år sedan blev 

invalid, kom arbetsbördan att nästan helt vila på henne. Änka sedan ett år tillbaka har hon 

tillsammans med en dotter skött jordbruket, tills hon för ett par år sedan överlämnade det 

till en son. Moder till nio barn kan hon se tillbaka på ett strävsamt liv. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 164 Torsdagen den 19 Oktober 1944. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon hr Alfred Jönsson, Lockhult, Häradsbäck. 

  Jönssons föräldrar voro blekingar till börden men slogo sig ned i Härlunda, där de 

arrenderade gården Björkeryd, som då var kronohemman. Efter faderns frånfälle skötte 

syskonen gården. Sedermera slog sig Jönsson ned på ett torp, som då lydde under 

prästgården, för att på äldre dagar flytta till Vashult. För något år sedan kom han till 

Långhult.  

  Jubilaren har städse varit en arbetsam man, som med stark plikttrohet gått till sina 

uppgifter. Han var också en god representant för den småländska händigheten och före-

tagsamheten. Han är en duktig slöjdare, och alstren av hans flit äro alltjämt efterfrågade. 

Utrustad med ett gott humör och med ett humoristiskt sinnelag har den gamle heders-

mannen alltid varit omgiven av vänner. 

 



 
45 

Ur Smålandsposten N:o 171 Tisdagen den 31 Oktober 1944. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Lördagen den 16 December 1944. 
 
Kursavslutning i Härlunda.  En skolkökskurs i Härlunda, som hållits under sex veckor 

hos lantbr. A. Gustafsson, Ellagölshult, Härlunda avslutades i torsdags.  

  Ett 30-tal gäster, bestående av elevernas föräldrar m.fl., mottogos i den rikt smyckade 

festsalen. Eleverna, vars antal uppgick till 13, visade att de lärt sig hur ett middagsbord 

skall dukas.  

  Under middagen underhöllo eleverna med visor, som mottogos av gästerna med glatt 

humör. Ett tack till skolkökslärarinnan fröken Stina Törjesson framfördes av kurs-

bestyrelsens ledamot lantbrukare Ejnar Johansson, vari han särskilt betonade den goda 

praktiska såväl som teoretiska kunskapen i matlagning som eleverna fått mottaga. 

Därefter överlämnade eleverna som minnesgåva ett silverfat med gravyr samt blommor, 

varefter de hyllade sin lärarinna med en egenhändigt författad visa. Ett tack till eleverna 

framfördes av kursbestyrelsens ledamot hr Frits Jönsson. Till sist sjöngs, ”Du gamla, du 

fria”. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 28 December 1944. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Vår älskade far, 

farfar och morfar 

Karl Johan Alfred 
Johansson 

lämnade oss i dag i sitt 80:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, 

släkt och vänner. 

Häradsbäck den 29 okt. 1944. 

BARNEN. 
 

Sv. Ps. 560. 

Karl Nilsson 

Hildegard Håkansson 

Härlunda. 

Julafton. 

 

Göte Olofsson 

Gerda Svensson 

Härlunda. 

Julafton. 

 

                              

 

 

 

Arvid Jönsson 

Lillie Ahlkvist 

Härlunda.                                 Malmö. 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 6 Januari 1945. 
 
Brudkrona skänkt till Härlunda.  En person, som önskar vara okänd, har till Härlunda 

församling skänkt en synnerligen vacker brudkrona. Denna, som är av förgyllt silver och i 

stilrent utförande, visades i söndags efter högmässan för kyrkobesökarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 13 Januari 1945. 
 
Hittades översnöad under järnvägsvagnen.  Natten mellan tisdagen och onsdagen fick 

polisen i Älmhult taga hand om en fyllerist under mindre vanliga omständigheter.  

  En man hade nämligen berett sig ett viloläger under en järnvägsvagn intill järnvägens 

lastkaj. Då han upptäcktes, var han ordentligt översnöad och kraftigt berusad. Mannen 

fördes till polisstationens åtskilligt bättre logilokaler, där polisen hjälpte mannen att få liv 

i sina stelnade lemmar. På morgonen kunde mannen släppas ut och var då vid någorlunda 

gott kurage. 

  Hur det kunnat gå om mannen ej upptäckts å sin kyliga viloplats, är lätt att tänka sig. 

Mannen ifråga var på tillfälligt besök i Älmhult och hörde hemma längre österut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 18 Januari 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag lantbrukaren Gustav L. Petersson, Amundshylte, Härlunda. 

  Han är född i Karsemåla och var i tidigaste ungdomen sina föräldrar behjälplig vid 

jordbruket. Senare tog han emellertid anställning vid tegelbruk i Danmark och har även 

arbetat vid järnvägsbyggen i Norrland samt torvindustrier i södra Sverige. År 1921 ingick 

han äktenskap och arrenderade samtidigt en jordbrukslägenhet under Amundshylte, som 

han senare friköpte och där han alltjämt kvarbor. Sedan något år tillbaka arrenderar han 

därtill en granngård, varför hans arbetsduglighet flitigt har tagits i anspråk. Sin gård har 

han grundförbättrat, både i fråga om hus och jord. Tillsammans med sin präktiga maka 

har hr Petersson fostrat nio barn, av vilka han numera har god hjälp. Sedan några år är 

han kassör i Framtidsförbundets sjukkassa. Jubilaren är en jovialisk och humoristisk man, 

som ser ljust på tingen och tillvaron. 
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Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 1 Februari 1945. 

 
Dödsfall. 
 

  I måndags avled f.d. kyrkovärden Magni 

Hörberg, Häradsmåla, Härlunda, i sitt 70:de 

levnadsår.  

  Hörberg är född i Virestad. Tidigt blev han 

föräldralös och kom som femåring till 

fosterföräldrar i Härlunda. Vid 35 års ålder 

ingick han äktenskap, och makarna flyttade 

då till Häradsmåla, där de alltsedan varit 

bosatta. Hörberg var en duktig odalman, 

som skötte sitt lantbruk på ett mönstergillt 

sätt. Han blev också anlitad i allmänna värv 

och var sålunda under fyra år kyrkovärd 

och tillhörde skolrådet och kyrkorådet. 

Lugnt och försynt gick han sin väg fram, 

och hans i övrigt gedigna karaktärs-

egenskaper förskaffade honom allmän 

uppskattning. 

  Han sörjes närmast av maka, barn och 

barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 10 Februari 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem i Knihult, Härlunda, har f. hem-

mansägaren Gustav Magnusson hastigt av-

lidit utan föregående sjukdom i en ålder av 

83 år. Han var född i Karsemåla, samma 

församling, där föräldrarna innehaft ett litet 

lantbruk. Efter att i ungdomen ha varit an-

ställd på gårdar i orten ingick han äktenskap 

och kom därvid att övertaga en gård i Kni-

hult, där han alltsedan varit bosatt. Mag-

nusson var en sällsport arbetsam och idog 

jordbrukare, som å sitt lilla hemman odlat och stenbrutit jord. Gården överlämnade han 

slutligen till en son. Han hade sorgen se denne gå bort i sina bästa år. Den yngste sonen, 

som varit bosatt i Amerika återvände då och köpte fädernegården, men även han gick före 

sin far ur tiden. 

  Magnusson, som var änkling sedan många år, sörjes närmast av en dotter och hennes 

familj, vilken nu är ägare till hemmet och hos vilken den gamle varit boende 

 
 
 
 

 

Min älskade make, vår käre 

gode far 

F. d. Kyrkovärden 

Magni Hörberg 
har i dag hastigt avlidit i sitt 70:de 

levnadsår, lämnande oss i djupaste 

sorg och saknad. 

Häradsmåla den 29/1 1945. 

HULDA HÖRBERG. 

Ellen och Albert. 

Vilhelm och Vivan. 

Björn. 

Hilma och Henning. 

Ingvar. Jan. 

Signe.    Bernt. 

Emil. 

Befall i Herrens händer, 

Din möda och din väg, 

och hur sig världen vänder, 

hans ord i hjärta äg. 

Ty intet ord är givet, 

så fast som Herrens ord, 

och ingen gärning blivit, 

som ej i Gud är gjord. 

 

Vår käre far, svärfar och morfar 

Gustav Magnusson 
har i dag stilla och lugnt avlidit i sitt 

83:dje levnadsår, sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss. 
Knihult, Häradsbäck den 6/2 1945. 

Augusta och Helmer Lundberg. 

Gunnar. 
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Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 8 Februari 1945. 
 

Födelsedag. 

90-åring. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 90 år fyller i morgon änkefru Emma Larsson, Krampanäs, Härlunda. 

  Hon är född på ett torp under Potteboda, samma församling, och var den äldsta av fem 

syskon. Fadern, som stundom arbetade vid järnvägsbyggen i Värmland för att kunna 

försörja sin familj, hade, berättar nittioåringen, vid sin avresa en vår endast kr. 1:50, 

vilken summa lika delades upp mellan makarna för de närmaste behoven. Det var sålunda 

under mycket små förhållanden, som barnen växte upp. Familjen bodde på skilda 

torplägenheter, tills de mot hårda villkor lyckades låna 500 kr. och för dessa köpte en 

liten gård i Karsemåla. 

  Jubilaren är konfirmerad för den på sin tid mycket omtalade väckelseprästen Lindblad. 

Undervisningen varade från midsommar till mitten av maj, och den nitiske läraren höll 

barnen kvar hela dagarna. Den dag, unga Emma ”gick fram”, hade hon inte ätit något 

hemma alls, ty bröd fanns inte, men dagen till ära, bytte modern ut ett knyte ull mot ett 

bröd i kyrkbyn, varav dottern fick en liten bit, och på så sätt orkade med ett kyrkförhör på 

stående fot under tre timmar i följd. Detta hände under nödåret 1869. Hennes fader hade 

till slut kunnat köpa en tunna råg för 25 kr., men som en mandagslön på den tiden inte 

översteg 50 öre, förstår man lätt, vilken svårighet som var förknippad med det dagliga 

brödets förvärvande. 

  Efter att ha innehaft platser i hembygden först och senare i Skåne ingick jubilaren 

äktenskap år 1884 med hemmansägaren Peter Larsson, Krampanäs. Med honom hade hon 

åtta barn, av vilka flera dogo i späd ålder, två av dessa lät makarna begrava samma dag. 

Maken dog 1937 och var vid sitt frånfälle 97 år gammal. Innan han gick ur tiden, hade 

gården överlämnats till äldste sonen, och hos denne och hans hustru åtnjuter den gamla 

hederskvinnan den bästa och ömmaste vård, något som hon också i högsta grad gjort sig 

förtjänt av. 

  Fru Larsson är, liksom sin framlidne make var, en utmärkt skildrare av svunna tiders 

seder och bruk. Det är inte för mycket att här använda ordet kulturbärerska. Med be-

varade själsförmögenheter tager hon intressant del av allt, som händer och sker kring 

henne. Hörseln är utmärkt men synen ganska dålig. Hon har i övrigt haft en god hälsa, 

och förhållandet är ännu i stort sett detsamma. Så sent som i somras gick hon varje dag 

till postlådan vid huvudvägen för att stundom många gånger om dagen spana efter brev 

från sonen i Amerika.  

  Jubilaren är en god representant för den småländska allmogekvinnan, då hon är som 

bäst. Hela hennes levnad har varit präglad av tungt arbete och oftast stora svårigheter men 

genom enastående flit och omtanke nådde hon en tryggad ålderdom. 

Emma Larsson.  



 
49 

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 17 Mars 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag chaufför Ferdinand Bengtsson, Häradsbäck.  

  Bengtsson, som är född i Kyrkhult, arbetade i yngre år som elektriker vid Sydsvenska 

kraftaktiebolaget. Senare emigrerade han till Amerika. Vid återkomsten till hemlandet 

slog han sig ner i Häradsbäck, där han öppnade bilstation för persontrafik. För några år 

sedan lade han om denna till lastbilsåkeri. 

  Bengtsson är en synnerligen arbetsam och dugande man. Hans organisatoriska förmåga 

och ovanliga motorkunnighet har även tagits i anspråk inom Härlunda brandkår, där han 

nu bekläder posten som brandchef. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 24 Mars 1945. 
 
Olyckshändelse i Virestad.  Trafikbilägaren Ture Hultkvist, Barkhult, Virestad, råkade 

häromdagen i det isiga väglaget slinta under arbete med lastning av sågstockar. 

  Det bar sig ej bättre än att han av veven till lyftkranen på bilen fick ett slag över näsan, 

så hårt att näsbenet gick av. Den skadade fördes fortast möjligt till doktor Kjellin i 

Älmhult, som anlade ett första förband, varefter han forslades till lasarettet i Ljungby. 

Någon fara för framtida men torde ej föreligga. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 27 Mars 1945. 
 

75-åring och några hemvärns- 
män omintetgjorde flykten. 

 
Konsul Pay överlistade de tyska flygarna, som gått 

ned på Femlingen. 

 
Ensam i en roddbåt höll han två av dem i schack, 

tills hemvärnet anlände. 

 
  Förtjänsten av det tyska flygplan, som på söndagsmorgonen, nödlandade på sjön Femlingen i V. 

Torsås, och som efter utförd rekognosering inte lyckades lyfta och ge sig hem till Tyskland igen, 

tillkommer i första hand den 75-årige f.d. generalkonsuln C.M. Pay och några hemvärnsmän. 

Genom ett rådigt och djärvt ingripande från konsulns sida och inför hemvärnsmännens blanka 

vapen föredrogo nämligen de fem besättningsmännen att avstå från den planerade flykten. 

  Det tyska planet hade kommit från Rügen och var ute på en övningsflygning. I det dimmiga 

vädret råkade piloten att tappa kursen och förirrade sig ett gott stycke ut över sydöstra Östersjön. 

Därefter har man tangerat Öland och sedan helt förlorat uppfattning om var man befann sig. När 

planet vid 5-tiden på söndagsmorgonen hade kommit in över Smålands sjöområden, hade 

besättningen fortfarande trott, att planet flög över Östersjöns kusttrakter. Man beslöt därför att gå 

ner och rekognosera läget. Efter ett misslyckat försök till landning på en mindre sjö som visade sig 

alltför liten, landade planet i den s.k. Basteviken invid Fagranäs. Dessförinnan hade planet dock 

kretsat omkring under en kvarts timme på låg höjd och väckt åtskilliga Torsås-bor. Själva 

landningen observerades dock icke av någon, då landningsplatsen ligger något avsides. 



 
50 

  Efter landningen stannade två av de fem besättningsmännen kvar i planet för att hålla detta i 

högsta beredskap för start, medan de tre andra klättrade ned i den medhavda gummibåten och 

rodde in till en av gårdarna i Fagranäs, dit de anlände vid 1/2 6-tiden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Här träffade de först på svenskamerikanen August Jonasson, som någorlunda kunde göra sig 

förstådd på engelska med en av tyskarna. Givetvis blevo tyskarna mycket förvånade, när de fingo 

veta, att de befunno sig på svensk mark och landat på en liten insjö. De blevo emellertid mycket 

väl mottagna av ägaren på gården Enock Johansson, som också bjöd på förplägnad, då flygarna 

voro mycket hungriga. De voro ej heller sena att återgälda artigheten och bjödo på cigaretter och 

choklad. Hr Johansson sökte också i det längsta kvarhålla dem för att hemvärnet skulle kunna 

alarmeras. Som det dock inte fanns telefon på gården, voro inte utsikterna stora, och när därför 

tyskarna uttalade en önskan om att få tala med en ”konsul”, varmed de säkert menade en tysk 

konsul, som kunde hjälpa dem tillrätta, lovade hr Johansson vid 8-tiden beredvilligt, att han skulle 

ro dem över till konsul C.M. Pay på ön Högaholme ute i sjön. Väl i båten kastade tyskarna utan 

uppmaning ifrån sig sina revolvrar för att därmed visa sin uppskattning av lantmannens tjänst-

villighet. 

  Konsul Pay tog väl emot de morgontidiga gästerna och bjödo dem även på traktering. Han fram-

höll emellertid för dem, att i och med att de hamnat i Sverige också voro tvungna att stanna kvar 

här, vilket också kunde vara det bästa för dem själva. De ville emellertid inte lyssna på det örat 

utan förklarade samstämmigt, att de ville tillbaka till Tyskland för att slåss. De voro också över-

tygade om att Tyskland skulle vinna kriget inom en månad. 

  Under tiden hade landsfiskal Gustaf Öhrstam, Alvesta, hemvärnsområdesbefälhavaren fjär-

dingsman John Samuelsson och Fo-staben alarmerats av konsul Pay, och hemvärnet beordrades till 

Fagranäs udde, som ligger i ganska rät linje mellan Högaholme och det tyska planet. 

  När det därför inte var möjligt att längre hålla kvar tyskarna, erbjöd sig konsul Pay att ro dem 

tillbaka till planet. Två av tyskarna hoppade över i konsulns båt, medan den tredje fick följa med i 

hr Johanssons båt, som följde tätt efter konsulns. Konsuln satte sig själv vid årorna och rodde så 

sakta han kunde, medan han i godan ro samtalade med flygarna – allt med beräkningen att 

hemvärnsmännen skulle hinna till Fagranäs, innan han och Johansson nådde dit med sina båtar. 

  Hemvärnsmännen hade emellertid sett konsuln och de tyska flygarna från ett annat håll och hade 

därför satt ut en båt från en annan udde och sökte genskjuta tyskarna. När dessa fingo se de andra 

båtarna, blevo de märkbart oroliga och ville hjälpa konsuln med rodden. Konsuln slog emellertid 

bort alla händer, och styrkt av hemvärnsmännens närhet kommenderade han den i stränga ordalag 

att hålla sig lugna. Det började också snart att glänsa av hjälmar och gevär runtomkring på 

stränderna, och tyskarna funno för gott att ge upp hoppet om flykt. 

Flygplanet, en Blohm & Voss BV 138 C-1 efter landningen på sjön Femlingen. 
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  Pays båt hann emellertid fram till planet något ögonblick före hemvärnsbåten, och en av flygarna 

hoppade upp i planet, vars motor var pådragen för fullt. I nästa ögonblick var emellertid hemvärns-

båten framme, och inför hemvärnsmännens hotfulla pistoler och gevär lämnade samtliga planet. 

Att de tidigare kastat bort sina pistoler, ångrade de säkerligen i det ögonblicket, och att de inte 

kapitulerade frivilligt, därom kunde man icke taga miste på deras upprörda men dock väldicip-

linerade uppträdande. Inför svenskarnas beslutsamma uppträdande funno de för gott att inte gå 

bröstgänges tillväga. 

  Sedan en hemvärnsman avdelats för bevakning av planet och krupit upp på flygplanets nos, 

företogs färden i de tre båtarna tillbaka till Fagranäs gård, där landsfiskal och militär efter en stund 

infunno sig och togo hand om tyskarna. 

  Vid ett tillfälle gjorde emellertid tyskarna ett svagt försök till flykt. Under motivering att de ville 

gå ned till gummibåten för att hämta proviant, avlägsnade de sig i riktning mot stranden. Fjär-

dingsman Samuelsson visste emellertid, att det inte fanns någon proviant i båten, och inför hans 

hotande vapen funno de för gott att vända om. 

  Det tyska bombplanet, som var en tremotorig flygbåt medförde flera bomber och tre skjutklara 

kulsprutor. Vid landningen hade det fastnat i en vassrugg, men under söndagens lopp flöt det ut i 

sjön, allt medan hemvärnsmannen satt kvar uppe på planet – en något oangenäm färd, eftersom 

bomberna kunde tänkas komma i farlig närhet av någon sten e. dyl. Planet blev sedan säkert förtöjt 

ett stycke från land. 

  De fem tyskarna överfördes på söndagseftermiddagen till Kronobergs regemente för internering 

där tills vidare. 

  Det tyska planet besöktes i går av svenska flygexperter och kommer i dag att flygas till en svensk 

flyghamn. 

  Som en kuriositet kan nämnas, att konsul Pay, som är norsk undersåte, åsamkats förluster genom 

tyskarnas ingripande i Norge. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Fredagen den 30 Mars 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på söndag lantbrukaren Ernst Håkansson, Bromåla, Härlunda. 

  Jubilaren är född i Slätthult, samma församling, där hans föräldrar hade en gård. Liksom 

för de andra av bröderna i den stora syskonskaran emigrerade han i unga år till Amerika 

för att finna en bättre utkomst. Där var han länge verksam inom skilda arbetsområden 

men längtan till gamla landet blev honom omsider för stark, varför han för ett 20-tal år 

sedan återvände hem. Hemkommen köpte han Bromåla gård, och där bor han fortfarande 

kvar, fastän jordbruket är bortarrenderat. Håkansson är en stilla och försynt person med 

djup förankring i religionen. Han tillhör den kategori människor, som går sin väg genom 

livet utan att vara andra till stötesten. Hans redighet och goda karaktär har förskaffat 

honom många vänner. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Söndagen den 1 April 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hugo Johansson 

Tina Petersson 

Härlunda.                      Västra Torsås. 

Påskafton. 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 51 Onsdagen den 4 April 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 1 Maj 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  90 år fyller på fredag Matilda Nord, Truvedstorp, Härlunda. 

  Jubilaren är född på den plats, där hon alltjämt bor. I barndomen var Matilda Nord 

anställd på gårdar dels i hemorten och dels i Skåne. Hon skötte med gott humör sina 

åligganden och var en eftersökt och duktig arbetskraft. Nu på sin ålderdom, då hennes 

rörelseförmåga är beskuren, åtnjuter hon god omvårdnad av sin son. Den gamla är 

fortfarande relativt kry och intresserad av vad som händer och sker omkring henne. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Torsdagen den 10 Maj 1944. 
 

Fred. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folke Andersson 

Sonja Johansson 

Hökön.                              Häradsbäck. 

 

 

 

Förlovade 

Hör, klockorna sjunga en jublande sång 

i majdagens tidiga timma! 

De tälja att fasornas midvinter lång 

nu flytt, likt en morgondimma. 

  

Nu slutad är striden. Men arm är den värld, 

som vacklande söker sig resa 

bland sotiga murar, bland blodiga svärd 

och ungdomens skaror så glesa… 

 

Dock hoppet skall spira ur gravarnas mull 

bevattnat med änkornas tårar. 

Det offer, som gjordes för rättens skull, 

skall blomma i kommande vårar. 

 

Men låt oss ej glömma i fredsglädjens rus: 

Ej fullständigt fritt ligger Norden. 

Än sörjer man tyst i en broders hus 

där glädjen är dämpad vorden.       

                                                   HELGA LINDBERG. 

 
 



 
53 

Ur Smålandsposten N:o 77 Lördagen den 19 Maj 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller annandag pingst fru Hilda Olsson, maka till förre handlanden Henrik Olsson, 

Härlunda. 

  Född och uppväxt i Trolleboda, samma socken, ingick hon äktenskap i unga år och 

makarna kommo därefter att bli bosatta å den vackra lägenheten Marieberg i kyrkbyn, där 

de alltjämt kvarbor och som en gång varit den välbekante väckelseprästen Gustaf 

Ansgarius Lindblads hem. 

  Fru Olsson har gjort sig känd som en utomordentligt dugande och präktig kvinna, vilken 

på grund av många goda egenskaper vunnit allmänna sympatier. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 29 Maj 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller på tisdag fru Kristina Hörlin, Knihult, Härlunda.  

  Hon såg dagens ljus i grannsocknen V. Torsås. I slutet av 1890 ingick hon äktenskap 

med soldaten P. J. Hörlin, och makarna bosatte sig i Kyrkön, Knihult. Här har fru Hörlin 

utfört en vacker gärning, i det hon, medan maken oftast låg i fält, skötte och förestod hem 

och jordbruk samt fostrade flera barn. På senare tid har hennes hälsa varit vacklande, men 

hon har ett gott stöd av sin make, vilken ensam har vården om henne. Till sin person 

gladlynt och optimistisk har 80-åringen många vänner. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 14 Juni 1945. 
 
Nytt skolreglemente i Härlunda?  Folkskoleinspektören Andersson har till domkapitlet 

översänt handlingar rörande förslag till reglemente och läroplan för Härlunda skoldistrikt. 

  Enligt förslaget skola följande skolor finnas: Häradsbäck, Hårdahult, Karsemåla och 

Spjutaretorp. Den årliga lästiden skall vara 39 veckor. Tjänsten vid Hårdahult skall 

uppehållas med icke ordinarie lärarekraft. 

  Härlunda skoldistrikt är jämförelsevis vidsträckt, varför barnens skolvägar i många fall 

äro ganska långa. Då byvägarna i betydande omfattning gå över skogsmark till ensamt 

liggande gårdar, ombesörjes inte alltid vägunderhållet på tillfredställande sätt. På grund 

härav är det ofta förenat med svårigheter särskilt för småskolans elever att dagligen 

bevista skolan. Det är av denna anledning skoldistriktet enat sig om att växellov bör 

införas i Häradsbäck skola. 

  Gruppundervisning vid distriktets B3-skolor kommer att underlätta undervisningen vid 

dessa skolor. Med hänsyn till skolvägarnas längd böra småskolans elever beredas ledighet 

på skolan en veckodag. Inspektören tillstyrker. 

 

 

Sture Swanholm 

Gunborg Thilly 

Fjelie.                                    Härlunda. 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 16 Juni 1945. 
 
De gamlas dag firad för första gången i Härlunda.  I Häradsbäcks kyrkby var i ons-

dags en vacker kyrklig högtid, i det att ”De gamlas dag” för första gången firades i 

Härlunda församling. 

  I samband därmed hölls skriftermål och nattvardsgång. Efter skriftermålet, som hölls av 

kyrkoherde G. Linder, besteg kyrkoherde H. Geelmuyden predikstolen och höll en 

innehållsrik och tankeväckande predikan. 

  Efter nattvarden samlades de äldre i församlingssalen, där de serverades kaffe och 

förplägades rikligt. Denna servering hade ordnats och bekostats av Härlunda kyrkliga 

syföreningar. Därefter talade kyrkoherde Geelmuyden om den välbekante forne herden i 

Härlunda Gustaf Ansgarius Lindblad, vilken han personligen mindes som en enkel och 

ödmjuk trons och bönens man. Talaren uttryckte även sin glädje över att ha fått 

sammanträffat med några av den gamle väckelseprästens konfirmander. Dessa liksom 

övriga gamla åhörde med synbar rörelse talet. Högtiden, som mycket värdesattes av 

gästerna, avslutades med psalmsång. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 94 Söndagen den 17 Juni 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag prästgårdsarrendatorn Ernst Lindberg, Häradsbäck, Härlunda.  

  Jubilaren är född i Knihult. Efter att i tidiga ungdomsår ha varit verksam å fäderne-

gården ingick han äktenskap år 1921, och makarna övertog arrendet å Härlunda präst-

gård. Här har hans arbetsduglighet och sinne för ordning och reda gjort, att han blivit 

känd som en eminent och framsynt jordens brukare. Men Ernst Lindberg har inte alltid 

fått ägna sig åt detta verksamhetsområde. Hans goda begåvning har flitigt tagits i anspråk 

inom socknens kommunala liv liksom förhållandet förr var med hans fader. Sålunda var 

han under en följd av år ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Sedan det nya världskriget 

började är han ordförande i kristidsnämnden å orten, en befattning som han sköter med 

minutiös noggrannhet och individuell hänsynsfullhet. Vidare är han ordförande i 

nykterhetsnämnden, ledamot för Kronobergs läns sparbanks filial i Härlunda. Jubilaren är 

en omtyckt och värderad person, som genom sitt älskvärda och gemytliga sätt vunnit allas 

vänskap och sympati. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 26 Juni 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Skoglund 

Elin Svensson 

V. Torsås.                             Härlunda.  

Midsommarafton.  

      

Gösta Carlsson 

Edith Johansson 

Skatelöv.                               Härlunda. 

                         

 

 

Förlovade 



 
55 

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 5 Juli 1945. 

 
Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjuklighet har f. hemmans-

ägaren Gustaf Svensson, Allemåla, Här-

lunda, avlidit å denna församlings ålder-

domshem, i en ålder av 63 år. 

  Den bortgångne var född i Torbjörnahult, 

Härlunda. Efter att i yngre år ha haft 

anställning hos lantbrukare i orten ingick 

han äktenskap och köpte en gård i Lock-

hult, vilken han emellertid efter några år 

sålde samt flyttade till den jordbruks-

lägenhet i Allemåla, där han senast varit 

verksam innan sjukdomen bröt ned honom. 

Gustaf Svensson, var en person, som levde 

ganska tillbakadragen och stilla.  

  Han sörjes närmast av hustru i andra 

giftet, åldrig moder samt flera syskon. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 107 Torsdagen den 12 Juli 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter ett sakta avtynande har förre hem-

mansägaren Magnus Svensson, Knoxhult, 

Härlunda, avlidit i sitt 86:te levnadsår. 

  Den gamle var född 1859 i Olofshylte, V. 

Torsås. Sedan en äldre broder övertagit 

fädernegården, köpte Svensson vid sitt 

äktenskap för 61 år sedan sedan sin makas 

föräldragård i Tullanäs, samma socken. När 

han innehaft detta hemman några år, köpte 

han 1/4 mtl Knoxhult, där han sedan varit 

bosatt. 

  På denna gård har han utfört betydande 

förbättringsarbeten på hus och jord. 

Svenssons kunnighet och duglighet har 

under hans krafts dagar flitigt tagits i an-

språk för kommunala och allmänna värv. 

Sålunda var han bl.a. i många år ledamot i 

kyrko- och skolråd. Vid ett omfattande 

restaureringsarbete av Härlunda kyrka för 

18 år sedan var Svensson en av de ledande 

männen. Mångsidig, händig och idog som han var, har Svensson vid sidan om sin 

verksamhet som jordbrukare och särskilt sedan han för 25 år sedan överlämnade gården 

till en son, varit flitigt sysselsatt med olika slags hantverk, såsom möbelsnickeri, till-

verkning av laggkärl, jordbruksredskap m.m. 

  Med Svensson bortgick en hedersman av gamla stammen, en gedigen och rättrådig man. 

Ända från tidiga år var han varmt hängiven kyrkan och fädernas tro. I sitt personliga um-

gänge var han trofast och sällskaplig. 

 
 

 

 

 

Tillkännagives 

att 

min älskade make 

f.d. Hemmansägaren 

Gustaf Svensson 
i dag efter ett långvarigt lidande 

stilla avlidit i en ålder av 63 år, sörjd 

och saknad av mig, åldrig moder, 

syskon samt släkt och vänner. 
Häradsbäck den 1/7 1945. 

JENNY SVENSSON. 

W. Ps. 486. 
 

 

 
Min älskade make, 

vår käre far, 

f.d. hemmansägaren 

Magnus Svensson 
har i dag stilla avlidit i sitt 86:te 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i ljust och älskat minne 

bevarad. 
Knoxhult, Häradsbäck den 10 juli 1945. 

KRISTINA SVENSSON. 

Barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn. 

Loven Gud, jag hamnen hunnit. 

Sen på mig: en liten tid 

har jag möda haft och strid, 

och stor hugnad har jag funnit. 
Gråt ej, efterblivne vän! 

Gud förenar oss igen. 
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Min älskade make, 

vår käre lille far 

Hemmansägaren  

Johan Gustaf Frantz 
* den 10 augusti 1895, 

† den   1 augusti 1945, 

avled stilla å Växjö lasarett efter en 

långvarig och svår sjukdom. I vår 

tunga sorg deltaga mor, syskon, 

svärföräldrar, övrig släkt och vänner. 

Långhult, Häradsbäck den 1 augusti 

1945. 

SIGNE FRANTZ. 

Arthur. 

Rune. 

Ingvar. 

Lycklig Far som nu fått fara 

till en skön och bättre värld, 

där han nöjd och fri får vara, 
ej av sjukdom mera tärd. 

Men ett tomrum det dock bliver 

efter älskad Far så kär, 
som ej fyllas kan i livet, 

då han från oss gången är. 

Sv. Ps. 355. 

 

  Närmast sörjande äro 83-årig maka, barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Bland barnen är 

äldste sonen Liss-Olof kyrkovärd och ägare till fädernegården, Aron Mauritz teol. stud. i 

Lund, Betty gift med kvarn- och sågägaren Emil Magnusson i Målensås, Virestad, Vendla 

gift med smedmästare Alfred Wickström, Häradsbäck, och Ester gift med kyrkovärd 

Johan Pettersson, Slätthult, Härlunda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 120 Lördagen den 4 Augusti 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en kort tids sjukdom har hem-

mansägaren Gustaf Frantz, Långhult, Här-

lunda, avlidit. Han fyllde i dagarna 50 år. 

Född i Virestad emigrerade han i 18-års-

åldern till U.S.A., där han fick anställning 

vid fabrik. Till Sverige återvände han efter 

några år, men det nya landet drog honom 

tillbaka, och han gjorde småningom sin 

andra färd dit. Där ingick han också äkten-

skap men miste tidigt sin hustru.  

  År 1932 reste han ånyo hem till Sverige 

och ingick senare äktenskap nytt äktenskap 

efter att ha förvärvat en gård i Långhult, 

Härlunda. Sedan dess har han ägnat sig åt 

modernäringens utövande. Han var en 

skötsam och intresserad jordbrukare.  

  Den bortgångne, som lämnar efter sig ett 

ljust och aktat minne, var en av motgångar 

och olyckor hårt prövad person.  

  Närmast sörjes han av makan och fyra 

barn, varav tre i sista äktenskapet, åldrig 

moder samt många syskon. 

 

 

 

 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på tisdag hemmansägaren och f. sjökaptenen Johan E. Andersson, 

Torbjörnahult, Härlunda. 

  Jubilaren är född och uppväxt i Bohult, V. Torsås, där fadern idkade handelsrörelse. 

Innan han ännu uppnått myndig ålder, emigrerade han till Amerika, liksom så många 

andra av hembygdens söner och döttrar i slutet av förra seklet. Efter att ha arbetat någon 

tid på farm och fabrik, gjorde han sin första sjöresa som besättningsman, i det han gick ut 

med engelska fullriggaren ”Lilian”, destinerad till Australien, en färd som tog inalles ett 

år. Under de närmaste sex åren seglade han med olika fartyg, varpå han övergick till 

hamn- och flodtrafiken i New York och kringliggande farvatten. Andersson avancerade 

småningom till skeppare, stundom på egen skuta. I cirka trettio år, har Andersson varit på 

sjön och under denna långa tid hunnit med att besöka ett stort antal främmande länder och 

hamnar, från vilka han har många minnen. År 1905 ingick han äktenskap i Sverige och 

vid ett besök här tre år senare, köpte han 1/4 mtl. Torbjörnahult Östregård i Härlunda 

församling, vilket han dock senare utarrenderade och återvände till sjömanslivet. Med 

detta fortsatte han till 1931, men har sedan dess gjort ett par korta besök i U.S.A. Numera 

ägnar han sig mestadels åt skötseln av sin gård. Den ungdomliga jubilaren är en nobel och 
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helgjuten person, utrustad därjämte med god humor och ett sällskapligt sätt, varför han 

vunnit såväl sympatier som vänskap. 

 

Stuga från 1600-talet nedriven utan tillstånd därtill.  En byggnad med stort kultur-

historiskt värde, belägen i Truvedstorp, Härlunda, har i dagarna blivit offer för den stora 

”vedhungern” och skattat åt förgängelsen. Det är en för bebyggelsen i de småländska 

byarna under 1600-talet typisk bostadsbyggnad, som nu blivit söndersågad till ved.  

  Vederbörande, som låtit riva byggnaden, har underlåtit att söka tillstånd härför hos 

länsarbetsnämnden i länet – som bekant får byggnad icke rivas, förrän till stånd därtill 

lämnats – och länsarbetsnämnden har beslutat om föranstaltande av åtal härför. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 124 Lördagen den 11 Augusti 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag hemmansägaren Frans Larsson, Långhult, Härlunda.  

  Jubilaren är skåning till börden, född i Malmöhus län. Till Härlunda kom han för ett 

antal år sedan och förvärvade då en gård i Långhult, som han fortfarande innehar. Som 

jordbrukare har han visat prov på stor kunnighet och sköter utmärkt sin gård. Utrustad 

med ett vinnande sätt har jubilaren i sin nya hemtrakt funnit många vänner. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Söndagen den 2 September 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 142 Tisdagen den 11 September 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  65 år fyller i morgon f. lantbrukaren och kyrkovärden Emil Petersson, Hårdahult, 

Härlunda. 

  Han är född på denna ort och övertog i unga år sin fädernegård samt ingick äktenskap. 

Som modernäringens utövande kunde han på sin tid räkna som en av församlingens 

främste, i det att han med blicken öppen för tidens krav utförde stora förbättringsarbeten 

både å byggnader och jord. Ladugården har han helt låtit nybygga. Numera har han 

lämnat gården i en son och en dotters händer, men bor fortfarande kvar där tillsammans 

med sin maka och är dagligen verksam i olika slags göromål. Klartänkt och begåvad har 

Petersson flitigt anlitats inom Härlunda kommunala liv. Sålunda har han länge varit 

ledamot av kyrko- och skolråd samt kyrkokassör, ledamot av kyrko- och skolråd samt 

kyrkokassör, ledamot av kommunal- och pensionsnämnden, godeman vid lantmäteri-

förrättningar, vice ordförande i kommunalstämman samt under en lång följd av år 

kyrkovärd. Denna befattning innehade han till 1944. Den ungdomlige och jovialiske 65-

åringen är en human och redbar man och har genom sina goda personliga egenskaper 

vunnit såväl aktning som sympati och vänskap. 

 

 

Theodor Svensson 

Emely Svensson 

Härlunda.                               Virestad. 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 146 Tisdagen den 18 September 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på fredag f. lantbrukaren Fredrik Johansson, Knihult, Härlunda. 

  Jubilaren såg dagens ljus på denna plats och har sedan varit bosatt där. Sedan han gift 

sig övertog han gården efter sin fader. I yngre år var han verksam inom Härlunda 

kommunala liv. Sedan några år tillbaka har han lämnat gården till en son, men bor 

fortfarande kvar där. Han är en gladlynt och sällskaplig man och är allmänt värderad. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 147 Torsdagen den 20 September 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag vägarbetaren Anton Bengtsson, Långhult, Härlunda. 

  Han är född och uppväxt i Torstensmåla, Almundsryd, där fadern var lantbrukare. Efter 

sitt äktenskaps ingående bosatte han sig i Långhult. Bengtsson har under många år haft 

anställning vid vägkassorna i södra Kronobergs län och har gjort sig känd som en sköt-

sam och dugande arbetare. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 27 September 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  65 år fyller på lördag änkefru Vendla Petersson, Vashult, Härlunda. 

  Jubilaren är född i Ängadal, V. Torsås, men kom redan i tvåårsåldern till en faster och 

hennes make, den kände gammalläsaren Erik Larsson, Stockhyltan. I unga år reste hon 

över till Danmark, där hon under några år hade anställning i Köpenhamn. Återkommen 

till sin hembygd ingick hon äktenskap med Nils Magnus Petersson, även han Torsåsbo. 

Makarna köpte då Vashult Norregård och på denna plats har de fostrat nio barn till goda 

medborgare. För 13 år sedan överlämnade de gården till äldsta dottern och hennes make 

samt inköpte ett mindre hem, även detta i Vashult. År 1939 blev fru Petersson änka. Hon 

har gjort sig känd som en synnerligen dugande husmor, en intresserad väverska och en 

verklig ordningsmänniska. Personligen sympatisk och vänsäll är hon avhållen av alla, 

med vilka hon kommit i beröring. 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 154 Tisdagen den 2 Oktober 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på fredag fru Ester Holm, Lockhult, Härlunda.  

  Hon är född och uppvuxen i Gäddhult i samma socken, där föräldrarna hade lantbruk. 

Efter ingånget äktenskap med lantbrukaren Frans Holm kom hon att bli bosatt i den gård i 

Lockhult, där hon alltjämt bor. Jubilaren är en dugande och i hög grad rutinerad husmor, 

som helt ägnat sig åt hemmet. Personligen är hon sympatisk och försynt. 
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Ur Smålandsposten N:o 155 Torsdagen den 4 Oktober 1945. 
 

Dödsfall. 
 

  I tisdags avled å Härlunda ålderdomshem 

f. hemmansägaren Karl Johansson, 63 år 

gammal. Född och uppväxt i Husjönäs i 

samma församling har han tillbringat störs-

ta delen av sitt liv på denna plats som sina 

föräldrars hjälp vid jordbruket. Efter 

faderns död köpte han föräldrahemmet. Sin 

moder, som avled för några år sedan, 

ägnade han en uppoffrande vård. Sedan han 

för en tid sedan sålt sin gård, har han på 

grund av ohälsa vårdats på ålderdoms-

hemmet. Han sörjes närmast av släktingar i 

fjärmare led. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 160 Lördagen den 13 Oktober 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på tisdag hemmansägaren Henrik Johansson, Knoxhult, Härlunda. 

  Han är född och uppvuxen på denna plats och övertog i yngre år gården efter sina 

föräldrar. Han har gjort sig känd som en energisk och intresserad jordbrukare. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 8 November 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  85 år fyller på söndag änkefru Sofia Nilsson, Truvedstorp, Härlunda.  

  Den gamla såg dagens ljus i grannförsamlingen V. Torsås. Efter ingånget äktenskap med 

lantbrukaren Johan Nilsson brukade makarna först ett jordbruk under Häradsmåla forna 

militieboställe. Därefter inköpte de en gård i Truvedstorp, där fru Nilsson alltjämt bor 

kvar hos en son. Hon är änka sedan något år tillbaka. På senaste tiden har hennes syn 

försämrats, men så länge hon så kunde, var hon en flitig kyrkobesökare. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 15 November 1945. 
 

Födelsedag. 
   
  50 år fyller i morgon vägmaskinist Adolf Rosengren, Häradsbäck, Härlunda. 

  Jubilaren är bördig från Urshult. Under en lång följd av år har han arbetat vid olika 

vägkassor och har gjort sig värderad och omtyckt av såväl ledning som arbetskamrater. 

Hr Rosengren är en skötsam och dugande arbetare. 

 

 
F. Hemmansägaren 

KARL HERMAN 
JOHANSSON 

har i dag avlidit i sitt 64:de 

levnadsår, sörjd och saknad av släkt 

och vänner. 
Härlunda ålderdomshem den 2 okt. 

1945. 

SLÄKTINGARNA. 
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Ur Smålandsposten N:o 187 Torsdagen den 29 November 1945. 
 
Missionsgudstjänst i Härlunda.  I onsdags hade de äldres kyrkliga syförening i Här-

lunda anordnat försäljning i församlingssalen av skänkta handarbeten och andra gåvor 

utifrån. 

  Före auktionens början, höll missionspastor Sandström predikan i kyrkan. Och den 

talrika menigheten som hade mött upp, erinrades om missionens välsignelsebringande 

gärning ute i världen. Efter predikan var kaffeservering anordnad i församlingssalen, där 

pastor Sandström ånyo talade. Därpå vidtog församling och de vackra och nyttiga varor 

som gingo under klubban, betalades med stora pengar. Dagens behållning blev också 

synnerligen god, i det att enbart auktionen inbringade nära 1,000 kronor och det offer som 

upptogs i kyrkan, omkring 222 kronor, ett vackert resultat, om man betänker att Härlunda 

är en liten församling och att de yngres syförening ännu ej avhållit sin traditionella för-

säljning. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 6 December 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag fru Hilda Gustavsson, Trolleboda, Härlunda. 

  Hon är född i Husjönäs, samma församling. I hemmet utförde hon efter moderns 

frånfälle en pliktmedveten husmodersgärning innan hon ingick äktenskap med 

lantbrukaren Karl Gustavsson, Trolleboda. Fru Gustavsson är en i verklig mening utom-

ordentligt dugande kvinna med hem och familj som den centrala punkten i tillvaron. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 8 December 1945. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på onsdag hemmansägaren Oskar Johansson, Långhult, Härlunda. 

  Han är född och uppväxt inom nämnda församling. Gården han nu äger och brukar har 

han övertagit efter en broder och väsentligt förbättrat. Sålunda har Johansson utfört en del 

stenröjningsarbeten och odlat jord. Han har dokumenterat sig som en skötsam och 

intresserad modernäringens utövare. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Lördagen den 22 December 1945. 
 
Hästen skenade, dödsolycka.  En olyckshändelse, som krävde ett dödsoffer, inträffade i 

onsdags morgon i Almundsryd. 

  Då 31-årige Artur Johansson, son till Karl Johansson, Flygaboda, skulle spänna för 

gårdens häst, blev denne av någon anledning skrämd och skenade. Då Johansson skulle 

tygla honom intill en närbelägen stengärdesgård, kom hästen upp på denna och rev ner 

stenar, varvid den blev ytterligare upphetsad. Johansson, som befann sig bakom hästen, 

blev därvid sparkad och trampad i bröstet. Så fort sig göra lät, fördes han in till Växjö 

lasarett. Livet stod dock ej att rädda, utan han avled på onsdagskvällen. 

  Johansson, som var sin fader behjälplig med gårdens skötsel, sörjes närmast av föräldrar 

och syskon. 
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Min käre make, 

vår lille far och morfar 

Sven Johan 
Abrahamsson 

Häradsbäck, 

har i dag stilla insomnat i sitt 72:dra 

levnadsår, sörjd och saknad av mig, 

barn, barnbarn, släkt och vänner. 

Härlunda ålderdomshem den 22/12 

1945. 

ANNA ABRAHAMSSON. 

Barn och Barnbarn. 

Nu slut är smärtan,  

Du funnit frid. 

Men lämnat hjärtan, 

Som sakna Dig. 

Ps. 403 v. 8, 9. 

Ur Smålandsposten N:o 202 Torsdagen den 27 December 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Dödsfall. 
 

  Efter ett långt och svårt lidande har förre 

muraren Sven Johan Abrahamsson, Kram-

pamåla, Härlunda, avlidit å ålderdoms-

hemmet i sitt 72:a levnadsår. 

  Den bortgångne var född i Krampamåla. I 

yngre år köpte han ett jordbruk där, men då 

han tidigt utbildat sig till murare hos sin 

fader, var Abrahamsson flitigt anlitad som 

sådan under största delen av sitt liv. Gården 

hade han sedan någon tid lämnat i yngre 

händer. Han lämnar efter sig minnet av en 

redbar och sympatisk man. 

  Närmast sörjande är maka, barn och 

barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 203 Lördagen den 29 December 1945. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gunnar Bengtsson 

Hilma Vestesson 

Härlunda.                               Edenryd. 

Julafton 1945. 

 

 

 

Förlovade 

 

 

Erik Andersson 

Elsa Truvedson 

Härlunda.                                      Ryd. 

Julafton. 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 204 Söndagen den 30 December 1945. 
 
Flickan föll i vattnet och drunknade.  En tragisk olyckshändelse inträffade i 

Almundsryd på juldagen, då en femårig flicka, Ulla-Britt Jonasson, dotter till ryktare 

Jonasson, Söftesmåla, omkom genom drunkning. 

  Den lilla hade tillsammans med föräldrarna och syskonen på morgonen deltagit i 

julottan i Almundsryds kyrka. Vid hemkomsten hade hon och hennes 9-åriga syster gått 

ut och hade då begivit sig till bron över ån, som går förbi nära föräldrahemmet. Den lilla 

flickan hade plötsligt fallit i vattnet, och då det var djupt, hade systern omedelbart hämtat 

föräldrarna. Då dessa kommo tillstädes, hade flickan redan av strömmen förts ett avsevärt 

stycke från bron, och flickan var redan död, då hon togs upp från vattnet. Den sorgliga 

händelsen har väckt förstämning i trakten. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Födelsedagar. 
 

  75 år fyller i dag f.d. nämndemannen Gustaf Johansson, Almundsryd, tidigare bosatt i 

Knoxhult, Härlunda.  

  Johansson är född i V. Torsås. I unga år bosatte han sig jämte en broder på 1/8 mtl 

Knoxhult, som han i slutet av förra seklet köpte.  

  Hans förmåga har flitigt tagits i anspråk för allmänna värv. Sålunda har han varit 

valnämndens ordf. och kassör. Ordf. i fattigvårdsstyrelsen, kommunalstämmans ordf., 

ledamot i taxeringsnämnden, överförmyndare m.m. En tid var han nämndeman, men på 

grund av allt för stor arbetsbörda avsade han sig sedan detta uppdrag. 

  I Knoxhult utförde han på sitt hemman stora grundförbättringar. För ett antal år sedan 

flyttade han till Almundsryd, där han nu njuter sitt otium. 

 

  60 år fyller på söndag fru Anna Ohlsson, maka till lantbrukaren och förre kyrkovärden 

Carl Ohlsson, Amundshylte, Härlunda. 

  Jubilaren är blekingska till börden. I unga år ingick hon äktenskap och makarna bosatte 

sig å hans fädernegård Trolleboda. På denna plats voro de verksamma tills de för omkring 

18 år sedan sålde nämnda gård och förvärvade Härlunda församlings forna komminister-

boställe Amundshylte, en av socknens mest betydande gårdar. Här har fru Ohlsson som 

den utomordentliga arbets- och pliktmänniska, hon är, varit sin make ett trofast stöd i 

gårdens skötsel och genomgripande förbättringar på alla områden. Sedan en dotter och 

måg övertagit jordbruket på arrende, är fru Ohlsson alltjämt verksam med varjehanda 

husliga göromål. 

 

 

Med Kungl. Maj:ts tillstånd ha under-

tecknade antagit släktnamnet 

Tranvik 

Karl Johansson, Åtvidaberg. 

Arthur Johansson, Härlunda. 

John Johansson, Gransholm. 

 

 

 

 

 

Namnförändring 
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  50 år fyller i morgon hemmansägaren Vilhelm Svensson, Illagölsmåla, Härlunda.  

  Han är född och uppväxt på denna plats men arrenderade i yngre år en gård i Bromåla, 

samma socken, innan han inköpte sin fädernegård, där han alltsedan varit bosatt med sin 

familj. Svensson är en mycket energisk och kunnig jordbrukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 22 Januari 1946. 
 
Födelsedagar. 
 

  85 år fyller på fredag lägenhetsägaren Peter Johan Adamsson, Trädgårdslund, Långa-

sjömåla, Härlunda. 

  Jubilaren såg dagens ljus i Karsemåla, samma socken, men vid sju års ålder flyttade han 

med sina syskon och modern, som var änka, till ett torp under Krampanäs, Härlunda. Där 

växte han upp och omständigheterna gjorde, att han från tidiga barnaår fick lära sig arbeta 

hårt. Efter ingånget äktenskap friköpte han nämnda torp till hemmansdel. under nästan 

otroliga mödor och med äktsmåländsk energi förbättrade makarna detta jordbruk, dels 

byggnaderna, dels själva jorden. Men mitt inne i skogen gjorde Adamsson små nyod-

lingar och ljungen fick vika för brödsäd. fjorton barn hade makarna i sitt äktenskap, som 

upplöstes genom hustruns död 1941 efter firat guldbröllop. Numera är den gamle bosatt å 

lägenheten Trädgårdslund i Långasjömåla, som han under senare år förvärvat. Händig och 

allsidig, som han alltid varit, är han fortfarande verksam med bl.a. tillverkning av lagg-

kärl. Utrustad med ovanligt god hälsa färdas denne 85-åring flermilavägar på sin tre-

hjuliga cykel och i hemförsamlingens kyrka är sällan hans plats tom. Adamsson kan 

räknas till bygdens främste kulturminnesskildrare. 

 

  60 år fyller på fredag hemmansägaren Tibert Johansson, Knihult, Härlunda. Jubilaren är 

född på denna gård och köpte och övertog gården efter sina föräldrar. Johansson är en 

synnerligen dugande och intresserad jordbrukare och en god djuruppfödare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 26 Januari 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på måndag hushållerskan Karolina Johansson, Karlsborg, Häradsbäck. 

  Jubilaren är född och uppväxt i Härlunda. I yngre år innehade hon olika anställningar i 

familj innan hon blev bosatt hos en broder, skomakaren A. Johansson, Häradsbäck, vars 

hus hon förestår. Fröken Johanssons livsinställning har djup förankring i religionen och 

hon är en flitig kyrkobesökare. 
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Ur Smålandsposten N:o 13 Torsdagen den 24 Januari 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter ett svårt lidande har änkefru Emma 

Persson, Truvedstorp, Härlunda, avlidit. 

Hon var 77 år gammal. 

  Född i Växjötrakten ingick hon i ung-

domen äktenskap med dåvarande slaktaren 

Karl Persson. Makarna arrenderade sedan 

under en följd av år en gård i Vashult, 

Härlunda, varpå de överlämnade denna och 

arrenderade ett annat jordbruk, denna gång i 

Steglehylte, V. Torsås. För omkring 20 år 

sedan köpte de det jordbruk i Truvedstorp, 

där fru Persson nu slutat sina dagar. Hon 

var änka sedan något år tillbaka. 

  Närmast sörjes hon av tre söner, av vilka 

den yngste nu är ägare till hemmet samt en 

dotter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Söndagen den 27 Januari 1946. 
 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Riksantikvarien har till sitt ombud i V. Torsås 

och Härlunda, hemmansägaren Johan Nilsson, framfört sitt tack för det arbete han under 

det gångna året nedlagt på fotografering och uppmätning av äldre byggnader inom 

ombudsområdet samt angränsande Skatelöv m.fl. socknar. Där fråga är om rivning av 

särskilt värdefulla byggnader, är det önskvärt att eventuellt genom hänvändelse till 

landsantikvarien söka verka för deras bevarande, framhåller riksantikvarien, och erinrar 

att under de allra sista åren till stor del på grund av bränslesituationen en mängd 

kulturhistoriskt värdefulla hus rivits och stora kulturhistoriska värden därigenom gått 

förlorade. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 29 Januari 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag hemmansägaren Axel Svensson, Häradsbäck, Härlunda. 

  Han är född och uppväxt på den i kyrkbyn vackert belägna gård, som han tillsammans 

med en broder övertagit efter sina föräldrar men sedermera sålt till en granne. Bröderna 

Svensson bor emellertid alltjämt kvar jämte tvenne systrar och brukar jorden på arrende åt 

den nye ägaren. 50-åringen är en skötsam och dugande jordbrukare. 

 

 
Härmed tillkännagives, 

att 

vår kära mor, och 

farmor 

Emma Kristina 
Persson 

                  * den 19/3 1869 

                  † den 23/1 1946 

i dag lugnt och stilla slutat sitt svåra 

lidande i tron på sin Frälsare i tack-

samt minne bevarad av barn, barn-

barn, släkt och många vänner. 

Truvedstorp pr Häradsbäck den 23/1 

1946. 

BARN. 

Barnbarn. 

Mor har sträckt ut handen, 

Far har fattat den, 

och på andra stranden 
mötas de igen. 

 

Sv. Ps. 659. 
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Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 2 Februari 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  91 år fyller i dag änkefru Emma Larsson, Krampanäs, Härlunda.  

  Den gamla var född i Potteboda, samma socken, och uppväxt under hårda och prövande 

förhållanden. Efter sin konfirmation för den kände väckelseprästen G.A. Lindblad hade 

hon anställning såväl i Skåne som i hemtrakten, innan hon år 1884 ingick äktenskap med 

lantbrukaren Peter Larsson, som dog 97-årig 1937. Efter ett redligt och hedrande livs-

dagsverke njuter mor Emma nu sin ålderdoms vila hos sonen Gustav och hans maka, 

vilka övertagit gården och ägnar henne den bästa vården. Frånsett dålig syn är jubilaren 

vid god hälsa och vanlig vigör. Liksom sin bortgångne make är hon en utmärkt skildrare 

av gångna tiders händelser, som seder och bruk, vilka hon väl minnas. 

  Samma dag fyller hennes dotter, fru Anna Johansson, maka till hemmansägaren Alfred 

Johansson, Truvedstorp, Härlunda, 50 år. Hon är född i Krampanäs och ingick tidigt 

äktenskap, varpå makarna övertog hans föräldragård i Truvedstorp. Fru Johansson har 

gjort sig känd som en mycket duktig husmor, med hem och familj som den centrala 

punkten i tillvaron. 

 
Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 14 Februari 1946. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  På lördag gästas Linkullen, Härlunda, av Yngve Stoors hawaiiorkester, som i år firar sitt 

10-åriga jubileum i radio, där orkestern vunnit många beundrare av sin speciella konstart. 

Publiken bjudes denna gång på ett synnerligen omväxlande program i bästa revystil. 

 
Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 23 Februari 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på tisdag änkefru Emilia Jonsson, Truvedstorp, Härlunda.  

  Hon är född i Husjönäs, samma socken, där hon även tillbringade sina uppväxtår. I 25-

årsåldern ingick hon äktenskap med hemmansägaren Magni Jonsson och blev därvid 

bosatt vid hans gård i Truvedstorp. Tillsammans med honom har hon fostrat en stor 

barnaskara till präktiga medborgare. Gården har makarna förbättrat i avsevärd grad och 

bl.a. låtit uppföra ny mangårdsbyggnad. För omkring 10 år sedan blev fru Jonsson änka, 

men sedan gården överlämnats till sonen Arvid bor hon alltjämt kvar och förestår hans 

hem. Jubilaren har gjort sig känd och aktad som en synnerligen dugande husmor och 

kärleksfull mor. 

 
Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 26 Februari 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter ett sakta avtynande har Härlunda församlings äldsta invånare, änkan Elin 

Andersson, Långhult, avlidit i sitt hem. Hon fyllde vid årsskiftet 96 år. 

  Född och uppvuxen i Karsemåla, samma socken, fick hon i tidiga år börja arbeta för det 

dagliga brödet. Efter flera tjänsteår hos bönder i hemtrakten ingick hon äktenskap, och de 

båda makarna övertog ett dagsverkstorp under Torbjörnahult. Då ohälsa drabbade 

mannen, föll det på hennes lott att försörja familjen. Förutom det tunga dagsverket och 

hemmets göromål utförde hon allmogevävnader, som hon sålde. För c:a 30 år sedan 

bosatte sig familjen på den plats i Långhult, där hon nu fått sluta sin långa och hedrande 

livsgärning, ömt vårdad av sonen Johan. Närmast sörjande är barn. 
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Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 5 Mars 1946. 

 
Dödsfall. 
 

  Efter några dagars sjukdom avled i 

söndags i sitt hem f. lantbrukaren Nils 

Håkansson, Karsemåla, Härlunda, 83 år 

gammal. 

  Han var född på nämnda gård, som sedan 

1600-talet ägts av hans släkt. Efter ingånget 

äktenskap övertog han jordbruket, som han 

under årens lopp åtskilligt förbättrat och 

bl.a. försett med nya byggnader. Jämsides 

med gårdens skötsel var han under flera 

decennier verksam som slaktare och 

anlitades även som djurläkare. På äldre 

dagar överlämnade makarna gården till 

sonen Axel men bodde alltjämt kvar där. 

Med Nils Håkansson gick en gammal 

hedersman ur tiden. Han var prövad av 

personliga sorger – två söner och en dotter 

som gick före honom ur tiden – och ägde 

sin tröst i religionen och var en oförtruten 

sanningssökare. Närmast sörjes han av 

maka, barn och barnbarn. 

 

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 7 Mars 1946. 
 
Ny altartavla i Härlunda kyrka.  Domkapitlet har till byggnadsstyrelsen översänt ett 

förslag till ny altartavla för Härlunda kyrka. 

  Förslaget, som utarbetats av konstnären Marianne Nordström i Eskilstuna, har som 

motiv bibeltexten Dav. ps. 110: 2–3. Priset för tavlan beräknas till 2,000 á 2,500 kr. 

  Domkapitlet finner, att förslaget har en dekorativ helhetsverkan men anser dock, att 

ormmotivet fått ett alltför starkt framträdande. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag fru Blända Johansson, maka till hemmansägaren Arvid Johansson, 

Knihult, Härlunda.  

  Jubilaren är bördig från V. Torsås. Vid sitt äktenskaps ingående blev hon bosatt på 

makens fädernegård, där hon väl fyller sitt värv som en dugande och ansvarskännande 

husmor. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 39 Söndagen den 10 Mars 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller på onsdag f. hemmansägaren Sven Leander Johansson, Karsemåla, 

Härlunda. 

  Han är infödd Härlundabo. Under en lång följd av år ägde han och brukade den gård, 

som han för ett tiotal år sedan överlämnade till sonen Sigfrid men som Johansson 

tillsammans med en yngre son dock fortfarande brukar och bebor. Han blev änkling för 

omkring ett kvarts sekel sedan. Jämsides med skötseln av jordbruket var Johansson länge 

anlitad som tjärbrännare, ett numera utdöende yrke, som han behärskade suveränt. 

 
 

 

 

 

Min älskade make 

och vår käre far 

f. hemmansägaren 

Nils Johan 
Håkansson 

född den 23 okt. 1862, 

insomnade stilla i sitt hem söndagen 

den 3 mars, djupt sörjd och saknad 

av åldrig maka, barn och barnbarn. 
Karsemåla den 3 mars 1946. 

KERSTIN. 

Barnen. 

Ps. 424. 
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Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 14 Mars 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på lördag f. hemmansägaren Gustaf Thor, Björkeryd, Härlunda. Han är 

bördig från V. Torsås. Efter att i yngre år innehaft ett jordbruk där, arrenderade han för 

mer än 20 år sedan det forna förarebostället Björkeryd, som han sedan delvis friköpte. 

Häromåret överlämnade han gården till en dotter och måg men bor alltjämt kvar där med 

sin maka. Han har gjort sig känd som en intresserad jordbrukare och har väsentligt 

förbättrat såväl byggnader som jord. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 19 Mars 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på fredag fru Jenny Larsson, Knihult, Häradsbäck.  

  Hon är född och uppväxt å nämnda gård. I 25-årsåldern ingick hon äktenskap med 

hemmansägaren Algot Larsson, och makarna har alltsedan ägt och brukat den gård i 

Knihult, som de fortfarande bebor, och varest de utfört många och omfattande 

förbättringar å såväl hus som jordbruk. Fru Larsson är en utomordentligt verksam kvinna, 

med hem och familj som tillvarons centrala punkt. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 28 Mars 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller om söndag fru Jenny Svensson, maka till lantbrukaren Salomon Svensson, 

Petersborg Häradsmåla, Härlunda. 

  Jubilaren är bördig från V. Torsås. I ungdomen innehade hon olika platser, bl.a. hos 

godsägare Söderström, Ströby, Skatelöv, innan hon ingick äktenskap och blev bosatt på 

Petersborg. Fru Svensson har gjort sig känd som en duktig husmor och en god fostrarinna 

för sina barn. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 4 April 1946. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Postlinjen utsträckes?  Ett trettiotal korrespondenter hemställer hos generalpoststy-

relsen, att postbefordringslinjen från Häradsbäck poststation till Vashults by skall 

utsträckas till Vashult Östregård samt till Skärvet. Som linjen nu sträcker sig har de 

mellan 3–4 km. att gå för att få hämta posten. 

HÄRLUNDA. 
Undertecknad har i Häradsbäck öppnat FÄRG-, TAPET-, och 

KEMIKALIEAFFÄR.   Kvalitetsvaror i färger, fernissor. 

TAPETER till lägsta priser. 

TOILETTARTIKLAR och TEKNISKA PREPARAT av ledande fabrikat. 

SJUKVÅRDS- och FÖRBANDSARTIKLAR. GALANTERIVAROR 

Vördsamt 

OTTO KARLSSON. 



 
68 

Ur Smålandsposten N:o 69 Fredagen den 3 Maj 1946. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Bastuförening bildad i Härlunda.  NTO-avdelningen i Härlunda stod i söndags som 

arrangör för ett möte i Nya lokalen i Härlunda för bildande av en bastuförening. 

  Initiativtagaren till mötet, hr Algot Olofsson, höll ett intressant anförande i bastufrågan, 

varvid han redogjorde för två alternativ, som mötesdeltagarna hade att ta ställning till. Det 

första var en bastu för c:a 7,000 kr., det andra en finsk bastu för c:a 2,000 kr. Efter en 

stunds diskussion beslutade mötet antaga det första alternativet och sökte statsbidrag och 

kommunalt bidrag.  

  En kvinnlig syförening ställde i utsikt att kunna bidraga med 1,000 kr. 

  En interimsstyrelse tillsattes och fick i uppdrag att utarbeta stadgarna. Styrelsen fick 

följande sammansättning: lantbrukare E. Lindberg, trävaruhandlare W. Andersson, 

nämndeman P. Olofsson, fru Ida Svensson, fru Hilma Karlsson och folkskollärare S. 

Bergström. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 4 Maj 1946. 
 
Postanordningarna i Häradsbäck.  Kommunalnämndsordföranden Carl Gustavsson 

samt kommunalfullmäktigeordförande C. Ohlsson och ett stort antal ortsbor hemställer i 

en petition till poststyrelsen om vissa förbättrade postanordningar. 

  De hemställer att löspostlinjen Häradsbäck – Knihult – Truvedstorp – Karsemåla – 

Amundshylte – Trollaboda – Björksjömåla – Potteboda – Krontorpet – Häradsbäck skall 

ändras till lantbrevbäring med söckendagliga turer. Det påpekas att man hade vardagliga 

postturer ända till årsskiftet 1945 – 46, då det blev löspost fyra dagar i veckan. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 11 Maj 1946. 
 

Födelsedag.   
 

  60 år fyller i dag hemmansägaren Ernst Johansson, Långhult, Härlunda.  

  Jubilaren är bördig från Knihult, samma socken, där fadern var lantbrukare. För c:a 35 år 

sedan blev han i Långhult självägande lantbrukare. För c:a 20 år sedan bosatte han sig 

jämte sin familj å den gård, som han sedermera ägt och brukat. En arbetets man i eminent 

grad, som han varit och är, har han utfört så pass omfattande grundförbättringar å hus och 

jord, att de med hänsyn till den korta tid, under vilken de utförts, sakna motsvarighet i 

bygden. Sålunda har han bl.a. uppfört ny, modern och präktig ladugård, utfört vidlyftiga 

stenröjningsarbeten, omgärdat åkrarna med väldiga stenmurar etc.  

 

 

Arthur Nilsson 

Svea Bengtsson 

Härlunda.                               Virestad. 

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 14 Maj 1946. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 18 Maj 1946. 
 
  70 år fyller på tisdag änkefru Jenny Jönsson, Karsemåla, Härlunda.  

  Jubilaren är född och uppväxt i V. Torsås. I unga år ingick hon äktenskap med 

lantbrukaren Henrik Jönsson och makarna blev sedan bosatta på den gård i Karsemåla, 

där fru Jönsson fortfarande är bosatt. Hon är en av livet hårt prövad kvinna, som bland 

annat mist sin make samt sett fyra av sina barn gå ur tiden i blomman av sin ålder. Dock 

har hon förblivit vid sitt goda humör och vid relativt god hälsa trots många umbäranden, 

bl.a. på de skånska betfälten, där hon arbetat även sedan barnen börjat växa upp. Fru 

Jönssons livsgärning är värd ett hedersomnämnande. Sedan hon överlämnat gården i sina 

söners händer, är hon alltjämt verksam och förestår deras hushåll. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 25 Maj 1946. 
 
Ingen utsträckt postlinje.  Postdirektionen avstyrker liksom postmästaren i Älmhult en 

framställning från hr Nils Gottfridsson m.fl. korrespondenter i Vashult by med omnejd 

om utsträckning av löspostlinjen Häradsbäck – Vashult att omfatta Vashults Östregårdar, 

Jungfruboda och Skärvet. Postmästaren har ansett att postverket inte kan ikläda sig en 

merutgift på 204 kr. om året för en befolkning på 26 personer. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 90 Lördagen den 8 Juni 1946. 
 
Minneskors efter gammal kyrka.  Sedan riksantikvariens ombud Johan Nilsson, Västra 

Torsås, framhållit att ett kors borde uppsättas på den plats, där Härlunda församlings 

äldsta kända kyrka varit belägen, har ämbetet nu förordat närmare undersökningar av den-

na kyrkobyggnads exakta läge, områdets iordningsställande och uppsättande där av ett 

enkelt minneskors. 

 

Auktion. 
Lördagen den 18 maj 1946 kl. 2 e.m. 

låter Anton Bengtsson, Långhult, Här-

lunda s:n. på grund av flyttning genom 

offentlig auktion försälja en ko, 10 höns, 

ett bisamhälle samt ett hackelseverk. 

Häradsbäck den 13 maj 1946. 

                     ERNST LINDBERG. 
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Ur Smålandsposten N:o 97 Torsdagen den 20 Juni 1946. 
 

Midsommardröm. 
 

Blåklint och vallmo gunga 

sakta i skymningsvind. 

Tita och taltrast sjunga 

där bortom hagens grind. 

 

Stigen är grön och leder 

bort ifrån vardagens jäkt. 

Drömmens domän sig breder 

ljuvlig i midsommardräkt. 

 

Nimrod träd ut på gläntan, 

svinga din fjäderhatt! 

Någon går glad i väntan  

inne bland pors och krat. 

 

Kvällningens solglöd brinner 

trolskt emot timrat slott. 

Närmare kommen du finner 

sekelgrå koja blott. 

 

Hon som så länge dig väntat, 

långt bortom öden och år, 

stilla på dörren gläntat, 

skogen som skiltvakt står. 

                    HELGA LINDBERG. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Söndagen den 23 Juni 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Onsdagen den 26 Juni 1946. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Erik Säfström 

Signe Hörberg 

Grillby.                                 Härlunda. 

Midsommarafton. 

 

Lennart Nilsson 

Anna Johansson 

Härlunda. 

Midsommarafton. 

  

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

John Bengtsson 

Anna Nilsson 

Södertälje.                         Häradsbäck. 

Midsommarafton. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 4 Juli 1946. 
 

Slåttervisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

På minnesrik mark. 

 
Nyss satt jag och läste ett referat från Härlunda, där man firat en rad kyrkliga högtids-

dagar och där biskopen slutligen förrättat minnesgudstjänsten vid ett nyrest minneskors, 

ställt på den plats i Långasjömåla där socknens första kyrka en gång på 1500-talet upp-

fördes. När man själv är bosatt på annan ort, följer man med intresse allt som händer i en 

kär hembygd, och då man därvid erinras om något minne från fädernas tid, vill gärna tan-

karnas Fågel blå spänna vingarna till flykt, mer än vanligt som nu. Där långt bortom 

seklernas händelser och öden låg det lilla obygdskapellet, uppfört av timmer enligt vad 

gamla källor har att förtälja. Gården i dess närhet fanns med stor säkerhet redan då, 

eftersom sentida forskning låtit veta, att den gått i en obruten släktkedja under tretton 

generationer. Här helt nära det nu resta minneskorset stod – och står väl ännu – en 

snöbollsbuske, vilken markerar platsen för domprost Håkan Sjögrens födelsehem. 

  Det var omkring 1590, som det första gudshuset i Härlunda uppfördes. År 1599 låter 

man i Lübeck gjuta en klocka, som ännu är i bruk i församlingen, till storlek den andra i 

ordningen. Den omges av ett vackert linjemönster och har en inskrift, som i svensk 

översättning lyder: ”Mattias Benning gjorde mig i Lübeck år 1599. Loven Gud med 

välljudande cymbaler”. 

  Då det gamla kapellet omsider revs, skingrades efter tidens sed dess inventarier och 

fasta föremål och gick skiftande öden till mötes. Vad som kunde användas till praktisk 

nytta tillvaratogs. Som en kuriositet kan nämnas, att en förutvarande provinsialläkare i 

Ryd på en tjänsteresa i församlingens södra del i ett uthus påträffade en vackert snidad 

dörr, som vid närmare efterforskning befanns ha tillhört kapellet i Långasjömåla. 

  Det nuvarande templet i Härlunda – en liten idyllisk träkyrka – är inte stort mer än 

hundra år gammal. Inga ”kända” personer sova under torvan därunder – möjligen kron-

bruden, besjungen så underbart av Tegnér. Men tidens hjul rullar, här som annorstädes. 

Medan mörkskog speglar sig tjärnen intill Härlunda första kyrkplats och linnéans 

mandelångor dofta i drömsk julinatt, växer Häradsbäcks kyrkby med snabbhet ut till ett 

lika vackert som välbebyggt samhälle, där tvenne busslinjer skär varandra och förbinder 

I dag är vinden stilla 

och fjärden blank och blå, 

och svalans flykt i rymden 

allt högre synes gå. 

En trullsig humla träget 

sin frömjölsbörda bär, 

där nyponbusken blommar 

så frisk och ungmöskär. 

  

Nu är det tid att gripa 

om liens ranka skaft 

med hård och valkig näve och 

svänga det med kraft. 

I bråd och glättig möda 

utefter vall och äng 

skall blad och blomma mejas 

till skörd på skår och sträng. 

 
 

Igenom ljusa grönskan 

går slåttermännens rad, 

alltmedan lärkan jublar 

högt över strand och mad; 

och käcka töser följa  

med räfsa uti hand, 

till dess att dagen bleknar 

bak röda skyars rand. 

 

Då dukar mor i gården  

ett extra kaffebord 

på bänken under lönnen, 

där gumman blir förspord. 

Och sist ta´r drängen Abel 

sitt nya handklaver 

och bälgar upp till logdans 

på gammalt känt maner. 

                                PÄLLE NÄVER. 
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socknen med stad och stambanor. Den historieskrivare, som en gång beskrev platsen för 

nuvarande kyrkan, som belägen mellan bergskrevor in i djupa skogen, han skulle nog 

misstroget gnugga sig i ögonen, om han vore i tillfälle inspektera kyrkbyn. 

  Vi Härlundabor i förskingringen vallfärdar i tankarna till kapellmuren vid Långasjömåla, 

där det stora ekkorset sträcker sina armar och låter drömbilder ur det förgångna draga 

förbi, lyssna! Klockan från Lübeck ringer själaringningen för någon Vasakonung! Eller 

ringer den in långa ofredsår med tolfte Karl…? Bilderna skiftar. Fredsår, välståndsår. I 

bondens korsvirkesknutade gård står mjölken tjock i träfat och bytta, lingarnet flyter 

glänsande mellan spända varptrådar i vävstolen. Idoga människor vilade sin kropp och 

styrkte sin själ i kapellets grovhyvlade bänkar. Här var sabbat och helg. Här hämtades 

vederkvickelse för kommande vardagstid och möda. 

Här steg ditt släkte på tröskeln ut, 

börjande arbetsdagen. 

Kvällarna doftande nattviol, 

när klöverängen låg slagen… 

HELGA LINDBERG. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 109 Torsdagen den 11 Juli 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag fru Gulli Svensson, Vashult, Härlunda. 

  Hon är född i Härlunda. I unga år emigrerade hon till U.S.A., där hon vistades en följd 

av år. I 25-årsåldern ingick hon äktenskap med hemmansägaren Wiktor Svensson, och 

makarna köpte en gård i Vashult, som de alltjämt innehar. Hon har gjort sig känd som en 

arbetsam och dugande husmor. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 3 Augusti 1946. 

 
Dödsfall. 
 

  På Ljungby lasarett har fru Ebba Svens-

son, maka till hemmansägaren Edvin 

Svensson, Spjutaretorp, Härlunda, hastigt 

avlidit. 

  Den så tidigt bortgångna, som var endast 

28 år gammal, var född i Gäddhult i samma 

socken. Hon efterlämnar minnet av en 

präktig kvinna och god maka och mor. 

  Närmast sörjes hon av make och fyra små 

barn samt föräldrar och syskon.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Min älskade maka 

Ebba Svensson 
avled hastigt på Ljungby 

lasaretts B.B. 28 år 

gammal. 
Spjutaretorp, Härlunda den  

31 juli 1946. 

EDVIN SVENSSON. 

Barnen. 

Var finns en kärlek, som intill döden 

står oförändrad i alla öden, 

som lik Guds ängel oss övervakar, 
och fordrar inget, men allt försakar. 

På denna jorden, finns endast en, 

en makas kärlek är det allen. 
Tack, kära maka och mor, för allt. 
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Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 20 Augusti 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  I söndags avled efter en tids sjuklighet 

skräddaremästare Karl Wilhelm Karlsson, 

Häradsbäck, Härlunda, i sitt 68:de levnads-

år. Han var född i Grönadal, då tillhörigt 

Virestad. Redan i tidiga ungdomsår gjorde 

han sina första lärospån inom skrädderi-

yrket hos sin fader och hade senare kon-

dition på ett flertal platser, bl.a. i Karls-

hamn. Småningom emigrerade han till 

Amerika och fortsatte där med att med 

framgång bedriva sitt yrke, han lärt. Till 

Sverige återvände han upprepade gånger 

och bosatte sig slutligen i Häradsbäcks 

kyrkby. Han var en utomordentligt skicklig 

hantverkare. Liksom sin fader var han 

mycket intresserad av musik. Karaktärsfast och nobel efterlämnar han ett ljust minne, inte 

minst bland sina vänner, vilka satte högt värde på honom. 

  Närmast sörjande är maka, två söner och en dotter samt syskon. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 29 Augusti 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  I tisdags avled i sitt hem i Verahult, 

Billarp, Härlunda, änkefru Maria Svensson 

i sitt 89:de levnadsår. 

  Den bortgångna var född och uppväxt i 

Härlunda där hon även tillbringat största 

delen av sitt liv. Efter ingånget äktenskap 

med lantbrukaren Johan Svensson, Vera-

hult, blev hon bosatt på denna plats, där 

hon alltsedan vistats, även efter makens 

frånfälle för ett tiotal år sedan. Den bort-

gångna var en kärngumma av den gamla 

stammen. Ända in i det sista skötte hon 

sonens hushåll efter kraft och förmåga. 

  Närmast sörjande är tre söner, av vilka en 

är bosatt i Amerika. 

 

Postföringen i Härlunda.  Postdirektionen avstyrker hos Poststyrelsen en framställning 

om att inrätta gående lantbrevbäring på en 26 km. lång ringlinje Häradsbäck–

Amundshylte–Häradsbäck. Postmästaren i Älmhult har föreslagit en sådan anordning, 

men postdirektionen anser ej förhållandena motivera omreglering av linjen till 

lantbrevbäring och ej heller kan den tillstyrka turökning. 

 

 

 
Vår käre 

far 

KARL WILHELM 
KARLSSON. 

har i dag stilla avlidit i sitt 68:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

mig, barn och barnbarn, syskon, 

släkt och många vänner. 

Häradsbäck den 18 aug. 1946. 

HILMA KARLSSON. 

 
 
 
 

Vår kära mor 

Maria Svensson 
f. Pettersson, 

lämnade oss i dag i sitt 89:de 

levnadsår, saknad av oss, övrig släkt 

och vänner. 
Verahult, Billarp den 27 aug. 1946. 

EMIL.   GUSTAF. 

Sv. Ps. 452. 
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Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 3 September 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem har hemmansägare Ferdinand 

Johansson, Lockhult, Virestad, avlidit. 

  Den bortgångne, som var i sitt 68:e 

levnadsår, har gjort sig aktad som en syn-

nerligen skicklig och intresserad jordbru-

kare. Han har utfört stenröjnings- och 

jordförbättringsarbeten på sin gård. Han var 

bl.a. den drivande kraften, när för några år 

sedan vägen Lockhult–Barkhult lades om.  

  Den bortgångne sörjes närmast av maka 

och fem barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 151 Söndagen den 22 September 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon hemmansägaren Viktor Svensson, Brändetorp, Härlunda. 

  Jubilaren är född på samma plats, där han vistats hela sin tid. Sedan han varit fadern 

behjälplig med hemmets skötsel, köpte han och övertog fädernegården 1923. Å sin gård 

har han utfört betydande förbättringsarbeten av olika slag. Sålunda har han från grunden 

nybyggt samtliga åbyggnader, utfört stenröjning och andra betydelsefulla kulturarbeten å 

jorden, varmed han alltjämt med oförminskad energi fortsätter. På många områden har 

han velat vara bland föregångsmännen bland ortens jordbrukare. Och när det gällt 

skogens skötsel har han verkställt frivillig skogsodling på ansenliga arealer gammal 

kalmark. Även åt hönsskötsel i större omfattning har han länge ägnat stort intresse. Med 

vakenhet följer han böndernas organisationsarbete, inom vilket han tagit verksam del. 

 

 

 
 
 
 

Min älskade make 

och vår käre far 

hemmansägaren 

Ferdinand Johansson 
har i dag stilla och fridfullt insomnat 

i tron på sin Frälsare i sitt 68:de 

levnadsår, innerligt sörjd och saknad 

men i ljust minne bevarad av mig, 

barn, barnbarn, släkt och många 

vänner. 
Lockhult den 31 aug. 1946. 

LINNÉA JOHANSSON. 

Gustaf och Inez. 

Kjell. Roy. 

Sigfrid och Gertrud. 

Wanda och Thure. 

Jan-Ingvar. 

Hilma och Gunnar. 

Mari-Louise. 

Ragnar och Ruth 

Erik. 

Jordens oro viker  

för den frid som varar. 

Himlen allt förliker,  

graven allt förklarar. 

Sv. Ps. 553 v. 5. 



 
75 

 

Ur Smålandsposten N:o 148 Tisdagen den 17 September 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en lång sjukdomstid har fru Emma 

Johansson, Vashult, Härlunda, avlidit i sitt 

75:te levnadsår. 

  Hon var född inom nämnda församling. I 

ungdomen hade hon anställning å lantbruk i 

hemtrakten, innan hon ingick äktenskap 

med lägenhetsägaren Karl Johansson, 

Vashult. Under sina sista år har hon lidit av 

ohälsa. Den bortgångna, som var en präktig 

och redbar kvinna, sörjes närmast av make 

och dotter samt barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 159 Söndagen den 6 Oktober 1946. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjuklighet har fröken Frida 

Johnsson, Häradsbäck, avlidit å Växjö 

lasarett.  

  Hon var född år 1900 och vistades några 

år i Amerika tillsammans med sin familj. 

Efter återkomsten till Sverige utbildade hon 

sig till sömmerska och var en mycket flitig 

och mycket anlitad sådan. Inom Härlunda 

kyrkliga sykrets var hon aktivt verksam 

samt medlem av församlingens kyrkokör 

sedan många år. Hon lämnar efter sig ett 

ljust och aktat minne. 

  Närmast sörjande är moder och syskon. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Min älskade maka, 

min kära mor 

EMMA MARIA 
JOHANSSON 

har i dag avlidit i sitt 75:te levnadsår, 

djupt sörjd och i tacksamt minne 

bevarad av oss, släkt och vänner. 
Flyen, Vashult den 14/9 1946. 

KARL JOHANSSON. 

Emilia och Karl. 

Lille Erik. 

Nu brustit har Ditt trogna, varma hjärta. 
Din kära röst för alltid tystnat har. 

Du lämnat oss i gränslös sorg och smärta, 

Men ljust och vackert står Ditt minne kvar. 

 
 
 
 

Min dotter, 

mitt allt 

och vår kära syster, 

FRIDA 
född den 5 nov. 1900, 

har lämnat oss i djupaste sorg, i 

tacksamt minne bevarad. 
Häradsbäck den 4/10 1946. 

HILDA JOHNSSON. 

Syskonen samt Fosterbroder. 

Sv. ps. 416. 
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Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 24 Oktober 1946. 
 
 
 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamla gick vilse i skogen.  I måndags e.m. råkade en äldre kvinna, fru Ingrid Svens-

son, maka till f. hemmansägaren L. J. Svensson, Knoxhult, Härlunda, gå vilse i en 

hemmet närbelägen skog. 

  Ett 50-tal ortsbor under fjärdingsman K. H. Jonassons ledning, deltog under måndags-

kvällen i spaningarna efter den försvunna, vilka på tisdagsmorgonen återupptogs. Även 

hemvärnet anmodades biträda vid sökandet men behövde ej inställa sig på platsen, enär 

den gamla på tisdagsmiddagen återfanns i skogen, ej långt från hemmet och i någorlunda 

god vigör. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 171 Söndagen den 27 Oktober 1946. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 29 Oktober 1946. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Min älskade make 

Ivar Svensson 
avled lugnt och stilla i sitt 49:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

mig, syster, systerson, svärfar, 

svågrar, svägerskor, övriga 

släktingar och många vänner. 
Spjutaretorp den 22 okt. 1946. 

HILDA SVENSSON. 

Nu slut är smärtan, 

Du funnit frid 
men lämnat hjärtan, 

som sakna Dig 

 

 

Anders Andersson 

Svea Johansson 

Hjortsberga.                          Härlunda. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Carl-Eric Petersson 

Signe Augustsson 

Ryd.                                      Härlunda. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 175 Söndagen den 3 November 1946. 
 

Begravning. 
 

  I Härlunda kyrka har handelsföreståndaren Ivar Svensson, Spjutaretorp vigts till den 

sista vilan. 

  Officiant var komminister G. Linder, vilken höll griftetal. Vid graven talade bl.a. ord-

föranden i konsumtionsföreningen i Karlshamn, Severin Johansson, vilken minde om den 

dödes insats inom den kooperativa rörelsen, samt lantbrevbärare Carl Fridell, som tackade 

för gott arbete inom arbetarrörelsen och frambar en sista hälsning från kamrater inom 

Härlunda arbetarkommun. Kransar märktes vidare från kooperativa förvaltningsrådet i 

Spjutaretorp, fackföreningen vid glasbruket i Ryd samt byggnadsföreningen Folkets park 

i Ryd. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 9 November 1946. 

 
Dödsfall. 
 

  Förre hemmansägaren Johan Johannesson 

avled i måndags i sitt hem i Spjutaretorp, 

Härlunda, efter en lång och svår sjukdom i 

en ålder av nära 90 år. 

  Den avlidne var Härlunda församlings 

äldste manlige medlem och var född i ett 

torp i Siggaboda, samma socken. Det är ett 

strävsamt liv som slutat med Johannessons 

bortgång. Redan efter slutad skolgång fick 

han börja att själv förtjäna sitt levebröd på 

olika platser och yrken. Bl.a. har han 

arbetat på järnvägarna i både Norrland och 

Blekinge i flera år. I Blekinge har han 

också arbetat i granitstensbrottet och här 

blev han genom ett sprängskott skadad i 

handen och led efter detta av nedsatt arbets-

förmåga. Då han år 1881 ingick äktenskap, 

köpte han en öde skogsmark i Spjutaretorp, 

som han genom ett gott och träget livsverk 

förvandlade till en fruktbar gård genom 

utdikning, betesvallning och nybyggnader. 

Han gick med verklig kärlek och intresse 

upp i arbete med jordbruket. År 1931 

övertog äldste sonen gården där den gamle 

tills nu har åtnjutit en kärleksfull omvårdnad. Så länge krafter och förmåga räckte var 

också hans plats i Härlunda kyrka sällan tom. 

  Närmast sörjande är tre söner och tre döttrar samt barnbarn. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vår käre far, 

morfar och farfar 

Johan Johannesson 
född den 20/12 1856 

har i dag avlidit i tron på sin Frälsare 

efter ett långt och svårt lidande. 

Sörjd och saknad. 
Spjutaretorp den 7/11 1946. 

BARN och BARNBARN. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

En flitig hand har domnat. 
Hans trägna arbetsdag är slut, 

Hans trötta huvud somnat. 

Nu sover Du lugnt i Ditt stilla bo, 
Där mor gått förut att vila 

och dit våra tankar ila. 

Hans älsklingspsalm 537. 
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Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 5 December 1946. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag hemmansägaren Albert Bengtsson, Torbjörnahult, Härlunda.  

  Han är bördig från Virestad. Redan i 16-årsåldern emigrerade Bengtsson till Amerika 

och var bosatt där till 1921, då han återvände till Sverige och ingick äktenskap. 

Emellertid reste han jämte sin maka, ännu en gång västerut och stannade nu i Amerika i 

sex år, innan han slutgiltigt bosatte sig i Sverige. Hemkommen köpte han det lantbruk i 

Torbjörnahult, som han alltjämt äger och som han åtskilligt förbättrat genom nyodlingar 

och husens ombyggnad. Bengtsson har gjort sig känd som en driftig och intresserad 

jordbrukare. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 18 Januari 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjuklighet har änkefru Emma 

Svensson, Torbjörnahult, Härlunda, avlidit 

i sitt 80:de levnadsår. 

  Hon var född i Gäddegölshult i samma 

socken. I unga år ingick hon äktenskap med 

lantbrukaren Nils Svensson, och makarna 

köpte en gård Torbjörnahult. Denna över-

lämnades senare till en av sönerna, men fru 

Svensson har vårdats hos sonen Anton, som 

äger en gård i närheten. 

  Hon var änka sedan många år tillbaka och 

sörjes närmast av barn och barnbarn.  
 
 

 

 

Folke Johansson 

Ingrid Arvidsson 

Tingsås.                                Härlunda.                         

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 
 
 
 
 
 

Vår älskade mor 

Emma Svensson 
avled i dag i sitt 80:de levnadsår 

djupt sörjd och saknad. 
Torbjörnahult den 17/1 1947. 

BARN och BARNBARN. 

Sv. ps. 586. 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 25 Januari 1947. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Födelsedagar. 
 

  80 år fyller på tisdag änkefru Signhild Svensson, Lockhult, Härlunda, numera bosatt i 

Långhult, samma socken. 

  Hon är född i Knihult. Under en lång tid av sitt liv har hon vistats i Amerika. Sedan 

många år tillbaka är hon änka och bor nu tillsammans med en son i ovannämnda gård i 

Härlunda. 

 

  70 år fyller i morgon änkefru Mathilda Svensson, Gäddegölshult, Härlunda. 

  Hon är infödd Härlundabo. I unga år ingick hon äktenskap med hemmansägaren K. 

Jönsson, Karsemåla, och på denna plats var makarna bosatta, innan de flyttade till Skåne, 

där maken innehade olika slags anställningar. Småningom återvände de till hemtrakten 

och köpte den jordbruksfastighet i Gäddhult, där fru Svensson alltjämt bor, sedan hon 

blivit änka och för andra gången ingått äktenskap. Jubilaren har gjort sig känd som en 

idog och strävsam kvinna. För kyrka och religion hyser hon varmt intresse. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 6 Februari 1947. 
 

Födelsedagar. 
 

  92 år fyller på söndag Härlunda församlings äldsta medlem änkefru Emma Larsson, 

Krampanäs. 

  Hon är född på ett torp under Potteboda, samma socken, och var äldst bland fem syskon.  

Uppväxttiden förflöt under torftiga förhållanden, som nästan gränsade till umbäranden. 

Efter nattvardsläsning för de nitiske läsarprästen G.A. Lindblad, som höll barnen kvar i 

undervisning hela dagarna, tog den unga Emma anställning såväl i Skåne som i 

hemtrakten. År 1884 ingick hon äktenskap med hemmansägaren Peter Larsson, 

Krampanäs, och makarna övertog hand fädernegård. Med honom hade hon åtta barn, av 

vilka flera dog i späd ålder. Två av dem lät makarna begrava samma dag. Peter Larsson 

dog 1937 och varvid sitt frånfälle 97 år, liksom fru Larsson nu äldst i församlingen. Innan 

han gick ur tiden, hade gården överlämnats åt äldste sonen, och hos denne och hans 

hustru åtnjuter den gamle den ömmaste omvårdnad, något som hon även i högsta grad 

gjort sig förtjänt av. 

Auktion. 
Lördagen den 1 febr. kl. 11 f.m. låter 

Bernt Börjesson, Långhult, Härlunda 

socken, på grund av fastighetens för-

säljning genom offentlig auktion försälja 

2 kor, 20 höns, en stationär bensinmotor  

2 1/2 hkr., obet. beg., 2 hackelsemaski-

ner, därav en ny med remskiva, vagnar, 

kälkar, harvar, årder, plog, 2 mjölk-

transportflaskor, c:a 2,000 kg. hö, 1,000 

kg. potatis samt div. möbler och husgeråd 

m.m. 

Betalningsvillkoren tillkännagivas vid 

auktionens början. 

  Häradsbäck den 24 /1 1947. 

                                ERNST LINDBERG. 
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  Fru Larsson, som ännu är vid relativt god hälsa och har själsförmögenheterna i behåll, 

har varit och är delvis ännu en ypperlig skildrare av gångna tiders gamla allmogekultur. 

Hennes minne är oförlikneligt och för den hembygdsintresserade och för vad fornt är 

vetgirige är hon en källa att ösa ur. 

 

  85 år fyller i dag änkefru Bengta Håkansson, Häradsbäck. 

  Hon är född i Örkened. I ungdomen ingick hon äktenskap med Johan Håkansson, och de 

båda makarna var först bosatta i Gäddegölshult, Härlunda, men sålde sin gård och 

förvärvade en jordbrukslägenhet invid Häradsbäcks kyrkby. Här bedrev hon också 

bagerirörelse under en lång följd av år. Fru Håkansson, som är änka sedan en tid tillbaka, 

bor kvar i sitt gamla hem tillsammans med en dotter och är kry för sina år. I sin krafts 

dagar var hon en mycket energisk och dugande husmor. 

 

  60 år fyller på lördag kronoarrendatorn Salomon Svensson, Petersborg, Härlunda. 

  Han är född och uppväxt i V. Torsås. I ungdomen kom han till den gård under forna 

militiebostället Häradsmåla, som han så småningom övertog på arrende. Förutom 

jordbrukets skötsel har den idoge mannen haft tillsyn över arbetet vid avverkningar å 

närliggande kronoskog och hade en tid anställning som instruktör vid länsarbetsnämndens 

huggarkurser. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 23 Februari 1947. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på onsdag fru Anna Petersson, maka till hemmansägare Ernst Petersson, 

Karsemåla, Härlunda. 

  Hon är bördig från Tärningetorp i V. Torsås. I ungdomen innehade hon olika platser, 

bl.a. i Skåne, innan hon i 25-årsåldern ingick äktenskap. Makarna Petersson köpte först 

ett mindre lantbruk i Karsemåla, men sålde småningom detsamma och förvärvade hans 

fädernegård i samma by. Här har fru Petersson utfört en gagnande husmodersgärning och 

tillsammans med sin make fostrat en stor barnskara. Sykunnig och arbetsvillig, har hon 

även utfört en del sömnad åt ortsbefolkningen. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 25 Februari 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  Ett hastigt dödsfall inträffade på lördagseftermiddagen i Hårdahult, Härlunda, då fru 

Sigrid Svensson hittades död i sin stuga.  

  Hon var född i Allamåla, Virestad, och ingick i unga år äktenskap med lantbrukaren 

Emil Svensson, och makarna köpte en gård i Bromåla, Härlunda, vilken fru Svensson 

efter mannens frånfälle sålde. Hon var prövad av sjukdom under de senaste åren av sitt liv 

men ägde ett gott humör och var en präktig och välvillig kvinna. 

  Fru Svensson hade en tid vårdats på Härlunda ålderdomshem. Det var meningen, att hon 

på tisdagen skulle intagas på Sanatoriet Lugnet för vård. På lördagsmiddagen hade hon 

åkt med bil hem till sin stuga för att packa samman kläder m.m. När chauffören vid 17-

tiden skulle hämta henne för att återföra henne till ålderdomshemmet hittades hon 

liggande död, troligen träffad av hjärtslag. Tillkallad läkare kunde endast konstatera 

dödsfallet. I senare företagen polisundersökning framkom ingenting, som tydde på att ett 

brott blivit begånget.  

  Den bortgångna sörjes närmast av en fosterson samt syskon. 
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Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 22 Mars 1947. 
 

  

 

      

Dödsfall. 
 

  I går avled efter ett sakta avtynande änkefru Emma Svensson, Husjönäs, Härlunda, 85 år 

gammal. 

  Hon var född inom församlingen och ingick i ungdomen äktenskap med hem-

mansägaren August Svensson, Husjönäs, som avled 1932. Den bortgångna, som länge 

haft en vacklande hälsa, har på ålderdomen vårdats av sonen Axel.  

  Närmast sörjande är barn och barnbarn samt åldrig broder i Amerika. 

 

  I går avled helt hastigt under arbete med timmerkörning hemmansägaren Ernst Svens-

son, Vashult, Härlunda, troligen drabbad av hjärtslag. 

  Den så oväntat bortgångne var född i Horjeboda, V. Torsås år 1888. I yngre år arbetade 

han en tid i Danmark, innan han ingick äktenskap och övertog sin makas fädernegård i 

Vashult. Där utförde han sin väsentliga livsgärning och förbättrade sitt jordbruk på olika 

sätt. Skötsam och intellektuellt begåvad togs hans tid i anspråk även för kommunala och 

allmänna värv. Sålunda har han bl.a. varit ledamot av kommunalfullmäktige och taxe-

ringsnämnden samt varit skiftesgodeman. Med Svensson gick en redbar och präktig man 

ur tiden och hans bortgång har väckt djup förstämning i orten. 

  Änkling sedan flera år tillbaka sörjes han närmast av barn, åldrig moder samt syskon. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Vår älskade mor, farmor och 

mormor 

EMMA MARIA  
SVENSSON 

                  * 21/11 1862 

                  † 21/ 3  1947 

insomnade i dag stilla och fridfullt i 

tron på sin Frälsare, djupt sörjd och 

saknad av oss, övriga släktingar och 

vänner. 
Husjönäs, Ryd den 21/3 1947. 

Barn, barnbarn och broder. 

Jag vet mig en sömn i Jesu namn 
när döden mitt timglas tömmer. 

Mig redes en bädd i jordens famn, 

så moderligt hon mig gömmer. 
Min själ är hos Gud i himmel rik, 

och möda och sorg förglömmer. 

 
 
 
 
 
 

Tillkännagives 

att vår käre far och morfar 

Hemmansägaren 

Ernst M. Svensson 
född 31 mars 1888 

i dag utan föregående sjukdom 

hastigt avlidit. Sörjd och saknad av 

oss, åldrig moder, syskon, 

syskonbarn, släkt och många vänner. 
Vashult, Häradsbäck den 21 mars 1947. 

Gunda och Bror. 

Rut och Nils. 

Hjördis. 

Elin och Georg. 

Rune.  Siri. 

Sv. ps. 554: 1. 
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Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 20 Mars 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  I tisdags avled i sitt hem fru Kristina 

Hörlin, Knihult, Härlunda, efter en lång 

sjukdomstid nära 82 år gammal. 

  Hon var född i V. Torsås och ingick i 

unga år äktenskap med soldaten Peter 

Johan Hörlin, och makarna bosatte sig på 

den plats i Knihult, där de alltsedan haft sin 

hemvist. Den bortgångna var en stilla och 

redbar kvinna. Hon sörjes närmast av 

make, barn och barnbarn. 

 

 

 

 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 29 Mars 1947. 
 

Dödsfall. 
 

Efter en lång tids sjuklighet har hemmansägaren Viktor Svensson, Långasjömåla, 

Härlunda, avlidit i Lund. 

  Han var född inom nämnda församling år 1897. Vid tiden för sitt äktenskaps ingående 

köpte han den gård i Långasjömåla, som han sedan ägt och där han nedlagt ett betydande 

förbättringsarbete. Med Viktor Svensson gick en i hög grad skötsam man ur tiden. Han 

sörjes närmast av maka och dotter, samt av syskon. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 55 Onsdagen den 9 April 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  På Härlunda ålderdomshem har f.d. 

hemmansägaren August Johansson, Långa-

sjömåla och änkefru Karolina Björklund, 

Häradsbäck, avlidit. 

  Johansson var född inom församlingen 

och var vid sitt frånfälle 85 år gammal. Han 

hade länge varit sjuklig och på senare tid 

vårdats på ålderdomshemmet. Närmast 

sörjande är barn och barnbarn. 

  Även fru Björklund var infödd Härlunda-

bo. Efter ingånget äktenskap vistades hon 

under många år i U.S.A. Hon var född 

1865 och sörjes närmast av syskon och 

syskonbarn. 

 
 
 
 

Vår kära syster 

Karolina Björklund 
avled hastigt i dag i sitt 82:dra 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss. 
Häradsbäck den 7 april 1947. 

ALFRED och ALMA. 

KRISTINA och CARL-H. 

Övrig släkt och många vänner. 

En ängel så sakta kom och log, 

löste de jordiska banden, 

viskade ömt: Du har lidit nog, 

följ mig till himmelska stranden. 

 

 
 
 
 

Min älskade maka 

och vår kära mor 

Kristina Hörlin 
har i dag efter ett långvarigt lidande 

lugnt och stilla avlidit i sitt 82:dra 

levnadsår. Sörjd av mig, barn, 

barnbarn, barnbarnsbarn, övriga 

släktingar och vänner. 
Knihult, Häradsbäck den 18/3 1947. 

P. J. HÖRLIN. 

Sv. ps. 453. 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 22 April 1947. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på fredag änkefru Emma Nilsson, Slätthult, Härlunda. 

  Hon är född och uppväxt på denna plats. Efter att i ungdomen ha haft anställning hos 

familj, ingick hon äktenskap med lantbrukare J. G. Nilsson, och makarna innehade först 

ett lantbruk i Husjönäs, Härlunda, där de nedlade mycket arbete. Senare övertog de fru 

Nilssons barndomshem i Slätthult, vilket hon ännu äger och brukar efter makens frånfälle 

för flera år sedan. Jubilaren har dokumenterat sig som en i hög grad duktig och energisk 

husmor. 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 24 Maj 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Söndagen den 25 Maj 1947. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 9 Juni 1947. 
 

Härlunda kyrkas nya skrud invigd.  Härlunda kyrkas nya skrud, bestående av antepen-

dium, mässhake, kalkkläde samt stola invigdes på söndagen i samband med högmässan. 

  Invigningen förrättades före högmässan av kontraktsprosten R. Rydeman, Virestad, som 

utgående från bibelorden: ”Ikläd Eder helig skrud”, förklarade de nya skrudarna invigda 

för sitt heliga ändamål. Kantor Hilding Henriksson utförde därpå Beethovens ”Lovsång”. 

Efter detta vidtog högmässan.  

  Efter gudstjänstens slut redogjorde komminister Gustaf Linder för de nya skrudarnas 

symboliska innehåll samt om sättet för deras tillkomst. Skrudarna är i grönt, utgångna 

från Ersta paramentavdelning och utgör ett utomordentligt vackert arbete. Antependiet är 

särskilt ritat för Härlunda kyrka. Ritningarna har utförts på Ersta. Kostnaderna för de nya 

skrudarna belöper sig på ungefär 2,000 kr. Medlen har anskaffats dels genom att 

kyrkostämman anvisat vissa medel ur fonder och dels genom frivilliga bidrag. Sålunda 

har kyrkliga sykretsen bidragit till stolan och yngre sykretsen till kalkklädet.  

  Sedan kyrkoherde H. Sjöfors, V. Torsås, sjungit Dav. 84: e psalm var invigningshögtid-

ligheten till ända.  

 

 

Sven Svensson 

Inga Karlsson 

Häradsbäck.                         

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Stig Nilsson 

Bertha Svensson 

Virestad.                               Härlunda.                         

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 26 Juni 1947. 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 28 Juni 1947. 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 109 Tisdagen den 15 Juli 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem i Spjutaretorp, Härlunda, avled i 

går f. hembiträdet fröken Gerda Jonasson. 

  Den avlidna var född i Härlunda och 

tjänade i ungdomen som biträde på olika 

platser. De senaste två åren led hon av en 

svår sjukdom och vårdades under denna tid 

av sina syskon. 

  Hon var vid sitt frånfälle endast i 50-års-

åldern och sörjes närmast av åldrig moder 

samt fyra syskon. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon änkefru Ester 

Adolfsson, Häradsbäck, Härlunda. 

  Hon är född i kyrkbyn därstädes. Tidigt 

moderlös och sedan hennes fader, 

kyrkovärden Karl Svensson, emigrerat till 

U.S.A., fick hon fosterföräldrar, hos vilka 

hon växte upp. Hos dessa kvarstannade hon 

som deras hjälp till dess hon ingick 

äktenskap med skomakaremästare Gustav 

Adolfsson, Häradsbäck. I äktenskapet med honom hade hon sju barn, som de gemensamt 

fostrade till dugande samhällsmedborgare. Fru Adolfsson har varit en utomordentligt 

arbetsam kvinna, som bl.a. medhunnit att i stor utsträckning väva hemslöjdsalster. Hon är 

änka sedan flera år tillbaka men bor alltjämt kvar i sitt hem i Häradsbäck. 

 

 

Edvin Karlsson 

Elvy Pettersson 

Häradsbäck.                              Nässjö. 

Nässjö midsommarafton 1947.                      

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Carl Eric Olsson 

Greta Pettersson 

Lund.                                    Härlunda.                               

Midsommarafton.                      

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 
 
 
 
 
 

Min kära dotter 

och vår syster 

Gerda Teresia 
Jonasson 

avled lugnt och stilla i dag efter ett 

svårt lidande i sitt 50:de levnadsår, 

djupt sörjd av mor, syskon och 

syskonbarn. 
Spjutaretorp, Ryd den 14 juli 1947. 

EMMA JONASSON. 

Syskonen. 

Solen har dalat, dagen är slut, 

Stilla är klappande hjärtat. 
Skönt är att vila från lidandet ut, 

Vila från allt som har smärtat. 

Sv. ps. 563. 
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Ur Smålandsposten N:o 116 Söndagen den 27 Juli 1947. 

 
  

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 135 Lördagen den 30 Augusti 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled änkefru Kristina Magnusson, Verahult, Härlunda, efter att länge ha varit 

sjuk. 

  Hon var född i Ellagölshult, samma socken, år 1859. I yngre år ingick hon äktenskap 

med lantbrukaren S.J. Magnusson, med vilken hon hade flera barn. Länge änka har hon 

under sista skedet av sitt liv njutit god omvårdnad hos sonen Efraim. Den bortgångna var 

under sin krafts dagar en präktig arbetsmänniska, som väl förestod sitt hem. Närmast 

sörjande är barnen, av vilka några vistas i Amerika och Danmark. 

 

Ur Smålandsposten N:o 138 Torsdagen den 4 September 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  I Växjö avled i onsdags fru Ingrid Maria 

Svensson, Knoxhult, Häradsbäck, i sitt 

77:de levnadsår.  

  Den avlidna var född i Hallaboda, Här-

lunda socken. I unga år reste hon ofta ut på 

arbeten men återvände till hemsocknen och 

ingick äktenskap med hemmansägaren 

Lars-Johan Svensson. Makarna ägde och 

brukade hemmanet Ulriksmåla, där de 

tillsammans utförde ett vackert odlings-

arbete. I äktenskapet föddes åtta barn, av 

vilka sex ännu är i livet. 

  Den avlidna var en verkligt god och gud-

fruktig människa, som tog väl vara på arvet 

från de rätta lärorna och överförde detta på 

sitt eget liv. Vänlig, gästfri och minnesgod 

gjorde hon sitt hem till en kär tillflykt för 

gammal och ung. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Artur Johansson 

Ellen Svensson 

Härlunda.                          Hjortsberga. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 
 
 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor, 

farmor och mormor 

Ingrid Maria 
Svensson 

lämnade oss i dag i sitt 77:de 

levnadsår, djupt sörjd och saknad av 

oss, övriga släktingar och vänner. 
Härlunda den 1 sept. 1947. 

LARS-JOHAN SVENSSON. 

Ester och Carl. 

Julia och Anton. 

Judit och Birger. 

Birgit. 

Betty och Alfred. 

Artur, Ingrid. 

Henrik och Madia. 

Arne, Kerstin, Märta, Lars. 

Gustaf. 

Sv. ps. 355. 

Ditt varma och goda hjärta 

har slagit sitt sista slag. 

Nu vilar du ut från smärta, 

Din rastlösa arbetsdag.  

Hur ärligt och träget du strävat, 

för mödor aldrig Du vek. 

Blicken var öppen och trofast 

Ditt hjärta ville ej svek. 
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Ur Smålandsposten N:o 148 Söndagen den 21 September 1947. 

 
  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 151 Lördagen den 25 September 1947. 
 

Härlundabo offer för 
trafikolycka. 

 
Kolliderade med lastbil; 

skadades till döds. 

 

  En svår trafikolycka inträffade på fredagsmiddagen i Lönsboda. Postföraren Henning 

Persson, Hårdahult, Härlunda, hade besökt en reparationsverkstad i Lönsboda. Då han 

med sin motorcykel skulle köra ut på stora landsvägen Loshult – Lönsboda körde han rakt 

emot en lastbil på huvudvägen varvid han kastades i vägbanan och ljöt en ögonblicklig 

död. 

  Den bortgångne, som var i 55-årsåldern, var född på samma gård Hårdahult, som han 

ägde vid sin död. Han var en mycket duktig jordbrukare, och gjorde allehanda förbätt-

ringar på gården. Vid sidan av dess skötsel hade han de senaste åren också varit 

postförare på den dagliga och halvannan mil långa linjen Billarp – Lönsboda.  

  Han hade helt ägnat sig åt sitt arbete på gården och sin postlinje och hade för övrigt gjort 

sig känd som en försynt och stilla man, som med stor omsorg ägnade sig åt sitt arbete. 

  Närmast sörjande är maka, systerson och syskon. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 159 Lördagen den 11 Oktober 1947. 
 
En sprängningsolycka, inträffade i onsdags i Häradsbäck. Då lantbrukaren Karl J. 

Lindgren var sysselsatt med stensprängning gick inte ett av skotten som beräknat, varför 

Lindgren gick fram för att undersöka stubintråden. Just som han kommit fram, brann 

skottet av, och han fick allvarliga skador i ansiktet. 

  På Kristianstads lasarett, dit han omedelbart fördes, konstaterades förutom sprängda 

trumhinnor och köttsår, att hans ena öga var illa skadat. Dock hoppas man kunna rädda 

synen.  

  Lindgren råkade i barndomen ut för en sprängningsolycka och förlorade då ena ögat. 

 

 

Gustav Martinsson 

Ninni Nilsson 

Härlunda.                           

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 165 Tisdagen den 21 Oktober 1947. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 169 Tisdagen den 28 Oktober 1947. 

 
  

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Ur Smålandsposten N:o 175 Lördagen den 8 November 1947. 
 

Dödsfall. 
 

  I torsdags avled efter en svår sjukdom fru 

Ester Svensson, maka till hemmansägaren 

Magni Svensson, Långhult, Härlunda. Hon 

hade nyligen fyllt 69 år. 

  Den bortgångna var född på den gård, där 

hon fick sluta sina dagar och där hon utfört 

en uppoffrande gärning som husmor. Ända 

in i sjukdomstidens sista skede ville hon 

delta i hemmets göromål med den säll-

samma verksamhetslust, som var beteck-

nande för henne. Bland ortsbefolkningen 

efterlämnar hon minnet av en gästfri, god 

och redbar kvinna. 

  Närmast sörjande är make, fyra söner och 

två döttrar samt barnbarn och åldrig bror i 

U.S.A. 

   

 

 

Härlunda. 
SKOLKÖKSKURS anordnas i Härads-

bäck under tiden 5/11 – 13/12.  

Avgift 20 kr. Anmälan om deltagande 

göres hos fru Gerda Linder, fru Svea 

Henriksson eller undertecknad senast 

den 1/11. 
SVEN BERGSTRÖM. 

ordf. 

 

 

Gunnar Lööv 

Ethel Nilsson 

Härlunda.                               Virestad.  

25/10 1947. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära mor, 

mormor och farmor 

Ester Svensson 
har i dag i sitt 70:de levnadsår, efter 

ett tåligt buret lidande i tron på sin 

Frälsare lämnat oss i djupaste sorg 

och saknad. 

Långhult pr Häradsbäck den 6/11 1947. 

MAGNI SVENSSON. 

Barn och barnbarn. 

En dalande dag, en flyktig stund 

Är människans levnad i tiden, 

Och släktena skifta som löv i lund, 

När sommaren är förliden. 

Så sjunka vi hän, så redes oss sist 

En bortglömd grav efter striden. 
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Tillkommen övervåning av kulturhistoriskt värde.  Riksantikvarieämbetet som låtit 

antikvarie Per Olof Westlund på platsen granska förslaget till ombyggnad på bostadshuset 

på arrendelotten Häradsmåla under kronoparken Björkeryd i Härlunda, finner icke 

förslagen ombyggnad lycklig. 

  Byggnaden består av en smal envåningslänga under tegeltäckt sadeltak samt en senare 

påbyggd ovanvåning. Enligt tradition härrör bottenvåningen från 1600-talet och 

överbyggnaden torde ha tillkommit på 1830- eller 1840-talet. 

  Enligt förslaget skall ovanvåningen rivas och bottenvåningen uppdelas i två lägenheter 

med varsin ingång. Byggnadens icke obetydliga kulturhistoriska och arkitektoniska värde 

skulle väsentligt minskas, om den karaktäristiska påbyggnaden slopas. Ämbetet önskar få 

undersökt om icke ovanvåningen kan bibehållas. Givetvis är det också önskvärt, att den 

timrade stommen ändras så litet som möjligt. 

 

 

Rättegångs- och polissaker. 
 
  Två bröder från Härlunda, som ställt till bråk på Linkullens tivoli i Häradsbäck och 

uppträtt förargelseväckande, fick böta 50 kr resp. 40 kronor. Den ene hade dessutom 

uppträtt berusad vid ett annat tillfälle. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Tisdagen den 25 November 1947. 

 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på fredag smedmästaren Alfred Vickström, Häradsbäck. 

  Han är född i Kyrkhult men var i yngre år bosatt på olika platser. Vid vuxen ålder 

emigrerade han till Amerika, där han länge vistades och under en följd av år var 

verkmästare. För omkring 20 år sedan återvände han till Sverige och bosatte sig jämte sin 

maka i Häradsbäcks kyrkby, där de förvärvat fastighet. Vickström fortsätter här i sin 

faders spår, i det han bedriver egen smidesrörelse. Han anlitas gärna av ortsbefolkningen 

på grund av sin gedigna yrkesskicklighet. Även inom socknens kommunalliv har han 

varit anlitad, bl.a. som kyrkokassör och ledamot av kyrkorådet. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 187 Lördagen den 29 November 1947. 
 
Missionsdag, var på onsdagen anordnad i Härlunda. 

  Högtidligheten inleddes i kyrkan, där domprost I. Hylander höll missionspredikan. 

Kollekten här gav i det närmaste 100 kr. 

  Sedan samlades de många deltagarna i Församlingssalen, där pastor G. Linder höll 

inledningsanförande. Så följde servering och försäljning, vilket tillsammans inbringade i 

runt tal 1,500 kr. Pastor Linder avslöt sammankomsten.  

  Högtidligheten var anordnad av de kyrkliga sykretsarna, och behållningen går främst till 

missionen men även till andra kyrkliga ändamål. 
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Ur Smålandsposten N:o 203 Söndagen den 28 December 1947. 

 
  

 

 

 

 

 
 
  
  

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1948. 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Söndagen den 4 Januari 1948. 
 
Från Härlunda, meddelas: 

  Häradsbäck fick till julen gatubelysning, vilken bekostats av de kyrkliga sykretsarna. 

Det har erfordrats flera års träget arbete att hopbringa de erforderliga pengarna. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Lördagen den 10 Januari 1948. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fru Agnes Svensson, maka till svensk-amerikanaren J Svensson, 

Långhult, Härlunda. Hon är född i V. Torsås men kom redan i barndomen till släktingar i 

Härlunda, hos vilka hon kvarstannade som vuxen och var dem behjälpliga med deras 

lantbruk. Efter ingånget äktenskap bosatte hon sig med maken i Långhult där fru 

Svensson är en allsidig och duktig husmoder. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 24 Lördagen den 14 Februari 1948. 
 
Skolväsendet i Härlunda.  Folkskoleinspektören Fältheim avstyrker en framställning 

från Härlunda folkskolestyrelse anstånd med införande av sjuårig skolkurs. 

  Fyra skolor upprätthållas inom distriktet. Häradsbäcks och Hårdahults skolor skulle 

tillsammans kunna bilda en B1-skola med särskild avdelning för sjunde klassen. Enär i 

Häradsbäck finnes endast tre klassrum, finge en avdelning – förslagsvis den för sjunde 

klassen – placeras i Hårdahults skola. Som avståndet mellan de två skolorna endast är c:a 

6 km., synes en sådan anordning vara praktiskt genomförbar. Skolskjutsar finge inrättas, 

vilka skole transportera barn i första – sjätte klasserna från Hårdahults skola till 

Häradsbäcks skola och barn i sjunde klass i motsatta riktningen. 

 

 

Rune Larsson 

Lilian Bengtsson 

Härlunda.                                

Julafton 1947. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

Ivar Lindström 

Elly Nilsson 

V. Torsås.                             Härlunda.                                

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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  Då Bohults B3-skola i Västra Torsås skoldistrikt troligen blir indragen fr.o.m. höst-

terminen 1948, finnes också den möjligheten, att denna skola utnyttjas för placeringen av 

sjunde klassens elever från Härlunda skoldistrikt. De elever i sjunde klass, som tillhör 

Bohults skolområde, skulle då kunna stanna kvar i sin skola istället för att förflyttas till 

Lönashults skola vid Västra Torsås kyrka, vilket skulle medföra en viss fördel då 

barnantalet i Lönashults skola beräknas bli ganska högt. 

  Spjutaretorps skola skulle höstterminen 1948 få 27 barn. I sjunde klassen skulle två 

elever bli uppflyttade. Med hänsyn till det höga barnantalet torde det böra undersökas 

huruvida ej skolskjutsar skulle kunna anordnas för dessa barn till den ovan berörda 

särskilda avdelningen för sjunde klassen. Möjligheter till förbättrad undervisning skulle 

därmed beredas såväl de båda sjundeklasseleverna som övriga elever i Spjutaretorps 

skola. 

 

Ur Smålandsposten N:o 25 Söndagen den 15 Februari 1948. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ur Smålandsposten N:o 27 Torsdagen den 19 Februari 1948. 
 
Skolbibliotek i Härlunda.  Efter framställning av lärarekåren har folkskolestyrelsen i 

Härlunda beslutat starta ett skolbibliotek. Detta skall organiseras med en central vid 

skolan i Häradsbäck, och boklådor skall cirkulera mellan de övriga skolorna. Till styrelse 

utsågs lärarekåren och kassören. Till ordf. och bibliotekarie valdes Sven Bergström. 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Tisdagen den 24 Februari 1948. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag hemmansägaren Klas Johansson, Karsemåla, Härlunda. 

  Han är född och uppvuxen på denna gård. I unga år vistades han en tid i Danmark, men 

återvände och inköpte för omkring 25 år sedan fädernehemmat, som han alltsedan brukat, 

och där har han nedlagt mycket arbete med att stenröja och förbättra jorden. 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 4 Mars 1948. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Ring 

Ruth Johansson 

Blädinge.                              Härlunda. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

Auktion. 
Lördagen den 6 mars kl. 12 p.d. låter 

Peter Johan Adamsson, Långasjömåla, 

Härlunda socken, försälja sitt lösöre, 

varav nämnes: sängkläder, diverse 

möbler, en antik klocka, hyvelbänk och 

snickeriverktyg m.m. 

  Betalningsvillkoren tillkännagives vid 

auktionens början.  

   Häradsbäck den 3/3 1948. 

                            ERNST LINDBERG. 
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Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 25 Mars 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjuklighet avled natten till onsdagen sömmerskan Jenny Svensson, 

Trädgårdslund, Långasjömåla, Härlunda. Hon var född i Petersborg i samma socken år 

1890. I ungdomen utbildade hon sig till såväl stickerska som sömmerska och var flitigt 

anlitad som sådan. Häromåret inköpte hon fastigheten Trädgårdslund, där hon sedan varit 

bosatt. Den bortgångna, som var en stilla, god och omtyckt kvinna, sörjes närmast av en 

dotter och bröder. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 47 Lördagen den 27 Mars 1948. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 15 April 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter endast några dagars sjukdom har 

änkefru Märta Pettersson, Knihult, Här-

lunda, avlidit i sitt 90.de levnadsår. 

  Född och uppväxt i Almundsryd gifte hon 

sig i unga år med lägenhetsägaren K. J. 

Pettersson, med vilken hon hade flera barn. 

Änka sedan lång tid tillbaka vårdades hon 

på sin ålderdom av söner. Hon var i sin 

krafts dagar en strävsam och duktig kvinna, 

särskilt intresserad av sin trädgårdstäppa, 

då en ledig stund fanns. 

  Närmast sörjande är barn och barnbarn. 

   

 

 

 

AUKTION. 
På grund av fastighetens försäljning låter handlanden Carl Bengtsson, 

Potteboda, Härlunda socken, genom offentlig och frivillig auktion, 

som på stället förrättas fredagen den 2 april kl. 11,00 fm. försälja yttre 

och delvis inre lösöre varav nämnes: 1 ko, 2 får, 15 höns, 1 sädesharpa, 

div. handredskap, 1 cykel, vågar, c:a 500 kg. potatis. 

Div. möbler och husgeråd såsom sängar, soffor, bord, skåp, byrå, tavlor, 

klockor, radio, grammofon, mandolin, kopparsaker, 1 spinnrock, 1 

hagelgevär, 1 älgstudsare, 1 mangel, 1 tennkanna, ett par fäktklingor, 

sängkläder, gångkläder, dukar, div. böcker m.m. 

Betalningsvillkoren tillkännagives vid auktionens början. 

   Häradsbäck den 24 /3 1948. 

                                                                           ERNST LINDBERG. 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att 

Gud till sig hemkallat 

vår älskade lilla mor, 

mormor och farmor 

Märta Pettersson 
vilken lämnade oss i dag i sitt 90:de 

levnadsår. Innerligt sörjd och saknad 

av barn, barnbarn, barnbarnsbarn 

samt övrig släkt och vänner. 

Knihult, Häradsbäck den 12 april 1948. 

BARNEN 

Sv. Ps. 66 och 537. 
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Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 17 April 1948. 
 
1600-talsgården Häradsmåla bör inte säljas.  Riksantikvarien motsätter sig i yttrande 

till domänstyrelsen en försäljning till privata personer Häradsmåla under kronoparken 

Björkeryd i Härlunda, vilken lägenhet är bebyggd med en timrad mangårdsbyggnad av 

ovanlig beskaffenhet. 

  Byggnaden består av en lång envåningslänga under sadeltak, vilken mitt på försetts med 

en tvärställd utkragad ovanvåning. Bottenvåningen uppges härröra från 1600-talet medan 

ovanvåningen synes kommit till under 1800-talets förra del. 

  Den byggnadstyp, som sålunda uppstått, är numera mycket sällsynt men har fordom 

förekommit mera allmänt. Det i Häradsmåla bevarade exemplaret måste enligt riksantik-

varien tillmätas ett betydande kulturhistoriskt värde. Byggnaden är dessutom väl bevarad 

och kännetecknad genom goda arkitektoniska proportioner. Riksantikvarien finner det 

därför angeläget, att den inte säljes till privata personer utan alltjämt får förbli i kronans 

ägo, då därigenom de bästa möjligheterna föreligger för dess framtida bestånd. 

  Om en försäljning likväl skulle komma till stånd, vill riksantikvarien att som villkor 

föreskrivs bl.a., att manbyggnaden registreras enligt lagen om skydd för kulturhistoriskt 

märkliga byggnader. 

 

Från Härlunda, meddelas: 

  I söndags var pastor G. Linders konfirmander inbjudna till en sammankomst i samband 

med högmässan i kyrkan. Efter högmässan samlades ett 80-tal konfirmander av olika 

årgångar till ett samkväm med kyrkkaffe i församlingshemmet. Domkyrkosyssloman      

P. Edvall höll föredrag med ljusbilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 1 Maj 1948. 
 

Rättegångs- och polissaker. 
 
  Vid senaste Alvestatinget var två bröder från Härlunda instämda för det de en dag i 

januari i år gillrat två saxar vid ett gryt i skogsmark i Husjönäs, Härlunda socken, i avsikt 

att fånga mård, oaktat det är förbjudet att använda sax vid jakt av mård. Jakten hade 

dessutom ägt rum å område, där de icke ägde jakträtt. Den äldre brodern erkände, att han 

gjort sig skyldig till vad åklagaren lade honom till last, medan däremot den yngre sökte 

göra gällande, att han medföljt sin broder ut i skogen utan att ha den ringaste vetskap 

varken om att brodern medförde saxarna eller hade för avsikt att fånga mård. Han påstod, 

att han vid det tillfälle, då saxarna sattes ut, hade befunnit sig på ett annat ställe i skogen. 

Trots övertygande vittnesbevisning och trots att rättens ordförande vid flera tillfällen 

under förhöret kom på honom med uppenbara motsägelser, nekade han envist till hela 

rättegången. Han hade därvid hjälp av sin broder, som efter bästa förmåga bistod honom 

med att uppfinna diverse undanflykter. 

  Häradsrätten fann emellertid båda bröderna förvunna till jakt med förbjudna jaktredskap 

och på annans jaktområde och dömde den äldre brodern till 30 dagsböter á 1:50 och den 

yngre till 20 dagsböter á 1 krona. Dessutom förklarades jaktredskapen förverkade. 
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Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 8 Maj 1948. 
 
Tumult på nöjesplats.  Vid Linkullens tivoli i Härlunda uppstod härom kvällen ett 

tumultartat slagsmål, vari sex personer i tvenne lika stora grupper var de agerande.  

  Samtliga inblandade blev illa åtgångna och måste söka läkare. Mot påståendet att bl.a. 

flaskor använts som tillhygge, talar den omständigheten, att skadorna mer tyder på 

skärsår än krosskador. Möjligt är emellertid, att en eller annan flaska krossats, och att 

kombattanterna under brottningen rullat över glasskärvorna och därvid skurit sig. Någon 

klarhet om hur slagsmålet börjat och vem eller vilka, som närmast bär ansvaret därför har 

ännu ej kunnat klarläggas, förklarar landsfiskal S. Kirsten i Älmhult vid ett samtal med 

Smålandsposten. Utredningen fortgår emellertid och torde ge närmare besked härom. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Tisdagen den 18 Maj 1948. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Torsdagen den 3 Juni 1948. 
 

Dödsolycka i går i 
Gottåsa. 

 
Yngling från Härlunda 

fastnade i dragrem. 

 
  En dödsolycka inträffade i går vid Gottåsa cementgjuteri. En där anställd 23-årig man, 

Nils Gottfridsson, bördig från Vashult, Härlunda, greps av en drivrem och skadades till 

döds. Olyckan upptäcktes genast av kamraterna, och då dessa kom fram till bistånd hade 

Gottfridsson redan fått armen avsliten och kläderna slitna av kroppen. Han blödde 

dessutom ur näsan. Ambulans tillkallades genast men vid framkomsten till Växjö lasarett 

kunde man blott konstatera dödsfallet, vilket troligen varit ögonblickligt. Gottfridsson 

brukade ibland lida av svindel, och man antar att han fått ett svindelanfall när han böjt sig 

ned och sedan fallit mot drivremmen. 

  Den bortgångne beskrives som en synnerligen präktig och skötsam yngling, som lämnar 

ett stort tomrum efter sig i kamratkretsen och i hemorten, där han var allmänt omtyckt. 

Han sörjes närmast av föräldrar och syskon. 

 

 

 

 

Olle Nilsson 

Ethel Petersson 

Härlunda.                              Pjätteryd. 

Pingstafton 1948. 

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 5 Juni 1948. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 85 Söndagen den 6 Juni 1948. 
 

Från Häradsbäck, meddelas: 

  Vävkursen i Häradsbäck avslutades i torsdags, varvid fru Ingeborg Åhlander, Växjö, 

höll föredrag om hemslöjdsföreningarnas organisation och arbetssätt samt visade bilder 

dels av äldre vävnader, som framkommit vid textilinventering i slutet av 1920-talet, dels 

av vävnader av yngre datum, varvid visades hur man utomordentligt skickligt tillgodo-

gjorde sig dessa gamla mönster i vävnader av modernare stil.  

  Astrid Augustsson hälsade välkommen och Anna Johansson tackade fru Åhlander för 

det intressanta föredraget samt kursens lärarinna, fröken Olga Tisell, för god undervisning 

och överlämnade till henne blommor och penninggåva med adress. Kommunalordf. Sven 

Bergström framhöll den stora betydelse hemslöjdföreningarna har för bevarande av den 

gamla bygdekulturen. Kyrkokören under ledning av kantor Henriksson medverkade. I 

samband med avslutningen hade anordnats en vacker utställning av under kursen för-

färdigade arbeten. 

 

 
 

 

 

 
 

Vår älskade son 

och vår käre broder 

Nils Lennart  
Gottfridsson 

född den 8 febr. 1925, 

har hastigt omkommit genom 

olyckshändelse vid Gottåsa 

Cementgjuteri den 2 juni 1948, 

lämnande oss i gränslös sorg. I vår 

djupa sorg deltaga arbetsgivare, 

släkt och många vänner. 

Vashult pr Häradsbäck den 2 juni 1948. 

ELLEN och GOTTFRID NILSSON. 

Gertrud och Karl. 

Ulla-Britt. Maj-Lis. 

Ann Mari och Erik. 

Jean. 

Lilly. Per. Erik. Kerstin. 

Det ringer, må vi redo vara, 

Då himlaklockan ljuda skall. 

Då hän envar av oss skall fara, 

Då Gud skall döma världen all. 

Må vi vår tid då använt så, 

Att in i glädjen vi få gå. 

Jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka 

söndagen den 13 juni kl. 1,30 e. m. 
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Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 15 Juni 1948. 
 

Begravning. 
 

  En gripande sorgeakt ägde i söndags rum i Härlunda kyrka, då den vid olyckshändelsen i 

Gottåsa bortgångne Nils Gottfridsson, Vashult, fördes till griftero. 

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde H. Sjöfors, Västra Torsås, som höll en 

anslående betraktelse med utgång från orden ”Beröm Dig icke av morgondagen, ty Du 

vet icke vad den dagen kan bära i sitt sköte”. 

  Efter jordfästningen sjöng kantor Sjöfors ”O, se den stora vita här”. Vidare utfördes 

musik å violin. Vid graven, där en stor menighet fylkades, nedlades en överväldigande 

blomstergärd. Bland kransarna märkets en från Sv. Grov- och fabriksarbetareförbundet 

avd. 492 i Vislanda, nedlagd av en arbetskamrat, och en från arbetsgivare, nedlagd av 

fabrikör L. Svensson, Kärr, vilka båda tackade den bortgångne för vad han varit och 

betytt i kamratkretsen och i sin gärning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 91 Torsdagen den 17 Juni 1948. 
 

Den lilla drunknade i dammen.  En tra-

gisk händelse inträffade i tisdags i Spjutare-

torp, Härlunda.  

  En nära tvåårig dotter till sågverksarbe-

taren Arvid Svensson och hans maka, bo-

satta på nämnda plats, skulle bege sig till 

fadern, som arbetade vid sågverket c:a 200 

m. från hemmet. Då hon emellertid dröjde 

länge gick modern att söka henne och fick 

då veta att den lilla inte varit synlig på fa-

derns arbetsplats.  

  Efter en stunds ivrigt sökande fick man se 

att flickan låg i en närbelägen damm. Där 

hade hon antagligen böjt sig ner till vattnet, 

tappat balansen och kommit på huvudet på 

vattnet. Om hon kommit på fötterna var det 

ej djupare än att det ej nått över henne. 

  Provinsialläkaren i Ryd, som omedelbart 

tillkallades, vidtog upplivningsförsök som 

dock blev resultatlösa. Den lilla var föräldrarnas enda barn och händelsen har väckt stor 

förstämning i orten. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Söndagen den 20 Juni 1948. 
 
De gamlas dag i Härlunda.  De gamlas dag var på fredagen anordnad i Härlunda.  

  Ett femtiotal av församlingens gamla hade hörsammat inbjudan att på förmiddagen 

infinna sig till högmässa i kyrkan. Skriftetal hölls av komminister G. Linder, som utgick 

från Matt. 4: 17. Därpå följde högmässa med nattvardsgång med predikan av pastor A. 

Magnusson, Dädesjö, som utgick från Psaltaren 46: 2–12. 

  Efter gudstjänsten samlades man i församlingssalen, där de gamla bjöds på kaffe och 

dessutom blev det diverse underhållning. 

  En kort andaktsstund hölls även på fredagen i vårdhemmet med predikan av kommi-

nister Linder. 

 

 

 

 
 

Vår älskade lilla solstråle 

Anita Ingegerd 
född den 3/9 1946 

har hastigt lämnat oss, släkt och 

vänner i djupaste sorg och saknad. 

Spjutaretorp pr Ryd den 15/6 1948. 

Lisa och Arvid Jonasson. 

Tryggare kan ingen vara 

än Guds lilla barnaskara, 

stjärnan ej på himlafästet, 

fågeln ej i kända nästet. 
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Ur Smålandsposten N:o 95 Lördagen den 26 Juni 1948. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 107 Lördagen den 17 Juli 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  I går avled å Härlunda ålderdomshem 

änkefru Signhild Svensson, Lindholmen, 

Härlunda, i en ålder av 81 år.  

  Hon var född i Härlunda och ingick i 

yngre år äktenskap med hemmansägaren 

Karl Svensson. Makarna emigrerade sedan 

till Amerika, varifrån de återvände efter en 

längre tid. För omkring ett kvartssekel 

sedan blev hon änka. På senare år har hon 

lidit av ohälsa. Närmast sörjande är två 

barn, sonen Ernst och dottern Olga, vilken 

sistnämnda tillsammans med sin make 

innehar fädernegården, samt åldriga sys-

kon. 

 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller på tisdag kyrkoväktaren, 

fjärdingsmannen och lantbrukaren Karl 

Henrik Jonasson, Häradsbäck, Härlunda. 

  Jonasson är född i Nöttja. I unga år var 

han föräldrarna behjälplig med hemmanets 

skötsel. Sedan han haft anställning som 

lantbruksbiträde under ett par år skaffade 

han sig arbete i Danmark vid tegelbruk. 

Efter fem års utomlandsvistelse återvände han 1901 till hembygden och köpte makans 

fädernehem, Sjölund under Långhult, Häradsbäck. Han har varit flitigt anlitad vid sten-

arbete, byggnadssnickeri m.m. 

  Inom Härlunda har han blivit hedrad med flera förtroendeuppdrag. 1921 blev han 

kyrkoväktare, 1924 barnavårdsman, 1925 fjärdingsman, 1937 utsågs han till ombud för 

Riksförsäkringsanstalten och 1938 blev han överförmyndare. Under en följd av år var han 

ordförande i arbetslöshetskommittén. Dessutom har han varit ledamot av taxerings-

nämnden. Då kommunalfullmäktige infördes i kommunen blev han ledamot därav. 

  Han var initiativtagare till den år 1923 bildade avdelningen av Framtidsförbundets sjuk-

kassa och blev dess kassör. Då avdelningen övergick till Sydöstra Sveriges erkända 

centralsjukkassa, blev han ombud för denna. Jämväl är han ombud för livförsäkrings-

anstalten Nordstjärnan och för bolaget Hansa. 

 

 

Sander Svensson 

Asta Håkansson 

Härlunda.                               

 

 

 

                                

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår älskade lilla mor 

och mormor 

Signhild Svensson 
har i dag stilla insomnat i den eviga 

vilan i tron på sin Frälsare i sitt 82:a 

levnadsår. Djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss 

släktingar och många vänner. 

Vårdhemmet pr Häradsbäck den 16 juli 

1948. 

Ernst.        Olga o. Alfons. 

                   Torsten. Ernst. 

O, Jesu, Davids son, till Dig 

min blick mitt hjärta vänder sig. 
Och mina händer sträckas: 

Gör ångern sann, fast den är sen, 

Och två mig från de synder ren, 
Av dem min själ befläckas. 

Ett villat får, som funnet är. 

Ack, till den frälsta hjorden där 
På hulda herdearmen, 

O, Gud som Dig förbarmar. 
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Ur Smålandsposten N:o 111 Lördagen den 24 Juli 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en lång tids sjuklighet avled i 

torsdags i Växjö änkefru Jenny Svensson 

från Härlunda ålderdomshem, 79 år 

gammal. 

  Hon var född i V. Torsås. I ungdomen 

ingick hon äktenskap med hemmansägaren 

Gustav Svensson och makarna innehade en 

följd av år lantgård i Allemåla, Virestad. 

Sedan båda drabbats av ohälsa sålde de 

gården och flyttade till Härlunda. Här dog 

maken för något år sedan, och fru Svensson 

har den sista tiden vårdats på församlingens 

ålderdomshem, tills hon nyligen överfördes 

till Växjö lasarett, där hon nu avlidit. 

  Närmast sörjande är syskon. 

 

 

 

 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 121 Tisdagen den 10 Augusti 1948. 
 
Bygdegård i Härlunda.  Representanter för Härlunda sockens olika föreningar har varit 

samlade för att diskutera frågan om att få en bygdegård till stånd i Härlunda. 

  Riksförbundets ombudsman Harry Jansson redogjorde för vilka krav, som bör ställas på 

en god samlingslokal och vilka möjligheter som finns att erhålla lån och anslag. Mötet 

uttalade sig efter diskussion för bildande av en bygdegårdsförening och till interim-

styrelse valdes: Sven Svensson, Petersborg, Axel Svensson, Krampamåla, Gösta Fridell, 

Knoxsjölund, Tage Svensson, Gäddegölshult, Nils Bergström, Häradsbäck. 

  Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta förslag till stadgar samt starta en försöksteckning av 

andelar.  

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 136 Söndagen den 5 September 1948. 
 
Stor penningstöld i Härlunda.  En fräck stöld förövades någon gång förliden vecka hos 

arrendatorn Artur Johansson, Potteboda gård, Härlunda.  

  Då dennes hustru i går skulle hämta penningar för något ändamål, fann hon, att dessa var 

försvunna. Hennes make anade då oråd och gick att undersöka sin egen kassa, vilken 

likaså befanns vara stulen. Tillsammans har de båda makarna berövats omkring 1,500 kr. 

  Någon misstänkt person har icke varit synlig vid gården som ligger alldeles intill 

landsvägen Ålshult–Häradsbäck. men det kan tänkas, att pengarna stulits häromnatten, då 

makarna Johansson vakade över djur i ladugården. Polisutredning pågår. 

 

 

 

 
 

Vår älskade syster 

Jenny Svensson 
har i dag fridfullt insomnat på Växjö 

lasarett i tron på sin Frälsare i en 

ålder av 79 år, djupt sörjd och 

saknad men i ljusaste minne bevarad 

av oss, bröder, släkt och vänner. 

Häradsbäck den 21 juli 1948. 

SALOMON och AXEL JOHANSSON. 

Sv. Ps. 273. 
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Ur Smålandsposten N:o 141 Tisdagen den 14 September 1948. 
 

Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon änkefru Emma Andersson, Långhult, Härlunda.  

  Hon är född på socknens äldsta kända släktgård, Långasjömåla. Tidigt moderlös före-

stod hon i unga år hemmet, innan hon ingick äktenskap med lantbrukaren Olof 

Andersson, tillsammans med vilken hon övertog gården. Efter en lång och hedrande 

husmodersgärning på denna plats flyttade hon för en del år sedan med maken till detta i 

närheten av Häradsbäcks kyrkby, sedan de sålt gården. Här blev fru Andersson änka för 

omkring sju år sedan, och bor alltjämt kvar i sin villa. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 23 September 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  I sitt hem avled på tisdagen fru Ingrid 

Jönsson, maka till hemmansägare Otto 

Jönsson, Uthövdan, Virestad.  

  Den avlidna var född i Lockhult, samma 

socken. Sitt äktenskap ingick hon 1909, då 

makarna köpte gården Uthövdan. Där 

ägnade hon sedan sitt hem och sin familj 

sina omsorger och var en god husmoder. 

Hon var varmt religiös och hade en stilla 

och försynt karaktär. Vid sin bortgång var 

hon 73 år gammal. 

  Hon sörjes närmast av make och barn, 

varav ende sonen innehar fädernegården. 

Dottern Olga är gift med försäkringsins-

pektör K. Karlsson, Ryd, dottern Anna är 

gift i Östad, och Gullie vistas i hemmet. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 25 September 1948. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor, farmor och 

mormor 

Ingrid Jönsson 
* 26/3 1875, 

har i dag stilla insomnat i tron på sin 

Frälsare, innerligt sörjd och saknad, 

dock i allra ljusaste minne bevarad 

av oss, släkt och vänner. 

Uthövdan den 21 sept. 1948. 

OTTO JÖNSSON. 

Olga och Karl. 

Carola, Lillian. 

Gunnar och Hanna. 

Lennart. 

Gullie och Evald. 

Harald. 

Anna och Klas. 

Margit, Kennert. 

Tack för all Din kärlek stor, 

lilla kära goda mor. 
Nu Du fått en evig frid, 

vi skola alltid minnas Dig. 

Sv. Ps. 557, 562 v. 1. 
 

 

 

Svend Plet Hansen 

Sonja Johansson 

Köpenhamn.         Karsemåla Härlunda. 

 

 

                                

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 148 Söndagen den 26 September 1948. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 163 Lördagen den 23 Oktober 1948. 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
Västra Värends häradsrätt. 

 
  Vid rättegångssammanträde med Västra Värends häradsrätt på torsdagen handlades bl.a. 

följande mål. 

  Tvenne personer hade vid en tillställning å Linkullens dansbana i Härlunda församling 

annandag jul 1947 sammanträffat, varvid svaranden hade hissat målsägaren i höjden, så 

att denne i fallet ådragit sig en del skador, för vilka han yrkade ersättning, ävensom 

ersättning för minskad arbetsförtjänst m.m. Svaranden framhöll, att det inträffade var att 

anse som olyckshändelse, och bestred åtalet. Han hade hämtat sina kläder i garderoben 

och skulle gå hem, då han träffade målsägaren. Han högg tag i målsägaren och frågade: 

”Vill du ta livtag?”. Han fattade då målsägaren och lyfte upp honom. Denne hade fallit 

ned så hårt, att skador uppstått. Flera vittnen hördes, som gav samma version av hän-

delseförloppet. Ett vittne berättar också, att svaranden brukar ha för sed att lyfta folk. Det 

kan ha hänt någon gång, medgav svaranden. Någon ovänskap hade inte rått, och båda var 

nyktra. Målsägaren ville ha ersättning med 3,178 kr. jämte andra utlägg. Svarande-

ombudet, advokat Zethraeus, framhöll, att det hela måste anses som ren olyckshändelse. 

Häradsrätten ogillade svarandens anspråk, enär han ansågs ha varit med om omfam-

ningen. 

  Landsfiskal Kirsten hade instämt en lastbilsförare. Han hade, då bilen var lastad med 

oljefat, stannat och sedan backat, varvid bilen råkat krocka med en bakom kommande 

personbil. Svaranden bestred, att vårdslöshet förelåg från hans sida. Häradsrätten 

utdömde 20 dagsböter à 4 kr. 

 

 

 

 
 

 

 

Vår kära lilla  

Majvor 
har i dag lämnat oss i djupaste sorg, i 

ljust minne bevarad. 

Torbjörnahult, Häradsbäck den 24/9 

1948. 

WALTER och LISBETH 

KARLSSON. 

Lennart. Åke. Wanja. Eivor. 

Sv. ps. 513. 
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Ur Smålandsposten N:o 169 Tisdagen den 2 November 1948. 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Tisdagen den 30 November 1948. 
 
Bygdegårdsfrågan i Härlunda.  Interimsstyrelse för bildande av en bygdegårdsförening 

i Härlunda har haft sammanträde i Nya lokalen, Häradsbäck. 

  Försöksteckning av andelar i en bygdegård skall upptagas genom ombud från de olika 

föreningarna. Kommunen uppdelades därför provisoriskt i olika områden. Ävenså 

beslöts, att ombud å interimsstyrelse skall samlas i kommunalrummet, Häradsbäck, för 

erhållande av listor för andelsteckning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Torsdagen den 9 December 1948. 
 
Lymmelaktigt tilltag.  När några ungdomar härom kvällen var samlade till övning i Nya 

skolan i Härlunda för ett samkväm, blev plötsligt en fönsterruta i lokalen sönderskjuten, 

förmodligen med en kula från ett hagel avlossat från ett luftgevär. Det om ovanlig 

drullighet vittnande tilltaget har anmälts. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Tisdagen den 21 December 1948. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade moder, 

farmor och mormor 

Kristina Svensson 
har idag stilla avlidit i sitt 86:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad 

men i ljust och älskat minne bevarad. 

Knoxhult, Häradsbäck den 30/10 1948. 

BARNEN. 

Barnbarn och barnbarnsbarn. 

Matta öga, trötta sinne, 

Gläd dig, att du vilan ser! 
Aftonen är redan inne, 

Och min sista sol går ned. 

Dödens skuggor mig betäcker. 
Evige, som skapat mig. 

Du skall ej för evigt släcka 

Detta liv, som flöt från dig. 

Häradsbäck. 
JULKLAPPSTIPS: Pjäxor, Stövletter, Bottiner, Galoscher, Gummi-

stövlar, Tofflor. – Åter inkommit ett parti billiga damskor för promenad 

med becksöm i brun och svart mocca. 

ADOLFSSONS SKOAFFÄR. Tel. 10. 
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Ur Smålandsposten N:o 191 Lördagen den 11 December 1948. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids svår sjukdom har Matilda 

Nord, Truvedstorp, Härlunda, avlidit på 

socknens ålderdomshem i sitt 94:de lev-

nadsår. 

  Hon har under största delen av sitt liv varit 

bosatt där, efter att i ungdomen har arbetat 

vid lantbruk i orten. Strävsam och tjänst-

villig brukade hon under hälsans dagar bl.a. 

utföra handstickningsarbeten åt ortsbefolk-

ningen.   

  Hos sonen Martin Svensson har hon 

åtnjutit en kärleksfull omvårdnad, tills hon 

för någon tid sedan ådrog sig en benskada 

och måste intagas å ålderdomshemmet. Hon 

var känd som en välvillig och god kvinna.  

  Närmast sörjande är ovannämnde son. 

   
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 23 December 1948. 
 
Det ljusnar för hembygdsföreningen i Härlunda.  Interimsstyrelsen för en planerad 

bygdegårdsförening i Härlunda har haft sammanträde i församlingssalen, Häradsbäck. 

  Till mötet hade också kallats de ombud för olika föreningar, vilka utsetts att besöka 

hushållen inom kommunen för att söka få försöksteckning av andelar till stånd. 

  Man har nu inom interimsstyrelsen kommit så långt, att försöksteckningen kan sättas i 

gång, och denna skall vara färdig till den 1 febr. Till dess skall man söka nå upp till en 

andelssumma av 15,000 kr. Det minimum som tidigare fastställts för att andelsteckningen 

skall vara bindande. Om teckningen visar sig gå efter beräkning, har kommunal-

fullmäktige ställt i utsikt bidrag till förberedande arbeten. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 28 December 1948. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Min innerligt älskade mor 

Matilda Nord 
insomnade i den eviga vilan den  

9 dec. 1948 i sitt 94:de levnadsår, 

sörjd och saknad av mig, släkt och 

vänner. 

Ålderdomshemmet, Härlunda den 9 dec. 

1948. 

MARTIN. 

Psalm 586, v. 4–5. 
 

 

 

 

Eve Arvidsson 

Evelyn Johansson 

Hallaryd.                           Häradsbäck. 

Karl Svensson 

Karin Gustavsson 

Härlunda.                               Virestad. 

 
                                

 

 

 

Förlovade 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 4 Januari 1949. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 15 Januari 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjuklighet har änkefru Anna 

Andersson, Vashult, Härlunda, avlidit i sitt 

77:de levnadsår. 

  Hon var född i Halland. I ungdomen 

emigrerade hon till Amerika och ingick där 

äktenskap. Makarna återvände emellertid 

snart till sitt gemensamma hemland och 

köpte vid återkomsten en gård i Vashult. På 

denna plats har fru Andersson utfört en 

pliktmedveten och osjälvisk gärning som 

husmor och mor till en stor barnskara. Till 

sin personliga gärning var hon varmt 

religiös men ägde på samma gång den fina 

humorns gåva och var högt skattad av alla 

som hon kom i beröring med. Hos sonen 

Aron har hon åtnjutit en god omvårdnad 

under sin änketid. 

  Närmast sörjande är sju barn samt barn-

barn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Tranvik 

Vivi Krantz 

Härlunda.                               Virestad. 

Stockholm, Nyårsafton 1948. 

. 

 
                                

 

 

 

Förlovade 

 

 

 
 

Vår kära lilla mor, 

mormor och farmor 

Anna Lovisa 
Andersson 

har lämnat oss i sitt 77:de levnadsår, 

outsägligt sörjd och saknad samt i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

övrig släkt och många vänner. 

Vashult, Härlunda den 12 jan. 1949. 

JENNY och ANTON. 

OSCAR och ALMA. 

EDVIN och DORIS. 

THERESIA och HERMAN. 

IVAR och ERNA. 

ARON.  

AGNES och NILS. 

Barnbarnen. 

Hennes älsklingspsalm  

Sv. Ps. 15: 6. 

O, Herre, Dig jag vill åkalla 

När aftonstjärnan framgår skön 

När morgondaggens pärlor falla 

Till Dig jag höja skall min bön 

Och aldrig glömma Dina bud 

O, Fader, Skapare och Gud. 
 

 



 
103 

Ur Smålandsposten N:o 11 Söndagen den 23 Januari 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  I Ljungby avled i fredags fru Selma Jonas-

son, Husjönäs, Härlunda, 76 år gammal. 

  Hon var född i Virestad. Vid 26 års ålder 

gifte hon sig med hemmansägaren Magni 

Jonasson, och makarna övertog samtidigt 

hans fädernegård i Husjönäs. Den bort-

gångna var född för ett gott väsen och glatt 

lynne, som förvärvade henne många vänner. 

  Närmast sörjande står make och sju barn 

samt syster. Tre av döttrarna vistas i Ame-

rika. 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 29 Januari 1949. 
 

Dödsfall.  
 

Drunknade under fisketur.  De svaga isar-

na krävde i onsdags ytterligare ett dödsoffer 

i det att lantbrukaren Ernst Ohlsson, 

Knoxhult, Härlunda, under fiske drunknade 

i Husjön.  

  Ohlsson hade vid halv 9-tiden på mor-

gonen begivit sig ner till sjön för att vittja 

ståndkrok. Då han inte avhördes vid mid-

dagstiden, blev hans hustru orolig och alar-

merade grannarna, och man började söka 

efter honom. Först hittades hans spark-

stötting ute på sjön och efter en stund fann 

man även Ohlsson. 

  Han hade tydligen drunknat ganska tidigt, 

ty vaken, där man fann honom, hade frusit 

till. Vid sidan fann man en hink och en yxa. 

Vid vaken är djupet cirka 2 1/2 meter. 

  Ernst Ohlsson var född 1881i Hinneryd. 

Han arbetade under flera år i Danmark, där han ingick äktenskap. För ett 30-tal år sedan 

flyttade han till Härlunda, som är hustruns hemsocken, och köpte den lägenhet där 

makarna sedan dess bott. Han arbetade först med cementarbeten, men efter en sjukdom 

för ett tiotal år sedan slutade han med detta och sysslade sedan med varjehanda. Han har 

gjort sig känd som en dugande och arbetsam man, som lämnat stort tomrum efter sig. Det 

inträffade har givetvis väckt stor förstämning i orten. 

  Ohlsson sörjes närmast av maka, samt dottern Ellen, gift med busschaufför Folke 

Johansson, Ryd. 

 

 

 
 

Min älskade hustru, 

vår kära mor 

Selma Jonasson 
* 30/12 1873 

† 21/1   1949 

har stilla avlidit å Ljungby lasarett, 

djupt sörjd och saknad av oss, släkt 

och vänner. 

Husjönäs den 21/1 1949. 

MAGNI JONASSON. 

Barn och barnbarn. 

Må det rum av världen glömmas 

Där jag vilar utan namn. 

Rum och namn väl Herren känner, 
Då han ropar sina vänner. 

 

 

 

 

 
 

Min käre make, 

och min Far 

Ernst Ohlsson 
född 4/3  1881 

död 26/1 1949 

har i dag lämnat oss i djup sorg. 

Innerligt sörjd och saknad. 

Knoxhult den 26/1 1949. 

BLENDA OHLSSON. 

Ellen och Folke. 

Lola. 

Tack, käre Far,  

för allt Du gjort för oss. 
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Lantbrevbäring i stället för löspostutdelning i Härlunda.  Postdirektionen föreslår att 

från tidpunkt som postmästaren i Älmhult får bestämma, skall löspostutdelningslinjerna 

Häradsbäck–Amundshylte–Häradsbäck och Häradsbäck–Vashult dras in. 

  I stället skall lantbrevbäring anordnas med anlitande av lättviktsmotorcykel på en linje 

Häradsbäck–Amundshylte–Häradsbäck med fyra turer pr vecka. Under tiden 1 april–30 

november skall lantbrevbäringen följa samma sträckning som de nuvarande post-

utdelningslinjerna, men med ändrad färdriktning. Tills vägen Knihult – Truvedstorp 

förbättrats, föreslår sträckningen under tiden 1 december–31 mars årligen bli Häradsbäck 

–Häradsmåla–Björkesjömåla–Trolleboda–Åbogen–Amundshylte–Karsemåla–Truveds-

torp–Häradsmåla–vägskälet vid Härlunda kyrka–Björkeryd–Knihult–Vashult– Härads-

bäck. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 25 Januari 1949. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 17 Februari 1949. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Arvid Augustsson 

Anna Karlsson 

Härlunda.                                

. 

 
                                

 

 

 

Förlovade 

Kreaturs- och Lösöreauktion 
 

Tisdagen den 1 februari med början kl. 11 fm. låter bröderna Johan 

och Axel Svensson, Häradsbäck, Härlunda socken, genom offentlig 

auktion försälja: 

KREATUR: 1 sto 13 år, 4 kor i olika kalvställn., 3 ungdjur. Nöt-

kreaturen reaktionsfria och plomberade. 

REDSKAP: 1 arbetsvagn, 1 åkvagn, 1 par kälkar, 2 plogar, 1 årder, 

harvar, 1 sädesharpa, 1 vandring, 2 selar. 

DIVERSE: 1 parti virke samt div. möbler m.m. 

  Tre mån. betalningsanstånd mot vanligt äganderättsförbehåll. 

  Häradsbäck den 24 jan. 1949. 

                                                                            ERNST LINDBERG. 
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Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 3 Mars 1949. 
 
 

 

   

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Söndagen den 6 Mars 1949. 
 
Hästskjuts mot buss.  Då Gunnar Nilsson, Trulsatorp, son till lantbrukaren N.J. Nilsson, 

på fredagen var på hemväg från skogskörslor och skulle passera stora vägen Häradsbäck–

Lönsboda observerade han ej postbussen, som kom från Lönsboda. 

  Följden blev en våldsam kollision, varvid Gunnar Nilsson fick skador bl.a. på lårbenet, 

troligen dock ej av allvarligare art. Hästarna hamnade i vägdiket, där tillskyndande 

personer tog hand om dem och lyckades lugna dem. Den vänstra hästen blev emellertid så 

svårt söndersargad, att tillkallad veterinär förordnade om nedslaktning. Den andra hästen 

tror man sig kunna rädda. 

  På bussen blev vindrutorna krossade, och en del andra mindre skador åstadkoms. Det 

hela får betecknas som en ren olyckshändelse, vilket kunnat få mycket svårare följder, om 

Nilsson t.ex. befunnit sig någon meter längre upp på vägen. 

  Nilsson, som är i 25-årsåldern, vårdas i hemmet. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 39 Söndagen den 13 Mars 1949. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på tisdag lantbrukare Artur Alexander Håkansson, Husjönäs, Härlunda. 

  Jubilaren är född i Hallaboda i samma socken. I unga år arbetade han bl.a. vid järn-

vägsbyggen. Under några år vistades han i Amerika, innan han köpte 1/48 mtl Husjönäs, 

som han alltjämt innehar och brukar. Vid sidan av skötseln av sitt lantbruk bedriver han 

även fabrikation av torvströ från egen torvmosse. 

 

 
 

 

 
Vår kära lilla  

MARTA 
* 11/3 1940 

lämnade oss i dag i djupaste sorg. 

Spjutaretorp, Ryd den 2 mars1949. 

MADIA och HENRIK 

JOHANSSON. 

Arne.     Kerstin. 

Lars. 

Mormor. Farfar. 

Jag lyfter ögat mot himmelen  

Och knäpper hop mina händer, 

Till dig, som är barnens vän, 

Min håg och tanke jag vänder. 

Sv. ps. 336. 
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Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 17 Mars 1949. 
 

Dödsfall. 
   
  Efter en lång och svår sjukdomstid har fru 

Jenny Thor, maka till f. hemmansägaren 

Gustav Thor, Björkeryd, Härlunda, avlidit 

67 år gammal. 

  Hon är född och uppväxt i Västra Torsås 

och ingick i ungdomen äktenskap med 

svenskamerikanaren Gustaf Thor. Makarna 

var först bosatta i Västra Torsås, innan de 

för 25 år sedan arrenderade kronohemmanet 

Björkeryd i Härlunda, vars jordbruksareal 

de senare friköpte. För några år sedan över-

lämnade de gården till sin dotter Judith och 

hennes make. Sedan förliden sommar har 

hon lidit av en svår sjukdom, och döden 

kom som en befriare. Den i sin krafts dagar 

så dugande och arbetsamma kvinnan lämnar 

efter sig ett aktat minne i sin hemtrakt och 

sörjes närmast av make och ovannämnda 

dotter med familj. 

 
 

 

   
 

Ur Smålandsposten N:o 43 Söndagen den 20 Mars 1949. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fröken Klara Håkansson, Sjöholmen Häradsmåla, Härlunda. 

  Hon är född i Arjeplog men flyttade för många år sedan med föräldrarna till faderns 

fädernebygd i Härlunda. En broder är nu ägare till fädernehemmet Sjöholmen, och åt 

denne sköter hon hushållsbestyren och vårdar sin gamla mor. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 56 Tisdagen den 12 April 1949. 
 
 

   
   

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Härmed tillkännagives 

att 

Herren Gud till sig hemkallat 

min kära maka, vår mor 

och mormor  

Jenny Martina Thor 
född den 27/10 1882 

som i dag efter långvarigt och med 

stort tålamod buret lidande stilla 

insomnat på Ljungby lasarett sörjd 

av oss, syskon, släkt och vänner. 

Björkeryd den 15/3 1949. 

GUSTAV THOR. 

Judith och Hilding. 

Maj-Britt. Allan. 

Du är i lidandet vårt stöd 

O kärlek utan like. 
Du för oss genom sorg och nöd. 

Och kval och död. 

Till härlighetens rike. 

 

 
 

 

 
Vår älskade far, 

farfar och morfar 

P. M. Danielsson 
avled stilla i dag i sitt 83:e levnadsår, 

djupt sörjd och saknad av oss, släkt 

och vänner. 

Ålderdomshemmet, Häradsbäck  

den 8/4 1949. 

Barn, barnbarn och 

syskon. 

Wallins psalm 517 v.6. 
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Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 19 April 1949. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 23 April 1949. 
 

 Dödsfall. 
 

  Efter en tids avtynande avled i onsdags på 

Härlunda ålderdomshem f. hemmansägaren 

Peter Johan Adamsson, Krampanäs, 88 år 

gammal. 

  Han var född i Karsemåla i Härlunda. I 

yngre år flyttade han med föräldrarna till 

den närbelägna gården Krampanäs, där de 

övertog en torplägenhet. Denna friköpte 

sonen Peter Johan senare till eget hem samt 

gifte sig. Tillsammans med sin dugande 

hustru utförde den idoge mannen en nästan 

otrolig gärning som familjeförsörjare. 

Samtidigt som han skötte det karga jord-

bruket, var han verksam som skomakare, 

laggkärlsmakare, byggnadssnickare m.m. I 

äktenskapet föddes 14 barn, av vilka de 

flesta uppnådde vuxen ålder. Särskilt be-

tecknande för den nu bortgångnes sträv-

samhet var, att han mitt i skogen nyodlade 

myrmark och delvis för hand forslade dit 

fyllnadsjord. Av hushållningssällskapet blev 

han också belönad för detta enastående odlarearbete. Hälsa och krafter stod honom bi till 

höga ålderdomen, och han färdades milslånga vägar på cykel tills han passerade 85-

årsåldern. Sedan han blivit änkling var han en tid bosatt i Långasjömåla men vårdades 

sista tiden på socknens ålderdomshem. Han var fädernas kyrka varmt tillgiven. 

  Han sörjes närmast av fyra söner och tre döttrar jämte barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Carlsson 

Maj-Britt Karlsson 

Härlunda.                                      Ryd. 

Påskafton. 

 

 
                                

 

 

 

Förlovade 

 

 
 

 

 
Vår älskade fader, 

f.d. Hemmansägaren 

Petter Johan 
Adamsson 

insomnade stilla i sitt 89:de 

levnadsår å Härlunda ålderdomshem. 

Häradsbäck d. 20/4 1949. 

BARN och BARNBARN. 

Så tag nu mina händer 

Och led Du mig, 

Att saligt hem jag länder, 

O Gud, till Dig. 

Ditt barn i nåd ledsaga, 

min väg är svår. 

Jag vill ett steg ej taga, 

Där Du ej går. 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Tisdagen den 26 April 1949. 
 

 Dödsfall. 
 

  Efter endast någon dags sjukdom avled i 

går änkefru Bengta Håkansson, Häradsbäck, 

87 år gammal. 

  Hon var född i Örkened, Kristianstads län, 

och gifte sig i unga år med bagaremästare 

Johan Håkansson. Under de första åren 

bodde makarna i Gäddegölshult, där de 

innehade lantbruk. Senare bosatte de sig i 

Häradsbäck och drev där länge bageri-

rörelse. För några år sedan blev fru 

Håkansson änka men kvarbodde i sitt gamla 

hem till sin bortgång. Hon var känd som en 

stilla och sympatisk kvinna. 

  Närmast sörjes hon av två söner och två 

döttrar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 10 Maj 1949. 
 

Härlunda äldsta död. 
 

 

  Natten till i går avled stilla i sitt hem efter ett sakta av-

tynande änkefru Emma Larsson, Krampanäs, Härlunda, i 

sitt 95:e levnadsår. Hon var församlingens äldsta medlem. 

  Hon var född i Potteboda och uppfostrad i ett fattigt hem 

av redbara och strävsamma föräldrar, och fick tidigt börja 

bidraga till sin försörjning. Det året, hon konfirmerades 

för den blide men ändå fordrande läsarprästen Lindblad, 

rådde stor nöd i många allmogehem på grund av miss-

växt, och den unga Emma hade den dag hon ”gick fram” 

knappast förtärt en brödbit och kunde med möda uthärda 

det flera timmar långa nattvardsförhöret. 

  Efter att i många år innehaft anställning borta från hem-

bygden återkom hon dit och gifte sig med hemmans-

ägaren Peter Larsson, Krampanäs, vilkens fädernegård de 

båda makarna övertog. Den osedvanligt dugande stilla 

och tålmodiga kvinnan flyttade här in i en loftsbyggnad med jordgolv och axlade den 

dåtida småbrukarhustruns tunga ok med semester endast vid barnsbörderna. Småningom 

byggdes en bättre bostad, välståndet växte men endast tack vare hårt arbete och 

sparsamhet. För ett tjugotal år sedan överlämnades gården till sonen Gustav. Hennes 

make Peter Larsson dog 97-årig, även han äldst i Härlunda vid sitt frånfälle. 

 

 
 

 

 
Tillkännagives, 

att Gud behagat hädankalla 

vår ömt älskade moder, 

farmor och mormor 

Bengta Håkansson 
som i tron på sin Frälsare lugnt och 

stilla insomnat i sitt hem i sitt 88:de 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss barn, barnbarn och barnbarns-

barn samt övrig släkt och många 

vänner. 

Häradsbäck d. 25/4 1949. 

BARNEN. 

Var finns en kärlek, som intill döden,  

Står oförändrad i alla öden,  

Som likt Guds ängel oss övervakar, 

Som fordrar intet men allt försakar. 

På denna jorden finns endast en, 

En moders kärlek är det allén. 

 

Sv. ps. 580. 

Änkefru Emma Larsson.  



 
109 

  Liksom sin make var den bortgångna en ypperlig skildrare av gammal allmogekultur. 

Hon var även liksom han genomsyrad av en stilla gudsförtröstan, och så sent som in i 92-

årsåldern sågs hon vid hemsocknens nattvardsbord. Hennes livsgärning, som utåt kan 

tyckas alldaglig nog, var för den, som kände denna goda och försynta kvinna, dock 

imponerande. På sin ålders höst har hon njutit den allra ömmaste omvårdnad av ovan-

nämnde sonen Gustav och hans maka. Hon sörjes närmast av dessa samt sonen Henrik, 

bosatt i Amerika, och dottern Anna, gift med hemmansägaren Alfred Johansson, Truveds-

torp, Härlunda. 

 
Kommunala aktiviteter: 
 

Väg- och skolfrågor sär- 
skilt aktuella i Härlunda. 

  
Omfattande elektrifieringsplaner. – Ut- 

dikning av donerad kommungård. 
 

 
 
 

 

  Även om Härlunda ligger litet vid sidan av allfartsvägen för invånarna i det stora 

flertalet av Kronobergs läns socknar, nere vid gränsen till Blekinge, är det en kommun, 

som sjuder av verksamhetslust och präglas av äkta småländsk idoghet och där man välver 

stora planer för framtiden. Men här liksom på så många andra håll får planerna f.n. i stor 

utsträckning anstå i väntan på kommunindelningsbeslutet. För att få lite närmare 

upplysning om socknens aktualiteter har en medarbetare i Smålandsposten intervjuat 

tvenne kommunens ledande kommunalmän, kommunalfullmäktiges ordförande, 

folkskollärare Bergström, och kommunalnämndens ordförande, hemmansägare Karl 

Gustafsson i Trolleboda. 

  Kommunikationerna har alltid varit ett aktuellt problem för Härlunda, och när den första 

busslinjen tillkom för snart 20 år sedan, så var det verkligen ett gammalt känt behov, som 

blev fyllt. I och med att vägarna förbättrades utökades busstrafiken, och idag kan man 

glädja sig åt dagliga – och i vissa fall en tätare – bussförbindelse med Växjö, Älmhult och 

Ryd. De stora allmänna vägarna är nu förbättrade, och där bredden alltjämt är i minsta 

laget har det ordnats med täta mötesplatser. Detta har ej bara kommit busstrafiken till 

godo utan minst lika mycket den livliga lastbilstrafiken, som forslar fram bygdens stora 

naturtillgång – virke – till såväl förädlingsindustrier inom socknen som till järnvägs-

Kommunalfullmäktiges ordförande, folkskollärare  

S. Bergström, har vår fotograf överraskat i katedern. 
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stationer och exporthamnen Karlshamn i söder. Inom kommunen finns för närvarande 

inte mindre än fem sågverk av skiftande storlek i gång, och härtill kommer en snickeri- 

och bobinfabrik. 

  Den livliga trähanteringen gör sitt till för att stärka det relativt goda skatteunderlaget, 

vilket för övrigt tenderar till att ytterligare förbättras, vilket i sin tur gör att man i det 

längsta hyser en liten stilla förhoppning om att kommunen skall få fortleva sitt själv-

ständiga liv även i framtiden. 

  Men är det nu relativt väl beställt med de allmänna vägarna i kommunen, så är det rent 

lokala vägnätet än så länge ett sorgebarn. Men bättre skall det bli, förklarar man trosvisst. 

Kommunen har satt igång en utredning inte bara om anskaffande av maskiner, inklusive 

motoriserad snöplog för de enskilda vägarna, utan även om vissa nybyggnader. Särskilt 

behövliga är sådana i trakten av Övre Karsemåla, där befolkningen praktiskt taget saknar 

användbar bilväg. 

  Vägbyggnadsplanerna inom socknen har för övrigt tre stora syften förutom det att direkt 

förse ortsborna med bra och bekväma utfartsvägar. För det först vill man underlätta den 

tidigare nämnda framforslingen av virke. För det andra vill man ordna med möjligheter 

för mjölkbilar att komma mjölkproducenterna så att säga närmare in på livet och sålunda 

vidga sin betydelsefulla verksamhet. Och för det tredje står man inför större eller mindre 

skolcentraliseringar, och då gäller det, att skolskjutsbilarna skall kunna komma ut så långt 

i periferin att barnen ej skall få för lång gångväg mellan hemmet och billinjen. 

  Centraliseringen i skolväsendet är en annan aktuell fråga. Socknen har f.n. fyra skolor, 

varav tre av B
3
-formen och en – kyrkskolan i Häradsbäck – av B

1
-formen. En av de mind-

re skolorna står på grund av det minskade barnatalet inför en ganska snar indragning, och 

blir det ingen oväntad förändring på ena eller andra sättet måste nog även de två andra 

mindre skolorna, Hårdahult och Karsemåla, med tiden dragas in. Kyrkskolan är redan för 

liten, och så snart lärljungar från andra delar av socknen överföras dit, så blir väl 

byggandet av en ny, större skola i kyrkbyn absolut ofrånkomligt. 

  På tal om kommunala byggen, så står f.n. inget sådant på dagsprogrammet. Sitt nu-

varande vårdhem fick socknen 1939, och det är fortfarande föredömligt. 

  Härlunda hör ganska säkert till Kronobergs läns minst gynnade socknar i fråga om 

elektrifiering, vilket delvis har sin förklaring i bebyggelsen, som ligger sammanfogad till 

av vidsträckta skogar omgivna byar. Man kan räkna med att 75 % av socknen i areal 

räknat ännu saknar elektrisk kraft, och 

ser man på befolkningen, så är det 

ungefär halva folkmängden, som ännu 

saknar denna värdefulla tillgång. En 

omfattande utredning är emellertid 

f.n. i gång med bl.a. länsstyrelsens 

mäktiga stöd för att försöka få 

förbättring till stånd, varför man i 

detta hänseende ser framtiden an med 

ljus i hågen.  

  På tal om elektrifiering må nämnas, 

att man vid senaste kyrkostämman 

bl.a. beslöt sätta igång utredning om 

möjligheterna till att få elektriskt ljus i 

kyrkan. Härlunda kyrka är ett gam-

malt vackert trätempel med anor från 

1700-talet men ombyggd 1822, och 

man är synnerligen angelägen om att 

gå varsamt fram vid elektrifieringen. 

”Det elektriska ljuset skall lysa men ej 

dominera”, såsom folkskollärare 

Bergström med rätta uttrycker det. Kommunalnämndens ordf. Karl Gustafsson i 

Trolleboda. 
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  Men inte nog med att utredningen skall omfatta nämnda elektrifiering. Man skall även 

undersöka möjligheterna att utöka vattenledningen vid kyrkan, så att man skall få bekväm 

tillgång till vatten för vård av gravarna och planteringarna på kyrkogården, och det 

kanske rent av också blir vattenledning inne i kyrkan. Denna kommer för övrigt att få sitt 

värmesystem välbehövligt renoverat med insättande av en ny värmepanna, varom beslut 

fattades vid stämman. 

  Nämnda utredning skall handhavas av en kommitté inom kyrkorådet med komminister 

J. Lindgren som ordförande. Och är vi ej alldeles felinformerade, så är de övriga 

utredningsmännen kyrkovärdarna Johan Petersson i Slätthult och Liss-Olof Magnusson i 

Knoxhult samt folkskollärare Bergström. 

  Härlunda kommun är nog lycklig att äga en betydande kommungård, Potteboda. Den 

tillföll socknen 1936 genom testamente av fröken Emma Karlsson och har en betydande 

omfattning. Bl.a. inrymmer den f.n. 200 har produktiv skogsmark. Nu hyser man 

allvarliga planer på att sänka Kroksjön och därefter blir det möjligt att utdika ett stort 

antal kärr och moras på kommungården, och när den åtgärden blivit genomförd, torde den 

produktiva skogsmarkarealen ha ökats med ännu 100 har.  

  Tidigare nämndes, att några kommunala husbyggen ej är planerade för den närmaste 

framtiden. Det var emellertid ”en sanning med modifikation”. Man arbetar nämligen med 

kraft och intresse för åstadkommandet av en bygdegård, till vilken man sätter stora 

förhoppningar. Platsen för den är ännu ej bestämd, men pengar har de många intressen-

terna skrapat ihop från skilda håll, så att andelar f.n. är tecknade för i runt tal 16,000 kr., 

varav kommunen bidragit med 5,000 kr. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 24 Maj 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter några veckor sjukdom avled i lördags 

jordbruksarbetaren Magni Håkansson, 

Husjönäs, Härlunda, i en ålder av 76 år. 

  Håkansson var född i Husjönäs och fick 

tidigt vara sina föräldrar behjälplig i arbetet. 

Efter deras död har han sysslat med varje-

handa grovarbete åt folket i hemtrakten. På 

de senare åren led han av svagt hjärta, och 

blev för ett par år sedan intagen på Härlunda 

ålderdomshem, där han fått den bästa vård. 

  Den avlidne var arbetsam och fridsam, och 

gjorde ej någon förnär. Han tillhörde med 

andra ord till ”de stilla i landet”.  

  Närmast sörjande är en broder och två 

systrar bosatta i Färlöv och Hästveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Härmed tillkännagives, 

att  

vår älskade svåger, 

och broder 

Magni Håkansson 
i dag stilla insomnat i en ålder av 76 

år, sörjd och i tacksamt minne 

bevarad av oss. 

Färlöv och Hästveda den 21/5 1949. 

SVÅGRAR och SYSKON. 

 

Ps. 403 v. 8 - 9. 
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Ur Smålandsposten N:o 82 Söndagen den 29 Maj 1949. 
 
Bygdegård uppföres i Härlunda.  Bygdegårdsföreningen i Härlunda har haft konstitue-

rande sammanträde och beslutat bygga en bygdegård. 

  Hittills har tecknats 15,000 kr. i andelar, och till styrelse valdes från högerföreningen 

Wiktor Andersson, Häradsbäck, SLU Sven Svensson, Petersborg, NTO Gösta Fridell, 

Bromåla, SAP Sven Bergström, Häradsbäck, RLF Artur Karlsson, Amundshylte, SLS 

Axel Svensson, Krampamåla, BF Einar Johansson, Gäddegölshult, SDUK Tage 

Svensson, Gäddegölshult, Idrottsföreningen Nils Karlsson, Knoxhult, SLKF Lilly Kroon, 

Häradsbäck, Skogs- och flottningsarb. föreningen Theodor Olofsson, Långhult, 

församlingen komminister J. Lindgren, Häradsbäck, kommunalfullmäktige Karl 

Gustafsson, Trolleboda, samt Fritz Johansson, Häradsbäck. 

  Till ordförande i bygdegårdsföreningen valdes Sven Bergström, Häradsbäck. Revisorer: 

Artur Tranvik, Trolleboda, och Axel Gustafsson, Gäddegölshult. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 7 Juni 1949. 
 
Pojke från Häradsbäck påkörd av bil i Ljungby.  En åttaårig pojke, hemmahörande i 

Häradsbäck men på tillfälligt besök i Ljungby, blev pingstdagen påkörd av en personbil i 

hörnet av Ljungfälts- och Orbergsgatorna i Ljungby. 

  Pojken cyklade på Orbergsgatan men körde på fel sida och kolliderade med personbilen, 

som från Ljungfältsgatan körde in på Orbergsgatan. Sikten i hörnan är skymd av en häck 

och bilföraren, som f.ö. höll sig på rätt sida, hade ingen möjlighet att observera pojken. I 

fallet mot gatan skadades pojken i ansiktet. Han fördes till Ljungby lasarett, där han tills 

vidare får kvarstanna. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 94 Tisdagen den 21 Juni 1949. 
 
De gamlas dag i Härlunda, högtidlighölls i söndags med gudstjänst och nattvardsgång i 

kyrkan. 75 gamla hade hörsammat inbjudan, och privatbilägarna hade välvilligt ställt 

skjutsar till förfogande. Arrangör var de båda kyrkliga syföreningarna, som efter 

gudstjänsten bjöd på kaffe och smörgås i prästgården. Här hälsade komminister J. 

Lindgren välkommen. Vidare förekom sång, och till slut avslutade komminister Lindgren 

med ett kort anförande. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 28 Juni 1949. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon änkefru Hildur Tilly, Krampanäs, Härlunda.  

  Fru Tilly är född i V. Torsås. I unga år kom hon till Östergötland, där hon ingick äkten-

skap. Efter makens död flyttade hon tillsammans med sina barn tillbaka till sin moder i 

Härlunda. Hon har sedan dess haft förvärvsarbete på flera olika platser. Fru Tilly har gjort 

sig känd som en lugn och strävsam människa. 
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Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 2 Juli 1949. 
 
Härlunda köper fritidsområde.  Härlunda kommunalfullmäktige har beslutat att köpa 

ett område av prästgårdens mark dels till fritidsområde, där bygdegård, idrottsplats, bastu 

och fornstuga skall placeras, dels till utökning av skoltomten, vilket tarvas, när den 

planerade nybyggnaden kommer till stånd. Området omfattar cirka 4 har. Fullmäktige 

avser att finansieringen skall ske med skattemedel. 

  Till biodlarföreningen anslogs medel för anordnande av föredrag om biodling. 

 

V. Torsås och Härlunda brandkårer, har haft gemensam inspektion och brandövning 

vid Olofshylte kvarn. 

  Överstelöjtnant H. Forssman från Växjö inspekterade och ledde brandövningarna. 

Förutsättningen för övningarna var att eld utbrutit i ett boningshus i andra våningen och 

det kom på Härlundakårens lott att bekämpa denna. V. Torsåskåren hade livräddnings-

övning. Till slut övades att medelst s.k. vattenkanon bekämpa brand i en brädgård. Det 

hela utföll till inspektionens belåtenhet. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Torsdagen den 21 Juli 1949. 

 
Dödsfall. 
 

  F. hemmansägaren Sven August Nilsson, 

Spjutaretorp, Härlunda, avled i tisdags i en 

ålder av 87 år. 

  Han var född i Härlunda och var av gam-

mal kärnfrisk släkt. I sin ungdom arbetade 

han på sin faders gård, men förvärvade 

sedan en gård i Spjutaretorp, vilken han för 

några år sedan sålde. Han köpte därefter ett 

litet ställe under Spjutaretorp, och där har 

han de sista åren vårdats av sina döttrar. 

Hans hobby och intresse var framförallt 

jakt. 

  Han sörjes närmast av två döttrar och 

barnbarn. 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 169 Tisdagen den 1 November 1949. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon lägenhetsägaren Ivar Algot Vinberg, Häradsbäck, Härlunda. 

  Jubilaren är född i Landskrona. I unga år emigrerade han till USA, där han kvarstannade 

några år och där han även ingick äktenskap. Sedan makarna Vinberg återvänt till Sverige, 

var de en kortare tid bosatta i Landskrona, innan de av fru Vinbergs fader förvärvade 

hennes hem i Häradsbäck, som de nu är ägare till. Här har jubilaren tillsammans med en 

kompanjon startat lastbilsåkeri, som de idkar, medan hr Vinbergs maka ägnar sig åt 

manufakturhandel i hemmet i Häradsbäck. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vår käre far och morfar 

Sven August 
Nilsson 

har i dag insomnat i sitt 88:e 

levnadsår, innerligt sörjd och saknad. 

Spjutaretorp den 19 juli 1949. 

HULDA.     ANNA. 

Viola. 

Sv. ps 554. 
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Ur Smålandsposten N:o 173 Tisdagen den 8 November 1949. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller på torsdag lantbrukaren Karl Johan Martin Löv, Björkesjömåla, Härlunda. 

  Jubilaren är infödd Härlundabo. I unga år gifte han sig samt köpte 1/72 mtl i Björkesjö-

måla. Vid sidan om skötseln av sitt hem har den arbetsamme och skötsamme mannen 

varit flitig och verksam med varjehanda arbete åt ortsbefolkningen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Tisdagen den 29 November 1949. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fru Helga Aina Pettersson, Husjönäs, Härlunda. 

  Hon är född i Gäddegölshult. Hon gifte sig 1924 med Karl Almar Pettersson, och 

makarna köpte och övertog då en gård i Husjönäs. Med förenade ansträngningar och stora 

ekonomiska uppoffringar har de här utfört betydande grundförbättringar å hus och jord, 

byggt ny tidsenlig ladugård, renoverat boningshus, och genom omfattande nyodlingar har 

de bringat gården avkastning till det mångdubbla under 25 års tid. Vid makarna Petters-

sons övertagande av gården kunde den inte föda mer än två kor, men nu har de ett tiotal 

kreatur och två hästar. 

  Fru Pettersson ägnar sig helt och odelat åt hemmet och dess skötsel ute och inne. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Torsdagen den 8 December 1949. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon f. hemmansägaren Algot Johansson, Gäddegölshult, Härlunda. 

  Jubilaren är infödd Härlundabo. Tidigt lämnade han föräldrahemmet. I unga år emig-

rerade han till USA, där han kvarstannade under många år och där han även ingick 

äktenskap. Efter återkomsten till Sverige köpte han 1/36 mtl Gäddegölshult. Å denna gård 

har jubilaren utfört betydande grundförbättringar å hus och jord. Samtliga gårdens 

åbyggnader har han försatt i utmärkt skick. Även i samhällslivet har han tagit intresserad 

del. Bl.a. var han initiativtagare till och mångårig styrelseledamot i Spjutaretorps 

kooperativa handelsförening. 

  För några år sedan blev han änkling och överlämnade då gården till dotter och måg, 

medan han själv bosatte sig på annan plats i omedelbar närhet av sitt forna hem. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 13 December 1949. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på torsdag skomakaremästaren August Johansson, Karlsborg, Häradsbäck. 

  Han är infödd Härlundabo. Fadern var skomakaremästare och av denne lärde han i tidiga 

år det yrke, som han all sin tid ägnat sig åt. Alltjämt är han flitigt verksam som sko-

makare. Han övertog jordbruksfastigheten Karlsborg efter föräldrarna, som han i sitt hem 

vårdade intill deras frånfälle. Därjämte har han under en lång följd av år vårdat en sjuk 

syster, som nu är intagen på sjukhem. 
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Ur Smålandsposten N:o 194 Torsdagen den 15 December 1949. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon fru Ida Linnéa Augustsson, f. Johansson, maka till hemmansägaren 

Alfred Augustsson, Brändetorp, Härlunda. 

  Hon är infödd Härlundabo. I unga år ingick hon äktenskap och makarna övertog hennes 

föräldragård i Brändetorp, som de alltjämt innehar och brukar, och varest de utfört en 

gagnerik och framgångsrik odalmannagärning. Väsentliga grundförbättringar har de utfört 

på gården. Bl.a. har de byggt en ny tidsenlig ladugård. 

  Fru Augustsson, som är en mycket duktig och präktig kvinna, ägnar hela sitt intresse och 

sina krafter åt sitt hem och dess göromål. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 22 December 1949. 
 

Dödsfall. 
 

  I tisdags avled i sitt hem, Truvedstorp, 

Härlunda, änkan Sofia Nilsson i en ålder av 

89 år. 

  Hon var född i V. Torsås och kom genom 

giftermål till Härlunda, där makarna först 

köpte en gård i Spjutaretorp, vilken de efter 

några år sålde, varefter de köpte en gård i 

Truvedstorp, vilken de ägde till för sju år 

sedan, då mannen avled. Två av deras söner 

övertog gården, och av dessa har hon ömt 

vårdats. Den avlidna var varmt religiös och 

mycket hjälpsam. Hon sörjes av fyra barn, 

två i Amerika, och ovannämnda söner, två 

bröder samt övrig släkt och vänner. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Lördagen den 24 December 1949. 
 
Julgransstöld i Härlunda.  Stöld av julgranar har i dagarna förövats i kronoparken 

Björkeryd i Härlunda. 

  En yngre man från trakten har utan tillstånd avverkat inte mindre än ett 60-tal granar för 

att sälja dem till någon kringresande uppköpare. Han hade tagit granarna på olämpliga 

platser och har ej huggit av dem vid roten utan lämnat meterhöga stubbar efter sig. 

Mannen har nu efterräkningar att vänta. 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att 

Änkan 

Sofia Nilsson 
f. Abrahamsson 

i dag avlidit i tron på sin Frälsare i 

sitt 90:de levnadsår, sörjd och 

saknad av oss, syskon, släkt och 

vänner. 

Truvedstorp, Häradsbäck den 20 dec. 

1949. 

HULDA o. AUGUST. 

GUNNAR o. HILDA. 

OSKAR.  ARVID. 

Barnbarn, barnbarnsbarn. 

Ps. 586 v. 4,5. 


