Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten
1930 – 1939.
Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 4 Januari 1930.
Kommunalt. Ordinarie decemberstämma med Härlunda kommun hölls i lördags.
Till revisorer för detta år valdes f.d. v. fjärdingsmannen E. Lindberg, Knihult, hem.- äg.
A. Johansson, Vashult. Suppleanter hemmansäg. J. Johansson, Knihult, och fjärdingsmannen K. H. Jonasson, Långhult.
Till ledamöter i taxeringsnämnden för nästa år valdes handl. Carl Olsson, Haga, hem.äg. Karl Gustafsson, Trolleboda, hem.-äg. L. J. Svensson, Ulriksmåla, kyrkovärden Emil
Pettersson, Hårdahult, hem.-äg. Alg. Larsson, Knihult, nämndeman G. Johansson,
Knoxhult, komminister G. Fahl, Häradsbäck, och stenarb. Axel Pettersson, Härlenäs.
Bland dessa utsågs handl. Carl Olsson, Haga, att taga hand om och granska skogsdeklarationerna. Suppleanter blevo handl. Anton Johansson, Häradsbäck, hem.-äg. Anton
Johansson, Trolleboda, hem.-äg. Axel Svensson, Husjönäs, hem.-äg. Joh. Pettersson,
Slätthult, hem.-äg. Arvid Johansson, Knihult, hem.-äg. Lis-Olof Magnusson, Knoxhult,
fjärdingsman Karl H. Jonasson, Långhult, samt arb. Aron Johansson, Knihult.
Till ombud att infinna sig vid vägstämmor under nästa år valdes nämndemannen Gustav
Johansson, Knoxhult.
Till överförmyndare för år 1930 valdes nämndeman Gustav Johansson, Knoxhult, och
till ersättare handl. Anton Johansson, Häradsbäck.
Till ledamöter i barnavårdsnämnden valdes för en tid av fyra år fjärdingsman Karl H.
Jonasson, Långhult, lärarinnan Susanna Håkansson, Hallaboda, skomakaren Gust.
Adolfsson, Häradsbäck, hem.-äg. Alg. Larsson, Knihult, och arrend. Ernst Lindberg,
Häradsbäck.
Till avlöning för barnavårdsmannen för år 1930 bestämdes 40 kr.
Arvoden till kommunalnämndens ordförande bestämdes till 250 kr. och till dess kassör
80 kr. samt ersättning för debitering av innevarande års skogsaccis 10 kr. Hundskatten för
nästa år bestämdes till 10 kr. pr hund.

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 25 Februari 1930.
Friköp av ecklesiastik jord i Häradsbäck. Handlanden Carl Olsson i Härlunda socken
hade anhållit om friköp av dels lägenheten Nöjet, dels ock lägenheten Nöjets annex samt
ytterligare ett där intill gränsande jordområde, av vilka fastighetsdelar han med
nyttjanderätt innehar en del, allt under ecklesiastika lönebostället Häradsbäck n:r 2 i
Härlunda socken. Boställsnämndsordföranden har i ärendet tillstyrkt, att försäljningen
endast må omfatta den del av lägenheten Nöjet, eller Haga som den ock kallas, som ligger
norr om häradsvägen Häradsbäck – Ålshult och som innehåller en areal av 0,9 hektar.

Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 20 Mars 1930.
Från Härlunda, skrives till oss:
Härlunda församling har i dagarna från Tulins vagnfabrik i Skillingaryd genom deras
representant M. Borén, Älmhult, inköpt en ny likvagn för ett pris av 1,190 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 25 Mars 1930.
Kommunalt. Kyrkostämma hölls den 20 Mars.
Stämman hade att yttra sig om inkomna anbud å ombyggnad av kommunalhuset.
Byggmästaren Albin Gustavsson, Ellagölshult, hade lägsta anbud å en summa av
20,000 kr., vilket av stämman antogs.
För grundläggning, dränering och cementering antogs muraremästaren N. Blomkvist,
Lönsboda, för en summa av 2,600 kr.
För nedtagning, flyttning och uppförande av kyrkstallarna antogs byggmästaren Albin
Gustavssons anbud å summa av 1,800 kr.

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 29 Mars 1930.
Kommunalt. Kommunalstämma hölls den 23 Mars.
Till ledamöter i valnämnden valdes f.d. bagaren Johan Håkansson, Häradsbäck,
skomakaremäst. Gustav Adolfsson, Häradsbäck, byggm. Albin Gustavsson, Ellagölshult,
hem.-äg. Henrik Johansson, Knoxhult. Suppleanter: bagare Otto Johansson, Häradsbäck,
och hem.-äg. Karl Gustavsson, Trolleboda. Till ledamöterna i valnämnden beslutades ett
dagtraktamente av 1 kr. pr dag. Till ledamöterna i taxeringsnämnden, pensionsnämnden
och hästuttagningsnämnden 2 kr. pr dag. Till ledamot i fattigvårdsstyrelsen i stället för
kantor Alma Nilsson, som avflyttat från orten, valdes barnmorskan fru Martina Ståhlberg,
Häradsbäck.
Stämman beviljade 20 kr. för år 1930 i lön åt ordf. i barnavårdsnämnden.
Till representanter att med hushållningssällskapets bistånd bilda egnahemskommitté
inom kommunen valdes nämndeman Gustav Johansson, Knoxhult, och hem.-äg. Karl
Gustavsson, Trolleboda.

Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 8 Juli 1930.
Härmed tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min käre make och vår gode,
uppoffrande far,

Hemmansägaren

Axel Bergstand,
som hastigt avled fredagen den 4 juli
i en ålder av nära 49 år, lämnande
oss, åldrig fader, broder, övrig släkt
och många vänner i djupaste sorg och
saknad.
Knoxhult, Häradsbäck den 5 juli 1930.

Emma Bergstrand.
Barnen.
Farväl!, nu vill jag somna
och fridens hem bebo.
O!, varen snart välkomna
till samma goda ro!
Ack, ljuvt är vilans läger
och natten fort förbi;
Farväl - mitt hjärta säger:
I himlen råkas vi.
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Ur Smålandsposten N:o 139 Torsdagen den 4 September 1930.
Tillkännagives
att
min älskade maka och vår
lilla mor,

Hulda Sofia Lager,
efter en kort sjukdom avled i dag å
Växjö lasarett i en ålder av 60 år, 2
mån., 29 dagar, djupt sörjd och
saknad av oss, släkt och många
vänner.
Häradsbäck den 2 sept. 1930.

C. R. Lager.
Barnen.
Tack goda mor för vad du gjort
för oss i denna tiden,
då du nu gått till högre ort
vi önska dig den friden,
som varar evigt utan slut
och väntas av oss alla
om blott vi tåligt hålla ut
och Gud om hjälp åkalla.
Sv. Ps. 487.

Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 23 Oktober 1930.
Dödsfall.
I fredags avled Härlunda församlings äldsta medlem, änkan Stina Johansson, Häradsbäck, i en ålder av nära 97 år.
Med henne har en kärnmänniska av gamla stammen gått ur tiden. Utrustad med en
synnerligen god hälsa under hela sin långa levnad, bibehöll den gamla också sina goda
själskrafter ända in i det sista.
Varmt fästad vid sin bibel och psalmbok, fastän hon under de senaste åren på grund av
ögonens klenhet ej kunde se att läsa, var det henne kärt att utantill flitigt läsa sina psalmer
och bibelord. För alla, som besökte henne, hade hon vänliga goda ord att giva, och det var
en glädje för den gamla att få berätta om sina barndoms- och ungdomsdagar, vilka hon
hade i ovanligt livlig åtanke.
Stina Johansson sörjes närmast av tvenne döttrar, sonhustru och barnbarn samt en stor
skara vänner, som minnas henne som en god och kärleksfull kvinna, vilken var ”en av de
stilla i landet”.

Ur Smålandsposten N:o 168 Lördagen den 25 Oktober 1930.
Ärekränkning. Lantbrukaren Klas Markusson i Olofshylte, som falskeligen hade
beskyllt lantbrukaren Johan Pettersson i Knihult, Härlunda socken, att år 1888 hava
anlagt mordbrand såväl i egengård som å annans egendom, dömdes för denna beskyllning
att böta 150 kr. till kronan och därjämte till Pettersson utbetala i ersättning för den skada
han på grund av beskyllningen lidit, 800 kr. samt ock ersätta dennes kostnader i målet
med 81 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 13 November 1930.
Hyllning.
70 år fyllde i söndags f. d. kronofjärdingsmannen Erik Lindberg i Knihult, Härlunda
socken.
I unga år emigrerade han till Amerika, där han vistades några år, varefter han återvände
till fosterbygden och inköpte det hemman, som han nu innehar och har brukat i 42 års tid.
Lindberg har under denna tid varit mycket anlitad i det kommunala. Sålunda har han varit
ledamot i kommunalnämnden i 32 år, kommunalkassör 20 år, vice ordförande och
ledamot i pensionsnämnden sedan pensionslagen tillkomst, vice ordf. i valnämnden,
kronofjärdingsman i 30 år. Under en lång tid av år har han varit och är fortfarande ombud
och föreståndare för Kronobergs läns sparbanks kommitté i Härlunda. Han har för sin
långvariga och trogna tjänstgöring på skilda områden hedrats med Patriotiska sällskapets
medalj.
Lindberg, som är vid full vigör, sköter själv sitt hemman på mönstergillt sätt.
Jubilaren blev på högtidsdagen uppvaktad med presenter och telegram från släkt och
vänner från när och fjärran.

Ur Smålandsposten N:o 8 Torsdagen den 15 Januari 1931.
Vådaskott då hunden skulle räddas. I fredags inträffade på den urtappade Låkansjön i
Virestad en olyckshändelse, i det att hemmasonen Ragnar Johansson från Åbogen råkade
få ett hagelskott i benet. Det tillgick på det sättet, att en Johansson medföljande hund kom
ned i den genom nämnda sjö gående kanalen och under Johanssons bemödanden att rädda
hunden råkade ett skott gå av som träffade Johansson i ena benet strax ovanför knäet.
Johansson forslades så fort sig göra lät till Ljungby lasarett. Någon fara för livet anses ej
föreligga.

Ur Smålandsposten N:o 9 Lördagen den 17 Januari 1931.
Döden följde av skadorna. Hemmasonen Ragnar Johansson från Åbogen i Virestad,
vilken häromdagen genom en jaktfärd råkade vådaskjuta sig i ena benet, har nu avlidit av
skadorna å Ljungby lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 30 April 1931.
Födelsedag.
70 år fyller på söndag komministern Gustaf Adolf Fahl i Härlunda.
Han är född i Bäve, Göteborgs stift, och son till lantbrukaren Erik Fahl. Efter studier i
Uddevalla och Göteborg samt vid Ultuna lantbruksinstitut avlade han här agronomexamen 1898. Han var lärare vid Borgholms lantbruksskola åren 1898–1899, vid
Kristinehamns praktiska skola åren 1899–1900 och vid Uppsala läns lantbruks- och
folkhögskola i Tierp 1900–1907. Han var föreståndare vid Malmkvistska barnuppfostringsanstalten i Stockholm 1907–1911. Befriad frå akademiska examina prästvigdes
han för Uppsala stift den 9/12 1909. År 1923 valdes han till komminister i Härlunda av
V. Torsås pastorat. Denna sin befattning tillträdde han 1925.
Pastor Fahl är en mycket praktiskt lagd man, och under hans tjänstgöring i Härlunda har
många för socknen gangnande reformer genomdrivits, i vilket han tagit verksam del.
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Sålunda var det under hans ledning, som Härlunda kyrka år 1927 genomgick en omfattande restaurering. Och för skolväsendet i församlingen har mycket blivit gjort under de
senaste åren genom hans initiativ.
Pastor Fahls hälsa har under de senare åren varit mycket vacklande, och han har för den
skull under långa tider måst anlita tjänstebiträde. Han är dock numera så pass återställd
till hälsan, att han ensam kan utföra alla de inom församlingen förekommande ämbetsgöromålen.

Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 2 Maj 1931.
Kommunalt. Ordinarie kyrkostämma hölls den 27 April.
Det beslöts att dricks- och tvättanordning skall uppsättas i Häradsbäcks skola.
Kyrkostämman beslutade, att badkar skall inköpas till sockenstugans badhus, om
kommunalstämman beslutar detsamma.
Det beslutades, att priset för gravöppning på den gamla kyrkogården skall höjas från kr.
2:50 till 3:50.
Hemmansägarna Lars Johan Svensson, Ulriksmåla och Nils Magni Persson, Husjönäs,
fingo i uppdrag att låta inlägga nytt golv i avklädningsrummet i Spjutaretorps skola samt
tjära och laga yttertaket samt en del andra reparationer vid Spjutaretorps skola.
Kyrkovärden Carl Olsson, Amundshylte, och hemmansäg. Alfred Johannesson,
Truvedstorp, fingo i uppdrag att låta utföra en del reparationer i Karsemåla skola. Taket
till lärosalen skall drivas och målas och taket i avklädningsrummet målas i någon ljus
färg.
Det beslutades, att bänkarna i samtliga skolor skola målas under sommarferierna samt
att yttertaket vid Hårdahults skola skall omtäckas med cementpannor. Kyrkovärden Emil
Petersson, Hårdahult, fick i uppdrag att låta utföra detta arbete.

Ur Smålandsposten N:o 72 Torsdagen den 7 Maj 1931.
Hyllning.
Komminister Gustaf Adolf Fahl, Härlunda, blev på sin 70-årsdag i söndags föremål för
hjärtlig hyllning av sina församlingsbor, släktingar och vänner.
Klockan 7 på morgonen uppvaktade lärarekåren med sång och överlämnade en större
praktfull tennskål, fylld med röda nejlikor. Efter gudstjänsten inställde sig kyrko- och
skolråd, varvid kyrkovärden Carl Olsson, Amundshylte, talade för jubilaren och överlämnade en subskriberad gåva, ett dyrbart guldur med inskriptionen ”Från kyrko- och
skolråd och vänner i Härlunda församling”. Under dagens lopp uppvaktade dessutom
konfirmationsbarnen och många vänner bland församlingsborna och från grannsocknarna
med blommor och olika gåvor. Ett hundratal telegram anlände under dagens lopp.
På tisdagen gavs middag i den gästfria prästgården för ett 80-tal inbjudna. Bland de
närvarande märktes kyrkoherdarna K. Holm, Vislanda, W. Norlén, Skatelöv, H. Sjöfors,
V. Torsås, komministrarna J. Gustafsson, Blädinge och Eric Fahl, Torsby av Göteborgs
stift, ständige adjunkten G. Linder, V. Torsås, folkskoleinspektören O. Lidén, Ljungby,
grosshandl. Hedén, Göteborg, med fruar, församlingens kyrkovärdar, kyrko- och skolrådsledamöter med fruar, lärarepersonalen, jämte ett stort antal församlingsbor och andra
vänner. Middagen förflöt under bästa stämning med flera tal samt sång, ledd av
kyrkoherde Sjöfors. Kyrkoherde Holm talade å ämbetsbrödernas vägnar. Ett anförande
hölls av inspektör Lidén. Komminister Eric Fahl, jubilarens brorson, höll ett högstämt tal.
Kyrkoherde Sjöfors framförde gästernas tack. Rörd talade till sist komminister Fahl och
tackade de närvarande för all den vackra hyllning, som beretts honom.

5

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 19 Maj 1931.
Kommunalt. Kommunalstämman har till ombud vid länsstyrelsens anstaltsmöte utsett
fattigvårdsstyrelsens ordf. Gustav Johansson, Knoxhult.
Kommunalstämman beslutade inköp av badkar till badrummet i det nya kommunalhuset. Stämman beslutade att yttre målningen av kommunalhuset skall bliva med oljefärg
i stället för röd slamfärg, och att ersätta entreprenören prisskillnaden på oljefärg och
slamfärg.

Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 2 Juni 1931.
Dödsfall.
Tillkännagives
att Herren Gud hädankallat
min älskade make och vår käre fader

I lördags avled på Växjö lasarett f.d.
hemmansägaren Bengt Håkansson, Torf. d. H e m m a n s ä g a r e n
björnahult, Härlunda socken, efter blott
Bengt Håkansson,
några dagars sjukdom, i en ålder av något
som efter en kort men svår sjukdom
över 76 år.
avled å Växjö lasarett söndagen den
Bengt Håkansson var född i Hallaboda,
31 maj 1931 i sitt 77:de levnadsår,
Härlunda socken, och blev hemmansägare
djupt sörjd och saknad av åldrig
maka, barn och barnbarn samt släkt
för omkring 40 år sedan, i det att han
och vänner.
övertog fädernegården, vilken han dock för
Torbjörnahult, Häradsbäck den 2/6 1931.
ungefär 20 år sedan försålde till en av sina
MARIA HÅKANSSON,
söner. Samtidigt inköpte han den gård,
född Petersson.
varest han nu var bosatt. Även detta hemBarnen.
man hade han överlämnat till en annan av
Älskad! Saknad!
sina söner.
Med den avlidne bortgick en man av den
Sv. ps. 344.
gamla, goda stammen. Han var en arbetets
man, redlig och rättrådig mot alla, med
vilka han kom i beröring. Desslikes var han en mycket hjälpsam man, som ej såg blott på
sin egen fördel och vinning. Han var också en omtyckt sällskapsmänniska. Även så var
han en duglig lantbrukare som få.
Han var ledamot av kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen i ett flertal år.

Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 23 Juli 1931.
Kommunalt. I söndags hölls extra kyrkostämma i Härlunda för val av ombud vid den
ekonomiska besiktningen av prästgården den 5 Aug. i år. Till ombud valdes kyrkovärden
Carl Olsson, Amundshylte.
– Omedelbart efter kyrkostämmans slut hölls extra kommunalstämma för yttrande
angående platsen för stortorgdagarna. En kommitté var tillsatt för uppgörande av förslag
för platsen. Kommittérades förslag var att flytta platsen från nuvarande till någon plats i
närheten av kaféet Hagadal. Stämmans beslut blev vid röstning att 10 röster avgåvos för
flyttning och 8 röster mot. En kommitté tillsattes för ordnande av den nya platsen. I denna
kommitté invaldes hemmansäg. J. Petersson, Slätthult, hemmansäg. K. Gustavsson,
Trolleboda, och hemmansäg. H. Johansson, Björkesjömåla.
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Ur Smålandsposten N:o 126 Tisdagen den 11 Augusti 1931.
Dödsfall.
Överherden har i dag behagat
hädankalla
vår oförgätlige make och fader
Komministern

Efter en kort tids sjukdom avled i söndags
komministern i Härlunda Gustaf Fahl i en
ålder av 70 år, närmast sörjd av maka och
fyra söner och en dotter.
Komminister Fahl var född i Göteborgs
i en ålder av 70 år, i ljust och
stift,
där fadern var lantbrukare. Under
tacksamt minne bevarad. i vår djupa
större delen av sitt liv ägnade han sig också
sorg och saknad deltaga syskon,
övriga släktingar, församlingsbor,
åt lanthushållning. Efter studier först i
många vänner och trotjänarinna.
Uddevalla och efter avlagd studentexamen
Härlunda pr Häradsbäck den 9 aug. 1931.
genomgick han Ultuna lantbruksinstitut
Anna Fahl
och avlade där agronomexamen år 1898.
f. von Heideman
Efter sin examen arbetade han först såsom
Barnen.
lärare vid Borgholms lantbruksskola och
Sv. ps. 187 v. 7 o. 9.
Kristinehamns praktiska skola samt såsom
lärare vid Uppsala läns folkhögskola. Att
Jordfästningen äger rum i Härlunda
han i detta sitt arbete visade nit och skickkyrka fredagen den 14 aug. kl. 12.
lighet, framgår därav, att han med statsunderstöd företog ett flertal resor för att
studera lantbrukshushållning. Så vistades han sommaren 1904 i Danmark, Tyskland och
Holland och företog påföljande år studieresa till Finland och Danmark, närmast för att
studera undervisningen vid dessa länders folkhögskolor.
Sedan han under några år varit föreståndare för den Malmqvistska uppfostringsanstalten
i Stockholm, togo emellertid hans starka kristliga och kyrkliga intressen ut sin rätt. Efter
erhållen dispens blev han prästvigd vid Uppsala ärkestift år 1909 och tjänstgjorde såsom
extra ordinarie prästman dels i Stockholm, dels i Strängnäs stift samt i hemstiftet. Till
Växjö stift kom han år 1925, sedan han valts till komminister i Härlunda.
Komminister Fahl hade tvivels utan i sin västsvenska hembygd mottagit starka andliga
intryck, som blevo bestämmande för hela hans liv. Han älskade den svenska kyrkan och
dess ordningar, och när han i 50-årsåldern inträdde som präst i densamma, var det helt
visst ett varmt och uppriktigt intresse, som tvang honom att taga detta steg. Till sin allmänna åskådning tillhörde han nog närmast den riktning inom den svenska kyrkan, som
man med ett något oegentligt namn plägar beteckna såsom den Schartauanska, varför han
även inom Härlunda församling med dess gammalkyrkliga befolkning vann förståelse och
uppskattning. Hans predikningar voro goda och uppbyggliga samt av undervisande
karaktär. Han var mån att predika ett rent och klart Guds ord, varvid Arndt och Schartau
voro hans läromästare.
Pastor Fahl var en mycket praktiskt lagd man, och under hans tjänstgöring i Härlunda
har många för socknen gagnande reformer genomdrivits, i vilka han tagit verksam del.
Sålunda var det under hans ledning som Härlunda kyrka år 1927 genomgick en omfattande restaurering. Och för skolväsendet i församlingen har mycket blivit gjort under
de senaste åren genom hans initiativ.
Han var en vänsäll och god människa, och när han nu slutat sitt växlingsrika levnadslopp, sörjes han av många såsom en redlig lärare.

Gustaf Adolf Fahl
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Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 20 Augusti 1931.
Begravning.
En mycket högtidlig jordfästningsakt förrättades i Härlunda kyrka i fredags, då stoftet
efter komminister Gustaf Fahl vigdes till den sista vilan.
Före jordfästningen förrättades bön i sorgehuset av kyrkoherde Hjelmgren i Kalvsvik,
vilken utgick från Upp. 22: 12 ”Se jag kommer snart”, varefter en avdelning av V. Torsås
sångkör under kyrkoherde Sjöfors ledning sjöng ”Mitt liv är en våg”. Därefter sjöngs sista
versen av ps. 187. Under klockringning satte sig processionen sig i rörelse åt den närbelägna kyrkan. Kistan bars av sex kyrkovärdar. Prestaverande voro kyrkoherde Holm,
Vislanda, och pastor Sandahl, Växjö. Utanför kyrkan bildade skolbarn häck med
blommor i händerna. Under tonerna av en sorgmarsch inbars kistan och placerades på en
katafalk framme i koret. Kyrkan var vackert dekorerad med granar och blommor. Efter
det en psalm sjungits, sjöng kören ”Stilla skuggor”, varefter jordfästningen förrättades av
en brorson till den avlidne, Kyrkoherde E. Fahl, Harestad, Göteborgs stift. Därefter
utförde kören ”O, huru stilla slumra de saliga”. Predikstolen bestegs av en systerson till
komminister Fahl, kyrkoherde Halde, Tanum, Göteborgs stift, vilken höll en djupt
gripande dödsbetraktelse. Kyrkoherde Sjöfors och pastor Linder, V. Torsås, trädde därpå
för altaret och utförde begravningsmässan, varvid den förstnämnde utförde sångpartierna.
En myckenhet blommor och kransar hade sänts till båren. Kyrkoherde Sjöfors nedlade
en krans från V. Torsås församling och framförde sitt och församlingens tack till den
avlidne. Vice pastorn i Härlunda G. Linder framförde församlingsbornas varma tack för
det nitiska arbete, komminister Fahl nedlagt för sin församling, och nedlade en krans från
församlingen. Tal höllos även av folkskoleinspektör Lidén, Ljungby, och kyrkoherde
Holm, Vislanda. Lärarekårens tack framfördes av kantor Olsson, Härlunda, vilken även
nedlade en krans. De sörjandes tack till alla dem, som hedrat den avlidne, framfördes av
kyrkoherde Halde, varefter stoftet fördes till Backa i Göteborgs stift, där den avlidne förut
verkat, för att där gravsättas.
Församlingsborna hade talrikt slutit upp för att hedra sin avhållne komminister.

Ur Smålandsposten N:o 132 Lördagen den 22 Augusti 1931.
Den gode barnavännen har i dag
till sig hemkallat
vår lille älskling,

Ivan Hagard,

i en ålder av 2 månader, 4 dagar,
sörjd och saknad av oss.
Häradsbäck den 19 aug. 1931.

Adina och Ferdinand Bengtsson.
Folke.

Ingel.

En liten ängel till oss kom,
Han hälsade och vände om.
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Ur Smålandsposten N:o 164 Lördagen den 17 Oktober 1931.
En lönnbrännarindustri i stor skala upptäckt i Härlunda socken.
Hundra liter brännvin och 450 liter jäsande massa
beslagtagen av polisen.
En nattlig polisrazzia under landsfiskal Kirstens ledning. – Två
personer anhållna.

Den beslagtagna bränneriutrustningen under Älmhultspolisens uppsikt.

Landsfiskalen i Älmhults distrikt Sigge Kirsten hann natten till torsdagen vid sidan av
allt sitt omfattande arbete med utredningen av Älmhultsmordet göra en ovanligt givande
lönnbrännarrazzia i Härlunda socken. Vid razzian beslagtogos inemot 90 liter färdigdestillerad vara jämte omkring 450 liter sockerjäsning. Av den beslagtagna varan voro ett
30-tal liter buteljerade, medan återstoden förvarades i diverse dunkar och andra kärl. En
stor del av detta sistnämnda torde vara av en tydligt större alkoholstyrka än det i handeln
förekommande brännvinet, varför beslaget utan överdrift kan anslås till sina modiga 100
liter brännvin av normalstyrka. Beslaget är nog det största i sitt slag i Kronobergs län och
för övrigt ett av de största i landet under de senaste åren.
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Landsfiskal Kirsten hade som bekant använt hela onsdagen till vallningar av och förhör
med den för Älmhultsmordet anhållne sadelmakaren Persson. Vid sin hemkomst på
kvällen möttes han av meddelande om att landsfiskal O. Rudmar i Glimåkra lyckats
inringa en lönnbrännarliga, som skulle ha sitt tillhåll i en stuga i södra Härlunda socken.
Av diverse orsaker, bl.a. en marknad på torsdagen, ansågs den kommande natten särskild
lämpad för en razzia.
Vid 11-tiden på kvällen begav sig landsfiskal Kirsten jämte sex man i två bilar till
Lönsboda, där en ungefär lika stor styrka under landsfiskal Rudmars befäl stötte till. Då
ett rykte vetat berätta, att lönnbrännarna skulle vara tattare, var hela polisstyrkan
beväpnad med pistoler och battonger. Efter en stunds ”krigsråd” beslöts, att polisstyrkan
under landsfiskal Kirstens överbefäl skulle omringa den misstänkta stugan, lägenheten
Sandsjönäs vid Björnhult, vilken är belägen i Härlunda socken omedelbart inpå Skånegränsen. Landsfiskal Kirsten med fyra man skulle taga sig fram via Härlunda kyrkby,
medan en annan grupp under landsfiskal Rudmars befäl skulle taga sig upp söderifrån.
För bevakningen av skogspartiet mellan de båda grupperna svarade en tredje polisavdelning under befäl av kriminalkonstapel S. Dahlqvist.
Smålandspostens utsände medarbetare medföljde landsfiskal Kirstens patrull, vilken
efter någon timmes tid i skydd av mörkret tagit sig fram till ett skogsbryn strax norr om
stugan. Vid vår ankomst dit lyste det ännu i fönstren. En stunds paus, varunder
browningarna fingo en sista hastig tillsyn, och på slaget ½ 2 trängde grupperna samtidigt
fram och hade snart nog omringat byggningen, vars samtliga dörrar och fönster noga
bevakades. De båda landsfiskalerna begåvo sig till köksdörren, innanför vilken man
senast observerat ljus, och bultade på. Det blev genast oro i lägret, men trots upprepade
anrop från polismännens sida förblev dörren igenbommad. Med ett slag av sin pistolkolv,
vilket i den stilla natten ekade som ett skott, krossade då landsfiskal Kirsten ett av
köksfönstren och hotade tränga in denna väg.
Nu förändrades situationen hastigt, och dörren flög upp med fart. I samma ögonblick
slog en fullkomlig stank av brännvin och mäsk emot polismännen, som i ljuset av sina
elektriska handlyktor upptäckte två halvklädda män i stugan. Dessa förnekade givetvis all
vetskap om någon olaga sprithantering eller om spritförråd i huset.
En första snabbrazzia i byggnaden från golv till tak gjordes, varvid det konstaterades, att
förutom de båda männen i huset fanns en kvinna, gift med den ene av dem, samt tre
småbarn.
Nu vidtog ett första förhör med den ene av männen.
– Finns det något brännvin här i huset? frågade landsfiskal Kirsten.
– Brännvin? Brännvin? Det tror jag inte kom det dröjande svaret.
– Nej, inte som jag vet av!
På detta sätt pågick förhöret under någon minut tills ett par av polismännen plötsligt
uppenbarade sig i rummet, medförande två stora väskor fyllda med buteljerade flaskor
samt en 10-liters dunk, vilken till ⅔ var fylld med nydestillerad vara. En filtrertratt satt i
pipen vittnande om att man hållit på med att ytterligare förädla det destillerade fluidet.
Fyndet hade gjorts under några klädespersedlar i en skrubb invid köket, på vars golv
förresten syntes hela små sjöar av brännvin, som spillts ut under den första skräcken över
polisens ankomst. Den ena väskan var så fullpackad, att den ej på långa vägar kunde låsas
utan måst omviras med snören och läderremmar.
Nu kunde inte längre mannen förneka, att det fanns brännvin i huset. Han trodde emellertid inte, att det fanns mer. ”Jag har ju vetat”, sade han, ”att här sysslats med brännvin,
men jag känner inte till, var det finns. Jag har inte varit med på annat sätt, än att jag mot
ersättning utfört transporterna.”
– Erkänn bara, var apparaten kan finnas gömd, så skall ni slippa följa med till arresten i
natt, fortsatte landsfiskal Kirsten.
– Här finns, såvitt jag vet, ingen apparat. Det är köpesprit alltsammans.
– Försök inte, här luktar ju hembränt långt ut på gårdsplanen.
– Ja, se det är inte så kallad fiskarsprit (smuggelsprit) utan hembränd vara, som vi köpa.
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Den kommer hit i bilar nattetid.
– Nå ja, då får vi väl göra en ordentlig husundersökning. Det har ni väl ingenting emot!
– Nej då!
– Var finns källaren?
– Under uthuset!
Ett par polismän med den ene av de båda lönnbrännarna som vägvisare detacherades
genast ut på den – såsom det snart skulle visa sig – fruktlösa expeditionen.
– Finns det ingen källare här under huset?
– Det har det aldrig funnits, kom svaret följt av en talande, hård spark i det massiva
bjälklaget.
Här avbröts förhöret av ett jubelrop från polismännen i förstugan innanför stora
ingången. Man hade under en matta anträffat en längs golvtiljorna finurligt uppsågad
fallucka, vilken befanns leda ned under byggnaden. En fruktansvärd odör av fotogenos,
mäsk och brännvin i ljuv förening, som kom polismännen att faktiskt rygga till, böljade
upp genom hålet i golvet, där man uppifrån ej kunde se annat än en smal, tämligen
nygrävd gång, som ormade sig fram mellan stora stenblock, som tunnelbyggarna måst
kringgå.
Gången var så smal, att en någorlunda fullvuxen person måste taga sig fram krypande på
händer och fötter. När man krupit genom gången, fick man emellertid lön för mödan i en
andning, som helt enkelt inte kan skildras nog drastiskt med ord. Gången mynnade ut i en
grotta, lika låg som själva gången, med en golvyta på omkring 4 x 5 meter. I hörnet
närmast ingången stodo två kraftiga destillationsapparater, fyllda med mäsk med varsitt
fotogenkök under. Pannorna voro ännu varma, och ur den ena droppade klara brännvinsdroppar med jämna mellanrum. Runt om på golvet stodo dunkar av skilda slag med och
utan innehåll och längst bort i grottan fem stora jäskar med inemot 450 liter skummande
och bubblande jäsning. Stanken var fruktansvärd, och man dröjde inte gärna många
minuter kvar där nere. Det var skönt att åter komma ut under den strålande stjärnhimlen
och fylla lungorna med frisk luft. Hur lönnbrännarna kunnat stå ut med att arbeta timme
efter timme i sin ”fabrik” är hart när oförklarligt.
Det tog åtskilliga timmar att få upp den samlade attiraljen; innehållet i jäskaren måste på
grund av grottans trånghet transporteras ut i småkärl, vilket blev en både långsam och
besvärlig procedur i den av spritångor fullkomligt förtätade atmosfären där nere.
Sedan förhöret med de båda brännvinsbrännarna, vilka befunnos vara sotaren Hj. E.
Friberg och fiskhandlanden V. Åkesson, den förstnämnde från Kvidinge i Skåne och den
senare från Mörrum, bar det åter vid ½ 4-tiden i väg mot Lönsboda, i vars arrest de fingo
tillbringa natten. Åkessons hustru och barn lämnades kvar i stugan under två fjärdingsmäns beskydd.
De båda lönnbrännarna förnekade, att rörelsen hittills varit av större omfattning. Några
större försäljningar skulle ännu inte ha ägt rum, även om förberedelser till en mera organiserad avsättning vidtagits. Häremot strider dock i viss mån, att utanför stugan
anträffades två bilar, en lastvagn och en elegant fyrsitsig sedanvagn av ett bättre amerikanskt märke. Det var förresten i denna sistnämnda vagn de båda ”fabrikörerna” – med
den ene av dem vid ratten – i sällskap med ett par handfasta polismän fingo företaga de
säkert mindre angenäma färden till arresten.
Då man slutligen skiljdes i Lönsboda fick landsfiskal Kirsten mottaga en bön om ursäkt
av den anhållne Friberg, som småleende bad ”kommissarien förlåta, att de råkat
omintetgöra er säkert efterlängtade nattsömn”.
Värdet av det beslagtagna är givetvis svårt att bedöma, men då man vet, att duons
vanliga försäljningspris var 5 kr. pr liter, kan ju enbart den färdiga varan uppskattas till
minst 500 kr. Enligt polismännens erfarenhet från tidigare, liknande affärer, torde vidare
450 literna jäsning motsvara inemot 100 liter brännvin. Efter dessa beräkningsgrunder
skulle sålunda det beslagtagna fluidet representera ett värde av omkring 1,000 kr. Härtill
komma de två bränneriapparaterna med deras nya fotogenkök m.m.
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Rörelsen torde ha pågått i en månad eller högst sex veckor. Stugan har varit hyrd av
Friberg, som bott där i cirka sex veckor under innevarande mellansäsong i hans sotaryrke.
Åkesson har i sin tur med sin familj varit inhyrd hos Friberg sedan en månad.
Friberg är född 1897 och har tidigare stått under åtal för lönnbränneri i mindre skala.
Åkesson är född 1907.

Ur Smålandsposten N:o 142 Tisdagen den 8 September 1931.
Eldsvåda i Ryd. Rydöns sommarrestaurang, ett nöjesetablissemang befintligt å den i
Hönshyltefjorden strax utanför Ryds badanstalt belägna Rydön, eldhärjades vid 2-tiden i
lördags e.m. och nedbrann till grunden.
Nöjesetablissemanget, som inrymde dans- och serveringslokaler samt bostadsrum, äges
av fru Siri Brogård, Åstorp, och har i sommar arrenderats av hr Gunnar Herdenberg ifrån
Åstorp.
Elden började i taket, och då den observerades av hr Herdenberg stod hela taket i ljusan
låga, och inom kort var hela byggnaden övertänd. Dessförinnan hade det lyckats hr
Herdenberg att rädda en del möbler och lösöre, men enligt uppgift blev det i serveringslokalen befintliga lagret av cigarrer, choklad m.m. samt några kontanter lågornas rov.
Elden observerades omedelbart från land, och en del folk skyndade ner till stranden, men
på grund av den orkanlika blåsten, som låg rakt mot stranden, var det omöjligt att med
roddbåt kunna ta sig över till ön. På grund av blåsten tog det knappast en timme, förrän
byggnaden brunnit ned till grunden.
Hur elden uppkommit, kan ej med visshet sägas. Enligt uppgift pågick stark eldning i
kokspisen för bakning, varför det kan tänkas, att i skorstenen uppstått soteld, som kastat
gnistor på taket, eller att murverket varit bristfälligt.
Hr Herdenbergs lösegendom och varulager var oförsäkrat, varför han gör förlust.
Huruvida och till vilket belopp byggnaden var försäkrad är ej känt.

Ur Smålandsposten N:o 168 Lördagen den 24 Oktober 1931.
Från allmänheten.
Härlunda – ”Tattarförsamlingen”.

Undertecknad kom häromdagen att avlyssna ett samtal mellan ett par främlingar som i
samband med lönnbränningshistorien i Härlunda, uttryckte sig på det mest osympatiska
sätt om församlingen ifråga. Nu är det ju en känd sak, att Härlunda alltid burit en svart
fläck därför att ryktet velat berätta om ”en massa tattare”, som skulle vara boende i
församlingen. Men detta är ett stort misstag! Det är snart 20 år sedan den sista tattarefamiljen avflyttade från vår fredliga församling och dess befolkning, vilken icke heller
gjort sig skyldig till något särskilt ont.
Nu kom ju den här brännvinshistorien, som en ny fläck, men även som ett delikat
samtalsämne vassa tungor emellan. Visserligen kan det ju knappast bli tal om någon
”svart fläck” denna gång, på grund av att lönnbrännarna äro främlingar, eller således inte
tattare, och huset, som de hyrt och blott bebott en kort tid, är beläget nästan inpå
Skånegränsen. Min och mångas mening är därför den, att en hel församlings rykte inte
skulle behöva bli lidande för sådana sakers skull.
Det är en sak, som förvånar mig mycket: Hur kommer det sig, att folk, som göra
anspråk, att kallas bättre, vilja genom sina ord visa, att det ”bättre” varken nått hjärna
eller hjärta?
Krampanäs den 22 Oktober 1931.

Helga Ottosson.
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Ur Smålandsposten N:o 172 Lördagen den 31 Oktober 1931.
Rättegångs- och polissaker.
Hembränningen i Härlunda.
Målet mot de båda hembrännarna förekom igår i Alvesta.

Målet mot de tvenne personer, Hjalmar Edvin Friberg i Björnhult samt fiskhandlaren
Valter Åkesson i Mörrum, vilka av landsfiskal Kirsten åtalats vid Allbo häradsrätt för
olovlig tillverkning och försäljning av brännvin, förekom på fredagen. Svarandena voro
personligen närvarande och erkände, vad som därvid lades dem till last.
Åkesson hade haft bil och livnärde sig genom att handla med fisk och lump. Han
saknade emellertid körkort, vilket blivit indraget. Sedan han blivit bekant med Friberg,
som hade körkort, hade båda överenskommit att driva affärerna gemensamt, därvid
Friberg skulle köra bilen. Båda hade därefter även handlat med lingon. För cirka sex
veckor sedan hade Åkesson av sågverksägaren S. J. Magnusson i Trulsatorp hyrt ett
denne tillhörigt torp i Björnhult. Åkesson med hustru och barn samt Friberg hade genast
flyttat dit. Friberg hade tyckt, att det gått dåligt med affärerna och hade föreslagit, att de
gemensamt skulle tillverka och försälja brännvin. Med hjälp av Friberg hade Åkesson av
en 20-liters mjölkkanna gjort en bränneriapparat. Genom att köpa essens hade de gjort
konjak av en del av brännvinet. Det vanliga brännvinet hade kryddats med kummin.
Brännvinet såldes i halvstop och halvlitersbuteljer för kr. 3:50, och konjaken i halvstop
för 5 kr., och halvliter för 4 kr. Vid nödhjälpsarbetenas förläggningar i Ekeshult i
Örkened och Breanäs, Gärsås socken, hade de vid två olika tillfällen försålt brännvin.
Endast första gången såldes konjak, vilken ej blev lika omtyckt som brännvinet. Vid en
danstillställning i Folkets park i Knislinge hade de en gång sålt brännvin. Vid ett annat
tillfälle hade de besökt en nöjesplats, som heter Bokelund, och sålt brännvin. Vid ett
tillfälle hade brännvin försålts vid en dansbana i Fanaholm i Härlunda. Försäljningen vid
dansbanorna hade helt och hållet skötts av Friberg, ehuru Åkesson var med på de olika
platserna. Alla försäljningar hade skett under september och oktober i år. Hittills hade de
icke sålt så mycket, att utgifterna blivit betäckta. Friberg förnekade vid polisförhöret att
hava tagit befattning med i riket olovligen införda rusdrycker. Vid försäljningarna hade
uppgivits, att varan var exportsprit för att det skulle vara lättare att sälja. Köparna hade
alltid fått avsmaka brännvinet innan affär gjordes.
Båda de åtalade vitsordade polisrapportens riktighet. Som förmildrande omständighet
anförde Friberg, att han ej haft något vidare arbete, varför hembränning och försäljning
skett för att bättra upp finanserna. Åklagaren yrkade ansvar för olaga tillverkning och
försäljning av brännvin. Även Åkesson erkände, vad som lades honom till last. De båda
anklagades levnadsomständigheter föredrogos.
Friberg och Åkesson anhöllo om så lindrigt straff som möjligt. Åkesson framhöll, att det
var Friberg, som vore initiativtagaren, vilket denne också erkände.
Utslag meddelas vid kommande sammanträde.
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Ur Smålandsposten N:o 187 Torsdagen den 26 November 1931.
Dödsfall.

Tillkännagives
att
Gud behagat hädankallat
min älskade make och vår käre
fader,

I tisdags avled efter ett par dagars
sjukdom f.d. hemmansägaren Johan
Jönsson från Knihult, Härlunda socken, i
en ålder av 83 år.
Med Jönsson bortgick en man av den
gamla goda stammen. Trots sin höga ålder
har han flera gånger om dagen gått en
kilometer till sin lägenhet, som han
förbehöll sig, när han överlämnade gården
till sin son, hos vilken Jönsson till sin död
bodde.
Närmast sörjande äro maka, två söner och
tre döttrar samt barnbarn.

Hemmansägaren

Johan Jönsson,
som avled i dag i en ålder av 83 år, 1
månad, sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss åldrig maka, barn,
svärson och barnbarn.
Knihult den 24 November 1931.

SISSA JÖNSSON.
Ps. N:o 451.

Ur Smålandsposten N:o 188 Lördagen den 28 November 1931.
Rättegångs- och polissaker.
Lönnbrännarna i Härlunda ha nu fått sin dom.
De fingo tre månaders fängelse
vardera.

Det stora lönnbrännaremålet i Härlunda fick sin epilog inför Allbo häradsrätts senaste
sammanträde. De båda anklagade, sotaren Hjalmar Edvin Friberg och fiskhandlaren
Valter André Åkesson, båda i Björnhult, hade vid senaste rättegångstillfället erkänt allt
vad som lades dem till last, att de vid tre olika tillfällen under september och oktober
månader innevarande år tillverkat 88 liter brännvin och att de vid fyra olika tillfällen
försålt 35 liter av det tillverkade brännvinet.
För detta dömdes nu svarandena jämlikt 30 par. 1 mom. 2 stycket K.F. av den 11 Juli
1926 angående tillverkning och beskattning av brännvin att undergå fängelse i 3 månader,
ävensom att en för båda och båda för en utgiva tillverkningsskatt med 3,120 kr., samt att
försäljning av rusdrycker böta 500 kr. Därjämte förklarade svarandena tillhöriga 50 liter
brännvin och 500 liter mäsk jämte 2 bränneriapparater beslagtagna.
Nämnden överröstade domaren vid detta utslag. Domaren, förste notarien Folke
Thanner, ville icke döma till fängelsestraff, utan blott till 1,000 krs. böter.
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Ur Smålandsposten N:o 200 Lördagen den 19 December 1931.
Eldsvåda i Almundsryd. Vid ½ 12-tiden natten till tisdagen eldhärjades ett boningshus,
tillhörigt arbetaren Gustaf Sandberg, Brorsmåla, Almundsryd.
Familjen bestående av Sandberg, hans hustru och tvenne minderåriga barn, hade på
måndagskvällen gått till sängs utan att märka något ovanligt. Vid ½ 12-tiden vaknade en
av familjemedlemmarna vid ett knastrande ljud och observerade eldsken i dörrspringan
till köket. Det befanns då, att nästan hela byggnaden var övertänd, så att de inneboende
med knapp nöd hunno rädda sig från att bli innebrända. Sandbergs hustru fick sålunda i
blotta nattdräkten med de två små barnen taga sig ut ur stugan i den orkanlika blåsten för
att söka skydd hos en närboende granne, medan Sandberg själv försökte rädda något av
lösöret. Han lyckades dock endast få ut en symaskin samt en kostym, som hängde i
förstugan. Allt det övriga blevo lågornas rov. Det dröjde endast en kort stund till dess
byggnaden nedbrunnit till grunden. Rörande eldens uppkomst kan intet med bestämdhet
uppgivas. Det är dock antagligt att den uppstått på grund av någon bristfällighet i murverket.
Det brunna var försäkrat i Almundsryds sockens brandstodsbolag, byggnaden för 1,500
kr. och lösöret antagligen för 1,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 23 Torsdagen den 11 Februari 1932.
Fynd av ekstockar i Härlunda. Till Smålands museum i Växjö har med anledning av
en i Smålandspostens söndagsbilaga den 23 Januari införd artikel av d:r Knut Kjellmark
om ”Primitiva båtar i södra Småland” med däri ställd uppmaning till dem, som kände till
andra sådana fynd än de i sagda artikel uppräknade, att godhetsfullt inberätta där till
författaren eller till Smålands Museum, inkommet meddelande om att år 1923 vid
sänkning av Hagsjön i Härlunda socken följande kanotfynd gjordes:
en kanot av ek, 5 meter lång, varav endast bottnen och ena ändstycket äro i behåll;
en kanot av ek, 4 m. lång, varav ena ändstycket och en del av sidorna äro bortfallna;
en kanot, som är bättre bibehållen än den förra, men som har hål i bottnen efter ett par
stenar, den legat på;
flera mindre rester av kanoter på andra ställen vid sjöns stränder. I sjön finnas även
lämningar efter pålar, lätt nedslagna, tydligen rester av katsor, d.v.s. anordningar för
fiskfångst.
Smålands Museum lägger naturligtvis det av Martin Fransson, Sänneshult, lämnade
intressanta meddelandet till sitt arkiv.

Ur Smålandsposten N:o 57 Tisdagen den 12 April 1932.
En olyckshändelse, med dödlig utgång inträffade i lördags i Virestad socken.
Oskar Edvin Karlsson, Femlingehult Västregård, hade på morgonen givit sig ut på sjön
Femlingen, för att taga upp nät. Han hade därvid medtagit en dubbelbössa. Då Karlsson ej
kom hem, anade man oråd och började söka efter honom. Han fanns då liggande död vid
stranden. Han hade antagligen först tagit upp båten och sedan velat taga upp bössan, då
han troligen fattat tag i sittbrädan och ett skott brunnit av och träffat honom i magtrakten.
Han hade sedan släpat sig omkring fyra meter bort från båten, och döden hade så inträffat.
Han var född 1906.
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Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 28 Juni 1932.
Biten av en häst. Då arrendator Erhard Svensson, Gäddegölshult, Härlunda, midsommardagen skulle flytta sin häst, som gick tjudrad ute på grönbete, bet hästen honom
så svårt i magen, att han förlorade sansen. D:r Jäderberg i Ryd tillkallades omedelbart och
förband den skadade, som vårdas i sitt hem.

Ur Smålandsposten N:o 109 Torsdagen den 14 Juli 1932.
Eldsvåda i Härlunda. Natten till tisdagen utbröt eld i sågverket i Häradsbäck kyrkoby.
Tack vare att eldsvådan upptäcktes i tid och ett rådigt och energiskt ingripande av
ortsbefolkningen lyckades man bli herre över elden, så att den ej spred sig till virkesupplagen.

Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 16 Juli 1932.
Från Häradsbäck, meddelas till Smålandsposten, att skadorna vid sågverksbranden ej
voro större, än att driften fortgår vid såväl sågen, hyvleriet som kvarnen.

Linkullens tivoli,
Häradsbäck, Härlunda, utbjudes härmed till salu. Eventuella spekulanter
hänvänder sig till
Lennart Johansson, Torbjörnahult,
Häradsbäck.

Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 25 Augusti 1932.
Från Härlunda, skrives till oss:
Idrottsfesten på lördagen gynnades av ett vackert väder och enorm publiktillslutning av
såväl äldre som yngre. Festligheterna togo sin början kl. 3 e.m. med en fotbollsmatch på
idrottsplatsen mellan Eneryda och Härlunda idrottsföreningar, i vilken Eneryda segrade.
Strax efter matchens slut började festligheterna på Linkullens tivoli. De olika anordningarna besöktes flitigt, och omsättningen i stånden blev alldeles livlig. Ströms populära
orkester från Älmhult medverkade under tiden med förstklassig dansmusik.
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Ur Smålandsposten N:o 155 Söndagen den 2 Oktober 1932.
Inbrott i Norraryds järnvägsstation. Natten till lördagen förövades ett djärvt inbrott å
Norraryds järnvägsstation. Tjuvarna försökte komma åt innehållet i stationens kassaskåp
genom att spränga sönder låset, men låskolvarna hade blivit sittande kvar i sina respektive
hål, varför de ej fått upp kassaskåpsdörren.
Tjuvarna – att de varit två synes tydligt på de spår de lämnat efter sig – hade berett sig
tillträde till stationshuset genom att utifrån peta upp haken på ett av fönstren, där
fönsterhaken var synlig genom en springa å fönstret. Efter inkomsten i stationshuset hade
de gått ganska systematiskt tillväga, vilket tyder på att det varit yrkestjuvar. Först hade de
vält omkull kassaskåpet på golvet samt därefter lagt det på sidan, så att låset kommit
uppåt, antagligen för att låskolvarna efter sprängningen skulle falla ner. Sedan hade de
infört en sprängladdning genom nyckelhålet och tänt på. Sprängladdningen hade
söndertrasat hela låset, så att kolvarna voro fria, men dessa hade i alla fall blivit kvarsittande i sina hål. Därefter hade tjuvarna sökt bända upp kassaskåpsdörren med tillhjälp
av ett par yxor, men de hade misslyckats i sina försök och måste lämna platsen utan något
byte. Det kan ju även vara möjligt, att de blivit skrämda och därför givit upp försöken att
få upp kassaskåpsdörren. Vid reträtten hade de använt sig av var sitt fönster, vilket
möjligen tydde på att de haft bråttom.
Antagligen hade inbrottet försiggått vid 2-tiden på natten. Den ena av yxorna, som
användes vid försöket att få upp kassaskåpsdörren, hade tillgripits hos lokeldare G.
Karlsson, Norraryd. Hr Karlssons fru hade vaknat ett par gånger omkring 12 på natten
och tyckt sig höra buller, vilket möjligen kunnat härleda sig från tjuvarnas påhälsning då
yxan tillgreps. Lokförare E. Persson, Norraryd, hade vid halv 3-tiden haft ljus i sin
bostad, vilket kan siktas från stationslokalen. Tjuvarna har kanske observerat detta ljus
och trott att detsamma kom från tjänstgörande stationinspektorens bostad och därför ej
vågat stanna kvar utan då givit sig av. Som täckning vid sprängningen vid kassaskåpet
hade tjuvarna använt 3 täcken, vilka tillgripits på höskullen å Allmundsryds vårdhems
ladugårdsbyggnad, där en del luffare brukade logera och använda nämnda täcken. Den
ena yxan hade även tillgripits i vårdhemmets uthus. Vid reträtten från stationshuset hade
tjuvarna hoppat över ett staket, och här syntes mycket tydligt fotavtryck i sanden efter
tvenne par fönster. Inne i stationslokalen syntes ett tydligt fotavtryck på en skinnklädd
soffa.
I kassaskåpet funnos förvarade mellan 300 och 400 kr. i kontanter.
Landsfiskal Andersson i Ryd och kriminalkonstapel J. Cederbring bedrevo under
lördagen energiska spaningar efter förövarna av inbrottet. Enligt det samtal, vår
korrespondent haft med landsfiskal Andersson, synes denne vara böjd att sätta inbrotten å
stationerna i Tjugosjö och Ljungby, som förövats på sista tiden, i samband med detta
inbrott. Att det varit samma personer, som varit framme även här, framgår av den
omständigheten, att fotavtrycken företer stor likhet.
Sedan omkring 1904 har stationshuset i Norraryd tidigare haft påhälsning av tjuvar icke
mindre än fem gånger, alltså nu inalles sex gånger. Vid ett av dessa tillfällen bortfördes
ett mindre kassaskåp och plundrades. Vid ett annat tillfälle hade tjuvarna liksom nu vält
omkull kassaskåpet, vilket då var av samma storlek, samt sprängt sönder låset, men ej
kunnat få ut låskolvarna ur sina hål, varför bytet även då blev noll. Vid de övriga
tillfällena hade tillgrepp gjorts av andra saker.
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Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 15 Oktober 1932.
Dödsfall.
Vår innerligt älskade och uppoffrande fader,
Poststationsföreståndaren
och Handlanden

F.d. poststationsföreståndaren och handlanden Johan Olsson, Häradsbäck, Härlunda
socken, avled i torsdags i en ålder av 86 år.
Han var född den 22 Mars 1846 i Ebbön i
V. Torsås, där fadern var lantbrukare. Han
har i afton stilla och fridfullt ingått i
den eviga vilan i en ålder av 86 år,
flyttade 1857 med föräldrarna till Häradsdjupt sörjd och saknad, men i ljust och
bäck, då dessa köpte Gästgivaregården därtacksamt minne bevarad av oss barn
städes. 1877 ingick han äktenskap och överoch barnbarn, bror och syster, släktog vid samma tid faderns hemman. Sedan
tingar och många vänner.
han innehaft gården några år överlämnade
Häradsbäck den 13 oktober 1932.
han största delen av denna till en yngre
Henrik o. Hilda. Ester.
Julius. Sam o. Märta.
broder. Den del av hemmanet som han
Ellen o. Magnus.
förbehöll sig, utgjordes av den mest oländiga
Olga o. Carl-Algot.
mark, man gärna kan tänka sig. Här har
Blenda. Lydia o. Augustin.
Olsson sedermera under årens lopp uppodlat
Nina.
Gerda.
cirka 10 tunnland, uppfört samtliga å platsen
Mina levnadstimmar stupa
varande byggnader samt utfört betydande
Mot det stilla målet ner;
grundförbättringar av olika slag. Ända sedan
I det tysta, mörka, djupa
1886 har Olsson jämsides med sin övriga
Sjunka de allt mer och mer.
verksamhet och på ett framgångsrikt sätt
Dagen, som i skymning strider,
Går för mig ej upp igen;
idkat diversehandel i Häradsbäck. I 21 år var
Herre, bliv mig när, det lider,
han bl.a. fjärdingsman.
Snart, ack snart till aftonen.
Den 1 Januari 1874 blev Olsson poststationsföreståndare. Mellan Lönashult och
Häradsbäck forslades posten av Olsson antingen pr skjuts eller på hästryggen. Järnvägens tillkomst innebar genast en kraftig ökning
av posten, som Olsson sedermera fraktat den långa vägen mellan Liatorp och Ålshult
fram och åter.
Den 1 oktober i år lämnade han sin befattning som föreståndare för poststationen i
Häradsbäck. Samtidigt överlämnade han jordbruks- och handelsfastigheten och flyttade
till sin äldsta dotter, även hon bosatt i Häradsbäck.
Olsson var en äkta hedersman av gamla stammen och redbarheten personifierad, varom
hans plikttrogna och vackra livsgärning tydligen bär vittne. Allt vad han företagit sig har
kännetecknats av grundlighet, sträng och god ordning, klok beräkning, ärlighet och redbarhet.
Närmast sörjande äro barn och barnbarn, bror och syster samt andra släktingar. Olsson
har uppfostrat tio barn, som alla leva och blivit till en heder för föräldrarna. Fem döttrar
äro lärarinnor, en son kapten vid Norrbottens regementes reserv och två söner handlande.
En stor vänkrets delar de anhörigas sorg.

Johan Olsson

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 25 Oktober 1932.
Två fall av barnförlamning med dödlig utgång. Å Ljungby lasarett avled i lördags
kväll fru Ida Karlsson, maka till arbetaren Karl Karlsson, Skåramåla, Allmundsryd.
Dödsorsaken var barnförlämning, vilken hade angripit muskulaturen i nacken och halsen
samt andningsorganen.
Den avlidna, som var 35 år gammal, sörjes närmast av make och sju minderåriga barn.
Då familjen är i mycket små omständigheter, har dödsfallet väckt allmänt deltagande i
orten.
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Lantbrukaren Julius Johansson, Långhult, Härlunda, avled den 17 dennes i en ålder av
35 år, efterlämnande maka och två minderåriga barn. Dödsorsaken var även här
barnförlämning, som yttrade sig ungefärligen lika med fallet i Allmundsryd.

Ur Smålandsposten N:o 165 Torsdagen den 20 Oktober 1932.
Min innerligt älskade make och
vår käre gode far,
Hemmansägaren

Julius Johansson,
har i dag efter en svår sjukdom
avlidit i sitt 35:te levnadsår,
lämnande mig, två små barn, fader,
syskon, svärföräldrar, övriga
släktingar och vänner i djupaste
sorg och saknad.
Långhult den 17 oktober 1932.
ADA JOHANSSON.
Florence. Gösta.

Sv. Ps. n:o 238, vers 8.

Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 27 Oktober 1932.
Begravning.
En högtidlig begravning ägde i söndags rum i Härlunda kyrka, då stoftet efter avlidne
f.d. stationsföreståndaren Johan Olsson, vigdes till den sista vilan.
Då gästerna samlats i sorgehuset, sjöngs gemensamt psalm 490: 1, varefter tal hölls av
kyrkoherde H. Sjöfors, som med utgång från orden: ”Lasarus, vår vän sover”, framhöll
den avlidne, vad han i livstiden varit för sitt hem och sina barn, och vad han verkat för
Härlunda församling genom utförandet av sitt långa och trogna dagsverke, allmänt aktad
och värderad för sin redbarhets skull.
Sedan psalm 490: 5 sjungits, sattes den stora processionen i rörelse under klockringning
till kyrkan, där kistan inbars under tonerna av en sorgmarsch och placerades i koret, som
var prytt med ljus och blommor.
Efter det psalm 486: 1 sjungits förrättades jordfästningen av kyrkoherde Sjöfors och
efter densamma sjöng från läktaren den avlidnes måg, kantor Nelzén från Virserum
känsligt och stämningsfullt: ”Bliv kvar hos mig – se dagens slut är när!” förtjänstfullt
ackompanjerad av kantor Olsson.
Därefter trädde kyrkoherde Sjöfors för altaret och utförde begravningsmässan och sedan
psalm 484: 5 mäktigt och gripande sjungits, utbars kistan under sorgmarsch till kyrkogården. Vid graven framträdde först den avlidnes måg, överlärare Alvén från Alvesta,
som i ett varmhjärtat tal tackade den hädangångne för vad han varit och verkat för de
sina. Därefter framträdde poststyrelsens representant, postdirektör Thormark i Malmö och
postmästare Kropp i Karlshamn, varvid den förre tog till orda och å Kungl. Generalpoststyrelsens vägnar frambar till den gamle trotjänaren och hedersmannen sitt varma
tack för ett synnerligen nitiskt och plikttroget arbete under nära 59 år i postverkets tjänst,
samt nedlade en krans med blågula band och inskription: ”Från Kungl. Postverket, Med
tack för mångårig plikttrogen gärning”. En ovanlig rik och vacker blomstergärd hade
ägnats den dödes minne.

19

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 15 November 1932.
Överklagat kyrkostämmobeslut. Kyrkostämman i Härlunda beslöt den 16 oktober i år
att bifalla ansökan från kommunalnämnden om tillstånd att få förlägga stortorgsdagarna
till Stallgatan och med kreaturen bakom stallarna. Beslutet fattades, ehuru ändet ej var i
laga ordning pålyst, vilket också påpekades av ordföranden. Ifrågavarande beslut har nu
överklagats hos länsstyrelsen i Växjö av hr S. J. Persson i Häradsbäck.

Ur Smålandsposten N:o 185 Torsdagen den 24 November 1932.
Cyklist kolliderar med hästskjuts. I Härlunda inträffade i lördags kväll en svårartad
olyckshändelse.
Hr Gustav Fransson från Härlunda kom cyklande och sammanstötte med en hästskjuts,
som kom körande i mörkret. Enligt uppgift hade varken skjutsen eller hr Fransson någon
lykta. Vagnens tistelstång träffade då Fransson så häftigt i magen, att han kastades till
marken. Han forslades till Växjö lasarett. Någon fara för livet torde ej föreligga.

Ur Smålandsposten N:o 203 Tisdagen den 27 December 1932.
Från Härlunda, skrives till oss:
Julens firande i Härlunda kyrka började med ottesång kl. ½ 6 f.m. Då klockorna ringde
samman, var det med tvenne ståtliga julgranar och levande ljus prydda templet till
trängsel fyllt av åhörare. Efter det att ps. 55 med kraft och värme sjungits, bestegs predikstolen av församlingens komminister, G. Linder, som med ledning av juldagens epistel
höll en innehållsrik predikan över ämnet ”Den utlovade som kommit till världen”. Efter
predikan sjöng kyrkokören vackert och stämningsfullt under kantor Olssons säkra ledning
”O, du saliga, o, du heliga”, varefter följde församlingssång av ps. 514: 1–4.
Omedelbart efter ottesången började högmässan med altartjänst, efter vilken kören sjöng
”Ett barn är fött på denna dag”, varefter högmässopredikan hölls av komminister Linder,
som över ämnet ”Undren och glädjen kring Jesusbarnet”, talade till den församlade
menigheten. Den högtidliga gudstjänsten avslöts med ps. 424: 1–3.
– En välkommen julklapp erhöll Häradsbäcks kyrkby kvällen före julafton, då
Sydsvenska kraftaktiebolaget för första gången levererade sin elektriska kraft till
Härlunda församling till stor glädje och belåtenhet bland allmänheten. Visserligen blir det
en kännbar utgift för många i socknen, men det heter ju ”Vad gör man inte för upplysningen?” Och den behövs ju synnerligen väl i dessa mörka och dystra tider. Efter nyår
fortsättes arbetet med elektrifieringen av andra byar och ställen inom socknen. Därför kan
man ej längre säga, att Härlunda är efter sin tid eller ligger ” i en vrå av världen”.
– Under de sista åren har Häradsbäck kyrkby betydligt utvidgats i det att byggnadsverksamheten livligt tilltagit. Förutom post- och telefonstation finnes i kyrkbyn även
bilstation, och dessutom är sedan i höstas den dagliga omnibuslinjen Växjö – Lönashult
förlängd till Häradsbäck. Därför kan man nu lätt komma i förbindelse med Växjöjärnvägarna såväl som med södra stambanan, tack vare den dagliga omnibustrafiken Ryd
– Ålshult – Häradsbäck – Älmhult, vilken länge pågått. Den nya vägen Häradsbäck –
Fanaholm, som påbörjades för två år sedan, är omlagd och betydligt förbättrad. Den är nu
färdig och har tagits i bruk, till allmän belåtenhet, och hälsas med glädje av alla
trafikanter.
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Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 5 Januari 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
En särdeles högtidlig högmässa med början kl. 6,30 f.m. firades nyårsdagen i Härlunda
kyrka. Komminister Linder, klädd i mässkrud, trädde för altaret och förrättade altartjänst.
Efter densamma sjöng kyrkokören förtjänstfullt och säkert: ”Jesu, låt mig städse börja”.
Komminister Linder höll sedan med ledning av dagens högmässotext en manande och
genomträngande nyårspredikan över ämnet ”Det nya året kallar till räkenskap men
förkunnar också Guds nåd”. Efter högmässan bestegs åter predikstolen av komminister
Linder, som i ett synnerligen innehållsrikt och lärorikt föredrag talade över ”En
gudstjänstens innebörd”, där han betonade huru Guds ord ställer krav på människorna
genom att tjäna honom. I de olika punkterna av själva högmässan framlades dels
församlingsherdens uppgift att som en talesman, skickad av Gud att tjäna sin församling,
dels dennes plikt att genom trogna böner och psalmsång tjäna Gud.
Det med stort intresse åhörda föredraget avslutades med ps. 500: 6–7, varefter
nyårsdagens högtidlighet var slut, bevistad och åhörd av en talrik lyssnande menighet.

Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 2 Februari 1933.
Begravning.
I går e.m. jordfästes i Härlunda kyrka stoftet av en församlingens åldringar, Håkan
Carlsson, Häradsmåla, vilken för något mer än en vecka sedan utan någon föregående
sjukdom, skattat åt förgängelsen.
Jordfästningen förrättades av komminister Linder, som talade med utgång från orden
”Vaken för den skull och bedjen, ty I veten icke dagen, ej heller stunden”.
Håkan Carlsson var född i Vashult i Härlunda församling och var nu vid sin bortgång 84
år gammal. Han var i sin krafts dagar en duglig och arbetssam man, och mångskiftande
har detta hans arbete varit.
För ett 50-tal år sedan kom han till Norrlands obygder, där han först började arbete vid
järnvägens byggande. Sedermera sysslade han med flottning av timmer i älvarna; vidare
har han arbetat med stensprängning och haft skogsarbete. I Arjeplogs lappmark byggde
han sig under årens lopp ett hem och under sin fritid sysslade han med fiske i sjön
Hornavan. Men längtan till ”södern” och hembygden drev honom att år 1906 lämna sin
vistelseort och åter bosätta sig i sin födelsebygd. Sina dagar slutade han på torpet
Sjöholmen i Häradsmåla, vilket han inköpte för 12 år sedan. Håkan Carlsson var en lugn
och stilla man, bestämd i sitt tal, och gick sin väg rakryggad fram.
Han sörjes närmast av hustru, med vilken han ingick äktenskap i Arjeplog, fyra döttrar
och tre söner.

Ur Smålandsposten N:o 19 Lördagen den 4 Februari 1933.
Härlunda idrottsförening, hade i onsdags årsmöte. Föreningens räkenskaper under det
gångna året visade inkomster å kr. 1,562:72 mot utgifter av kr. 1,795:22, således en brist
på kr. 232:50. Medlemsantalet är nu 52. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Till styrelse
för år 1933 valdes montör Arvid Johansson, nyvald ordf., affärsbiträdet Karl Bengtsson,
vice ordf., nyvald, Victor Andersson, sekreterare, omvald, Elving Olsson, vice sekr.,
nyvald, Arvid Söderlind, kassör, nyvald, skomakaren Ernst Adolfsson, materialförvaltare, omvald. Revisorer: affärsbiträdet Edvin Bengtsson, omvald, och affärsbiträdet
Helmer Karlsson, nyvald.
Såsom fotbollsutskott utsågs skräddaren V. Karlsson, Ivar Hermansson, Edvin Bengtsson och Ivar Berggren. Till färdledare valdes Arvid Söderlind.
Vidare utsågs en plankommitté och en festkommitté, vardera bestående av tre personer.
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Ur Smålandsposten N:o 25 Tisdagen den 14 Februari 1933.
Kronobergs läns äldste innevånare, är, sedan änkan Kristina Vinberg i Duveryd,
Vislanda, avlidit, Magnus Petersson, Torbjörnahult, Härlunda. Han är född den 16
November 1834.

Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 23 Februari 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
Enligt annons i dagens tidning anordnar Härlunda idrottsförening stor idrottsbasar å
Linkullens tivoli lördag kväll med början kl. 7. Storslagna basaranordningar av skilda
slag förekomma, bland vilka märkas paketauktion, gissningar m.m. Kl. 7 e.m. uppträder
den populäre trollkonstnären El Neco, som för publiken in i den magiska världens
mysterier. För dansmusiken svarar Gylsboda musikkår.

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 28 Mars 1933.
Dödsfall.
Tillkännagives,
att
Herren Gud behagat hädankalla

Torsdagen den 23 Mars avled helt hastigt
f.d. hemmansägaren August Svensson,
min älskade make och vår käre
Husjönäs i Härlunda församling.
fader,
Han hade samma dag, frisk och kry, åtföljt
f. d. H e m m a n s ä g a r e n
en
son till dennes nyinköpta gård, och vid
August Svensson,
framkomsten
dit under det de tillsammans
som stilla och fridfullt insomnade
sutto vid bordet och drucko kaffe segnade
Torsdagen den 23 Mars 1933.
August Svensson död ned, troligen träffad av
EMMA SVENSSON.
hjärtförlamning.
Barnen.
Den så hastigt bortgångne var född i Västra
Torsås församling år 1855 men har under en
lång tid av år varit ägare och brukare till den gård i Husjönäs, som numera innehaves av
en son till den avlidne.
Med August Svensson bortgick en man av den gamla stammen, en sådan som alltid
visste vad han ville, och aldrig lät sig mutas, utan säkert orubbligt stod fast vid sin åsikt
och sina beslut. Därför var han också mycket anlitad i kommunala angelägenheter i
Härlunda socken. Han var under en lång följd av år ledamot i kommunalnämnden,
ledamot i kyrko- och skolrådet och ledamot i pensionsnämnden.
Som närmast sörjande stå hustru och barnen, av vilka somliga vistas i Amerika.

Bröllop.
I torsdags sammanvigdes i prästgården, Härlunda, befallningsmannen Arthur Lindberg,
Elleholm med fröken Helga Ottosson, dotter till lantbrukaren Otto Svensson, Krampanäs,
och hans maka. Vigselförrättare var komminister G. Linder, Härlunda, vilken även höll
tal för de nygifta.
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Fastighets- och
Lösöreauktion.
Fredagen den 31 dennes kl. 11 f.m.
kommer att försäljas Ernst Karlssons
fastighet 1/32 mtl. Spjutaretorp i
Härlunda socken. Hemmanet är beläget
strax intill bilväg, 9 km. från Ryd, nära
skola och handelsaffär, samt föder en
häst och åtta nötkreatur samt är i god
kultur. Husen äro i gott skick. Skog
finnes, dels avverkningsbar och dels
vacker ungskog. Blivande köpare får
vara beredd att erlägga 500 kronor eller
säkerhet därför vid klubbslaget. Övriga
villkor vid auktionstillfället. Inteckning
underlättar köpet. Tillträdet får ske i
vår.
Samtidigt kommer att försäljas allt
yttre och inre bo bestående av: en häst,
4 kor, 1 tjur, 3 ungdjur, vagnar, kälkar,
tröskverk, ångkok m.m., allt vad som
till ett ordnat lantbruk hörer. Dessutom
spannmål, potatis samt en del foder.
3 mån. betalningsanstånd lämnas
solida köpare, andra betala kontant.
Äganderätten till inköpt vara övergår
först sedan den är till fullo betald.
Häradsbäck den 24 mars 1933.
EINAR GUSTAVSSON.

auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 1 April 1933.

Härlunda – Växjöbussen
börjar åter sina turer från Härlunda
till Växjö, måndagen den 3 april.
Vördsamt
VIKTOR OLSSON.

Ur Smålandsposten N:o 59 Söndagen den 16 April 1933.

FÖRLOVADE.
Frank Johansson
Nina Karlsson
Virestad.

Härlunda.

Karl Gustafsson
Asta Svensson
Härlunda.

Ryssby.
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Begravning.
I torsdags vigdes till gravens ro på Härlunda kyrkogård 18-årige Helge Jönsson från
Karsemåla. Jordfästningen förrättades av komminister Linder. Den bortgångne sörjes
närmast av föräldrar och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 63 Söndagen den 23 April 1933.
Födelsedag.
88 år fyller på måndagen den äldste medlemmen i Häradsbäcks kyrkby, Härlunda, f.d.
skräddaremästaren Carl Jonsson, Grönadal.
Han är född i Härlunda. Redan i konfirmationsåldern kom han i skräddarelära hos
”Mäster Göran i Långhult”, där han hos honom erhöll den blygsamma lönen av 25 öre i
veckan. Alltsedan den tiden till för ett fåtal år tillbaka har han bedrivit yrket inom
Härlunda och dess grannsocknar. Det är således en lång och arbetssam levnad denne
åldring har att se tillbaka på, en sådan, som varit full av strävan och uthållighet från tidigt
på morgonen till långt in på natten, särskilt i forna tider, då det var brukligt, att skräddare
såväl som andra yrkesmän skulle ”gå på socknen” och utöva sitt yrke. Han var den förste
personen inom Härlunda och Virestad, som skaffade sig symaskin. Oräkneliga äro de
kostymer, skräddaremästare Jonsson med tillhjälp av sin likaledes arbetssamma hustru,
under dessa åren tillverkat. Betalningen för en kostym under hans första yrkesår utgjorde
endast 2– 3 kr. Troget och omsorgsfullt har han utfört sin gärning och är därför värd all
heder och aktning. Vid sidan av sitt yrke har han sysslat med jordbruk inom egen täppa;
vidare har han varit skicklig snickare och har inom socknen byggt flera hus.
Skräddaremästare Jonsson är trots sin höga ålder ännu vid god hälsa med undantag av
att hörseln under de senaste åren blivit försämrad. Han orkar ännu syssla med vedhuggning. Utrustad med stor musikalisk begåvning visade han i sin tidigaste ungdom,
huru skickligt han kunde hantera stråke och fiol och ansågs som den bäste violinisten i
vida trakter. Han tillverkade själv sina instrument, av vilka några ännu finnas kvar i orten.

Ur Smålandsposten N:o 67 Söndagen den 30 April 1933.

HÄRADSBÄCK.
Undertecknade komma att från och med den 3 maj, i nya och
hygieniska lokaler, öppna välsorterad

KÖTT- & CHARKUTERIAFFÄR
i Carl Anderssons nybyggda fastighet.
Det skall alltid bliva vår strävan att tillhandahålla färska, prima
varor till billiga priser.
Rekommenderande oss i allmänhetens välvilliga hågkomst.
Vördsamt
Bröderna Gustafsson.
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Ur Smålandsposten N:o 77 Torsdagen den 18 Maj 1933.

Stor Invigningsfest
anordnas vid

Linkullens Tivoli, Härlunda,
Söndagen den 30 maj kl. 6 em.

OBS!

Linkullens tivoli har nu moderniserats och tillbyggts
så det är mer än dubbelt så stort som förut, och är nu den
största nöjesplatsen på flera mils omkrets.

OBS!

Växjö Tändsticksfabriks Musikkår (10 man) svarar för musiken och börjar
dansen precis kl. 6 em. och slutar kl. 12 midnatt.
Trevliga pristävlingar, med många värdefulla pris anordnas.
Förstklassig inne- och uteservering av kaffe, läskedrycker, smörgåsar,
varm korv m.m.

Inträde 35 öre.
Alla, både små och stora, böra taga tillfället i akt och mangrant besöka
denna stora fest. Omnibus avgår fr. Vislanda kl. 6, 30 em. över Grimslöv.

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 27 Maj 1933.
Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd till sig
hemkallat
vår ömt älskade moder

Sissa Jönsson,
född Trulsson,

som avlidit i sitt 87:e levnadsår,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss barn, barnbarn och
broder.
Knihult den 25 Maj 1933.
BARNEN.

Sv. Ps. n:o 360.

Dödsfall.
I sitt hem i Vashult, Härlunda avled i måndags f. hemmansägaren Johan Larsson, 84 år
gammal.
Larsson var född i Helmeshult, V. Torsås. I mycket unga år ingick han äktenskap och
inköpte en liten gård i Skulatorp, V. Torsås, som han en tid innehade och brukade.
Samtidigt bedrev han i mindre omfattning handel med slaktdjur. Sedan han överlämnat
gården till en släkting och en tid innehade lantbruk på arrende, bosatte han sig i
Truvedstorp inom V. Torsås socken. Då ålderdomen på allvar började ta ut sin rätt,
omhändertogs han av dotter och måg i Vashult, där han av dessa åtnjutit god omvårdnad.
Larsson, som var en hedersman av gamla stammen, efterlämnar som närmast sörjande
åldrig maka, barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt åldrig broder.
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Ur Smålandsposten N:o 86 Lördagen den 3 Juni 1933.
Begravning.
Å Härlunda kyrkogård jordfästes i torsdags stoftet efter änkefru Sissa Jönsson från
Knihult.
Jordfästningen förrättades av komminister Linder. Den bortgångna var gift med
framlidne lantbrukaren Johan Jönsson, Knihult. Hon har alltid aktats som en hederskvinna
och ombesörjt sitt hem med största plikttrohet. En myckenhet av blommor hade ägnats
den avlidnas minne.

Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 13 Juni 1933.
Begravning.
På Härlunda kyrkogård fördes på söndagen stoftet efter änkan Katarina Jonsson från
Häradsmåla till sista vilan. Jordfästningsförrättare var pastor Svensson, Västra Torsås.
Den avlidna var maka till den för många år sedan avlidne lantbrukaren Peter Jonsson,
Häradsmåla. Hon var född i Gylteboda i Virestad och flyttade efter ingånget äktenskap
till Härlunda. Den sista tiden hade hon fått hålla sig till sängen och vårdats i hemmet hos
sin fosterson. Hon var en kvinna av den gamla kärnstammen och utförde sina sysslor med
största plikttrohet – därom vittnar den stora aktning, som hon förvärvat bland folket. Den
bortgångna var nu nära 91 år. En myckenhet blommor hade ägnats den avlidnas minne.

Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 27 Juni 1933.
Bröllop.
På midsommarafton sammanvigdes i Härlunda prästgård hemmasonen Axel Johansson,
Hårdahult, med fröken Elsa Algotsson, dotter till hemmansägaren Algot Larsson och hans
maka i Knihult. Vigselförrättare var komminister G. Linder, som även höll tal för de
nygifta. Därpå gavs middag i brudens hem för ett 150-tal inbjudna.

Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 13 Juni 1933.
Eldsvåda i Härlunda. På måndagskvällen utbröt eld i en lantbrukaren August Petersson,
Vinskalle, tillhörig ladugård, som nedbrann till grunden.
Elden observerades kl. 9 av grannen, som genast skyndade dit, och fann då att gårdsbefolkningen redan gått till sängs. Trots av mycket anlänt manskap, stod det ej att rädda
ladugården, utan man fick då inrikta sitt arbete på att rädda boningshuset, som låg mycket
hotat. Flera gånger kastades gnistor upp på spåntaket som antändes. Innebrända blevo
samtliga i ladugården befintliga kreatur, två kor, en gris, två får samt höns. Huru elden
uppkommit ligger ännu i dunkel. Det brunna var försäkrat.
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Silverfynd vid vägbygge. Vid arbetet å vägen Kyrkhult – Smålandsgränsen hittades
häromdagen i Härlundatrakten en större silverkanna, nedgrävd under en sten.
Arbetarna, som voro sysselsatta med att spränga stenen för att sedan utforma den till
stolpar, funno vid bottnen ett föremål, vilket till deras stora förvåning var en större kanna
av silver. Under den långa tid, som kannan legat, hade den oxiderats men var annars i
välbehåll. Enligt rykte skall den ha blivit nedgrävd på 1300-talet för att därmed få den
undangömd under krig, som då rasade i bygden. Även skulle enligt sägnen en större kittel
full med pengar ha blivit nedgrävd i trakten däromkring.
Konserter i Härlunda och Almundsryds kyrkor. Som framgår av annons i dagens
tidning anordnar Almundsryds och V. Torsås hembygdskörer konserter instundande
söndag, i Härlunda kyrka kl. 1 e.m. och i Almundsryds kyrka kl. 4 e.m.
Körerna, som vid söndagens konserter dirigeras växelvis av sina respektive dirigenter,
kyrkoherde H. Sjöfors, V. Torsås, och hr Carl Allvin, utförer härvid ett synnerligen väl
valt program, bestående av kyrkliga hymner samt hembygds- och stämningssånger.
De båda körerna, som tillsammans räknar cirka 45 röster, hava vid ett flertal offentliga
framträdanden förskaffat sig ett gott renommé och fått vackra erkännanden för högt
stående sångkultur. Då härtill kommer, att de vid söndagens konserter tillämpade
biljettpriserna äro synnerligen låga, är det att förvänta, att allmänheten begagnar sig av
detta tillfälle för åhörande av god körsång, samtidigt som den genom sitt besök
uppmuntrar körerna och deras verksamhet.

Ur Smålandsposten N:o 119 Tisdagen den 1 Augusti 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
Härlunda idrottsförening hade i lördags anordnat stor idrottsfest å Linkullens tivoli,
Härlunda. Tack vare den goda turen med vädrets makter blev festen en riktig rekordfest.
Sedan starten skett för cykeltävlingen, följde en fotbollsmatch mellan Torne IF och
Härlunda IF, i vilken match det senare laget avgick med segern.
Efter en fotbollsmatch mellan ett dam- och gubblag blev det avmarsch till Linkullens
tivoli, där dansen fortsatte till 12 midnatt. Jèan Lunds orkester från Karlshamn svarade på
ett förtjänstfullt sätt för konsert- och dansmusiken. På lördagen spelade Alex musikband,
Älmhult.
Affärerna i stånden gingo livligt, varför man på det hela kan räkna med god tillökning i
föreningens kassa.

Ur Smålandsposten N:o 122 Söndagen den 6 Augusti 1933.
Dödsfall.
I sitt hem i Karsemåla, Härlunda, avled i måndags efter en tids sjukdom hemmasonen
Otto Nilsson, 28 år gammal. Den avlidne har gjort sig känd som en arbetssam,
oförskräckt och hurtig yngling, tills han drabbades av den sjukdom, som nu ändat hans
liv. Han var den tredje i Karsemåla gård, som inom loppet av tre månader dukat under för
lungsot.
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Ur Smålandsposten N:o 123 Tisdagen den 8 Augusti 1933.
Donationer till Härlunda. En stor minnesgåva fick Härlunda församling mottaga, i det
grosshandlaren Karl Olsson, Haga, Härlunda, skänkte 5,500 kr. att fördelas på följande
sätt: 5,000 kr. till kyrkan och 500 kr. till kyrkogårdsmurens reparerande och förskönande.
Olsson har alltid med intresse deltagit i alla församlingens spörsmål. Bl. a. må nämnas att
han i en lång följd av år varit församlingens kommunalordförande, tills han för två år
sedan avsade sig detsamma. Givetvis är församlingens tacksamhet stor för denna vackra
gåva.

Ur Smålandsposten N:o 126 Söndagen den 13 Augusti 1933.
Mjölkbil emellan Härlunda och Älmhult? Lantbrukarna mellan Härlunda och Älmhult
hade möte i Barkhults skola i söndags för att diskutera mjölkförsäljningsmöjligheterna i
orten.
Till mötet hade lantbrukarna infunnit sig synnerligen mangrant. Sammanträdet öppnades
av S. M. Carlsson i Barkhult som varit initiativtagare. Här redogjordes för vikten av att
lämna mjölk till Myen? eller annan mjölkförsäljning.
Till ordf. vid sammanträdet utsågs S. M. Carlsson. Diskussionen var livlig och resulterade i att en kommitté tillsattes, bestående av S. M. Carlsson, Barkhult, Oskar Magnusson, Barkhult, Axel Johansson, Brantelid, Emil Johansson, Sänneshult, och Axel Pettersson, Lockhult. Kommittén fick i uppdrag att besöka traktens lantbrukare och göra
anteckningar på den mjölk var och en kan lämna, infordra anbud på mjölktranporten
mellan Härlunda och Älmhult, uppgöra förslagskontrakt mellan leverantörerna och
Älmhults mejeri och kalla till nytt sammanträde söndagen den 20 augusti kl.4 e.m.

Ur Smålandsposten N:o 127 Tisdagen den 15 Augusti 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
Heraldos djurrevy gav i lördags och söndags uppvisning av sina väldresserade djur,
akrobatkonster m.m., å Linkullens tivoli, Härlunda. Deras väl utförda nummer länder
artistsällskapet Heraldo till all heder, vilket tillkännagavs av den stora publiken genom
ihållande applåder.

Bröt benet. I fredags inträffade en svårartad olyckshändelse, i det att fru Emma Nilsson,
Slätthult, Härlunda, bröt benet.
Fru Nilsson, som var i färd med rågbärgning, råkade därvid halka och föll så av lasset
och bröt därvid av det ena benet samt vrickade sig i foten. Hon forslades omedelbart till
d:r Jäderberg i Ryd, som ägnade henne den första vården. Därpå fördes hon till Växjö
lasarett, där hon nu vårdas.

28

Ur Smålandsposten N:o 129 Lördagen den 19 Augusti 1933.
Dödsfall.
Efter ett långt och svårt lidande avled i torsdags i sitt hem Therése Jönsson, Karsemåla,
Härlunda församling.
Den i blomman av sin ålder, som sörjes av föräldrar och syskon, var den andra i
syskonkretsen, som under detta år bortryckts av döden. Vid påsktiden avled en broder till
den nu bortgångna, och man kan därför med skäl säga att denna familj har blivit
synnerligen hårt prövad av sjukdom och död.
För 14 dagar sedan jordades den avlidnas trolovade å Härlunda kyrkogård, Otto Nilsson,
Karsemåla, också han skördad i unga år.

Ur Smålandsposten N:o 141 Lördagen den 9 September 1933.
Kronobergs läns äldste invånare död. I onsdags avled i sitt hem Kronobergs läns
äldste medlem Magnus Pettersson, Torbjörnahult, Härlunda, i en ålder av när 99 år.
Trots sin höga ålder har den gamle innehaft goda kropps- och själskrafter ända tills för
ett par dagar sedan, då krafterna började avtaga och döden kom lugnt och stilla och
ändade hans långa arbetsdag.
Kronobergs läns ålderman är nu död. Hårt har hans liv varit, fullt av arbete, kamp och
försakelse, mödosammare än de flesta människors. Han föddes och uppväxte i en jordkoja i Bromåla i Härlunda. Tidigt fick han börja försörja sig själv, först som vallpojke,
och sedan tog han tjänst på olika ställen borta och hemma, tills han slog ner sina bopålar
på den plats, där han nu slutat sina dagar. Hans boning här utgjordes också under åratal av
en jordkoja, där han och hans för flera år sedan avlidna hustru uppfostrade sin stora
barnaskara under mycket små och torftiga omständigheter.
Med förnöjsamt sinne bröt han sin mark och odlade sina tegar. Enkel och redbar var han
till sitt väsen. Stilla var hans levnad, stilla blev också hans död.
Frid över hans minne och över hans stora och uppoffrande livsgärning!
Den gamle har alltsedan sin hustrus död vårdats ömt och kärleksfullt av en 74-årig
dotter, som nu närmast står sörjande vid båren.

Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 14 September 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
Den för en tid sedan omnämnda mjölkbilsfrågan mellan mejeriet i Älmhult och
Härlunda har nu blivit löst. Mjölkbil går nu dagligen på nämnda sträcka. Detta är ett gott
gagn för ortens lantbrukare, vilka förut ej haft tillfälle till någon direkt mjölkleverans.

Härlunda marknad, på onsdagen gynnades av det mest strålande sommarväder, varför
den samlade mycket folk.
På kreatursplatsen hade sedan tidigt på morgonen saluförts över ett hundratal kreatur,
och handeln tycktes gå raskt undan till något höjda priser. Sålunda betalades för kor i
kalvställning 125 – 150 kr., äldre djur däremot betalades från 60 och högre. Slaktdjuren
visade bättre tendens och för 12 kvarters tjurar betalades upp till 160 kr. Några hästar
voro även saluförda. För sex veckors smågrisar voro priserna från 18 kr. och högre samt
för månadsgrisar 12 – 15 kr. pr st.
Ett stort antal handlande, särskilt försäljare av grönsaker och karameller, hade infunnit
sig. Ordningen var god.

29

Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 12 September 1933.
Dödsfall.
Vår innerligt älskade fader

I måndags morse avled f.d. gästgivaren
Magnus Olsson, Häradsbäck, i en ålder av 79
år.
har i dag stilla och fridfullt
Han var född i Västra Torsås församling,
avsomnat i sitt 80:de levnadsår,
men flyttade redan i barndomen med sina
djupt sörjd och i tacksamt minne
föräldrar till Härlunda församling. I unga år
bevarad av oss barn, barnbarn och
företog han som så många andra vid den
barnbarnsbarn, syster, släktingar
och många vänner.
tiden en resa till Amerika, men redan efter
Häradsbäck den 11 sept. 1933.
fyra års vistelse därute blev kärleken till
fädernejorden honom för stor och han
Martina o. Alfred. Carl o. Emilia.
återkom till hembygden, där han av sin
Emma o. Otto.
Alfons o. Olga.
Blenda o. Ejnar.
Edit o. Anders.
broder år 1884 tillköpte sig den gård, som
han brukade till år 1918, och som utgjorde
Min högtidsdag går in; allt är så
gästgivaregård och skjutsstation inom
tyst och stilla.
Härlunda socken.
Farväl, o värld, jag vill på dig ej
För det kommunala livet hyste Magnus
tiden spilla.
Olsson
ett stort intresse, och var därför
Mitt hjärta redo är, min själ
förbidar dig,
ledamot av kommunalnämnden under 28 år;
O, min Förlossare, du är ej långt
vidare var han kronofjärdingsman i flera år,
från mig.
ledamot i fattigvårdsstyrelsen och i brandstodskommittén samt stämningsman, vilken
senare befattning han innehade vid sin död.
Med Magnus Olsson bortgick en hedersman av gamla stammen. Till sitt väsen var han
redbar, ärlig och flärdfri. Det var hos honom gammaldags tro och heder. För det kyrkliga
livet hyste han också ett stort och levande intresse, och varje söndag sågs han troget
intaga sin gamla plats i hembygdens tempel.
Genom sitt gladlynta och vänsälla sätt förskaffade han sig många vänner och allmänhetens stora aktning och förtroende.
Som närmast sörjande vid båren står två söner och fyra döttrar samt åldrig syster i
Amerika.
Sedan år 1920 har den nu bortgångne bott hos en dotter och måg å Hagadal i Häradsbäck, där han nu slutade sin långa levnadsdag.
f. d. Gästgivaren

Magnus Olsson

Ur Smålandsposten N:o 149 Lördagen den 23 September 1933.
Cyklade omkull och bröt armen. I tisdags råkade av någon anledning lantbrukaren
Alfred Johansson, Truvedstorp, Härlunda, cykla omkull, och under fallet fick han ena
axeln urledvrickad samt ådrog sig ett lättare brott å armen. Den skadade forslades
omedelbart till d:r Elis Jäderberg, Ryd, som återställde axeln i sitt rätta läge samt anlade
förband. Johansson vårdas nu i hemmet.
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Ur Smålandsposten N:o 151 Tisdagen den 26 September 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
Den traditionella folkvandringsdagen till Härlunda var det i söndags, enligt en gammal
sed, som levat kvar från invigningen av församlingens nybyggda kyrka. Dagen infaller
söndagen efter Matteus, därav kallat ”Matteus-mässosöndagen”. På grund av det mindre
goda väder som rådde, blev inte besökarnas antal så stort som vanligt. Högmässan var
emellertid talrikt besökt av främlingar och sockenbor. För de nöjeslystna besökarna var
på kvällen anordnad dans å Linkullens tivoli. God ordning rådde hela dagen.

Ur Smålandsposten N:o 158 Söndagen den 8 Oktober 1933.
Stöld i Härlunda. Hos fröken Emma Karlsson, Potteboda, Härlunda, har bortstulits en
del äldre och värdefulla minnessaker, bland vilka märkas en större brosch av gammalt
silver med dyrbara briljanter, värd 500 kr., två halskedjor av guld och silver, tvenne större
bägare av gammalt silver samt en penningsumma å c:a 70 kr. Det stulna var till största
delen förvarat i en byrålåda. Landsfiskal Sigge Kirsten, Älmhult, handhar polisutredningen.

Ur Smålandsposten N:o 161 Lördagen den 14 Oktober 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
I ett tydligt framåtgående skede befinner sig just nu Härlunda, som på några få år rest sig
upp till ett litet välordnat och vackert samhälle. En bidragande orsak härtill äro de goda
vägarna, som genomkorsar samhället. Särskilt å den nyanlagda vägen Härlunda– Älmhult
och Härlunda– Ryd råder en stor genomgångstrafik. I kommunikationshänseende är
socknen väl lottad genom busslinjer Ryd– Älmhult och Härlunda– Växjö samt mot
Lönsboda. Även finnas bilstationer.
Byggnadsverksamheten har de senaste åren varit livlig. Ej mindre än ett 15-tal nya
fastigheter har uppförts. Även har en del till- och ombyggnader skett. Beträffande
industrin må nämnas, att en träförädling blivit uppförd, som vid full drift sysselsätter ett
25-tal personer. Vidare finnes elektrisk kraft och belysning, telefon och daglig post,
varför Härlunda ej längre kan betraktas som någon mörk punkt i landskapet.

Ur Smålandsposten N:o 167 Tisdagen den 24 Oktober 1933.
Kommunalt. Kommunalstämma hölls i söndags.
Om platsfrågan för stortorgsdagarna utspann sig en livlig debatt. Kaféägaren Otto
Johansson, Hagadal, föreslog att plats skulle hyras på eklesiastika lönebostället n:r 2 i
Häradsbäck och han erbjöd sig att erlägga alla planeringskostnaderna. Detta förslag hade
av kommunalnämnden godkänts. Handl. E. Johansson erbjöd sig att kostnadsfritt i tio år
upplåta ett område på sina ägor, där torgdagarna nu tillfälligt hålles. Församlingen skulle
själv vidkännas planeringskostnaderna.
Handlanden Johanssons förslag segrade med 115 röster mot 98 för det andra.
Vidare avslogs ett förslag om anordnande av en skolkökskurs under 1934.

31

Ur Smålandsposten N:o 169 Lördagen den 28 Oktober 1933.
Födelsedag.
93 år fyller på måndag f.d. hemmansägaren Peter Larsson, Krampanäs, Härlunda.
Larsson, som är ortens äldste invånare, är förvånansvärt pigg och hurtig. Han är född på
samma gård, varest han ännu bor. Redan när Peter Larsson var liten pojke dog hans fader,
och han fick då börja hjälpa sin mor med allt det arbete som var vid gården. För omkring
10 år sedan överlämnade han gården åt sin son, och där har han varit behjälplig med
nästan allt arbete. En alldeles enastående hälsa har han haft. Han påstår sig således aldrig
ha varit sjuk. Oavsett den höga åldern kan han ännu utan svårighet läsa utan att använda
glasögon. Man kan med rätta kalla honom för en kärngubbe. Nu i höst har han deltagit i
arbetet med potatisupptagning, annars sysslar han för det mesta med vedhuggning. Veden
kvistar han upp i skogen, bär den sedan hem i knippa på ryggen och hugger så alla
vedträn lika långa och med en noggrannhet utan like.
Larsson är en stor humorist. Särdeles intressant är det att höra Larsson berätta historier
och sägner ifrån sin ungdom.

Ur Smålandsposten N:o 172 Torsdagen den 2 November 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
Enligt annons i dagens tidning anordnar Härlunda gymnastikförening stor fest å
Linkullens tivoli, Härlunda, på lördag och söndag. På söndag spelar amatörteatern tvenne
roliga och skrattretande lustspel ”Beväringsmönstring” och ”Är det min eller din?”
Trevliga festanordningar finnas, av vilka märkas peka rätt, gissningstävlan m.m. med
många värdefulla vinster. För dansmusiken svarar den populära och uppskattade Jèan
Lundhska salongsorkestern från Karlshamn.

Ur Smålandsposten N:o 176 Torsdagen den 9 November 1933.
En framgångsrik smålänning.
Biträdande superintendent vid världens största lasarett, Los Angeles County Hospital, är
en smålänning, förre vice konsuln Gustaf Wilhelm Olsson.
Han är född i Billarp, Härlunda socken år 1876. Fadern, Sven Olsson, utvandrade år
1888 till Amerika och tog sina båda äldsta söner, John och Gustaf med sig. Efter fyra års
vistelse i Minneapolis, Minnesota, återvände Sven Olsson till hembygden, där han 1924
slutade sina dagar. Och även hans hustru, Sissa, har gått ur tiden därstädes.
Gustaf Olsson har innehaft många förtroendeposter, vilka han städse skött med
skicklighet och noggrannhet. Undan för undan kallades han till allt större och krävande
poster. Bl.a. kan nämnas, att Olsson varit superintendent vid Californian Lutheran
Hospital. Han var med om att grunda Hospital Council of Southern California, vars
kassör och president han varit. Även var han ordförande i Western Hospital Association,
och för ett par år sedan valdes Olsson till förste vice president för American Hospital
Association. Under årens lopp har han även författat ett flertal sakrika skrifter rörande
lasarettsadministrationen.
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I sept. 1931 utnämndes G. W. Olsson till svensk vice konsul i Los Angelesdistriktet,
men på grund av arbetsmängden vid Los Angeles County Hospital avsade han sig sagda
uppdrag.
Under sin vistelse i Los Angeles har Olsson även varit president vid Svenska klubben
såväl som Svenska Amerikanska olympiska kommittén sistlidet år. Dessutom har han
grundlagt och varit medlem av olika organisationer i Los Angeles och Minneapolis. För
kyrkosången har Olsson alltid ådagalagt ett stort intresse, och på sin tid inspirerade han
Augustanasynoden att utgiva musiktidskriften Kyrkosången. Även verkade han för
anskaffandet av en piporgel till S:t Paulkyrkan i Minneapolis.
Åt Olsson överläts den krävande befattningen såsom biträdande superintendent vid Los
Angeles County Hospital att i all synnerhet leda detaljerna vid fullbordandet och
inredandet av det nya byggnadskomplex, vilket varit under uppförande i sex års tid samt
mottogs och godkändes av countiet sistlidna april månad. Delvis kommer denna byggnad
att tagas i bruk i slutet av innevarande år.
Olsson är riddare av Wasaorden, första klassen.
För två år sedan avled Olssons maka, från Wasa, Minnesota, härstammande Tilly
Olsson. Dottern, Wendela Annette, har studerat i Minnesota state University och erövrade
B. S.–graden därstädes. Sonen Wendel är med. d:r i Fallerton, Kalifornien, och Vernon
praktiserar juridik i Los Angeles, medan Ralph, den yngste sonen, studerar vid lantbruksskolan i Corvallis, Oregon.
Av Olssons sju bröder äro nu endast ett par i livet. Den ene grosshandlanden Karl H.,
som varit handlande i Fanaholm, Urshult samt Malmö, bebor numera egendomen
Jägersberg vid Killeberg och August, som slog sig ned i Meadowlands, Minnesota, då
detta ställe började bebyggas, bor kvar därstädes.

Ur Smålandsposten N:o 178 Söndagen den 12 November 1933.
En högtidlig vespergudstjänst, till minnet av Luthers födelse firades i fredags kväll i
Härlunda kyrka, som var rikt upplyst av levande ljus.
Kyrkoherde I. Söderlund, S. Ljunga, och församlingens komminister G. Linder förrättade altartjänsten, varvid den förre utförde sångpartierna, som besvarades av församlingens kyrkokör. Efter ytterligare psalmsång sjöng kören känsligt och vackert under
kantor O. Ohlssons säkra ledning sången ”Det fasta ordet”. Kyrkoherde Söderlund höll
med ledning av orden i profeten Jesaja 28 kap. v. 16 ”Se jag har lagt i Sion en grundsten”
etc. med ämnet ”Grunden, som håller” en innehållsrik och gripande predikan, huru Luther
förstått, att Kristus är den enda grund, som håller. Efter predikan sjöng ånyo kören Sv. ps.
551. Sedan församlingen sjungit ps. 124 förrättades altartjänst med kyrkoherde Söderlund
som liturg. Den högtidliga gudstjänsten avslutades med att församlingen sjöng ps. 3: 7.
En kollekt till de betryckta evangeliska kyrkosamfunden i Ryssland upptogs.
Trots det disiga höstvädret var helgedomen i det närmaste fullsatt, och den högtidliga
stunden gav en rik behållning.

Ur Smålandsposten N:o 184 Torsdagen den 23 November 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
Enligt annons i dagens tidning gästar den från radion och våra folkparker välkända
populära Rodinska zigenarorkestern Linkullens tivoli, på lördag och söndag och svarar då
där för dansmusiken båda kvällarna. Kl. 8 och 10 båda kvällarna uppträda dansöserna
Mimmi och Malla med Rumänska balettdanser czardas.
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Ur Smålandsposten N:o 191 Tisdagen den 5 December 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
Vid adventssöndagens högmässa sjöng församlingens kyrkokör ”Hosianna”, under
kantor Olof Ohlssons ledning. Efter gudstjänsten höll komminister Linder ett föredrag om
kyrkoårets sammanhang och innebörd.

Ur Smålandsposten N:o 196 Torsdagen den 14 December 1933.
Nationell ungdomsförening bildad i Härlunda. Sveriges nationella ungdomsförening
hade i söndags inbjudit intresserade för bildandet av en nationell ungdomsförening i
Härlunda till möte å Hagadals kafé.
Mötet öppnades av ombudsmannen muraremästare Algot Henricsson, Lönsboda, som
talade över S.N.U:s uppgifter och föredrog stadgeförslag för den eventuella avdelningen.
Mötet, som var relativt gott besökt, beslöt bilda en förening i Härlunda. Till styrelse i
föreningen valdes: ordf. Victor Andersson, Långasjömåla, sekr. fröken Emmy Svensson,
Härlunda, och kassör affärsbitr. Edvin Bengtsson, Potteboda.
Flera medlemmar ingingo vid starten.

Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den 19 December 1933.
Dödsfall.
I fredags avled i sitt hem i Karsemåla, Härlunda, hemmasonen Karl Henriksson-Jönsson
i en ålder av 20 år, son till lantbrukaren Henrik Jönsson. Han var den tredje i syskonskaran, som bortryckts under detta år.

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 28 December 1933.
Från Härlunda, skrives till oss:
En vacker julgran har skänkts till församlingen och rests mellan kyrkan och skolan.
Elektrifieringen av granen hade åstadkommits genom insamling, vilket länder initiativtagaren till all heder.
Gudstjänsten juldagen började med ottesång klockan halv 6. Templet var fyllt till sista
plats. Efter ottesångspredikan sjöng kyrkokören: ”Stilla natt, heliga natt” samt före
predikan vid den omedelbart efter ottan följande högmässan: ”O, du saliga, o, du heliga”.
Mejerifrågan i Härlunda. Intresserade för anordnandet av mjölkförsäljningsfrågan i
Härlunda voro i onsdags sammankallade till möte i kommunalhuset.
Ordförande var mejeristen N. Larsson, Väckelsång. Lantbrukarna i församlingen hade
allmänt infunnit sig. Man uppgjorde en beräkning över den mjölk till försäljning, som
kunde emotses. Denna visade ett gott resultat för igångsättandet av ett mejeri. Ett sådant
är därför att vänta inom den närmaste tiden.
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Ur Smålandsposten N:o 205 Söndagen den 31 December 1933.
Dödsfall.
I fredags avled i sitt hem i Häradsbäck, Härlunda, fru Hanna Gustavson, född Nilsson,
maka till nämndeman Einar Gustavson i en ålder av endast 41 år.
Fru Gustavson var bördig från Hularyds församling i Kristianstads län, där fadern var
lantbrukare. För c:a 10 år sedan flyttade familjen Gustavson till Härlunda, där hennes
man bedriver sågverksrörelse. För en tid sedan insjuknade hon i kräfta, som nu ändat
hennes liv. Fru Gustavson ägnade sig helt åt sitt hem och son familj. Hon var en vänsäll
och sympatisk människa. Närmast sörjande äro maken, två minderåriga barn, fosterson
samt syskon.

Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1934.
Min ömt älskade maka
och vår lilla mamma

Hanna Gustavson
gick hem i dag efterlämnande oss
make, barn, fosterson samt syskon
i bittraste sorg, vilket vi härmed
hava den smärtsamma plikten
tillkännagiva.
Häradsbäck den 29 dec.1933.
EINAR GUSTAVSON.
Inga-Lisa. Anna-Stina.
Sten.
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.

Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 3 Februari 1934.
Födelsedagar.
80 år, fyller i dag f.d. lantbrukaren Petter Johnsson, Vinskalle, Härlunda.
Johnsson är född i V. Torsås församling, där fadern innehade lantbruk. I yngre år reste
han till Tyskland, där han först arbetade i skilda företag, sedermera fick han anställning å
ett lasarett, där han verkade flera år, tills han tillsammans med en doktor for till en plats i
Italien, där han sedan hade samma arbete.
Efter återkomsten till hemlandet ingick han äktenskap och inköpte i Härlunda en gård,
som han ännu bor på men överlämnat till en av sönerna. Han har visat sig som en god och
duglig jordbrukare.
Trots den höga åldern verkar han än särdeles pigg och är vid god vigör. Ej sällan ser
man honom på den c:a 8 km. långa vägen till kyrkan. Av allmänheten är han aktad som
en redbar och belevad människa.
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70 år. I 70-åringarnas led ingår i dag f.d. lantbrukaren Lars Johan Svensson, Knoxhult,
Härlunda.
Hr Svensson är född i Ellagölsmåla, där föräldrarna innehade jordbruk. I sin ungdom
emigrerade han till Amerika. Efter några år återvände han till fosterlandet och ingick då
äktenskap samt bosatte sig på en gård i Ulriksmåla, som han till i fjol innehade. Han
överlämnade den då åt ena dottern. Sitt jordbruk skötte han med omsorg och plikttrohet.
Inom det kommunala livet har han varit myckt anlitad. Sålunda har han varit kyrko- och
skolrådsledamot i närmare 30 år, ledamot i byggnads- och taxeringsnämnd. Sina uppdrag
har han skött med all heder. Sympatisk och gladlynt till sitt väsen har han förvärvat sig en
stor vänkrets och allmänhetens aktning.

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 15 Februari 1934.
Födelsedag.
92 år fyller i dag en av Härlunda församlings äldsta kvinnliga invånare, nämligen änkan
*Blenda Jonsson, Långhult.
Hon är född i Vashult, samma socken, och änka efter lantbrukaren Magnus Jonsson.
Trots den höga åldern hon nu uppnått, ombesörjer hon sitt hem själv och har sina sinnen i
gott behåll. Vad som särskilt kännetecknar henne är hennes alltid goda och friska humör.
* Kallades allmänt för ”Mansa-Blendan”. Hon har en mycket vacker gammal fin gravsten på Härlunda kyrkogård.
Hon var född 1842-02-25 och avled 1935-03-19 i Långhult, Härlunda socken. A.R.

Begravning.
På Härlunda kyrkogård jordfästes i söndags f. lantbr. Olof Magnusson, Allemåla,
Härlunda.
Jordfästningen förrättades av komminister G. Linder.
Den avlidne var vid sin bortgång nära 75 år. Han var född i Torbjörnahult, Härlunda. I
yngre år vistades han i Amerika. Efter hemkomsten till fosterlandet ägnade han sig åt
jordbruk, som han måst avstå från för sjukdoms skull, som tills nu bundit honom vid
sängen i ett 10-tal år. Närmast sörjande vid båren var maka och åtta barn. En stor
blomstergärd hedrade den avlidnes minne.

Ur Smålandsposten N:o 34 Lördagen den 3 Mars 1934.
Hyllning.
92 år fyllde i lördags änkefru Blenda Jonsson, Långhult, Härlunda, och blev med
anledning härav föremål för hjärtliga hyllningar av släkt och vänner, i form av blommor,
bakverk och andra presenter.
Fru Jonsson, som trots sin höga ålder ännu är vid god vigör, har i icke mindre än 74 år
bott i Långhult, dit hon kom vid 18 års ålder genom giftermål med lantbr. Magnus
Jonsson, Långhult.
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Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 6 Mars 1934.
Dödsfall.
Inom Härlunda församling avledo förra veckan ej mindre än tre personer.
Sålunda avled i onsdags Karolina Larsson, Långhult, i en ålder av 76 år. Hon drabbades
för en tid sedan av slaganfall, som var orsaken till dödsfallet. Den bortgångna har varit en
duktig och arbetssam kvinna.
Samma dag avled å Växjö lasarett lantbr. och snickaren Mandus Jonasson från
Karsemåla. Han har lidit av blodkräfta, som nu ändat hans liv. Han var vid sin bortgång
endast 39 år och efterlämnar maka och tre minderåriga barn.
På fredagen avled i sitt hem i Trolleboda Ingrid Håkansson efter endast ett dygns
sjukdom. Hon var född i Björkesjömåla, Härlunda, och hade nu uppnått en ålder av 72 år.
Antagligen hade hon drabbats av någon hjärtattack. Hon hade bebott sin stuga ensam.
Den bortgångna hade visat sig som en synnerligen nitisk och arbetssam kvinna. Särskilt
har hon betraktats som en skicklig väverska. Hon efterlämnar en son, Ernst Sjölin bosatt i
Kristianstad.

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 10 Mars 1934.
Tillkännagives
att
vår käre fader

Sven Magni Persson
lugnt och stilla avled tisdagen den 6 ds
i sitt 77:de levnadsår, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av barn,
barnbarn, släktingar och vänner.
Vashult, Häradsbäck den 8 mars 1934.
BARNEN.

Sv. Ps. 260, 275.

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 17 Mars 1934.
Dödsfall.
Natten till måndagen avled å Växjö lasarett hemmasonen Henning Rydiander, Verahult,
Härlunda.
Han var för en tid sedan sysselsatt med timmerhuggning i skogen, då yxan råkade slinta
och träffa honom i ena benet. Blodförgiftning uppstod, och han måste forslas till lasarettet. Andra sjukdomar tillstötte och ändade hans levnadsbana. Han var vid sin bortgång
endast 24 år. Den bortgångne var en redbar och arbetssam yngling och sörjes närmast av
föräldrar och syskon.
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Ur Smålandsposten N:o 53 Lördagen den 7 April 1934.
Dödsfall.
Härmed tillkännagives
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
vår käre uppoffrande far
f. d. H e m m a n s ä g a r e n

Johan Pettersson,
som stilla och fridfullt insomnade i
en ålder av 80 år, 19 dagar, djupt
sörjd och i tacksamt minne
bevarad av oss barn, barnbarn,
släktingar och vänner.
Knihult pr Häradsbäck den 4 april
1934.
BARN och BARNBARN.

Sov i ro du trötte far från all livets
smärta.
Tack för all din kärlek stor, ömma
faders hjärta.
Sv. Ps. 257: v. 11.

I onsdags avled i Hökhult, Pjätteryd, f.d.
lantbrukaren Johan Pettersson, Knihult,
Härlunda, i en ålder av något över 80 år.
Han har vårdats väl av sin yngsta dotter och
måg i Hökhult.
Han var född i Västra Torsås församling.
Efter ingånget äktenskap bosatte han sig på
den gård, som han sedan har bott på, fast för
många år sedan upplåtit till sin yngste son.
På senare tiden hade han även verkat som
handlande och försett många hem i bygden
med klädes- och kortvaror. Han hade alltid
varit en framsynt och rejäl människa och
genom sitt karaktärsfasta men på samma
gång humoristiska sätt har han varit allmänt
aktad.
Såsom närmast sörjande vid båren står fem
barn – tre söner och två döttrar, samt barnbarn.

Tomatkorgarna i Häradsbäck tillverkas med statslån. Av anslaget till främjande av
enskild företagsamhet beviljade k. m:t på fredagen ett lån på 12,000 kr. till fabriksägaren
Einar Gustavson, Häradsbäck, som stöd åt hans tillverkning av tomatkorgar, den enda
inom landet. Han begärde lån och subventioner på sammanlagt 30,000 kr. för denna
tillverkning, som sedan den vunnit stadga skulle kunna sysselsätta 35 arbetare med en
produktion av 2,000 korgar om dagen för export.

Ur Smålandsposten N:o 55 Tisdagen den 10 April 1934.
Stångad av ko. I söndags, när lantbrukaren Gustav Johansson från Knoxhult, Härlunda,
var sysselsatt med att fodra kreaturen, blev han av en händelse stångad av en ko.
Hornet träffade ena njuren, och en häftig blödning uppstod. D:r Jäderberg i Ryd
eftersändes och anlade ett första förband, varvid Johansson genast fördes till Ljungby
lasarett, där han fick kvarstanna.

Ur Smålandsposten N:o 60 Torsdagen den 19 April 1934.
Begravningar.
En högtidlig begravningsakt ägde rum i Härlunda kyrka i söndags, då f.d. hemmansägaren Johan Pettersson fördes till sista vilan.
Komminister Gustaf Linder höll med ledning av Ps. 139: 25– 26 en allvarlig men
trösterik dödsbetraktelse. En myckenhet av kransar och blommor hade ägnats den
hänsovnes minne.
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I V. Torsås kyrka begravdes på söndagen f.d. lantbrukaren och kvarnägaren Johannes
Jonsson, Horjemo Mellangård. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Sjöfors.
Den bortgångne, som vid sitt frånfälle var på tre dagar när 84 år, var född i Härlunda.
Hela hans liv hade präglats av målmedvetenhet och plikttrogen och strävsam id. Han var
en vaken och intelligent man med en redig och klar syn på tingen.
Han sörjes närmast av åldrig maka, barn och barnbarn, 90-årig broder jämte släktingar
och vänner.

Ur Smålandsposten N:o 62 Söndagen den 22 April 1934.
Födelsedag.
89 år fyller på tisdag f.d. skräddaremästaren Karl Jonsson, Häradsbäck, Härlunda.
Jonsson är född i Härlunda och har varit bosatt där i hela sin tid med undantag av ett par
år. Han är nu församlingens äldste hantverkare. Vid tolv års ålder kom han i skräddarelära. Sedan har han utfört sitt yrke skickligt och fackmässigt i 61 år, upphörde han med
sin rörelse som nu bedrives på samma plats av en son. Jonsson har alltid fört ett ytterst
verksamt liv och har minst av allt haft sådan förnimmelse av vad vår värsta tidssjukdom,
arbetslöshet, vill säga. Han har även varit en frestare på andra arbetsområden. Sålunda har
han inte blott gjort sig känd som en skicklig skräddare utan även möbelsnickare. Också
har han varit en rutinerad violinist. Han har även själv förfärdigat flera utmärkta fioler.
Trots sina 89 år är han ännu i besittning av god vitalitet, och ofta ser man honom ute i
rörelse.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 3 Maj 1934.
Tillkännagives
att
vår älskade dotter och kära
syster

Lilly
lämnade oss i dag i sitt 22:dra
levnadsår i namnlös sorg, men i
solljust minne bevarad.
Spjutaretorp, Härlunda den 1 Maj
1934.
EMMA och AUG. JONASSON.
Syskonen.

Sv. Ps. 119.

Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 8 Maj 1934.
Dödsfall.
På fredagen avled å Växjö lasarett lantbrukaren Henrik Gustavsson, Knihult, Härlunda,
31 år gammal.
Gustavsson var för flera månader sedan sysselsatt med skogshuggning, varvid yxan
råkade slinta och träffa honom i ena benet, varav blodförgiftning följde. Benet måste
senare amputeras.
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Den bortgångne var en godhjärtad och sympatisk människa. I ungdomen vistades han i
flera år i Amerika. Efter hemkomsten till fosterlandet inköpte han fädernegården. Han var
en nitisk jordbrukare.
Närmast sörjande äro åldrig fader samt syster.

Begravning.
Å Härlunda kyrkogård jordfästes stoftet efter den i unga år bortryckta Lilly Augustsson
från Spjutaretorp, Härlunda. Jordfästningen förrättades av komminister Gustav Linder,
som höll en gripande dödsbetraktelse. En mängd kransar och blommor hedrade den
avlidnas minne. En stor skara människor, därav hennes kamrater, följde henne på den
sista färden.

Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 28 April 1934.

LINOLJA,
Zinkvitt, Rödfärg, Slamfärg, Fernissor,
Brytningsfärger, Målarepenslar, Väggpapp, Byggnadspapp av alla slag, Tjärpapp, Spik, Låsar, Gångjärn, Beslag
och Skruvar. Tapeter och bårder i stor
sortering, Ceres stjärntaktjära, Trädgårdsredskap, Weibulls kontrollerade
utsädesfröer. Förmånliga priser hos

Firma A. Johansson,
HÄRADSBÄCK.

Ur Smålandsposten N:o 74 Söndagen den 13 Maj 1934.
Dödsfall.
Tillkännagives
att
vår käre broder

I fredags avled i sitt hem i Långasjömåla,
Härlunda, Nils Åkesson i sitt 83:e levnadsår.
Åkesson var född i Långasjömåla. I sin
NILS ÅKESSON
krafts dagar var han en mycket nitisk och
lämnat oss i dag i en ålder av 82
år, djupt sörjd och i tacksamt
idog arbetare, och sina sysslor utförde han
minne bevarad av syskon,
med plikttrohet och heder. Han deltog bl.a.
syskonbarn släktingar och vänner.
vid Norrlandsbanans byggande.
Långasjömåla, Härlunda den 12/5
Han var aldrig sjuk förrän han nu en tid
1934.
varit bunden vid sängen. Till sin natur var
SYSKONEN.
han alltid en stilla, försynt människa. Trots
Sv. Ps. 480.
sin höga ålder var han en ivrig kyrkobesökare, så länge hans krafter räckte.
Han är den andre av de sju i den åldriga
syskonringen, som avlidit. Fem av syskonen har levat och verkat i sin födelseby.
Närmast sörjande äro åldrig broder och fyra systrar.
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Begravning.
I söndags jordfästes på Härlunda kyrkogård stoftet efter avlidne lantbrukaren Henrik
Gustavsson, Knihult, Härlunda.
Officiant var komminister Gustav Linder, som höll en allvarlig och gripande dödsbetraktelse.
En mängd kransar och blommor hedrade den avlidne på hans sista färd.

Ur Smålandsposten N:o 78 Söndagen den 20 Maj 1934.
Eldsvåda i Härlunda. Vid halv 8-tiden i fredags kväll observerades, att eld utbrutit i
sågen och lådfabriken i Härlunda. Det såg till en början rätt hotande ut, men tack vare att
mycket folk genast kom tillstädes lyckades man snart bli herre över elden, vilken då
åstadkommit en del mindre skador. Den eldskadade fabriken var försäkrad i Fylgia.

Härlunda.
Hör cementpriser samt tegel, lera,
kalk och övriga byggnadsmaterialer
hos:
Olof R. Jeppsson, Lönsboda. Tel. 4.

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 31 Maj 1934.
Hyllning.
I anledning av sin 70-årsdag i måndags blev Johan Magnusson, Häradsmåla, Härlunda,
föremål för hjärtliga hyllningar i form av blommor och presenter. Magnusson är född i
Härlunda. I yngre år arbetade han på skilda företag. Trots sina sjuttio år besitter han en
särskild god vigör, och ej sällan går han den c:a 5 km. långa vägen till kyrkan.
Magnusson besitter också en särdeles god berättarförmåga och äger ett enastående minne.

Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 5 Juni 1934.
Begravning.
I lördags fördes till sista vilan på Härlunda kyrkogård lantbr. M. Vinkvist, Verahult.
Jordfästningen förrättades av komminister Gustav Linder, som höll en vacker betraktelse
över förgängligheten.
Vinkvist var skåning till börden. Han har varit en nitisk och god arbetare i sin krafts
dagar. På senare tid har han varit bruten på grund av försvagad hälsa. För en tid sedan
fick han intagas på Växjö lasarett, där han även slutade sin levnadsbana.
Kransar och blommor hedrade den avlidne på hans sista färd.
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Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 16 Juni 1934.
Föll ned från stegen. I Härlunda inträffade i onsdags eftermiddag en svårartad olyckshändelse i det att målaremästaren S. Svensson fick bröstkorgen inklämd, revbensbrott
samt köttsår och svåra blessyrer i ansiktet.
Svensson, som var i verksamhet med målningsarbeten hos fabrikör E. Gustavsson,
skulle fastsätta en list å ena gavelspetsen å huset, varvid stegen brast, och Svensson föll
till marken. Han hamnade bland stenar, bräder, verktyg och annan bråte. Stegen, som var
dålig, hade förlängt och gick isär vid hopskravningen. Fallet var c:a 12 meter högt.
Den skadade forslades omedelbart till Växjö lasarett, där han fick kvarstanna för vård.
Någon fara för livet tycks icke föreligga.

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 26 Juni 1934.

FÖRLOVADE.
Kjell Gustavsson
Linnéa Eliasson
Häradsbäck, midsommarafton.

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 5 Juli 1934.
Föll av hölasset. Under höbärgningsarbete i lördags råkade fröken Anna Nilsson,
Vashult, Härlunda, falla ner från lasset, när hästen av någon anledning ryckte till. Hon
föll framstupa och träffade marken med ena axeln, som hon fick intryckt, varjämte hon
erhöll en del blessyrer i ansiktet. Den skadade forslades omedelbart till Växjö lasarett, där
hon fick kvarstanna för vård. Körkarlen föll även, men ådrog sig endast mindre
kontusioner.

Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 10 Juli 1934.
Dödsfall.
Min innerligt älskade maka och
min goda, uppoffrande moder

Olga Persson
född Svensson

avled stilla och fridfullt söndagen den
8 juli efter ett långt tåligt buret lidande
i sitt 44:de levnadsår, djupt sörjd och
saknad av mig, barn, föräldrar och
syskon.
Husjönäs den 8 juli 1934.
MAGNI PERSSON.
Mauritz.

På söndagsförmiddagen avled i sitt hem i
Husjönäs, Härlunda, fru Olga Persson, maka
till hemmansägaren Magni Persson, i en
ålder av endast 44 år.
Fru Persson har flera år lidit av reumatisk
värk. Senast har hon vårdats på Växjö
lasarett, tills hon för några veckor sedan kom
hem och fick sluta sin levnadsbana.
Till sitt väsen var hon en stilla och försynt
människa, som skött sitt hem och de sina
med största tanke och omsorg, varför hon i
hemmet säkert kommer att lämna ett stort
tomrum. Närmast sörjande står make, en son,
samt syskon och åldriga föräldrar.
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Ur Smålandsposten N:o 111 Torsdagen den 19 Juli 1934.
Dödsfall.
I fredags avled i sitt hem i Vinskalle, Härlunda, fru Emma Pettersson, maka till lantbrukaren August Pettersson, i en ålder av 62 år.
Den avlidna har en längre tid lidit av bröstsjukdom och nervositet, vilket nu avslutade
hennes livsdagar. I sin krafts dagar var hon en mycket nitisk och arbetssam människa,
som utförde sina göromål med största noggrannhet.
Närmast sörjande stå vid båren make, samt vuxna barn, därav vistas några i Amerika.

Ur Smålandsposten N:o 138 Tisdagen den 4 September 1934.
Bil kolliderar med cyklist. I fredags eftermiddag inträffade en svårartad olyckshändelse,
i det att en lingonhandlare från Ulvö, som med bil kom körande på vägen från Härlunda
mot Lönsboda, råkade kollidera med en cyklist.
Cyklisten, fröken Gulli Nilsson från Barkhult, kom från Lönsboda och mötte då bilen på
en liten backe i närheten av Slätthult. När hon då skulle göra utsvängningen åt vägkanten
råkade cykeln komma ut i löst grus och slira med följden, att hon föll på bilen. Bilens
ägare tog henne upp i sin bil och forslade henne i sanslöst tillstånd omedelbart till läkare i
Lönsboda, varifrån hon fick befordras till lasarettet i Kristianstad. Där konstaterades
skallbrott och benbrott i bröstet samt blessyrer i ansiktet och kroppen.

Ur Smålandsposten N:o 144 Lördagen den 15 September 1934.
Från Härlunda, skrives till oss:
Den av Härlunda gymnastik- och idrottsförening anordnade basaren å Linkullens tivoli i
lördags och söndags blev vällyckad. Särskilt intresse tilldrog sig fotbollsmatchen mellan
Härlunda old boys och ett kvinnligt lag, vilken match resulterade i 5–0 till det evigt
kvinnligas fördel. ”Gubbarna” inbjödo genast till revanshmatch. Efteråt följdes festtåg till
Linkullens tivoli efter tonerna av Norra skåningarnas musikkår, som på ett förtjänstfullt
sätt svarade för dans- och konsertmusiken båda dagarna.

Härlunda marknad. Höstmarknaden i Härlunda på onsdagen var synnerligen talrikt
besökt. Tillförseln av såväl kalvkor som slaktdjur var god. För bra kor betalades 175–200
kr., för sämre från 100 kr. Kvigor betingade fr. 75 kr. Tjurar 11–12 kv., kostade upp till
240 kr. Smågrisar salufördes till ett pris av 12–15 kr. vid 5–6 veckors ålder. Bland
hästarna tycktes ytterst få byta ägare. Flera laster kreatur avgingo under dagen. Rikligt
med grönsaks- och hantverksalster salufördes.
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Ur Smålandsposten N:o 147 Torsdagen den 20 September 1934.
Födelsedag
70 år fyller på lördag hemmansägaren Magni Johnsson, Truvedstorp, Härlunda.
Jubilaren är född i Bjellerhults by, Allmundsryds församling, där föräldrarna innehade
lantbruk. I sin ungdom emigrerade Johnsson till Amerika. Fosterlandet var dock för
honom kärt och han återvände efter några år. Efter hemkomsten ingick han äktenskap och
bosatte sig på den gård, som han ännu innehar. Inom det kommunala livet har han deltagit
såsom ledamot i skolrådet i flera år, och som ledamot i taxerings- och byggnadsnämnden.
Trots sina sjuttio år är Johnsson nyter och vid god vigör. Genom sitt goda, vänsälla och
sympatiska väsen har han tillvunnit sig allmän aktning och stort förtroende.

Motorcyklist kolliderar med hästskjuts. I lördags eftermiddag råkade byggmästaren
Albin Svensson, Härlunda, som kom körande igenom samhället, kollidera med en
hästskjuts tillhörig lantbrukare Magnus Nilsson från Härlunda.
Svensson, som kom i nedförbacke med sakta fart och med fri väg, mötte hästskjutsen,
som kom körande med ett havrelass från en lägre befintlig mosse. Det var omöjligt för
Svensson att i tid se hästskjutsen, varför en kollision blev oundviklig.
Motorcykeln törnade emot vagnen. Därvid slungades Svensson i marken och erhöll
svåra sår i huvudet. Han är nu under läkarebehandling. Motorcykeln blev illa ramponerad.

Ur Smålandsposten N:o 148 Lördagen den 22 September 1934.
Trolleboda med flera byars tröskningsförening, i Härlunda hade i torsdags sitt årsmöte
hos hemmansägaren Carl Ohlsson, Amundshylte.
Till ordf. för nästa år omvaldes Carl Ohlsson, Amundshylte. Såsom tröskningsarvode
beslöts att utomstående i föreningen skall erlägga kr. 3:50 pr tröskningstimma, dock
minsta uppsättning av tröskan är 15 kr. Tröskningen skall börja omedelbart.

Ur Smålandsposten N:o 150 Tisdagen den 25 September 1934.
Från Härlunda, skrives till oss:
Den traditionella folkvandringsdagen till Härlunda i söndags, den s.k. ”Matteusmässan”,
vilken firas som minne av kyrkans uppförande, var trots det dåliga vädret ganska talrikt
besökt. Tidigt till gudstjänsten i kyrkan såg man folk från grannsocknarna komma
farande.

Ur Smålandsposten N:o 160 Lördagen den 13 Oktober 1934.
Födelsedag.
85 år fyller på måndag f.d. hemmansägaren och kyrkovärden Olof Åkesson,
Långasjömåla, Härlunda.
Jubilaren är född i Långasjömåla, där föräldrarna innehade jordbruk. År 1872 ingick han
äktenskap och övertog fädernegården, som han innehade till år 1913, då han överlämnade
den till en dotter. En verksam och redbar man har han varit och tack vare sina personliga
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egenskaper har han vunnit stort förtroende inom församlingen. Han har bl.a. varit ledamot
i kyrko- och skolråd under 39 år. I 20 år var han kyrkovärd och kyrkokassör. Dessutom
har han varit ledamot i byggnadsnämnd, kommunalnämnden, i sockenkommittén av
länets brandstodsbolag under en lång följd av år m.m.
Såsom jordbrukare har han visat sig nitisk och skicklig. Samtliga byggnader har han
nyuppfört. Han har nyodlat betydande arealer samt bortskaffat mycket sten även från
förut odlade marken.
Trots sina 85 år är Åkesson ännu nyter och vid god vigör.

Ur Smålandsposten N:o 185 Söndagen den 25 November 1934.
Från Härlunda, skrives till oss:
I en livlig utveckling till ett litet vackert samhälle befinner sig just nu Härlunda.
Byggnadsverksamheten har under de senaste åren varit livlig. För tillfället äro flera hus
under uppförande.
Träförädling är anlagd i samband med låd- och tomatkorgsfabrik. Den sysselsätter vid
full drift ett 25-tal arbetare, förutom dess hemarbete som beretts många i hemmen både i
hem- och i grannsocknarna genom hopsättandet av tomatkorgarna som exporteras. Den
av fabrikör N. Eriksson, från Hultaberg i Skåne, bedrivna stenindustrin vid brottet i
Knoxhult är för tillfället nedlagd. Driften sysselsätter i vanliga fall ett 20-tal arbetare.
Mjölkförsäljningens ordnade inom församlingen har länge varit en brännande fråga, men
den har nu fått sin lösning. Ett mejeri har blivit uppfört i samhället och har i dagarna
börjat sin drift. En tämligen god leverans av mjölk synes äga rum redan och stark ökning
kan påräknas.
– – –
Ett vackert arbete har nedlagts på kyrkogården, som nu genomgått en grundlig
restaurering. Planritningar och arbetsförordningar har utförts av agronom Öberg från
Grimslöv. En utökning av den gamla kyrkogården skall vidtagas.
– – –
Andliga aftonunderhållningar har beretts för församlingsborna i ett par veckors tid. De
komma att fortsätta. Församlingens komminister, Gustav Linder, håller på onsdagsaftnarna vackra och gripande betraktelser i församlingssalen. En talrik menighet har alltid
infunnit sig.
– – –
En stor orsak till den livliga genomfartstrafiken, som råder i samhället, är den nyanlagda
vägen Älmhult – Härlunda – Ryd. Medelst olika busslinjer är Härlunda i daglig förbindelse med Växjö, Älmhult, Ryd och Lönsboda.
Härlunda församling har ju förut betraktats som en mörk punkt i länet, men nu kan den
befrias från det omdömet. I samband härmed må nämnas att församlingen till största
delen genom Sydsvenska kraft blivit elektrifierat.

Ur Smålandsposten N:o 187 Torsdagen den 29 November 1934.
Arbetare hemskt massakrerad till döds i axelledning. En hemsk olyckshändelse
inträffade i tisdags e.m. vid halv 4-tiden i Siggaboda kvarn och såg, varvid arbetaren
Einar Bengtsson, Torstensmåla, Allmundsryd, blev massakrerad till döds i en axelledning. Kvarnen är belägen i Härlunda socken c:a 8 km. från Ryd och äges av lantbrukaren Ola Håkansson i Siggaboda.
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Byggnaden består av två våningar. I den övre inrymmes kvarnstenar samt skalverk och
såg, och det hela drives av en 20 hkr:s vattenturbin. I den undre våningen finnas dels
axelledningar från turbinen och till kvarnstenarna och dels en slipsten, som drives av en
mindre remskiva, monterad å den från turbinen kommande axelledningen.
Bengtsson hade vid 3-tiden kommit cyklande till kvarnen för att slipa en yxa. Mjölnaren
Gottfrid Svensson, som sköter kvarnen och sågen, var sysselsatt med sågning, och då
Bengtsson otaliga gånger varit vid kvarnen för att slipa och således väl kände till de
lokala förhållandena, lät han honom som vanligt gå ensam ned i bottenvåningen till
slipstenen och fortsatte själv med sågningen. Efter ungefär en kvarts timme hörde
Svensson plötsligt några dunkningar i golvet, som samtidigt utgör tak till bottenvåningen.
Han anade då, att allt inte stod rätt till, och sprang därför ögonblickligen och stängde av
vattentillförseln till turbinen, så att denna stannade, samt sprang därefter ned i rummet,
där slipstenen är. Här mötte honom en hemsk anblick. Bengtsson hängde insnodd i
remmen vid axelledningen och var på det mest ohyggliga sätt massakrerad. D:r Jäderberg
från Ryd tillkallades omedelbart men kunde endast konstatera att livet flytt. Döden har
antagligen varit ögonblicklig. Höger ben var avslaget strax nedom knät och foten låg flera
meter längre bort. Även vänster ben var brutet. Höger arm var bruten på två ställen och
nästan avsliten. Bröstet var intryckt med revbensbrott i höger sida varjämte nacken var
bruten och en del inre skador uppstått.
Hur det verkligen tillgått vid den sorgliga händelsen kan ej med bestämdhet utrönas,
enär ingen bevittnat densamma, men enligt de upplysningar, mjölnaren Svensson lämnat
synes händelseförloppet ha varit följande:
Sedan Bengtsson avslutat slipningen – yxan stod nämligen färdigslipad vid slipstenen –
har han antagligen menat att stanna slipstenen genom att slå av remmen. Han har då
troligen gått fram till remskivan, som sitter på den från turbinen kommande axelledningen och är belägen c:a 140 cm. från golvet och c:a 90 cm. från taket, samt fattat i
innersidan av remmen för att draga den från remskivan. Härvid har handen sannolikt
kommit för nära remskivan, så att den sugits in mellan remmen och denna, varvid armen
snotts runt om axelledningen och kroppen följt med runt ledningen, som vid tillfället
gjorde c:a 170 varv i minuten. Vid de gånger Bengtsson tidigare varit vid kvarnen för att
slipa, har han i regel låtit remmen till slipstenen sitta kvar på remskivan, och det var
sålunda hans välmening att slå av remmen, som nu kostade honom livet.
Den så sorgligt omkomne var omkring 35 år gammal. Han sörjes närmast av moder och
syskon.

Ur Smålandsposten N:o 195 Torsdagen den 13 December 1934.

Härlunda – en socken, som
snabbt gått framåt.
Förr en undangömd vrå i Småland – nu en livfull bygd med god kontakt utåt.

Fjärran från de affärs- och industrilivets pulsådror, som vi kallar för järnvägar, ligger
Härlunda församling. Få Smålandssocknar torde finnas, som så kommit vid sidan om
samfärdslederna som just Härlunda. Visserligen har invånarna flera järnvägsstationer att
välja på, Älmhult och Liatorp vid södra stambanan med c:a 2 mils avstånd från
församlingens centrum, Härlunda kyrkby, Ryd och Ålshult vid Karlshamn – Vislandabanan på resp. 2 och 1,5 mils avstånd och Lönsboda vid Sölvesborg – Älmhult järnväg på
c:a 2 mils avstånd.
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På kartan utgör församlingen en ganska väl avrundad figur med ungefär 12,5 km.
diameter, belägen i södra delen av Allbo härad, begränsad av både Skåne och Blekinge.
Alla tre landskapen Småland, Skåne och Blekinge mötas på en udde i sjön Grytsjön intill
Gäddegölshult i södra kanten av socknen. Såsom märke har en sten blivit uppförd. I öster
gränsar socknen till Allmundsryd i Kinnevalds härad och i norr och väster till V. Torsås
och Virestad. Socknens totalareal utgjorde år 1923 12,468 hektar. År 1924 överflyttades
från Virestad till Härlunda utskifter på c:a 1,000 hektar. Socknens hela hemmansdel utgör
nu 15 5/24 mtl. Folkmängden var vid årsskiftet 1,283 personer.
Det ligger ju i öppen dager, att i en sådan avlägsen ort som Härlunda man icke ser
fabriksskorstenar sida vid sida. Man har emellertid en större träförädling, uppförd år 1932
och ägd av fabrikören Einar Gustavsson. I samband med denna finnes en tomatkorg- och
lådfabrik. När det hela är i full drift sysselsätter det c:a 25 à 30 arbetare. I anslutning till
denna rörelse är också en kvarn anlagd. Vidare finnas ute i församlingen tvenne såg- och
kvarnverk. Sedan 1931 har pågått brytning av svart granit i Knoxhults granitbrott, beläget
vid sjön Husjön å en där utskjutande udde. Bergbrottet äges av en fabrikör Eriksson från
Hultaberg, Skåne. Brottet, som sysselsatt upp till ett 20-tal arbetare, har på det senaste
året varit nästan nedlagt.
Ett mejeri har för omkring en månad sedan blivit uppfört i samhället. Rörelsen, som är
privat, äges av mejerist Magnusson, Älmhult. Mjölkleveransens ordnande inom församlingen har länge varit ett omdiskuterat problem bland lantbrukarna, men det har nu fått sin
lösning.
Jordbruket och skogen äro för det stora flertalet av socknens bebyggare huvudnäringen.
På de flesta ställena är jorden mycket svårarbetad på grund av att såväl fastmarken som
mossjordarna äro mycket stenbundna, och därigenom försvåras på de flesta platserna en
rationell jordbruksskötsel. I olika byar har ägostyckningen drivits tämligen långt. Så har
t.ex. Karsemåla, 1/2 mtl., utstyckats på 24 ägobrukare, och Spjutaretorp med samma areal
har 19 ägobrukare. Detta kan helt naturligt endast ge nödtorftig försörjning åt bebyggarna.
Jordmånen utgöres annars av svartmylla, oftast på sandbotten. Åkerarealen i socknen
utgjorde år 1919 868 hektar. Genom stor odlarenergi, som socknens jordbrukare alltid
ägt, har stora områden på de senaste årtiondena lagts under plogen. Mossarna äro
brukbara för bränntorvstillverkning. Under krigsåren inköpte A.-B. Smålandsmossar ett
antal mossar i socknen, men intet har exploaterats. Redan en på 1870-talet av Sveriges
geologiska undersökningar företagen analys visade god beskaffenhet hos en mosse vid
Trolleboda och hos en annan öster om sjön Vinen.
Som förut framhållits behövas emellertid skogseffekterna till att stödja jordbrukets
ekonomi. Tyvärr har skogen på sina håll skövlats. Orsaken är i många fall bristande
kunnighet, med skogsvårdsstyrelsens upplysningsverksamhet synes nu börja ge glänsande
resultat i skogens omvårdnad. Flera skogsexkursioner har genom skogsägareföreningen
anordnats inom församlingen. I stor utsträckning har försäljning av massaved skett till
Fridafors. Annars har största delen av skogsförsäljningen till virkeshandlare, som
tillfälligt uppfört sågverk på platsen. Av ålder har tjärbränning och kolning bedrivits i stor
omfattning, särskilt under krigsåren.
Hemslöjden ute i socknen har nu nästan helt lagts bort. Korgtillverkningen var en hel
industri, vars alster också sökte sig ut över Sveriges gränser. Det går icke nu att enbart på
denna finna försörjning.
Inom föreningslivet har vi en kooperativ förening Solid, samt en lokalavdelning av
Framtidsförbundets sjukkassa, Svenska folkets sjuk- och begravningskassa. Över 80% av
ortens jordbrukare har nu anslutit sig till Kronobergs läns slaktdjursförsäljningsförening.
För några år sedan startade idrottsintresserade en Härlunda idrottsförening. Förra hösten
bildades en manlig gymnastikförening i samband med brottning med Linkullens tivoli
som övningslokal. Kronobergs distriktsloge av I.O.G.T. bildade förra året en loge i
Härlunda, benämnd ”Friska krafter”. Den räknar nu ett 25-tal medlemmar. Flera av
lantbrukarna i socknen har anslutit sig till Kronobergs läns skogsägareförening.
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I kyrkligt hänseende är Härlunda annexförsamling till Västra Torsås, som båda till år
1893 hade tillhört Skatelövs pastorat. Dit hörde förr också Vislanda. Tillsammans var det
alltså ett vidsträckt pastorat. Båda gårdarna Siggaboda i Härlunda vid Blekingegränsen
och Piggaboda i Vislanda med c:a 5 mils avstånd fågelvägen från varandra hade stolplats
intill varandra i kyrkan! Det var på den tiden svårt med begravningarna, när det ej fanns
någon begravningsplats närmare än i Skatelöv. Ännu lever det kvar på folkets läppar,
huru man vid begravningar på grund av vägarnas beskaffenhet fick bära liken på bår de
nästan ofarbara vägarna. Ännu finnes också en väg, som använts som ”gångeväg” till
Skatelöv, i behåll i södra delen av Härlunda socken.
Efter att på 1500-talet ha fått ett kapell byggde Härlunda på 1700-talet en ny kyrka. Av
det gamla kapellet finnes nu inte mycket i behåll. Det stod kvar i Långasjömåla, tills det
år 1876 nedtogs av gårdens dåvarande ägare. En dörr av kapellets inre med en bild av
aposteln Petrus finnes ännu i behåll.
Den på 1700-talet uppförda nya kyrkan utvidgades redan år 1822, då den så gott som
helt ombyggdes. Fortfarande är den väl en av stiftets minsta, men därtill en vacker
träkyrka. År 1926 undergick den ännu en restaurering. I samband härmed må nämnas, att
år 1930 uppfördes ett nytt kommunalhus, ett av länets tidsenligaste och vackraste, samt
platsens skolhus, ekonomibyggnader samt kyrkstallar till en sammanlagd kostnad av över
40,000 kr.
Byggnadsverksamheten i övrigt har de senaste åren varit livlig i Härlunda. Flera villor
äro för tillfället under uppförande i Häradsbäck. Den stora frammarsch, Härlunda nu
gjort, beror till stor del på de goda och nyomlagda genomfartsvägarna. Redan år 1922–23
nybyggdes vägen Härlunda–Ålshult av statens A.K. Vägen mot Älmhult blev år 1932
färdig till Fanaholm. Sedan har man fortsatt med vägarbetet till Älmhult. Vägen mot
Växjö har genomgått stora grundförbättringar, likaså vägen från Härlunda mot Lönsboda.
Dagligen har Härlunda bussförbindelse med orterna å linjerna Härlunda–Växjö och Ryd–
Härlunda–Älmhult samt linjen mot Lönsboda. Även flera bilstationer finnas.
För tre år sedan blev samhället elektrifierat. Postgång sker medelst omnibuss.
Inom affärslivet finnas nästan alla branscher representerade.
Kyrkogården har under detta år genomgått en grundlig förbättring. Initiativet togs av
grosshandl. Karl Olsson, Härlunda, som också donerade 5,500 kr. till arbetets utförande.
Av gamla ännu i minnet kvarlevande personligheter hade den frejdade domprosten
Håkan Sjögren sitt barndomshem i socknen. Han föddes i Långasjömåla år 1727.
En stor välgörare var Nils Gummesson, över vilkens grav ett ståtligt monument har
blivit rest på västra sidan av kyrkogården. Ursprungligen var han en fattig vallpojke.
Sedermera emigrerade han till Amerika, där han skapade sig en förmögenhet, av vilken
han donerade ett belopp av ej mindre än över 53,000 kr. till Härlunda socken att användas
till behövande fattiga, åldersstigna, skolor m.m. Han var född i Torbjörnahult och dog i
Hårdahult år 1916.
Härlunda är en jämförelsevis ung bygd, vilket framgår av den totala bristen på fynd från
våra tidigaste historiska skeden. Intet finnes som minner om någon form av religiös kult
före kristendomens intåg i vårt land.
Särskilt rik på sjöar är Härlunda socken. Den räknar ett 40-tal små vackra sådana.
Som en sammanfattning kan sägas, att Härlunda på sista tiden gått framåt i avsevärd
grad i alla avseenden, och socknen har visat sig äga lika stora utvecklingsmöjligheter som
vilken annan socken som helst. Jag vågar påstå, att Härlunda under de senaste åren gått
fram i hastigare tempo än många andra socknar och småsamhällen i länet. Dess
okonstlade och rättframma bebyggare ha all anledning att glädjas.
V. A.
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Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 7 Februari 1935.
Dödens skörd i utlandet.
F.d. farmaren Sven Håkansson, Roshult, Södra Dakota, U.S.A., avled nyårsafton, och
härmed slöts en i hög grad skiftande levnadsbana.
Håkansson var född 1850 i Verahult, Härlunda. I unga år ingick han äktenskap med
Maria Svensson, Torhult, V. Torsås – en syster till den för några år sedan avlidne
allmogeskalden J. S. Albin, alias Johan Svensson, Garanshult, Virestad.
I unga år lämnade han hembygden och styrde kosan mot Brasilien. Här kom han att
stanna fyra år – en vedermödans och försakelsens tid i obeskrivlig grad – och kunde
under dessa år ej ens komma i skriftlig förbindelse med hemmet och de sina. I den tron,
att han var död, begav sig hustrun, medtagande sina barn med en systers tillhjälp över till
Amerika. Då de brasilianska förhållandena ej lämpade sig för Härlundasonen, rymde han
en dag ifrån Brasilien och styrde denna gång färden mot de nordiska länderna. Han tog
anställning som sjöman och lyckades på så sätt komma över till Danmark. Då han anlänt
dit, fick han veta, att han hade hustrun och barnen i U.S.A. I fullständig avsaknad av
existensmedel och möjligheter att kunna begiva sig dit, tog han nu arbetsanställning hos
lantbrukare och lyckades så småningom spara ihop så många pengar, att han kunde fara
över till Amerika och förenas med de sina. I Belgrade, Minnesota, hade familjen stannat
hos sina där bosatta släktingar. Anländ dit i början av 1890-talet fick Håkansson en tid
nöja sig med att få vara i tjänst hos farmarna där på orten och härunder utstå försakelser
och umbäranden. I början av detta sekel, då fritt land uppläts i Roberts county i Södra
Dakota, begav han sig dit och tog för sig ett ansenligt område. Det var en vild och ogästvänlig prärie, där indianerna vilt strövade omkring. Efter en tid lyckades han inköpa ett
lika stort landområde intill det förra. Han lade nu strax hela sin jordegendom under plog
och gjorde sig mer och mer känd som en driftig jordbrukare. Han var den förste bilägaren
i hela Roberts county, och ännu vid 80-årsåldern sågs den ungdomlige och hurtige
mannen själv köra sin bil. Sedan han för cirka 20 år sedan överlåtit sin farm åt äldste
sonen, slog han sig på agenturverksamhet. Sålunda var han som landagent ivrigt verksam
i de södra staterna och även i Mexico.
I sitt äktenskap, som upplöstes för ett 10-tal år sedan genom hustruns frånfälle, hade han
fem barn, varav fyra ännu leva. En dotter frös ihjäl vid 17 års ålder.
Sven Håkansson var framför allt av praktiskt anlagd natur, och inga ansträngningar eller
svårigheter syntes honom oövervinneliga. Bördig från snapphanebygden var han av själva
naturen utrustad med det kynne, som är karaktäristiskt för det hurtiga, idoga och
strävsamma folket i denna landsända, men fastän detta kynne understundom kunde ta sig
obehärskade uttryck var dock Håkansson i grund och botten en redbar man och en
synnerligen angenäm sällskapsmänniska. Han behärskade flera språk.
Den hänsovne efterlämnar barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 9 Februari 1935.
Begravning.
På onsdagen jordfästes å Härlunda kyrkogård f.d. lantbrukaren August Håkansson,
Långasjömåla, Härlunda.
Jordfästningen förrättades av komminister Gustav Linder, som höll en gripande
betraktelse över förgängligheten. Psalmsång vid graven utfördes av kantor Olof Olsson.
En mängd kransar och blommor hedrade den avlidnes minne.
Den bortgångne var vid sin död 69 år gammal. Han var född i Björnhult. I yngre år
emigrerade han till Amerika. Efter hemkomsten till fosterlandet ingick han äktenskap
samt inköpte en gård i Hallaboda, som han sedan innehade, tills han för c:a 1 år sedan
överlämnade den åt en son. Som närmast sörjande står vid båren maka och sex barn.
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Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1935.

Linkullens Tivoli, Härlunda.
D A N S. anordnas söndagen den 24 februari från kl. 6–11 e.m.
Kl. 9 uppträder Skånska Lasses Trio: Den populäre funkishumoristen Valter
Larsson, sångerskan Margit Larsson och den oförbätterlige humoristen och
knektparodisten SKÅNSKA LASSE med egna visor för dagen. Bildsköne
Bengtsson ej undantagen. För musiken svarar ”Alex” omtyckta kapell.
Servering.
Skjutbana.
Varm korv.

Inträde: Herr 1 kr., Dam 75 öre. Barn i målsmans sällskap 50 öre.
Samtliga bussar avgå en timme tidigare. (OBS! Ingen dans på lördagen).
Att detta bliver vintersäsongens trevligaste kväll å Linkullen, garanteras.

Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 28 Februari 1935.
Från Härlunda, skrives till oss:
”Skånska Lasses trio” gästade i söndags kväll Linkullens tivoli i Härlunda och hade
samlat en publik på över 600 personer. Publiken belåtenhet med trion gav sig till känna
genom ihållande skrattsalvor och ihärdiga applåder. ”Skånska Lasse” själv är en ypperlig
humorist, som sjöng sina egna visor för dagen, bl.a. om ”Bildsköne Bengtsson”. Mera
känsligt och allvarligt var det med det syskonparet Margit och Valter Larsson hade att
bjuda på. Efteråt var dans anordnad till ”Alex” populära dansorkester från Älmhult.

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 9 Mars 1935.
Från Härlunda, skrives till oss:
Passionsgudstjänst i förening med nattvardsgång firades i onsdags i Härlunda kyrka.
Skriftetalet hölls av komministern i Virestad A. G. Askander. Predikan över första akten
av Kristi lidandes historia hölls därpå av kyrkoherden i S. Sandsjö Sven Risling, vilken
med ingång ur Hebr. 13: 8 predikade över ämnet ”Jesus Kristus är densamme i dag, som
han var, då han gick att bida”. Efter predikan följde altargång med nattvardsgång, varvid
komminister Risling och komminister Askander tjänstgjorde, den förre som sjungande
liturg. Församlingens medlemmar hade mycket talrikt mött upp i helgedomen och
gudstjänstens högtidlighet förhöjdes genom att kyrkokören under kantor Olof Olssons
ledning efter predikan sjöng ”O, huvud blodigt sårat”.
Det kan omnämnas, att kyrkoherde Rislings farfar mellan åren 1840 och 1871 var
komminister i Härlunda, varför de äldre av församlingens medlemmar ännu bevarar
minnet av honom.
I samband med gudstjänsten upptogs ett offer till i betryck varande trosbröder i östra
Europa vilket uppgick till kr. 126:14.

Ur Smålandsposten N:o 39 Söndagen den 10 Mars 1935.
Härlunda Gymnastik- och Idrottsförening, har nu beslutat utvidgning och ytterligare
planering av idrottsplatsen i Härlunda. Föreningen har på sammanträde i torsdags antagit
ett av Julius Svensson, Långhult, inlämnat anbud å 560 kr. upptagande planering och
utvidgning av planen samt grusning och spridning av densamma, enligt en av plankommittén upprättad arbetsbeskrivning.
Till dikning och dränering av planen antogs ett av Fritz Jonasson, Knoxhult, inlämnat
anbud å 35 kr. I händelse det skulle visa sig nödvändigt att uppföra en ny trumma för
genomgång av vägen erfordrades en ökning av 25 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 14 Mars 1935.
Från Härlunda, skrives till oss:
Härlunda Gymnastik- och Idrottsförening anordnar sin första fest för året på lördag kväll
på Linkullens tivoli. För dansmusiken svarar Alex populära orkester från Älmhult.

Dödsfall.
Natten till lördag avled i sitt hem i Billarp, Härlunda, f. lantbrukaren och slaktaren Sven
Haraldsson i en ålder av 70 år. Haraldsson var född i Långasjömåla i samma socken, där
fadern var lantbrukare samt bedrev slakterirörelse. I unga år fick sonen deltaga i faderns
syssla. Efter ingånget äktenskap bosatte han sig på den gård, där han nu slutat sina dagar.
Han har dock för flera år sedan överlåtit gården till en son.
Haraldsson har gjort sig känd som en duglig och idog människa. Av allmänheten har han
varit uppskattad som en respektabel och pålitlig personlighet. Han sörjes närmast av fyra
söner, därav två i Amerika, samt en i Amerika bosatt dotter.

Ur Smålandsposten N:o 43 Söndagen den 17 Mars 1935.

FÖRLOVADE.
Klaes Nilsson
Agnes Johansson
Jät.

Härlunda.

Den 17/3 1935.

Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 21 Mars 1935.
Dödsfall.
Tillkännagives att

På tisdagsaftonen avled änkefeu Blenda
Jonsson, Långhult, Härlunda, i en ålder av
Blenda Jonsson
över 93 år.
stilla insomnat i sitt 94:e levnadsår,
Hon var församlingens äldsta kvinnliga
sörjd av barn, barnbarn och
invånare.
Hon var född i Vashult i samma
barnbarnsbarn, släkt och vänner.
socken,
där
hennes fader innehade jordbruk.
Långhult pr Häradsbäck den 19 mars
Vid 18 års ålder ingick hon äktenskap och
1935.
bosatte sig då på den gård, där hon nu slutat
Brorsbarnen.
sin levnad.
Sv. Ps. 204.
Sedan 25 år har hon varit änka. Hon har
aldrig haft vetskap om vad sjukdom vill säga
förrän nu de sista 14 dagarna. Alla sina själskrafter har hon haft i behåll och hon såg att
läsa utan glasögon. Hon har varit aktad som en mycket arbetssam och idog människa.
Vid hennes bår stå såsom närmast sörjande en dotter och en son, nu boende i Amerika,
samt släkt och vänkrets.
Änkan
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Ur Smålandsposten N:o 55 Söndagen den 7 April 1935.

HÄRLUNDA.
Till ärade allmänhetens kännedom meddelas härmed, att

CAFÉ ÖPPNAS
Tisdagen den 9 april i Carl Anderssons fastighet, Häradsbäck.
Nya, Trevliga lokaler. Prompt och vänligt bemötande.
Förstklassigt kaffe och bröd.
Vördsamt NYA CAFÉET, Johansson & Co
Innehavare.

Ur Smålandsposten N:o 61 Torsdagen den 18 April 1935.
Dödsfall.
Natten till måndagen avled i sitt hem Fåglahem, Häradsmåla, Härlunda, änkefru Elin
Giselsson.
Hon var född i Karsemåla, samma socken. Hon gjorde sig känd som en synnerligen
nitisk och plikttrogen husmoder, till sitt väsen lugn och vänsäll. Hennes kamp för
tillvaron var icke lätt. Själv fick hon fostra fyra barn, sedan fadern avlidit. Vad sjukdom
egentligen ville säga hade hon icke direkt vetskap om, förrän den nu i form av
lunginflammation kom och slutade hennes levnadsbana.
Hon var vid sin död nära 77 år. Närmast sörjande äro en dotter och två söner.
Fängelse för fylleri vid ratten. Chauffören K. M. Bengtsson i Potteboda, Härlunda, har
av häradsrätten i Mellersta Värends domsaga för fylleri vid ratten dömts till fängelse 1
månad. Bengtsson hade den 6 januari i år kört bil från Ryd till Urshult och därunder varit
så påverkad av starka drycker, att han kunde antagas icke ha ägt nödigt herravälde över
sina handlingar.

Ur Smålandsposten N:o 63 Söndagen den 21 April 1935.
Från Härlunda, skrives till oss:
Långfredagen firades med högmässogudstjänst i den med blommor och grönt smyckade
kyrkan. Komminister Gustav Linder höll en allvarlig betraktelse med ledning av
ingångsorden ”Se Guds lamm”. Över ämnet ”Kom närmare korset” höll komminister
Linder en gripande och medryckande predikan.
Härlunda kyrkskolas barnkör medverkade och sjöng från läktaren en del sånger under
kantor Olof Olssons ledning.

Dödsfall.
På torsdagsförmiddagen avled i sitt hem i Sjöholmen, Häradsmåla, Härlunda, fru
Kristina Magnusson, maka till Johan Magnusson.
Den bortgångna, som var född i Knoxhult, har gjort sig känd som en arbetssam och
plikttrogen kvinna. Hennes sinnelag har varit vänsällt och redbart. Sina själskrafter har
hon haft i tämligen gott behåll. Synen har dock varit dålig i flera år. Hon var vid sin död
över 74 år gammal. Närmast sörjande står åldrig make.
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Ur Smålandsposten N:o 67 Söndagen den 28 April 1935.
Hyllning.
I anledning av sin 90-årsdag i onsdags blev f.d. skräddaremästaren Karl Jonsson,
Häradsbäck, Härlunda, föremål för hjärtliga och omfattande uppvaktningar från barn och
vänner i form av blommor och presenter.
Han är socknens äldste hantverkare, och trots sin höga ålder besitter han en oanad
vitalitet och är i daglig verksamhet. Han är född i Häradsbäck och har varit bosatt där hela
sitt liv med undantag för ett par år. Vid 12 års ålder kom han i skrädderilära. Efter det han
drivit sin skrädderirörelse i 61 år, överlämnade han den till en son. I likhet med många
andra Härlundabor – fastän i högre grad än andra – har han varit en verklig mångfrestare
och också ernått goda resultat. Ej blott har han hållit sig vid skräddarebordet utan också
för sökt sig såsom byggmästare och möbelsnickare. Vidare har han varit traktens mest
rutinerade allmogespelman, som hanterade sitt stränginstrument med en fenomenal
skicklighet. Själv har han förfärdigat flera violiner.
Jonsson har alltid fört ett ytterst verksamt liv och har aldrig lidit av arbetslöshet.
Midsommaraftonen 1933 firade han tillsammans med sin hustru, vilken ännu är vid
särdeles god vigör, sitt diamantbröllop.

Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 14 Maj 1935.
Från Härlunda, skrives till oss:
Härlunda Gymnastik- och idrottsförening har haft sammanträde. Vid mötet behandlades
ärendet om anskaffandet av erforderligt kapital till utförandet av det förut påbörjade
utvidgnings- och planeringsarbete för idrottsplatsen. Beslut fattades om att ev. upptaga
amorteringslån å 500 kr. på fem år.

Begravning.
På lördagen jordfästes å Härlunda kyrkogård fru Emma Nilsson, Spjutaretorp, Härlunda.
Jordfästningen förrättades av komminister Gustav Linder. Psalmsång utfördes vid
graven av kantor Olof Olsson. Blommor och kransar hedrade den avlidnas minne.
Den avlidna var född i Urshults socken. Efter ingånget äktenskap med lantbrukaren
August Nilsson, Spjutaretorp, inköpte de och bosatte sig på en gård i Gäddegölshult, som
de för c:a 40 år sedan försålde på grund av den avlidnas hälsotillstånd.

Ur Smålandsposten N:o 81 Torsdagen den 23 Maj 1935.
Födelsedag.
90 år fyller i morgon änkefru Katarina Knall, Häradsbäck, Härlunda.
Hon är född i Fredamåla, V. Torsås. Strax efter konfirmationen tog hon anställning som
bondpiga mot en årslön av 14 kr. Efter några år kom hon i prosten Eckerboms, Virestad,
tjänst och kvarstannade på denna plats under flera år. Lönevillkoren, 30 kr. pr år, voro här
enligt den tidens förhållanden de allra bästa. Men så var också Katarina högt uppskattad
och värderad för sina utmärkta personliga egenskaper, sin arbetssamhet och duglighet. I
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likhet med så många andra unga kvinnor vid denna tid beslöt hon sig för att söka lycka i
Tyskland. I fem år kom hon att stanna där och gjorde sig under denna tid väl förtrogen
med språk och övriga förhållanden. Återkommen till Sverige utbildade hon sig bl.a. till en
skicklig sömmerska och arbetade sedan oförtrutet och nitiskt inom detta yrke under ett
30-tal år. Först vid 60 års ålder ingick hon äktenskap med förre soldaten Johan PerssonKnall, Lockhult. Sedan de åldrande makarna Knall under några år ägt och brukat sin
hemmanslott och å denna utfört erforderliga förbättringar, sålde de sitt hem och bosatte
sig å lägenheten Lugnet, Häradsbäck. År 1934 upplöstes äktenskapet genom makens
frånfälle.
Fru Knall, som varit utrustad med en på det hela taget god hälsa, blev för några år sedan
så nedbruten av reumatism, att hon ej kunde förflytta sig utan tillhjälp av kryckor. Det
egendomliga har dock inträffat, att hon trots den höga åldern på senare tiden kunnat
lämna kryckorna samt därjämte lyckats övervinna en ganska svårartad sockersjuka.
Alldeles ensam bebor hon sin lilla stuga, där hon utför alla förekommande husliga
göromål utan hjälp. Nästan dagligen ser man henne på promenad i bysamhället.
För sin höga ålder är den vördnadsvärda gamla i besittning av en vitalitet och
spänstighet, som är i hög grad förvånansvärd. Hennes hörsel är oförsvagad, och även
synen är god. Alltid munter, glad och underhållande samt ägare till det mest hjärtegoda
sinnelag har hon blivit högt uppskattad och värderad av alla, med vilka hon kommit i
beröring.

Ur Smålandsposten N:o 89 Torsdagen den 6 Juni 1935.

Nattlig industribrand
i Härlunda.
Härlunda träförädling nedbrunnen
till grunden.
Anläggningarna skola återuppbyggas,
så fort sig göra låter.
– Från vår korrespondent.–

Kl. 12,45 natten till onsdagen utbröt eld i Härlunda träförädlingsfabrik, tillhörig fabrikör
Einar Gustavsson, Härlunda. Anläggningen är uppförd för endast 3 år sedan i samhällets
centrum och blott ett 30-tal meter från närmaste byggnad.
Elden observerades av en c:a 200 meter därifrån boende lägenhetsägare Eric Rahm, som
skyndsamt slog larm.
Fort anlände till platsen över ett 100-tal man men intet stod att rädda av byggnaden.
Man fick i stället ägna sig åt att begränsa eldens spridning. Särskilt hotad var handlanden
Ernst Johanssons handelsfastighet med bostadshus samt Härlunda mejeri, vilka fastigheter man lyckades rädda. Kl. 1,40 anlände Älmhults brandkår, som utförde ett vackert
arbete. Sedan man fått slangar utlagda från en närbelägen kanal, var man efter några
minuter herre över den största eldhärden. Strakt hotade voro brädstaplar och stockupplag,
som också till stor del förstördes. Först vid 3-tiden hade man lyckats övermänna elden.
Byggnaden, som nedbrann till grunden, inrymde i två våningar sågverk med 16
sågklingor och bänkar, hyvleri, kap, spånhyvlar, maskiner för tomatkorgstillverkning
m.m. I ena delen av byggnaden funnos tvenne kvarnar, med sikt och gröpmaskiner, vilket
allt blev lågornas rov. Maskinhuset, som var uppfört av tegel och plåt, motstod hettan,
varför den stora lokomobilen, som där var inbyggd, undgick nästan all skada. Vidare
funnos tork och lagerrum med inneliggande virkesförråd och korgar.
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Byggnaderna och maskinerna voro försäkrade för 39,000 kr. i Svea. Lager och
virkesförråd voro oförsäkrade. Fabrikör Einar Gustavsson gör stor förlust å såväl
byggnader och maskiner som å virkesförråd.
Elden började i ett torkrum, som uppvärmes med ångelement. Här hade försiggått
reparationer under dagens lopp, med bl.a. svetsning. Driften hade upphört kl. 12 på
dagen. Vid kl. 10 på kvällen genomgick fabrikör Gustavsson själv anläggningen och
märkte ej alls någon fara.
Rörelsen har vid full drift sysselsatt ett 25-tal arbetare. Stora beställningar förelåg och
sågningsarbete hade funnits för hela sommaren. Anläggningarna skola återuppföras, så
fort sig göra låter.

Dödsfall.
På måndagen avled i sitt hem i Siggaboda, Härlunda, f.d. lantbrukare Johannes
Svensson, nära 90 år gammal.
Han var en man av den gamla kärnstammen. Arbetssam och idog kämpade han genom
en kamp, som mer än en gång var hård. Han hade sina själs- och kroppskrafter i gott
behåll till senaste året. En varmt religiöst sinnad man var han. Ofta såg man honom gå
den närmare 2 mil långa vägen till kyrkan varje söndag. Sedan flera år var han änkling.
Han åtnjöt den ömmaste omvårdnad av en dotter och son på ålderdomen.

Ur Smålandsposten N:o 92 Onsdagen den 12 Juni 1935.

FÖRLOVADE.
Lennart Johansson
Madelina Jonasson
Härlunda Pingstafton.

Ur Smålandsposten N:o 93 Torsdagen den 13 Juni 1935.
Långvarigt kraftavbrott i Härlunda. I Härlunda anställde det mycket häftiga åskvädret
under tisdagen och natten till onsdagen dessbättre inga allvarligare skadegörelser men
medförde för samhällets vidkommande ett högst besvärligt avbrott i den elektriska
distributionen. Första strömavbrottet inträffade redan vid 10-tiden på tisdagsförmiddagen,
och det drog ut till kl. 4 e.m., innan ledningarna åter blevo strömförande. Samhällsbornas
glädje häröver blev emellertid av relativ kortvarighet, ty redan vid 10-tiden på kvällen
inträffade ett nytt, långvarigt avbrott.

55

Ur Smålandsposten N:o 95 Söndagen den 16 Juni 1935.
Dödsfall.
På torsdagen avled änkefru Kerstin Johansson, Långasjömåla, Härlunda, maka till
avlidne skräddaremästaren Nils Johansson.
Hon var född på ett torp under Långasjömåla. I sin ungdom fick hon ge sig ifrån hemmet
för att själv söka sitt levebröd. Hon tog därför anställning på olika gårdar. idog och nitisk
samt besjälad med goda kroppskrafter, utförde hon sina sysslor som en lek. Efter ingånget
äktenskap bosatte hon sig på en lägenhet i Långasjömåla och blev där sin man behjälplig i
skrädderiet.
Vad som särskilt kännetecknat henne, är hennes särdeles goda hälsa och humör. Hon
hade aldrig tidigare varit sjuk när hon för c:a 1 1/2 år sedan på grund av ålderdomssvaghet blev bunden vid sängen. Hon har sedan ett år åtnjutit den ömmaste omvårdnad hos en
systerdotter, bosatt i Glimåkra, Skåne, där hon också fick sluta sin levnadsbana. Hon var
vid sin död nära 87 år gammal.
Närmast sörjande står vid båren systerdottern samt släkt- och vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 27 Juni 1935.
Från Härlunda, skrives:
De av Härlunda G.o.I.F. under midsommardagen anordnade festligheterna å Linkullens
tivoli, Härlunda hade samlat en god publik. På midsommardagen inleddes festligheterna
kl. 2 med invigning av nya idrottsplatsen ”Häradsvallen” med årtiondets match mellan
Härlunda Evor och Oldboys, vilket resulterade i 3 – 2 till Evornas fördel. Efteråt
triangelmatch. Kl. 6 em. började festligheterna på Linkullen. Det goda dragplåstret där
var kuplettsångaren Rune Johansson, som båda kvällarna sjöng de senaste schlagerna,
som livligt besvarades med kraftiga applåder. För dansmusiken svarade båda kvällarna på
förtjänstfullt sätt den populära Vivo-orkestern från Växjö.

Ur Smålandsposten N:o 109 Torsdagen den 11 Juli 1935.
Olyckshändelse. Under slåtterarbete råkade Per Bengtsson, Potteboda, Härlunda, skära
sig i högra handen.
Han hade slipat sin lie och höll med handen om den, varvid han råkade halka med
påföljd att lien drogs genom handen. Den skar djupa sår på fyra av fingrarna.
Den skadade forslades omedelbart till Ryd, där en sjuksyster anlade ett första förband.
Sedan forslades han till Karlshamns lasarett för vidare behandling. Fara föreligger för
allvarlig muskelskada.

Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 13 Juli 1935.
Bilmissöde. Vid 10-tiden i torsdags f.m. inträffade ett allvarligt olyckstillbud i Häradsbäck.
En av slaktdjursföreningens lastbilar kom körande från Ryd mot Älmhult. I Häradsbäcks
samhälle blev det punktering på ena framhjulet. Trots att hastigheten vid tillfället ej var så
värst hög, kunde ej föraren bevara herraväldet över vagnen. Bilen gled mot ett broräcke
och förstörde helt detsamma samt fortsatte ytterligare ett 10-tal meter och törnade med ett
väldigt brak mot en stenstolpe och välte ned för den c:a 2 meter höga vägsluttningen.
Som genom ett under undgick föraren och en medföljande passagerare några skador,
ävensom de levande slaktdjuren, som bilen transporterade. Lastbilen blev mycket illa
ramponerad.
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Ur Smålandsposten N:o 112 Tisdagen den 16 Juli 1935.
Från Härlunda, skrives till oss:
Musik- och sommarfesten å Linkullens tivoli i söndags fick ett rekord i publiktillslutning för året. Det stora dragplåstret var denna gång musiken, som utfördes av
Kronobergs regementes musikkår. Musikdirektör Skoglöf var ledare.
Räv i kycklingbur. På söndagsmorgonen när f.d. lantbrukaren Olof Åkesson, Långasjömåla, Härlunda skulle ut och fodra sina höns och kycklingar, fann han till sin stora
förvåning en räv som gäst i kycklingburen. ”Mickel” hade ihjälbitit hönan och samtliga
tio kycklingar så när som en. Åkesson, som greps av raseri över det skedda, blockade
igen hålet, som räven grävt under buren, varefter han blev förpassad till de sällare
jaktmarkerna.

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 20 Juli 1935.
Hällekista i Härlunda. Under skogsstämpling å kronoegendomen Häradsmåla i
Härlunda har gårdens arrendator, Magni Hörberg, påträffat en hällekista.
Hällekistan är som till synes är väl bevarad, belägen i en backe, och beväxt med gammal
bokskog. Kistans exakta storlek kan ännu ej uppgivas, enär man ej vill rubba den förrän
en närmare undersökning skett, men den beräknas vara c:a 4 meter lång, 1,5 meter bred
samt 1 meter hög. För övrigt är den väl bibehållen; endast en av de flata stenarna, som
utgöra kistans tak, har skridit ner.
Detta är det enda fynd som Härlunda äger av detta slag.

Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 23 Juli 1935.
Hyllning.
I anledning av sin 60-årsdag på torsdagen blev skomakaren Gustav Adolfsson, Häradsbäck, föremål för hjärtliga och omfattande hyllningar.
Tidigt i arla morgonstund uppvaktades jubilaren av en deputation av släkt- och
vänkretsen. Senare på dagen hade jubilaren inbjudit ett större antal gäster till middag i sitt
hem, där han blev ytterligare hyllad. Bland presenterna märkas sex salsstolar, silverdosa,
kandelabrar, större subskriberad penningsumma samt blommor och telegram från in- och
utlandet. Under middagen talade skräddaremästare Vilhelm Karlsson, Härlunda.

Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 12 September 1935.
Härlunda höstmarknad, i går gynnades av ett härligt höstväder och var synnerligen
talrikt besökt.
Redan marknadsafton började kreaturshandeln gå livligt till stigande priser. Tillförseln
av kreatur var normal och efterfrågan god. Bättre kalvkor betingade ett pris upp till 315
kr., äldre kor 200–250 och ungdjur 125–250 kr. Större tjurar betalade upp till 325 kr. På
hästmarknaden voro blott några få hästar saluförda. Smågrisar, 5– 6 veckor gamla, såldes
för 25–30 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 24 September 1935.
Från Härlunda, skrives till oss:
Trolleboda m.fl. byars tröskförening hade på lördagen sammanträde hos hemmansägaren Carl Ohlsson, Amundshylte. Vid sammanträdet förekom nyval av ordf. efter
hemmansäg. Carl Ohlsson, som avsagt sig, och valdes hemmansäg. Fritz Johansson,
Åbogen med hemmansäg. Carl Ohlsson, Amundshylte, som v. ordf. Till revisorer valdes
hemmansäg. Anton Nilsson, Långasjömåla, och hemmansäg. Hadar Andersson, Åbogen.
– – –
Den traditionella folkvandringsdagen i Härlunda var det i söndags Matteusmässodagen,
som firas till minne av kyrkoinvigningen 1822. Trots det vackra vädret på dagen var vid
gudstjänsten kyrkan fylld till sista plats.
Senare roade sig ungdomen med dans å Linkullens tivoli. För musiken där svarade Jean
Lundhs orkester från Kyrkhult.

Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 10 Oktober 1935.
Begravning.
På söndagen jordfästes på Härlunda kyrkogård fröken Tilda Bengtsson, Bromåla,
Härlunda. Officiant var komminister Gustav Linder. Psalmsång utfördes vid graven av
kantor Olof Ohlsson. En rik blomstergärd prydde den avlidnas gravkulle.
Den bortgångna var född i Bromåla, Härlunda socken. I unga år reste hon till Danmark
och hade plats där. Efter något år kom hon åter till hemlandet, där hon vistades en tid.
Sedan emigrerade hon till Amerika och stannade där några år, tills hon drabbades av en
sjukdom, varför hon återvände till fosterjorden. Arbetssam och energisk har hon varit. På
senare tid har hon i bygden sålt hemvävnader.
Hon varvid sin död 72 år gammal.

Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 24 Oktober 1935.
Tillkännagives,
att Gud, den Högste, behagat
hädankalla
vår kära moder,
Änkan

Johanna Nilsson,
som avlidit i sitt hem den 23
dennes i sitt 71:a levnadsår, djupt
sörjd och saknad av barn, barnbarn
och barnbarnsbarn, övriga
släktingar och vänner.
Vashult, Häradsbäck den 23 okt. 1935.
B A R N E N.

Älskad. Saknad.
Sv. Ps. 477.
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Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 12 Oktober 1935.
Från årets älgjakt, i Kronobergs län föreligga nu ytterligare rapporter:
H ä r l u n d a: en ko å kammarjunkare Möllers ägor i Billarp av Julius Bengtsson,
Torbjörnahult.

Ur Smålandsposten N:o 177 Torsdagen den 7 November 1935.
Begravning.
En högtidlig sorgeakt ägde rum i Härlunda kyrka i söndags, då änkefru Johanna Nilsson,
Vashult, Härlunda, maka till för många år sedan avlidne hem.-äg. Gustav Nilsson, fördes
till griftero.
Komminister Gustav Linder förrätade jordfästningen och höll en gripande betraktelse
om förgängligheten, påminnande mänsklighetens korta vandringstid här på jorden.
Vid graven sjöng f.d. lantbrukaren Lars J. Svensson, Härlunda, några verser.
En rik blomstergärd hedrade den hänsovnas minne.
Den avlidna var född i Femlingehult, Virestad socken, där hennes föräldrar voro
lantbrukare. Efter ingånget äktenskap bosatte hon sig på den gård, där hon nu slutat sin
levnad. Hon hade gjort sig känd och värderad som en arbetssam och godhjärtad kvinna.
Hon uppnådde en ålder av 70 år och 5 månader.
Vid båren står som närmast sörjande två söner och fem döttrar, därav en son och en
dotter i Amerika.

Födelsedagar.
75 år fyller på lördag hemmansägaren Erik Lindberg, Knihult, Härlunda.
Jubilaren är född i V. Torsås. Han tillhörde en ovanligt talrik syskonkrets – han var
yngst av tolv bröder. Vid omkring 10 års ålder fick han ta sin försörjning i egna händer.
Han fick anställning hos kyrkovärden Erik Danielsson på Örjanstorp. 20-årig emigrerade
han till Amerika, där han tog anställning på en farm. I sitt nya hemland stannade Lindberg
i nära åtta år, mesta tiden arbetande vid järnväg. Återkommen till fosterlandet och
fädernebygden köpte han och övertog år 1889 Knihult och blev sålunda självägande
lantbrukare, men därjämte etablerade han diversehandel, som han idkade i över 20 år.
Bl.a. bedrev han handel med kött och slaktdjur.
År 1896 hedrades han med fjärdingsmanssysslan, som han med oförtrutet nit och på ett
oegennyttigt och uppoffrande sätt beklädde i 30 år. Lönen var till en början 30 kr. om
året, som med tiden ökades till 150 kr. Det var dock endast några få år, som Lindberg
varit i åtnjutande av denna sistnämnda löneförmån, då han 1925 avgick och som erkänsla
för långvarig och trogen tjänst fick mottaga Patriotiska sällskapets silvermedalj. Fastän
han under sin långa och krävande tjänstgöringstid i egenskap av fjärdingsman ofta hade
med många svåra förbrytare att skaffa – inte minst de på den tiden inom socknen bosatta
tattarna – lät han dock aldrig skrämmas. Han räknade ju också på mödernet frändskap
med den för jämt 200 år sedan avlidne namnkunnige ”Järnmåla-Massen” och detta ej för
intet.
Lindberg är sedan ett 30-tal år tillbaka ombud för Skandinaviska kreatursaktiebolaget,
Stockholm, och innehavare av dess bronsmedalj. I ungefär ett kvarts sekel har Lindberg
varit ledamot i kommunalnämnden och från 1904 till 1924 var han kommunalkassör.
Dessutom har han bl.a. varit ledamot i valnämnden, ledamot i pensionsnämnden sedan
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dess tillblivelse och är det fortfarande – hela tiden som vice ordf. Han har även varit
anlitad som auktionsförrättare, boutredningsman etc.
Det bör till jubilarens heder sägas, att han i sitt handlande och låtande städse ådagalagt
samvetsgrannhet och punktlighet.
Den hurtige jubilaren äger ännu i behåll mycket av sin forna spänstighet, sitt
ungdomliga sinnelag och sina älskvärda personliga egenskaper.
50 år fyller på söndag hemmansägaren Martin V. Bengtsson, Hallaboda, Härlunda.
Bengtsson är född på samma gård, som han nu brukar. Han övertog den vid ingånget
äktenskap efter sina föräldrar. På gården, som är en gammal släktgård, har han utfört goda
förbättringar på såväl byggnader som å jordbruket.
I kommunala ärenden inom socknen har han deltagit såsom ledamot i taxerings- och
byggnadsnämnderna.
Jubilaren har genom sitt fasta och beslutsamma väsen gjort sig aktad och tillvunnit sig
allmänhetens sympati.

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 17 December 1935.
Dödsfall.
I onsdags avled i sitt hem i Långasjömåla, Härlunda, Håkan Johansson.
Den bortgångne, som var född i Siggaboda, samma socken, har varit en nitisk och idog
arbetsmänniska. Han var vid sin död nära 77 år gammal.
Han var ogift. Närmast sörjande är åldrig broder.

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 21 December 1935.
Dödsfall.
Tillkännagives
att
min älskade make
och vår käre fader

Lägenhetsägaren

P. M. Andersson,
stilla avled i sitt hem den 20
dennes i en ålder av 85 år, sörjd
och saknad av mig, barn och
barnbarn samt övrig släkt och
vänner.
Billarp den 20 december 1935.
BLENDA ANDERSSON.
Barnen.
Sv. Ps. 477, v. 8 – 9.

I fredags morse avled i sitt hem i Billarp,
Härlunda, lägenhetsägaren Peter Magni
Andersson.
Han var född i samma socken. Med honom
bortgick en flitig och arbetssam människa. I
sin krafts dagar bedrev han vid sidan av sitt
lantbruk en handelsrörelse. Han har varit
varmt religiöst anlagd, och var så länge han
orkade, en flitig kyrkobesökare, och gruvade
sig inte för att gå den nästan en mil långa
vägen. Trots den höga åldern som han
uppnådde, besatt han god vitalitet, endast
synen hade märkbart avtagit. Han var vid sin
död 85 år gammal.
Närmast sörjande står vid båren åldrig maka
samt barn.
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Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1936.

FÖRLOVADE.
Josef Håkansson
Ellen Svensson
Virestad.

Härlunda.
Nyårsafton.

Födelsedag.
65 år fyller idag kommunalnämndsordföranden och f.d. nämndemannen Gustav Johansson, Knoxhult, Härlunda.
Johansson är född i Västra Torsås. I unga år kom han jämte en bror att bosätta sig å sitt
sedermera och alltjämt ägande hemman, 1/8 mtl. Knoxhult, som han i slutet av förra
seklet köpte.
Hans förmåga har flitigt tagits i anspråk för allmänna värv. Bland mängden av
förtroendeuppdrag, som Johansson under årens lopp innehaft, må nämnas: Ledamot i
kommunalnämnden och sedan flera år tillbaka dess ordf. och kassör, ledamot och ordf. i
fattigvårdsstyrelsen, kommunalstämmans ordf., ledamot i taxeringsnämnden och
hälsovårdsnämnden, överförmyndare, ombud för länets sparbank m.m. Dessutom har han
varit en flitigt anlitad auktionsförrättare, boutredningsman etc. En tid var Johansson
nämndeman, men på grund av allt för stor arbetsbörda har han på egen begäran avgått
ifrån denna såväl som flera andra befattningar.
Johansson har på ett i allo hedrande och dugande sätt skött, vad han haft för handen. I
sin hembygd har Johansson alltid föregått med bästa ex., och genom sitt sympatiska och
vänsälla umgängessätt har han skaffat sig stora sympatier hos alla och envar.

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 4 Januari 1936.
Begravning.
I lördags jordfästes på Härlunda kyrkogård lantbr. Henric Jönsson, Karsemåla,
Härlunda.
Jordfästningen förrättades av komminister Gustav Linder.
Psalmsång vid graven framfördes av kantor Olof Ohlsson.
Blommor och kransar hedrade den avlidnes minne.
Den bortgångne, som flera år lidit av lungtuberculos och vid skilda tillfällen vistats å
sanatorier, är nu den femte i samma familj, som på en kort tid avlidit i denna sjukdom.
Vid båren stå som närmast sörjande maka, två söner och en dotter.

Dödsfall.
Nyårsdagen avled å Virestads ålderdomshem f.d. gardisten Karl Assarsson från
Långasjömåla i Härlunda socken.
Han var född i Vinskalle, Härlunda församling. I unga år tog han anställning vid Svea
livgarde, där han var anställd några år. Efter ingånget äktenskap bosatte han sig i
Långasjömåla, där han i samband med sin lägenhet bedrev garverirörelse. Vid sidan härav
idkade han gårdfarihandel. Sedan flera år tillbaka var han änkling.

61

Med honom har ett original gått ur tiden. Vad som särskilt kännetecknade honom var, att
han alltid gick barfota till långt framåt julen. För att skydda kroppen mot köld, använde
han en stor fotsid getskinnspäls och getskinnsluva, vilket skarpt kontrasterade mot hans
bara händer och fötter. En stor humoristisk läggning var han begåvad med. Gärna sjöng
han en sång, när han gjorde sina påhälsningar runt bygden, varför han med glädje
hälsades välkommen i hemmen.
Han var vid sin död nära 86 år gammal.

Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 6 Februari 1936.
Födelsedag.
50 år fyller i dag f.d. hemmansägaren Johan Vilhelm Sandström, Långasjömåla,
Härlunda. Sandström är född i Härlunda. I unga år emigrerade han till Amerika men
återvände till hembygden efter några års bortavaro. Trots att Sandström i unga år miste
sin ena arm har han gjort sig känd som en särdeles duktig jordbruksarbetare. Till följd av
sitt vänsälla och sympatiska sinnelag åtnjuter han stora sympatier hos alla, med vilka han
kommer i beröring.

Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 22 Februari 1936.
Mjöl till de arbetslösa i Härlunda. Regeringen har för gratisutdelning till arbetslösa
och behövande anvisat Härlunda kommun 25 säckar vetemjöl.

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 5 Mars 1936.
Begravning.
I lördags jordfästes på Härlunda kyrkogård fru Anna Johansson, Långasjömåla, Härlunda, maka till lantbr. August Johansson. Jordfästningen förrättades av komminister
Gustav Linder, som höll en vacker betraktelse. Sång vid graven utfördes av f.d. lantbrukaren Lars Johan Svensson, Häradsbäck.
En rik blomstergärd hedrade den avlidnas minne.
Den bortgångna, som var född i Krampagård, Härlunda, hade gjort sig värderad som en
idog och arbetssam människa. År 1890 ingick hon äktenskap och bosatte sig då i Långasjömåla.
Närmast sörjade vid graven stod make och fem barn, därav två i Amerika.

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 24 Mars 1936.

FÖRLOVADE.
Axel Frantz
Edith Johansson
21/3
Härlunda.
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Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 2 April 1936.
Ett svårartat olyckstillbud, inträffade i tisdags vid nämndeman Einar Gustavssons
sågverk i Härlunda.
Gustavsson höll på att lägga på en rem på remskivan på cirka fem meters höjd från
golvet, då en skarv på remmen fattade tag i ena ärmen på hans kostym. Han fördes med
runt axeln tvenne varv. Lyckligtvis revos härvid alla kläderna av kroppen på honom, och
han slungades med våldsam kraft mot golvet. Av tillskyndande arbetare i sågverket
omhändertogs han och var då sanslös. Han hämtade sig dock fort. I ambulans från
Älmhult forslades han till Växjö lasarett. Där konstarerades, att han fått bröstkorgen
intryckt och revben brutna samt blessyrer på kroppen och ansikte.

Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 9 April 1936.
Hector el Neco gästar Linkullen. En afton i mystikens värld blir det påskafton å
Linkullens tivoli, Härlunda, då trollkarlen Hector el Neco, och madam Elca uppträda.
Hector el Neco och madam Elcas demonstrationer överträffar allt, som visats i den vägen
och väcka överallt största sensationer.

Ur Smålandsposten N:o 64 Tisdagen den 21 April 1936.

Härmed tillkännagives
att
min älskade make och vår käre
fader,
Hemmansägaren

Johan Jonsson
i tron på sin Frälsare i dag lugnt
och stilla avled efter endast några
dagars sjukdom, i sitt 80:de
levnadsår, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss,
släkt och många vänner.
Tullanäs pr Ulvö den 19 april 1936.
AMANDA JONSSON.
Barn och Barnbarn.

Sv. Ps. 260, 119.
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Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 9 Maj 1936.

Vår älskade mor
och farmor

Anna Fredrika Urzander,
född den 18 juli 1857,
lämnade oss i dag, djupt sörjd och
saknad samt bevarad i tacksamt
minne.
Häradsbäck den 6 maj 1936.
Ester.

Amos o. Ingrid.
Birgit, Sören.

Arvid o. Märtha
Ingjerd, Siv, Martha.

Sv. Ps. 213.
Jordfästningen äger rum i Härlunda
kyrka onsdagen den 13 maj kl. 11,30
f.m., gravsättning i Allmundsryds
kyrkogård kl. 2 e.m. samma dag.

Försäljning av kronopark i Härlunda. Regeringen har beslutat försäljning från
kronoparken Siggaboda i Härlunda socken av lägenheten Stensjönäs med ett saluvärde av
4,200 kr. och med hembudsrätt för arrendatorn G. Svensson. Lägenheten har en areal av
13,44 hektar och är att anses såsom jordbruksegnahemslägenhet.

Ur Smålandsposten N:o 75 Söndagen den 10 Maj 1936.
Födelsedag.
50 år fyller i morgon hemmansäg. Ernst Johansson, Långhult, Härlunda.
Johansson är bördig från Knihult, samma socken, där fadern var lantbrukare. För c:a 25
år sedan ingick han äktenskap samt blev i Långhult självägande lantbrukare. För 10 år
sedan bosatte han sig jämte sin familj å sitt ägande hemman. En arbetets och framåtandans man i eminent grad, som Johansson alltid varit har han inte minst under de senaste
åren utfört så pass omfattande grundförbättringar å hus och jord, att de med hänsyn till
den korta tid, under vilken de utförts, saknar motsvarighet i bygden. Sålunda har han
uppfört en modern och praktisk ladugård, utfört vidlyftiga stenbrytningsarbeten, omgärdat
åkrarna med stenmurar etc.
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Ur Smålandsposten N:o 77 Torsdagen den 14 Maj 1936.
Dödsfall.

Att
min älskade maka och vår kära
lilla mor

Ellen Linnéa Svensson
har i dag efter en långvarig
sjukdom lugnt och stilla i tron på
sin Frälsare avlidit i sitt 42:dra
levnadsår, djupt sörjd av mig, barn,
syskon, släktingar och många
vänner.
Vashult, Häradsbäck den 12 maj 1936.
ERNST M. SVENSSON.
Gunda, Rut, Elin, Rune, Siri.
En tröst i sorgen vår Gud oss ger,
Att den vi älskat ej lider mer.

I sitt hem i Vashult, Härlunda socken, har
efter en längre tids sjukdom fru Ellen Svensson, maka till hemmansägaren Ernst Svensson, avlidit.
Den bortgångna var född på samma gård,
som hon efter ingånget äktenskap övertog
efter föräldrarna. I sin krafts dagar var hon en
arbetssam och dugande husmoder med
omtanke om hemmet och de sina. Hon hade
nu flera år lidit av bröstsjukdom som också
ändade hennes liv. Hon var vid sin död 41 år
gammal, och efterlämnar ett ljust och aktat
minne.
Närmast sörjande äro maken och fem barn
samt syskon.

Sv. Ps. 63, v. 13–15. och 237.

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 16 Maj 1936.
På torsdagen avled i sitt hem i Långasjömåla, Härlunda, torparen Sven Olsson.
Han var född i Husjönäs, samma socken. Tidigt i sin barndom fick han börja att med
arbete försörja sig. Efter ingånget äktenskap övertog han ett arrendetorp, som han
innehade i över 50 år. En idog och arbetssam människa var han. Tåligt och lugnt mötte
han motgång och medgång. Vad som särskilt kännetecknat honom var hans goda hälsa.
Han hade aldrig varit sjuk förrän han nu för fyra dagar sedan blev sängliggande. Han var
vid sin död över 80 år gammal.
Närmast sörjande äro maka samt åtta barn, därav två söner.

Begravning.
En högtidlig begravningsakt ägde rum i Härlunda kyrka i onsdags, då fru Anna
Urzander, Härlunda, maka till framlidne komministern A. P. Urzander, fördes till sitt sista
vilorum.
Jordfästningen förrättades av komminister Gustav Linder, Härlunda. Begravningsmässans liturg var kyrkoherde H. Sjöfors, Västra Torsås. Sorghymn sjöngs av kantor Olof
Olsson och kyrkoherde A. Olsson från Algutsboda ifrån läktaren.
Gravsättningen ägde rum å Allmundsryds kyrkogård.
En rik och praktfull blomstergärd hedrade den avlidnas minne.
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Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 19 Maj 1936.
Eldsvåda i Härlunda. Vid 9-tiden på måndagsförmiddagen eldhärjades en i Spjutaretorp
i Härlunda socken belägen uthusbyggnad inrymmande möbelfabrik och ladugård. Uthusbyggnaden ägdes av lantbrukaren August Svensson och möbelfabrikens maskiner och
inventarier av en son, möbelfabrikör Justus Svensson. Som drivkraft för möbelfabrikens
maskiner användes en råoljemotor. Branden observerades en stund efter det maskinerna
satts i gång för dagens arbete och antages ha uppkommit genom gnistor från motorns
skorsten. Då elden upptäcktes hade den emellertid redan fått sådan omfattning, att
byggnaden inom några minuter stod i ljusan låga. Allt släckningsarbete var förgäves. De i
ladugården befintliga djuren lyckades man i sista stund få ut, men en kalv och två grisar
sprungo tillbaka in i elden och kunde ej räddas utan blevo innebrända. Det närbelägna
boningshuset och den intill uthusbyggnaden befintliga skogen vore en stund starkt hotade,
men då Ryds brandkår som rekvirerats, anlänt till platsen med motorsprutan, lyckades
man begränsa elden.
Uthusbyggnaden, med inneliggande lager av möbler samt alla inventarier och maskiner
blevo lågornas rov. Det brunna var försäkrat i ”Norrland” men ej mer än till ungefär halva
värdet, varför ägarna göra kännbara förluster.

Ur Smålandsposten N:o 88 Onsdagen den 3 Juni 1936.

FÖRLOVADE.
Einar Gustavson
och
Fru Nanny Dahl

Tillkännagives
att
Herren Gud till sig hemkallat
min innerligt älskade maka och
vår kära lilla mor

Häradsbäck.
Växjö.
Kristianstad pingstafton 1936.

Sofia Svensson,

som i dag efter ett långt och tåligt
buret lidande stilla och fridfullt
avlidit i en ålder av 70 år, 1 mån.
och 24 dagar, djupt sörjd och
saknad men i tacksamt minne
bevarad av mig, barn, barnbarn,
övriga släktingar och vänner.
Husjönäs den 31 maj 1936.
S. J. SVENSSON.
Barn och barnbarn.
Plågan var långsam och smärtan mig
tärde,
Svår var min prövning och vilan så
skön.
Slutad är lidandet, borta är kvalen
Himlen mig giver en segrande lön.
En tröst i sorgen vår Gud oss ger,
att den vi älskat ej lider mer.

Sv. Ps. 484 och 658.
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Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 7 Juli 1936.
Begravning.
Å Härlunda kyrkogård jordfästes på söndagen lantbr. Magnus Lilja, Vinskalle, som
avlidit midsommardagen, 81 år gammal.
Lilja var född i V. Torsås, där fadern var lantbrukare och skräddare. I unga år hade Lilja
anställning än som lantbruksbiträde i hembygden än som järnvägsarbetare. 1887 for han
till Amerika, där han arbetade dels inom gruvindustrien och dels å farm. Nära 60 år
gammal återvände han till hembygden, ingick äktenskap samt köpte och övertog den
hemmanslott, som han ända till sitt frånfälle ägde och brukade tillsammans med sin
åldriga maka och anförvanter. Med Magnus Lilja bortgick en skötsam och redbar man –
en man som på ett älskvärt och försynt sätt umgicks med alla och envar och som aldrig
älskade att göra något väsen av sig. Han ägde eminenta minnesgåvor, och det var honom
alltid ett angenämt nöje att berätta om händelser och upplevelser från förflutna dagar. På
sista tiden har åldern på allvar tagit ut sin rätt, vadan döden kom som en befriare.
Den hänsovne gamle hedersmannen sörjes närmast av 76-årig maka samt styvson.

Ur Smålandsposten N:o 124 Tisdagen den 4 Augusti 1936.

Att
Herren Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
vår kära mor och mormor

Karolina Sofia Nilsson
född Svensson.

som efter ett långt med stort
tålamod buret lidande avled stilla
söndagen den 2 augusti i en ålder
av 78 år, 2 månader och 8 dagar
djupt sörjd och saknad av oss barn,
barnbarn, syster, släkt och vänner
ha vi den smärtsamma plikten
tillkännagiva.
Häradsbäck den 3 augusti 1936.
B A R N E N.
Kära Mor Du är borta,
och i sorg försänkt oss har.
Stort är det tomrum Du har lämnat,
men i vårt minne Du lever kvar.

Sv. Ps. 347.
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Ur Smålandsposten N:o 166 Lördagen den 17 Oktober 1936.
Kyrkogårdsinvigning i Härlunda. Härlunda församling har under de senaste båda åren
nedlagt ganska mycket arbete på sin kyrkogård, i det att denna dels planterats och
ordnats, dels utökats med ett nytt område. Arbetena, som dragit en kostnad av c:a 6,000
kr. hava möjliggjorts genom anslag såväl av den kyrkliga som borgerliga kommunen och
genom en donation. Till att utföra avvägning, kartläggning, kostnadsförslag m.m. har
anlitats agronomen K. F. Öberg i Grimslöv och arbetena har under en för detta ändamål
tillsatt kommittés uppsikt utförts av arbetare från orten. Kyrkogården framstår numera i
ett värdigt och vårdat skick. Sedan nu alla arbeten blivit färdiga, invigdes i onsdags den
nya delen av kyrkogården av kontraktsprosten i Allbo K.G.W. Andersson, Moheda.
Invigningshögtidligheten, som gynnades av vackert väder, hade samlat ett mycket stort
antal församlingsbor som åhörare och tog sin början med psalmsång, varefter kontraktsprosten Andersson, utgående från Fil. 3: 20–21 höll ett innerligt och varmt invigningstal,
vari han minde om dödens allvar och uppståndelsehoppet i Kristus. Efter assistenternas
skriftläsning förklarades så kyrkogården invigd för sitt ändamål, varefter akten slöts med
psalmsång, varunder assistenterna i procession tågade runt kyrkogården. Efter invigningens slut samlades man i kyrkan till gudstjänst. Såsom liturger före predikan
fungerade kontraktsprosten Andersson och kyrkoherde Sjöfors, vilken senare utförde
sångpartierna. Predikan hölls av kyrkoherde Norlén, som med text ur Rom. 14: 8 uppbyggligt och manande predikade över ämnet: ”Att leva för Herren och att dö för Herren”.
Altartjänsten efter predikan utfördes av kyrkoherderna Holm och Norlén, varvid den
förstnämnde fungerade som sjungande liturg. Gudstjänstens högtidlighet förhöjdes
ytterligare genom sång av en flickkör under kantor Olof Olssons ledning samt genom
solosång av kyrkoherden Söderlund. Efter gudstjänstens slut samlades assistenterna,
församlingens kyrkoråd m.fl. i prästgården till middag, varunder kontraktsprosten
Andersson gav uttryck åt sin tillfredställelse med det arbete, som Härlunda församling
ägnat sin kyrkogård, därvid särskilt vändande sig till handl. Carl Olsson, Haga, vilken
inom kyrkogårdskommittén nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete.

Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 22 Oktober 1936.
Kvarnbrand i V. Torsås socken, under mystiska omständigheter.
Bohults kvarn i V. Torsås socken nedbrann natten till igår till grunden. Alla inventarier
jämte en del till förmalning inlämnad säd blevo lågornas rov.
Elden upptäcktes strax efter kl. 10 av en son till kvarnens arrendator och vid halv 11tiden alarmerades Älmhults brandkår, som genast ryckte ut och kom till brandplatsen vid
11-tiden. Hela kvarnbyggnaden var emellertid då övertänd varför brandkåren endast hade
att inrikta sig på att begränsa eldens vidare spridning. Man lyckades rädda ett par
brädstaplar och 14 stycken råoljefat, som lågo strax invid den brinnande kvarnen.
Den brunna kvarnbyggnaden som ägdes av direktör A. Boman i Växjö, men arrenderades av Sander Svensson, Härlunda, var uppförd av trä i tre våningar. Kvarnen drevs
dels av vattenkraft och dels med råoljemotor.
Hur elden uppkommit har ännu ej kunnat klarläggas. Hr Sander Svensson berättar, att
man lämnat arbetet i kvarnen vid 5-tiden på eftermiddagen utan att då förmärka något,
som kunde förklara eldens uppkomst. Man hade ej heller haft eld i någon spis, varför hr
Svensson icke kunde förstå hur elden uppkommit. Han trodde heller icke på varmgång.
Däremot ville hr Svensson icke hålla för otroligt, att elden kunde sättas i visst samband
med en del ofog, som på sista tiden förövats vid kvarnen. Sålunda hade i förra veckan
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någon eller några personer förstört ett rör till motorn. Senast dagen före branden hade
nyckeln till låset på kvarndörren stulits. Det verkar onekligen en smula mystiskt.
På förfrågan meddelar direktör Boman, att kvarnbyggnaden var försäkrad för 5,000 kr.,
vilket han dock ej anser täcka mer än halva värdet. Bara för någon månad sedan hade han
med brandstodsbolaget diskuterat försäkringens höjning, men det hade stannat därvid.
Även arrendatorns kvarninventarier voro försäkrade, men till knappa värdet.

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 15 December 1936.

FÖRLOVADE.
Wictor Andersson
Betty Pettersson
Härlunda.
Meddelas endast på detta sätt.

Födelsedag.
80 år fyller på söndag förre hemmansägaren Johan Johannesson, Spjutaretorp, Härlunda.
Johannesson är född i Siggaboda, samma socken. En kraftkarl av det mindre vanliga
slaget, som han varit, samt arbetssam och praktisk, har han hunnit att i sin hembygd
avsätta djupa spår efter sig av bestående värde. Då han slog sig ner på den plats, där han
ännu verkar, var där ödemark. I omvandlandet av betydliga delar av denna till bördig åker
har han rest sig monument för kommande tider. Från grunden har han nybyggt åbyggnaderna och ställt hemmanet i bästa skick, tills han överlät det till en av sönerna. Då han
ännu trots sin ålder är kry och hurtig, är han i hemmet behjälplig med förekommande
göromål åt sin son, oaktat han haft olyckan att under bergsarbete i Blekinge fördärva sin
ena hand. Som binäring har Johannesson i likhet med så många andra på denna ort idkat
tjärbränning i stor omfattning. Han har även varit en intresserad jägare.

Ur Smålandsposten N:o 206 Måndagen den 28 December 1936.

FÖRLOVADE.
Henning Petersson
Hilma Hörberg
Härlunda.
Meddelas endast på detta sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 16 Lördagen den 30 Januari 1937.
Dödsfall.
Min kära maka
och vår moder

Ingrid Johnsson
har i dag stilla avlidit i sitt 88:de
levnadsår, sörjd av mig, barn,
barnbarn och barnbarnsbarn.
Häradsbäck den 27/1 1937.

För några dagar sedan avled i sitt hem i
Lockhult, Härlunda, fru Ingrid Johnsson,
maka till f.d. skräddaremäst. Karl Johnsson
därstädes, i en ålder av över 87 år.
Den avlidna sörjes närmast av make, barn
och barnbarn.

KARL JOHNSSON.
Barnen.

Sv. ps. 444: 1.

Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 27 Februari 1937.
Rättegångs- och polissaker.
Inbrottstjuv anhållen i Härlunda
för stölder i Osby.
Den anhållnes kumpan lyckades undkomma. Senast sedd vid Eneryda.

Natten till torsdagen förövades inbrottsstölder vari ej mindre än fem ställen i Osby, bl.a.
i affärer och i mejeriet. Bytet blev dock magert – inalles 60 kr. i kontanter samt några
varor. Samma natt stulos i Marklunda i Osby socken två cyklar, varav man slöt att
tjuvarna voro två till antalet. På cyklarna begåvo sig tjuvarna uppåt Småland. I torsdags
afton mötte dock den ene av dem sitt öde i Härlunda socken. Här blev han nämligen fast,
men kumpanen lyckades försvinna i skogen, där han lämnade cykeln i sticket. Han tog sig
sedan fram till Virestad, där han lade sig till med en ny cykel, som bör vara ganska lätt att
känna igen. Den har nämligen en synnerligen ovanlig färg – blålila – vilken färg
återfinnes på såväl ram som fälgar och lykta. På torsdagskvällen blev mannen ifråga
observerad vid Eneryda. Hans namn är F. S. Johansson, född år 1914 i Misterhult. Han är
iförd grå sportmössa, brun kavaj och röd yllegensare men saknar ytterrock. Han bär bruna
lågskor och hans ena hand är tatuerad. Johansson har smalt, magert ansikte, böjd näsa och
mörklagd. Upplysningar om den efterspanade torde lämnas till närmaste polisman eller
statspolisen i Växjö.
Den i Härlunda anhållne tjuven namn är Vilhelm Verner Björling från Stockholm. Vid
förhör inför landsfiskal S. Kirsten i Älmhult erkände han stölderna. Björling, som är född
1888, har förut varit straffad fyra gånger för stöld.
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Dödsfall.

Tillkännagives
att
Gud behagat hädankalla
Fröken

Emma Karlsson
som stilla avled i dag i sitt hem i
sitt 85:te levnadsår, sörjd och i
tacksamt minne bevarad.
Potteboda pr Ålshult den 26 februari
1937.

Släktingarna.

Efter endast ett par dagars sjukdom avled i
fredags i sitt hem fröken Emma Karlsson,
Härlunda, i den höga åldern av närmare 85 år.
Den avlidna var född å Potteboda gård,
vilken före henne inhafts av släkten i flera
generationer. Hon övertog gården efter sin
fader, lantbrukaren Karl Eriksson, i början av
1890-talet och har sedan dess innehaft densamma.
Då den avlidna saknar närmare anhöriga har
hon genom testamente förordnat, att gården
efter hennes död skall tillfalla Härlunda
kommun.

Sv. Ps. 661.
Jordfästningen äger rum i Härlunda
kyrka söndagen den 7 mars 1937 kl.
10:30 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 37 Lördagen den 6 Mars 1937.

Att
Gud till sig hemkallat
vår käre fader
f. d. Skräddaremästaren

Karl Johnsson

som stilla avled i dag i sitt 92:a
levnadsår, sörjd av barn, barnbarn,
barnbarnsbarn samt svägerska.
Häradsbäck den 3/3 1937.
B A R N E N.

Sv. Ps. 475.
Jesu Kristi Guds Sons blod
renar oss från våra synder.
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Ur Smålandsposten N:o 38 Tisdagen den 9 Mars 1937.
Begravning.
I Härlunda kyrka jordfästes i söndags fröken Emma Karlsson, Potteboda.
Prestaverande voro grosshandlandena K. Olsson, Härlunda, och C. J. Adamsson, Ryd.
När den blomsterhöljda kistan inbars i kyrkan utförde kantor O. Olsson en sorgmarsch av
Beethoven. Jordfästningen förrättades av komminister G. Linder, vilken dessutom höll ett
gripande griftetal med utgång från Es. 33: 4. När kistan utbars ur kyrkan spelades preludium i C-moll av Chopin.
Å Härlunda församlings vägnar talade kommunalnämndsordf. K. Gustavsson, Trolleboda, och bringade den hänsovna ett sista tack för den hedersbevisning hon visat församlingen, och nedlade en krans. Lantbr. A. Johansson, Björkesjömåla, nedlade en krans från
Härlunda fattigvårdsstyrelse. Grossh. C. J. Adamsson, Ryd, framförde till den avlidna ett
tack från sin släktkrets och nedlade en krans. Efter kransnedläggelsen sjöng kantor O.
Olsson en psalm.
En rik blomstergärd prydde den avlidnas gravkulle.
Den avlidna var född på Potteboda gård och övertog vid sina föräldrars död gården och
skötte den till för ett år sedan, då hon donerade den till Härlunda församling. Hon var en
vaken, verksam och försynt människa. Under de senaste åren har hennes kroppskrafter
försvagats. Syn och hörsel hade hon kvar med knappast någon förändring trots den höga
åldern av 86 år. Hon har varit mycket intresserad av sin fädernesocken och har därför
donerat förutom gården hela sin efterlämnade förmögenhet att fördelas till olika ändamål
i församlingen.
Den avlidna har tillvunnit sig allas tack och aktning.

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 13 Mars 1937.
Dödsfall.
I sitt hem i Spjutaretorp avled i söndags Härlunda församlings näst äldsta medlem,
änkefru Maria Andersson, 96 år gammal.
Hon var född den 2 mars 1841 i Karsemåla, samma socken. I unga år gifte hon sig med
sedermera lantbrukaren Johan Andersson och bosatte sig i Knihult. 1880 köpte makarna
ett lantbruk i Spjutaretorp, som de innehade ett 30-tal år. En tid efter det de överlämnat
hemmanet Spjutaretorp till dotter och måg, innehade de på arrende ett lantbruk i Traryd.
Då gamla mor Andersson för 13 år sedan blev änka, flyttade hon tillbaka till sitt forna
hem i Spjutaretorp, som nu äges av en fosterdotter och hennes make. Den hänsovna var
en i hög grad arbetssam, dugande och aktningsvärd kvinna. Sin goda hälsa och vitalitet
fick hon behålla, tills hon till följd av en olyckshändelse nedlades på sjukbädden för två
och ett halvt år sedan. Hon har på ett ömt och kärleksfullt sätt vårdats av åldrig dotter och
dotterdotter. Närmast sörjande äro tre barn, barnbarn och barnbarnsbarn samt åldrig
broder.
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Ur Smålandsposten N:o 51 Lördagen den 3 April 1937.
Dödsfall.
Tillkännagives att Gud behagat
hädankalla vår käre fader

Annandag påsk avled i sitt hem i
Häradsbäck snickaren P. J. Söderling i en
Snickaren
ålder av nära 81 år.
P. J. Söderling
Den avlidne, som var en arbetssam
som lämnade oss i dag efter ett
människa av den gamla kärnstammen, var
långt men tåligt buret lidande i sitt
född i Knihult i Härlunda socken där
81:a levnadsår, sörjd och saknad
föräldrarna innehade lantbruk. Tidigt i unga
av barn, släkt och vänner.
år måste han själv sörja för sitt livsuppehälle
Häradsbäck den 29/3 1937.
och var därför på skilda platser och arbetade.
B A R N E N.
När Västerviksbanan byggdes deltog han där
en längre tid. Efter ingånget äktenskap har
Sv. ps. n:r 221: 5 v.
han bott på tvenne platser tills han för c:a 40
år sedan inköpte den lägenhet, där han nu
slutat sina dagar.
I flera år var han församlingens kyrkovaktmästare, vilken syssla han skött med plikttrohet och ansvarskänsla.
Den avlidne sörjes närmast av flera söner, därav två vistande i Amerika, en är
kraftmästare vid Knäreds elektricitetsverk samt en, vilken innehar fädernehemmet.

Ur Smålandsposten N:o 70 Torsdagen den 6 Maj 1937.

Tillkännagives,
att
Gud behagat hädankalla
min älskade make och
vår fader

f. Hemmansägaren

Peter Larsson
som stilla avled i dag i en ålder av
96 ½ år, djupt sörjd och saknad av
mig, barn och barnbarn.
Krampanäs, Härlunda den 3 maj 1937.
EMMA LARSSON.
Barnen.

Sv. Ps. 63: 13–15 v.
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Ur Smålandsposten N:o 93 Tisdagen den 15 Juni 1937.
Jordbruksarbetare i Allmundsryd dödad av blixten. Ett häftigt åskväder drog i
lördags e.m. över Ryd och trakten däromkring. I Bodahylte blev jordbruksarbetaren
Edvin Säll dödad av blixten.
Säll, som bodde hos sin fader, arrendatorn Herman Säll, Bodahylte, var på väg ut ur
boningshuset, och träffades av blixten, då han befann sig vid husknuten. Blixten hade
träffat i hjärttrakten, där ett hål bränts å skjortan. Döden torde ha varit ögonblicklig.
Tillkallad läkare kunde endast konstatera, att livet flytt.
Den så hastigt bortgångne var endast 27 år gammal och efterlämnar minnet av en
skötsam man. Han sörjes närmast av föräldrar och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 26 Juni 1937.

FÖRLOVADE.
Holger Carleson
Bengta Andersson
Loshult.

Härlunda.

Per Nilsson
Ellen Johansson
Härlunda.

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 22 Juli 1937.
Skogsbrand i Härlunda. I tisdags utbröt eld å Amundshylte gårds ägor i Härlunda.
Vid 3-tiden upptäcktes, att rök steg upp över skogen. Folk alarmerades, varvid ett 20-tal
personer infunno sig nästan omedelbart, och ett svårt arbete vidtog. Elden begränsades
rätt fort på grund av att en bäck rinner strax invid brandplatsen, där det fanns tillgång på
vatten. Men på grund av den starka torkan ligger elden och pyr i mossjorden. Bevakning
kommer att få hållas ännu flera dygn. Senare på kvällen hade ett 60-tal personer infunnit
sig. Orsaken till branden tror man är bärplockare, som har handskats ovarsamt med eld.

Ur Smålandsposten N:o 121 Torsdagen den 5 Augusti 1937.

Stor månskensfest
å Häradsvallen, H ä r l u n d a,
lördagen den 7 augusti från 7 – 12.
För dansmusiken svarar ROXYS populära dansorkester, Karlshamn.
Gammal dansmusik 10 – 11, (6 man). Storslagna festanordningar.
Servering.
Varm korv.
Skjutbana.
Vanligt inträde.
FRI DANS.
Vördsamt.
Härlunda G. o. I. F.
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Ur Smålandsposten N:o 123 Söndagen den 8 Augusti 1937.
Kvarn och såg i Härlunda nedbrunna. En eldsvåda härjade natten till onsdagen lantbr.
Sven Johan Magnussons kvarn och sågverk i Trulsatorp vid Billarp i Härlunda socken.
Elden upptäcktes vid 2-tiden på natten av en förbipasserande bilist, som väckte gårdens
folk. Då vore emellertid såväl kvarnen som sågen så gott som nedbrunna, och elden hade
kastat sig över till Magnussons stora virkeslager i omedelbar närhet till gårdens mangårdsbyggnad och ekonomihus.
Brandkåren i Lönsboda kallades till platsen, där det då brann friskt i virkesupplaget.
Tack vare brandkårens snabbhet och god tillgång på vatten kunde större delen av virket
och gårdens byggnader, som voro mycket starkt hotade, räddas.
Värdet av det brunna torde kunna uppskattas till bortåt 20,000 kr. Sågen och kvarnen
voro försäkrade i brandförsökrings A.-B. Norrland för 9,000 kr., vilken summa dock
endast delvis torde täcka förlusten. Det brunna virket, som torde ha haft ett värde på
mellan 4 och 5,000 kr., var ävenledes blott delvis försäkrat, varför ägaren gör en kännbar
förlust. Hur elden uppkommit, har ännu ej kunnat konstateras.

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 14 Augusti 1937.
Ny bro vid Siggaboda. Vägstyrelsen i Allbo har hos Söderbygdens vattendomstol
anhållit om tillstånd att i samband med omläggning av allmänna vägen mellan Allmundsryd och Härlunda uppföra en ny bro över Siggabodaån vid Siggaboda.

Ur Smålandsposten N:o 164 Tisdagen den 19 Oktober 1937.
Födelsedag.
97 år fyllde igår en av Kronobergs läns äldsta kvinnor, änkan Kristina Jonsson,
Siggamåla, Allmundsryd.
Fadern, Sven Börjesson, arrenderade på sin tid Siggaboda gård i Härlunda socken och
det var här, som dottern Kristina först såg dagens ljus. Tillsammans med sina sju syskon
framlevde hon sina barndoms- och ungdomsår i Siggaboda tills hon för 77 år sedan ingick
äktenskap och flyttade till granngården 1/32 mantal Siggamåla. Maken, Bengt Jonsson,
var en arbetssam och rättrådig man. Den energiska och strävsamma kvinnan hade all
möda ospard, då det gällde arbetet för hemmet och de sina. Till hennes många husliga
sysslor räknas först och främst spinning, strumpstickning och vävning i stor utsträckning.
Sin säd skar hon för hand med skära, hon har aldrig tagit upp säd efter lie. Sedan hon för
28 år sedan blivit änka och gården överlåtits till yngre krafter, flyttade hon 1910 till
lägenheten Furulund, som tillhört gården, och inrättade här ett hem åt sig för sin ålders
dagar. Här bor hon nu tillsammans med tvenne ogifta barn – en 75-årig son och en dotter,
hennes äldste son är död. Och av dessa sina barn åtnjuter den gamla modern uppoffrande
vård och tillsyn. Hon är nämligen sedan flera år tillbaka mestadels sängliggande till följd
av en svår olyckshändelse, som hon råkade ut för för cirka 10 år sedan. Det är ganska
anmärkningsvärt att hennes fjärde barn i år fyller 70 år. Sina själsförmögenheter har ännu
den gamla i gott behåll, och hörseln är god, men synen så starkt nedsatt, att hon inte
längre ser att läsa. För besökare talar hon gärna om sina minnen från en länge sedan
svunnen tid, t.ex. då hon som barn var med om att göra upp eld med stål och flinta, då
ännu inga tändstickor fanns i hemmet. Och hon mindes även vargarnas sista härjningar i
sin hembygd. Hon är en av de få ännu levande, som minnes sig hava hört den beryktade
väckelsepredikanten Per Nyman, något hon med förkärlek omtalar. Den gamla kärngumman, som ännu på det hela taget har en god hälsa, är väl tillfreds med sin ljusa
tillvaro och ser livet från den ljusa sidan.
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Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 16 November 1937.

Min kära maka,
vår lilla mor

Kristina Persson
avled lugnt och stilla torsdagen
den 12 nov. i sitt 93:dje levnadsår,
djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av mig, barn, barnbarn,
barnbarnsbarn, släkt och vänner.
Slätthult, Härlunda den 12 nov. 1937.
PETER PERSSON.
Barnen.

Sv. Ps. 221.

Kungörelse.
Uti det hos länsstyrelsen i Kronobergs län förda handelsregistret hava nedannämnde dag
intagits följande anmälning:
Den 7 september 1937.

Firman Per Olofsson, förut i Billarp, Härlunda socken, har flyttat till Häradsbäck i
samma socken, där Olofsson övertagit den av handlanden Ernst Johansson, med specerioch diverse varor bedrivna handelsrörelsen och där han fortsätter med samma under
oförändrad firma. Per Olofsson, med postadress Häradsbäck.

Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 16 December 1937.

Min maka
och vår kära moder

Kristina Jonsson
född Magnusson,

avled i dag i sitt 81:a
levnadsår,djupt sörjd och saknad
av mig, barn och barnbarn.
Vinskalle, Härlunda den 11 dec. 1937.
PETTER JONSSON.
Anna. Hilma. Helmod. Klas.
Du har kämpat
du har vunnit.
Livets krona
har du funnit.

Sv. Ps. 484.
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Ur Smålandsposten N:o 199 Söndagen den 19 December 1937.
Härlunda moderata valmansförening, hade i söndags kväll anordnat ett välbesökt möte
i Häradsbäck. Föreningens ordf. lantbr. C. Johansson, Trolleboda, höll ett hälsningstal,
vari han särskilt adresserade sig till aftonens föredragshållare, lantbr. K. Johansson,
Bergslund. Över några av de aktuella politiska frågorna höll denne ett sakligt föredrag.
Föredraget avtackades med livliga applåder samt i ord av ordf.
Föreningen beslöt hålla sitt årsmöte den 1 februari.
De närvarande samlades sedan till samkväm varunder en gemytlig stämning var
rådande. Föreningen kunde notera sex nya medlemmar.

Ur Smålandsposten N:o 203 Tisdagen den 28 December 1937.

FÖRLOVADE.
Otto Gustafsson
Lillian Johansson
Härlunda.

Axel Gustafsson
Ärlis Johansson
Härlunda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 4 Januari 1938.

FÖRLOVADE.
Justus Johansson
Elsa Johansson
Härlunda.
Virestad.
Göteborg, nyårsafton.

Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 6 Januari 1938.

Min käre make, vår fader

M. D. Lyckberg
har i dag stilla insomnat i sitt 65:e
levnadsår. Sörjd och saknad.
Vashult pr Häradsbäck den 31 dec.
1937.
EMMA LYCKBERG.
Barnen.

Sv. Ps. 479.
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Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 8 Januari 1938.
Gåvor till Härlunda kyrka. Gudstjänsten i Härlunda kyrka trettondedagen fick en
alldeles särskild högtidlig prägel. Församlingens komminister G. Linder höll en manande
predikan över ämnet ”Världens ljus”.
Efter slutad altartjänst framträdde komminister Linder och tillkännagav, att tvenne gåvor
skänkts till Härlunda kyrka, nämligen en synnerligen vacker och konstnärligt utförd
dopfunt samt en ståtlig vinkanna av gammalt silver. Dessa gåvor voro skänkta av
grosshandlaren Carl Olsson och hans maka vittnande om deras kärlek och vördnad för sin
hembygds tempel. För dessa för kyrkan så välbehövliga gåvor frambar komminister
Linder sitt eget och Härlunda församlings varma tack till makarna Olsson samt önskade,
att dess skänker måtte bliva till välsignelse inom församlingen. Efter det att menigheten
stående sjungit ps. 66 var den stämningsfulla och högtidliga gudstjänsten slut.

Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 29 Januari 1938.
Kommunalt. Kommunalfullmäktiges sammanträde hölls i söndags och beslutades att
upptaga ett 30- årigt amorteringslån till kostnaderna för byggandet av ett ålderdomshem.
Fullmäktige beslutade att införa skolstyrelse.
Till ordförande i barnavårdsnämnden istället för F. Jönsson i Spjutaretorp, som avsagt
sig, valdes nämndeman E. Gustavsson, Häradsbäck, och till vice ordf. kantor O. Olsson,
Häradsbäck.

Ur Smålandsposten N:o 16 Söndagen den 30 Januari 1938.

FÖRLOVADE.
Ragnar Person
Hildur Karlson
Härlunda.

V. Torsås.

Ur Smålandsposten N:o 24 Söndagen den 13 Februari 1938.
Hyllning.
65 år fyllde i måndags lantbrukaren Otto R. Svensson, Krampanäs, Härlunda.
Födelsedagen firades i familjekretsen, och hyllningar av olika slag ägnades sextiofemåringen. Blommor, telegram, m.m. anlände under dagens lopp.
Otto Svensson, som är född på Tärningetorp, V. Torsås, blev genom gifte 1889 ägare till
det vackert belägna Krampanäs, vilken gård han med stort nit och omtanke brukat och
grundförbättrat, låtit å densamma uppföra nya byggnader, brutit sten och torrlagt mossar.
Under en följd av år har Svensson dessutom verkat i det kommunala inom sin socken,
varit ledamot i kyrko- och skolråd m.m. Utrustad med god sångröst och med kärlek till
musiken, lockar han ännu fram en och annan allmogelåt ur fiolen, ett instrument, som han
spelat sedan barndomen. Vänfast och gemytlig till sin läggning har den aktade odalmannen enbart vänner omkring sig.
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Ur Smålandsposten N:o 25 Tisdagen den 15 Februari 1938.

Tillkännagives,
att
min älskade son, vår käre broder

Carl Johan Johansson
från Olofshylte,

efter ett långt buret lidande stilla
avlidit i sitt 55:te levnadsår,
lämnande åldrig moder, syskon
och släktingar i sorg och saknad.
Knoxhult den 11 febr. 1938.
MOR och SYSKON.

Sv. ps. 235, v. 5.

Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 24 Februari 1938.
Begravning.
I lördags jordfästes i Härlunda kyrka Carl Johan Johansson, Olofshylte, V. Torsås.
Pastor Linder höll ett gripande griftetal, utgående från Rom. 8: 18. En mycket stor och
vacker blomstergärd hade ägnats den hänsovne hedersmannen. Medan kantor Olsson
utförde ”Sorgpreludium” av Chopin utbars kistan ur templet. Vid griften talade kand.
Aron Magnusson och tackade den hänsovne för god och trogen vänskap. Den avlidnes
yngste broder lantbr. K. A. Johansson, Brånstorp, Väckelsång, tackade den bortgångne
för hans alltid oegennyttiga, uppoffrande och gagnande livsgärning och för vad han varit
för hem, för föräldrar och syskon. Han tackade också för all den hedersbevisning, som
ägnats den avlidne brodern.
Carl Johan Johansson var född i Olofshylte, V. Torsås, 1883. Föräldrarna voro framlidne
lantbr. Johan Svensson och hans efterlevande maka. Som äldst bland en stor syskonskara
fick Johansson tidigt vänjas vid hårt arbete. Den bortgångne var en i sällsynt grad
arbetssam, skötsam och plikttrogen man. Under de senare åren, då han lidit vid ohälsa,
har han vistats hos sin syster och svåger i Knoxhult, där han rönt ett kärleksfullt
bemötande. Johansson sörjes närmast av åldrig moder, syskon jämte svågrar och
svägerskor samt syskonbarn förutom övriga släktingar och vänner.

Ur Smålandsposten N:o 34 Torsdagen den 3 Mars 1938.
Födelsedag.
60 år fyller på söndag lantbrukaren Victor Svensson, Vashult, Härlunda.
Jubilaren är född på den gård, som han nu innehar och övertog efter sina föräldrar. I
unga år arbetade han en längre tid vid järnvägen i Norrland.
Vid övertagandet av gården började han genast grundförbättringar, som han utfört både
med stenbrytning, betesförbättringar och med utdikningar av skogsmark. Å byggnaderna
har han även utfört stora till- och ombyggnader.
Inom det kommunala livet har han hedrats med flera uppdrag, bl.a. ledamot av
kommunalnämnden, fattigvården och taxeringar.
I det privata livet är hr Svensson en humoristisk och gladlynt sällskapsmänniska och på
samma gång punktlig och rättrådig, varigenom han tillvunnit sig allmän aktning och
vänskap.
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Ur Smålandsposten N:o 38 Torsdagen den 10 Mars 1938.

Svår olycka i Härlunda igår.
Två bröder utsatta för sprängningsolycka.
Den ene har avlidit, den andre svävar mellan liv och död.

Vid 3-tiden igår eftermiddag inträffade i Knihult Härlunda, en sprängningsolycka,
varvid 16-årige Fritz Herbert Nilsson skadades så svårt, att han på kvällen avled å Växjö
lasarett, och dennes 27-årige broder Jon Alrik Nilsson ådrog sig ytterst allvarliga
blessyrer.
De båda bröderna voro liksom en tredje broder och deras fader hemmansägaren Julius
Nilsson, sysselsatta med stensprängning på en från hemmet ledande skogsväg. De två vid
olyckan skadade hade laddat fem sprängskott och voro just sysselsatta med laddningen av
det sjätte, då detta plötsligt exploderade. Orsaken härtill vet man ej men det hålles för
sannolikt, att något fel förelegat å tändhatten.
Fadern som tillsammans med den tredje brodern, befunnit sig på något avstånd från
själva olycksplatsen, skyndade så snart han iakttagit olyckskottets hemska verkan, till
hemmet och eftersände bud för de skadades transport till sjukhus. Samtidigt transporterade man hem de skadade, som strax därefter kunde vidarebefordras till lasarettet i
Växjö.
Den yngste av bröderna avled, såsom ovan nämnts i går kväll på lasarettet. Han hade
bl.a. ådragit sig en dubbelsidig ögonskada, vilket gjort honom helt blind, även om han
överlevt sina övriga skador. Hans skador var av såväl yttre som inre art.
Den äldre brodern hade vid olyckan fått svåra krossår å vänstra underarmen och handen.
Även hans ena öga skadades, varjämte han erhållit smärre sår å många ställen, bl.a. i
ansiktet. Hans tillstånd betecknades sent i går kväll som mycket allvarligt.

Ur Smålandsposten N:o 39 Lördagen den 12 Mars 1938.

Tillkännagives,
att
vår älskade mor och mormor

Nilla Svensson

Vår käre son och broder

Frits Herbert,

avsomnade lugnt och stilla i dag i
en ålder av 82 år, älskad och
saknad.
Häradsbäck den 9 mars 1938.

* d. 24/4 1922
† d. 9/3 1938
som avled genom olyckshändelse,
lämnande oss föräldrar och syskon,
släkt och kamrater i djupaste sorg.
Knihult pr Häradsbäck den 9/3 1938.

Barn, Barnbarn, Barnbarnsbarn.
Syskonen.

Sv. Ps. 119.

EMILIA o. JULIUS NILSSON.
Syskonen.

Farmor.

Snäll och god som Du alltid var.
Sv. Ps. 345 v. 1–5 .
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Sprängningsolyckan i Härlunda. Den vid sprängningsolyckan i Härlunda i onsdags
svårt skadade Jon Alrik Nilssons tillstånd har förbättrats, enligt vad som upplyses från
Växjö lasarett igår afton.

Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 24 Mars 1938.
Begravning.
En högtidlig begravningsakt ägde i söndags rum i Härlunda kyrka, då den genom
olyckshändelse omkomne ynglingen Frits Nilsson, Knihult, vigdes till den sista vilan.
Komminister G. Linder höll med ledning av Davids ps. 46: 11 en gripande dödsbetraktelse och talade tröstens ord till de sörjande. Vid graven sjöng kantor Olsson ps.
424: 9.
En myckenhet blommor och kransar hedrade den avlidnes minne. Bl.a. nedlade
komminister Linder en krans med orden: ”En sista hälsning från kamraterna”.

Ur Smålandsposten N:o 47 Fredagen den 25 Mars 1938.
För allt deltagande i vår djupa sorg
vid vår älskade

Frits
bortgång samt för alla vackra
blommor vid hans bår framföra vi
till släkt, vänner och kamrater
vårt varma tack.
Knihult pr Häradsbäck den 23 mars
1938.
EMILIA o. JULIUS NILSSON.
Syskon.

Farmor.

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 5 Mars 1938.

FÖRLOVADE.
Birger Jonsson
Greta Svensson
Norrhult.

Härlunda.
5/3 1938.
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Ur Smålandsposten N:o 49 Tisdagen den 29 Mars 1938.
Födelsedag.
50 år fyller på torsdag hemmansägaren Ernst M. Svensson, Vashult, Härlunda.
Hr Svensson är född i V. Torsås och inflyttade till Härlunda för ett 20-tal år sedan och
övertog sin hustrus föräldragård, vilken han ännu innehar. Svensson är en driftig
jordbrukare. Han innehar en hel del kommunala förtroendeuppdrag och är bl.a. god man
vid lantmäteriförrättningar, ledamot i kommunalfullmäktige och taxeringsnämnd. Genom
sitt karaktärfasta sätt har han skaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 50 Torsdagen den 31 Mars 1938.
Födelsedag.
40 år fyller på söndag lantbrukaren Einar Johansson, Ellagölshult, Härlunda.
Jubilaren är född på den gård, han nu innehar, vilken innehafts av släkten i c:a 300 år.
Gården övertog han av sin fader år 1923. Hr Johansson har huvudsakligen ägnat sin tid
och sina krafter åt skötseln av sin gård, å vilken han under de senaste 10 åren åstadkommit stora förbättringar, såsom torrläggning av vattensjuka mossar och skogsmark,
omfattande stenröjningar m.m., och han har därjämte förbättrat byggnaderna å gården.
Han är en föregångsman på sitt område, och hans gård torde vara en av de mest välskötta
inom socknen. Även inom det kommunala har han tagits i anspråk, och han är sålunda
sedan ett 10-tal år ledamot och v. ordf. inom fattigvårdsstyrelsen samt flerårig ledamot av
kyrko- och skolrådet, taxeringsnämnd m.m. Därjämte är han ledamot av kommunalfullmäktige.

Ur Smålandsposten N:o 60 Söndagen den 17 April 1938.

FÖRLOVADE.
Ernst Martinsson
Hilma Wilnersson
Härlunda.

V. Torsås.

Ur Smålandsposten N:o 70 Torsdagen den 5 Maj 1938.
Dödsfall.

Tillkännagives
att
vår käre broder

Otto Johansson
stilla avled i dag i sitt 51:a
levnadsår, sörjd och saknad av oss
bröder, släktingar och vänner.
Gäddegölshult pr Häradsbäck den
3 maj 1938.

På tisdagen avled i sitt hem hemmansägaren
Otto Viktor Johansson, Gäddegölshult, Härlunda socken, i en ålder av 51 år.
Han var en dugande jordbrukare och skötte
sitt jordbruk mönstergillt, tills han för ett par
år sedan blev sjuklig.
Han sörjes närmast av två bröder, bosatta i
Allmundsryd.

SYSKONEN.

Sv. Ps. 473.
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Ur Smålandsposten N:o 80 Söndagen den 22 Maj 1938.
Födelsedag.
93 år fyller på tisdag Härlunda församlings äldsta medlem, änkefru Katharina Knall,
Häradsbäck. För sin höga ålder är fru Knall vid utomordentligt god vitalitet och hon bor
ensam i sin stuga, där hon handhar samtliga hushållsbestyr. Sitt sällskapliga, underhållande och vänsälla umgängessätt bibehåller hon ävenledes och är en mycket värderad
och uppskattad personlighet inom sin talrika vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 84 Söndagen den 29 Maj 1938.
Hyllning.
V. Torsås pastorats äldsta medlem, änkefru Katharina Knall, Häradsbäck, fyllde i
onsdags 93 år och blev föremål för hyllning, oaktat hon på det bestämdaste undanbett sig
sådan. Fru Knall var som vanligt pigg och kry och underhöll sig med de besökande.
Det är inte nog med att hon ensam sköter det husliga bestyren utan med oförminskat
intresse vårdar hon sig även om sin trädgård. Skicklig sömmerska, som hon är, syr hon
ännu sina kläder själv och kan från allra sista tiden framvisa de vackraste prestationer
inom sitt gamla yrke. Syn och hörsel äro nära nog oförsvagade, och hennes själsförmögenheter har hon i oförminskat behåll.

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 28 Juni 1938.
Nytt skolreglemente i Härlunda. Domkapitlet har framställt förslag till nytt reglemente
för folkskolorna inom Härlunda skoldistrikt. Enligt samma reglemente skola inom
distriktet upprätthållas Häradsbäcks folkskola, anordnad enligt första B-formen,
Häradsbäcks och Hårdahults småskolor, anordnade enligt b-formen och Spjutaretorps och
Karsemåla skolor enligt enligt tredje B-formen. Under läsåret 1938– 39 skall dock skolan
i Karsemåla vara anordnad enligt andra D-formen.

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 9 Juli 1938.
Bröllop.
Kyrkbröllop ägde rum i Härlunda kyrka på söndagen, då chauffören Holger Gustav
Yngve Carlesson från Hökhult, Loshults socken, sammanvigdes med fröken Blanche
Florence Bengta Andersson, dotter till hem.-äg. E. Andersson och hans maka i
Torbjörnahult, Härlunda. Under orgeltoner och åtföljda av tärnor och marskalkar tågade
brudparet in i templet. Högtidligheten inleddes med ps. 33 v.1, varefter vigseln förrättades av kyrkoherde K. J. E. Källstrand, Stenbrohult. Efter vigseln gavs middag hos
brudens föräldrar för ett 100-tal gäster.
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Ur Smålandsposten N:o 111 Söndagen den 17 Juli 1938.
Födelsedag.
60 år fyller på onsdag kyrkoväktaren, fjärdingsmannen och lantbr. Carl Henrik
Jonasson, Häradsbäck, Härlunda.
Jonasson är född i Nöttja, där fadern var lantbrukare. I hemmet stannade han till
konfirmationen och var föräldrarna behjälplig med hemmets skötsel. Sedan han haft
anställning som lantbruksbiträde under ett par år skaffade han sig arbete i Danmark vid
tegelbruk. Här stiftade han bekantskap med sin blivande följeslagarinna genom livet och
ingick tidigt äktenskap. Efter fem års utomlandsvistelse återvände han 1901 till hembygden och inköpte makans fädernehem i Sjöbolund under Långhult, Häradsbäck.
Jonasson är en arbetets man i eminent grad samt en mångfrestare, som tagit sig för
mångahanda, varvid hans goda praktiska läggning i hög grad gjort sig gällande. Sålunda
har han bl.a. varit flitigt anlitad vid stenarbete, byggnadssnickeri m.m. Jonasson har blivit
hedrad med många förtroendeuppdrag inom Härlunda församling, vilka samtliga han
alltid omhänderhaft på ett sätt, som länder honom till stor heder, ty Jonasson är i allt
punktlig, redbar och plikttrogen. 1921 blev han kyrkoväktare och kvarstår alltjämt som
sådan. Sedan 1925 är han fjärdingsman och sedan 1924 barnavårdsman. 1937 blev han
ombud för Riksförsäkringsanstalten och 1938 överförmyndare. Under en följd av år var
han ordf. i arbetslöshetskommittén. Dessutom har han varit ledamot vid taxeringsnämnden under flera år. Då fullmäktigeinstitutionen infördes i Härlunda detta år, blev
Jonasson ledamot av denna. Då en avd. av Framtidsförbundets sjukkassa bildades 1923,
till vilken Jonasson var initiativtagare, blev han dess kassör, och då denna avd. övergått
till Sydöstra Sveriges erk. centralsjukkassa, blev han ombud för denna.
Det är givet, att hans många och krävande befattningar tagit hans mesta tid i anspråk
under senare åren. Ännu är den ungdomlige jubilaren lika rask, spänstig och vital som
någonsin. Till sitt väsen är han älskvärdheten själv.

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 23 Juli 1938.
Eldsvåda i Ryd. Eld utbröt i fredags e.m. i uthusen tillhörande fastigheten Lindängen i
Ryds municipalsamhälle, vilken fastighet äges av lantbr. S. M. Jonasson, Spjutaretorp,
Härlunda.
Så fort Ryds brandkår hann fram till platsen, blev elden begränsad men hade då hunnit
förstöra en del av uthusbyggnaden, i vilken inrymdes tvättstuga och vedbod m.m. Elden
synes ha börjat på vinden till uthuset. Om dess uppkomst har intet med bestämdhet
framkommit. Någon har observerat, att några lekande barn kommo ut från uthuset, strax
innan elden observerades. Det kan vara möjligt, att eldens uppkomst härrör från att dessa
handskats ovarsamt med tändstickor e.d.

Hyllning.
I anledning av sin 60-årsdag på onsdagen blev kronofjärdingsman C. H. Jonasson i
Härlunda föremål för hjärtliga och omfattande hyllningar.
Kl. 12 på natten blev jubilaren uppvaktad av sina 10 barn, som överlämnade en textad
adress jämte större penningsumma. Tidigt i arla morgonstunden uppvaktade vänner i
Härlunda med sång och överlämnade subskriberad penningsumma och blommor.
Distriktets landsfiskal Sigge Kirsten, Älmhult, bringade jubilaren sin hyllning och
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överlämnade ett tennstop med inskription. Landsfiskal Kirsten höll samtidigt ett
varmhjärtat lyckönskningstal och framhöll bl.a. fjärdingsman Jonasson som varande en
av distriktets noggrannaste och korrektaste fjärdingsmän, som alltid höll god ordning på
sina handlingar. Flera hyllningstelegram anlände.
Senare på dagen hade herrskapet Jonasson inbjudit ett 100-tal gäser på Hagadals
pensionat. Vid middagen blev jubilaren föremål för ytterligare hyllning i form av
blommor och presenter. Tal höllos bl.a. av landsfiskal Kirsten, kronofjärdingsman
E. Pettersson, Älmhult, och nämndeman Einar Gustavsson, Härlunda.

Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 26 Juli 1938.
Straffbart att slakta djur utan bedövning. Att slakta djur utan föregående bedövning
är numera belagt med straff, närmare bestämt från den 1 juli i år, då den nya slaktlagen
trädde i kraft. Föreskrifterna om bedövning gälla icke blott ifråga om de fyrfota
slaktdjuren såsom hästar, nötkreatur, får, getter, svin och kaniner, utan också beträffande
fjäderfä, såsom kalkoner, gäss, änder och höns.

Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 6 Augusti 1938.
Födelsedag.
50 år fyller på tisdagen handlanden Ernst W. Magnusson, Norraryd.
Jubilaren är född i Hårdahult, Härlunda, där fadern var lantbrukare. I unga år reste han
över till Danmark, där han hade anställning vid tegelbruk cirka tre år. Därefter emigrerade
han år 1907 till Amerika, där han vistades till år 1931, då han vände åter till hemlandet.
Efter hemkomsten till Sverige köpte han en fastighet i Norraryd, där han öppnade en
omfattande diverseaffär, vilken rörelse han fortfarande driver.
Genom sitt gemytliga och vänsälla väsen har han skaffat sig en mycket stor vänkrets,
som säkerligen kommer att bringa honom hjärtliga lyckönskningar på högtidsdagen.

Ur Smålandsposten N:o 129 Torsdagen den 18 Augusti 1938.
En svår sprängningsolycka, inträffade på måndagen i Virkenhult i Virestads socken.
Här finnes ett större granitbrott, vilket sedan fem år bearbetas av Johannesbergs
granitindustri, huvudsakligen för export till Tyskland. Arbetsstyrkan har på senare tiden
varit cirka 70 man.
Vid 1-tiden på måndagseftermiddagen avbrändes i stenbrottet ett sprängskott, vilket
råkade få synnerligen olyckliga verkningar, i det att en sten av cirka 20 kg. tyngd träffade
en arbetare, som var sysselsatt ett 60-tal meter därifrån. Han blev därvid mycket svårt
skadad i bröstet, varjämte båda händerna blevo illa tilltygade. Läkare tillkallades
omedelbart från Älmhult, men vid dennes ankomst till olycksplatsen var den skadade
redan död.
Den omkomne, vars namn var Ivar Gustavsson, var i 30-årsåldern och hemmahörande i
Lönsboda. Han var gift och efterlämnar förutom maka även tvenne minderåriga barn.
Polisundersökning rörande den timade olyckan hölls senare på eftermiddagen, varvid det
konstaterades, att ren olyckshändelse förelåg.
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Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 27 Augusti 1938.
Födelsedag.
60 år fyller i dag skräddaremästaren Vilhelm Karlsson, Häradsbäck.
Hr Karlsson är född i Härlunda, där hans föräldrar innehade skrädderi. Han började
tidigt i barndomen ägna sig åt skrädderifacket och vandra i sin faders skola. I unga år tog
han anställning i olika skrädderier, bl.a. i Stockholm och Köpenhamn. Efter detta reste
han till Amerika och hade där anställning inom skrädderibranschen. Han har korsat
Atlanten över till Amerika vid sex olika tillfällen. Vid sin senaste hemkomst år 1931
inköpte han sin nu vackra villa i Häradsbäck, där han sedan fortsatt sin rörelse i god
fackkunskap.
Hr Karlsson har helt ägnat sig åt sitt yrke, varför han ej fått tid över till det kommunala
livet. Inom sällskaplivet är han en humoristisk människa, som förvärvat sig många vänner
och bekanta.

Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 13 September 1938.

Tillkännagives,
att
Gud i sitt allvisa råd behagat
hädankalla
min älskade maka och vår kära
mor

Hanna Nilsson
f. Eriksson,

som stilla avled i dag i tron på sin
Frälsare efter endast ett par dagars
sjukdom i sitt 79:de levnadsår,
efterlämnande oss, barnbarn, släktingar och vänner i djupaste sorg.
Spjutaretorp, Härlunda den 10
september 1938.
CARL NILSSON.
Hilding o. Antonia. Ester o. Martin.
Herman o. Betty. Bernt o. Carla.
Helga o. Arvid.

Ernst.

W. Ps. 275, v. 8 - 9.
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Ur Smålandsposten N:o 150 Lördagen den 24 September 1938.
Påkörda av lättviktsmotorcykel. Ett par unga flickor från Norraryd blev vid 7-tiden i
onsdags kväll i närheten av Ryd påkörda av en lättviktsmotorcykel, förd av en yngling
från Urshult. Cyklisten kom från Norraryd på väg mot Ryd och flickorna kommo gående
också på väg mot Ryd, då de helt plötsligt blevo bakifrån påkörda av cyklisten och föllo
omkull. I fallet ådrogo sig en av flickorna, fröken Stina Hjelmberg, Norraryd, en hjärnskakning och en del kontusioner i ryggen, så att hon måste intaga sängen. Den andra
flickan och cyklisten sluppo undan med några mindre skråmor. Sammanstötningen lär ha
berott på att cyklistens lyse krånglat, så att han inte observerat de gående flickorna.

Ur Smålandsposten N:o 171 Söndagen den 30 Oktober 1938.

FÖRLOVADE.
Gösta Bohman
Anna Eliasson
Häradsbäck
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 8 December 1938.
Min kärleksfulle och uppoffrande
make
och min käre pappa
Handlanden

Carl Olsson
har i afton stilla och fridfullt ingått
i den eviga vilan efter ett tåligt
buret lidande i en ålder av 79 år
och 6 månader, djupt sörjd och
saknad men i ljust och tacksamt
minne bevarad av oss, brorsbarn,
övriga släktingar och många
vänner.
Haga, Häradsbäck den 5 december
1938.
CHRISTINA OLSSON.
Gerda.
En handsbredd är vår levnads mått,
Vår livskraft är förgänglig,
Vi vandrar fram som skuggor blott,
Vår omsorg är fåfänglig.
Se, inom kort vi bäras bort
Att djupt i jorden gömmas.
Må sorg, som följer båren hit,
Få 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.
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Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 20 December 1938.
Begravning.
I Härlunda kyrka jordfästes på söndagen grosshandl. Carl Olsson, Haga.
Under sorgemusik inbars den blomsterprydda kistan i templet, företrädd av prestaver,
vilka fördes av grosshandl. Adamsson , Ryd, och bankdirektör Jeppsson, Lönsboda. Från
läktaren sjöng kantor O. Olsson ”Bliv kvar hos mig, se dagens slut är när!” Komminister
Linder, iförd mässkrud höll med utgång från orden ”Jag lever och I skolen också leva” en
manande betraktelse.
Vid graven frambars en sista farväl av lärare A. Johansson, Verlebo och överlärare
Alvén, Alvesta, som i innerliga ordalag tolkade saknadens och tacksamhetens känslor.
Bankdirektör Jeppsson talade å egna vägnar samt nedlade också en blomstergärd från
A.-B. Mårten Perssons Valskvarn, Kristianstad, och tackade för mångårig och trogen
affärsförbindelse.
Grosshandl. Adamsson frambar sitt tack för gammal vänskap och nedlade en krans med
tack från Allmundsryds sparbank, vars styrelse den avlidne tillhört. Direktör P. Härlin,
Älmhult, tolkade sitt sista tack och nedlade en blomstergärd med tack från Skand. Kredit
A.-B. i Älmhult, vars mångårige styrelseledamot grosshandl. Olsson varit.
Komminister Linder nedlade å Härlunda församlings vägnar en krans och tackade för
trogen och ospard möda inom församlingen.
Kommunalordföranden C. Gustavsson, Trolleboda, nedlade en krans från kommunalnämnden i Härlunda åren 1927 – 1931 och frambar ett tack till den avhållne värderade
ordföranden.
Med. kand. Tomenius, Stockholm, och fänrik Härlin bringade den avlidne en versifierad
sista hyllning.
Nämndeman Einar Gustavsson, Häradsbäck, nedlade en krans samt framhöll i tacksamma och erkännande ord, vad grosshandl. Olsson varit för Härlunda församling samt
framhöll dennes stora hjälpsamhet mot alla.
Till sist frambar direktör Härlin de sörjandes tack för all hedersbevisning.
En överväldigande stor blomstergärd nedlades vid båren.
Med grosshandl. Olsson bortgick en man av gamla stammen, som varit till ovärderlig
nytta inom Härlunda socken. Otaliga äro de uppdrag, som han innehaft inom sin
hemförsamling, och alla dessa har han fullgjort redbart och troget, med största nit och
noggrannhet. Oräkneliga äro de människor, som kommit till honom och fått hjälp och
värdefulla råd. Grosshandl. Olsson var en rikt begåvad man, på samma gång som han var
ovanligt praktisk i allehanda ting. Gammaldags tro och heder utmärkte honom och varmt
älskade han sina fäders kyrka. Detta har han och hans maka visat, då de vid flera tillfällen
till Härlunda kommun donerat medel för templets och kyrkogårdens prydande. Ett
ytterligare tillägg på 5,000 kr. fick Härlunda kyrka emottaga de sista dagarna av hans
levnad. Stor är saknaden efter den duglige och rättrådige hedersmannen, som nu slutat sin
arbetsfyllda och gagnerika levnad.

Ur Smålandsposten N:o 3 Fredagen den 6 Januari 1939.
Dödsfall.
Hos en dotter i Skruv avled i måndags änkefru Brita Helena Nilsson från Karsemåla i
Härlunda i sitt 91:a levnadsår.
Hon har de fem sista åren åtnjutit vård hos en dotter, ackuschörskan Hulda Johansson,
Skruv. Närmast sörjande äro tre döttrar och en styvson. Trots sin höga ålder och livets för
henne särskilt hårda prövningar var hon in i det sista vid god vigör.
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Ur Smålandsposten N:o 5 Tisdagen den 10 Januari 1939.
Begravning.
Trettondedagen jordfästes i Härlunda kyrka fru Linnéa Svensson, maka till lantbr.
Gustav Svensson, Siggaboda, Härlunda.
Komminister Linder förrättade jordfästningen. Vid graven talade en svägerska till den
avlidna och läste några verser. Lantbr. Karl Johansson, Spjutaretorp, frambar de närmast
sörjandes tack till den avlidna. Psalmsång vid graven framfördes även av Karl Johansson.
En stor myckenhet blommor och kransar hade ägnats den bortgångnas minne.
Fru Svensson var vid sin bortgång endast 46 år gammal. Hon efterlämnar minnet av en
god och uppoffrande maka och moder, som helt ägnade sig åt familjen och de sina.
Saknaden kännes därför tung för maken och de fyra barnen. Hon sörjes dessutom av
åldrig fader och moder, syskon och många släktingar och vänner.

Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 28 Januari 1939.
Vår älskade mor och farmor

Emma
Lyckberg
har i dag stilla insomat i tron på sin
Frälsare i sitt 76:e levnadsår.
Sörjd och saknad.
Vashult pr. Häradsbäck den 26 jan.
1939.
Barn o. Barnbarn.

G. ps. 480.

Ur Smålandsposten N:o 36 Söndagen den 5 Mars 1939.
Häst påkörd och dödad av bil. Ett vackert ettårsföl, tillhörande P. Persson, Torbjörnahult, Härlunda, blev häromdagen överkört och dödat. Fölet hade kommit löst och sprungit
ut på vägen. Det blev snart infångat men slet sig strax löst igen. Det fortsatte att springa
mot Älmhult. En bil kom körande från det hållet med hög hastighet och stötte ihop med
fölet, så att det kastades helt upp i luften och av vägen. Tre ben brötos, buk och inälvor
sprucko, och det dog nästan genast. Bilen, som stötte ihop med fölet blev rätt svårt
skadad.
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Ur Smålandsposten N:o 37 Tisdagen den 7 Mars 1939.
Dödsfall.

Tillkännagives
att
Gud till sig hemkallat
min älskade make
och vår käre fader
f. Hemmansägaren

Petter Persson
som i dag stilla insomnat i sitt
78:e levnadsår, djupt sörjd och
saknad av mig, barn och barnbarn,
bröder, släkt och vänner.
Torbjörnahult, Häradsbäck den
4 mars 1939.
KRISTINA PERSSON.
Barn och Barnbarn.
Sov i ro, du gode Far
från all livets smärta.
Tack för all Din kärlek stor,
goda fadershjärta.
Sov i ro, från sorgen all,
uti tysta griften,
ljuvt Ditt minne leva skall
under livets skiften.
Sv. ps. 473 o. 477.

Under lördagen avled i sitt hem hemmansägaren Petter Persson, Torbjörnahult,
Härlunda, i en ålder av över 77 år.
Den avlidne var född i Virestad. I unga år
emigrerade han till Amerika, där han vistades några år, varefter han vände åter till
hemlandet. Efter hemkomsten omkring 1887
ingick han äktenskap och övertog sin svärfaders gård i Torbjörnahult, vilken han innehade till för kort tid sedan, då han överlämnade gården till två av sina barn.
Under sin krafts dagar var han en driftig
och arbetssam jordbrukare. Han anlitades
även i det kommunala och var sålunda under
många år ledamot av kommunalnämnden,
fattigvårdsstyrelsen m.m.
Med Persson gick en hedersman ur tiden.
Genom sin redbarhet och karaktärsfasta
väsen åtnjöt han allmän aktning och förtroende.
Närmast sörjande äro maka och fyra barn,
tre söner och en dotter, av vilka dottern
Josefina och sonen Johan innehar fädernegården, sonen Josef är lantbrukare i Pjätteryd
och sonen Viktor handlande i Ryd.

Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 23 Mars 1939.
Från Härlunda, skrives till oss:
Helsingeflickan Anna Östs swingkvartett gästar i kväll Linkullens tivoli. Dessa
publikfavoriter svarar för ett rikt och trevligt program. Det blir en helafton i musikens
värld. Efter föreställningen blir det dans.
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Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 28 Mars 1939.
Dödsfall.

Tillkännagives,
att
Gud till sig hemkallat
min älskade make
och vår käre fader
f. Hemmansägaren

Nils Magnus Pettersson
som i dag efter en lång tids
sjukdom avled i sitt 64:de
levnadsår, djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av mig,
barn, sonhustru, måg, syskon, släkt
och vänner.
Vashult, Häradsbäck d. 26 mars 1939.

I tisdags avled efter en kort sjukdom f.
hemmansäg. Nils Magnus Pettersson, Vashult, Härlunda, 64 år gammal.
Pettersson var född i Helmeshult, V.
Torsås. Samtidigt som han ingick äktenskap
inköpte han en gård i Vashult, som han
under en följd av år brukade och för ett 10tal år sedan överlämnade till en dotter och
måg. Pettersson var en arbetssam och
rättrådig man. Han sörjes närmast av maka,
barn och barnbarn samt släktingar.

WENDELA PETTERSSON.
Per o. Ellen.

Judit o. Justus.

Enoch, David, Astrid, Greta, Svea,
Sven, Elvira.

W. Ps. 204, 124.

Ur Smålandsposten N:o 55 Söndagen den 9 April 1939.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives,
att
Gud behagat hädankalla
f. hemmansägaren

Johan M. Jonsson
som i dag fridfullt ingått i den
eviga vilan i sitt 74:de levnadsår,
djupt sörjd och saknad av mig,
barn, syster, övriga släktingar och
många vänner.
Billarp den 6 april 1939.
JENNY JONSSON.
Hilda o. Waldemar.
Semmy o. Gunnar.
Edla o. Håkan. Agnes o. Oscar.
Ellen o. John. Berta o. Torsten.
Gerda. Lilly. Margit.

Efter endast några dagars sjukdom avled i
torsdags e.m. i sitt hem f.d. hemmansäg.
Johan M. Jonsson, Billarp, 73 år gammal.
Den avlidne var född i Ulriksmåla, Härlunda, där fadern var lantbrukare. Jonsson,
som i unga år vistats i Amerika, övertog
senare fädernegården, vilken han brukat i ett
40-tal år, tills han för några år sedan sålde
densamma och inköpte en mindre fastighet i
Billarp.
Genom sitt vänsälla väsen hade han förskaffat sig många vänner. Han sörjes närmast av maka och nio barn, samt barnbarn
och syster.

W. Ps. 66.
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Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 13 April 1939.

Min käre make
och gode fader

Gustav V. Pettersson
har i dag stilla insomnat i sitt 78:de
levnadsår, innerligt sörjd och
saknad samt i ljusaste minne
bevarad.
Kibboström, Häradsbäck den 11/4
1939.
KRISTINA PETTERSSON.
Barn och Barnbarn.

W. Ps. 482 v. 5 - 6.

Födelsedag.
70 år fyller i morgon fru Kristina Adamsson, maka till hemmansägaren P. J. Adamsson,
Krampanäs, Härlunda.
Fru Adamsson, vilken är född i Amundshylte, samma socken, kom tidigt ut i världen för
att på egen hand förtjäna sitt bröd. Dåtida arbetsdagar voro både långa och tunga, men
förtjänsterna blevo inte i förhållande till till dem.
Efter olika platser i hemtrakten reste fru Adamsson till Tyskland för att pröva sin lycka.
Även här blev det att arbeta hårt för uppehället. Hon reste dock åter till Sverige efter en
tid samt ingick äktenskap. Hon och hennes make har under små förhållanden fostrat 14
barn, arbetat å Skånes betfält höst och vårar med de äldsta barnen som hjälp alltid med
gott humör och smittande glada skratt. De senaste åren har dock fru Adamssons hälsa
varit vacklande. En svår och plågsam värk har lagt den verksamma kvinnan på sjukbädden.

Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 18 April 1939.
Hyllning.
70 år fyllde i torsdags hemmansägaren Olof Olsson, Spjutaretorp, Härlunda, och blev då
föremål för hyllning.
Olsson är infödd Härlundabo. Fyraårig kom han med föräldrarna till Spjutaretorp, där
hans barndomstid förflöt inom den talrika familjekretsen. Vid konfirmationsåldern tog
han anställning som lantbruksbiträde i Blekinge, varifrån han 19-årig for till Tyskland för
att söka sig bättre utkomst. I åtta år arbetade han där vid telegrafverket, innan han
återvände till fädernebygden och förvärvade en hemmanslott i Spjutaretorp samt ingick
äktenskap. År 1911 köpte han det hemman, som han ännu innehar, och å vilket han med
den duktiga makans och sönernas hjälp utfört ett i hög grad betydande kulturarbete. Å den
mest svårbrutna mark har flera tunnland lagts under plogen. Gården avkastning har mer
än fördubblats under de senaste decennierna. Vid sidan om modernäringen har Olsson
nästan varje sommar ägnat sig åt den nu utdöende varande gamla näringsgrenen tjärbränning, och härmed fortsätter han ännu. I många år var Olsson ledamot av fattigvårdsstyrelsen inom församlingen. Olsson har alltid varit en arbetets man i eminent grad samt
tillika redbar, sympatisk och vänsäll.
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Ur Smålandsposten N:o 67 Söndagen den 30 April 1939.
Dödsfall.
Härmed tillkännagives
att
vår älskade mor och farmor

Katarina Håkansson
avled stilla i dag i sitt 92:a
levnadsår, innerligt sörjd och
saknad av oss barn och barnbarn.
Uthövdan, Virestad den 28/4 1939.
OTTO och INGRID.
ANNA. OSKAR.
Barnbarnen.
Jesus Kristus Guds Sons blod
renar oss från alla synder.

För några dagar sedan avled änkan Katarina
Håkansson, Uthövdan, Virestad, i en ålder av
91 år.
Hon var född i Klasamåla, Urshult, men
kom tidigt i tjänst hos traktens lantbrukare.
Efter ingånget äktenskap med Jöns Håkansson från Härlunda bosatte de sig på hemmanet Hästskobäck vid Blekingegränsen.
Den avlidna var en mycket vänsäll och sympatisk människa, som förskaffade sig många
vänner.
Hon sörjes närmast av tre barn, av vilka två
är bosatta i Amerika.

Sv. Ps. 658.

Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 4 Maj 1939.
Födelsedag.
60 år fyller på lördag smedmästaren Gustav Johansson, Tröjemåla, Allmundsryd.
Jubilaren är född i Knihult, Härlunda. Redan som ung kom han i smedlära och drev
därefter egen rörelse först i Väghult, Blekinge, och därefter i Älmeboda samt hade några
år anställning som smed vid Hovmansbygds gjuteri och mekaniska verkstad. År 1911
kom Johansson till Allmundsryd, där han sedan dess drivit egen rörelse. Själva
smidesverksamheten överlämnade han för något år sedan till sonen Berndt, varefter han
tillsammans med en yngre son ägnat sig åt rörledningsinstallationer, inom vilken bransch
han är flitigt anlitad.
Johansson var med vid bildandet av Allmundsryds arbetarekommun, vilken han dock
senare lämnat. Han har tagit verksam del inom I.O.G.T., samt är styrelseledamot i Ryds
hantverksförening. Johansson är lugn, godmodig och human. Egenskaper, som gjort
honom aktad och förskaffat honom vänner i vida kretsar.
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Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 20 Maj 1939.

Tillkännagives
att
vår moder,
Änkan

Blenda Anderson
lugnt insomnat efter ett långt
lidande, i sitt 82:dra levnadsår,
sörjd och saknad av oss barn och
barnbarn samt övrig släkt och
vänner.
Billarp den 17 maj 1939.
BARNEN.

Sv. ps. 477: 8, 9.

Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 1 Juni 1939.
Dödsfall.

Att
min älskade make
och vår käre fader
f. Hemmansägaren

Sven August
Svensson
i dag stilla avlidit i sitt 79:de
levnadsår, är det vår smärtsamma
plikt att tillkännagiva.
I tacksamt minne bevarad.
Spjutaretorp den 30/5 1939.
EMMA SVENSSON.
Emma. Ester. Axel. Sally.
Goldie. Justus. Alex.

Se genom dimman du barnasinne!
När även timman för Dig är inne,
så kallar Fadern. Emellertid
med trohet verkar tåligt lid.

I tisdags avled f. hemmansägaren Sven
August Svensson, Spjutaretorp, Härlunda, i
en ålder av nära 70 år.
Den bortgångne var född i Spjutaretorp och
övertog gården efter sin fader, vilken gård
han sedan innehaft till för omkring ett år
sedan, då han överlämnade den till yngste
sonen. Den avlidne har gjort sig känd som en
arbetssam och dugande jordbrukare. Vid
sidan av jordbruket drev han en omfattande
tillverkning av laggkärl och under senare år
även av snickerier. Inom det kommunala har
han varit anlitad och var bl.a. under många år
ledamot av fattigvårdsstyrelsen.
Han sörjes närmast av maka och sju barn,
varav tre söner och fyra döttrar. Av barnen
vistas fem i Amerika.

Sv. ps. 474.
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Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 27 Juni 1939.

FÖRLOVADE.
Salomon Johansson
Hilma Lyckberg
V. Torsås.

Härlunda.

Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 29 Augusti 1939.
Bilkollision. Under söndagen inträffade i närheten av Lindhult å vägen till Härlunda en
bilolycka, varvid en dam blev illa skuren i ansiktet.
En bil från Agunnaryd gled plötsligt ned på dikeskanten, där den kolliderade med en
vägtrumma. Vindrutan krossades och damen, som satt vid ratten erhöll ett blödande sår i
ansiktet. De tre övriga personerna, som befunno sig i bilen blevo ej skadade. I en
förbipasserande bil upptogs den skadade och fördes till d:r Olivenbaum i Älmhult, där
hon blev förbunden innan hon fick resa till sitt hem. Den kvinnliga chauffören lär ha
uppgivit att hon drabbats av ett svimningsanfall och därigenom mist herraväldet över
bilen, som blev kraftigt demolerad.

Ur Smålandsposten N:o 136 Torsdagen den 31 Augusti 1939.
Begravning.
På Härlunda kyrkogård jordfästes i söndags fru Charlotta Larsson, Slätthult.
Jordfästningen förrättades av komminister G. Linder, som även höll griftetal. Den
avlidnas söner samt hennes halvsyster, fru Elin Svensson, Gåragöl, talade vid graven och
nedlade kransar. En ovanligt rik myckenhet av blommor smyckade griften.

Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 12 September 1939.
Födelsedag.
80 år fyller på torsdag f.d. hem.-äg. Magnus Svensson, Knoxhult, Härlunda.
Han är född i Olofshylte, V. Torsås, och kom för något över 50 år sedan till Härlunda
och inköpte den gård i Knoxhult, där han alltjämt bor. Vid sidan av sitt jordbruk blev han
dessutom genom sin redbarhet och sina kloka och sunda åsikter anlitad i kommunens
tjänst, bl.a. som ledamot i kyrko- och skolråd och tillvann sig församlingens stora aktning
och förtroende.
Då Magnus Svensson för 18 år sedan överlämnade gården i äldste sonens händer, var det
ej för att draga sig tillbaka och i sysslolöshet framleva sin dag. I stället började han ägna
sig åt snickeriyrket, för vilket han alltsedan sin tidigaste barndom haft goda anlag. Otaliga
äro bl.a. de lieskaft, han under dessa år tillverkat och sålt till affärsmän vida omkring och
han är den ende på orten, som är mästare i att förfärdiga laggkärl av alla slag. Varje dag
är han verksam och trägen i sitt arbete, vilket han är ytterst noga med att göra till allmän
belåtenhet.
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Ur Smålandsposten N:o 161 Lördagen den 14 Oktober 1939.
Födelsedagar.
90 år fyller i morgon en av Härlunda församlings äldste innevånare, nämligen f.d.
kyrkovärden Olof Åkesson, Långasjömåla.
Jubilaren är född i Långasjömåla på den gård, där han ännu bor. Hans fader var lantbrukare. Vid 22 års ålder övertog han fädernegården, som då kom i 13:de generationen.
Samtidigt ingick han äktenskap. År 1895 blev han änkling. På denna gård har Åkesson
nedlagt ett omfattande arbete, bl.a. grundförbättringar. Han har uppfört både bostadshus
och ladugård. Vidare har han uppodlat omfattande arealer. 1913 överlämnade han gården
till sin dotter.
Med sina personliga egenskaper tillvann sig Åkesson tidigt ett stort och odelat förtroende inom sin hemsocken. I unga år blev han ledamot i kyrko- och skolrådet och
kvarstod som sådan i 39 år. I 20 år var han kyrkovärd och kyrkokassör. Dessutom har han
varit ledamot av kommunalnämnden samt i sockenkommittén av länets brandstodsbolag,
ledamot i taxeringsnämnden och byggnadskommittén, vilka alla uppdrag han skött med
plikttrohet och heder.
Trots den höga åldern besitter han stor vitalitet och företager alltjämt flera långa promenader till kyrkan.
Sitt goda minne har han i gott behåll, blott hörseln har besvärat honom något.
På grund av sitt rättframma väsen har den åldrige jubilaren vunnit aktning och vänskap.
60 år fyller idag lantbrukaren Alfred Börjesson, Långhult, Härlunda.
Jubilaren är född i Torbjörnahult i Härlunda, där föräldrarna innehade lantbruk. Redan i
unga år övertog Börjesson fädernegården, som han innehade i flera år och med idoghet
brukat. Efter några år inköpte han den gård, han nu innehar. Här har han utfört stora
grundförbättringar både vad byggnaderna och jorden beträffar.
Börjesson är mycket intresserad av jakt och fiske. Personligen är han uppskattad för sin
gladlynthet. Han har fått en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 167 Tisdagen den 24 Oktober 1939.
Härmed tillkännagives
att
min älskade maka och vår
kära moder

Ida Kristina Petersson
avlidit i en ålder av 81 år, 6 mån.,
25 dagar. Sörjd och saknad.
Amundshylte, Häradsbäck den 21
okt. 1939.
OLOF PETERSSON.
Barn och Barnbarn.
Det är så tungt när hyddan vilar från
jordens kval.
Det är så skönt när anden ilar till
himlens sal.
Hav tack älskade som ment oss så väl.
Hav tack för allt, farväl, farväl.

Sv. ps. 235 o. 237.
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Ur Smålandsposten N:o 172 Torsdagen den 2 November 1939.

Min innerligt älskade maka
samt vår moder

HULDA SVENSSON
avled i dag på Ljungby lasarett i en
ålder av 46 år, sörjd och saknad av
mig samt barn, vilket vi härmed
har den smärtsamma plikten att
tillkännagiva.
Vashult pr Häradsbäck den 28 okt.
1939.
CARL SVENSSON.
Mebel. Signe.
Bertha. Bertil.

Sv. ps. 204.

Ur Smålandsposten N:o 168 Torsdagen den 26 Oktober 1939.
Dödsfall.
I går avled f.d. kyrkovärden Olof Åkesson,
Långasjömåla, Härlunda, över 90 år gammal.
Han föddes i Långasjömåla den 15 okt.
Tillkännagives
1849, och han har aldrig bytt vistelseort. En
att
Gud i sitt allvisa råd till sig
ytterst verksam och redbar man har med
hemkallat
Åkesson gått ur tiden. Tack vare sina
vår käre fader och svärfader,
utmärkta personliga egenskaper tillvann han
f.d. Kyrkovärden
sig tidigt stort förtroende inom sin hemsocken, och hans förmåga togs även flitigt i
anspråk för allmänna värv. Redan 1872
som stilla insomnade i tron på sin
Frälsare i en ålder av 90 år och 10
ingick Åkesson äktenskap och övertog fäderdagar, djupt sörjd och i tacksamt
negården. Av Härlunda församling nu leminne bevarad av oss barn,
vande äldre lantbrukare torde väl näppeligen
barnbarn, syskon, släkt o. vänner.
finnas någon, som utfört så betydande förLångasjömåla, Häradsbäck, den 5/10
bättringar å sitt hemman som Åkesson. Bl. a.
1939.
BARNEN.
har han nybyggt samtliga gårdens byggnader,
som utgör tre vackra och tidsenliga boningsW. ps. 477 och 480.
hus jämte ekonomibyggnader. Av gårdens
svårbrutna mark har hr Åkesson nyodlat ansenliga arealer samt bortskaffat en myckenhet sten från den förut odlade marken. Ännu vid 80 års ålder uppförde han med en åldrig
broders tillhjälp långa sträckor stengärdesgårdar.
I unga år blev Åkesson ledamot av kyrko- och skolråd och förestod som sådan i över 39
år. I 20 år var han kyrkovärd och kyrkokassör. Dessutom har han varit ledamot av
kommunalnämnden samt i sockenkommittén av länets brandstodsbolag under en lång

Olof Åkesson,
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följd av år. Han har även fungerat som ledamot i de olika byggnadskommittéer som haft
hand om uppförandet av samtliga socknens skolhus. Allt vad han företagit sig, har han
skött på ett plikttroget, ansvarskännande och dugande sätt. Ända till inemot slutet av sin
långa levnad har Åkesson varit i besittning av god hälsa och en nästan ungdomlig
vitalitet. Vid 68 års ålder lärde han sig åka cykel och idkade cykelsport ända till för några
år sedan. För cirka ett kvarts sekel sedan överlämnade Åkesson sitt hemman till dotter
och måg. Numera äges det av deras son, handl. Viktor Andersson, Häradsbäck – den
15:de generationen i rakt nedstigande led, som varit ägare till detta hemman med sina
åldriga traditioner.
Närmast sörjande äro en son och en dotter, barnbarn och barnbarnsbarn. Dottern är gift
med f.d. kyrkovärden Olof Andersson.

Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den 19 December 1939.
Födelsedag.
60 år fyller i morgon lantbrukare Hilding Johansson, Björkesjömåla, Härlunda.
Johansson är född i Trolleboda, Härlunda. För c:a 35 år sedan inköpte han av sin farbroder det hemman, han ännu innehar. Där har han utfört många grundförbättringar å hus
och jord. Även i det kommunala arbetet har han deltagit. Bl.a. har han varit taxeringsledamot och är ännu ledamot i kommunalnämnden. Genom sitt glada och sympatiska sätt
har han vunnit många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 28 December 1939.

FÖRLOVADE.
Carl (Calle) Bengtsson
och

Ulla-Britt Svensson
Härlunda.
Östraby.
Meddelas endast på detta sätt.
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