Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten
1960 – 1964.
Sammanställda av Anders Ring, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1960.

Förlovade
Rolf Persson
Maj Svensson
Härlunda.

Vår käre broder

Josef Valdemar
Johansson

Hovmantorp.
Nyårsafton.

* 23/4 1910
har denna dag hastigt lämnat oss i
djupaste sorg.

Dödsfall.

Josef Valdemar Johansson †. Genom olycksfall
Björnhult den 29/12 1959.
avled på tisdagen i sitt hem i Tjuvön, Örkened,
SYSKONEN.
diversearbetaren Josef Valdemar Johansson i en
”Det är blott ett steg mellan
ålder av knappa 50 år.
livet och döden”.
Han var bördig från Björnhult i Härlunda församling och han har även varit bosatt i denna by till
för något år sedan, då han flyttade till Tjuvön. Han var en duktig arbetare och mycket anlitad i sin
hemort för skogs- och jordbrukssysslor samt som sågverksarbetare.
Han var ogift och sörjes närmast av syskon, övrig släkt och vänner.

Bröllop.
I Härlunda prästgård vigdes nyårsafton hr Henry Wirsén och fru Hilda Winkvist, båda från
Häradsbäck. Vigselförrättare var komminister Gustaf Ohlsson, Härlunda.

Ur Smålandsposten N:o 4 Fredagen den 8 Januari 1960.
Torvströfabrik totalförstördes
vid Lekarekulla.
Natten till trettondedagen brann en nyuppförd torvströfabrik i Lekarekulla, Virestad, ned
totalt, och ägarna, fabrikör Sven Nilsson och Erik Håkansson, Häradsbäck, åsamkades
förluster, trots att försäkringar finns för cirka 30.000 kronor.
Branden upptäcktes vid 2-tiden på natten av i bil passerande ungdomar, vilka omedelbart larmade Älmhults brandkår. Branden hade dock redan fått mycket god näring i det
eldfängda materialet, och på några minuter var hela anläggningen, en stor torvströlada
jämte fabrik nedbrunnen med alla inventarier.
Byggnaden var uppförd så sent som våren 1959 och var i trä. Fabriken torde att komma
återuppföras omedelbart. Det blir dock ett kännbart avbrott i driften för ägarna.
Orsaken till branden är ännu höljd i dunkel, man hade arbetat i fabriken dagen före
eldsvådan.
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Ur Smålandsposten N:o 13 Lördagen den 23 Januari 1960.
Födelsedag.
60 år fyller på tisdag fru Iris Ingeborg Pettersson, maka till hemmansägaren Gustaf Pettersson, Amundshylte, Härlunda. Hon är född och uppväxt i Häradsbäck, där föräldrarna
innehade ett torpställe, vilket tillhörde dåvarande poststationsföreståndaren Johan Olsson
i Häradsbäck. Under ungdomstiden innehade hon anställning vid olika platser, tills hon
vid 20 års ålder ingick äktenskap och makarna bosatte sig då på Norratorp. De
arrenderade även ett jordbruk i Krampanäs och brukade båda, men överlämnade arrendet
efter några år och ägnade sig helt åt Norratorp. Fru Pettersson har gjort sig känd som en
dugande husmor, en god maka som ägnat all sin omsorg för hemmet och familjen.
Genom sitt goda och blida väsen har hon blivit omtyckt och värderad. En ovanligt stor
högtidsdag blir det för familjen då maken två dagar senare fyller 65 år.

Ur Smålandsposten N:o 19 Tisdagen den 2 Februari 1960.
Födelsedag.
80-åring

80 år fyller på fredag en för Härlundaborna – för folket i bygden däromkring – välkänd person,
växelstationsföreståndarinnan, fru Hilma Carlsson, Trekanten, Häradsbäck, maka till framlidne
skräddaremästaren Wilhelm Carlsson.
Hilma Carlsson har i motsats till andra befattningshavare vid statliga verk, med ålderns rätt dragit
sig tillbaka från sitt värv vid ordinarie pensionsålder. Hon är dagligen verksam på sin ansvarsfulla
post. Vi förmodar väl, att kyrkoböckerna anger den rätta födelsedagen, men när man ser och talar
om fru Carlsson blir man tvivlande och det är mycket svårt att förstå att det är en 80-åring man har
framför sig. Åren tycks ha gått henne spårlöst förbi och vore hon inte utrustad med den vitalitet
och det ungdomliga sinnelag som hon har, skulle hon vare sig orka eller klara det påpassliga och
många gånger påfrestande yrke som hon nu har. Televäxeln, som är öppen dygnet runt under hela
året klarar hon med hjälp av ett biträde på dagarna och med detta arbete tänker hon väl, om hälsa
och krafter står henne bi, att hålla på ännu några år.
Hon är född i Ljungby församling, Kalmar län där fadern var verkmästare på bobinfabriken. I 18årsåldern flyttade hon till Kristianstad och innehade under ett par års tid sin anställning på
Frimurarehotellet där. Hon flyttade sedan till Stockholm och efter något års vistelse i huvudstaden
bosatte hon sig i Helsingfors. Under sin Finlandstid var hon tidvis även bosatt i Ryssland. År 1914
emigrerade hon till Amerika och tillträdde där en anställning som hotellkassörska i New York.
Hon ingick äktenskap med skräddaremästare Wilhelm Carlsson 1921 och samma år reste makarna
till hemlandet och stannade där under en femårsperiod. De inköpte därvid en villafastighet i
Häradsbäck, där fru Carlsson alltjämt är bosatt. Maken bedrev här skrädderirörelse fram till 1926
då de återvände till New York för att fortsätta samma bransch där. 1931 flyttade de åter igen till
Häradsbäck och samma år tillträdde hon tjänsten som växelstationsföreståndarinna, vilken syssla
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hon under alla år sedan skött på ett mycket förtjänstfullt sätt. Maken avled 1946. Trots sin strängt
upptagna tid har hon ändå hunnit att ägna sig åt föreningsverksamhet och Röda korskretsen samt
kyrkliga sykretsen har i henne haft en intresserad medlem.
Hennes stora rättskänsla, gästfrihet och vänliga gemyt har förskaffat henne många vänner och en
hel bygd aktar och värderar den ”ungdomliga” föreståndarinnan på Häradsbäcks växelstation.

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 3 Mars 1960.
Härlunda Röda korskrets, har haft årsmöte i församlingssalen i Häradsbäck.
Medlemsantalet har ökat med 12 till 128 under år 1959. Tre husmödrar har beretts
semestervistelse i Öjaby och ett barn kolonivistelse. En sjukvårdskurs under ledning av
syster Tora har hållits i bygdegården. Trafikbilarna i Häradsbäck har utrustats med vissa
tillbehör för sjuktransport. Räkenskaperna balanserar på kr. 2.652:77 med en behållning
av 95:75. Bland inkomsterna märkes inkomster från auktion, kyrksöndag m.m. 1.955:70,
gåvor och egna insamlingar 122:40. Den gamla gångedagen ”Mattsmässan” firades den
27 sept. med kyrkkaffe i bygdegården och föredrag om Palestina av lärarinnan Siv
Hörsta, Ingelstad. Till spastikervården har anslagits 500 kr. och till landshövding
Bergquist Röda korsfond 50 kr.
Vid årsmötet företogs val av två styrelseledamöter för en tid av tre år. Istället för
lärarinnan Nina Olsson, Häradsbäck, som avsagt sig ledamotskap, valdes nämndemannen
Ragnar Svensson, Billarp. De båda avgående ledamöterna fru Dorotea Johansson,
Häradsbäck, och fru Mildred Johansson, Hårdahult, omvaldes enhälligt. Revisorer blev
kvarnägare Albin Kroon, Häradsbäck, och f. smedmästaren Alfred Wickström,
Häradsbäck. Som ombud vid distriktets möten utsågs fruarna Ebba Karlsson, Truvedstorp
och Margit Johansson, Långhult. Efter årsmötesförhandlingarna konstituerade sig
styrelsen sålunda: v. ordförande Ragnar Svensson, Billarp, sekreterare fru Lilly Kroon,
Häradsbäck, kassör fru Dorotea Johansson, Häradsbäck, materialförvaltare fru Vera
Axelsson, Häradsbäck. Övriga ledamöter fruarna Mildred Johansson, Hårdahult, och
Linnéa Åberg, Häradsbäck. Av distriktsstyrelsen förordnad är komminister Gustaf
Ohlsson, Häradsbäck. Vid årsmötet bjöds samtliga närvarande på kaffe genom kretsens
försorg.

Ur Smålandsposten N:o 40 Torsdagen den 10 Mars 1960.

Häradsbäck får
fartbegränsning?
I fjol ingick Almundsryds köpings kommunalfullmäktige på rekommendation av
trafiksäkerhetskommittén i köpingen till länsstyrelsen med anhållan om att fartbegränsning måtte införas på väg 84 å dess sträckning genom Häradsbäcks samhälle,
närmare bestämt mellan kafé Linnéa och kafé Haga.
Länsstyrelsen tog upp saken till prövning, men eftersom vägförvaltningen bestämt
motsatte sig den föreslagna åtgärden under motivering, att Häradsbäck ej kunde
betecknas som tättbebyggt samhälle, lämnades anhållan utan avseende.
Nu har emellertid en ny opinionsstorm för införande av fartbegränsning blossat upp.
Kyrkorådet och kyrkostämman i Härlunda har avgivit en skivelse, där det enhälligt uttalas
en önskan om införande av begärd fartbegränsning. Man påpekar, att genomfarten i
samhället är mycket besvärlig. En mängd olyckstillbud har under årens lopp inträffat.
Under fjolåret skedde bl.a. en krock mellan två personbilar, en fyraårig pojke blev påkörd
av en brödbil. De värsta passen är vid Hagadal, där det finnes en svårt skymd kurva samt
mittför Hj. Karlssons affär, där ett backkrön skymmer sikten.
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Landsfiskalen har yttrat sig i frågan, och han har ej endast förordat fartbegränsningen
utan även utsträckt densamma till att börja gälla från en punkt 50 m. väster om idrottsplatsen till 100 m. öster om Hagadals kafé. I synnerhet på lördagskvällar, då det livligt
besökta Linkullens dansetablissemang har tillställningar med ty åtföljande anhopning av
bilar och besökande, är situationen svår.
Kyrkostämmans opinionsskrivelse har samlat så gott som 100 % underskrifter från
invånarna i samhället, och även kommunalfullmäktige beslöt att ånyo stödja kraven.
Vägförvaltningens inställning är emellertid fortfarande densamma och från detta håll
avrådes fortfarande med bestämt fartbegränsning.

Ur Smålandsposten N:o 41 Lördagen den 12 Mars 1960.
Dödsfall.

Vår käre far
f.d. hemmansägaren

Magni Jonasson
* 9 jan. 1870
† 9 mars 1960
har i dag lämnat oss släkt och vänner
i djup sorg och saknad.
Husjönäs den 9 mars 1960.
BARNEN
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Magni Jonasson †. I onsdags avled f.d. hemmansägaren Magni Jonasson, Husjönäs, Härlunda,
i en ålder av 90 år.
Han är född och uppvuxen i orten och fick tidigt
lära allt, som har att göra med ett jordbruks skötsel.
I ungdomsåren vistades han en tid i Amerika. Återkommen övertog han föräldragården, som han brukade med stor flit och duglighet till i slutet av 30talet, då en son övertog gården. De tre senaste åren
har Magni Jonasson vistas på Häradsbäcks ålderdomshem.
Änkling sedan 11 år sörjes han närmast av sju
barn, varav tre vistas i Amerika, barnbarn, barnbarnsbarn och många vänner.

Sist, min Gud jag dig nu beder:
Tag min hand uti din hand,
Så att du mig alltid leder,
förer till ditt fröjdeland,
Varest ändas allt besvär;
Och när loppet slutat är
Och jag dig min ande sänder,
Tag då den i dina händer.

Ur Smålandsposten N:o 45 Lördagen den 19 Mars 1960.
Födelsedag.
80 år fyller i morgon husägaren Karl Vilhelm Magnusson, Långhult, Häradsbäck. Han är född i
Urshult men flyttade med sina föräldrar till Härlunda och bosatte sig på ett torpställe benämnt
Fåglahem, vilket tillhörde kronohemmanet Björkeryd, och här växte han upp. I ynglingaåren arbetade han med skogsarbete samt tillfälligt å betfälten i Skåne. Sedan fortsatte han med att hjälpa
ortens befolkning med sysslor av olika slag. I många år var han en trogen och god arbetare åt
dåvarande ägaren av Hagadals pensionat i Häradsbäck. År 1934 inflyttade han i egen nybyggd
stuga men nu hjälper han trots den höga åldern ännu några av sina bästa vänner med vedhuggning.
Han är begåvad med en ovanligt god hälsa. Han har besökt läkare endast tre gånger och då endast
för ytliga skador. Jubilaren är en ovanligt begåvad man. I unga år roade han sig ofta med att skriva
dikter. Han är lugn och stillsam och oföränderligt nöjd med sin närvaro. Hans käraste fritidssysselsättning är läsning av all slags litteratur.
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Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 22 Mars 1960.

Förlovade
Sten Rikardsson
Astrid Johansson
Härlunda.

Ur Smålandsposten N:o 48 Torsdagen den 24 Mars 1960.
Födelsedag.
50-åring

50 år fyller på lördag fru Ellen Nilsson, maka till hemmansägaren och kyrkovärden Per
Nilsson, Vashult, Härlunda. Hennes vagga stod på den anrika släktgården Tärningetorp i
V. Torsås. Hon blev dock i späd ålder moderlös och som syskonringen var stor, fick hon
ett nytt hem hos fränder i Vashult, kyrkovärden Alfred Johansson och hans maka, vilka
adopterade henne. Hon har också förblivit dem och gården trofast. I unga år ingick hon
äktenskap med barndomsvännen Per Nilsson, och de båda makarna har i flera år varit
ägare till gården. Om Ellen Nilsson kan med fog sägas, att hon är en husmor i sin prydno,
som med samma arbetsglädje är verksam både inom- och utomhus. Det stora, traditionsrika hemmets skötsel förestår hon på ett sätt som vittnar om ordning och kärlek till
hemmet som sådant. Med en gästfrihet som är tämligen ovanlig och en spontan hjärtlighet
öppnar hon sina dörrar, något som även utmärker hennes make.
Hon är en av de första i församlingen som jämte sina anhöriga öppnade sitt hem för
gammaldags husförhör, och kärleken till fädernas kyrka är utmärkande drag i Vashult, där
Per Nilsson utgör 4:e generationen gårdsägare i ordningsföljd, som alla varit kyrkovärdar.
Inom Härlunda kyrkliga sykrets samt Röda kors, har Ellen Nilsson alltid arbetat,
osjälviskt och gärna. Hennes goda hjärtas spontanitet blommar ofta fram vid de besök hos
sjuka och gamla, som hon i tysthet besöker. Hon är sedan en tid SLKF-avdelningens
kassör. Enkel, glad och omtyckt, passerar hon nu halvsekelsträcket på livsvägen, ung till
sinne och gestalt.
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Ur Smålandsposten N:o 51 Tisdagen den 29 Mars 1960.
Häradsbäcksbo på kyrkbesök
fick tjuvvisit
En ensamboende man i Låkhult, Häradsbäck, fick på söndagen ovälkommen påhälsning
i sin stuga under sin bortovaro.
Han hade övervarit högmässan i Härlunda kyrka, och sedan följt med en broder, boende
i Krontorpet, Härlunda, hem. Då han vid 19-tiden på kvällen återvände till sitt hem,
upptäckte han inbrottet.
Tjuven eller tjuvarna har tydligen försökt ta sig in genom att slå sönder en ruta i
ytterdörren på framsidan. Efter att ha misslyckats där, gjorde de ett nytt försök på
köksdörren, vilken de lyckades forcera. Sedan gick de husesyn i stugan, och i en olåst
byrålåda tillgrep de 1.300 kr. i kontanter, bestående av 100- och 10-kronorssedlar samt 75
kr. i silver. Almundsrydspolisen utreder.

Ur Smålandsposten N:o 54 Måndagen den 4 April 1960.
Härlunda östra SLS-avdelning, bildades på fredagskvällen.
Till avdelningsordförande valdes Artur Karlsson, Amundshylte, studieledare, Sven
Andersson, Åbogen, Arvid Augustsson, Björkesjömåla, kassör. Revisorer: Vivi Tranvik,
Trolleboda, Elsa Karlsson, Amundshylte. Ombud till distriktsstämma Sven Andersson,
Åbogen, Anna och Arvid Augustsson, Björkesjömåla. Inom området har under året två
cirklar varit i verksamhet, en ”Blommor i kruka och vas” med Signe Andersson, Åbogen
som ledare och en ”Bilen och vi” med Sven Andersson, som ledare.
Avdelningen bildades i samband med en filmkväll, som var anordnad hos Artur
Karlsson, Amundshylte, varvid distriktsstudieledare Rune Johansson, Växjö, visade ett
par filmer. Hr Johansson framförde också distriktets lyckönskningar till den nybildade
avdelningen.
Barn vållade gräsbrand. En gräsbrand uppstod i lördags hos hemmansägaren Egon
Iversen, Bromåla, Häradsbäck.
Brandkåren fick rycka ut, men kunde snart återvända, då familjen Iversen i det närmaste
avvärjt faran. Omkring 1.500 kvm blev dock avbränt. Elden hade orsakats av barns
ovarsamma lek med tändstickor.

Ur Smålandsposten N:o 55 Tisdagen den 5 April 1960.
Hotande gräsbrand
i Häradsbäck.
Vid 11-tiden på söndagen fick Härlunda brandkår en ny utryckning i anledning av en
gräsbrand.
Denna gång brann det i gräset i ett backkrön i Godhult, Häradsbäck. Närboende hade
observerat elden och hade nästan släckt den, när brandkåren anlände, men elden började
åter blossa upp, och det brann friskt i gräset och det såg hotande ut, då gårdens byggnader
låg nära intill.
Hur elden har uppkommit vet man inte.
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Ur Smålandsposten N:o 69 Måndagen den 2 Maj 1960.

Förlovade
Gunnar Svensson
Eva Lennartsson
Härlunda.
Kävlinge.
Valborgsmässoafton 1960.

Ur Smålandsposten N:o 70 Tisdagen den 3 Maj 1960.

Valborgsmässofirandet i Härlunda

Göingeflickorna medverkade med några av sina sånger
i Härlunda bygdegård.

Valborgsmässofirandet i Härlunda hade i år en ganska stor tillslutning. Bygdegårdsföreningen stod som arrangör. Programmet inleddes med att Härlunda kyrkokör under
kantor Hilding Henrikssons ledning medverkade med ett knippe vårsånger. Vid majbålet
talade komminister Gustaf Ohlsson, Härlunda, och hälsade våren välkommen. Därefter
samlades man i bygdegården, där det först blev servering av kaffe. Sedan framförde
”Göingeflickorna” några av sina alltid omtyckta sånger samt visades en film.

Ur Smålandsposten N:o 80 Lördagen den 21 Maj 1960.

Härlunda
Fastighets- och lösöreauktion
Lördagen den 28 maj 1960 kl. 13.00 låter stbh. delägarna efter lärarinnan Ester Urzander genom auktion försälja fastigheten Häradsbäck 145
välbelägen i Häradsbäcks samhälle med stor tomt och vacker trädgård.
Bostadshus i två våningar i funkisstil, reveterat med fem rum och hallar
i gott skick fullt modernt. Stort uthus. Dels försäljes två byggnadstomter. Av lösöret nämnes matsalsmöbel i ek, div. udda möbler, självspelande piano, gungstol, mangel, väggklocka, radio, grammofon, tavlor, armatur, koppar, glas, porslin, silver, prydnadssaker, sängkläder,
linne, mattor, lexikon, värmeelement, bränntorv och ved m.m., m.m.
Köpare av fastigheten skall erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Övriga villkor vid auktionens början.
Häradsbäck den 20 maj 1960.
ERNST LINDBERG. Tel. 6A.
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Ur Smålandsposten N:o 82 Tisdagen den 24 Maj 1960.

Min älskade make, vår käre pappa
och morfar

Ernst Wilhelm Magnusson
* 9/8 1888
har i dag hastigt lämnat oss i djupaste sorg.
Ryd och Vislanda den 23 maj 1960.
ESTER
Florence och Larseric
Eskil
Sylvia

Solen har dalat, dagen är slut
Stilla är klappande hjärtat.
Ljuvt är att vila från lidandet ut
Somna från allt som har smärtat.
För dem, som önskar följa den avlidne till hans sista vilorum, meddelas
att jordfästningen äger rum i Almundsryds församlingshem lördagen den
28 maj kl. 14.
Efter jordfästningen inbjudes på kaffe å Nya Hotellet.
Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall.
Ernst Wilhelm Magnusson †. I sitt hem i Ryd avled på måndagen i sitt 72:dra levnadsår
köpman Ernst Wilhelm Magnusson.
Han var bördig från Härlunda och i unga år reste han över till USA där han vistades i flera år. Där
ingick han även äktenskap år 1927. I början av 30-talet kom makarna åter till Sverige och bosatte
sig därvid i Norraryd i Almundsryd där de startade speceriaffär. Denna innehade de till år 1939 då
de överlät den och ägnade sig åt lantbruk i Trestenshult där en gård inköptes. För ett tiotal år sedan
såldes gården och familjen flyttade till det hus i Hönshylte som den nu bortgångne inköpte och
sedan dess bebott med de sina. Ernst Magnusson har under sin levnad gjort sig känd som en
gladlynt och öppenhjärtlig människa som hade lätt att bli bekant och vän med sina medmänniskor.
Han har fått många vänner och livligt högt värderad av alla på orten.
Närmast sörjande är, förutom makan Ester, två döttrar, varav Florence är gift och bosatt i
Vislanda och Sylvia som är bosatt i hemmet. Vidare sörjes han av dotterson och svärson.

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 7 Juni 1960.

Förlovade
Karl-Anders Axelsson
Ing-Marie Pettersson
Häradsbäck.

Växjö.
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Ur Smålandsposten N:o 85 Måndagen den 30 Maj 1960.

Konfirmandjubileum
i Härlunda

1905 års konfirmander har firat 55-årsminnet av sin konfirmation. Samling skedde i
kommunalhuset, där komminister Gustaf Ohlsson, Härlunda, hälsade välkommen.
Därefter tågade konfirmanderna i procession till kyrkogården. Först besöktes deras
konformationslärare, komminister Hjertströms grav, där komminister Ohlsson gav en
minnesbild och en krans nedlades. Sedan besöktes nio kamraters gravar samt nedlades
blommor på varje grav. Därefter tågade konfirmanderna in i kyrkan för att övervara
skriftermål och högmässa, som hölls av komminister Ohlsson. Efter gudstjänsten höll
komminister Ohlsson tal till konfirmanderna. Därefter gjordes upprop. Av 57 konfirmander var 28 döda och 15 hade infunnit sig.
Samkväm var anordnat på pensionat Hagadal, där gamla minnen upplevdes, och tal hölls
av Viktor Johannesson och Sune Petersson. På bilden ses konfirmanderna samlade
utanför kyrkan.

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 21 Juni 1960.
Bröllop.
I Härlunda prästgård vigdes på lördagen hr Josef Johansson och fröken Anita Widing, båda från
Häradsbäck. Vigselförrättare var komminister Gustaf Ohlsson, Härlunda.

Från kristna
verksamheten
Härlunda.
De gamlas dag firades i söndags på sedvanligt sätt. Skriftermål och högmässa förrättades
av komminister Johannes Adrian i Lönsboda. Denne hade såsom skriftermålstext valt
Rom. 8: 33– 34. ”Vem vill anklaga Guds utvalda…” och såsom ämne för predikan över
dagens högmässotext ”Att mista livet eller bevara det”. Härlunda kyrkokör medverkade
med ett par hymner. Vid altartjänsten efter predikan tjänstgjorde komminister Adrian och
församlingens komminister, den förstnämnde såsom sjungande liturg. Högmässan
övervars av en talrik menighet, och antalet nattvardsgäster var stort.
Efter högmässan hade kyrkliga syföreningen inbjudit de gamla till samkväm i Bygdegården. Där hälsade komminister Ohlsson välkommen och vände sig därvid särskilt till
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dagens predikant och skriftertalare. Så serverades kaffe med smörgåsar, ostkaka och tårta.
Parentation hölls över sex avlidna sedan de gamlas dag 1959. Därvid talade komminister
Ohlsson över 1 Kor. 15: 22 ”Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras
levande”. Till sist höll komminister Ohlsson betraktelse över 1 Tim. 6: 6– 12. F. kyrkovärden Carl Ohlsson, Amundshylte, frambar de gamlas tack för den givande dagen.
Tältmöten i Härlunda.
En serie tältmöten har av Härlunda Filadelfiaförsamling hållits i Häradsbäck, vilka
pågått en vecka och varit välbesökta.
Talare har varit pastor W. Linhage, Tingsryd. Dessutom har församlingens egna krafter
vittnat och sjungit. Förutom dessa har sångare och talare från Ryd medverkat.

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 28 Juni 1960.
Bröllop.
I Härlunda kyrka sammanvigdes midsommardagen grovarbetaren Ritze Hugosson, Almundsryd,
och charkuteribiträdet Gun Petersson, dotter till framlidne charkuteristen John Petersson och hans
maka Elsa, Häradsbäck. När brudparet företrädda av brudnäbb tågade in i kyrkan spelade kantor
Hilding Henriksson, Häradsbäck, ”Brudkören” ur ”Lohengrin” av Wagner. Komminister G. Ohlsson, Härlunda, förrättade vigseln och höll tal till brudparet. Kantor Henriksson sjöng från läktaren
”Det är en kostelig ting” av G. Wennerberg. Då brudparet lämnade kyrkan spelades på orgeln
”Preludium” i B-dur av Bach. Efter den kyrkliga akten gavs middag av brudens moder i
Bygdegården för ett stort antal gäster, varvid brudparet blev föremål för hjärtliga hyllningar. Tal
hölls av såväl vigselförrättaren som av kantor Henriksson samt av hr Lindberg, Linneryd. Ett antal
telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 5 Juli 1960.
Bröllop.
I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags torvfabriksarbetaren Olle Håkansson, Uthövdan,
Virestads församling och Vivi Johansson, dotter till hemmansägaren Albert Johansson och hans
hustru, f. Karlsson, Barkhult Västregård, Härlunda. Vigselförrättare var brudens konfirmationslärare, komminister G. Ohlsson, som även höll tal till brudparet.

Ur Smålandsposten N:o 111 Måndagen den 18 Juli 1960.

Förlovade
Harald Henriksson
Carin Secher
Häradsbäck.

Nyköping.
17/7 1960.
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Bröllop.
I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags smedmästaren Erik
Jonsson, Verahult, med fröken Ingrid Svensson, dotter till
framlidne hemmansägaren Viktor Svensson och hans efterlevande maka Gerda f. Johansson, Långasjömåla. Komminister
Gustaf Ohlsson förrättade vigseln och höll tal med ledning av
Jak. 1: 17 ”Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader”. Efter vigseln gav
brudens moder middag i sitt hem för de närmaste släktingarna.
Därvid hyllades de nygifta med tal av vigselförrättaren och med
ett antal telegram.

Hr Erik Jonsson med maka Ingrid f.
Svensson, båda från Härlunda.
(Foto Södrings, Tingsryd).

Ur Smålandsposten N:o 112 Tisdagen den 19 Juli 1960.
Bröllop.
I V. Torsås kyrka har sammanvigts verkstadsarbetaren Sten
Villy Karlsson, Torsåsby, och affärsbiträdet, fröken Helka
Helena Laksonen, Alvesta, dotter till reparatör Calle Laksonen
och hans maka, Lautsakylä, Finland. Vigselförrättare var kyrkoherde John Lindgren till vilkens hem bruden kom som krigsbarn 1942. Efter den kyrkliga akten gav kyrkoherde och fru
Lindgren middag i prästgården för den närmaste släkt- och
vänkretsen. Brudparet blev där föremål för hyllning i tal av
vigselförrättaren samt med telegram.

Hr Sten Karlsson, Torne, med maka
Helka född Laksonen, Alvesta.
(Foto Lundberg, Vislanda).

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 2 Augusti 1960.
Bröllop.
I lördags sammanvigdes i Härlunda kyrka stationsbiträdet
Artur Frantz, Älmhult, och handelsbiträdet fröken Viola
Bernersson, dotter till hemmansägaren Johan Johansson och
hans maka, Knoxhult, Härlunda. Vigseln förrättades av komminister A. Magnusson, Nye, som även höll tal till brudparet.
Brudparet företräddes av två brudnäbbar och uppvaktades
dessutom av truckföraren Rune Frantz, Långhult, och fröken
Mona Svensson, Gylteboda, Virestad. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i bygdegården för ett stort antal gäster.
Brudparet hyllades därvid med tal av vigselförrättaren och
disponent Viktor Andersson, Karlshamn, samt av hemmansägaren Karl Svensson, Gylteboda. Även hyllningar i form av
sång och ett antal telegram förekom.
Hr Arthur Frantz, Älmhult, m. maka
Viola f. Bernersson, Häradsbäck
(Foto Hansa, Älmhult).
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Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 13 Augusti 1960.
Födelsedag.
70 år fyller på måndag fru Emma Maria Johansson, maka till framlidne pensionatsinnehavaren
Otto Johansson, Häradsbäck. Hon är född och uppväxt på Gästgivaregården i Häradsbäck. Hon
ingick äktenskap 1917, och makarna inköpte i samband med detta ett lantbruk i Långhult,
Härlunda, vilket de innehade till år 1924. Ett år senare startade makarna ett pensionat och konditori
i Häradsbäck och bedrev detta till 1942, då det på grund av makens ohälsa bytte ägare. Makarna
förvärvade sedan fastigheten Blädingenäs, Häradsbäck, där jubilaren alltjämt bor. Hon blev änka
år 1954. Fru Johansson är känd som en god kokerska och ofta anlitad som sådan runt om i bygden.
Genom sitt glada och goda umgängesätt har hon många och goda vänner.

Ur Smålandsposten N:o 128 Tisdagen den 16 Augusti 1960.
Från Häradsbäck, meddelas:
Häradsbäcks idrottsförening hade i söndags sin traditionella sommarfest. Programmet
inleddes på idrottsplatsen. I en skämtsam match mellan gubblaget ”Dunder” och flicklaget ”Brak”, åkte gubbarna dit med 6–4. Därefter fortsatte programmet på Linkullen med
gammal och modern dans till tonerna från Thages orkester med Häradsbäcksynglingen
Leif Adolfsson som vokalist. Publiken var ej så stor som vanligt, vilket till stor del säkert
berodde på att många i det vackra vädret åkt till utställningen i Älmhult.

Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 20 Augusti 1960.
Från Häradsbäck, meddelas:
En arbetarbuss skall i dagarna införas mellan Olofström och Häradsbäck, och ett tiotal
arbetare är redan tecknade, men man emotser ännu flera. Då det i Häradsbäck finnes
ytterst få arbetsmöjligheter mottager man detta med stor glädje. Det hade varit tacknämligt om Almundsryds köping, vilken ju som bekant Härlunda är en del av, kunnat
anlägga någon fabrik i denna del av köpingen. En fabriksanläggning som står obegagnad
finnes i Häradsbäck och hade ur alla synpunkter varit lämplig till den planerade plastbåtfabriken i köpingens centrum.

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 1 September 1960.
Från Häradsbäck, meddelas:
Pensionärerna på vårdhemmet i Häradsbäck, har fått mottaga en TV.
När vårdhemmet i Norraryd i julas förärades en TV beslöt socialnämndens ledamöter
från Härlundadelen att på eget initiativ starta en insamling bland ortsbefolkningen. Denna
insamling inbringade 1.850 kr., därav 100 kr. från Häradsbäcks syförening. Den 21 tums
TV som nu inköpts, kostade 1.660 kr. De 190 kr., som blev över kommer att anvisas som
grundplåt till en orgel på vårdhemmet. De tre ledamöter som så troget tiggt ihop pengarna
är vice ordföranden i socialnämnden Theodor Olofsson, Häradsbäck, samt lantbrukarna
Axel Johansson, Torbjörnahult och Bror Johansson, Knihult, vilka nu närvar vid överlämnandet och hoppades att apparaten måtte bli till nöje för pensionärerna.
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Ur Smålandsposten N:o 142 Lördagen den 10 September 1960.
Dödsfall.

Min älskade make,
min käre pappa
Mejeristen

Karl Thorsten
Axelsson
* 17/6 1919
har i dag hastigt lämnat oss, mor,
syskon, svärföräldrar, släkt och
vänner.
Häradsbäck den 7/9 1960.
VERA AXELSSON
Ann-Chatrine
Mor, syskon, svärföräldrar.

Karl Thorsten Axelsson †. På onsdagen avled i
sitt hem mejeristen Karl Thorsten Axelsson,
Häradsbäck, i en ålder av 41 år.
Den bortgångne var född i Farstorp i Skåne, där
fadern hade mejeri och här började han sin bana
som mejerist. Efter praktik kom han i mejeriskola i
Danmark och Åtvidaberg. Därefter hade han anställning på olika platser, i Växjö i tre år, Lammhult tre år, i Hallaryd hos en broder ett år, Killeberg
två år och slutligen i Härlunda, dit han kom 1951.
Han ingick äktenskap 1953. Han var känd som en
skötsam och präktig man, alltid glad och vänlig
samt högt avhållen hos såväl förmän som arbetskamrater.
Närmast sörjande är maka samt dotter, moder,
syskon, svärföräldrar, övrig släkt samt många vänner.

Sv. Ps. 365, v. 1.
Sorgen och glädjen de vandrar
tillsammans,
medgång och motgång här tätt följas åt.
Skyar och suckan med solsken och
gamman
Skiftar alltjämt på vår jordiska stråt.
Jorderiks gull stoft är och mull,
Himlen allen är av salighet full.
Jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
torsdagen den 5 sept. 1960 kl. 14,30.

Ur Smålandsposten N:o 146 Lördagen den 17 September 1960.
Begravning.
I Härlunda jordfästes på torsdagen mejeristen Karl Thorsten Axelsson, Häradsbäck. Utfärdsbön
hölls i hemmet av komminister Gustaf Ohlsson. Under det kistan inbars i kyrkan spelade kantor
Hilding Henriksson ”Passameggo” av Samuel Scheidt. Jordfästningen förrättades av komminister
Ohlsson, som från sitt griftetal utgick från orden i Matt. 26: 39. Kantor Henriksson sjöng från
läktaren ”När jag skall lämna världen” av Hans Leo Hassler. Kistan bars ut till tonerna av
”Preludium” i A-moll av L.A. Lundh. Vid jordfästningen tog först de närmast sörjande ett sista
farväl. Härvid talade svärfadern Axel Johansson, Häradsbäck, och den avlidnes moder samt
brodern Viking Axelsson, Hallaryd, vidare en kusin Erik Persson, Hörja. I samband med kransnedläggningen hölls tal av Erik Blad, Hallaryd, innehavaren av Härlunda mejeri hr Nils
Magnusson nedlade krans och tackade för gott och troget arbete. Fru Dora Johansson, Häradsbäck,
talade och nedlade krans från mejeripersonalen. Hr Fritz Jonasson, Knoxhult nedlade krans från
chaufförerna vid Härlunda mejeri. V. ordf. i socialnämnden hr Th. Olofsson nedlade krans från
Almundsryds köpings socialstyrelse samt en krans från pensionärerna vid Härlunda vårdhem.
Vidare hade skänkts gåvor till Svenska kyrkans mission samt till blomsterfonden.
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Ur Smålandsposten N:o 153 Torsdagen den 29 September 1960.
Födelsedag.
70 år fyller på fredag grovarbetaren Johan Danielsson, Liatorp. Danielsson är född i Härlunda. I
ungdomsåren arbetade han i Danmark, där han i åtta somrar jobbade på tegelbruk, medan han
tillbringade vintrarna med skogsarbete i hemtrakten. 1915 flyttade han till Skatelöv och var bosatt
där i tio år. Under den tiden arbetade han mestadels på Hästhagens mosse. Tillsammans med
fadern köpte han en gård i Rephult utanför Liatorp, som brukades några år. I ett 25-tal år har han
haft en fastighet i Liatorp och under sin Liatorpstid har han sysslat med varjehanda grovarbeten,
dikningsarbeten, brunnsgrävningar och skogsbygge och ett 20-tal höstar har betorna i Skåne varit
de övervägande arbetena. Danielsson har också gjort sig känd som en mycket duktig och god
arbetare. Han är mycket ungdomlig, pigg och språksam och har härigenom också skaffat sig
många goda vänner.

Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 13 Oktober 1960.
Från Häradsbäck, meddelas:
Äntligen har man fått fartbegränsning i Häradsbäck men 70 km. nedbringar nog inte
olyckstillbuden. Det skall vara en tämligen säker chaufför som kan hålla 70 km. utanför
samhället på dessa vägar frånsett Älmhultsvägen. Hade det inte varit bättre med en
begränsning till 50 km?

Ur Smålandsposten N:o 164 Tisdagen den 18 Oktober 1960.
Bröllop.
I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags chauffören Lennart Svensson, Häradsmåla, Härlunda,
och affärsbiträdet fröken Brita Bengtsson, dotter till hemmansägaren Albert Bengtsson och hans
maka Frida f. Johansson, Torbjörnahult, Härlunda. Medan kantor H. Henriksson spelade
”Brudkören” ur ”Lohengrin” av R. Wagner, intågade brudparet i kyrkan åtföljda av brudnäbbarna
Marie-Louise Larsson, Långhult, Häradsbäck, och Billy Lindblom, Lönsboda. Vigselförrättare var
komminister G. Ohlsson som även höll tal till brudparet. Kantor Henriksson sjöng från läktaren
”Det är en kostelig ting” av G. Wennerberg. Brudparet tågade ut till tonerna av ”Preludium” av D.
Buxtehude. Efter vigselakten gav brudens föräldrar middag i sitt hem för ett antal inbjudna, där
brudparet ytterligare hyllades. Ett stort antal telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 25 Oktober 1960.
Bröllop.
I Härlunda kyrka sammanvigdes på lördagen frisören Hans Nilsson, Osby, och konditoribiträdet,
fröken Lisa Rahm, Älmhult, dotter till industriarbetaren Erik Rahm och hans maka Semmy f.
Lager, Häradsbäck. Brudparet intågade i kyrkan till tonerna av ”Brudkören” ur ”Lohengrin” av R.
Wagner. Vigseln förrättades av komm. Gustaf Ohlsson, som med utgång från 1 Kor. 13: 13 ”Så
bliva de då beståndande, tron, hoppet, och kärleken” höll tal till brudparet. Kantor Hilding
Henriksson sjöng från läktaren ”Lovoffer” av Josefsson. Brudparet uttågade till tonerna av ”En
midsommarnattsdröm” av Mendelsohn. Marskalk och tärna var hr Billy Rahm, Häradsbäck och
fröken Birgitta Nilsson, Osby. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag på bygdegården för ett
stort antal gäster varvid brudparet hyllades med tal av vigselförrättaren, samt konditor Otto
Ohlsson, Älmhult, och frisörmästare Stig Bergström, Osby. Ett stort antal telegram anlände.
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Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 3 November 1960.
Branddamm i Häradsbäck.
Vid sitt senaste sammanträde anvisade Almundsryds köpings kommunalfullmäktige
19.000 kr. för anläggning av dels en branddamm i södra delen av Häradsbäcks samhälle
samt dels en s.k. pumpsump i bäcken i samhällets nordöstra del.
Dammen som skall rymma c:a 200 kbm har kostnadsberäknats till 17.000 kr. och
pumpsumpen som kommer att schaktas ner i bäcken kostar endast 270 kr. Vidare tillkommer markkostnad för dammen m.m. I förslaget fanns upptaget även en brandbassäng
i samhället nordvästra del, rymmande 50 kbm, till en beräknad kostnad av 400 kr. Men
denna beslöt fullmäktige låta anstå tills sump har upprättats av LBF och vidare. Förslag
till dammar och byggnadstider blir för sumpen under innevarande år och sedan dammen
under år 1961.

Ny idrottsplats i
Häradsbäck?
Vid Almundsryds köpings kommunalfullmäktiges sista sammanträde hade Häradsbäcks
idrottsförening inkommit med en ansökan om anslag på 3.500 kr. till driften. Fullmäktige
beslöt medgiva anslaget men dock att endast 2.000 kr. skulle få användas till driften,
medan 1.500 kr. skulle anslås till utredande om ny idrottsplats i samhället. Det sistnämnda beloppet skulle dock utgå under förutsättning att idrottsplatsen skulle förläggas
på mark tillhörig kommunen och plats som rekommenderas av kommunalnämnden, vore
kommunen villig ställa erforderlig mark till förfogande utan kostnad för idrottsföreningen. Som bekant är Häradsbäcks IF synnerligen livaktig och även framgångsrik i
fotboll. Ett starkt idrottsintresse finnes i samhället. Den plan, som man nu har är icke i
sådant skick, att den kan användas i den serie som laget nu kommit upp i, och det är ett
länge känt behov som nu har kommit ett tuppsteg närmare sin lösning.

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 15 November 1960.
Hundauktion i Häradsbäck.
En något ovanlig auktion var det på lördagen i Knihult vid Häradsbäck.
Det var Aron Johansson som på grund av sjukdom tvingades sälja alla de fjorton hundar
han hade i sin hundgård. Över 400 besökare hade sökt sig ut till auktionen och närmare
100-talet bilar hade hittat fram till den lilla byn. Priserna blev inte så särskilt höga och det
högsta priset som betalades var 400 kr. för en avelshane med fin stamtavla.

Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 3 December 1960.
Syföreningsauktion i Härlunda.
Härlunda kyrkliga syförening hade i torsdags anordnat sin årligen återkommande
försäljning. Denna inleddes med gudstjänst i kyrkan, där domprosten Gustaf Adolf Danell
predikade. Härlunda kyrkokör sjöng under kantor Henrikssons ledning, ”Kring jorden
skall höras”. Efter gudstjänsten samlades man i Bygdegården, där komminister Ohlsson
hälsade välkommen. Under försäljningen tjänstgjorde komminister Ohlsson och
hemmansägare Ture Fjordevik, Stenshult såsom ropare. Bruttobehållningen blev enligt
preliminära beräkningar 4.742. Bruttobehållningen överstiger förra årets med över 1.100
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kr. och är den högsta som hittills uppnåtts vid någon försäljning av detta slag i församlingen. Komminister Ohlsson tackade alla, som på olika sätt bidragit till det goda
resultatet.

Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 15 December 1960.
Hastigheten i Häradsbäck
tas åter upp
Fartbegränsning genom Häradsbäcks samhälle är en fråga som ofta dyker upp.
Vid Almundsryds köpings kommunalfullmäktigesammanträde sist väckte hr Teodor
Olofsson, Häradsbäck, frågan på nytt genom en motion om att fullmäktige på nytt skulle
besvära sig hos UB och vägmyndigheterna för att få en ändring till stånd.
Sist frågan diskuterades ledde det till att en fartbegränsning på 70 km. infördes. Detta
ansåg motionären närmast löjeväckande. Ingen bilist med ansvar vågar hålla denna
hastighet på den smala, krokiga leden genom samhället. Han uppfattade 70-km-skylten
snarare till en uppmaning att öka farten genom samhället än att dämpa densamma. Flera
olyckstillbud av allvarlig art har inträffat. Folkskolans barn måste varje dag på väg till
utspisningslokalen passera över vägen och detta är givetvis en olycksrisk av allvarligt
slag. Motionären fick ett flertal instämmande yttranden från ledamöterna i fullmäktige
och man beslöt ge kommunalnämnden i uppdrag att ingå med förnyad anhållan om att i
stället få en fartbegränsning till högst 50 km./tim., snarast möjligt. Ett dröjsmål medför
svåra olycksrisker, då naturligtvis vintern med hala snövägar är den farligaste tiden.

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 22 December 1960.
Dödsfall.

Vår älskade lilla Mor
Mormor och Farmor

Ingrid Bengtsson
* 5/8 1871
† 20/12 1960
har i dag stilla avlidit och lämnat oss
alla i namnlös sorg och saknad, barn
och barnbarn, övrig släkt och vänner.
Långhult, Häradsbäck den 20/12 1960.
TINA och ANTON
HERTHA och VILLE
SEMMY och ERIC
ELVIN och LILLY
KERSTIN
Av dagar och av möda trött
vår kära lilla mor har somnat.
I dödens famn hon slumrar sött
i dag hon gjort den sista färd.
Hon nöjd har lämnat denna värld
vår kära mor, tack för allt.
Gud signe dig.

Ingrid Bengtsson †. På tisdagen avled Ingrid
Bengtsson, Långhult, Häradsbäck.
Hon var född 1871 i samma by och var vid sin
död Härlunda församlings äldsta medlem. I sin
ungdom arbetade hon under åtskilliga år vid
betfälten i Skåne och Danmark, sedan i hemorten
med olika sysslor. Under hela sitt långa liv var hon
utrustad med en ovanligt god hälsa. Hennes rika
begåvning och minne, gjorde henne till en bra
berätterska när det gällde äldre tiders seder och
bruk. På ålderns dagar fick hon en god och
kärleksfull vård av sina barn.
Hon sörjes närmast av barnen, Tina gift med
metallarbetare Anton Persson, Långhult, Häradsbäck, Hertha gift med snickare Vilhelm Persson,
Älmhult, Semmy gift med bilreparatör Eric Svensson, Häradsbäck, och sonen Elvin hyvelförare i
Vislanda samt sonhustrur och barnbarn.

Sv. ps. 336.
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Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 29 December 1960.
Från Härlunda, meddelas:
Julottan och den därpå omedelbart följande högmässan i Härlunda kyrka var i år något
mindre besökt än vanligt. I båda gudstjänsterna predikade komminister Gustaf Ohlsson.
Julottan inleddes med att kyrkokören, under kantor Hilding Henrikssons ledning sjöng
”Stilla natt” av D. Wicander och i högmässan ”Det är en ros utsprungen” av M.
Praetorius. Kantor Henriksson sjöng ”O helga natt” av Adolphe Adam.
Kollekt upptogs till flyktinghjälpen.

Ur Smålandsposten N:o 205 Lördagen den 31 December 1960.
Från Härlunda, meddelas:
Pensionärerna på vårdhemmet i Häradsbäck blev tredjedag jul på sedvanligt sätt bjudna
på kaffe och Härlunda kyrkliga syförening. Komminister Gustaf Ohlsson, Häradsbäck,
höll först en andaktsstund och därefter samkväm följde.

Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 2 Januari 1961.

Förlovade
Gösta Henrysson
Gunnel Björkman
Häradsbäck.
Tävelsås.
Nyårsafton 1960.

Ur Smålandsposten N:o 2 Tisdagen den 3 Januari 1961.

Förlovade
Gösta Gustafsson
Maja Gustafsson
Härlunda.

Eksjö.
Nyårsafton 1960.

Födelsedag.
75 år fyller på fredag fru Anna Valborg Ohlsson, maka till f.d. nämndemannen och kyrkovärden
Carl Ohlsson, Amundshylte, Häradsbäck. Hon är född och uppväxt i Kyrkhult, Blekinge. Hon
ingick äktenskap år 1909 och makarna bosatte sig då på makens föräldragård Trolleboda,
Härlunda, och där kom hennes gedigna förutsättningar som husmor på en stor gård väl till
användning. Med bästa framgång har hon fullgjort sina plikter. År 1928 flyttade makarna Ohlsson
till den förnämliga gården Amundshylte och hade denna på arrende någon tid för att sedan
förvärva den helt. Gården Trolleboda avyttrades år 1929. Amundshylte överlämnades år 1949 till
en dotter och måg, men makarna Ohlsson bor alltjämt kvar. Fru Ohlsson är känd för sin stora
gästfrihet, och ser gärna goda vänner i sitt hem. Inom ortens SLKF-avdelning har hon under flera
år varit medlem. Dessutom är hon aktiv medlem i kyrkliga syföreningen sedan dess start.

17

Bröllop.
I Härlunda kyrka sammanvigdes nyårsafton lagerarbetaren Sven Erik Werlin, Stenbrohult, och
fröken Kerstin Nilsson, dotter till kyrkovärden Per Nilsson och hans maka Ellen, f. Svensson,
Vashult, Härlunda. Brudparet intågade i kyrkan till tonerna av ”Brudkören” av ”Lohengrin” av R.
Wagner. Komminister Ohlsson förrättade vigseln och höll tal över Psalt. 121: 8 ”Herren skall
bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid”. Kantor Henriksson sjöng från läktaren
”Det är en kostelig ting” av G. Wennerberg. När brudparet lämnade kyrkan spelades F. Mendelsohns ”En midsommarnattsdröm”. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt hem för ett
antal inbjudna. Därvid hyllades brudparet med tal av vigselförrättaren, kantor Henriksson, brudens
moder och rektor Sture Karlsson, Virestad, samt med ett stort antal telegram.

Ur Smålandsposten N:o 3 Torsdagen den 5 Januari 1961.
Från Härlunda, meddelas:
På söndag kommer Programbolaget att uppföra Mobergs ”Änkeman Jarl” i Bygdegården, Häradsbäck. Som framgått Av recensionerna har ”Jarlen” överallt fått ett gott
mottagande av publiken. Ingen bör därför försumma detta tillfälle att se en verkligt bra
pjäs.

Ur Smålandsposten N:o 15 Torsdagen den 26 Januari 1961.

Ammunitionsförråd från
1916 hittat i Häradsbäck
I en gammal ängslada i Häradsbäck fann två småpojkar på tisdagseftermiddagen en
trälåda innehållande omkring 1.000 st. 6,5 mm. skarpladdade patroner till armégevär.
Pojkarna larmade hemvärnschefen, som underrättade polisen i Ryd. Vid utredning fann
man, att patronerna var paketerade 1916. Av en adresslapp framgick, att det troligen rörde
sig om ett kvarglömt förråd från dåvarande skytteföreningens dagar. Föreningen, som
nedlade sin verksamhet omkring år 1916, hade haft en skyttepaviljong i närheten av
ladan.
Om det velat sig illa kunde ammunitionslådan ha vållat en allvarlig olycka. Så sent som
för några dagar sedan har skridskoåkare rastat i ladan och eldat i närheten av lådan.

Häradsbäck Auktion
Lördagen den 4 febr. 1961 kl. 14 låter fabrikör Fritz Jonasson
genom offentlig auktion försälja Knoxhult Bobinfabrik, beläget cirka
500 m. från Häradsbäcks samhälle, har tomten 6.500 kvm.
Fabriksbyggnad i gott skick med centralvärme med en golvyta på omkring 200 kvm., lagerbyggnader om c:a 100 kvm.
Maskiner:
Bandsåg 700 mm., klyvsåg Osbyverkens, komb. plan- och rikthyvel,
borrmaskin, smärgelmaskin, handsvarv, kapsåg, samtliga maskiner med
elmotorer, 2 st. elmotorer, 2 och 4 hkr.
Diverse för bobin och leksakstillverkning:
Ett större parti halvfabrikat, c:a 500 formstål för toftsvarvar samt
maskindelar och handredskap m.m.
I handpenning fordras för fastigheten kontant 2.000:--, för lösöret
lämnas två mån. betalningsanstånd för kända, säkra köpare. Vanligt
äganderättsförbehåll.
Häradsbäck den 27/1 1961.

ERNST LINDBERG. Tel. 6 A.
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Ur Smålandsposten N:o 18 Tisdagen den 31 Januari 1961.
Dödsfall.

Vår älskade Make,
min käre Far

Carl Teodor
Gustavsson
* 30/10 1888
† 29/1 1961
har i dag stilla insomnat på Växjö
lasarett efter en tids sjukdom. I vår
stora sorg och saknad deltaga släkt
och många vänner.
Trolleboda, Häradsbäck den 29/1 1961.
HILDA GUSTAVSSON
Gösta och Wivi
Du bäddas i hembygdens soliga famn,
Där inga bekymmer skall trycka.
Vid barndomens kyrka du hunnit i hamn,
Där dina kära din kulle skall smycka.
Det är barndomens klockor som ringa
Och frid är den hälsning de bringa.

Sv. ps. 66.
För dem, som önska följa den avlidne
till hans sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
söndagen den 5/2 1961 kl. 15.
Samling vid kyrkan kl. 14,45. Efter högmässan inbjudes till middag å Pensionat
Hagadal.
Meddelas endast på detta sätt.

Carl Teodor Gustavsson †. På söndagen avled i
Växjö efter en tids sjukdom en av Härlundas mera
bemärkta män, f. kommunalnämndsordföranden
och hemmansägaren Carl Teodor Gustavsson,
Trolleboda, Häradsbäck. Han var född år 1888 i
Ellagölshult, Härlunda, där föräldrarna innehade
lantbruk och var dem behjälplig med gårdens
skötsel. År 1929 inköpte han gården Trolleboda
och har där nedlagt en betydande gärning. Han
gifte sig år 1931. Det dröjde emellertid inte länge
förrän Carl Gustavsson började få förtroendeuppdrag inom församlingen. Redan 1938 blev han
ordförande i kommunalnämnden, vilken post han
innehade till kommunindelningen med Almundsryd 1950. Dessutom var han ledamot i fullmäktige
till 1960, då han på grund av sjukdom avsade sig
detta. Han var huvudman i Almundsryds sparbank
i 20 år, och ordförande i Härlunda högerförening
23 år. Flera år var han ledamot i taxeringsnämnden, bostadsnämnden m.fl. Alla dessa uppdrag har
han skött med stor punktlighet och stort ansvar.
Han var högt uppskattad av alla för sin redbarhet.
För något år sedan överlät han gården åt sonen
men makarna har alltsedan bott kvar där.
Han sörjes närmast av makan Hilda, sonen Gösta
och sonhustrun samt syskon, svågrar och svägerskor.

Bröllop.

I Härlunda kyrka vigdes i lördags trafikbilägaren
Ernst Olsson, Häradsbäck och vårdhemsbiträdet
Ebba Petersson, Häradsbäck, dotter till hemmansägaren Helmod Petersson och hans maka Selma, f. Vik, Vinskalle. Brudparet gick fram till altaret
medan kantor Henriksson spelade ”Preludium” i F-dur av J.K. Fischer. Komminister G. Ohlsson
förrättade vigseln och höll tal till de nygifta. Efter vigseln sjöng kantor Henriksson ”I himlar
sjungen” av Beethoven. Brudparet lämnade kyrkan till tonerna av ”Preludium” i B-dur av J.S.
Bach.

Ur Smålandsposten N:o 21 Måndagen den 6 Februari 1961.
Från Häradsbäck, meddelas:
Till lantbrevbärare på linje 1 vid Häradsbäcks poststation har efter fru Ebba Karlsson,
Truvedstorp, antagits hr Fritz Jonasson, Knoxhult, Häradsbäck.
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Ur Smålandsposten N:o 22 Tisdagen den 7 Februari 1961.

Från kristna
verksamheten
Härlunda kyrka.
Gudstjänsten i Härlunda kyrka Kyndelsmässodagen har anordnats som ljusgudstjänst
och var mycket välbesökt. Komminister Gustaf Ohlsson höll över dagens text en
innehållsrik predikan. Kyrkokören sjöng under kantor Hilding Henrikssons ledning ”På
Gud och ej på eget råd” samt ”Behåll oss i ditt rena ord”. Vidare meddelades att på
initiativ av komminister Ohlsson har pågått en insamling till flyktinghjälpen inom
församlingen. Insamlingen har inbringat 4.090 kronor.

Ur Smålandsposten N:o 23 Torsdagen den 9 Februari 1961.
Dödsfall.

Vår kära och uppoffrande syster

Ester Martina
Olsson
* 14/12 1880
har i dag lämnat oss djupt sörjd och
saknad men i tacksamt minne
bevarad av oss, syskon, syskonbarn,
släkt och många vänner.
Häradsbäck den 6 febr. 1961.
JULIUS
SAM
OLGA
BLENDA
NINA
Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
Släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
I själens glada pilgrimssång.

Sv. ps. 21.
För dem, som önskar följa den avlidna
till hennes sista vilorum, meddelas att
jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
måndagen den 13 febr. 1961 kl. 14.
Efter jordfästningen inbjudes till kaffe
på Pensionat Hagadal.
Meddelas endast på detta sätt.

Ester Martina Olsson †. Efter en lång tids sjukdom har fröken Ester Martina Olsson.
Hon var född 1880 och dotter till framlidne poststationsföreståndaren Johan Olsson och hans likaledes avlidna maka Elin, född Johannesson. Den
bortgångna blev tidigt moderlös. Hon var endast
femton år och näst äldst bland tio syskon när
modern dog. Tidigt fick hon rycka in och deltaga i
det husliga arbetet. Efter konfirmationen kom hon
till Grimslövs folkhögskola. Därefter övertog hon
hemmets skötsel. Förutom detta fanns en stor poststation som hon många gånger arbetade vid, samt
en större lanthandel och ett medelstort jordbruk.
Allt eftersom syskonen växte till och skulle utrustas för vidare utbildning fick hon bistå dem med
hjälp och råd på alla vis. Vid faderns död 1932
avyttrades affären och då poststationen kom i
andra händer flyttade fröken Olsson till en egen
nybyggd villa i samhället. Hennes käraste sysselsättning blev vävning och många äro de trådar hon
slagit in i vävar åt syskonen. För snart nio år sedan
blev hon sjuk i en hjärnblödning. Då hon blev
sämre och inte kunde klara sig själv har hon bott
på Villa Olsbo hos sina systrar och av dem fått en
god vård. Fröken Olsson var till sin personlighet en
god och rättskaffens människa och var hjälpsam
och värderad av alla.
Hon sörjes av två bröder, tre systrar, svågrar,
svägerska samt syskonbarn.

Kommunalt.
Härlunda
Extra kyrkostämma har hållits. Huvudärende var församlingens yttrande över
kammarkollegiets förslag till ekonomisk uppgörelse mellan V. Torsås – Härlunda pastorat
och Almundsryds pastorat vid ny pastoratsindelning, om vid sådan Härlunda församling
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skulle komma att överföras från V. Torsås till Almundsryds pastorat. Förslaget innebar
bl.a. att Almundsryds pastorat övertager lönebostället Häradsbäck 2:1 och prästgården i
Härlunda, de kassor och fonder samt de skulder som vid tiden för övergången är att
hänföra till bostället i fråga. Kyrkorådet hade tidigare behandlat frågan och tillstyrkt
förslaget. Stämman beslöt på samma sätt som kyrkorådet, ehuru det kommer att innebära
en ekonomisk förlust för V. Torsås, som därvid mister sitt bästa löneboställe.
Även hastighetsbegränsningen i Häradsbäcks samhälle var föremål för behandling. Det
beslöts att kraftigt protestera mot 70 km./tim. såsom maxhastighet samt mot skyltarnas
placering alltför långt in i samhället.

Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 2 Mars 1961.
Rock-Olga på Linkullen. På lördag sjunger hela Sveriges Rock-Olga på Linkullen. Hon
är tidigare känd för sina succéartade folkparksturnéer, samt från radio, TV och grammofoninspelningar. Dragspelskungen Hakon Swärd svarar för dansmusiken.
Tvist om brevbärarsyssla. Postdirektionen har föreslagit Poststyrelsen lämna utan
åtgärd de besvär jordbruksarbetaren Jan Nilsson, Lockhult, Häradsbäck, anfört över att
postmästaren i Älmhult förbigått honom och antagit fabrikör Fritz Jonasson, Häradsbäck,
till lantbrevbärare på linjen Häradsbäck–Amundshylte. Med hänsyn till att Jonasson
tidigare vid olika tillfällen ställt sig till förfogande som lantbrevbärarvikarie, anser
direktionen postmästarens åtgärd att anta honom till lantbrevbärare före klaganden vara
riktig.

Ur Smålandsposten N:o 41 Måndagen den 13 Mars 1961.
Invalidvagnen välte
Ryd-bo dödad av bil
Skomakaren Stig Gösta Valdemar Karlsson,
Ryd,
dödades igår morse vid en trafikolycka
Vår älskade son
vid
Torget
i Ryd. Hans trehjuliga invalidcykel
och vår käre broder
försedd med mopedmotor välte, då han skulle
Stig Karlsson
bromsa in för en lastbil. Karlsson föll av, kom
* 18/4 1929
under lastbilen och ljöt en ögonblicklig död.
har hastigt genom olyckshändelse
Karlsson skulle på väg från hemmet till sitt
lämnat oss i outsäglig sorg och
arbete
korsa Storgatan vid nya järnvägsöversaknad.
gången.
För sent upptäckte han en mjölkKarsemåla, Häradsbäck den 10/3 1961.
transportbil,
som kom norrifrån. Han försökte
MATILDA KARLSSON
bromsa men fick sladd på sitt fordon, som välte
Syskonen.
ut mot lastbilen. Han föll så olyckligt, att han
Sv. ps. 66.
fick huvudet i kläm under lastbilens ena
För dem, som önskar följa den avlidne
bakhjul. Döden torde ha varit ögonblicklig.
till hans sista vilorum meddelas att jordLastbilsföraren bromsade så hårt att hjulen låste
fästningen äger rum i Härlunda kyrka
fredagen den 17 mars kl. 14. Samling vid
sig men lastbilen gled ändock fram några
kyrkan.
ödesdigra centimeter för långt.
Efter akten inbjudes till Pensionat
Hagadal.
Den så tragiskt omkomne var född i Övre
Meddelas endast på detta sätt.
Karsemåla, Härlunda. Han var ännu inte 32 år
fyllda. I unga år drabbades han av sjukdom,
som gjorde honom ofärdig i ena benet. Han vårdades länge på vanföraanstalten i
Hälsingborg, och där fick han lära skomakarens yrke. För tre år sedan kom han till Ryd,
där han övertog en skomakerirörelse. Han var mycket anlitad och känd som en skicklig
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yrkesman. Genom sitt blida och humoristiska väsen vann han många vänner.
Trehjulingen, som blev hans olycka hade han skaffat för blott någon månad sedan.
Han var ogift och sörjes närmast av moder, syskon, övrig släkt och många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 49 Måndagen den 27 Mars 1961.
Födelsedag.
60 år fyller på onsdag fru Karin Svensson, maka till
hemmansägaren Klas Svensson, Karsemåla, Härlunda. Hon är
född i närheten av sitt nuvarande hem. I ungdomen gifte hon
sig med hemmansägaren Amandus Johansson, Karsemåla,
och makarna innehade här ett mindre jordbruk. Efter makens
frånfälle på 1930-talet, och sedan hon efter några år ingått
nytt äktenskap, har hon bott på sin makes föräldragård i
Karsemåla. Hon är rättfram och gladlynt.

Hr Hilding Bengtsson, Liatorp, med
maka Emmy, född Svensson, Härlunda.
(Foto Willner Persson, Älmhult).

Ur Smålandsposten N:o 53 Tisdagen den 4 April 1961.
Dödsfall.

Min älskade maka,
min kära lilla mamma

Lisa Jonasson
* 12/4 1915
har i dag stilla insomnat efter ett
långt och tåligt buret lidande, sörjd
och saknad av oss, syskon, mostrar
och morbror, övrig släkt och många
vänner.
Spjutaretorp den 31/3 1961.
ARVID JONASSON
Rose-Marie

Lisa Jonasson †. I en ålder av nära 46 år avled på
långfredagen på sjukhus i Stockholm fru Anna
Elise Jonasson, maka till sågmästare Arvid Jonasson, Spjutaretorp, Almundsryd.
Den bortgångna var född i Siggaboda Almundsryd, och makarna ingick äktenskap år 1940 varvid
de bosatte sig i Spjutaretorp. Lisa Jonasson har
sedan c:a 5 år tillbaka lidit av vacklande hälsa och
har de sista två månaderna vårdats på Karolinska
sjukhuset i Stockholm. Under sin krafts dagar var
hon en omtänksam och dugande husmor och för
henne kom alltid hemmet och familjen i första
rummet.
Närmast sörjande är förutom maken, en dotter i
skolåldern, två bröder och en syster och syskonbarn.

Ej kan med ord vi skildra
den sorg oss drabbat har.
Ej mäktar vi beskriva
vad allt för oss du var.
Förlustens hela storlek
vi icke fatta än,
vet blott att vi har mistat
vår allra bästa vän.

Sv. ps. 265.
För dem, som önskar följa den avlidna
till hennes sista vilorum meddelas, att
jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
söndagen den 9 april 1961 kl. 10.
Efter jordfästningen inbjudes till Pensionat Hagadal.
Meddelas endast på detta sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 6 April 1961.

Konfirmandjubileum i Härlunda

På påskdagen firade 1926 års konfirmander i Härlunda 35-årsminnet av sin konfirmationstid. Samlingen skedde i församlingssalen varifrån konfirmanderna under sammanringningen i procession tågade in i kyrkan. Komminister Gustaf Ohlsson höll skriftetal
över Joh. 14: 23 varefter han predikade över dagens text i högmässan. Kyrkokören under
kantor Hilding Henrikssons ledning medverkade. Efter kyrkobesöket följde supé på
pensionat Hagadal. Vid samkvämet hölls tal av komminister Gustaf Ohlsson och den
framlidne konfirmationslärarens, komminister Gustaf Fahl, minne hedrades. Bl.a. hade en
krans sänts till Göteborg att läggas på hans grav på Backa kyrkogård.
Av konfirmationsgruppen som bestod av 42 elever, hade femton flickor och femton
pojkar hörsammat kallelsen till träffen. Samtliga elever är i livet. Fru Ellen Svensson,
Tjuvön, Örkened, framförde gruppens tack till initiativtagarna, fru Madia Johansson,
Spjutaretorp, och lantbrevbäraren Fritz Jonasson, Häradsbäck. Ett tack uttryckets också
till komminister Ohlsson för hans medverkan. Sammankomsten avslutades med aftonbön
och psalmsång.

Ur Smålandsposten N:o 58 Torsdagen den 13 April 1961.
Bildäckstjuvar i farten
i Häradsbäck.
Inbrottstjuvar med bildäck som specialitet hälsade natten till tisdagen på i Häradsbäck.
Första hade tjuvarna sökt komma in i bilverkstaden i samhället men misslyckats och
istället ägnat sig åt en i samma hus inrymd gummiverkstad. Genom åverkan på en
dörrkarm lyckades de här komma åt låskolven vilken kunde föras tillbaka så att dörren
gick upp.
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Ägaren till verkstaden, fabrikör Arvid Johansson kan med säkerhet erinra sig att bl.a. två
nya Good Year 900 x 20 lastbilsdäck försvunnit, liksom ett lastbilshjul bestående av fälg,
900 x 20 däck samt slang. Det sistnämnda var påskrivet med gul gummikrita namnet
”Viktor”. Denna påskrift är svår att avlägsna från slangen och kan ev. medverka till
avslöjande av tjuvarna. Vidare har stulits 9 st. 15” personbilsdäck, alla nya och av
Trelleborg och Firestone fabrikat. Hela värdet av det stulna torde uppgå till i närheten av
3.000 kr.
Polisen i Ryd har hand om utredningen och är tacksam för upplysningar om iakttagelser
som ev. kan ha samband med det skedda.

Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 25 April 1961.
Förarhytt krossad av sågtimmer
En lastbil från Fanaholm råkade ut för en otäck dikeskörning på måndagen. Bilen, i
vilken färdades två personer, kom från Ryd på väg mot Häradsbäck.
Cirka en km. från Häradsbäck fick han möte med en personbil, vilken enligt lastbilschaufförens utsago ej höll tillräckligt av vägen. För att undvika kollision fick Fanaholmsbon kasta sin bil så långt åt vänster, att vägkanten brast och bilen slog runt för att bli
liggande på sidan i vägdiket.
Lasten bestod av sågtimmer, och den trängde in i förarhytten, som trycktes ihop så gott
som fullständigt. De åkande lyckades trots detta komma undan äventyret oskadda, vilket
måste anses som ett mirakel.
Polisen i Ryd utreder.

Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 2 Maj 1961.
Från Häradsbäck, meddelas:
Härlunda högerkvinnoklubb har anordnat sitt sedvanliga kaffesamkväm för pensionärerna på vårdhemmet i Häradsbäck. Komminister Gustav Ohlsson höll
först en andaktsstund över dagens högmässotext Joh.
15: 10–17 ”Om I hållen mina bud så förbliven I i min
kärlek”. Därefter följde kaffeservering och en stunds
tankeutbyte. Det hela avslutades med bön och psalmsång.

Hr Rolf Persson, Häradsbäck, med
maka Maj, född Svensson, Hovmantorp. (Foto: Willner Persson, Älmhult).
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Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 4 Maj 1961.
Födelsedag.
70 år fyller på fredag småbruksägaren Gottfrid Nilsson, Vashult, Häradsbäck. Han är född och
uppväxt i Örkeneds församling och kom till Småland i förvärvsarbete. Han ingick äktenskap 1921
och i samband med detta inköpte makarna en fastighet i Vashult och bosatte sig där. På denna gård
har makarna nedlagt ett gott arbete och stora förbättringar på såväl hus som jord. Förutom arbetet
på hemmet var han ofta anlitad såsom byggnadssnickare på orten, och som god yrkesman utförde
han sina åligganden omsorgsfullt och plikttroget. Han blev änkling 1955 men bor alltjämt kvar.
Personligen är han redbar och rättfram och äger dessutom humorns gåva i rikt mått och är högt
värderad och omtyckt.

Ur Smålandsposten N:o 73 Fredagen den 12 Maj 1961.
Födelsedag.
50 år fyller på söndag hemmansägare Bror Johan Berner Johansson, Knoxhult, Häradsbäck. Han
är född och uppväxt i Hårdahult, Häradsbäck, och var föräldrarna behjälplig med arbetet på
föräldragården. Han ingick äktenskap 1937 och hade då arbete vid sågindustri. År 1939 köpte
makarna ett lantbruk i Knoxhult och har där gemensamt nedlagt ett gott arbete. Han har dessutom
under årens lopp fått en mängd förtroendeuppdrag. Sålunda är han ordf. i Härlunda högerförening
sedan sex år, huvudman i Almundsryds sparbank, ledamot i taxeringsnämnden, ledamot i Härlunda
RLF-avdelning, ombud i Skandinaviska försäkringsbolaget och var på sin tid ledamot i kristidsnämnden. Förutom detta är han ordningsvakt på Linkullens festplats sedan 12 år. Alla dessa
förtroendeuppdrag har han skött med stor pliktkänsla. Personligen är han god och rättskaffens och
genom sitt vänliga och tillmötesgående sätt har han många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 20 Maj 1961.
Födelsedag.
70 år fyller på onsdagen förre hemmansägaren och kyrkovärden m.m. Liss-Olof Magnusson,
Hårdahult, Härlunda. Han är född i Knoxhult. Fadern var hemmansägare och snickaremästare.
Medan hans övriga syskon en efter annan lämnade hemmet stannade Liss-Olof Magnusson hemma
och var fadern behjälplig med gårdens skötsel. Av sin kunnige far fick han även i tidiga år inhämta
de första grunderna i snickeriyrket, något som alltid varit honom till mycken gagn. Under ett par
års tid arbetade han i Älmhult med snickeri, och under ytterligare några år hade han kondition i
Gylsboda berg i Lönsboda. Sedan han ett år haft anställning som lantbruksbiträde i Olofshylte,
Västra Torsås – hans gamla fädernehem – ingick han 1920 äktenskap med dottern på platsen samt
köpte och övertog vid samma tid föräldragården Knoxhult. Utrustad med en ansenlig portion
energi och framåtanda i förening med utmärkt hälsa och arbetsförmåga gav han sig genast i kast
med gårdens skötsel och därtill hörande förbättringsarbeten av olika slag. I fråga om maskinell
utrustning med tröska, spånhyvel etc. var han den förste på sin ort, och med dessa sina moderna
maskiner utförde han under många år ansenliga arbeten åt ortsbefolkningen. Han klara omdöme
har även länge tagits i anspråk i kommunala och allmänna värv. Sålunda har han under 20 år varit
ledamot av kyrkorådet, kyrkovärd i 16 år, ledamot i kommunalnämnden och kommunalfullmäktige
i många år. Ledamot i taxeringsnämnden m.m. 1956 sålde han sin gård i Knoxhult och bosatte sig
jämte sin duktiga maka hos dotter och måg i Hårdahult, där han egenhändigt och med hjälp av
mågen på platsen inrett en våning åt sig. Han är med hänsyn till åldern vid utmärkt hälsa och
spänst och går ingalunda sysslolös. Bland annat är han sina söner till hjälp inom deras sågverksrörelse, något som han hållit på med i flera år. Den alltjämt ungdomlige jubilaren är som förr
sällskaplig, hjärtlig och förbindlig samt förtroendeingivande och karaktärsfast. I hans hem är alltid
gästfrihet samt sann och god hemtrevnad rådande.
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Bussolycka i Häradsbäck.
På onsdagen inträffade en olycka med en av landsvägsbussarna på linjen Ryd – Älmhult.
I närheten av Amundshylte gård i Härlunda, där vägen är synnerligen krokig och smal,
kom fordonet vid möte med en personbil för långt ut på sin kant, vilken brast under
bussens tyngd.
Bussen blev stående med stark slagsida i vägdiket och kunde ej tagas bort utan med
hjälp av bärgningsbil. En kvinnlig passagerare fick en mindre blessyr när hon vid den
häftiga gir bussen gjorde slog huvudet i sidorutan.
Vägen mellan Ryd och Häradsbäck är ofta skådeplats för trafikolyckor, mestadels
beroende på dålig sikt samt svaga vägkanter. Möten på denna vägsträcka är alltid
riskfyllda och med tanke på att en stor och tung lastbilstrafik går på sträckan vore en snar
ombyggnad av vägen synnerligen befogad.

Häradsbäck
FASTIGHETS- och LÖSÖREAUKTION
Lördagen den 27 maj 1961 kl. 13.30 låter f.d. skomakaren August
Johansson, Häradsbäck, genom offentlig auktion försälja all sin
lösegendom, därav en del antikt, varav nämnes: bord, skrivbord,
sekretär, sängar, stolar, spinnrock, två fioler, tavlor, böcker, sängkläder,
dukar, linne, koppar, glas, porslin, kokplatta, hyvelbänk, reparationsverktyg för skomakeri och skomakaremaskin m.m.
Vid samma tillfälle försäljes Sture Johanssons fastighet Häradsbäck
1:9, som har en areal av 6 tld. Boningshus om två rum och kök, ladugård, vedbod, källare och brunn, el-lyse. Lämplig som sommarbostad.
För fastigheten erlägges 1.000 kr. i handpenning, övriga villkor vid
auktionens början.
Häradsbäck den 19 maj 1961.
Ernst Lindberg. Tel. 6 A.

Ur Smålandsposten N:o 80 Torsdagen den 25 Maj 1961.
Kusinträff i Häradsbäck.
Ett trettiotal kusiner jämte deras familjer och föräldrar samlades på pingstdagen till en
trevlig träff i Häradsbäck.
Kusinerna – alla räknade 36 – är barnbarn till framlidne Eva och August Augustsson,
Brändetorp, Härlunda.
Först samlades man på kyrkogården, där Augustssons grav smyckades med blommor,
liksom avlidna kusiners gravar. Tal hölls vid detta tillfälle av sågverksägare Ture
Augustsson, Urshult.
I Häradsbäcks bygdegård serverades sedan supé till deltagarna, c:a 80 personer. Bland
dessa 80 fanns det för övrigt en släktgren med fyra generationer. Välkomsttalet till de
församlade hölls av sågverksägare Augustsson.
Initiativtagare till sammankomsten var fru Signe Andersson, Åbogen, Almundsryd, och
hennes broder, vävlagare H. Augustsson, Göteborg, som tillsammans med en kommitté
arrangerat det hela. De närvarandes tack till denna kommitté framfördes av hr Artur
Håkansson, Borås, bördig från Torstensmåla, Almundsryd. Under kvällen, som förflöt
under trevligt samkväm, allsång m.m. talade även lantbrukare Karl Karlsson, Rimshult,
Almundsryd.
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Ur Smålandsposten N:o 82 Måndagen den 29 Maj 1961.
Födelsedag.

50-åring

50 år fyller på torsdag komministern i Västra Torsås och
Härlunda församlingars pastorat Gustaf Ohlsson, Härlunda.
Han föddes i Kalmar men växte upp i Kristvalla i ett hem,
som präglades av den Sellergrenska väckelsens anda. Hans
väg till prästkallet var ej den vanliga. Redan tidigt vaknade
kallelsen att bli präst hos honom men de ekonomiska möjligheterna därtill var mycket små. Till fyllda 27 år arbetade
han vid jord- och skogsbruk. 1938 blev han elev vid Fjellstedtska skolan i Uppsala, en läroanstalt varifrån många av
stiftets präster utgått. Där avlade han studentexamen 1944.
De akademiska studierna förlades till Uppsala universitet
med undantag för en kortare tid i Lund. Sålunda avlade han
teol. fil. examen i Lund 1945, teol. kand. i Uppsala 1949,
praktisk teologiskt prov i maj 1949 och prästexamen inför
Växjö domkapitel den 4 juni 1949 och prästvigdes av dåvarande biskopen Brilioth den 6
juni 1949 i Växjö domkyrka. Han första missiv blev Gällaryd i Jönköpings län, där han
kom i kontakt med frikyrkligheten. Sedan gick färden till Södra Hestra och Gryteryd i
Västbo, där den västboitska fromheten ännu var levande. Efter att ha tjänstgjort som e.o.
prästman i Ödestugu, Räpplinge, Döderhult och Åby kom han som t.f. komminister till
Källa på Norra Öland våren 1952. I denna församling var arvet efter den store väckelsepredikanten H. Ch. Ringberg, lärjunge till Sellergren, en faktor att räkna med. Det var en
församling som stod i samklang med det arv han fått från sin hembygd och han fann sig
väl till rätta där. I augusti 1954 valdes han till komminister i Härlunda och tillträdde
denna tjänst i oktober samma år. Han är ordf. i kyrkstämman, tjänstgörande ordf. i kyrkorådet, ordf. i Härlunda Röda kors, ledamot i Almundsryds köpings folkskolestyrelse, i
köpingens barnavårdsnämnd och ledamot i en del kommittéer. Under den tid han varit i
Härlunda har kyrkogården omlagts, församlingssalen renoverats, arbetet med kyrkans
renovering avancerat så långt att arbetet nu lämnas ut på entreprenad samt förarbeten till
uppförande av bårhus verkställts. I Härlunda fann han en församling som även passade
hans läggning med fast kyrklig förankring och där spåren efter väckelseprästen G.A.
Lindbladh ännu är märkbara.
Komminister Ohlsson har under den tid han verkat inom pastoratet vunnit odelad
vänskap bland sina församlingsbor och särskilt uppskattade är hans innehållsrika
predikningar.

Ur Smålandsposten N:o 86 Måndagen den 5 Juni 1961.
Brand i Häradsbäck.
Ett åskväder drog i går över Häradsbäck, varvid blixten tände boningshuset hos hemmansägaren Enok Karlsson, Truvedstorp.
Familjen Karlsson var för tillfället borta och grannar upptäckte rökutveckling från huset,
varför de tog sig in i huset och började släcka. Blixten hade troligen gått in i gaveln av
huset.
Härlunda brandkår larmades också och fullföljde släckningen. En bra brunn fanns intill
huset. Skadorna blev dessbättre inte så omfattande.
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Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 30 Maj 1961.
Konfirmandjubileum i Härlunda

I söndags firade 1911 års konfirmander i Härlunda 50-årsminnet av sin konfirmationshögtid.
Samling skedde i församlingssalen, varefter konfirmanderna tågade ut till kyrkogården, där på
avlidna kamraters gravar nedlades blommor. Vid sammanringningen tågade samtliga med
komminister Gustaf Ohlsson i spetsen in i kyrkan.
Komminister Ohlsson höll griftetal över Joh. 15: 45, varefter han predikade över dagens text.
Efter högmässans slut höll han tal till konfirmanderna och tackade dem för besöket i kyrkan och
förrättade upprop. Ursprungligen bestod gruppen av 60 konfirmander. Av dessa är 11 döda och av
samtliga i livet hade 23 hörsammat kallelsen.
Efter kyrkobesöket följde supé på pensionat Hagadal i Häradsbäck. Vid samkvämet hölls tal av
komminister Ohlsson varvid den framlidne konfirmationsläraren komminister Axel Hallengrens
minne hedrades. En krans skall nedläggas på hans grav i Virestad. Hemmansägare Viktor Svensson, Ryd, uttryckte ett tack till såväl komminister Ohlsson som kantor Henrikssons medverkan. Hr
Gustaf Lööv, Bromölla, framförde gruppens tack till jubileets initiativtagare fru Gurli Svensson,
Häradsbäck, och hemmansägare Viktor Svensson, Brändetorp. Sammankomsten avslutades med
aftonbön. På bilden ses de jubilerande konfirmanderna i kyrkan.

Ur Smålandsposten N:o 89 Lördagen den 10 Juni 1961.

Från kristna
verksamheten
Söndagsskoledag i Härlunda
har hållits för V. Torsås och Härlunda församlingars söndagsskolor. Den inleddes med barngudstjänst i kyrkan, där komminister Ohlsson predikade över evangeliet om den rike mannen och
Lasarus. Efter gudstjänsten samlades barnen jämte deras lärare och ledare i bygdegården varefter
följde en stunds lekar i prästgårdens trädgård. Till sist samlades man i församlingssalen och sjöng
allsång. Därefter utdelades premier, bilderböcker och söndagsskoletidningar. Komminister Ohlsson avslutade med bibelläsning och bön, omramad av psalmsång. Gästernas tack framfördes av
lantbrevbäraren Artur Eriksson, Västra Torsås.
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Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 26 Juni 1961.

Förlovade
Bertil Johansson
Hillevi Molin
Häradsbäck.
Midsommarafton.

Diö.

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 27 Juni 1961.
Bröllop.
I Härlunda kyrka har vigts sågverksarbetaren Nils Åke Holger
Nilsson, Toftahult, Almundsryd. och charkuteribiträdet Asta K.
M. Jönsson, Låkhult, dotter till muraren Axel Jönsson och hans
maka Hildur f. Johansson, Stora Holme, Häradsbäck.
Brudparet intågade i kyrkan under tonerna av ”Brudkören ur
Lohengrin” av R. Wagner. Komminister Olsson förrättade vigseln och höll vigseltal med utgång från 1 Kor. 13: 13. Kantor
Henriksson sjöng från läktaren ”Med tacksam röst och tacksam
själ” av H. Weman. När brudparet lämnade kyrkan spelades
”Preludium i b-dur” av Bach.

Hr Åke Nilsson, Ålshult med maka
Asta f. Jönsson, Häradsbäck.
(Foto: Willner Persson, Älmhult).

Ur Smålandsposten N:o 105 Måndagen den 10 Juli 1961.
Bröllop.

Hr Gunnar Härder, Häradsbäck med
maka Inga-Maj f. Thomasson Osby.
(Foto: Willner Persson, Älmhult).

I Öjaby kyrka sammanvigdes i lördags målaremästare Gunnar
Ingvar Härder, Häradsbäck, Härlunda, och småskollärarinnan
Inga Maja Hillevi Tomasson, dotter till lantbrukare Sigfrid
Tomasson och dennes maka Jenny, född Karlsson, Lönsboda.
Då brudparet med uppvaktning intågade i kyrkan, spelades på
orgeln Bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av
Felix Mendelsohn. Vigseln förrättades av kyrkoadjunkt Åke
Rydeman, Öjaby, som även höll tal till kontrahenterna över
orden i Gal. 6: 2 ”Bären varandras bördor, så uppfyllen I Kristi
lag”. Då brudparet lämnade kyrkan intonerades från orgeln J.G.
Walthers orgelkoral ”På Gud och ej på eget råd”. Uppvaktande
tärna var brudgummens syster, fröken Elsa Härder, Häradsbäck, och marskalk brudens broder, tekn. stud. Göran Tomasson, Lönsboda.
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Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 11 Juli 1961.
Bröllop.
I V. Torsås prästgård sammanvigdes i lördags hr Karl Anders Axelsson, Älmhult, bördig från
Härlunda, med fröken Gudrun Ing-Marie Petersson, Älmhult, dotter till hemmansägaren Teodor
Petersson och hans maka Vendla, född Johansson, Horsakulla, V. Torsås. Vigselförrättare var båda
kontrahenternas konfirmationslärare J. Lindgren som även höll tal. Efter vigseln gav brudens
föräldrar middag i sitt hem för den närmaste släktkretsen, varvid brudparet hyllades i tal och
telegram.

Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 27 Juli 1961.
Sågare skadad i Häradsbäck.
En olyckshändelse inträffade på tisdagsmorgonen vid Viktor Anderssons sågverk i
Häradsbäck, då klyvsågaren Hugo Johansson, klämde högra handen så illa, att delar av
två fingrar måste amputeras.
Hr Johansson, som arbetade vid klyvsågen, skulle ta bort en barkbit som kommit intill
en kedja. Handen kom därvid i kläm. Hr Johansson fördes genast till läkare i Älmhult,
som remitterade honom till lasarettet i Växjö. Efter behandling fick hr Johansson
återvända hem.

Fartbegränsningen i Häradsbäck
inför regeringen.
Härlunda församlings kyrkoråd och kyrkostämma besvärar sig hos regeringen över att
länsstyrelsen avslagit framställningen om minskning av hastighetsgränsen för trafiken
genom Häradsbäcks samhälle från nuvarande 70 km. till 50 km. i timmen.

Ur Smålandsposten N:o 118 Tisdagen den 1 Augusti 1961.
Dödsfall.

Min käre fader
och vår käre broder

Olof Håkansson
* 26/3 1872
har i dag lämnat oss i tron på sin
Frälsare.
Häradsbäck den 30/7 1961.
ERIK
Syskonen
Ett strävsamt liv har slocknat ut,
en flitig hand har domnat.
Din arbetsdag har nått sitt slut
ditt trötta huvud somnat.

Sv. ps. 265.
Jordfästningen äger rum i Härlunda
kyrka söndagen den 6 aug. 1961 kl. 10.00
f.m.

Olof Håkansson †. På söndagen avled Härlunda
äldsta invånare, förre hemmansägaren Olof Håkansson, ålderdomshemmet, Häradsbäck, i sitt
90:de levnadsår.
Han var född 1872 i Brändetorp, Härlunda, där
föräldrarna innehade lantbruk. Redan i ynglingaåren tog han anställning i stensliperi i Trelleborg,
där han ingick äktenskap. 1908 flyttade makarna
till Härlunda och övertog då föräldrahemmet i
Brändetorp, som de innehade till år 1925, då det
avyttrades. Makarna inköpte då en fastighet i
Häradsbäcks kyrkby och bosatte sig där. Han blev
änkling år 1932, men bodda kvar några år, och
flyttade slutligen till ålderdomshemmet, där han
erhållit en god vård. Den bortgångne har fört ett
hårt och strävsamt liv och alltid varit redo att
hjälpa andra. Så länge han bodde kvar i sin
fastighet i Häradsbäck var han ständigt sysselsatt
med arbete i Härlunda prästgård, där han lagt ned
ett betydande arbete i dess trädgård. Även
ålderdomshemmet har fått del av hans hjälpsamhet,
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där han hjälpt till med lite av varje. Frånsett den värk han varit behäftad med i många år, har han
haft en god hälsa.
Han sörjes närmast av fostersonen Erik, bosatt i Lund, två bröder, tre systrar och deras familjer
samt syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 124 Lördagen den 12 Augusti 1961.
Johan Nilsson.

Ett kyrkobygge för 140
år sedan
År 1962 är det 140 år sedan Härlunda stilrena och vackra kyrka till sina väsentliga delar
uppfördes. Då någon utförligare skildring rörande denna kyrkas byggnadsförlopp aldrig
tidigare blivit offentliggjord, är det mig ett kärt nöje att här få meddela en sådan.
I min bok ”Från gränsbygden – Härlunda i gången tid” har jag lämnat en kort redogörelse för kyrkostämmobeslutet den 17 juli 1814 rörande den planerade kyrkobyggnaden, varför denna nu helt skall förbigås. Detsamma må även gälla för de beslut
som samma sak, som fattades den 17 mars 1817, den 12 juli och 13 december 1818,
eftersom ingetdera ledde till verkställighet. Det var dock inte allenast kyrkan utan även
klockstapeln, som var bristfällig och i trängande behov av reparation och ombyggnad. Av
denna anledning sammanträdde de styrande i församlingen den 24 januari 1819 i och för
rådplägning om lämpligt virkes anskaffande. Härvid fattades det beslutet, ”att nämnda
werkes tillsläppning bör utbjudas på auktion åt den minstbjudande på det församlingen
må nu i vinter framkiöra detsamma såsom högst angelägit och nödwändigt”. Vid samma
tillfälle anmäldes, att överenskommelse träffats med hemmansägaren Daniel Johansson i
Tingsryd om klockstapelns reparerande under sommaren 1819 mot en kostnad av en
riksdaler banco i daglön jämte erforderliga dagsverken av församlingen. Detta utföll till
församlingens fulla belåtenhet. I enlighet med redan fattat beslut och av konsistorium
beviljad reparation av kyrkan beslöts enhälligt på sockenstämman den 17 mars 1819, att
koret skulle helt nybyggas och till samma bredd och höjd som kyrkan i övrigt. Det skulle
sålunda göras fyra eller fem alnar längre än det gamla koret. Som skäl härför framhölls,
att kyrkan med denna åtgärds vidtagande skulle avsevärt vinna i utseende såväl till
exteriör som interiör. Och då det gamla koret var mycket trångt och ”oansenligt”, skulle
även bättre utrymme vinnas. Då nytt virke erfordrades, stannade församlingen vid det
enhälliga beslutet att sådant måtte redan under vårmånaderna ”levereras åt den minstbjudande på auktion”. I virkesmängden ingick fem bjälkar till takresningen såväl i koret
som i kyrkan i övrigt.
Till sockenstämman den 8 aug. samma år hade fanjunkaren Michael Gottleib inkommit
med ett memorial med yrkande att gästgivaren Gumme Jonsson i Häradsbäck borde
föranstalta om att Per Jönsson i Nöjet måtte upphöra med sin brottsliga handel med spritdrycker till församlingens ungdom söndagligen under pågående gudstjänst och för övrigt
när som helst under veckans övriga dagar. Församlingen instämde i detta yrkande. Till
och med gästgivaren Gumme Jonsson, som personligen var närvarande, ”ogillade själf
detta wederstyggliga krögeri, samt lofwade att ofördröjligen bortskaffa Per Jönsson och
hans hushåll”.
Detta behövde heller inte bereda någon svårighet, eftersom han inte alls kontrakterat
med Per Jönsson om backstugan Nöjet. Gumme Jonsson lovade även, att denna stuga
skulle ifrån ägorna bortföras.
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*
1820 den 23 januari hölls sockenstämma. Härvid fattades det enhälliga beslutet, att den
gamla takresningen på kyrkan skulle helt borttagas och en ny uppbyggas, sedan väggarna
höjts med 2 alnar. Församlingen godkände även till alla delar detta förslag till kyrkoreparation som byggmästaren Petter Josephsson i Fryggestorp, Linneryds socken,
upprättat och framlagt till församlingen den 24 november 1819. Detta med det förbehåll,
att kontraktsprosten, doktor Agrell i Skatelöv skulle ha frihet att företaga de ändringar,
som han önskade. Efter mogen överläggning beslöts enhälligt, att alla de materialier, som
beräknades åtgå, med undantag av spik, skulle till leverering utbjudas på auktion. Och
denna auktion – för lägsta anbuds antagande – skulle utlysas och hållas fortast möjligt.
Entreprenadauktionen ifråga hölls den 23 februari, och till denna hade ingen enda anmält
sig till att lämna spån till kyrkans täckande. Av denna anledning hölls ny sockenstämma
den 9 april rörande spåns anskaffande. 15.000 spån beräknades åtgå till hela kyrktaket;
och hemmansägaren Per Svensson i Spjutaretorp åtog sig nu att anskaffa och leverera
desamma till avhämtning innan årets slut. Priset härför – 16 riksdaler och 32 skilling
riksgäld per tusen – skulle erläggas på det sättet, att 50 riksdaler skulle betalas till honom
med det första och återstoden, sedan spånen blivit av församlingen mottagen, framkörd
och godkänd. Spånen skulle vara 8,6 och 4 tum bred samt 1 1/2 tum tjock i storändan
samt 8-tums- och 4-tumsspånen lika till antal. Vid sockenstämman den 6 augusti samma
år blev pastor Hagelqvist befriad för sitt boställe och matlag från allt deltagande i den
förestående kyrkoreparationen, vare sig det gällde penningar, materialier eller annat.
Detta av den anledningen, att han ständigt bistod med råd och tillsyn. Vid samma tillfälle
beslöts, att vägguret som kommit i olag, skulle skickas till Karlshamn för att repareras.
Vid sockenstämman den 18 maj 1821 träffades den överenskommelsen, att takspånen i
kyrkan skulle under sommarens lopp uppskrädas under överinseende av snickaren Petter
Josephsson i Fryggestorp. För varje söckendag som han använde härtill, skulle han ha en
riksdaler jämte skjuts efter en häst fram och åter för verktygen, som han förde med sig.
Timret skulle uppläggas omsorgsfullt i högar och övertäckas med bräder. Plankor, bräder
och spån skulle läggas i ”vinstol” till torkning över sommaren samt övertäckas med
bräder, om så erfordrades.
*
1821 den 1 juli hölls åter allmän sockenstämma med Härlunda församling. Härvid
fattades följande beslut: ”Det gamla Choret skall borttagas och ett nytt Chor lika högt och
lika bredt med kyrkan uppsättas istället. Kyrkan höjes på väggarna 2 aln. Den gamla
takresningen nedtages och en ny uppföres istället. Dörr göres på vestra gafveln midt för
gången och den södra igensättes. Två eller tre par fönster uppföres på vardera långväggen
uti kyrkan och ett fönster midt för altaret. Dörr göres uti Choret på södra sidan midt för
sachristugudörren. Taket välfves uti kyrkan och Choret så högt som det passar sig och
låter sig göra. Hela golfvet uti kyrkan upptages och omlägges. De nu så kallade nya
stolarna uti kyrkan rättas och de uti tillökningen varande gamla stolarna borttagas och nya
göras istället. Den gamla stora stukan sättes utanför den vestra dörren och den lilla stukan
framför den södra. På båda ändras takresningen. Sachristian sättes intill den nya
korväggen, sådan hon nu är utom det att takresningen ändras. Ny predikstol göres utan
krona, vilken sättes på norra sidan och uppgången blir satt vid sachristugedörren. Uti
Choret göres nytt altare, ny altarring och så många nya stolar som rummet tillåter och det
passar sig”. Byggmästaren Johannes Ehrenberg från Bäck i Kånna socken åtog sig att
utföra nämnda byggnadsarbete under nästföljande år emot ett arvode på 550 riksdaler
riksgäld utom ”då indrifningen skall gå för sig och takresningen uppsättas, 4 högst 6
dagsvärken om dagen”. Sven Nilsson i Skäggalösa Norregård, Skatelöv, åtog sig att
upptälja spånen till kyrkan för 60 riksdaler och 32 skilling tusendet samt för spånbottnens
och spånens påläggning 63 riksdaler riksgäld. Till var och en som skulle breda spånen,
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skulle lämnas ett dagsvärke även som nödiga dagsvärken till skårtäljning, uppbäring av
bräderna till spånbotten etc.
Byggmästaren Ehrenberg förbehöll sig att utbekomma en tredjedel av sitt arvode, när
arbetet påbörjades och en tredjedel, när det under arbetets gång skulle behövas.
Återstående tredjedel skulle han ha först när arbetet var slutfört.
Vid sockenstämman den 12 augusti 1821 var byggmästare Ehrenberg själv närvarande
och erbjöd sig att göra kyrkan 35 alnar lång och 15 alnar bred invändigt. Detta erbjudande
vann församlingens odelade gillande. Ehrenberg lovade även att öka stolarna m.m. i
enlighet med projektet av den 1 sistlidne juli. Han begärde därför en tillökning av sitt
arvode med 116 riksdaler och 32 skilling riksgäld. Denna tillökning på förra ackordet
beviljades.
*
Det kom att dröja nära ett år innan de slutgiltiga, avgörande besluten i den viktiga
byggnadsfrågan definitivt kunde fattas. Detta skedde först på sockenstämman den 7 juli
1822. Härvid tillkännagav byggmästaren Johannes Ehrenberg att han hellre ville bygga
södra kyrkoväggen alldeles ny än flytta den gamla. Härtill lämnade även församlingen sitt
samtycke och bifall. Och därvid blev det också. Beslut fattades nu att om någon skulle
försumma att inställa sig att fullgöra sin dagsverkesskyldighet vid kyrkoreparationen, då
han bleve kallad därtill, förpliktade han sig att till fattigkassan erlägga 16 skilling banco
samt likafullt vara skyldig att en annan dag inställa sig till arbetet ifråga. Därest han även
då uteblev, lejdes någon annan i hans ställe, som han var skyldig att betala. Beträffande
takspånen fastställdes, att de skulle doppas i tjära, innan de lades på taket.
Kyrkovärdarna, med samma namn – Per Nilsson i Karsemåla och i Ellagölsmåla hade
gjort flera dagsverken än några andra sockenbor med kyrkogårdens fyllning, ringmurens
läggning, bräders uppläggning, stens tillsläpning vid klockstapelreparationen m.m. – 17
dagsverken vardera. De befriades därför från dagsverken vid kyrkoreparationen till dess
alla var för sig gjort samma antal dagsverken därvid.
På sockenstämman den 21 juli 1822 tillkännagav byggmästaren Ehrenberg, att han
funnit flera timmerträn i den gamla sakristian så fördärvade av röta, att det skulle vara
oklokt att sätta den intill kyrkan i det skick som den befann sig. Stämman beslöt därför
med upphävande av protokollförda beslut det av den 1 juli 1821, att en ny sakristia skulle
uppföras av överblivna timret tillsammans med timret efter nedrivna koret. Storleken
bestämdes till 8 alnars längd utvändigt och 6 alnars bredd invändigt. Byggmästare
Ehrenberg åtog sig att uppföra den nya sakristian för 36 riksdaler, vartill församlingen
samtyckte. Man beslutade även att rutorna i de nya fönstren skulle göras 10 tum höga och
7 tum breda samt förses med stormjärn och tvenne tvärbly. Johan Ericsson i Knihult åtog
sig att sortera spånen – de bästa för sig och de sämsta för sig.
Den 1 september 1822 beslöt församlingen att inköpa 16 eller 17 st. plåtar av järnbleck,
sedan byggmästaren framhållit nödvändigheten av fönstrens beklädning med sådana. Den
27 oktober sistnämnda år fattade församlingen det enhälliga beslutet, att allt från kyrkoreparationen överblivet virke jämte alla de saker, som ej kunde gagnas i den nya kyrkan,
skulle på öppen auktion till högstbjudande försäljas. Ingenting tycks för närvarande
motsäga att bonden Johannes Nilsson vid denna auktion kommit i besittning av den gamla
sakristian och sedan uppfört denna på sin gård i Långasjömåla, där den sedermera
kvarstod över ett halvt sekel under benämningen ”Långasjömåla kapell”. Detta antagande
bestyrktes av det förhållandet att den låga sakristidörren med vacker målning, föreställande aposteln Petrus med bindenyckeln, fanns i denna lilla byggnad i Långasjömåla,
innan den hamnade hos hemmansägaren August Svensson i Husjönäs där undertecknad
sett och beundrat densamma bland hans stora samling av fornsaker.
Härlunda kyrka – med tillräckligt utrymme för församlingens dåvarande folkmängd –
var nu färdig, stilren och vacker.
*
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1823 den 17 augusti hölls sockenstämma. Församlingen anhöll nu enhälligt och enträget
att vid västra kyrkgaveln få uppbygga ett trätorn under den motiveringen, att skillnaden i
kostnaden mellan den gamla bristfälliga stapelns reparation och tornbyggnaden skulle bli
ganska ringa. Dessutom skulle den fördelen vinnas, ”att till den läktare i kyrkan, som
behovet påkallar och församlingen således önskar bygga, uppgången blir genom en dörr
ifrån tornet och ej genom trappor i själva kyrkan, vilka icke allenast vanpryda kyrkan och
borttaga bänkrum utan också störa andakten i det att ljud och buller väckas av dem, som
komma för sent till kyrkan och vilja uppgå på läktaren”. Som byggnadsmaterial föreslogs
till användning det efter kyrkobygget överblivna virket tillsammans med det virke i
stapeln, som var användbart. Prosten Agrell i Skatelöv lovade att anmäla församlingens
önskan till högvärdiga domkapitlet. Det var många som helt försummade sina
skyldigheter beträffande körslors och dagsverkens fullgörande vid kyrkobygget. Därför
beslöts den 12 september 1824 ”att för den uteblifvande skulle genast legas ök eller
dagsvärken, till hvad pris som hälst, och att därest han icke godvilligt betalar, skall
legsmålet upptagas av kronobetjäningen”.
Samma dag beslöts, att ”den nya psalmboken, som är så vacker och uppbyggelig” skulle
införas för offentligt bruk i den allmänna gudstjänsten. Början skulle ske den 1 maj 1825.
Den 23 januari 1825 infann sig byggmästare Ehrenberg i Härlunda för att åtaga sig att
uppbygga ”ett nytt klocketorn wid kyrkans westra gafwel”, sedan nu konsistorium i
Växjö givit sitt bifall därtill. Han skulle jämväl bygga en läktare inne i kyrkan invid
nämnda gavel. Båda dessa byggnadsprojekt åtog sig Ehrenberg att verkställa under
sommaren 1825 – med undantag av spåningen på tornet – och för ett belopp av 583
riksdaler riksgäld. Man skulle dessutom bestå med nödiga dagsverken. Byggmästaren
åtog sig för samma pris att nedtaga den gamla klockstapeln och av densamma använda
det virke, som var dugligt, tillika med att med det som blivit över vid kyrkobygget eller
”kyrkoreparationen”, som detta arbete benämnes i protokollet. Följande nytt virke skulle
dessutom framskaffas: 8 st. stolpar av 19 alnars längd och med 8 tums diameter, 8 st. dito
8 á 9 alnar långa med samma diameter, 8 st. dito 19 alnar långa med 6 tum på den ena
kanten och 7 á 8 tum på den andra, 12 st. dito 7 á 8 alnar långa och 7 tum i diameter, 18
st. dito 8 alnar långa med 6 á 7 tum i diameter, 36 tolfter bräder 8 alnar långa, 5 tolfter
plankor 8 alnar långa, 8 st. runda stolpar 4 alnar, kvistfria, 13 tum i diameter i färdigt
skick, 4 st. bjälkar 7 á 8 alnar långa med 8 tums diameter. 12 tolfter bräder 8 alnar långa,
4 dito dubbelbrädor 8 alnar långa. 4 st. ställningsspiror 26 alnar långa, 3 á 4 tum i
lilländan, 12 st. dito 10 á 11 alnar långa 3 á 4 tum i lilländan, 24 st. bjuråsar 12 alnar
långa, 40 st. vanliga granstakar, 3 st. stockar till takrännor 15 alnar långa, 10 á 11 tum på
ena hållet och 7 tum på det andra, 1 st. dito 10 alnar i lika tumtal. De skulle vara runda på
tvenne sidor. Dessutom behövdes 100 st. stakar i tjocklek som krakämnen. Byggmästaren
åtog sig göra takrännor utan särskild betalning. Förenämnde Sven Nilsson i Skäggalösa
Norregård åtog sig att uppskräda spånen för 6 riksdaler och 32 skilling riksgäld tusendet
efter 6 tum räknat. Han åtog sig även att spånkläda tornet, kyrkan i övrigt samt sakristian
för 80 riksdaler riksgäld. Han skulle dock bestås med den erforderliga spånbotten, den
skulle byggmästaren själv påslå. Till ovannämnda byggnadsarbeten beräknades följande
spik åtgå: 200 st. á 10 tum, 200 st. 8 á 10 tum, 3 tum 50.000 spånspik. Sven Nilsson
föreslog anskaffande av 1.000 ekspån av minst 6 tums bredd men för övrigt så bred, som
den kunde erhållas men räknat efter 6 tum. Han beräknade även att 6.000 furuspån
behövdes för kyrkans räkning utöver den som redan var huggen.
*
Den 6 februari samma år beslöts på sockenstämman, att allt erforderligt virke till den
nya läktaren och klocketornet skulle utbjudas på entreprenadauktion till minstbjudande.
Skulle sådan ekspån, som förut omnämnts, ej gå att uppbringa, skulle god furuspån
anskaffas istället.
Den 20 maj tillkännagavs, att varken torn- eller läktarbyggnad kunde företagas under
året av flera skäl utan måste därvid uppskjutas till sommaren 1826. Byggmästaren skulle
genast underrättas därom, men under sommaren 1825 skulle kyrkan spånas till så stor del
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som möjligt för tornbyggnadens skull, och 4 st. följare med järnskruvar sättas mellan
varje fönster på långväggarna, innan de spånkläddes. Spånen skulle behandlas med
kokande tjära före påslagningen liksom tidigare skett med takspånen.
Och torparen Magnus Jonsson i Ängön uppdrogs att måla fönsterfoder och bågar samt
kyrkodörrarna utvändigt med oljefärg. För detta arbete skulle han bekomma 4 riksdaler
samt dagsverke varje dag. Redan tidigt på året 1826 beslutade församlingen, att det nya
klocketornet med tjära skulle överstrykas, så snart detta kunde låta sig göra. Och detta
arbete åtog sig Carl Bordon att utföra mot en betalning av 11 riksdaler riksgäld pr dag –
även regndagar – jämte nödiga dagsverken. Detta beviljades honom jämte skjuts fram och
åter för sig och verktygen. Motsvarande förmåner fick Sven Nilsson i Skäggalösa åtnjuta.
Den 6 augusti 1826 beslöts, att kopparkulan och korset på tornet skulle oljestrykas.
Även detta arbete anförtroddes Carl Bordon. ”Tornekuren” eller lanterninen och gesimsen
skulle oljemålas – den senare med vit färg – av Magnus Jönsson i Ängön för en riksdaler
riksgäld om dagen i arbetslön. Omkring kyrkan skulle göras takrännor i trä och av järnbleck omkring tornet.
Den 20 augusti sistnämnda år beslutades, att kyrkan skulle omstrykas med rödfärg på
samma sätt som tornet. Carl Bordon åtog sig detta arbete för 26 riksdaler jämte 4 dagsverken den dag han påbörjade arbetet och 2 om dagen övriga dagar, så länge arbetet
varade.
Det sista mera viktiga beslut, man hade att fatta 1826 angående kyrkan, gällde trappa till
ingången utanför tornet. Och den 3 september beslöts, att en sådan skulle läggas av sten
och med trappsteg såväl rakt fram som vid sidorna. Det skulle fogas med ler och kalk.
Även detta arbete skulle Carl Bordon utföra tillsammans med soldaten Thour. För detta
arbete, som de ålades göra försvarligt och ansvarsfullt, skulle de vardera ha 1 riksdaler
om dagen jämte nödiga dagsverken.
Kyrkobygget i Härlunda var nu definitivt fullbordat, och det dröjde inte länge därefter
än till den 4 februari 1827, förrän församlingen var redo att bygga ny sockenstuga. Detta
byggnadsprojekt skall behandlas i en kommande uppsats.

Krockade vid affärstrappa
i Häradsbäck
En ganska ovanlig krock inträffade i går vid 17,30-tiden i Häradsbäck på planen utanför
Hjalmar Karlssons affär.
En bil, hemmahörande i Häradsbäck, kom från Älmhultshållet och ämnade svänga in på planen framför
affären, men strax innan föraren kom fram upphann han
en traktor. Traktorn skymde sikten för honom, så att han
ej såg en mötande bil, när han svängde sitt fordon åt
höger. Han kom sålunda att korsa den mötande bilens
väg.
Den sistnämnde bilisten, som var hemmahörande i
Älmhult, uppmärksammade emellertid Häradsbäcksbilens manöver och för att undvika krock kastade han
sin bil åt vänster. Detta resulterade i att båda bilarna
vände kylaren in mot affären, men de kunde dock ej
undvika att köra ihop.
Krocken inträffade strax intill affärstrappan men
skedde mest med bilarnas sidor, varför den ej blev så
Hr Hilding Lindquist, Näranshult, med
häftig. En del plåtskador uppstod dock på båda formaka Margit f. Karlsson, Häradsbäck.
donen.
(Foto: Willner Persson, Älmhult).
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Ur Smålandsposten N:o 127 Torsdagen den 17 Augusti 1961.
Dödsfall.
Karl Viktor Johannesson †. Natten till måndagen avled i sitt hem utan föregående sjukdom
hemmansägare Karl Viktor Johannesson, Siggaboda , Härlunda.
Han var född 1890 i Siggaboda där föräldrarna var lantbrukare. Han övertog föräldragården efter
föräldrarnas död och har med hjälp av en syster skött densamma. Med Karl Viktor Johannesson
har en man av den gamla stammen gått ur tiden, kännetecknad av omutlig ärlighet, sanningskärlek
och hjälpsamhet. Han har bl.a. varit kassör i kyrkliga skolföreningen i Lund och Växjö stift sedan
föreningens tillkomst.
Närmast sörjande är en syster samt en halvbroder jämte syskonbarn.

Ur Smålandsposten N:o 136 Lördagen den 2 September 1961.

Härlunda sakristias öden
Enligt sockenstämmoprotokoll av den 27 oktober 1822 skulle allt vid kyrkoreparationen
i Härlunda överblivit virke på öppen auktion till den högstbjudande försäljas. Vid denna
auktion gick även den gamla sakristian sådan som den stod och befann sig, under
klubban. Denna inropades av Nils Mikaelsson i Hallaboda, enligt vad hans minnesgoda
sonsons son förre hemmansägaren och förtroendemannen Martin Bengtsson, omtalat.
Fastän sakristian nu kom att tjäna ett mera profant ändamål flyttades den dock inte längre
från sin ursprungliga plats än endast ett litet stycke väster om kyrkan, där Mikaelsson
hade bruk för den som kyrkstall. Och som sådan användes den till 1912, då dess ägare,
Håkan Nilsson, son till Nils Mikaelsson, sålde den till Karl Jonsson i Lockhult.
Martin Bengtsson, som själv haft sin häst i det gamla ”sakristiestallet”, beskriver den
gamla byggnaden sålunda. – Den var byggd av mycket tjocka plankor, som på insidan var
synnerligen väl hyvlade samt vitmålade. Utvändigt var den klädd med täljd spån. Den
hade inga fönster utan endast skjutluckor vid de små gluggarna. Dörren, (ej den
ursprungliga sakristidörren, som var för låg) var försedd med en stor lås och nyckeln till
denna var av ansenliga dimensioner. Till vänster om dörren inne i byggnaden fanns ett
litet bord. Vid detta var det ganska vanligt, att männen förplägade sig med ”den ädla
nektarn”, och fruntimren lade här sina schalar, som den inte behövde taga med sig in i
kyrkan, innan dörrarna låstes. Denna gamla sakristia var av samma storleksordning som
den nuvarande. Och under det 90-tal år, som den gick under benämningen stall, gav den
plats åt tre hästspiltor. Ovannämnde Håkan Nilsson hade påkostat den ny takresning.
Sedan han året före sitt frånfälle avyttrat byggnaden för en ringa penning, blev den av
dess siste ägare, Karl Jonsson, förvandlad till bränsle och uppeldad i hans bostad.
Även om man alltid måste förbliva i okunnighet om byggnadsåret för Härlunda kyrkas
äldsta del, som är mycket obetydlig, kan man dock få en god föreställning om kyrkans –
före ombyggnaden 1822 – höga ålder av följande över 200 år gamla citat ur Arcivum
Smolandicum av S.L. Gahm Persson: ”Härlunda kyrkia af trä mycket gammal, hög
utantill 26, inuti 8, lång 21, bredd 13 alnar.
Skatelöv d. 17 febr. 1759
And. E. Wiesel.
Då det bör finnas intresse för att få del av den ganska märkliga ägarelängden för den
vackra traditionsrika och välvårdade gården i Hallaboda, skall jag i detta sammanhang
meddela en sådan för de sista sex generationerna, då gården gått i arv från far till son o
obruten följd.
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I förra seklets början förvärvades gården av Mikael Nilsson från Duvhult, f. 25/1 1769,
och hans hustru Bella Nilsdotter, f. 23/2 1773. Dessa makar hade en stor skara barn.
Troligen den äldste av dem var Nils Mikaelsson, f. i Örkened 4/5 1800. Med sin hustru
Karin Håkansdotter, f. 20/10 1792, hade han sonen Håkan Nilsson, f. 15/6 1832 i
Hallaboda. Den 1/11 1854 vigdes han i Härlunda med Ingeborg Håkansdotter, från
Trolleboda. De hade sonen Bengt Håkansson, f. i Hallaboda 30/1 1855. Bengt och hans
hustru Maria var föräldrar till Martin Bengtsson, f. 10/11 1885 och gift med Betty
Gustafsdotter från Vashult, f. 27/5 1889. Dessa makar bebor nu en vacker villafastighet i
Hallaboda, sedan den överlämnat den vackra gården till sonen Bertil Martinsson, f. 1907,
och hans hustru.
Mangårdsbyggnaden i Hallaboda, uppförd av förenämnde Håkan Nilsson och försedd
med hans och hans hustrus initialer och årtalet 1863 över portalen, är pietetsfullt
renoverad av Bertil Martinsson. Detta boningshus – ett av de största och vackraste i
pastoratet – är liksom församlingskyrkan klädd med täljd spån.
Huvudpersonen i denna skildring – den gamle förtroendemannen Nils Mikaelsson – har
förevigat sitt namn i Härlunda församlings hävder genom den donation, som bär hans
namn, av 1.000 daler, avsedd till premier åt konfirmander i församlingen.
Johan Nilsson.

Ur Smålandsposten N:o 147 Torsdagen den 21 September 1961.
Barn i Häradsbäck
på äventyr i båt
Två 7-åriga pojkar och en 6-årig flicka från Häradsbäck kunde på tisdagskvällen ha
råkat illa ut, då de gav sig ut i en eka på en sjö i Häradsbäck. Nu blev det dock en lycklig
utgång.
Barnen hade någon gång på eftermiddagen vid 5-tiden fått tag i en eka vid sjön Härlen,
ungefär 2 km. från deras hem. Båten var halvfylld med vatten och barnen öste den med en
tom kaffeburk, innan de rodde ut på sjön och över till motsatta sidan. Det började
emellertid skymma och den ena åran hade barnen tappat. De tyckte väl att det började bli
kusligt, varför de ropade på hjälp. Ropen hördes som väl var över den lilla sjön och så
småningom kunde man komma barnen till undsättning, sedan man ropat till dem att vara
stilla där de var.
Då man först tänkte ro över till dem fann man att båten var borta. I stället måste man ta
en annan båt två km. därifrån.

Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 30 September 1961.
Födelsedag.
80 år fyller på måndag förre hemmansägaren Alfred Petersson, Slättadal, Häradsbäck. Han är
född i Västra Torsås och tillbringade där sin första ungdomstid, varefter han som många andra på
den tiden emigrerade till USA där han arbetade på snickeriverkstad. Efter fyra års vistelse där
återvände han till hemlandet, och ingick då äktenskap. Vid detta förvärvades fastigheten Slättadal i
Härlunda och där har makarna bott, och nedlagt ett betydande arbete. Han blev änkling 1950 men
har bott kvar. Senare överläts fastigheten till sönerna Adolf och Ernst. Jubilaren är trots sin höga
ålder vid ovanligt god hälsa och hjälper dagligen till med förekommande göromål, såsom vedhuggning och skördearbete. Han följer med stort intresse alla händelser runt om i världen. Han är
allmänt aktad och har många vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 145 Måndagen den 18 September 1961.

Bondehem i Härlunda
med många rariteter
Höstsolen sken särskilt grant då jag
häromdagen i sällskap med en fotograf
färdades genom de vilda gränseskogarna
vid Horjemo på väg till Knihults by i
Härlunda. Tyvärr allt för nylagade vägar
bar oss upp för svindlande höjder, från
vilka en betagande utsikt var att skåda,
medan sommarfjärilar svirrade bland
ljung och getpors. Här var bygden och
höjderna, från vilka man – enligt
gammalt folks berättelser – fordom
kunde se många rökar från jordkojor
ringla sig upp nedifrån däld och dunge.
Det kargaste, men vilt vackraste stycke
Getapulien som tänkas kan.
Vi är väntade hos hemmansägaren
Julius Nilsson och hans son i Knihult,
som äger en av de vackra välskötta
Hemmansägare Julius Nilsson betraktar några av sina
gårdarna i denna by. Ett mognat, blont
dyrgripar.
sädesfält är just under skörd, men den
gamle bonden, rask och kvick som en yngling, lämnar sina kärvar och följer med sitt
främmande hem till gården. Jag hoppas lite lömskt, att vi inte stör alltför mycket, att
Julius Nilsson har tid att prata en stund… Han skrattar och petar hatten upp på hjässan.
– När det gäller att prata, har Julle i Knihult alltid tid. Och skrivarfruntimmer, tja, men
skriv bara inte mycket.
Mangårdshuset lyser som ett smultron i solskenet, och
det blommar i trädgården, och inomhus är allt städat och
fint, husbonden betonar småleende, att sådant visst är
möjligt, fast man inga fruntimmer har i huset. Vi kliver
på först en trappa upp, förbi TV:n och alla nutidens
glädjeämnen.
Jag önskar att de som läser min artikel haft förmånen att
se, vad vi fick se här i denna gård vars mangårdshus
byggdes år 1822 av en bonde som hette Jösse Skälm i
folkmun, öknamnet var efter hans födelsegård
Skälmeshult i V. Torsås. Gavelrummet till vänster, med
sina nakna, friska kärntimmerväggar med spår efter
målningar, gick över hela husets tvärbredd. Märkligast i
detta rum, som bland otaliga rariteter från tre seklers tid,
även rymde ej mindre än fyra pampiga golvur i skiftande
utförande, handknutna takdukar, ”Grönhulta pengaskrin”,
sannolikt ägt en gång av sexmannen och fjärdingsmannen
Gunnar Jönsson i Grönhyltan, var dock takvalvet. Det var
En brudsadelstol från 1795.
nämligen ett himmelsblått valv till tak häruppe, precis
som i en gammal kyrka. Guldförgyllda stjärnor var strödda där och i takmitten, där
armaturen satt, var en sådan där sol målad, som ärade läsaren minns från otaliga kyrkors
tak. Jag var förstummad, betänksam.
– När byggde Jösse Skälm detta mangårdshus? Jaså, 1822, samma år som Härlunda forna
kyrka revs nästan i grunden för ombyggnad! Trodde inte gårdsägaren, att här hade en av
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hans företrädare åt eftervärlden bevarats en del av taket från den rivna kyrkobyggnaden…? Allt tydde därpå, men Julius Nilsson delar dock inte den uppfattningen. Enligt
hans moder – född i Knihult på en granngård – skulle byggherren och ägaren ”tagit
modet” efter Härlunda gamla kyrka och låtit måla detta takvalv exakt lika som kyrkans
tak, det man nybyggt och nymålat 1822. Men här är att tillägga, att under den flagnande
blå färgen, framskymtade ett annat färglager, i milda duvgrå och mandelgröna nyanser…
Det hade varit spännande att få pillra och krafsa lite här, men sådant passar sig inte. Vår
värd påpekar, att det blåa har inte målats dit efter 1840, i varje fall, men då jag triumferande påpekar, att det låter otroligt, att två målningar gjorts på ungefär 15 år, byter han
ämne. Han har så mycket annat att visa vilket han också gör, men takvalvet är kvar i ens
tankar, där bottenvåningens museivärld öppnar sig för främlingarna.
Kakelugnen uppbäres av skulpterade guldbelagda änglar, det är en dröm i vitt och guld,
värd sitt eget kapitel, ett köpmanshus i Malmö lär ha varit dess fordomtima utgångspunkt.
Ekskåp med flera meter intarsia, stolar av alla tidsepokers stilarter. Särskilt beaktansvärda
är de två som är gjorda av de mest konstnärligt utsmyckade ridsadlar, därav den ena en
damsadel med namn och 1700-talssiffror. De skulle med heder ha intagit sin plats på
exempelvis Nordiska museet. Troligen är dessa sadlar s.k. brudsadlar, deras utsmyckning
tyder därpå. För den som i likhet med undertecknad haft en del anfäder och mödrar i
Knihult, flyger fantasiens fåglar skyhögt vid dess åsyn.
En ålderdomlig ljusstake lyftes ner och framvisas. Julius Nilsson anser som troligt, att
det är just denna, som en gång skänktes av Per Persson i Knihult. Ett lär vara säkert: Den
har tillhört Härlunda kyrka och har sin pendang i Vashult, hos förre kyrkovärden Alfred
Johansson, broder till vår värd. Förbluffande minnesgod och säker traditionsbärare
berättar Julius, att dessa ljusstakar en gång blev sin ägare skänkta, för att han var den
förste i socknen som uppodlade en mosse. Denna ljusstakes väg tillbaka till Knihult, är
likaså ett kapitel för sig själv.
Innan vi halft omtumlade och nästan förflyttade tillbaka till 1700-talet genom vad som
skådades tackar och säger farväl, rullar gårdsägaren upp en ”gårahandling”, skriven på
prasslande pergament eller kalvskinn som han säger. Oändligt fint har det skrivits, och
bland namnen skymtar vi även ”John Bengtsson uthi Strööby”, den bekante riksdagsmannen av bondehövdingen, som lönnmördades i Nöbbele en gång. Då jag om en stund
sitter på min moped, förvandlas dess sadel till en grå ridsadel och Husqvarnafordonets
färg blir ett blått takvalv i ett av Härlundas vackra bondehem med kärleksfullt bevarade
konstskatter och kulturminnesföremål.
Helga Lindberg.

Till entreprenör för Härlunda kyrkas renovering, har antagits byggmästare Yngve
Schandersson, Fridafors, som inkommit med lägsta anbudet, 43.400 kr.
Altartavlan kommer att restaureras enligt särskilt förslag av konservator Sven Wahlgren,
Jönköping. Även värmesystemet är avsett att ersättas. Dessutom kommer all förgyllning
att omgyllas av rent guld.

Ur Smålandsposten N:o 154 Tisdagen den 3 Oktober 1961.
Kyrkvaktmästare avtackad i Härlunda.
I samband med söndagens gudstjänst Mikaelidagen avtackades kyrkvaktmästare Sven
Håkansson, Häradsbäck, efter 20 års tjänstgöring inom Härlunda församling. Komminister Gustaf Ohlsson framförde ett tack för hans långa och trofasta tjänst från
församlingen, kyrkorådet och all annan kyrkobetjäning samt överlämnade en blomgrupp.
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Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 26 Oktober 1961.
Bankträff i Häradsbäck.
Kronobergs läns sparbank och Almundsryds sparbank hade på måndagskvällen en
trevlig familjeträff i bygdegården i Häradsbäck.
Sparbanksdirektör Karl Haeffner-Flodman, Växjö, hälsade den fulltaliga publiken
välkommen och berörde med några ord den kommande sparbanksveckans tema ”Bygden
blomstrar där sparare bor”. Kamrer Sture Rydén, Ryd, höll därefter ett anförande om
ekonomi och hembygd. Allan Henriksson, Växjö, underhöll med glada och trevliga
dragspelslåtar, som gladde publiken. Skådespelaren Gösta Elweroth, Norrköping,
framträdde med några vackra visor och han uppträdde även med sin enmansteater, där
han under publikens jubel tolkade Albert Engströms välkända rospiggar och
smålänningar. Den allt igenom lyckade träffen avslutades med kaffeservering och filmen
”Vår hembygd”.

Ur Smålandsposten N:o 171 Torsdagen den 2 November 1961.

Förlovade
Lennart Johansson
Hjördis Gustafsson
V. Torsås.

Häradsbäck.
1/11 1961.

Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 9 November 1961.
Födelsedag.
80 år fyller idag f. hemmansägaren Anton Johansson, Trolleboda, Härlunda. Han är född och
uppväxt på samma gård som han och hans hustru under ett 40-tal år brukat. År 1906 inköpte han
föräldragården och ett par år därefter ingick han äktenskap. Jubilaren har varit en synnerligen
arbetsam och dugande lantbrukare, som under den tid gården innehades utförde betydande grundförbättringar i form av stenröjning, nyodling m.m. Boningshus, ladugård och andra uthus har han
även uppfört. I yngre år deltog han livligt i socknens kommunala liv. Sålunda har han varit
ledamot av skolråd, folkskolestyrelsen, fattigvårdsstyrelsen och taxeringsnämnden. Även inom det
kyrkliga livet har han med intresse deltagit och ledamotskapet i kyrkorådet var ett av de uppdrag,
som han med ålderns rätt sist av dem alla lämnade. Sedan jubilaren 1946 överlämnat hemmanet till
sin son har han uppfört en vacker villa till sig och sin maka ett stycke från gamla gården. Pålitlig
och rättrådig, gästfri och sällskaplig till sitt väsen har han funnit många vänner och blivit allmänt
aktad.
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Ur Smålandsposten N:o 176 Lördagen den 11 November 1961.
Från Härlunda, meddelas:
Härlunda SLKF-avdelning har bjudit pensionärerna å ålderdomshemmet på kaffe.
Samtidigt hölls en andaktsstund då Komminister Gustaf Ohlsson talade över
Allhelgonadagens text, vilken avslutades med bön och psalmsång. Härefter följde
samkväm. Komminister Ohlsson framförde till sist församlingens tack till SLKF-arna för
den glädjestund de berett pensionärerna med sitt besök.

Ur Smålandsposten N:o 181 Måndagen den 20 November 1961.
Det blir fartbegränsning
i Häradsbäck.
Färdhastigheten på väg 84 i Häradsbäck från en punkt 300 m. väster om vägskälet med
väg 640 till en punkt omedelbart öster om infartsvägen till Härlunda kyrkogård bör
begränsas till 50 km i timmen, anser regeringen.
Länsstyrelsens beslut om begränsning till 70 km i timmen har därför upphävts på
yrkande av Härlunda församlings kyrkoråd och kyrkostämma. Målet har återvisats till
Länsstyrelsen för ny behandling.

Ur Smålandsposten N:o 188 Lördagen den 2 December 1961.

Fyra generationer åt båda hållen

När lille Stefan Frantz för en kort tid sedan döptes i Alvesta, kunde man vid det efterföljande dopkalaset i hemmet ta det här kortet, som är unikt. Det visar nämligen fyra generationer både för Stefans mors och fars sida. På bilden sitter Stefan i farmors mors
Albertina Svenssons, Virestad, knä, medan hans mormors mor fru Ester Pettersson,
Häradsbäck, sitter till vänster. Stående är hans mormor fru Signe Johansson, Häradsbäck,
hans mor Viola Frantz, hans fader trafikbiträdet Arthur Frantz, Alvesta, och hans farmor
fru Signe Frantz, Häradsbäck.
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Ur Smålandsposten N:o 193 Måndagen den 11 December 1961.

Bröllop.
I V. Torsås prästgård vigdes i lördags trafikbilägaren Sven Allan Svensson, Häradsbäck, och
fröken Gerd Marianne Ekman, samt åkeriägaren Sven-Erik Vilhelm Svensson, Arnanäs, Virestad,
och fröken Elvy Vivianne Ekman. Brudarna är döttrar till byggnadssnickare Eric Ekman och hans
maka Edith, född Sällberg, Aleslätt, Skulatorp Södregård, V. Torsås. Vigselförrättare var kyrkoherde J. Lindgren, som även höll tal till brudparet. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för
omkring 250 gäster på Eneborg, Eneryda, varpå de nygifta blev föremål för hyllning i tal av bl.a.
lantbrukare Erik Svensson, Arnanäs och landstingsman Ragnar Bengtsson, Garanshult. Ett flertal
telegram anlände.

Ur Smålandsposten N:o 196 Lördagen den 16 December 1961.
Från Häradsbäck, meddelas:
På bygdegården i Häradsbäck har av Härlunda R.L.F. varit anordnad en Luciafest,
varvid en stor publik infunnit sig. Fru Lilly Kroon hälsade välkommen. Därefter höll
komminister Gustaf Ohlsson en fängslande skildring av Lucialegenden. Lucian fröken
Merit Börjesson med tärnor gjorde sitt intåg och underhöll med Luciasången. Efter det att
Luciatåget avlägsnat sig utfördes en sketch av några skolbarn ledda av lärarinnan fröken
Gunvor Birger. Därefter trädde Bengt, Ingegärd och Elisabeth Adolfsson fram och sjöng
”Mor lilla mor”. Som avslutning visade trädgårdsmästare Ernst Karlsson, Liatorp, en resa
genom Holland och dess vackra blomsterprakt. Till sist tackade kvarnägare Albin Kroon
alla som medverkat i detta trevliga samkväm.
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Ur Smålandsposten N:o 200 Lördagen den 23 December 1961.
Bilkrock vid Amundshylte
En personbil och en lastbil kolliderade på torsdagsförmiddagen på vägen Ryd –
Häradsbäck strax väster om Amundshylte gård.
Personbilen kom från Häradsbäck och lastbilen från Ålshult och vägbanan var vid
olycksplatsen ganska hal. Personbilen som var från Ryd kom i sladd och träffade med sin
högra främre flygel lastbilens framparti. Personbilen fick betydande plåtskador och måste
hämtas med bärgningsbil medan lastbilen, som var hemmahörande i Ålshult endast fick
obetydliga skador på höger framskärm. Inga personskador uppstod.

Ur Smålandsposten N:o 201 Onsdagen den 27 December 1961.

Vår kära mor,
mormor och farmor

Ester Adolfsson
* 16/7 1877
† 22/12 1961
har stilla insomnat, sörjd och saknad
av oss, släkt och vänner.
Ryd och Häradsbäck den 22/12 1961.
BARN
Barnbarn
Tack lilla mor för vad du varit
för oss alla i vårt hem.
Du har vinkat, när vi farit,
välkomnat oss när vi kom hem.
Du har visat oss den vägen,
som kan ge ett hjärta ro
Du har sagt oss att vår räddning
är att fast på Herren tro.

Mors psalm 298.
För dem, som önskar följa vår kära mor
till hennes sista vilorum, meddelas att
jordfästningen äger rum i Almundsryds
kyrka lördagen den 30/12 1961 kl. 13.00.
Därefter gravsättning å Härlunda kyrkogård.
Efter gravsättningen inbjudes till
Håkanssons konditori, Häradsbäck.
Meddelas endast på detta sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 203 Lördagen den 30 December 1961.

Förlovade
Lage Löfdahl
Monica Henriksson
Klippan.

Min älskade make,
vår käre far,
farfar och morfar

Häradsbäck.

Anton Nilsson
Dödsfall.
Anton Nilsson †. F. hemmansägaren Anton
Viktor Nilsson, Långasjömåla, Härlunda, har avlidit.
Han var född 1884 i samma by där föräldrarna
innehade lantbruk. I sin ungdom arbetade han dels
vid föräldragården och dels i Skåne och Danmark.
1915 förvärvade han föräldragården. Han ingick
äktenskap 1921 och makarna innehade gården till
1954, då den avyttrades till sonen Gunnar. I det
kommunala togs hans tid ganska flitigt i anspråk.
Sålunda var han invald i såväl kyrkofullmäktige
som skolstyrelsen i en lång följd av år samt i fattigvårdsstyrelsen. Anton Nilsson var känd som en humoristisk och vänsäll människa.
Närmast sörjande är maka, fem söner, tå döttrar,
svärsöner, svärdöttrar, barnbarn samt två systrar.

* 25/2 1884
har i dag stilla insomnat i den eviga
vilan, djupt sörjd och saknad, men i
tacksamt minne bevarad av oss,
syskon, övrig släkt och vänner.
Långasjömåla, Härlunda den 27/12
1961.
FRIDA NILSSON
Anna och John
Arthur
Ruth och Birger
Gunnar och Rosa
Eric och Gunhild
Arvid och Ulla
Bertil och Gun
Barnbarnen
Skönt är att vila, när krafterna domna
Bort ifrån jordlivets möda och strid.
Skönt i den eviga vilan få somna,
Tack, käre make och far, Vila i frid.

Sv. Ps. 579, och 400 v. 11.
Jordfästningen äger rum vid Härlunda
kyrka söndagen den 7 jan. 1962 kl. 10
f.m.
Efter högmässan inbjudes till supé på
Hagadals pensionat.
Meddelas endast på detta sätt.

Hyllning.

Fru Edit Lundgren, Vashult, Häradsbäck blev på
sin 50-årsdag föremål för storartade hyllningar.
Redan i arla morgonstund uppvaktade maken och
barnen med presenter och blommor och strax därpå
anlände representanter för grannarna med en stor
blomsteruppsats samt textat album jämte en penningsumma. Senare på dagen anlände en svägerska
till fru Lundgren, också hon med textat album och en penningsumma från svärmor, svågrar och
svägerskor. Sist i långa raden av gratulanter, anlände Majlis Johansson från Häradsbäck, samt
pastor G. Kågesten från Ryd, den förstnämnde representerade församlingsgruppen i Häradsbäck,
och den senare Filadelfiaförsamlingen i Ryd, båda medförande blomsteruppsatser med textat
album. Hyllningarna började redan dagen innan, då en syster till fru Lundgren uppvaktade med
blommor och textat album jämte en penningsumma från syskonringen från när och fjärran.
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Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 2 Januari 1962.

Förlovade
Bertil Nilsson
Gun Karlsson
Härlunda.

Ålshult.

Brevbärare i Häradsbäck
hyllad
Medaljen ”för nit och redlighet i rikets tjänst”
utdelades vid en liten högtidlighet till lantbrevbäraren Ragnar Svensson i Häradsbäck.
Han betjänar nu 140 hushåll på den bilåkande
lantbrevbäringslinjen
Häradsbäck–Billarp,
som är 60 km. lång. Tidigare var hr Svensson
poststationsföreståndare i Billarp sedan 1941
och det var vid poststationens bortrationalisering, som han fick sin nuvarande befattning.
Medaljen överlämnades av distriktschef Rune
Skogmar, som betygade värdet av hr Svenssons många och redbara verksamhetsår i postverkets tjänst. Poststationsföreståndaren i
Häradsbäck, fru Evy Sundqvist, erinrade i ett
tal om det förnämliga livsverk, som hr Svensson utfört, och överlämnade blommor. Postmästare C.E. Claeson framförde postkontorets
i Älmhult lyckönskningar, och överlämnade
också blommor.

Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 4 Januari 1962.
Bil- och kanintjuv
i Häradsbäck
Att stjäla bilar och kaniner samtidigt är en ganska sällsynt sysselsättning men dessa båda
grenar inom tjuvyrket praktiserade en man i Häradsbäck häromkvällen.
Det var dans på Linkullen och när en av ordningsvakterna där gick ut ett tag observerade
han en personbil som startade, körde fram ett tiotal meter samt stötte emot ett träd där han
fastnade.
Polisen sprang fram till bilen och när föraren fick se honom kastade han sig ur och
försvann i den mörka natten.
I bilen fanns emellertid ännu en ”passagerare”, en kanin och han visade inga som helst
tecken på medskyldighet. Det visade sig att bilens ägare var inne i danssalongen och vid
uppståndelsen kom han ut. Alltså var bilen stulen och så var fallet även med kaninen. Den
sistnämnde tillhörde en person i Häradsbäck.
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Ur Smålandsposten N:o 3 Måndagen den 8 Januari 1962.

Förlovade
Åke Åberg
Gunnel Björck
Häradsbäck.
Virestad..
Trettondagsafton 1962.

Från kristna
verksamheten
Härlunda
Trettondag jul var anordnad som ljusgudstjänst i Härlunda. En stor menighet hade
infunnit sig. Komminister Gustaf Ohlsson predikade. Kyrkokören medverkade under
kantor Hilding Henrikssons ledning. Kollekt togs upp till missionen och inbringade 632
kr.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 13 Januari 1962.
Dödsfall.
Blenda Jönsson †. Fru Blenda Jönsson, Karlshamn, har avlidit nära 92 år gammal.
Hon var bördig från Härlunda och var maka till korgmakaren Salomon Jönsson. Efter ingånget
äktenskap bodde makarna först i Härlunda, sedermera i Kyrkhult, därefter i Sandbäck och slutligen
på sin ålderdom i Karlshamn. Fru Jönsson var arbetsam och mån om hem och familj. På Karlshamns stortorg bedrev hon handel inte bara med korgmakerialster, som maken och sönerna tillverkade, utan även med frukt och ägg och andra livsförnödenheter. Med tiden blev hon en lika
välkänd som omtyckt torghandlerska, som Karlshamnsfruarna med glädje anlitade. För omkring
15 år sedan gick hennes make ur tiden vid 80 års ålder.
Närmast sörjande är nu fem söner och två döttrar, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 18 Januari 1962.

Från kristna
verksamheten
Härlunda
Kyrkliga söndagsskolan i Härlunda har anordnat sin sedvanliga julfest i församlingssalen. Komminister Ohlsson hälsade barnen och deras mammor och övriga närvarande
välkomna och samtalade med barnen om kyrkoårets olika högtider. Därefter visades två
filmer, en från Kanarieöarna och en från Gaza. Efter filmerna, fick barnen tända var sitt
ljus och läsa ett bibelord eller en psalmvers och mottaga sina jultidningar. Så följde en
stunds lekar kring granen, varefter gottpåsar utdelades och några julsånger sjöngs. Till de
som flitigast deltagit i söndagsskolan under höstterminen utdelades premier.
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Ur Smålandsposten N:o 11 Måndagen den 22 Januari 1962.
Födelsedag.
50 år fyller på torsdag hemmansägaren Fritz Johansson, Häradsbäck. Han är född på denna gård,
en gammal släktgård sedan 1856. År 1933 förvärvade Johansson tillsammans med tre bröder
föräldragården. I samband med ingånget äktenskap 1941 blev han ensam ägare till gården. Som
god och intresserad jordbrukare har han gjort stora förbättringar på såväl nyodling som stenröjning. Dessutom uppfördes ny ladugård 1949 och ny mangårdsbyggnad 1950. Vidare är han
initiativtagare till Långhults dikningsföretag år 1938, nya vägar har anlagts till mossodlingarna
vilket arbete utfördes 1955– 56. Den utförda utdikningen för mossodlingarna har till en del även
berört gårdens skogsmarker, vilka genom detta kommit i god växtkraft. Arbetet på gården har
präglats av stor idoghet, planmässighet och god beräkning. 1961 fick Johansson mottaga diplom
för odlingsfri och föredömlig bondegärning jämte hederspris för stenröjning. Även i det kommunala har hans tid tagits i anspråk, då han varit i taxeringsnämnden sedan 1948. Ordf. i Härlunda
RLF-avdelning har han varit många år, och är även medlem i Härlunda kyrkokör. Personligen är
Johansson en sällskapsmänniska med goda och sunda åsikter och har därför en stor vänkrets.

Ur Smålandsposten N:o 23 Måndagen den 12 Februari 1962.
Källarbrand i Häradsbäck.
En brand som kunde fått svåra följder utbröt på
lördagsförmiddagen i Café Linnéa i Häradsbäck.
Caféets ägarinna hade i en bagerilokal i källaren slagit
på en elplatta. Hon lämnade därefter lokalen tio minuter.
När hon återkom möttes hon av en tjock rök. Hon
larmade Häradsbäcks brandkår, vilken snabbt ryckte ut
och släckte elden. Skador uppstod på inventarier samt
på trossbottnen i huset.

Hr Rudolf Persson, Häradsbäck, med
maka Vivi, f. Andersson, Hälsingborg.
(Foto: Hansa-foto, Älmhult).

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 20 Februari 1962.
Bilkollision vid Amundshylte.
En kollision mellan lastbil och personbil har inträffat på allmänna vägen Häradsbäck–
Ryd. En lastbil hemmahörande i Liatorp kom körande från Ryd-hållet lastad med
fodervaror. Vid Amundshylte gård mötte han en personbil. Föraren av denna som avr från
Alvesta, fick strax innan mötet sladd på sitt fordon och kom därvid över på vägens högra
sida. För att undvika kollison styrde då lastbilsföraren sitt fordon så långt ut på vänsterkanten att det gick av vägen. Trots detta kolliderade personbilen med lastbilen så svårt att
båda bilarna måste anlita bärgningshjälp.
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Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 10 Mars 1962.
Restaureringsarbetet med Härlunda kyrka, fortsätter i raskt tempo. Målningen av
taket har påbörjats. Takmålningen måste vara färdig innan stolarna sättas in i kyrkan.
De gamla stolarna som var ganska illa åtgångna av tidens tand, skall utbytas mot nya.
De gamla stoldörrarna skall dock fortfarande användas.
Kyrkan har försetts med nytt golv, som nu i sin helhet är färdiglagt med nytt bjälklager.
Under trägolvet har lagts glasullsmattor.
I tornets norra del finns alltjämt ett utrymme, som ej kommit till praktisk användning.
Detta skall nu iordningställas.
Kyrkans väggar, som består av kärnfuru av allra bästa beskaffenhet, är oskadade. Där
finns timmerträn med över 250 årsringar.
Då all mull sållades kunde de mynt, som fanns i denna, tillvaratagas. Denna intressanta
myntsamling har överlämnats till landsantikvarien dr. Anderbjörk.
Kyrkans äldsta del har flitigt utnyttjats för gravsättning, men skeletten var väl förmultnade, likaså kistorna. Då kyrkan 1822 bl.a. utökades på bredden, hade någon gravsättning
vid dess södra vägg ej förekommit.

Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 12 April 1962.
Dödsfall.

Vår älskade far och farfar

Gustav Alfred
Jönsson
* 20/10 1874
har i dag lämnat oss i djupaste sorg
och saknad men i ljusaste minne
bevarad av oss, övrig släkt och
många vänner.
Häradsbäck den 10/4 1962.
BARN
Barnbarn
Barnbarnsbarn

G. A. Jönsson †. På torsdagen avled fastighetsägaren Gustav Alfred Jönsson, Långhultsmaden,
Häradsbäck.
Han var född i Björksjömåla, Härlunda, men
bosatte sig senare på Björkeryd i Härlunda. Han
flyttade senare till Stora Holme, tillhörande prästbostället i Härlunda. Sonen Axel övertog hemmet
1932 i och med att Jönsson blev änkling. Därefter
var han bosatt en kortare tid i Vashult, men flyttade senare till Häradsbäck där han var bosatt till
1956, varefter han flyttade till ålderdomshemmet.
Jönsson var en duktig arbetsmänniska och skicklig
träslöjdare. Personligen var han omtyckt av sin
omgivning.
Den avlidne sörjes närmast av fyra söner, svärdöttrar och barnbarn samt systerson.

Sv. ps. 301.
Jordfästningen äger rum i Härlunda,
lördagen den 14 april 1962 kl. 13.30.
Samling vid vårdhemmet kl. 13. Efter
begravningsakten inbjudes till kaffe å
Pensionat Hagadal.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 3 Maj 1962.
Valborgsmässoafton och första maj firades traditionsenligt
i Häradsbäck.
I bygdegården i Häradsbäck hälsades våren på traditionellt sätt. Programmet inleddes
med att kyrkokören sjöng ett knippe gamla välkända vårsånger under kantor Hilding
Henrikssons ledning. Vid det flammande majbålet talade komminister Gustaf Ohlsson.
Det hela avslutades med att man sjöng unisont ”Du gamla, du fria”.
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Ur Smålandsposten N:o 73 Måndagen den 14 Maj 1962.

Härlunda kyrka återinvigs 31 maj
Härlunda c:a 275-åriga
kyrka,
som
sedan
oktober månad förra
året är föremål för omfattande renovering
och restaurering av interiören, kommer att
återinvigas av biskopen Elis Malmeström
torsdagen den 31 maj, Kristi himmelfärdsdag. Just nu är hantverkare och anlitade
experter i febril verksamhet med att allt
skall bli klart till invigningen.
I sällskap med komminister Gustaf Ohlsson har Smålandspostens medarbetare
besökt kyrkan, som är belägen på en kulle
i Häradsbäck och sommartid vackert
inramad av lövträdsgrönska. Den är helt
timrad och med ytterväggarna täckta av
stickspån. Kyrkans ålder är inte med
säkerhet känd. År 1822 genomgick den
emellertid en omfattande om- och tillbyggnad och exteriören, som då gavs, är densamma idag och skall så förbli ty pågående
Härlunda kyrka.
arbeten berör endast interiören. Betydligt
längre tillbaka i tiden får man söka sig för
att spåra det år då kyrkan ursprungligen uppfördes. Troligen något av de sista årtiondena
av 1600-talet. En år 1679 inköpt räkenskapsbok tyder på att kyrkobygget var påtänkt
redan då.
Många gåvor
har skänkts

Miljön som förut
När församlingsborna inom kort åter kan samlas till gudstjänst i sitt gamla tempel,
kommer de att möta en miljö, som i stort sett är lik den gamla men som uppfräschats på
mångahanda sätt. Kostnaderna härför stannar i runt tal vid 95.000 kr., vilket är mer än
dubbla beloppet man från början räknade med. Detta bl.a. på grund av att vissa arbeten
blivit av mycket större omfattning än man från början beräknat och planerna har även
under arbetets gång utökats.
Kyrkan har försetts med nytt golv och ny blindbotten. Under arbetena därmed har ett 50tal gamla gravar på vissa ställen i två lager påträffats under det gamla golvet. Vidare har
omkring 50 mynt av växlande ålder kommit i dagen. De flesta av dessa är kopparmynt
från 1700-talet men ett och annat är av äldre datum, t.o.m. något från 1500-talet.
Nya bänkar och fönster
Förutom det nya golvet har bänkarna bytts ut mot nya, värmesystem med oljeeldning har
inmonterats, nya fönster av färgat antikglas har satts in i koret och hela interiören håller
nu på att målas om. Det nya som möter blir även en ny klocka med elektriskt urverk och
en ett tip-top modernt hörselsystem av transistorstyp. Detta är så bekvämt att den som
behöver använda sig av det tar en mottagare med sig till vilken plats som helst i kyrkan.
Konservator Sven Wahlgren, Jönköping, utför just i dagarna konservering av altartavlan.
Den är enligt uppgift målad i Karlshamn år 1846 men det är inte omöjligt att duken är ett
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verk av Per Hörbergs hand. Bland hans efterlämnade handlingar har man nämligen funnit
en skiss som överensstämmer väl med Härlunda kyrkas altartavla.
Av stor betydelse i en kyrka är orgeln. Den får också en översyn nu. Det är orgelbyggare
Johannes Künkel från Lund, som utför den.
Många gåvor
En mängd gåvor till kyrkans prydande har i anledning av renoveringen influtit från såväl
föreningar som privatpersoner, omtalar komminister Ohlsson. Kyrkliga syföreningen t.ex.
skänker en kormatta samt en heltäckande matta i koret jämte mattor i gången för tillsammans 7.000 – 8.000 kr. Två församlingsbor har skänkt 1.000 kr. vardera till att användas
för inköp av ett predikstolsantependium, två kollekthåvar samt två lampetter vid altaret
och en och annan prydnad. En annan
församlingsbo har bidragit med 500 kr.
till ett par golvljusstakar och genom
insamlingslistor har över 700 kr. insamlats till en katafalk. Till minne av
sin mor och sina morföräldrar har fru
Helga Sander, Norraryd, skänkt 3.300
kr. till ljusstakar och vaser av äkta
kontrollerat silver till att pryda altaret
med. SLKF-föreningen har skänkt en
dopklänning och Härlunda högerförening en altarduk. Ytterligare gåvor
utöver nämnda håller på att inflyta.
Konservator Sven Wahlgren t.h. betraktar tillsammans med
komminister Gustaf Ohlsson sitt blivande arbetsobjekt,
Församlingsborna ser med förväntan
kyrkans altartavla.
fram emot invigningen, som blir den
första högtiden i Härlunda kyrka sedan församlingen genom den nya pastoratsindelningen hänfördes till Almundsryd. Flera av kontraktets präster med nuvarande
pastoratets kyrkoherde Gösta Norrlid, Almundsryd, i spetsen kommer att närvara samt
kyrkoherde John Lindgren från V. Torsås pastorat som församlingen tillhörde t.o.m.
1961.
Noe.

Ur Smålandsposten N:o 82 Tisdagen den 29 Maj 1962.

Inför Härlunda kyrkas
återinvigning
Hör gammal klockas ton sin egen himmelsfärd
gör över lindars rad i vårens ljusa värld!
Vår bygd står högtidsklädd och smyckad som en brud
och skönt står Herrens hus i ny och värdig skrud.

Som månget brudpar böjt sitt knä vid altarrund
och lovat kärlek ge i ingånget förbund.
Här bleka mödrars tack steg utan ord mot skyn.
I minnets ljus vi ser så mången svunnen syn.

Hit våra fäder kom till stilla sabbatsfröjd.
Från vardagsmödans id steg själen mot den höjd,
som var ett löftets land, ett Kanaan för den blick
som oftast tårefylld mot jorden vändas fick…

Du lilla tempelhus i vårlig hembygds famn!
Uppå vår pilgrimsfärd blev du vår tankes hamn.
De kära sova där och orgelbruset når
till tysta vilorum så länge kyrkan står.

Från denna helga plats på stenomgärdat krön
steg månget hjärtas suck och innerliga bön,
från tiden då kung Carl vid riksens roder satt
helt nära medeltid med Vantros mörka natt.

Väl andra vägar drog och lockade ibland,
men någon bundit oss vid dig med starka band.
I solsken, blomningstid, snö och ottesång
vi längtar till din port likt fäderna en gång.
HELGA LINDBERG.
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Ur Smålandsposten N:o 83 Fredagen den 1 Juni 1962.

Härlunda idylliska tempel återinvigt
”Denna dag är en glädjens dag”

Kyrkokören medverkade förtjänstfullt med vacker sång.

Menigheten fyllde templet vid den högtidliga återinvigningsakten.

Härlunda kyrka, det lilla pittoreska trätemplet i Häradsbäck som med sitt idylliska läge
osökt fångar vägfarandes blickar, blev i går högtidligen återinvigt av biskopen Elis
Malmeström efter att de senaste månaderna varit föremål för en omfattande renovering av
interiören. ”Detta är en glädjens dag” och vi som kommer från andra församlingar glädes
med hela denna församling över att detta tempel åter står prytt som ett värdigt och vackert
kyrkorum” var många av de ord biskopen sade i inbjudningstalet.
Redan timmen före högtidligheten började kyrkan fyllas av förväntansfulla församlingsbor och även andra som kommit långväga ifrån för att deltaga. Det blev slutligen så
många att sittplatserna inte räckte åt alla trots att extrabänkar placerades i mittgången. I
allas ansikten kunde läsas glädje, över hur vacker interiören tog sig ut. De ljusa lugna
färgerna på väggar och bänkar, heltäckande ljuddämpande mattor i gången, blänkande
förgyllningar m.m. gjorde det nya intrycket av kyrkorummet till en bestående känsla av
flärdlös enkelhet men ingav högtidlig känsla.
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Biskopen och de assisterande prästerna tågade i procession in i kyrkan och högtiden
inleddes sedan med att kyrkokören under kantor Hilding Henrikssons ledning sjöng ”Hur
ljuvt det är att komma” i arr. av H. Henriksson. Efter psalmsång följde invigningstalet av
biskop Malmeström, som efter det att assistenterna läst bibelord förklarade kyrkan
återinvigd och återöppnad.
Vid den efterföljande högmässan hölls predikan av kontraktsprosten Gunnar Samuelsson. Kören medverkade även nu med ett par sånger. ”Hör när tempelsången stiger” av Cl.
Goudimel och ”Uppfaren är vår Herre Krist” av Bart. Gesius.
HISTORIK
I sin historik över Härlunda kyrka påpekade komminister Gustaf Ohlsson att ingen kan
med det forskarmateriel, som hittills stått att tillgå, med säkerhet ange hur länge det
funnits en kyrka på denna plats.
Vid den nu avslutade renoveringen har nya bänkar insatts med bibehållande av de gamla
bänkdörrarna. Det gamla golvet i kyrkan har brutits upp och marken under golvet grävts
upp till ett djup av 70 cm. Och nya golv och blindbotten har lagts in utom i koret. Nytt
värmesystem har installerats med oljeeldad panna kombinerad med vedeldning. Orgeln
har fått en ordentlig översyn och altartavlan och apostlabilderna på läktarbarriären har
behandlats av konservator. Dessutom har vissa arbeten utförts i vapenhuset. De förgyllda
ytorna i kyrkorummet har utökats och de gamla förgyllningarna omförgyllts.
Huvudentreprenör har varit byggmästare Yngve Schandersson, Fridafors. Målningsarbetena har utförts av målarmästare Rune Hörberg, Ryd, värme- och sanitetsarbetena av
Karl Åberg, Häradsbäck, och de elektriska arbetena av bröderna Giselsson, Häradsbäck,
som representanter för El-byrån i Vislanda. Konservatorarbetet av konservator Sven
Wahlgren, Jönköping, förgyllningen av förgyllare Åke Thalén, Karlshamn, och orgelrenoveringen av orgelbyggare Hans Künkel, Lund. Glaset i korfönstren har insatts av
Nystrands glasmästeri, Växjö. En anläggning för hörselskadade har utförts av AB
Transistor i Stockholm. I runt tal 90.000 kr. har den omfattande renoveringen kostat och i
trådarna för arbetena har en kommitté utsedd inom kyrkorådet hållit. Den har bestått av
komminister Gustaf Ohlsson, kantor Hilding Henriksson, f.d. kyrkovärd Liss Magnusson,
kyrkovärd Axel Johansson, och byggmästare Arthur Ottosson.
MÅNGA GÅVOR
I samband med restaureringen har många gåvor till kyrkan influtit.
Kyrkliga syföreningen har skänkt mattorna i gången och i koret en särskild kormatta.
Makarna Jenny och Algot Larsson, Knihult, har skänkt 1.000 kr. till två lampetter vid
altaret och ett predikstolskläde. Almundsryds församling skänker ett kollektfat, tillverkat
av konstsmeden Harald Andersson, Vislanda. Skräddarmästare C.J. Abrahamsson, Köge,
Danmark, har tidigare donerat 500 danska kronor till minne av sin moder Ida Gustava
Abrahamsson, bördig från Karsemåla. En person som önskar vara okänd har skänkt 1.000
kr. till bl.a. ett par kollekthåvar. Fröken Helga Sander, Norraryd, har till minne av sin
moder Johanna Truvedsdotter och sina morföräldrar, kyrkovärden Truved Jönsson och
hans hustru Elin Andersdotter, Krampamåla, skänkt 3.300 kr. till silvervaser och
ljusstakar på altaret. Två makar, som ej vill ha sina namn nämnda, har skänkt 1.000 kr. till
kyrkans prydande. Lärarinnan Blenda Ohlsson, Häradsbäck, har skänkt två golvljusstakar
till koret och lärarinnan Nina Olsson, Häradsbäck, ett violett predikstolskläde. Härlunda
högerförening har skänkt en altarduk och Härlunda SLKF en dopklänning. Två makar,
som önskar vara okända, har skänkt ett violett kalkkläde. Till en katafalk har genom listor
insamlats 894 kr. och till övriga inventarier och prydnader i kyrkan 565 kr. Fruarna Ida
Svensson och Ellen Gabrielsson, Ryd, har skänkt 100 kr. vardera till kyrkans prydande.
Skulptören Hjalmar Råstorp har skänkt en Kristusskulptur. Direktör Victor Andersson,
Karlshamn, har beställt en målning av domprosten Håkan Sjögren, bördig från
Långasjömåla. Kyrkoherde John Lindgren och hans hustru, V. Torsås, har skänkt ett
krucifix från Oberammergau.
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I samband med historiken uttalade komminister Ohlsson församlingens hjärtliga tack till
alla givare för omtanken om fädernas helgedom.
Efter gudstjänstens slut var samtliga kyrkobesökare inbjudna till kaffesamkväm i
bygdegården. Biskop Elis Malmeström underhöll därmed med ett mycket intressant
anförande där han berättade om ”Intryck från en resa i Indien”.
Noe.

Ur Smålandsposten N:o 63 Måndagen den 24 April 1962.
Födelsedag.

Förlovade
Karl-Erik Nilsson
Anna-Gretha Johansson
Härlunda.

Virestad.
Påskafton 1962.

70 år fyller i dag fru Anna Böckman, maka till
framlidne småbrukaren och snickaren J. Böckman,
Karsemåla, Härlunda. Hon är född i Härlunda. En
inte alldeles vanlig kvinnogärning har hon utfört som
maka, mor och husmor i en familj om 12–14 personer på ett stenigt småbruk ”långt ifrån landsvägen”.
Då maken ofta vistades borta på arbeten, fick hon utföra tunga sysslor. Hennes gärning belönades på sin
tid av Kronobergs läns Hushållningssällskap. Hon är
för sina år rask och vital.

Ur Smålandsposten N:o 85 Måndagen den 4 Juni 1962.
Dödsfall.

Min älskade make
och vår käre fader

Nils Johan Hult
* 24/5 1882
† 1/6 1962
har i dag lämnat oss i djupaste sorg
och saknad. Sörjd av mig, barnbarn
och barnbarnsbarn, släkt i Sverige
och USA, samt många vänner.
Truvedstorp den 1 juni 1962.
ANNA
Karl och Anna
Ellen och Edvin
Albin och Inez
Sven
Aldrig en suck aldrig en klagan
alltid förnöjd Du på jorden gått
tåligt Du bar Dina sjukdomsdagar
nöjd Du levat och nöjd gick Du bort
alltid så lugn och så stilla
tålig och glad Du var
så skall vi Dig alltid minnas
min älskade make och vår käre Far.
Vila i Frid.

Nils Johan Hult †. På fredagen avled f. hemmansägaren Nils Johan Hult, Truvedstorp, Härlunda, i
en ålder av något över 80 år.
Han var född i Vashult, Härlunda, och redan i
mycket unga år kom han ut för att tjäna sitt levebröd. Sin första plats hade han i Stenbrohult där
han även konfirmerades. Han ingick äktenskap år
1907 och makarna övertog makans föräldrahem i
Truvedstorp. Där kom Nils Johan Hult att utföra
sin livsgärning. Han var en arbetsam och duglig
jordbrukare och genom sitt goda sinnelag och sin
redbarhet blev han av alla högt värderad. För ett
tiotal år sedan överlät makarna gården till en son
och under det sista året har Nils Johan Hult vårdats
på hemmet i Norraryd.
Han sörjes närmast av makan, tre söner och en
dotter. Äldste sonen Karl är byggnadsarbetare i
Olseröd i Skåne, Albin är köpman och Sven kommunalarbetare, båda bosatta i Rotebro utanför
Stockholm. Dottern Ellen är sjuksköterska på
Malmö allmänna sjukhus.

Sv. Ps. 391, 363.
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Hr Bert Johansson Häradsbäck, med
maka Marita f. Hansson, Liatorp.
(Foto: Willner Persson, Älmhult).

Hr Rune Lindström, Lönashult, med
maka Inger, f. Petersson, Häradsbäck.
(Foto: Hansa-foto, Älmhult).

Bröllop.
I Härlunda kyrka vigdes i lördags installatören Rune Lindström, Horjeboda, Västra Torsås, och
fröken Inger Petersson, dotter till hemmansägaren Helmod Petersson och hans maka Selma, f. Vik,
Vinskalle, Härlunda. Brudparet tågade in i kyrkan till tonerna av ”Preludium i F-dur” av Fischer,
varefter vigseln förrättades av komminister G. Ohlsson, vilken även höll tal till de nygifta. Kantor
Henriksson sjöng ”Det är en kostelig ting” av G. Wennerberg.
Brudparet tågade ut till ”Preludium” av D. Buxtehude. Brudens föräldrar gav middag på Ryds
hotell för ett antal inbjudna gäster, varvid ytterligare hyllningar förekom.

Kurs i Häradsbäck

Den sömnadskurs om 180 timmar, som pågått i Häradsbäck, har avslutats. 12 elever har
deltagit i kursen, som letts av sömnadslärarinna fru Nanny Skogström, Fridafors. Utbytet
av kursen har blivit mycket gott, många vackra blusar, klänningar, dräkter och kappor
har åstadkommits under fru Skogströms skickliga ledning. Vid avslutningen utdelades
betyg till eleverna, och kvällen avslutades med samkväm. På bilden ses eleverna samlade.
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Ur Smålandsposten N:o 92 Måndagen den 18 Juni 1962.

Från kristna
verksamheten
Härlunda.

Årets konfirmander församlade i koret i Härlunda nyrenoverade kyrka.

Pingstafton var konfirmation anordnad i Härlunda kyrka, där tio gossar och åtta flickor
med konfirmationslärare komminister Gustaf Ohlsson i spetsen under klockringning
tågade in. Komminister Ohlsson höll tal till konfirmanderna. Efter det ps. 600 v. 5–7
sjungits uttalade komminister Ohlsson avskedsord till barnen och uppmanade dem, att
inte glömma bort sin barndoms kyrka.
Avskedshyllning.
Fru Ester Kaldén vid Häradsbäcks skola, som den 1 juli avgår med pension från småskollärarinnetjänsten efter 18 års
tjänstgöring inom distriktet, blev vid skolavslutningen hjärtligt avtackad. Vid avslutningsgudstjänsten i kyrkan talade
komminister Gustaf Ohlsson för Almundsryds skolstyrelse
och tackade för en lång och plikttrogen fostrargärning samt
överlämnade en blomsteruppsats. Komminister Ohlsson
tackade även för forna elever och överlämnade en textad
adress jämte penningsumma och blommor. Fru Kaldén frambar sitt varma tack för avskedsorden, gåvorna och blommorna. På kvällen var avskedssupé anordnad för de avgående
lärarna inom Almundsryds skoldistrikt på Järnvägshotellet i
Ryd. Där infann sig såsom representant för de forna kollegerna vid Häradsbäcks skola förste rektor Sven Bergström,
Alvesta, med familj. Här fick fru Kaldén mottaga en bordslampa, penningsumma och textad adress jämte blommor. Tal
hölls av skolstyrelsens ordförande, glasblåsare Ragnar
Enocksson, Ryd, rektor Kurt Rehnström, folkskollärare
Rudolf Jonsson och kantor Ingemar Tysk, Ryd.
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Hr Gunnar Svensson, Härlunda med
maka Eva, född Lennartsson, Kävlinge.
(Foto: Hansa-foto, Älmhult).

Ur Smålandsposten N:o 96 Tisdagen den 26 Juni 1962.

Förlovade
Klas Axelsson
Anna-Lisa Gustavsson
Häradsbäck.

Virestad.

Rolf Petersson
Märtha Rikardsson
Svängsta.
Härlunda.
Midsommarafton 1962.

Hr Karl Erik Nilsson, Häradsbäck, m. Hr Harald Henriksson, Häradsbäck,
maka Anna-Greta, f. Johansson, Vire- med maka Carin f. Secher, Nyköping.
(Foto: Kukacka, Nyköping).
stad. (Foto: Hansa-foto, Älmhult).

Hr Lennart Johansson, V. Torsås m.
maka Hjördis f. Gustafsson Häradsbäck. (Foto: Hansa-foto, Älmhult).

Bröllop.
I Västra Torsås prästgård har sammanvigts fabriksarbetaren Ernst Bertil Lennart Johansson,
Horsakulla, V. Torsås, och fröken Ellen Hjördis Gustavsson, Skatelöv, dotter till lantbrukaren Nils
Gustavsson och hans maka Ruth, Häradsbäck, Härlunda. Vigselförrättare var brudens
konfirmationslärare, kyrkoherde John Lindgren, som även höll lyckönskningstal.

Ur Smålandsposten N:o 108 Tisdagen den 17 Juli 1962.
Hyllning.
Fru Maria Karlsson, Karsemåla skola, Häradsbäck, blev på sin 70-årsdag föremål för hjärtliga
hyllningar. Först uppvaktade make och barn, sedan infann sig grannar, vänner och släkt, och
uppvaktade med pengar, textad adresser samt blommor. Många telegram anlände under dagen. På
aftonen blev samtliga gratulanter inbjudna till supé i jubilarens hem.
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Ur Smålandsposten N:o 119 Måndagen den 6 Augusti 1962.

Olovlig körning slöt
med krock vid Barkhult
Ett par ynglingar i 20-årsåldern från Häradsbäck fick ett snabbt slut på en olovlig dansbaneresa i
lördags kväll, då deras bil vid 19-tiden i hög fart kolliderade med ett broräcke vid Barkhult på
vägen Häradsbäck–Älmhult. Ingen av de två hade körkort.
Lyckligt nog slapp båda undan utan allvarligare skador, föraren så gott som oskadd, medan
passageraren slog huvudet i vindrutan som krossades, och fick skärsår i ansiktet. Efter besök hos
läkare i Älmhult remitterades ynglingarna till Ljungby lasarett, varifrån de på natten fick återvända
till sina hem.
Bilen, en större vagn av äldre modell, skar ner i vänstra diket och träffade med bakre delen av
vänster sida den första cementpelaren i ett broräcke. Den grova pelaren bröts som en tändsticka
och järnräcket böjdes åt sidan. Räckets övriga pelare motstod dock bilens rörelsekraft och istället
för att fortsätta ner i ett djupt dike slungades den tunga vagnen upp på vägbanan och blev stående
tvärs över vägen på bron illa ramponerad. Anledningen till olyckan tycks ha varit alltför hög
hastighet.

Hr Torsten Johansson m. maka Naemi
f. Arvidsson, båda bosatta i Stockholm.
(Foto: Hansa-Foto, Älmhult).

Hr Assar Persson, Jämshög, m. maka
Alva f. Arvidsson, Sölvesborg.
(Foto: Hansa-Foto, Älmhult).

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 18 Augusti 1962.
Födelsedag.
50-åring
50 år fyller på måndag lantbrukaren Artur Johansson, Hönetorp
Södregård, Vislanda. Han är född i Härlunda, där föräldrarna var
lantbrukare. I ungdomen arbetade han dels på föräldragården och
dels hade han andra arbeten. 24-årig ingick han äktenskap och
arrenderade därefter kommungården i Potteboda i Härlunda. Denna
gård hade han till 1949, då han arrenderade Vret Södregård i Hjortsberga. Han var bosatt här till 1954 då han tillsammans med familjen
inköpte och flyttade till den gård han nu har. Här på egen gård kom
Johanssons ovanligt stora arbetsförmåga till sin fulla rätt. Han har
här gjort all åkerjorden stenfri och satt den i hög kultur. Vidare har
han utfört stora nyodlingar, byggt till ekonomihusen samt renoverat
de övriga husen. Som den vakne jordbrukare jubilaren är, har jordbrukets ekonomiska och politiska organisationer i honom en pålitlig medlem.
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Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 16 Augusti 1962.

Två små barn trafikdödade
Tragisk olycka i V. Torsås

De båda omkomna syskonen, 4-årige Peter och 6-åriga Gun.

En trafik- och familjetragedi inträffade på tisdagsförmiddagen i Fagranäs Nygård i V.
Torsås, där två småsyskon, 6-åriga Gun och 4-årige Peter, barn till lantbrukaren Aron
Johannesson föll av moderns cykel vid möte med en lastbil. Barnen kom under lastbilens
högra framhjul och ljöt en ögonblicklig död.
Olyckan hände på väg nr 661 – allmänna vägen mellan Virestad och Lönashult vid
Fagranäs i V. Torsås på gränsen till Virestads kommun.
Modern hade lämnat hemmet för att plocka vinbär i sitt föräldrahem i Fagranäs.
De båda barnen placerades i en barnsadel på bakpakethållaren på hennes cykel. Då hon
hade cirka 60 meter kvar till den väg som leder till hennes föräldrahem mötte hon en
lastbil från Växjö på den fyra meter breda vägen.
Fru Johansson hoppade av cykeln för att få bättre kontroll över den, men råkade hamna i
gruset vid vägkanten, varvid hon förlorade balansen och tappade taget om cykeln, vars
bakre del med de båda barnen svängde ut. Samtidigt passerade lastbilen, vars främre
bakhjul gick över barnens huvud. Chauffören, som trodde att passagen var fri på den
relativt smala vägen, kände att fordonet gick över någonting, och när han tittade i
backspegeln såg han barnen och cykeln ligga på vägbanan.
Han chockades och måste ersättas med tillkallad reservchaufför för att fortsätta färden
med lastbilen.
Som en märklig omständighet kan nämnas att cykeln ej fick en skråma.
Olyckan väckte givetvis stor förstämning i bygden.
Förutom av föräldrar sörjes de omkomna av en äldre broder.

Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 25 Augusti 1962.
Födelsedag.
90 år fyller på måndag Härlunda församlings äldste medlem förre lantbrukaren Sven Håkansson,
Karsemåla. Det var i Karsemåla, som jubilaren först blickade ut i världen. Och denna sin hembygd
har han aldrig svikit. Han har gott påbrå, då båda hans föräldrar uppnådde en mycket hög ålder.
Han har varit utrustad med god hälsa, parad med en eminent arbetsförmåga, något som varit hans
förnämsta tillgång i kampen för tillvaron. Redan i barnaåren fick han taga sin försörjning i egna
händer. Och då arbetsförtjänsterna blev alltför minimala i den karga hembygden, drog han åstad –
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med träskor på fötterna – till en plats långt söder om Kristianstad,
där han stannade en tid och plockade potatis för 50 öre om dagen. –
”Hemma kunde jag inte få mer än 25 öre”, omtalar den språksamme
åldringen tilläggande, ”de sämsta potatisplockarna fick inte mer än
8 skilling (lika med 16 öre) på den tiden. Fattigdomen här på denna
orten var så stor så alla kunde inte ens skicka sina barn till skolan.
Och då man arbetade hos bönderna, kunde man ej påräkna få mer
än födan eller högst 25 öre i daglön därutöver”.
Vid vuxen ålder övertog Håkansson föräldrahemmet samt ingick
äktenskap för 68 år sedan. I samma tid uppförde han nya byggnader
på torpet, som numera utgör 1/128 mantal och har av Håkansson
upprustats till hus och jord.
Åren 1916–1917 flyttade han såväl boningshus som ladugård till
annan plats på ägorna. Det allra mesta av arbetet därmed uppförde
han själv. Den odlade jorden utökade han väsentligt. Allt detta
möjliggjordes endast genom det förvärvsarbete, som han hade borta
från hemmet. Och detta har varit högst omfattande. Hans arbetsSven Håkansson
prestationer utfördes i ej mindre än fjorton socknar. Kunnig stenarbetare som han var, murade han ladugård, källare, grävde och murade brunnar, lade broar,
trummor, vackra stengärdesgårdar m.m. Han murade även spisar och kakelugnar. På entreprenad
åtog han sig dräneringsarbeten t.ex. i Virestads prästgård och annorstädes samt ett flertal brobyggnader på olika platser, till vilka företag han hade flera arbetare anställda. I Tingsås socken
anlade han en betydande vägsträcka. I Råshult och Taxås i Stenbrohults socken har han iordningsställt trädgårdar. Han har även haft kondition vid Karlshamnsbanan, och för Hulevik fabrikers
räkning har han byggt lastplatsen m.m.
– Jag garanterar, att det är ingen nu levande här i trakten som har arbetat så hårt som jag och
utstått vad jag har fått göra, försäkrar den hurtige 90-åringen. Skulle rättvisan ha sin gång, så borde
jag väl ha utmärkelsetecken, som kunde skickas exempelvis till prästen i församlingen, tillägger
han.
Det kan tilläggas, att Håkansson är en bland de få som grundligt inlärt konsten att bränna tjära i
”tjärbackar”, och själv i egenskap av tjärbrännemästare, ”tjärnäck”, varit mycket anlitad som
sådan. Så sent som 1943 brände han två brännor i sitt hem.
Det är nu ganska länge sedan Håkansson överlämnade sin fastighet i Karsemåla till yngste sonen.
Han har under de senaste åren vistats på Härlunda ålderdomshem. Med hänsyn till ålderns antal är
han vid god vigör och i besittning av en synnerligen väl bibehållen andlig spänst. Han är en sällskaps- och solskensmänniska i utsökt grad, vilket allt i förening av hans mångsidighet, kunnighet
och tjänstvillighet gjort honom allmänt värderad och omtyckt.
Johan Nilsson.

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 6 September 1962.
Dödsfall.
Magnus Lennart Johansson †. På fredagen avled f. ägaren till Linkullens festplats, Häradsbäck,
Magnus Lennart Johansson i en ålder av 57 år. Han var född i USA men reste med sin mor och
syster till Sverige och bosatte sig i moderns föräldrahem i Torbjörnahult, Härlunda, där han växte
upp. I ungdomen startade han på samma plats hönseri vilket han innehade en följd av år. Därefter
inköpte han en plats i Häradsbäcks samhälle där han byggde och öppnade Linkullens festplats,
vilken han ägde till 1947 då den såldes. Han var dessutom initiativtagare till såväl Härlunda ålderdomshem som till gatubelysningen och brandväsendet inom samhället. Han var en mångsidig och
kunnig man. De sista åren har han varit sjuklig och vårdats på ålderdomshemmet i Häradsbäck.
Närmast sörjes han av två döttrar, Eva gift med hemmansägaren Gunnar Svensson, Husjönäs,
Härlunda, och Laila bosatt i Kävlinge, samt syster och svåger.
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Vår käre broder

Vår käre far

Ernst Julius
Olofsson

Magnus Lennart
Johansson

* 12 nov. 1898
har i dag hastigt avlidit. Djupt sörjd
av oss, syskonbarn, övrig släkt och
många vänner.
Spjutaretorp den 3/9 1962.

* 27/2 1905
har i dag stilla insomnat i den eviga
vilan. Sörjd och saknad av oss, släkt
och vänner.
Härlunda och Kävlinge den 7/9 1962.
Eva och Gunnar
Laila

Viktor och Frans Olofsson
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.

Vila, o vila i ro,
Vänliga skuggor hölja ditt bo,
Aftonens stjärna tindrar så blid,
Vila, o vila i frid.
För den som sjukdom blott är givet,
Är döden skönare än livet.
För dem, som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka lördagen den 15 sept. 1962 kl. 14. Samling
vid vårdhemmet kl. 13.30. Efter jordfästningen inbjudes till Pensionat Hagadal i
Häradsbäck.
Meddelas endast på detta sätt.

För dem, som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum, meddelas, att jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka lördagen den 8 sept. kl. 14. Efter jordfästningen inbjudes till Hagadal, Häradsbäck. Meddelas endast på detta sätt.

Bortkommen styrketår
i Häradsbäck.
Vid dansen vid Linkullen på lördagskvällen blev en person bestulen på en flaska brännvin, som han hade lämnat kvar i en taxibil då han gick in på dansen.
Vid polisutredningen framkom att en igenkänd person under kvällen gått in i bilen. Han
togs i förhör av polisen dels för att han var berusad och dels för att han misstänktes för
stölden, om vilken han dock förnekade all kännedom.

Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 13 September 1962.

Inbrott begånget i Häradsbäck
Natten till i går förövades ett inbrott i Ernst Adolfssons skoaffär i Häradsbäck. Tjuven
hade brutit upp ett fönster i skomakarverkstaden och tagit sig in. Därifrån kunde han ta
sig till affären där alla lådor dragits ut. Skrivbordslådan i verkstaden var också genomsökt. Av allt att döma var tjuven ute efter kontanter. I affären hade ett par skor av storlek
40 stulits samt en shoppingväska och växelkassan. Polisen i Ryd är tacksam för ev. tips
från allmänheten.
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Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 20 September 1962.
Dödsfall.

Vår kära kusin

Hedvig Amalia
Pettersson
* 12/8 1891
† 16/9 1962
Sörjd och i ljust minne bevarad av
oss, grannar och vänner.
Björkeryd, Häradsbäck och Kinna den
16/9 1962.
ASTRID
Eivor, Sven-Åke och Karin
Sist, min Gud jag dig nu beder:
Tag min hand uti din hand,
Så att du mig alltid leder,
Förer till ditt fröjdeland,
Varest ändas allt besvär;
Och när loppet slutat är
Och jag dig min ande sänder,
Tag då den i dina händer.
För dem, som önskar följa den avlidna
till hennes sista vilorum meddelas att
jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
söndagen den 23 september 1962 kl.
9.30. Samling vid vårdhemmet kl. 9.00.
Efter gudstjänstens slut inbjudes till supé
å Pensionat Hagadal i Häradsbäck.
Meddelas endast på detta sätt.

Hedvig Pettersson †. Fröken Hedvig Pettersson,
Björkeryd, Härlunda, har avlidit.
Den bortgångna var född i Härlunda 1891. Den
fastighet hon ägde i Björkeryd hade hon själv låtit
uppföra sedan föräldragården strax intill sålts. Hon
har en lång följd av år varit sjuklig och tidvis vistats
på sjukhus. Senaste tiden har hon erhållit hjälp av
närboende grannar i synnerhet då av änkefru Elsa
Karlsson, Knihult. Sista veckan vårdades hon på
vårdhemmet.
Närmast sörjande är kusiner.
Alice Persson †. Efter en lång och svår sjukdom
avled på tisdagen i Växjö fru Alice Persson, maka
till fabrikör Albert Persson, Steglehylte, V. Torsås.
Hon var född i Horjemo Mellang., samma socken,
1914. I hemmet, där hon växte upp tillsammans
med en stor syskonskara, biträdde hon föräldrarna,
tills hon år 1948 gifte sig, och blev bosatt i Steglehylte, där makarna lät bygga sig en villa. Hem och
familj ägnade hon all sin tid och omsorg, så länge
krafterna var obrutna. Utrustad med ett soligt väsen
och ett gott sinnelag vann hon allas vänskap.
Närmast sörjande är make, en son och en dotter,
sonhustru och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 146 Lördagen den 22 September 1962.
Kassaskåp i Häradsbäck
skars upp – inga pengar
En ny kassaskåpskupp förövades natten till fredagen i Kronobergs län. Den här gången
var det postkontoret i Häradsbäck som fick påhälsning. För exakt en vecka var det
poststationen i Torpsbruk som hemsöktes.
Kassaskåpet hos Häradsbäcks postkontor hade skurits upp på baksidan med svetslåga.
Lågan hade gjort ett ganska stort fyrkantigt hål. Enligt en preliminär undersökning av
kassor och listor saknas dock inga kontanter. Svetsaggregatet hade tjuvarna tagit på en
verkstad i närheten.
Postkontoret ligger vid en mindre gata i samhället och har som närmaste granne i
fastigheten en affärslokal. Mittemot över gatan ligger ett bostadshus.
Inbrottet i postkontoret föregicks av inbrott dels i Clarence Petterssons bilverkstad, dels i
Erik Svenssons bilverkstad. En personbil hade vid 2-tiden på natten varit synlig utanför
kyrkan. Det var en grön bil av äldre modell, troligen en Opel Kapitän med registreringsnummer F 25251. Bilen hade sedan flyttats till Victor Anderssons brädgård.
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Tjuvarna hade sedan tagit två damcyklar utanför Hjalmar Karlssons affär och åkt till
Clarence Petterssons bilverkstad, där de tog sig in igenom ett fönster. De tog här ett
svetsaggregat, som emellertid var för tungt. Istället åkte de vidare till Erik Svenssons
verkstad, där de bröt upp låset till dörren och tog ett annat aggregat, med vilket de begav
sig till postkontoret.
Där lyckades de ta sig in i rummet, där postfacken finns och som alltid står öppet för
abonnenterna. Därifrån hade hål gjorts i dörren till postkontoret, där de tagit sig in.
I kassaskåpet hade tjuvarna, som ovan nämnts, skurit ett hål på baksidan. En presenning,
som rivits itu, och en stång hade tagits vid brädgården att användas som skärm åt
ljusskenet från svetslågan.
Medan skärningen pågick hade troligen tjuvlarm utlösts, varför tjuvarna skrämts och fått
ge sig iväg, innan de var färdiga. Kassaskrinet kom de sålunda aldrig över. Däremot har
några värdelösa papper tagits och spritts ut över brädgården. Tjuvarna gav sig sedan iväg
troligen mot Rydhållet.

Två lastbilar i kraftig krock
vid Häradsmåla
Vid Häradsmåla, strax öster om Härlunda vid vägen mot Ryd, inträffade strax före
klockan 14.00 på fredagen en våldsam krock mellan två lastbilar, och dessutom fick en
dansk skåpvagn ”en släng av sleven”.
En lastbil, hemmahörande i Älmhult, kom från Rydhållet lastad med virke. Föraren
uppmärksammade en mötande lastbil och stannade sitt fordon i akt och mening att backa
till ett bredare vägställe för möte. Den mötande bilen, som var från Uppsala län, hade
emellertid hög fart och kunde inte stanna, utan försökte genomföra mötet på den vägbana,
som stod till buds, mellan Älmhultsbilen och vägräcket.
Det var emellertid för trångt och fordonen törnade kraftigt ihop. Uppsalabilen gjorde en
häftig gir, och fortsatte tvärs över vägbanan bakom Älmhultsbilen, for upp på en hög
slänt, knäckte en telestolpe samt välte tillbaka och blev liggande på sidan, delvis i
vägdiket och delvis på vägbanan. Uppsalabilens last bestod av stora järnplåtar, och dessa
kom på drift vid den häftiga giren och träffade därvid en dansk skåpbil på flaket, vilket
tillbucklades. Uppsalabilen blev totalförstörd och Älmhultsbilen miste en stor del av sitt
lastflak. Egendomligt nog blev ingen människa skadad.
Polisen i Ryd har hand om utredningen.

Ur Smålandsposten N:o 151 Måndagen den 1 Oktober 1962.

Förlovade
Arne Jonasson
Majvor Möller
Häradsbäck.
Hulevik.
Hälsingborg den 29/9 1962.

Hr Torsten Gustavsson med maka
Irma, f. Karlsson, båda från Häradsbäck. (Foto: Södrings, Tingsryd).
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Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 18 Oktober 1962.
Bröllop.
I Härlunda kyrka har vigts konditor Sven Erik Reinhold
Jönsson, Älmhult, och konditoribiträdet Elsie Gunvor Viola
Jönsson, dotter till muraren Axel Jönsson och hans hustru
Hildur, Stora Holme, Häradsbäck. Brudparet intågade i kyrkan
till tonerna av ”Preludium i B-dur” av Bach. Vigselförrättare
var brudens konfirmationslärare komminister Gustaf Ohlson.
Kantor Henriksson sjöng ”Si Jesus är ett tröstrikt namn” i
sättning av Josef Eriksson och utförde ”Preludium i F-dur” av
J.K.F. Fischer, när brudparet lämnade kyrkan.

Hr Erik Jönsson med maka Elsie, född
Jönsson, båda från Liatorp.
(Foto: Hansa-foto, Älmhult).

Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 1 November 1962.
S.M. Håkansson
död

Vår käre far,
farfar och morfar

Sven Magni
Håkansson
* 27/8 1872
har i dag lämnat oss barn, barnbarn,
barnbarnsbarn, släkt och vänner i
djupaste sorg och saknad men i
tacksamt minne bevarad.
Häradsbäck och Karsemåla den 31/10
1962.

I går avled på ålderdomshemmet i Häradsbäck
Härlundas äldsta församlingsmedlem, f. hemmansägaren Sven Magni Håkansson.
För dem, som önskar följa den avlidne
Han var född i Karsemåla, Härlunda 1872. Där har
till hans sista vilorum meddelas att jordhan bott i hela sitt liv. Redan i barnaåren fick han ta
fästningen äger rum i Härlunda kyrka lördagen den 3 november 1962 kl. 10.00.
sin försörjning i egna händer. Då arbetsförtjänsterna
Efter gudstjänstens slut inbjudes till
var små i hembygden, fick han skaffa sig anställning
Pensionat Hagadal i Häradsbäck.
på olika platser. Vid vuxen ålder övertog han föräldraMeddelas endast på detta sätt.
hemmet. Åren 1916–17 flyttade han såväl boningshus
som ladugård till annan plats på ägorna och den
odlade jorden utökades väsentligt. Kunnig stenarbetare blev han ofta anlitad på olika platser. Så
småningom överlämnades hemmet till sonen, men han bodde kvar till för något år sedan, varefter
han tidvis vistats på ålderdomshemmet.
BARNEN

Sv. ps. 572.
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Änkling sedan 1950 sörjes han närmast av fem barn, Axel hemmansägare i Amundshylte,
Häradsbäck, Ernst anställd vid godset i Ålshult, Gurli bosatt i Karlshamn, Betty gift med skogsarbetaren Edvard Jönsson, Ålshult, och Klas som innehar föräldrahemmet, samt sonhustrur,
barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 163 Måndagen den 22 Oktober 1962.
11-årig inbrottstjuv
i Härlunda
Att en blott 11-årig yngling praktiserar inbrott mitt på ljusa dagen och därtill vid upprepade tillfällen är dessbättre ganska ovanligt på landsbygden, men i Härlunda har detta
emellertid hänt nyligen. I tre lantgårdar har den skyldige tagit sig in i mangårdsbyggnaderna, medan folket arbetade ute på fälten, och där har han lagt beslag på
kontanter till ett värde av c:a 75 kronor. Han har varit väl lokaliserad och vetat var
nyckeln till ytterdörren har legat och var kontanterna i resp. gårdar förvarades. Bytet har
helt gått till inköp av godis. Polisen är inkopplad.

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 6 November 1962.

Förlovade
Sture Nilsson
Ann-Margreth Karlsson
Virestad.

Härlunda.
Den 4/11 1962.

Ur Smålandsposten N:o 175 Måndagen den 12 November 1962.

Förlovade
Kjell Svensson
Karin Karlsson
Härlunda.

Grimslöv.
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Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 17 November 1962.
Födelsedag.

Helga Lindberg
50 år

”Hon är som vårregnet milda, men
ock såsom blixten och dundret, två
väsensarter så skilda, men båda
tillhöra – undret”.

Så har en skald karaktäriserat fru Helga Lindberg i Grimslöv, som på onsdag fyller 50 år. Vem
fru Helga Lindberg är vet de flesta och karaktäristiken stämmer väl. Hon är en mångfresterska,
skaldinna, journalist, hembygdsentusiast, affärskvinna och mycket mycket mer. Hon är lika rapp i
tungan som snabb med pennan och skriver lika gärna ett brev till kungen som en insändare till en
tidning.
En sådan oförvägen kvinna måste ju vara småländska, och det är hon också, född på gården
Krampanäs i Härlunda och säkerligen med massor av Dackeblod i ådrorna. När hon var 20 år,
byggde hon hjonelag med dåvarande lantbruksinspektoren Arthur Lindberg från grannprovinsen
Blekinge, och makarna bodde sedan på större gods i hr Lindbergs hembygd och fortsatte därmed
till 1940, då fru Helga fick hemlängtan och man flyttade till Skatelöv socken, där makarna
småningom startade Grimslövs begravningsbyrå och blomsterhandel. Blomsterhandeln överlät de
1954, men de har begravningsbyrån kvar.
Det är dock inte som affärskvinna fru Helga blivit mest känd även om hon handlat gårdar med
själva Huseby-fröken. I mer än 25 år har hon medarbetat i ett flertal tidningar och tidskrifter,
främst i Smålandsposten och hon har strött omkring sig massor av dikter, kåserier, noveller och
bygdehistoriska skildringar, ty författarskapet har alltid varit hennes liv och glädje. Under de
senaste tio åren har hon även bedrivit omfattande arkiv- och släktforskningar och därvid inte
dagtingat, när det gällt att säga sin mening, där man trott sig finna föregående forskning felaktig.
Det har hänt att till och med Riksantikvarieämbetet härvid gett stöd åt Helgas åsikter.
Främst har hembygden fångat hennes intresse. Om detta vittnar inte minst hennes hem, som fyllts
med minnessaker, ett arv från fadern, som inte blott var bonde utan även en vida känd bygdespelman, som själv komponerat allmogemusik. I herrskapet Lindbergs hem kan man inte uppleta
en enda modern möbel – fru Helga lever som hon lär…
För hembygden som hon för övrigt aldrig glömt att lovprisa i sin diktning, har hon också osjälviskt arbetat, bl.a. i egenskap av initiativtagare till Skatelövs hembygdsförening, som startades för
16 år sedan och där hon alltjämt är sekreterare. Rent praktiskt sett har hon hjälpt till att insamla
föremål av olika slag från den gamla bygdekulturens tid, i några fall har hon till och med lyckats
återförskaffa äldre kyrkliga föremål av stort värde.
Men fru Lindberg har även haft intresse och arbetat inom andra gebit inom det offentliga livet.
Hon har tillhört Skatelövs kommunalfullmäktige och samma kommuns folkpartiavdelnings
styrelse. Varmt hängiven djurskyddet tillhör hon organisationer som Djurens vänner och Nordiska
samfundet, från vilken organisation hon erhållit utmärkelse.
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Det är dock som författarinna fru Lindberg blivit känd i en vidare krets. Hon har en medfödd förmåga att ge både form och kraft åt det hon vill ha sagt. Hennes vers flyter lätt och ledigt ur hennes
penna, antingen hon besjunger dagens händelser eller sådana ting som fångar hennes intresse i
naturen. Fyra böcker, varav en diktsamling, har hon hittills givit ut, och under tryckning är för
närvarande en längre skildring, som hon döpt till ”Utsocknes trollkona”, vars innehåll bygger på
egna kulturhistoriska studier.
Tusentals brev från såväl entusiasmerade läsare som framstående personer och forskare vittnar
om fru Lindbergs förmåga att tränga djupt in i problemen och att skriva på ett sätt, som tilltalar
läsekretsen, och även att bedriva forskningar i arkiven. Bland de många skrivelser som hon erhållit
märkes bl.a. på sin tid från Selma Lagerlöf och från medlemmar i kungahuset. Från Längmanska
kulturfonden har hon vid fyra tillfällen erhållit anslag.
Som man förstår är fru Helga en värdig representant för Blendas storvulna släkte – i besittning av
en spontan värme, redbarhet och uppriktighet och med en ovanlig förmåga att hinna med att såväl
sköta hem, familj och affärer som att idka ett omfattande författarskap, en kraftnatur alltså, och en
människa som inte är rädd att säga sin mening åt alla håll. Hon har även förmåga att finna vänner
överallt.
Carl Graneskog.

Förlovade
Rune Frantz
Gunni Christiansson
Häradsbäck.

Vår käre far,
morfar och farfar

Stenbrohult.

Sven Magni
Svensson

Dödsfall.
Sven Magni Svensson †. I går avled på Härlunda
ålderdomshem f. hemmansägaren Sven Magni
Svensson, Långhult, Häradsbäck.
Han var född i Härlunda 1883. I ungdomen hade
han anställningar på olika platser. Fem år arbetade
han vid det tyska telegrafverket. Efter ingånget
äktenskap övertog han makans föräldragård i Långhult, Häradsbäck, vilken han innehade till 1958, då
han överlät den till en son. Svensson bodde emellertid kvar på gården. Han har under senare tid vårdats på ålderdomshemmet.
Svensson blev änkling 1947 och efterlämnar fem
barn, Josef stenarbetare i Häradsbäck, Ellen gift med
Josef Håkansson, Älmhult, Julius som innehar
fädernegården, Vinni gift med Gösta Ströberg, Vislanda, Aron fabriksarbetare, Ryd, Bernt är bosatt i
Vislanda, samt dotterdottern Sally, gift med hemmansägaren Gösta Henriksson, Björnhult, Härlunda.
Svensson sörjes av halvsyskon och övrig släkt.
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* 27/1 1883
† 14/11 1962
har idag stilla insomnat. Djupt sörjd
av oss alla.
Långhult, Häradsbäck den 14/11 1962.
BARNEN.
Hembud kommit från ovan,
Till vår gamle far i dag
Det är dock den bästa gåvan,
när man gammal är och svag.
Hem att vila, salig frid,
Hos vår Gud i himmelns höjd.

Sv. ps. 355.
För dem, som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
torsdagen den 21 november 1962 kl. 14.
Samling vid vårdhemmet kl. 13.30.
Efter jordfästningen inbjudes till Pensionat Hagadal i Häradsbäck.
Meddelas endast på detta sätt.

Dagens vers
Snart bjuder oss november avsked
helt nära porten till advent,
i snödisiga skymningsstunder,
då himmelskupan facklor tänt.
Till ro det sista lövet dalat
mot vinterfrusen mull och mark,
men över skog och åsar stiger
vår längtans höga visa, stark.
Ty bortom korta dagars ävlan
i förberedelser till helg
står dröm om ljusets nya seger
och spovens rop kring blomgul
sälg…
HELGA.

SKOLBYGGET I HÄRADSBÄCK GÅR FRAMÅT

T.h. komb. gymnastik- och matsalsbyggnaden. Under tak är även den andra byggnaden t.v. i
bakgrunden.

Samhällsbilden i Häradsbäck är på god väg att få ett synnerligen värdefullt tillskott. Det
är de nya skolbyggnaderna, som påbörjades i augusti månad och nu har arbetena avancerat så långt att man ser hur det hela kommer att taga sig ut vad gäller exteriören. För
drygt en halv miljon, byggs två helt från varandra fristående byggnadskroppar. Summan
inkluderar även inventarier och en ombyggnad av den gamla skolbyggnaden, som i
framtiden skall rymma en lärosal samt träslöjden och lärarerum.
Det är moderna linjer över de nya byggnaderna och den ena skall rymma två lärosalar
samt grupprum och materialrum. Den andra är avsedd för en större sal till både gymnastik
och matsal. Lokalerna, som är synnerligen väl planerade, har ritats av arkitekt B. Wecke
vid LBF i Växjö. Entreprenad är Byggnads AB Rune Karlsson, Lönashult.
Problemet med skollokaler i Häradsbäck grundar sig långt tillbaka i tiden. Den gamla
skolan uppfördes omkring 1930 och redan före kommunsammanslagningen med
Almundsryd år 1952 hade man börjat planera för en ny skola genom att skaffa mark i
anslutning till den gamla. Saken fördröjdes emellertid en hel del genom att marken ej låg
inom planerat område. Först sedan samhällsplanen utvidgats och därmed möjlighet till
statslån uppnåtts kunde planerna på nya och tidsenliga skollokaler realiseras. Utan tvekan
ser Häradsbäcksborna med tillfredställelse hur arbetena fortskrider och konstaterar att ett
gammalt samhällsproblem snart skall ha nått sin lösning.
Noe
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Ur Smålandsposten N:o 185 Torsdagen den 29 November 1962.
Helga Lindberg.

På fädernas tid
Jag satt en grådisig dag nyligen, betraktande från väntsalsfönstret i Växjö en av de åldersgrå
byggnaderna uppe på ”museibacken” mittemot. Och tanken tog ett skutt tillbaka till den vältimrade, 300-åriga loftstuga i min födelsesocken Härlunda, som under senaste kriget blev förvandlad
till rivnings- och gengasved, trots att ägaren upprepade gånger utbjudit byggnaden till hembygdsvårdande myndighet. I tanken såg jag denna forntidspärla bland kulturminnen placerad i museets
närhet… Nej, som väl var kom mitt tåg och med detta andra tankebanor, men om en stund satt jag
åter och framkallade bilder ur det förgångna inför min inre syn.
Så olika livet och sysslorna tedde sig på en bondgård för sådär en hundra år tillbaka i tiden! Var
det egentligen någonting, som var sig likt annat än att människor föddes, växte upp och gick
hädan. Kanhända skall det roa läsaren att göra ett kliv tillbaka och gå en rond med mig i en småländsk bondgård då våra far- och morföräldrar var små:
Det är tidig morgon. En fyrkantig lykta med ett talgljus i, lyser i en trång ljuskrets ur fähusdunklet, där mjölkstrålarna sjunger monotont i kopparbyttor, fasthållna av runda ungmöknän eller
värkbrutna gammalmormors skrangliga diton. Får och getter bräker, de saknar kid och lamm, som
blev borta vid höstslakten.
Snart är utfodringen i gång. ”Yräta”, d.v.s. spillhalm eller hö från föregående fodergiva, lägges
undan för hackelseberedning i den smala, primitiva trampmaskinen som hårt prövar benmusklerna
på skäraren eller skärerskan. På sin pinne sitter en rad ruggiga, kambleka hönor nyväckta och
liksom småpratande med varandra, himlande mot lyktljuset…
Inne i mangårdshusets stora och kalla kök har en eld brunnit på härden en god stund nu. Moran
bereder ”davramålet” till tröskkarlarna och familjemedlemmarna. I dag bjuder hon på grovt, gott
rågbröd, korngrynsvälling, glödstekta isterband och ost. Man ”twäsoglar” sällar, tager inte både
smör och sovel till brödet, det anses nästan hedniskt i vardagslag. Ett par saltade och kokta
gettungor har skurits upp, de har en lite frän smak, men anses för en läckerhet likväl. Snart
kommer tröskkarlarna in, det är två torpare innifrån skogarnas små röjningar, hårt barnlagda men
oftast nojsade och lättlynta. Förutom far i huset, bonden, finns en fjärde man – man skall
plejlatröska i fylke – han är lejd och ser surmulen ut, suckar: - Gu´give denna dag var gången till
lökta…
När männen är mätta och ha gått till sitt arbete på den mörka logen, höres plejlarnas taktfasta
rytm och dunk: Sumpa-Pettern, Sump-a-pett-ern, Sump-a-pett-ern…” kunde det låta. Solen höjer
sig blek och motvillig över brunnsstången som pekar mörk mot skyn, sakta svängande i vinden.
Moran är i yngre medelåldern. Nu har hon en andningshämtningspaus i gärningen, sätter sig vid
elden med den nyfödde, löser hans hårt tillsnörda lindor. Även armarna har varit inlindade i
yllelindor, det syns ”danken”, märken efter de hårda bandagen. Han skelar mot eldsljuset, ler
tandlöst och snett, sträcker belåtet på sina små lemmar i frihet. Vid den blottade modersbarmen
dricker han livets vita saft i klunkande drag, medan modern med allvarsamma ögon sakta nynnar
på den kristliga dagsvisan, ”Den signande dag”..
Om en stund, och då barnet somnat i sin grova medvagga börjar husmodern och en gammal piga
julostystningen. Det är lämplig tid i början på november. Två stora, blankskurade kopparkittlar står
över elden i tur och ordning, kalvlöpet, som hängt på spiselmuren på tork, har öppnats och beretts.
Snart är det hela undanstökat, vasslen skall kokas till vardagssötost, men först måste middagsmålet
lagas. En förut vattenlagd grislägg läggs i grytan, ett kålhuvud hackas och lägges i och vid
tolvtiden står de ångande faten på mattavlan, d.v.s fällbordet med väldiga klaffar. Männen har
agnar i träskorna och damm i ögonhåren, men matlusten fallerar inte. När de ånyo gått ut på logen
och brett ut sina ”floor” av upplösta sädeskärvar, bakas möra grovkringlor till meraftonskaffet inne
i köket. Det är brödugnen som eldats upp, ty man skall nästa dag torka stärkelse i eftervärmen.
Vasslesötosten tjocknar och blir gyllenbrun, det ångar på fönstrets rutor. Novemberdagen lider
mot sitt slut och talgljusen tändes åter ute på logen. Ännu dunkas det länge därute, medan
himmelens egna ljus tändes i en rymd som klarnat upp mot natt.
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Ur Smålandsposten N:o 185 Torsdagen den 29 November 1962.
Dödsfall.

Min älskade make,
min käre far och farfar

Adolf Rosengren
* 16/11 1895
har idag stilla insomnat. Djupt sörjd
men i ljust och tacksamt minne
bevarat av oss, syskon, syskonbarn,
övrig släkt och vänner.
Häradsbäck den 27/11 1962.

Adolf Rosengren †. Natten till tisdagen avled i sitt
hem f.d. maskinisten Adolf Rosengren, Häradsbäck,
i en ålder av 67 år.
Den bortgångne var född i Urshult. I unga år hade
han anställning vid sockerbruk i Skåne. I mitten av
20-talet började han som maskinist vid Södra Allbo
vägkassa, vilken anställning han innehade till pensionsåldern. Äktenskap ingick han 1934 och makarna bosatte sig då i Häradsbäck. Med honom bortgick en glad och sällskaplig människa.
Närmast sörjes han av makan Ebba, sonen Alf och
dennes maka, jämte barnbarn samt en broder och
syster.

EBBA
Alf och Kerstin
Ann-Christin
Vad Du lidit ingen känner,
ty Du själv Din börda bar
Syntes glad bland Dina vänner,
när Du kanske plågad var.
Vi hann ej säga Dig farväl
ty döden kom så fort,
men nu vi säga Dig vårt tack
vid evighetens port.

Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 6 December 1962.
Två 16-åringar skadade i bråk
vid Häradsbäck
Två 16-åriga pojkar från Häradsbäck ligger på Växjö lasarett illa skadade efter ett bråk i
Häradsbäck med många inblandade.
Hemmagjorda batonger, men också s.k. snöstakar kom till användning och den svårast
skadade, Bo Johansson, Häradsbäck fick ett slag över ansiktet och skallen med en stake
som brutits av på mitten.
Göran Magnusson, Häradsbäck, som också vårdas på lasarettet, har fått många
batongslag och blivit sparkad i huvudet efter det han föll till marken. Vid bråket slogs
ytterligare en pojke medvetslös.
Sammanhanget i det tumult som utspelats är ännu oklart, men tydligt är att ett gäng som
tidigare gästat Häradsbäck med bråk som följd, medverkat till misshandeln. De är från
närbelägna trakter. Händelserna utspelades vid 00.30-tiden efter en danstillställning och
sammangaddningen hade skett utanför ett kafé.
Flera hade träffats av slag från de hemmagjorda batongerna innan saken tog allvarligare
vändning. Därefter skingrades plötsligt skaran, de gästande satte sig i sina bilar och for
iväg, men sedan måste de båda pojkarna från Häradsbäck tas om hand och föras till sina
hem. Då deras tillstånd inte förbättrades fick båda föras till Växjö lasarett. Båda har fått
hjärnskakningar och ansiktsblessyrer och i ett fall misstänks skallfraktur.
Efter vad som inhämtats har tydligen batongslagen urskillningslöst träffat flera av dem
som kommit i närheten av de ”vapenutrustade”. Polisutredning pågår.
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Ur Smålandsposten N:o 186 Lördagen den 1 December 1962.

God auktion i Härlunda
Under gemytlig stämning och god
köplust avhöll Härlunda kyrkliga
syförening i torsdags kväll sin traditionella missionsauktion i Häradsbäcks bygdegård. Som vanligt skedde
först samling i kyrkan till gudstjänst
under vilken predikan i år hölls av
kyrkoadjunkt Krister Svensson, Älmhult. I bygdegården blev det först
samling runt kaffeborden. Bland
auktionsföremålen fanns i första hand
prov på de duktiga syföreningsdamernas skicklighet i form av mängder
av vackra handarbeten. Som vanligt
hade givmildheten i bygden varit stor.
Ett 30-tal hemostar såldes under
En hembakad kaka bröd i gammaldags format rönte flera bud
och överbud. Komminister Gustaf Ohlsson svingar klubban,
kvällen till varierande belopp. Kvällen
och t.v. ses fru Henriksson visa nästa utbud.
intäkter uppgick till den storslagna
summan av 5.127 kronor. Därav inflöt 167 kr. i kollekt, servering m.m. 686 kr., lotterier
1.630 och vid auktionen blev de sammanlagda inropen 2.633 kr. De influtna medlen skall
i första hand gå till Svenska kyrkans mission samt för kyrkans prydande. I sammanhangen kan påminnas om att syföreningen bidrog med 8.890 kr. till mattor i kyrkan
efter restaureringen i våras. Utropare vid auktionen var komminister Gustaf Ohlsson och
lantbrukare Sture Fjordevik, Ålshult, vilka biträddes av fru Svea Henriksson. Det
traditionsrika i sammanhanget framhävs ytterligare av upplysningen att kantor Hilding
Henriksson förde protokollet, vilket han gjort 22 år i följd.
Noe.

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 10 December 1962.
Födelsedag.
75-åring
75 år fyller i morgon hemmansägaren Gustaf Petersson, Krampanäs, Härlunda. Han är född i Krampanäs och där har han alltid
haft sin vistelse. Såväl på fädernet som mödernet har han djupa
rötter inom välkända och bemärkta bondsläkter inom Södra Allbo,
men även från Vislanda och Lekaryd, där han stammar från prästsläktet Wiesel, Germundi, m.fl. På flera olika grenar kan han räkna
sina anor ända tillbaka till medeltiden. I unga år hade han jämsides
med arbetet hemma på föräldragården säsongsarbete i Skåne och
Östergötland. Vintertiden var han flitigt engagerad bl.a. med timmertäljning åt ortens virkeshandlare. Han utbildade sig även till en
kunnig tjärbrännare och beckkokare. Han var även engagerad med
måleri- och tapetseringsarbeten m.m. i hemorten. Sedan hans syskon
lämnat hemmet, köpte han fädernegården samt ingick för jämt 30 år
sedan äktenskap. Med levande intresse för sitt vackra och värdefulla
hem har makarna Petersson helhjärtat engagerat sig för skötseln av detsamma på bästa sätt.
Rikhaltiga samlingar, som utgör en värdefull exponent för gammal allmogekultur, har makarna
ordnat här med stor omsorg och reda. I deras hem kan man ej undgå att lägga märke till de porträtt,
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landskapsmotiv och andra vackra och lyckade oljemålningar som Petersson på lediga stunder
framskapat. Inom det kommunala arbetet har Petersson varit engagerad bl.a. som mångårig
ledamot i kommunalnämnden etc. Han är sedan många år tillbaka styrelseledamot i Almundsryds
hembygdsförening. Och i denna förenings årsbok är han i likhet med sin kunniga och duktiga
maka flitig medarbetare. Jubilaren är en hedersman i ordets vidaste bemärkelse.

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 13 December 1962.

Konfirmandjubileum i Härlunda

Här ses de jubilerande konfirmanderna samlade i kyrkan.

1922 år konfirmander i Härlunda har firat 40-årsminnet av sin konfirmationshögtid och
sin första nattvardsgång. Samling skedde i församlingssalen varefter konfirmanderna i
procession med komminister Gustaf Ohlsson i spetsen tågade upp på kyrkogården, där en
minnesstund hölls utanför kyrkan för en avliden kamrat, vilken vilar på Västra Torsås
kyrkogård, samt lästes några minnesverser.
Därefter tågade samtliga in i kyrkan för att övervara högmässan med nattvardsgång.
Komminister Ohlsson höll skriftetal över 1 Kor. 4: 4, varefter predikan hölls över dagens
text. Efter högmässans slut höll komminister Ohlsson tal från koret och tackade för
besöket i hembygdens kyrka samt förrättade upprop. Ursprungligen bestod gruppen av
33, varav en avlidit. Av samtliga i livet hade 17 infunnit sig.
Efter kyrkobesökets slut följde supé på pensionat Hagadal i Häradsbäck. Vid samkvämet
hölls tal av komminister Ohlsson. Hr Jan Johansson, Agnshult, Virestad, tackade såväl
komminister Ohlsson som initiativtagarna för deras medverkan, varefter blommor
överlämnades till komminister Ohlsson. Initiativtagare till denna träff var fru Semmy
Svensson, Häradsbäck, och fru Helga Svensson, Spjutaretorp, Ryd.
Efter samkvämets slut besöktes deras konfirmationslärares, komminister Anders
Urzanders grav i Ryd, varvid krans nedlades. Dessutom nedlades krans på avlidne
kamratens grav i V. Torsås.
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Ur Smålandsposten N:o 194 Lördagen den 15 December 1962.
KURSSLUT I HÄRADSBÄCK

Eleverna samlade vid avslutningsmåltiden.
Nederst t.h. hushållslärare Marianne Hartman.

I onsdags kväll avslutades kursen rationell matlagning, som under hösten pågått i
Häradsbäck i Almundsryds yrkesskolas regi. 13 elever har deltagit, och under drygt 30
timmar fått veta det senaste om styckning, djupfrysta varor och konserver, fått tillreda en
mängd olika rätter som varma och kalla smörgåsar, köttfärs- och fiskrätter, soppor etc.
Hushållslärare Marianne Hartman, Ryd, har varit kursledare. Avslutningskvällen hade en
festmåltid i ugnen tillretts, bestående av Hasselbackspotatis, rostbiff m.m. och vid det
avslutande kaffet framfördes elevernas tack till ledarinnan genom fru Ragnhild
Johannesson, som överlämnade blommor och en minnessak.

Ur Smålandsposten N:o 200 Torsdagen den 27 December 1962.
Bröllop.
I Örkeneds kyrka har vigts snickeriarbetare Leif Göran
Clarence Clarensson, Långhult, Härlunda, och sömmerskan
fröken Birgit Gertrud Anita Gustafsson, dotter till Gösta
Gustafsson och hans maka Hilma, Böglarehult, Lönsboda. Som
ingångsstycke spelade kantor Börje Karlsson ”Fuga i C-dur” av
J. Källner. Som utgångsstycke spelades ”Bröllopsmarsch” av
Gottfrid Berg. Vigselförrättare var kyrkoadjunkt Nils
Glimelius.

Hr Leif Clarensson, Häradsbäck med
maka Anita f. Gustafsson, Lönsboda.
(Foto: Hå-Be, Lönsboda).
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Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 10 Januari 1963.

Aktion pågår för att understryka
att Härlunda önskar sig till Älmhult
Alla skriver på
petitionslista
Medan den stränga vinterkylan kramar bygden i
allt hårdare grepp och
rimfrosten på träd, buskar
och ledningstrådar talar
sitt tydliga språk härom
sitter man inte bara och
gonar sig i den goa´ spiselvärmen i stugorna i
Härlunda församling.
Särskilt i Häradsbäck
behöver man bara nämna
ordet Ryd eller AlmundsHärlunda kyrka, som på bilden ses i vacker snö- och rimfrostinramning, är belägen
ryd för att känslorna skall
i Häradsbäck där även församlingens största samlade bebyggelse finns.
komma i svallning. Det är
nämligen tolv år sedan Härlunda underställdes Almundsryds förmyndarskap och det är tolv år som
man inte är nöjd med. Under pågående kommunblockbildning vill man nu i avgörandets elfte
timme försöka få sakernas läge rättade till vad man anser naturligast.
Att tillhöra ett kommunblock under Almundsryd är enligt en av eldsjälarna bakom resningen,
smedmästare Alfred Wickström, helt verklighetsfrämmande. Det är till Älmhult som Härlundas
livstrådar är knutna sedan ett 10-tal år tillbaka och skall man tillhöra något kommunblock så måste
det bli i och med Älmhult som centralort.
Man nöjer sig icke enbart med att resonera om förhållandet. Med en petitionslista ställd till
länsstyrelsen går hr Wickström från hus till hus och han behöver inte agitera för att folk skall
pränta sitt namn på papperet. Enbart i Häradsbäck med allra närmaste omgivning har redan 158,
alla röstberättigade, skrivit under vilket innebär en så gott som hundraprocentig uppslutning. I
själva Häradsbäcks samhälle bor f.n. drygt 200 personer. En lista cirkulerar i Knihult och en annan
i Hårdahult.
Petitionen.
Vad innehåller då den petition, som länsstyrelsen inom kort skall få mottaga? Följande citat är det
mest anmärkningsvärda:
”… vi uttala oss till förmån för länsstyrelsens förslag om Härlunda församlings anslutning till
Älmhultsregionen men att vi direkt ogilla det alternativa förslaget om bildande av ett särskilt Rydblock och Härlunda församlings anslutning till detta. Vi är sedan flera årtionden tillbaka inriktade
mot Älmhult på grund av avsevärt bättre kommunikationer, men först och främst med hänsyn till
den i alla avseenden bättre service som Älmhult kan prestera. Detta förhållande har icke på något
sätt ändrats av att vi år 1950 genom kommunsammanslagning införlivats med Ryds köping. Barn
och ungdomar, som efter slutad folkskola vill utbilda sig vidare har relativt goda möjligheter till
fortsatta studier i Älmhult men jämförbara förmåner kan varken Ryd eller något annat närbeläget
samhälle erbjuda. Trots att vi tillhör Ryds provinsialläkaredistrikt måste vi vid sjukdomsfall i de
allra flesta fall anlita läkare i Älmhult”.
Även arbetskraften till Älmhult.
Vidare talas det om att ledig arbetskraft sedan många år har sökt och funnit sysselsättning i
Älmhult eller västerut. Utflyttning till Ryd eller österut har sällan förekommit.
Under de år man tillhört Ryd anse sig särskilt de som bor i Häradsbäck försummade och förbisedda i många avseenden och petitionen lyder ”Sålunda ha vi ej fått vare sig vatten- eller avloppsfrågorna ordnade, trots den högre skattesats som föranleddes av kommunsammanslagningen.
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Förste provinsialläkaren i länet har med skärpa tillhållit hälsovårdsnämnden att göra något för att
lösa Häradsbäcks VA-problem, men ännu har inga som helst åtgärder vidtagits. Och så avslutar
man med en rejäl slutkläm: ”Vi anse sålunda att Ryd som synes vara mera på tillbakagång än
framåtgående, varken har det befolkningsunderlag eller de resurser i övrigt, som numera erfordras
för att vara centralort i ett självständigt kommunblock.
Bra väg till Älmhult.
Hr Wickström förklarar sig vara övertygad att om en folkomröstning i frågan ordnades så skulle
den ge till resultat att minst 90 proc. av hela befolkningen röstar för Älmhult som centralort och
berättar vidare att medan tre personer anlitar en speciellt härför inrättad, kostsam busslinje för
arbetstagare i Ryd, så åker ett 15-tal personer bosatta i Häradsbäck dagligen till Älmhult.
Till Älmhult har man även utmärkt förbindelse genom den nyligen hårdbelagda länsvägen. Han
pekar även på vissa missförhållanden beträffande den allmänna servicen som t.ex. sjukkasseexpeditionen, vilken tynade bort för att slutligen helt upphöra i Häradsbäck. Man får anlita posten
för kontakten med expeditionen i Ryd där man också rekommenderas ” att ordna sjukkassebesöket
i Älmhult i samband med läkarbesök där”. De allra flesta anlitar nämligen läkarna i Älmhult och
när det gäller att få medicin från apoteket så sker även det i allmänhet från Älmhult med någon av
de utmärkta bussförbindelserna.
Noe.

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 17 Januari 1963.
Häst nära att drunkna
i Härlunda
Ett värdefullt sto, tillhörigt lantbrukaren John Nilsson, Knihult, Härlunda, var på tisdagseftermiddagen nära att drunkna i sjön Vinen, c:a en km. från gården.
Ägaren hade släppt ut hästarna för rastning utanför ladugården, men märkte efter en kort
stund att ett sto och dess ettåriga föl försvunnit. Man återfann dem på sjön, där stoet gått
ned sig c:a 50 m. från land. Även fölet höll på att bli fast i dybottnen invid strandkanten,
där isen trots den stränga vinterkylan fortfarande är tunn. Fölet klarade sig dock. Stoet
kunde emellertid inte ta sig upp själv, utan ägaren tillkallade hjälp. Medelst brandslangar
om djuret och med en lastmaskin som dragkraft kunde man så småningom få stoet på
land, där det så gott som genast steg upp och kunde ledas hem, trots det 2 1/2 timma
långa kallbadet.
I ladugården frotterades djuret sedan med halm och täcktes väl. Stoet började omedelbart att äta och syntes inte ha fått några men av de utståndna strapatserna.
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Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 19 Januari 1963.
Dödsfall.

Härmed tillkännagives
att
vår käre farbroder

August Johansson
* 15/12 1879
stilla avlidit. Sörjd och saknad men i
tacksamt minne bevarad.
Häradsbäck den 17/1 1963.
BRORSBARNEN
Si, Jesus är ett tröstrikt namn
Och i all nöd vår säkra hamn.
Igenom Jesus får vi nåd
Och finna på det bästa råd.
För dem, som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum, meddelas att
jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
onsdagen den 23 januari 1963 kl. 14.30.
Samling vid vårdhemmet kl. 14.00.
Efter begravningsakten inbjudes till
Hagadals Pensionat, Häradsbäck.
Meddelas endast på detta sätt.

August Johansson †. På torsdagen avled f. skomakaremästaren August Johansson, Karlsborg,
Häradsbäck.
Den bortgångne var född 1879 i Vashult, Härlunda. 1908 köpte han fastigheten Karlsborg och
bodde där tillsammans med föräldrar och syskon.
Han utbildade sig till skomakare och var en skicklig
yrkesman och mycket anlitad av befolkningen.
Musikalisk till sin läggning, spelade han ofta olika
instrument. Han behärskade konsten att tillverka
såväl psalmodikom som violiner. Otaliga äro de
instrument han under årens lopp byggt. Hans käraste fritidssysselsättning var att spela på dessa
instrument. Till sin läggning var han kyrklig, och
hans plats i kyrkan var sällan tom. Han var en sällskaplig och gladlynt människa. För några år sedan
överlät han sitt hem till en brorson och har under de
senaste två åren på grund av sin höga ålder erhållit
vård på ålderdomshemmet.
Närmast sörjes han av svägerska och brorsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 16 Februari 1963.
Dödsfall.

Min älskade make,
vår käre far och morfar

Frans Holm
* 18/9 1886
har i dag stilla insomnat i tron på sin
Frälsare. Djupt sörjd och saknad men
i ljusaste minne bevarad.
Lockhult den 13/2 1963.
ESTER HOLM
Bertha och Gunnar
Gunborg och Harry
Ida och Rolf
Barnbarnen

Frans Holm †. Fastighetsägaren Frans Holm,
Lockhult, Häradsbäck, har avlidit.
Han var född i Virestad 1886. I ungdomsåren arbetade han med varjehanda arbeten, bl.a. i Danmark
vid tegelbruk. Han ingick äktenskap 1926 och i
samband med detta inköptes fastigheten Lockhult,
där makarna nedlagt ett betydande arbete. Sista
tiden har han varit sjuklig och tidvis vistats på
sjukhus. Holm efterlämnar minnet av en stilla och
försynt man, och alltid såg man honom god och
glad.
Han sörjes närmast av makan Ester, tre döttrar,
svärsöner, barnbarn och övrig släkt.

Aldrig en suck, aldrig en klagan,
Alltid förnöjd på jorden Du gått.
Tåligt Du bar Din sjukdoms dagar,
Nöjd Du levat och nöjd gick Du bort.
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Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 9 Februari 1963.
FÖRLOVADE
Sten Johansson
Anita Johansson
Västra Torsås.

Härlunda.

Ur Smålandsposten N:o 31 Måndagen den 25 Februari 1963.
FÖRLOVADE
Göran Johansson
Ing-Britt Persson
Häradsbäck.

V. Torsås.

Bertil Arvidsson
Lilian Persson
Grimslöv.

V. Torsås.

Hr Rune Frantz, Häradsbäck, med
maka Gunni f. Christiansson, Älmhult.
(Foto: Hansa-foto, Älmhult).

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 28 Mars 1963.
Härlunda-bo
medaljerad
Medaljöverlämning i Härlunda ägde rum Marie bebådelsedag, då f. kyrkväktaren Sven
Håkansson, Häradsbäck, fick mottaga Patriotiska sällskapets silvermedalj i andra
storleken för långvarig och trogen tjänst.
Efter högmässan samlades kyrkoråd och kyrkobetjäning medfruar jämte medaljörer i
kyrkans kor, där komminister Ohlsson talade och erinrade om kyrkobetjäningens tack för
20 års tjänst och lyckönskade till utmärkelsen, varefter medaljen med diplom överlämnades. Därefter var samkväm anordnat i församlingssalen för medaljören och hans
närmaste anhöriga. Vid detta deltog kyrkorådet med fruar och kyrkobetjäningen. Tal hölls
av komminister Ohlsson och samkvämet avslutades med psalmsång och bön.
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Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 27 April 1963.
Guldbröllopspar i Härlunda

I dag är det jämt 50 år sedan makarna Ida och Henrik Pettersson i Björnhult, Härlunda, tog
varandra till äkta makar. Det skedde i Häradsbäck. Som nygifta bosatte de sig i Björnhult och där
brukade de sedan i 40 år hr Petterssons föräldragård. Nu har gården sedan tio år tillbaka varit i en
sons händer men makarna Pettersson har för den skull inte lämnat de marker, som de under ett
halvsekel lärt känna så väl. Efter många strävsamma år njuter de nu sitt otium i en fastighet på ett
s.k. undantag till gården. Och idag blir det särskilt festligt i stugan. Då väntas alla barnen på besök
och naturligtvis även barnbarnen för att framföra sina gratulationer på jubileumsdagen.
Familjehögtid blir det även på söndag, då fyller nämligen hr Pettersson 84 år. Tidigare i år har fru
Pettersson blivit uppvaktad på sin 75-årsdag.

Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 30 April 1963.
Dödsfall.

Karl August
Rundkvist
* 28/9 1878
har i dag stilla insomnat. I ljust
minne bevarad
Vårdhemmet, Häradsbäck den 29 april
1963.
VÄNNERNA

Karl August Rundkvist †. På Härlunda vårdhem
avled i går förre stenarbetaren Karl August Rundkvist.
Han var född i Virestad 1878. I ungdomen hade
han arbete i Stockholm som stensättare. Efter någon
tid återvände han till sin hemförsamling och hade då
arbete i Röckla, Virestad för att slutligen hamna i
Härlunda. Han bosatte sig i Långhult och arbetade
inom lantbruket så länge krafterna räckte. Därefter
togs han in på vårdhemmet, där han varit bosatt ett
10-tal år. Rundkvist gick sin väg stilla och försynt
och var omtyckt av sin omgivning.
Han var ogift och sörjes närmast av vänner.

Flitig så länge krafterna räckte,
Fridsam och nöjd har Du levat ditt liv.
Somnat när allsmakten livslågan släckte,
Ljust är Ditt minne, Vila i frid.
För dem som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum meddelas, att jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
söndagen den 5 maj 1963 kl. 10.00.
Samling på vårdhemmet, Häradsbäck kl.
9.30. Efter gudstjänstens slut inbjudes till
kaffe på Vårdhemmet.
Meddelas endast på detta sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 76 Torsdagen den 16 Maj 1963.
Dödsfall.

Vår kära mor
mormor och farmor

Matilda Karlsson
* 1/4 1892
har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad, men i tacksamt minne
bevarad av oss, syster, släkt och
många vänner.
Karsemåla den 15/5 1963.
ASTRID och OLOF
Kjell.
HELGE
JUDIT och SIMON
Siv. Gert.
STURE och ELSA
Lars-Göran. Iréne.
MALTE

Matilda Karlsson †. I går avled fru Matilda Karlsson, maka till framlidne hemmansägaren Otto
Karlsson, Karsemåla, Häradsbäck.
Den bortgångna var född 1892 på den gård hon
kom att bebo hela sitt liv. Efter ingånget äktenskap
bosatte sig makarna på hennes föräldragård, men då
maken avled helt ung fick hon ensam axla hela
ansvaret för hem och barn. På så sätt har hon fört ett
strävsamt liv. 1933 blev hon änka. Hon var en
mycket godmodig och omtyckt människa och hade
idel vänner.
Närmast sörjes hon av fem barn, Astrid gift med
lantbrukare Olof Olofsson, Höghult, Virestad,
Helge bosatt i hemmet, Judit gift med handlaren
Simon Gustavsson, Häradsbäck, Sture metallarbetare och bosatt i Älmhult, Malte metallarbetare i
Älmhult, samt en syster.

Ett strävsamt liv har slocknat ut,
En flitig hand har domnat.
Din arbetsdag har nått sitt slut,
Ditt trötta huvud somnat.

Ur Smålandsposten N:o 78 Måndagen den 20 Maj 1963.
Dödsfall.

Vår käre broder
farbroder och morbroder

Artur Edvin
Jönsson
* 24/12 1909
har i dag stilla avlidit. Djupt sörjd
och saknad men i tacksamt minne
bevarad av oss.
Häradsbäck den 17/5 1963.

Artur Edvin Jönsson †. I fredags avled jordbruksarbetaren Artur Edvin Jönsson, Kvarnliden,
Häradsbäck.
Han var född 1909 på Stora Holme under Härlunda prästboställe, där han fick sin uppväxttid. I
ungdomen sysslade han med olika jordbruksarbeten. Så småningom flyttade han från föräldrahemmet och bosatte sig i Häradsbäck samhälle, och har
där varit folket behjälplig med arbete. Han var ordentlig och skötsam och omtyckt av sin omgivning.
Han sörjes närmast av tre bröder och deras familjer.

SYSKONEN
Syskonbarnen

Sv. ps. 66.
För dem som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
onsdagen den 22/5 1963 kl. 14.45.
Efter jordfästningen inbjudes till kaffe å
Pensionat Hagadal.
Meddelas endast på detta sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 1 Juni 1963.
Födelsedag.
60 år fyller på tisdag hemmansägare Justus Johannesson, Vashult, Härlunda.
Jubilaren är född i Knihult, samma socken. Jämsides med arbetet hemma på föräldragården var
han i unga år engagerad med säsongsarbete borta från hemmet. 1932 ingick han äktenskap samt
köpte sin hustrus föräldragård i Vashult. På denna sin gård har han utfört betydande grundförbättringar på hus och jord. Under en lång följd av år har han på ett aktivt sätt deltagit i det kommunala samhällsarbetet i egenskap av ledamot i kommunalnämnden, barnavårdsnämnden, taxeringsnämnden m.m. Inom socknens jordbruksorganisationer har han varit en verksam kraft. Bland annat
har han varit styrelseledamot i RLF och Centerpartiavd. samt ombud för Skogsägareföreningen.
Genom sin fasta och beslutsamma karaktär och redbarhet har han tillvunnit sig odelade sympatier i
sin hembygd.

Tvååring lekte
med huggorm
Tvååriga Elisabeth, dotter till fabriksarbetare Sven Erik Werlin, Älmhult, fick då hon var
på besök hos morföräldrarna kyrkovärd Per Nilsson, Vashult, Häradsbäck, en lekkamrat
av det ovanliga slaget. Modern till Elisabeth hjälpte fru Nilsson och den lilla satt ute på
gården. Vid en titt åt flickans håll upptäcktes att hon hade något liknande ett rep som hon
kastade upp i luften så fort det föll ner, och när man närmare såg efter var det en stor
huggorm, som flickan lekte med. Ormen oskadliggjordes, och Elisabeth remitterades av
doktor Pripp i Liatorp till Växjö, där hon fick behandling med serum. Ormen hade gett
henne ett par bett i benet, och så var det en liten svullnad på hakan. Elisabeth fick följa
med hem och mår efter omständigheterna väl.

Ur Smålandsposten N:o 87 Torsdagen den 6 Juni 1963.

Hr Göran Johansson, Häradsbäck med
maka Ingbritt, född Persson, V. Torsås.
(Hovfoto: Sossis, Växjö).
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Konfirmandjubileum i Härlunda

1913 års konfirmander firade 50-årsminnet av sin konfirmation och första nattvardsgång
i Härlunda kyrka annandag pingst. Samling skedde vid Församlingshemmet, för att under
klockringning i procession med komminister Gustaf Ohlsson i spetsen, tåga upp till
kyrkogården, där avlidna kamraters gravar besöktes och blommor nedlades, samt lästes
några minnesord. Därefter tågade samtliga in i kyrkan för att övervara högmässan med
nattvardsgång. Efter högmässans slut, blev det upprop. Av de 53 konfirmanderna hade 17
infunnit sig, 5 st. vilar i hembygdens kyrkogård och en i Skåne, av övriga i livet är några
bosatta i USA samt i Sverige. Komminister Ohlsson tackade dem för att de velat komma
till sin hembygds kyrka och önskade dem välkomna med flera besök. Efter gudstjänsten
gjordes ett besök på Virestads kyrkogård vid deras framlidne konfirmationslärares
komminister Axel Hallengrens grav och en krans nedlades. Därefter var supé anordnad
för samtliga å Pensionat Hagadal. Initiativtagare till denna träff var hr. Almar Gustavsson, Knoxhult, Häradsbäck. På bilden ses de samlade jubilarerna.

Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 24 Juni 1963.
FÖRLOVADE
Eric Härder
Lizzie Enocsson
Härlunda.
Härlunda.
Midsommarafton 1963.
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Ur Smålandsposten N:o 99 Lördagen den 29 Juni 1963.
Dödsfall.

Vår kära syster

Hilda Emilia
Johansson
* 17/2 1896
har i dag stilla insomnat å Härlunda
vårdhem. Sörjd av oss samt släkt och
många vänner.
Häradsbäck och USA den 26/6 1963.

Hilda Emilia Johansson †. Förra hemmansägaren,
fröken Hilda Emilia Johansson, Häradsbäck, har
avlidit.
Fröken Johansson var född 1896 i Husjönäs, Härlunda. Vid föräldrarnas frånfälle övertog hon lantbruket, men sålde det i början av 30-talet. Hon
bodde emellertid kvar på gården till för sex år sedan, då hon flyttade till ålderdomshemmet i Härlunda. Fröken Johansson var en stilla och försynt
människa. Närmast sörjes hon av två systrar bosatta
i USA.

SYSTRARNA

Sv. ps. 66.
För dem som önskar följa den avlidna
till hennes sista vilorum meddelas att
jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
torsdagen den 4/7 kl. 13.30.
Efter jordfästningen inbjudes till Hagadals pensionat.
Istället för blommor tänk på Göteborgs
Prästgymnasium.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 101 Tisdagen den 2 Juli 1963.
Skadad älg hittades ej
På måndagsmorgonen sökte polisen i Ryd efter en
älgko som på morgonen kolliderat med en från Härlunda kommande personbil, hemmahörande i Älmhult.
Älgen blev kastad ner i diket och därifrån stapplade
den, tydligen illa skadad, bort över myren på tre ben.
Bilföraren kontaktade polisen i Ryd och de ryckte ut
beväpnade med älgbössa och hund för att om möjligt
hitta och avliva det skadade djuret och på detta sätt
hjälpa det från svåra kval. Det visade sig emellertid
omöjligt att spåra upp älgkon. Marken omkring Potteboda är livligt betrampad av älgar som finns i stort antal
i dessa trakter och hunden tappade snart spåret. Man
fann ett par liggplatser för älgar, en med en blodpöl,
Hr Lars-Olof Jonasson, Häradsbäck,
med maka Gunnel, född Pettersson,
men den skadade kon kunde man ej återfinna. Polisen i
Strömsnäsbruk.(Foto: Hansa, Älmhult).
Ryd är tacksam för upplysningar om någon ortsbo
uppmärksammat kon och åt vilket håll hon begav sig.
Personbilen, som kolliderade med kon, fick vindrutan inslagen, frampartiet och taket
tillbucklat, men kunde för egen maskin lämna olycksplatsen.
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Ur Smålandsposten N:o 103 Lördagen den 6 Juli 1963.
Bröllop.
I Elleholms kyrka har vigts folkskollärare Lars Löfdahl, Klippan och folkskolläraren Monica Henriksson, Karlshamn, dotter
till kantor Hilding Henriksson och hans maka Svea, född Olsson, Häradsbäck. Då brudparet företrädda av marskalkar
intågade i kyrkan spelade brudens fader kantor H. Henriksson,
Häradsbäck, ”Allegro maestoso” av F. Mendelsohn. Vigseln
förrättades av kyrkoadjunkt K.-E. Wallin, Karlshamn, vilken
även utförde brudmässan. I omedelbar anslutning till vigselakten hölls tal till brudparet. Brudens fader sjöng därpå ”Det är
en kostelig ting att tacka Herranom” av G. Wennerberg, och utförde medan brudparet lämnade kyrkan bröllopsmarschen ur
”En midsommarnattsdröm” av F. Mendelsohn. Marskalkar var
brudens broder landsfiskalassistent Harald Henriksson, Örebro
och brudgummens broder civilekonom Mårten Löfdahl, Klippan. Uppvaktande tärna var brudens studiekamrat folkskolHr Lage Löfdahl, Klippan, med maka lärare Iréne Nilsson, Karlshamn.. De nygifta blev därvid föreMonica, född Henriksson, Häradsbäck. mål för hjärtliga hyllningar. Tal hölls av brudens fader, brud(Foto: Fototjänst, Karlshamn).
gummens fader folkskollärare Sven Löfdahl, direktör Bengt J.
Olsson, Vislanda, brudens broder landsfiskalsassistent Henriksson, Örebro, brudgummens broder
civilekonom Löfdahl, Klippan, folkskollärare Iréne Nilsson, Karlshamn, rektor Sven Bergström,
Alvesta, och vigselförrättaren. Under middagen sjöngs en hyllningsvisa författad av brudens
moder, fru Svea Henriksson, och dels ett flertal bordsvisor. En faster till brudgummen, fröken
Carin Löfdahl, Klippan uppläste en av henne författad hyllningsvisa. Ett flertal telegram anlände.

Härlunda mejeri
läggs ner
Från och med den 1 aug. kommer Härlunda att mista sitt mejeri. Personalen har blivit
uppsagd fr.o.m. nämnda datum. Kronobergs läns mejeriförbund, har av ägaren Nils
Magnusson, Häradsbäck köpt rättigheten, maskiner och anläggningarna, med tillhörande
vattentäkt. Sedan har mejeriförbundet till Almundsryds köping sålt en mejerianläggning
med vattentäkten för ett pris av 48.000 kr. Vattentäkten skall i framtiden utnyttjas till
befolkningen inom Häradsbäcks samhälle för vatten och avlopp, om den frågan kommer
att bli löst.

Ur Smålandsposten N:o 121 Tisdagen den 6 Augusti 1963.
Bröllop.
I Härlunda kyrka sammanvigdes i lördags montören Sven
Göte Bernhard Axelsson från Älmhult, vilken förut varit bosatt
i Amundshylte, Härlunda, och syfabriksarbeterskan Elsa Maria
Härder, dotter till f. vägarbetaren Hjalmar Härder och hans
maka Gerda, f. Lindgren, Sjödalen Häradsbäck. Vigselförrättare
var brudens konfirmationslärare, komminister Gustaf Ohlsson,
som även höll lyckönskningstal till brudparet med utgång från
Psalt. 121: 8 ”Herren skall bevara din utgång och din ingång
från nu och till evig tid”.

Hr Sven Axelsson, Älmhult, med maka
Elsa född Härder, Häradsbäck.
(Foto: Hansa-foto, Älmhult).
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Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 23 Juli 1963.
Dödsfall.

Vår käre farbror

Johan Alfred
Bengtsson
* 9/10 1880
har i dag lämnat oss, övrig släkt och
vänner i sorg och saknad men i ljust
och tacksamt minne bevarad.
Vashult, Häradsbäck den 19 juli 1963.

Johan Alfred Bengtsson †. Hemmansägare Johan
Alfred Bengtsson, Vashult, Häradsbäck, har avlidit.
Han var född 1880 på samma gård, och har hela
livet verkat där och var föräldrarna behjälplig med
alla förekommande sysslor. Vid faderns frånfälle
kom gården i båda sönernas ägor, vilken de brukat
tillsammans och gjort stora förbättringar på såväl
hus som jord. Husen har helt blivit ombyggda. Den
bortgångne var en ovanligt god arbetare och ägnade
alla krafter och tid åt arbetet på gården. Han var
stilla och försynt och omtyckt av sin omgivning.
Närmast sörjes han av svägerska samt brorsbarn.
Han var ogift.

Svägerska
Brorsbarn.
Skönt är att vila när krafterna domna
Efter årens möda och strid
Skönt i den eviga vilan få somna
Vi önskar dig alla vila i frid.
Jordfästningen äger rum i Härlunda
kyrka torsdagen den 25 juli kl. 16.00.

Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 8 Augusti 1963.
Hyllning.
Fru Elsa Johansson, Torbjörnahult, Härlunda, blev på sin 50-årsdag föremål för hjärtliga
hyllningar. Make och barn uppvaktade med minnesgåvor och föräldrar, syskon och syskonbarn
med pengar och blommor. Komminister Ohlsson med fru, samt fruarna Ellen Nilsson och Märtha
Olofsson, uppvaktade med presentkort. Från grannarna överlämnades penningar, minnessaker och
blommor genom fruarna Isa Svensson, Martina Bengtsson, Karin Johansson och Elsie Hörberg.
Från vännerna överlämnades minnessaker, penningsumma och blommor genom Vendela
Magnusson, Anna Olsson och Elsa Karlsson. Ungdomsvännerna Hilma Henriksson, Eufemia
Johansson och Edit Johansson uppvaktade med theservis. Helga och Evert Forsberg uppvaktade
med minnessak. Ett stort antal telegram och penninggåvor anlände dessutom under dagens lopp.

Ur Smålandsposten N:o 136 Måndagen den 2 September 1963.
Bröllop.
I Härlunda kyrka vigdes i lördags konditor Rolf Yngve
Petersson, Ryd, och kassörskan Marta Ingeborg Rickardsson,
dotter till hemmansägaren Rickard Svensson och hans maka
Hilda, f. Håkansson, Husjönäs. Brudparet intågade till tonerna
av ”Introduktion i F-dur” av G.F. Händel. Brudens konfirmationslärare komminister Gustaf Ohlsson förrättade vigseln
och höll vigseltal med utgång från Jak. 1: 17. Kantor Håkansson
sjöng ”Med tacksam röst och tacksam själ” av H.H. Weman.
När brudparet lämnade kyrkan spelade kantor Henriksson
”Allegro maestoso” av F. Mendelsohn.

Hr Rolf Petersson med maka Martha,
född Rickardsson, båda från Ryd.
(Foto: Hansa-foto, Älmhult).
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Ur Smålandsposten N:o 130 Torsdagen den 22 Augusti 1963.

Undervisningspaviljongen sedd från ena gaveln. T.h. skymtar byggnaden med den kombinerade
bespisnings- och gymnastiksalen.

Tvenne skolpaviljonger är färdiga
att tagas i bruk i Häradsbäck
Första etappen av det pågående skolbyggnadsprojektet i
Häradsbäck har planenligt avslutats. Två nybyggda paviljonger står nu färdiga att tagas
i bruk för stundande skolstart.
Då även renoveringen av den
gamla skolbyggnaden blir klar
om c:a två månader är hela
anläggningen intakt och samhället har fått en tip-top modern undervisningsanstalt för
en kostnad av bara drygt en
halv miljon kronor.
skolstarten är det bråda dagar för tillsynslärare Hilding HenriksDet blir mycket nytt som Inför
son, som här ses i arbete i det väl tilltagna materialrummet.
möter de 90 eleverna när det
nya läsåret tager sin början på tisdag i nästa vecka, konstaterar skolans tillsynslärare
Hilding Henriksson, som förut fått utföra sin pedagogiska gärning i trånga och otidsenliga
lokaler under de 23 år som han verkat i samhället. Annat blir det nu när man flyttar in i en
helt ny undervisningsmiljö. Några trivselproblem kommer säkerligen inte att uppstå
varken för lärare eller elever i den mycket föredömligt planerade skolan, siar magister
Henriksson.
Mycket belåten med anläggningen är också byggnadskommitténs ordförande, landstingsman Torsten Johansson, Rimshult, som påminner sig de långa diskussioner som
föregick beslutet om den nya skolans utformning, vilka kom att utmynna i beslut om att
inför en skolarkitektoniskt helt ny linje, nämligen slopande av det traditionella
korridorsystemet. Från skolöverstyrelsens sida utgjorde emellertid detta inget hinder utan
man tillstyrkte omgående det inlämnade byggnadsförslaget.
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Undervisningspaviljong.
Man har således uppfört en fristående undervisningspaviljong inrymmande tvenne
undervisningssalar. De ligger på varsin gavel av byggnaden. Genom väl tilltagna glasytor
och ljusa nyanser i målningen har en luftig och trevlig arbetsmiljö skapats. Till exteriören
har taket över salarna lagts som snedtak och innertaken följer samma linje. Mellan dessa
båda salar ligger ett kombinerat bibliotek och gruppundervisningsrum samt ett mycket
rejält och ändamålsenligt materialrum. Den del som vätter mot skolgården innehåller en
stor vestibul med entrén samt separata tvätt- och toalettrum för flickor och pojkar. I
byggnaden finns också värmecentral för hela skolanläggningen, alltså även för den gamla
skolbyggnaden, som nu renoveras.

Gymnastik- och bespisningslokal.
Huskropp nummer två inrymmer en medelstor gymnastiksal. Samma sal skall även
användas som bespisningslokal. För detta ändamål har man skaffat hopfällbara bord och
stolar, vilka mycket lättvindligt kan placeras i ett härför avsett rum. Före bespisningen
disponeras i samma byggnad ett mycket välutrustat kök med moderna maskinella
hjälpmedel installerade. För byggnadens utnyttjande som gymnastiksal finns också
utrymme med duschar och tvättställ.

Provisoriska lokaler.
I den gamla skolbyggnaden kommer att förläggas ytterligare två undervisningssalar samt
på andra våningen en sal för gosslöjd. Här inrymmes också lärarrummet med pentry. I
väntan på att dessa lokaler skall bli klara, vilka de beräknas bli den 1 nov. disponeras två
lärosalar i kommunalhuset, som ett på kort tid övergående provisorium.

TV i undervisningen.
I och med den nya skolans tillkomst kommer också en hel del moderna hjälpmedel i
undervisningen att tagas i bruk. En nyhet som eleverna i Häradsbäck nu möter blir TV:s
skolsändningar. För snabbare interna kommunikationer är snabbtelefon mellan samtliga
salar installerad. Tidigare har man bara haft en stillbildsprojektor att tillgå men inköp av
en filmprojektor ingår även i den utrustningsplan, som föreslagits för skolan.
Huvudentreprenör är Bygg AB Rune Karlsson, Lönashult. För de elektriska installationerna svarar Elektriska installationsbyrån Harry Karlsson, Vislanda. VVS-installationerna utföres av rörledningsfirma J. Lindström och Söner, Horjeboda, och målningsarbetena av Nils Ramdins Målerifirma i Grimslöv. För konstruktion av värmeanläggning
och för det sanitära systemet har LBF, Växjö, anlitats. De elektriska programhandlingarna
har utarbetats av Växjö elektriska konstruktionsbyrå.
Ledamöter i byggnadskommittén förutom landstingsman Torsten Johansson är rektor
Curt Rehnström, Ryd, komminister Gustaf Ohlsson, vaktmästare Teodor Olofsson och fru
Lilly Kroon, Häradsbäck.
Efter att ha besett de nya lokalerna, som givits en tilltalande exteriör med starkt
kontrasterande ljusa och mörka fält, står det klart att arkitekt SAR Börje Wecke, LBF,
Växjö, lyckats väl med sin uppgift. Hans idéer har också på ett utmärkt sätt omsatts i
praktiken av alla de byggnadsmän som haft med byggnadernas uppförande att skaffa.

Text och bilder:
Noe.
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Ur Smålandsposten N:o 142 Torsdagen den 12 September 1963.
Dödsfall.

Min älskade make

Anton Nilsson
* 22/1 1894
har i dag efter ett tåligt buret lidande
stilla ingått i den eviga vilan, efterlämnande ljusaste minne. Sörjd och
saknad av mig samt övrig släkt och
vänner.
Torbjörnahult, Häradsbäck den 10 sept.
1963.

Anton Julius Nilsson †. På Kronikerhemmet i
Älmhult avled på tisdagen hemmansägaren Anton
Julius Nilsson, Torbjörnahult, Häradsbäck.
Den bortgångne var född 1894, och har hela sitt liv
varit bosatt i Torbjörnahult. I ungdomen arbetade
han på föräldragården. Han ingick äktenskap 1916
och makarna inköpte någon tid efter ett lantbruk i
samma by, där de varit bosatta hela tiden. Den
senaste tiden har han varit sjuklig och kom in på
Kronikerhemmet där han vårdats.
Han var en omtyckt sällskapsmänniska och känd
som en duktig jordbrukare.
Han sörjes närmast av maka, fosterson samt bröder
jämte övrig släkt.

JULIA NILSSON
Vad Du lidit ingen känner
Ty Du själv Din börda bar
Syntes glad bland Dina vänner
När Du kanske plågad var
Tåligt bar Du själv Din börda
Genom livets kamp och strid
Vi Ditt minne älska, vörda
Vila nu Ditt stoft i frid.
Jordfästningen äger rum i Härlunda
kyrka tisdagen den 17 sept. kl. 14.30.
Efter jordfästningen inbjudes till pensionat Hagadal.
Meddelas endast på detta sätt.

Födelsedag.
85-åring
85 år fyller på lördag fru Blända Pettersson, Häradsbäck. Hon är
född i Gäddegölshult, Härlunda. I ungdomen kom hon tidigt ut i
förvärvsarbete och tjänade de första tonåren i sin hemtrakt. Som 17åring hade hon sin första plats på annat håll, närmare bestämt i
Danmark. Jubilaren har ett strävsamt och arbetsfyllt liv bakom sig.
Hon minns ännu de stränga dagsverken på betfälten i Skåne där hon
under många år var verksam. Mellan dessa utflykter skaffade hon sin
utkomst med tillfälliga arbeten i hemtrakten. Sedan några år tillbaka
bor hon nu på Häradsbäcks vårdhem, där hon trivs utomordentligt bra.
Genom sin gladlynthet och sitt vänliga sätt är hon mycket omtyckt av
hemmets personal.

86

Ur Smålandsposten N:o 144 Måndagen den 16 September 1963.

VÄRDEN FÖR EN KVARTS MILJON
I LÅGOR VID ÄLMHULTSBRAND

Bilden från släckningsarbetet visar fastighetens fasad mot gatan. I gaveln till vänster hade poststationen
sina lokaler och för övrigt disponerades huset av lanthandeln. Längst t.h. en av de starkt hotade
bostadsfastighetena.

En kvarts miljon blev lågornas rov vid en våldsam brand
tidigt i lördags morse i Häradsbäck, där Karl-Erik Lindblads lanthandel och i samma fastighet inrymda Häradsbäcks poststation totalt ödelades. Strax efter det att branden upptäcktes av skogsarbetaren Rune Håkansson vid
5.15-tiden bröt den med en explosion genom taket och hela byggnaden blev på kort stund
ett enda eldhav. Fyra brandkårer, Häradsbäck, Älmhult, Ryd och Lönsboda tillkallades,
men tack vare rådande vindstilla hade de tre förstnämnda situationen redan under kontroll
då Lönsboda brandkår anlände, vilken aldrig behövde ingripa. Tre bostadsfastigheter var
starkt hotade men genom intensiv vattenbegjutning lyckades brandmännen hindra eldens
vidare spridning.
Rune Håkansson var ute tidigt för att jaga på lördagsmorgonen. Då han 10 min. i fyra
körde åt Billarpshållet märkte han inget ovanligt i det sovande samhället. Men när han
senare återvände för att hämta ytterligare en hund, såg han att affärsfastigheten var fylld
med rök. Han sökte först väcka upp köpman Lindblad men misslyckades. Bättre tur hade
han hos affärsfastighetens ägare, köpman Nils Olofsson.
Strax före halv 6 hördes brandsirenen i samhället och det dröjde inte många minuter
innan ortens egen brandkår var i färd med att begränsa eldens spridning till de tre starkt
hotade fastigheterna, samtliga 10–20 meter från det brinnande huset. Söder om brandplatsen ligger mejerist Nils Magnussons bostadshus för två familjer. Genom tillskyndande
samhällsbors hjälp tömdes bottenvåningen i detta på så gott som allt bohag. Köpman
Olofsson äger även bostadsfastigheten tvärs över gatan c:a 20 meter från den brunna
fastigheten. Detta hus var illa ute och hettan var så stark att krukväxterna i glasverandan
gulnade och vissnade innanför fönstren. På fastighetens brädväggar kom målarfärgen i
kokning.
Vice brandchefen i Älmhult Björne Magnusson betecknade det som rena turen att larmet
kom den tid det gjorde. Bara 5–10 min. senare skulle förmodligen ha räckt för att elden
skulle ha utvecklats sig till en än större olycka. Älmhults brandkår fick larm 18 min. i sex

Posthus och handel
ett enda eldhav på
några få minuter
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och var på plats strax efter klockan 6 då också Smålandspostens medarbetare anlände.
Elden var då intensiv och taket hade rasat in.
Släckningsarbetet underlättades av att rikligt med vatten fanns vid brandstationen c:a 3–
400 meter från brandplatsen. Senare utnyttjades även en djupbrunn vid AB Wictor
Anderssons sågverk. Företagets industritomt gränsar till brandplatsen och en mindre
brand uppstod i ett ytvedsupplag.
Fastigheten urblåst.
Fastigheten blev totalt urblåst av elden. Bara en del av ytterväggarna är kvar sedan
släckningsarbetet krönts med framgång. Någon möjlighet att rädda fastigheten fanns
aldrig. Eftersläckningen var tidsödande och var klar först fram på lördagseftermiddagen.
Poststationens lokaler var nyligen renoverade efter en kassaskåpskupp för ett år sedan.
Alla inventarier blev lågornas rov men kassaskåpet motstod hettans påfrestningar
förvånansvärt bra. Postmästare Claes Claeson, Älmhult, omtalar att skåpets övre del gick
att låsa upp och man fann innehållet så gott som oskadat. Journalerna var visserligen
något rök- och fuktskadade men alla sedlar var fullt användbara och likaså huvudparten
av frimärkena. Några pengar eller andra värdesaker fattades inte i skåpet. Dess underdel
fick brytas upp men även här kunde försändelser och handlingar plockas ut tämligen
oskadda. Larmanläggningen var skadad. Om den fungerat, den skall slå till även vid en
övertemperatur i rummet, är oklart. Ljudet kan möjligen ha drunknat i dånet från lågorna.
Posten i Häradsbäck inrättade sig redan på lördagsmorgonen i provisoriska lokaler i
bankens utrymmen mittemot brandplatsen och utrustades tillfälligt från postkontoret i
Älmhult. Förutom att poststationens hela inredning spolierades blev även flera privatpersoner lidande genom att all ohämtad post i boxarna och andra försändelser brann upp.
Stor förlust för köpman.
Största förlusten drabbade dock köpman Karl-Erik Lindblad vars hela lager och inventarier förstördes.
Han lämnade affärslokalerna vid 18.30-tiden på fredagskvällen och gjorde som vanligt
en kontrollrunda och såg efter att alla dörrar var stängda. Det hade inte eldats på dagen i
värmepannan, som är belägen utanför lokalen på baksidan och ansluten till en i fjol
nyuppförd murstock, och inte heller hade någon rökt i lokalerna de senaste timmarna
dessförinnan.
Alldeles nyligen hade köpman Lindblad mottagit stora lagerleveranser för höstens och
julens försäljning. Bara lagret uppskattades värt c:a 150.000 kronor. Försäkringar täcker
större delen av denna summa men olyckligtvis blev rörelsens böcker även lågornas rov.
Köpman Lindblad hade stora fordringar hos ett flertal kunder och alla noteringar härom
saknas nu vilket betyder att en okontrollerbar förlust kan uppstå.
Den brunna fastigheten ägdes av köpman Nils Olofsson. Minst 100 år har den nyttjats
som affärslokal. Den var försäkrad för 100.000 kronor vilket täcker det reella värdet men
för att återuppföra densamma torde inte ens den dubbla summan stoppa.

Ur Smålandsposten N:o 145 Tisdagen den 17 September 1963.
Branden i Häradsbäck
blir svår att utreda
Kriminalstatspolis från Växjö tillsammans med el-expertis påbörjade i går utredningen om orsaken till den våldsamma branden i Häradsbäck i lördags morse, då en hel fastighet inrymmande
affär och postkontor m.m. ödelades av elden.
Utredningen försvårades av att elden gått så förödande fram, men kriminalstatspolisen är angelägen att betona, att ingen orsak finns att misstänka att branden är anlagd.
Såvitt man kunnat finna torde branden ha börjat mitt i fastigheten i den del som disponerades av
lanthandeln. Men om branden börjat i butiken eller nere i källaren har ännu inte gått att fastställa.
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Man lutar dock mot den uppfattningen, att branden börjat i källaren, möjligen i själva pannrummet
eller i dess närhet.
De tre brandkårerna, huvudkåren från Ryd under ledning av brandchef Sture Thorén, brandstyrkan i Häradsbäck och brandmän från Älmhult, sammanlagt ett 30-tal man, gjorde en mycket
god insats och det var endast tack vare brandmännens ansträngningar som den omkringliggande
bebyggelsen blev räddad.
Vid åttatiden på lördagsmorgonen kunde brandstyrkan från Älmhult återvända hem, medan Rydoch Häradsbäckskåren fortsatte. Den lokala brandstyrkan svarade också för vakthållningen tills
statskriminalpolisen kom i går morse. Det ligger fortfarande och pyr i en del rester och ganska
mycken rensning och omplockning fordras innan kriminalstatspolisen kan avsluta sin utredning.

Brand i Vrångaböke.
Ryds brandkår fick på måndagsmorgonen vid åttatiden åter ett larm, denna gång från
Vrångaböke, där eld utbrutit i ett kokhus hos lantbrukaren Gunnar Fransson.
Man hade på morgonen gjort upp eld i tvättgrytan och troligen hade någon gnista från skorstenen
fallit ned på spåntaket och antänt.
När man upptäckte elden var huset redan övertänt och när brandkåren strax därpå anlände, hade
man intet annat att göra än att se till att elden inte spred sig till skogen. Uthuset brann ned till
grunden.

Ur Smålandsposten N:o 161 Tisdagen den 15 Oktober 1963.
Dödsfall.

Min älskade make,
vår käre far,
morfar och farfar

Henrik W.
Pettersson
* 28/4 1879
har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd
och saknad men i tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och vänner.
Björnhult och Lönsboda den 14/10 1963.
IDA
Edit och Hilding
Gullvi, Christer, Jerry, Peter
Edvin
John
Gösta och Sally
Ronny, Inger

Henrik Wilhelm Pettersson †. I går avled i sitt
hem förre hemmansägaren Henrik Wilhelm Pettersson, Björnhult, Härlunda.
Han var född i Västra Torsås 1879 men flyttade
som barn med föräldrarna till Björnhult. Under sin
ungdomstid var han sina föräldrar behjälplig med
arbetet på föräldragården. Han ingick äktenskap
1913 och övertog föräldragården. Där har makarna
under åren utfört stora förbättringar på såväl hus
som jord. 1953 överläts gården till yngste sonen
Gösta, varvid makarna bosatte sig på en mindre fastighet tillhörande samma gård. Med Henrik Pettersson bortgick en godmodig och fin man, som vanna
allas aktning.
Närmast sörjes han av makan Ida samt fyra barn,
dottern Edit gift med frisör Hilding Sandborg,
Lönsboda, Edvin jordbruksarbetare, bosatt i hemmet, John sågverksarbetare och bosatt i hemmet,
Gösta innehar fädernegården, svärson, svärdotter
och barnbarn.

När jag skall lämna världen,
O lämna du ej mig,
Och låt vid hädanfärden
Min blick ej släppa dig.
När vånda trycker anden
I sista kampens nöd,
Kom då och lossa banden,
O Jesu, för din död.

Sv. Ps. 452 och 579.
För dem som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka den
20 okt. kl. 10.
Efter högmässan inbjudes till Hagadal.
Meddelas endast på detta sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 186 Torsdagen den 28 November 1963.
Hyllning.
Fru Elsa Karlsson, Knihult, Häradsbäck, blev på sin 80årsdag föremål för hjärtliga hyllningar. Släkten uppvaktade
med blomsteruppsatser, pengar och presenter av olika slag.
Grannarna uppvaktade med blommor, pengar och presenter
och vännerna med blommor och pengar. Härlunda Röda
korskrets representerades av fru Dora Johansson, Häradsbäck
och komminister Gustaf Ohlsson, vilka överlämnade gåva.
Även telegram anlände.

Hr Ture Johansson, Hulevik, med maka
Ulla-Britt, född Johansson, Virestad.
(Foto: Willner Persson, Älmhult).

Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 14 December 1963.

Min käre make,
vår älskade far,
morfar och farfar

Karl Justus
Karlsson
* 2/9 1898
har i dag lämnat oss i stor sorg. Sörjd
och saknad av oss, syster, broder,
släkt och vänner.
Häradsmåla, Häradsbäck
den 11 december 1963.
NORA KARLSSON
Karl och Svea
Gurli och Gösta
Göte och Siv
Gunnar och Marianne
Svea och Inge
Sten och Karin
Irma och Torsten
Barnbarnen
Solen har dalat och dagen är slut,
Stilla är klappande hjärtat.
Ljuvt är att vila från lidandet ut
Somna från allt som har smärtat.
Sov, älskade make och far, gott i din
grav.
Tack för den godhet och kärlek du gav.
För dem som önskar följa den avlidne
till hans sista vilorum, meddelas att jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka lördagen den 21 december 1963 kl. 14.00.
Efter jordfästningen inbjudes till kaffe å
Hagadals Pensionat.
Meddelas endast på detta sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 191 Lördagen den 7 December 1963.

HÄRADSBÄCK
Vi hälsar ärade kunder välkomna med julinköpen hos oss.
Ny lokal med rikligt sortiment av leksaker och dekorationer
för julen. Nyinkommet porslin, eldfast och prydnadssaker.
FIRMA HJALMAR KARLSSON. Tel. 11 Häradsbäck.

Ur Smålandsposten N:o 200 Måndagen den 23 December 1963.

Kvinnlig industri
i Häradsbäck
Ett länge närt önskemål om en kvinnlig industri i Häradsbäck synes nu bli verklighet.
Almundsryds industrinämnd träffade vid sitt sista sammanträde avtal med AB Åstorps
konfektion i Ryd om att denna firma så snart ske kan skall starta en filial till sin syfabrik i
f.d. mejeriets lokaler i Häradsbäck.
Man beslöt att ritningar för en renovering och ombyggnad av lokalen snarast skall
upprättas och att arbetet av detta kan påbörjas redan i början av nästa år.
Åstorps konfektions ledare disponent Lennart Wendell omtalar att den verksamhet som
kommer att förläggas till Häradsbäck blir liknande den som sker i fabriken i Ryd.
Huvudobjekt blir blusar och klänningar och man avser att från början anställa mellan 20
och 30 sömmerskor, vilka kan arbeta antingen hel- eller deltid.
Vid en marknadsundersökning som Almundsryds industrinämnd för en tid sedan företog
i Häradsbäck visade sig intresset stort från de kvinnliga arbetstagarnas sida och ett 20-tal
är redan anmälda.
Som bekant inköpte Almundsryds köping i somras det nedlagda mejeriets lokaler och
dessa kommer nu väl till pass för den nya industrin på orten.
Det är ett gammalt önskemål som med detta går i uppfyllelse för Häradsbäck, där det
förut saknats arbetstillfällen för den kvinnliga delen av befolkningen.

Ur Smålandsposten N:o 204 Tisdagen den 31 December 1963.
Födelsedag.
60 år fyller på fredag fru Olga Petersson, född Ottosson, Krampanäs, Härlunda.
Hon är född i Krampanäs. I egenskap av äldsta dottern fick hon tidigt deltaga i hemmets skötsel.
Under ungdomsåren prövade hon på olika slag av förvärvsarbeten på skilda platser. Hennes
kunnighet och redbarhet blev alltid värdesatt av såväl arbetsgivare som kamrater och alla, med
vilka hon hade att göra. Senare vände hon åter till fädernebygden samt ingick äktenskap med
barndomsvännen Gustav Petersson och blev jämte honom ägare till hans fädernegård i Krampanäs,
som under flera generationer varit i hans förfäders ägo. De har uppfört en ny villa, medan den
förutvarande rymliga mangårdsbyggnaden numera får tjäna den förnämliga uppgiften som
ortsmuseum. För sjuka och hjälpbehövande han fru Petersson alltid ett ömmande hjärta. Utrustad
som hon är med en god skaldeåder, har hon vid högtidliga tillfällen ofta bidragit till att sprida
glädje och trevnad omkring sig genom sina alster i bunden form. Och i köpingens hembygdsförening är hon en aktiv medlem – inte minst som medarbetare i årsskriften.
J.N.
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Nyår 1963 – 64
Snabbt jagar stormen våra år – så diktaren har sagt.
Och än en gång har jordens folk en väg tillryggalagt,
som spänner över årets ring. Nu har vi nått dess slut,
och nära står det nya år, dess födelseminut.
Trots tidens heta, snabba puls en dans kring gyllene kalv
vi i vårt inre likväl hört en ton, som stilla skalv,
likt sunnanvind i hasselfrans. Det är vårt hjärtas sång,
som nynnar likt en moders röst i febernatten lång:
Bliv stilla i en avspänd stund och se dig tankfullt om.
Gav årets mödor dig till slut en verklig rikedom?
Har arbetet satt klara spår som fot i nysnö vit?
Har goda frukter vuxit fram ur all din bråda flit?
Ditt eget land. Den stilla frid, som är förnöjsamhet
och äkta glädjens röda vin om ock i ensamhet.
Att räkna år som pärlors rad uppå din dunkla tråd
och fästa dem på vardagsdräkt i sällsam, kostbar våd.
HELGA LINDBERG.

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 2 Januari 1964.
FÖRLOVADE

Jan-Olof Lindqvist
Marianne Axelsson

Rolf Fransson
Kerstin Ericsson

Ålshult.

Häradsbäck.
Nyårsafton 1963.

Häradsbäck.
Moheda.
Växjö den 31/12 1963.

Rolf Johannesson
Siv Simonsson
Virestad.

Häradsbäck.
Nyårsafton 1963.

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 4 Januari 1964.
FÖRLOVADE
Kjell Johansson
Rosita Gustavsson
Häradsbäck.
Häradsbäck.
Nyårsafton 1963.
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Ur Smålandsposten N:o 7 Tisdagen den 14 Januari 1964.
LYSNING
Ingenjör

Bo Wahlgren
Anita Wärn

Vår kära lilla mor
och mormor

Emma Maria
Håkansson

Landskrona.
Häradsbäck.
Ev. visiter den 19/1 1964 i
Häradsbäck.

har efter ett svårt lidande i en ålder
av 73 år lämnat oss i stor sorg och
saknad.
Ryd och Härlunda den 13/1 1964.

Dödsfall.
Emma Maria Håkansson †. Hos en dotter i Ryd
avled på måndagen, efter en tids sjukdom och i sitt
74:de levnadsår, fru Emma Maria Håkansson, änka
efter avlidne småbrukaren Sven Magni Håkansson,
Långasjömåla, Härlunda. Efter sitt giftermål övertog makarna ett mindre lantbruk i Långasjömåla.
Maken gick bort år 1950 och för tre år sedan flyttade fru Håkansson till sin dotter Svea i Ryd, där
hon rönt god omvårdnad.
Närmast sörjande är sju döttrar och syskon.

Barn och Barnbarn
Släkt och vänner.
Nu slut är smärtan
Du funnit frid,
Men lämnat hjärtan
Som saknar Dig.

Sv. Ps. 331.
Jordfästningen äger rum i Härlunda
kyrka lördagen den 18 jan. kl. 14.30.
Efter begravningsakten inbjudes till
Pensionat Hagadal.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 11 Tisdagen den 21 Januari 1964.

Vi äro musikanter …

Glada spelmän denna vecka är de unga männen på bilden, Tommy Svensson snart fyra och Per-Olof
(Peije) Johansson snart tre år. Båda är hemmahörande i Ryd och bilden togs när ”Peije”, han till vänster
på bilden som knäpper på gitarren, hade julgransplundring häromdagen. Då passade de båda
kumpanerna på att spela en trudelutt för förtjusta kamrater och föräldrar. Vad kompositionen hette och
vilken som hade hittat på den förmäler inte historien.
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Ur Smålandsposten N:o 39 Tisdagen den 10 Mars 1964.
Bröllop.
I Härlunda prästgård vigdes i lördags ingenjören Ernst Bo Inge
Wahlgren, Landskrona och Anita Värn, dotter till änkefru
Anna-Lisa Värn i hennes äktenskap med framlidne Sven Alfred
Värn, Långhult. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, komminister Gustaf Ohlsson, som även höll lyckönskningstal till brudparet.

Hr Bo Wahlgren, Landskrona, med
maka Anita, född Wärn, Häradsbäck.
(Foto: Hansa, Älmhult).

Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 24 Mars 1964.

Jorden runt med mjölkbil

Ernst Karlsson på sin arbetsplats.

Kört jorden runt med mjölkbil flera varv, så långt har mjölkbilschaufför Ernst Karlsson,
Finnanäs, Lönashult, kört när han den 31 mars slutar som mjölkbilstransportör. Detta
efter att i 28 år, på tre dagar när, ha rattat sin mjölkbil. De första tio åren körde han åt
Häradsbäcks mejeri och de senaste 18 åren har han kört åt Södra Allbo mejeri, Liatorp.
Under de 28 åren har hans dagliga mjölkrunda varit cirka 14 mil lång. Om man
frånräknar semestern, som de första åren var ganska kort, och att han kört även om
söndagarna, till för en kort tid sedan, så kommer man fram till att han kört mjölkbil cirka
140.000 mil. En avsevärd sträcka.
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Tusentals bud, åt leverantörer utmed hans mjölklinje, har han genom åren uträttat.
Hundratusentals paket smör, ost och bröd har han haft med sig från mejeriet till leverantörerna. Bankaffärer har han klarat åt många. Varor, från jäst till baket och fodervaror
till djuren, blommor till glädje och sorg och mycket, mycket annat har han hunnit dela ut
efter sina mjölklinjer. Alla bud har han uträttat med alltid samma goda humör. Hr
Karlsson, som är en mycket god representant för mjölkbilschaufförernas goda skrå, har
han under sin långa arbetstid kommit i kontakt med många personer, vilka alla säkert
kommer att sakna sin populäre chaufför.
Trots att han har en både lång och hård arbetsdag bakom sig när han nu slutar detta sitt
arbete, slår han sig inte till ro. Ett arbete, i en annan bransch, väntar på honom i Växjö.
Ögat

Ur Smålandsposten N:o 50 Tisdagen den 31 Mars 1964.
FÖRLOVADE
Paul Johansson
Gunvor Olsen
Häradsbäck.
Påskafton 1964.

Växjö.

Bröllop.
I Härlunda kyrka vigdes påskafton truckförare Kjell
Vallentin Svensson, bördig från Björnhult, Härlunda, och
fröken Karin Alice Karlsson, Växjö. När brudparet intåRolf Fransson, Häradsbäck, med
gade i kyrkan spelade kantor Henriksson ”Introduktion i F- Hr
maka Kerstin, född Eriksson, Moheda.
dur” av G.F. Händel. Akten inleddes med ps 238. Kom- (Hovfoto: Visit, Växjö).
minister Ohlsson förrättade vigseln och höll lyckönskningstal med utgång från Joh. 2: 5, ”Vadhelst han säger till Eder, det skolen I göra”. Kantor
Henriksson sjöng ”Si Jesus är ett tröstrikt namn” av Josef Eriksson. Akten avslutades med ps 234,
och brudparet lämnade kyrkan till tonerna av ”Preludium i b-dur” av J.S. Bach.

Ur Smålandsposten N:o 53 Måndagen den 6 April 1964.
”De våra” ute i världen
Om och från smålänningar i andra
provinser och länder.

Dödens skörd
I Jönköping har distriktschef Eric Ottosson avlidit. Han var 49 år
gammal och född i Krampanäs, Härlunda. Efter studier vid
Grimslövs och Vendelsbergs folkhögskolor fick han anställning
inom NTO inom folkpartiets ungdomsförbund. 1947 blev han
inspektör i Göteborg för Allmänna Liv Oden. Detta ombildades senare till Svenska Liv Hansa och Eric Ottosson blev 1951 distriktschef i Jönköping.
Eric Ottossons intresse för nykterhetsarbetet stod sig genom åren,
och han höll många föredrag, som rörde detta. I Ljungarum var han
bl.a. ledamot av drätselkammaren och kyrkorådet. Tempelriddare
var han sedan flera år. Närmast sörjande är hustrun Gunborg, född
Kyrk, tre minderåriga barn och syskon.
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Ur Smålandsposten N:o 54 Tisdagen den 7 April 1964.
Dödsfall.
Sven Josef Håkansson †. I lördags avled
småbruksägaren Sven Josef Håkansson, Sjöholmen,
Häradsbäck.
Han var född 1896 i Arjeplog men kom vid 11 års
ålder med sina föräldrar till Härlunda och Sjöholmen har hela tiden varit hans hem. Han var en god
arbetare och har i huvudsak sysslat med stenarbeten. Personligen var han en fin och god man
och omtyckt av sin omgivning.
Närmast sörjes han av syskon och syskonbarn.

Vår käre Broder

Josef Håkansson
* 4/11 1896
har i dag hastigt avlidit. I ljust och
tacksamt minne bevarad av oss,
övrig släkt och vänner.
Sjöholmen den 4/4 1964.
SYSKON
Syskonbarn
Vi hann ej säga Dig farväl
Ty döden kom så fort,
Men nu vi säga Dig vårt tack
Vid evighetens port.
Jordfästningen äger rum i Härlunda
kyrka lördagen den 11/4 1964 kl. 16 em.
Samling vid kyrkan. Efter akten inbjudes till Hagadal.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 28 April 1964.
Kampande tjuv
i Häradsbäck
Som Smålandsposten kunde berätta redan i måndagstidningen greps i söndags i
Häradsbäck en finsk medborgare, som var efterlyst för en hel rad inbrott och även
erkände inbrott i Vislanda.
Gripandet av tjuven blev ganska dramatiskt. Polisen i Ryd fick en påringning från
Häradsbäck från en dam där, som ute i täta skogen uppmärksammat ett tält, gömt mellan
täta granar. Då det ännu inte är den rätta campingtiden, blev damen misstänksam.
Polisman Jens Johansson, Ryd, kom till platsen och undersökte tältet. Där fanns en man,
som just höll på att steka biff, och han uppgav sig vara turist från Finland. Vid närmare
förhör framkom dock att mannen var en ökänd inbrottstjuv och efterlyst av polisen. Han
försökte då att smita men blev snabbt fasttagen och förd till polisarresten i Urshult. I tältet
hade han fullständig campingutrustning, och radio samt en arsenal av inbrottsverktyg.
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Ur Smålandsposten N:o 65 Måndagen den 27 April 1964.

HÄRADSBÄCKS SKOLA NU INVIGD
Målet nu nått efter en tioårig strävan

Framför Häradsbäcks skolas nya gymnastiksalspaviljong ses skolinspektör Karl Lindblom, landssekreterare Tage Kilander, byggnadskommittén ordf. landtingsman Torsten Johansson samt kommunalfullmäktiges ordf. i Ryd, folkskollärare Rudolf Jonsson.

”Över bygden råder glädjestämning och fest, ty den skola vi
länge väntat på, den invigs i
dag…”
Dessa glädjeord skrivna av kantor Hilding Henriksson och framförda av Häradsbäcks kyrkokör
under dennes ledning klingade
vackert äkta i lördags, då Häradsbäcks nya skola blev invigd av
länsskolnämndens ordf. landssekreterare Tage Kilander, Växjö.
Sanningen i hyllningsstrofen
behöver inte betvivlas, då den
nya skolan, som kostat en dryg
halv miljon kronor, har sin grund
i en strävan från ortsbefolkningen
Bland dagen gäster fanns unikt nog två lärarepersoner, vilka för mer
sedan mer än 10-talet år tillbaka.
40 år sedan undervisade i Häradsbäck. Det var rektorsparet Axel
Invigningshögtidligheten bevis- än
och Blända Henriksson, Algutsboda, vilka på bilden ses tillsammans
tades av ett 50-tal personer, vilka med nuvarande tillsynslärare Hilding Henriksson.
samlades i skolans kombinerade
gymnastiksal och bespisningslokal. Där blickade byggnadskommittén ordf., landstingsman Torsten Johansson, Rimshult, tillbaka i tiden då han i samband med hälsningsanförandet gav en kort historik. Tanken på en ny skola väcktes redan i slutet av 1940-talet
då tomtmarken inköptes. Tidigare hade man tänkt placera en helt ny skola i närheten av
prästgården men efter samråd med skolinspektör och länsmyndigheten blev det istället så
att man byggde tvenne nya paviljonger i anslutning till den gamla skolbyggnaden. Sedan
dessa har blivit klara till fjolårets hösttermins början, påbörjades renoveringen av den
gamla byggnaden, där nu en modernt inredd lektionssal, en slöjdsal samt lärarrum och
andra mindre utrymmen blivit tillgängliga. Genom att utnyttja det gamla skolhuset
insparades omkring 100.000 kronor, konstaterade hr Johansson. Totalt har den nya
anläggningen kostat cirka 520.000 kr. plus 50.000 kr. för inventarier.
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Total centralisering
Hr Johansson konstaterade vidare att undervisningen i Härlunda församling nu löpt linan
ut vad beträffar den nya tidens krav på centraliserad undervisning. Mot att det förut fanns
fyra olika skolor inom församlingen återstår nu bara skolan i Häradsbäck, en tip-top
anläggning helt i linje med nutidens krav, avsedd att skänka undervisning på låg- och
mellanstadierna underställd Ryds högstadieområde.
Invigningstal
Landssekreterare Tage Kilander nämnde i sitt invigningsanförande att länsskolnämnden
genom åren haft många svåra problem att ta ställning till. Ett av de svåraste har gällt just
de bygder där Härlunda församling ingår. Talaren hoppades att skolfrågorna i Härlunda
fått en lycklig lösning genom att undervisningen inkopplats i Ryds högstadieområde.
Vidare gav hr Kilander byggnadskommittén en eloge för den utmärkta skolan, som han
ansåg erbjuda en trivsam, barnvänlig skolmiljö. Han lyckönskade bygdens befolkning till
att ha fått sina skolfrågor lösta varpå han förklarade skolan invigd.
Kommunalfullmäktiges ordf. i Ryd, folkskollärare Rudolf Jonsson, framförde kommunens tack till SAR Börje Wecke, Växjö, för den lyckliga kombinationen mellan
gammalt och nytt. Han tackade vidare skolbyggnadskommittén, som förutom landtingsman Torsten Johansson, bestått av rektor Kurt Rehnström, Ryd, komminister Gustaf
Ohlsson, skogsarbetare Theodor Olofsson och fru Lilly Kroon, samtliga Häradsbäck. I
kommitténs arbete har även tillsynslärare Hilding Henriksson deltagit. Hr Jonsson riktade
även ett tack till entreprenörer samt lyckönskade lärarkåren i Häradsbäck till att nu få
verka i kommunens nyaste skola innan han överlämnade anläggningen till skolstyrelsen.
Dess ordf., verkmästare John Svensson, talade därefter och gav löftet att skolstyrelsen
kommer att värna och vårda skolan. Under kantor Henrikssons ledning medverkade
därefter skolbarnen med några väl framförda sånger.
Inspektörsord
Skolinspektör Karl Lindholm, Växjö, höll så ett informerande anförande varvid han som
huvudtema tog den viktiga individualiseringsfaktorn i skolplanen. I sina slutord
konstaterade skolinspektören som synnerligen glädjande att man i en så utpräglad
avfolkningsby som Härlunda lyckats övertyga myndigheterna i en sådan riktning att den
nya skolan kunnat bli verklighet.
Visning
Visning av lokaliteterna följde på skolinspektörens tal och i olika grupper skedde en
rundvandring. Samling i kyrkan var nästa punkt på programmet. Där hölls aftonbön under
medverkan av kyrkokören. Aftonbönen leddes av komminister Gustaf Ohlsson, som
därvid höll en kort predikan.
Invigningshögtidligheterna avslutades med kaffesamkväm i en av skolsalarna, varvid
landstingsman Johansson uttryckte skolbyggnadskommitténs tack till alla medverkande.
Tal hölls även komminister Gustaf Ohlsson, tillsynslärare Hilding Henriksson, arkitekt
Börje Wecke samt av landssekreterare Börje Kilander, Växjö, som frambar gästernas tack
för förplägnaden.
Noe
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Ur Smålandsposten N:o 73 Måndagen den 11 Maj 1964.
Dödsfall.

Vår kära lilla Mor
Mormor och Farmor

Betty Maria
Johannesson
* 20/6 1887
insomnade stilla i dag i tron på sin
Frälsare. Djupt sörjd och saknad av
oss, släkt och vänner.
Knihult, Häradsbäck den 8 maj 1964.
Justus och Judith
Aron
Frida och Martin
Ingrid och Edvin
Märtha och Verner
Bror och Gunda
Karl
Doris och Hilding
Ruth och Ingvar
Emil och Hildur
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Betty Maria Johannesson †. På fredagen avled i
Tingsryd fru Betty Maria Johannesson, Knihult,
Häradsbäck.
Hon var född i Tullanäs, V. Torsås 1887. I ungdomen arbetade hon på föräldragården tills hon
1910 ingick äktenskap med hemmansägaren Fredrik
Johannesson, Knihult. Fru Johannesson har varit en
innerligt god husmor och offrat allt för hemmet och
familjen. Hon blev änka 1953.
Hon sörjes av tio barn, Justus hemmansägare i
Vashult, Härlunda, Aron bosatt i hemmet, Frida gift
med hemmansägare Martin Svensson, Gäddegölshult, Ryd, Ingrid gift med lantbrukare Edvin
Bengtsson, Lindehult, Ryd, Märtha gift med åkeriägare Verner Nilsson, Ryd, Bror och Karl innehar
föräldragården, Doris gift med reparatör Hilding
Nilsson, Fagersta, Ruth gift med ingenjör Ingvar
Fornander, Ryd, Emil hemmansägare i Hårdahult,
samt fyra syskon och övrig släkt.

Din verksamhetsdag har nått sitt slut.
Flitiga händer har domnat.
Aftonen kom, Du har kämpat ut,
I frid du stilla insomnat.
Det susar så sakta en sorgesång,
bland träden där hemma,
där du gick en gång.
Vila i frid.

Sv. Ps. 388.
För dem, som önskar följa den avlidna
till hennes sista vilorum, meddelas att
jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
söndagen den 17/5 1964 kl. 10.00.
Samling vid kyrkan samma tid. Efter
högmässan inbjudes till pensionat
Hagadal.
Meddelas endast på detta sätt.

Ur Smålandsposten N:o 79 Lördagen den 23 Maj 1964.
Födelsedag.
50-åring

50 år fyller på tisdag disponent Oskar Magnusson, Trulsatorp, Häradsbäck. Han är född i Trulsatorp, där han de första ungdomsåren skötte
gården och arbetade i skogen. År 1940 övertog han tillsammans med sina
bröder faderns rörelse, som numera heter Bröderna Magnussons
träförädling. Under årens lopp har jubilaren varit med om att rörelsen
utvecklats på alla områden till ett företag efter moderna riktlinjer.
Disponent Magnusson är sedan många år ordförande i Skånes
sågverksförening samt sedan ett 10-tal år styrelseledamot i Svenska
sågverksföreningarnas riksförbund.
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Slumpen gjorde honom
till länets nöjeskung
– Ungdomarna är trevligare nu än tidigare. Den, som ger detta
beröm, är vårt läns främste private ”nöjeskung”, 37-årige Olle
Olofsson, ledare för Linkullen i Häradsbäck och Tyrolen i Blädinge
samt ett nöjesfält i Jämshög, som dock ligger nere.
Han började som ”nöjespappa” mer eller mindre av en slump. På
sin fars förslag t.o.m. Fadern var lanthandlare hemma i Häradsbäck,
och när en dag dåvarande ägaren hr Lennart Johansson hade planer
på att sälja Linkullen, föreslog fadern: – Vi kan väl köpa Linkullen.
Och Olle, som då var 20 år gammal, köpte tillsammans med 16årige brodern nöjesfältet. I 15–16 säsonger har sedan de båda
bröderna drivit Linkullen. Olle har haft hand om de många detaljerna och lett det hela. Sedan några säsonger tillbaka har han under
sommaren haft ett stort nöjesfält, Tyrolen, i Blädinge, också.
Just nu är han inne i en mycket bråd tid. För kort tid sedan köpte
han hela den gård, som nöjesfältet ligger på. Vid månadsskiftet
kommer han och hans fru Ruth att flytta över från den nu sålda
villan i Öjaby till Näs i Blädinge.
Teatermålaren Sven Truedsson, Malmö, har låtit sin penselflit
Olle Olofsson poserar med
”blomma” i varjehanda tyrolerscenerier, på Tyrolens tak i Blädinge,
Tyrolens björkpark som fond.
och inför årets säsong har han förevigat en mängd känt folks nunor.
Dekorationerna kommer att utgöra väggarna i en blivande servering.
Till de många uppgifter, som ett arbetslag håller på med, hör anläggande av en friluftsscen och en
bana för radiobilar. Redan har grovarbetet utförts på en utbyggnad av parkeringsplatsen. Den ger
plats för 5.000 bilar. Tyrolen drives som bolag tillsammans med en kompanjon. I bolaget ingår
även Ruth Olofsson.
– Till nöjesställen av den typ, som Linkullen representerar, kommer endast ungdom. Till ett
sådant nöjesfält som Tyrolen i Blädinge händer det dock inte sällan att även familjer med barn
kommer för att ha trevligt, dricka en kopp kaffe och koppla av. Här är också publiken delvis en
annan, då där finns danspublik från låt oss säga 16 år upp till 36.
Rent allmänt kan man säga, att publiken kommer från ett område, som sträcker sig nära nog tio
mil åt alla fyra vädersträcken.
För Småland är det ovanligt att en privat person driver ett nöjesfält. Däremot förekommer det i
icke ringa utsträckning i Skåne och Halland. I Stockholm finner man dock åtskilliga. I övriga
landet är det mest föreningar av olika sorter, som driver nöjesfälten.

Ur Smålandsposten N:o 70 Tisdagen den 5 Maj 1964.
Bröllop.
I Örkeneds kyrka har vigts sågverksarbetaren Per-Olof
Westesson, Häradsbäck, och fröken Gunnel Ingrid Margareta
Stjärnfelt, Rumpeboda, dotter till husägare Hugo Stjärnfelt och
hans maka Ida, född Bengtsson. Medan brudparet tågade in i
kyrkan spelade kantor Börje Karlsson ”Fantasi i D-dur” av W.
Croft. Medan brudparet lämnade kyrkan spelade kantor
Karlsson ”Preludium i D-dur” av J.S. Bach. Vigselförrättare var
kyrkoherde Nils Glimelius. Uppvaktade tärna och marskalk var
fröken Rosita Gustafsson och hr Kjell Johansson, båda från
Häradsbäck.

Hr Per-Olof Westesson, Billarp, med
maka Gunnel, f. Stjernfeldt, Lönsboda.
(Foto: Hå-Be Foto, Lönsboda).
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Ur Smålandsposten N:o 88 Måndagen den 8 Juni 1964.

Nytt i Häradsbäck

Bild från invigningen av det nya bårhuset.

Inför en stor församlad menighet förrättade i går kontraktsprost Bertil Forsbring, Urshult, invigningen av det nya bårhuset vid Häradsbäcks kyrka assisterad av kyrkoherde Gösta Norrlid,
Almundsryd och komminister Gustaf Ohlsson. Vid högtiden deltog också kyrkokören, som under
kantor Hilding Henrikssons ledning sjöng ” Kommen till mig” av M.L. Bradshaw.
Tillkomsten av bårhuset, som placerats öster om den gamla kyrkogården och således kommer att
ligga mellan den gamla och den blivande utökningen av densamma, innebär att ett länge närt
önskemål infriats. Byggnationen beslutades i oktober år 1962 och arbeten utlämnades på entreprenad i augusti i fjol. Arkitekt Erik Erlandsson, Växjö, har ritat den enkla men stilrena byggnaden
och entreprenör har varit byggmästare Yngve Schandersson, Fridafors. Byggnadskostnaden belöper sig på i runt tal 36.000 kr. Byggnadskommittén har bestått av komminister Gustaf Ohlsson,
kantor Hilding Henriksson och kyrkovärd Axel Johansson. För smyckandet av det heliga rummet
har gåvor skänkts av f.d. kyrkovärd Alfred Johansson, Vashult, som överlämnat ett antependium
samt två silverljusstakar. Vidare har skräddaremästare C.J. Abrahamsson i Köge, Danmark, skänkt
ett krucifix. Även kyrkliga syföreningen i Häradsbäck har avsatt ett belopp till utsmyckning.

Ur Smålandsposten N:o 93 Tisdagen den 16 Juni 1964.
Bröllop.
I Härlunda kyrka vigdes i
lördags stud. Per Gunnar Leif
Tevebring, Ryd, och sömmerskan Eva Elsie Monika
Jonsson, även bosatt i Ryd
men bördig från Karsemåla i
Härlunda. Vigseln förrättades
av brudens konfirmationslärare, komminister Gustaf Ohlsson, som även höll vigseltal
till de nygifta.
Hr Göran Lindström med maka Signe, Hr Per Tevebring med maka Eva, född
född Svensson, Ryd.
Jonsson, båda från Ryd
(Foto: Stigs Foto, Ryd).
(Foto: Hansa, Älmhult).
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Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 4 Juli 1964.
Födelsedag.
85-åring.
85 år fyller på måndag förre hemmansägaren och kyrkvärden Alfred
Johansson, Vashult, Härlunda.
Han är född i ett bondehem i Knihult, samma socken. Sedan han i
yngre år biträtt föräldrarna vid lantbruket, ingick han år 1904
äktenskap, och makarna köpte hustruns föräldragård i Vashult. Som
den nitiske och intresserade jordbrukare han var, förbättrade Alfred
Johansson sin gård på skiftande sätt. Gården ägs sedan 1945 av dottern
Ellen och hennes make, Per Nilsson, hos vilken han – sedan flera år
änkling – njuter en kärleksfull omvårdnad.
Hans tid har förut tagits i anspråk inom kommunala och allmänna
värv i en inte alldeles vanlig utsträckning. Under en längre följd av år
var han kyrkvärd och i detta sammanhang kan nämnas, att hans varma
intresse för fädernas kyrka även tagit sig uttryck i form av gåvor till
den. Vidare var han i många år ledamot av kyrko- och skolråd, kyrkooch skolkassör, ledamot i kommittén för kyrkans renovering, ledamot i barnavårdsnämnden samt
barnavårdsman, ledamot i kommunalfullmäktige, taxeringsnämnden, v. ordf. i kommunalnämnden, v. ordf. i brandstodsnämnden, ledamot i livsmedelskommissionen, auktionsförrättare samt
bouppteckningsman. Allt detta, för att blott nämna de viktigaste förtroendeuppdragen, har han
skött med största intresse och pliktkänsla.
Efter en järnvägsolycka i Liatorp för åtskilliga år sedan, då Alfred Johansson ådrog sig en ganska
besvärande benskada, avsade han sig samtliga uppdrag inom församlingen. Med sin stora
rättskänsla och sitt vänliga gemyt har han förskaffat sig många vänner.

Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 18 Juli 1964.
Dödsfall.

Vår käre broder

Karl Viktor
Håkansson
* 8/3 1898
† 15/7 1964
har stilla insomnat. Djupt sörjd och i
tacksamt minne bevarad av oss, släkt
och många vänner.
Hallaboda den 15/7 1964.

Viktor Håkansson †. På onsdagskvällen avled
hemmansägaren Viktor Håkansson, Hallaboda,
Härlunda.
Håkansson var förr 1898 på samma gård, som han
ägde vid sin bortgång. I ungdomsåren gjorde han
flera besök i Amerika, där han mesta tiden arbetade
som byggnadsarbetare i Chicago. Återstoden av sin
levnad har han ägnat skötseln av sin gård.
Han var ogift och sörjes närmast av fyra bröder,
Artur bosatt i Husjönäs, Härlunda, Arvid bosatt i
Hallaboda, Helge i Chicago och Johan i Göteborg.

ARTUR
ARVID
JOHAN
HELGE
Jordfästningen äger rum i Härlunda
kyrka onsdagen den 22 juli kl. 14.00.
Samling vid kyrkan kl. 13.30.
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Ur Smålandsposten N:o 112 Tisdagen den 21 Juli 1964.
FÖRLOVADE
Allan Petersson
Anna-Lisa Lundgren
Fryele.

Häradsbäck.
Båstad den 20/7 1964.

Ur Smålandsposten N:o 128 Tisdagen den 18 Augusti 1964.

Hr Åke Åberg, Häradsbäck, med maka Hr Börje Andersson, Karlshamn, bör- Hr Ingmar Andersson, Kyrkhult, med
Gunnel, född Björk, Virestad.
dig från Virestad, med maka Bodil f. maka Elsa, född Svensson, Ryd.
Virdefors, Lund, bördig från Härads- (Foto: Södrings, Tingsryd).
(Hovfoto: Sossis, Växjö).
bäck. (Hovfoto: Jensen, Lund).

Bröllop.

I Härlunda sammanvigdes i lördags skogsarbetaren Anders Ingmar Andersson från Åmma i
Kyrkhults församling och Elsa Gunhild Svensson, dotter till hemmansägaren Albert Svensson och
hans hustru, f. Persson, Krampamåla. Vigselförrättare var komminister Gustaf Ohlsson, som även
höll vigseltal med utgång från Psalt. 121: 8.

Ur Smålandsposten N:o 148 Tisdagen den 22 September 1964.
FÖRLOVADE
Roland Persson
Kerstin Ekelund
Häradsbäck.
Strömsnäsbruk.
Den 19/9 1964.
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Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 5 September 1964.

HÄRLUNDA
Fastighets- o. lösöreauktion
Lördagen den 12 sept. 1964 kl. 13.30 låter sterbhusdelägarna efter
hemmansägaren Viktor Håkansson, Hallaboda, i Härlunda socken,
genom offentlig auktion dels försälja fastigheten Hallaboda 12, som har
en areal om c:a 15 tld. åker, 5 tld. betesmark, 45 tld. skogsmark med
vacker skog, varav en del avverkningsbar. Boningshus om 3 rum och
kök samt finnes tillräckliga uthus.
Redskap m.m.: Radsåningsmaskin, slåttermaskin, hästräfsa, ringvält,
gummihjulsvagn, hackelseverk, harvar, årder och plog m.m. C:a 3.000
kg. hö.
Inre bo: Bord stolar, byråar, soffor, skåp, kista, väggklocka, glas, porslin m.m.
Visning av fastigheten sker auktionsdagen kl. 10.00.
Auktionsvillkoren är följande: För fastigheten erfordras lantbruksnämndens förvärvstillstånd. I handpenning erlägges 10 % av köpesumman vid auktionstillfället. Övriga villkor vid auktionens början.
Häradsbäck den 4 sept. 1964.
ERNST LINDBERG. Tel 6 A.

Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 17 September 1964.
Dödsfall.

Vår käre

Sven Johan
Johansson
* 24/8 1881
har i dag stilla insomnat. Sörjd och
saknad av oss, övrig släkt och
vänner.
Vashult den 16 sept. 1964.

Sven Johan Johansson †. I går avled förre arrendatorn Sven Johan Johansson, Vashult, Häradsbäck.
Han var född 1881 i samma by, där han hela sitt
liv varit verksam, förutom tillfälligt arbete på betfälten i Skåne. Han var en god skogsarbetare och
har arbetat åt Fridafors-bolagets skogar däromkring.
Vid föräldrarnas frånfälle övertog han föräldrahemmet. Personligen var han en framsynt och stilla
man och efterlämnar endast goda minnen. Han blev
änkling 1951.
Han sörjes av barnen Anna, Bertha, Maria, Jenny,
Henrik och Vendla samt deras familjer.

Anna, Bertha, Maria,
Jenny, Henrik, Vendla,
med familjer
Stilla var din levnad.
Stilla var din död.
Jordfästningen äger rum i Härlunda kyrka
onsdagen den 23 sept. kl. 15.00.
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Ur Smålandsposten N:o 146 Lördagen den 19 September 1964.
Födelsedag.
60-åring
60 år fyller på tisdag inspektor Karl Magnusson, Häradsbäck. Han är
född i Gårdsby men flyttade tidigt med föräldrarna till Ekeberga
församling. Efter skolåldern arbetade han hemma på föräldrarnas
jordbruk, varefter han skaffade sig olika anställningar. Från Aneby
industrier, där han haft anställning som inspektor på sågverket, kom
han år 1954 till Häradsbäck och blev driftschef vid Wiktor Anderssons
sågverksrörelse. Under sin verksamhet inom detta företag har han
dirigerat sågverkets ombyggnad till den moderna rörelse det i dag är. I
besittning av stor arbetsvillighet och energi är han högt respekterad av
såväl underlydande som av sin chef. Som 16-åring blev han ägare till
sitt första jaktvapen och sedan dess har hans stora fritidsintresse varit
att jaga.

Ur Smålandsposten N:o 150 Lördagen den 26 September 1964.
Pälle Näver:

Dagens vers.

Här sitter jag vid fönstret
i skymningen och ser
hur aftonglansen dalar
bak åsens tallar ner,
och över sjön och skogen
och tysta fält och hus
den första stjärnan tänder sitt
svala aftonljus.

Då är det som ej nådde
en ljudfin melodi,
en kör av veka röster
med sällsam skiftning i;
i stilla bävan fångar
mitt hjärtas instrument
en fläkt av all den värme,
som andras hjärtan tänt! –

Det blir så fridsamt stilla
här i mitt lilla rum,
när dagens röster bäddas
i skymningsvänligt skum,
och mina tankar skrider
mot drömmens tröskel fram –
mot röda gallergrinden
på västerskogens kam…

Ur livets friska källsprång
från fjärran eller när
mej når den veka klangen,
som tro och längtan bär…
Jag är ej längre ensam
bland tidens villospår,
nej, tusen mänskodrömmar
i skymningen mej når!

Ur Smålandsposten N:o 155 Måndagen den 5 Oktober 1964.
FÖRLOVADE
Sten Lundström
Elisabeth Andersson
Gällivare.
Häradsbäck.
Luleå den 3/10 1964.
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Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 29 Oktober 1964.
Dödsfall.
Jenny Nilsson †. Fru Jenny Kristina Nilsson,
Vashult, Häradsbäck, har avlidit.
Hon var född 1898 och har bott på samma plats
hela sin levnad. I ungdomsåren innehade hon olika
anställningar, tills hon 1921 ingick äktenskap, och
makarna bosatte sig i makans föräldrahem. Hon
blev änka 1930, och har under denna tid haft en
mödosam och arbetsfylld tid, med att själv fostra
barnen och sköta hemmet. Som hon var begåvad
med en ovanligt god hälsa och därtill ett gott humör
blev ingenting för svårt. 1959 såldes gården till lantbrukare Helge Rix, vilken är gift med dottern Helga, men hon bodde kvar där.
Hon sörjes av barnen Anna, Judit, Greta, Ebba,
Nils och Helga samt barnbarn, svärsöner och syskon.

Vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Jenny Nilsson
* 26/6 1898
har i dag lämnat oss, syskon, övrig
släkt och många vänner.
Sörjd – Saknad
Vashult den 28 okt. 1964.
BARNEN
Barnbarnen
Tung är sorgen svår att bära
Tomt det blir i hemmets vrå.
Men av allt du gav oss kära
Finns i minnet kvar ändå.
Flitigt har du alltid strävat
Och för mödan aldrig bävat
Tills du inte kunde mer.
Aldrig kommer vi att glömma
Vad du gjort i gången tid.
Tack för all din omsorg ömma,
Vila nu i frid.
Jordfästningen äger rum i Härlunda
kyrka onsdagen den 4 nov. kl. 15.00.

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 3 November 1964.
Vapentjuvars bil
i Häradsbäck?
Den stulna L-bilen, som sattes i samband med stölden av en annan bil samt stöld av
vapen och ammunition i skogarna kring Ryssby under veckohelgen observerades av allt
att döma på söndagen djupt inne i skogarna vid Häradsbäck. Ett jaktsällskap hade stannat
i närheten och lagt märke till bilen i vilken någon eller några personer låg och sov.
Sällskapet satte inte bilen i samband med stölden i Ryssby förrän man i går läste om den i
Smålandsposten, och först i går kväll fick polisen i Älmhult del av iakttagelsen.

Ur Smålandsposten N:o 176 Tisdagen den 10 November 1964.
Födelsedag.
50 år fyller på fredag hemmansägaren Elmer Petersson, Torbjörnahult, Häradsbäck. Jubilaren är
född och uppväxt på samma gård. Vid gårdens försäljning 1939 inköptes den tillsammans med
modern. I samband med äktenskapets ingående 1947 övertog han gården ensam. Jordbruket och
skogsskötseln har fångat hans intresse, och han har under sin aktiva jordbrukartid utfört en hel del
förbättringsarbeten. Rejäl och sällskaplig till sitt väsen har han vunnit mycken uppskattning i sin
bygd.
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Nidingsdåd på Linkullen.
Ett nidingsdåd förövades av en okänd person i Linkullens dansetablissemang i
Häradsbäck under pågående dans i lördags kväll. Då sista dansen spelades ströddes ett
pulver av okänt slag på golvet. Det spred en märkbar lökdoft i salongen och en viss oro
uppstod därför bland de dansande. Man trodde det var frågan om tårgas, men det var det
emellertid inte och det hela avlöpte lyckligt, då man på några minuter lyckades få
salongen utvädrad.

Ur Smålandsposten N:o 185 Torsdagen den 26 November 1964.
Härlunda brandkår, fick i går kväll göra en utryckning som orsakats av den starka
blåsten. Tillbudet hade uppstått vid Bröderna Magnussons träförädling i Trulsatorp, där
taket på en kolugn hade blåst av så att glöder hade slungats åt alla håll. Då brandkåren
kom till platsen hade emellertid tillskyndande personer avvärjt faran.

Ur Smålandsposten N:o 187 Måndagen den 30 November 1964.

Körsångare hedrade i Härlunda

Komminister Gustaf Ohlsson omgiven av medaljörerna Fritz Johansson, Torsten
Magnusson samt Svea och Hilding Henriksson

Efter högmässan i Härlunda kyrka i går förekom ett extra högtidligt inslag då fyra av kyrkokörens
medlemmar hedrades med utmärkelsen Musica Sacra. För 20 sångareår mottog fru Svea Henriksson, lantbrukarna Fritz Johansson, Häradsbäck, och Torsten Magnusson, Knoxhult, förtjänsttecknet av mindre storleken och körledaren, kantor Hilding Henriksson, förtjänsttecknet av större
storleken.
Medaljutdelningen förrättades av komminister Gustaf Ohlsson, som i sitt tal till medaljören gav
uttryck för församlingens stora tacksamhet till dem för deras trofasta gärning. Å medaljörernas
vägnar tackade kantor Henriksson för utmärkelserna. Dagen till ära genomförde kören ett
omfattande program. Under högmässan medverkade man med ”Högt lovad vare Davids son” av
Prætorius samt ”Dotter Sion, fröjda dig” av Händel. I samband med medaljutdelningen sjöng man
”Hör! När tempelsången stiger” av Goudimel, ”Förlän oss, Herre Gud” av Bach, samt ytterligare
tvenne stycken av denna kompositör, ”O ägde jag ett hjärta rent” och ”Kommen till Herren med
tacksamhet”.
Efter gudstjänsten samlades kyrkorådets och körens medlemmar med damer och herrar till
samkväm å Hagadals pensionat, varvid tal hölls av kantor Henriksson. I detta sammanhang kan
också noteras att Härlunda kyrkokörs senaste verksamhetsperiod inleddes för jämt 20 år sedan, då
kantor Henriksson blåste nytt liv i intresset. Den första kyrkokören i Härlunda bildades långt
tidigare eller år 1913 av dåvarande komministern Urzander.
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Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 1 December 1964.
Telestationen i Häradsbäck
inrättad 1918
Sista samtalet har nu kopplats vid telefonstationen i Häradsbäck sedan automatkoppling
inrättats. Häradsbäcks telefonstation inrättades året 1918 och blev förlagd till fastigheten
Trekanten.
Initiativtagare var poststationsföreståndaren Johan Olsson, Häradsbäck. Föreståndare
blev fröken Ida Jönsson, vilken innehade tjänsten till 1920, varefter stationen blev
förflyttad till prästgården och sköttes av komminister Urzander med hjälp av hans familj.
1925 flyttades stationen ånyo till Trekanten och föreståndare blev då fru Ester Petersson,
Häradsbäck vilken innehade tjänsten till 1931. Hon efterträddes då av fru Hilma Carlsson,
som var föreståndare i 29 år och biträddes dels av fröken Ester Urzander, och fru Kristina
Olofsson. Vid fru Carlssons avgång 1960 blev Kristina Olofsson föreståndare, som
telefonister tjänstgör fröken Maj-Lis Svensson, fröken Else-Britt Petersson samt fru
Eufemia Jonasson. Antalet abonnenter vid starten var 3 och ökades till 5, under åren
1918–1931. Ersättningen skulle bekostas av abonnenterna och var 50 kronor för året för
varje abonnent, samt erhölls tio öre för varje samtal som utgick från stationen med
betalning. Antalet abonnenter är i dag 132 med Amundshylte automatväxel inräknad.

Häradsbäcks telefonister
fick varma hyllningar

Här ovan ses de fyra telefonisterna i Häradsbäck.

På lördagseftermiddagen uppvaktades personalen vid Häradsbäcks telefonstation med
tal, blommor och penninggåvor. För Almundsryds kommunalnämnd talade hr Th.
Olofsson, Häradsbäck, som även frambar sitt och ortsbefolkningens varma tack för allt
tillmötesgående från personalens sida. Han överräckte samtidigt blomsterbuketter till de
fyra avgående telefonisterna, fru Kristina Olofsson, fru Eufemia Jonasson, fröken ElseBritt Pettersson och fröken Maj-Lis Svensson. Även fru Hilma Carlsson, som förut
tjänstgjort i 30 år avtackades och uppvaktades med blommor.
Poststationsföreståndare Evy Sundqvist, Häradsbäck, framförde abonnenternas tack och
överlämnade subskriberad penninggåva. Sammankomsten avslutades med att Almundsryds köping bjöd på kaffe. Telefonisterna, som ju är vana vid växelbruk, drack givetvis
kaffe växelvis, mellan påringningarna.
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Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 7 December 1964.
Födelsedag.
85 år fyller på onsdag förre hemmansägaren Algot Johansson, Gäddegölshult, Härlunda. Den
med hänsyn till de många levnadsåren vitale jubilaren är infödd Härlundabo. I späda år lämnade
han föräldrahemmet för att borta från detta bli självförsörjande. Sedan han några år haft
förvärvsarbete i hembygden, reste han till Amerika, där han under trägen arbetsutövning och stor
skötsamhet kvarstannade i många år. Han ingick äktenskap under sin Amerika-vistelse. Efter
återkomsten till hembygden köpte han en gård i Gäddegölshult. Han var bl.a. initiativtagare till
Spjutaretorps kooperativa handelsförening samt mångårig styrelseledamot. När han blev änkling
sålde han sin gård till äldsta dottern och hennes make och bosatte sig i Stenskärvet, beläget i
Gäddegölshult och i omedelbar närhet av hans förra hem. Här bor han fortfarande ensam och
sköter hemmets olika göromål på ett dugande sätt.

Bröllop.
I Almundsryds kyrka sammanvigdes på lördagen plåtslagaremästare Stig Harald Loeb, Ryd, och fröken Kerstin Monica
Persson, Häradsbäck. Till tonerna av ”Feststycke” av Schaab
spelat av kantor Ingemar Tysk intågade brudparet i kyrkan.
Vigseln förrättades av kyrkoherde Gösta Norrlid, och efter
akten spelade kantor Tysk ”Gören portarna höga” av G. Wennerberg. Som utgångsmusik spelade han ”Bröllopsmusik” av
J.A. Hägg. Brudens föräldrar gav senare på kvällen middag på
Ryds järnvägshotell för den närmaste vänkretsen. Där blev de
nygifta föremål för varma lyckönskningar. Tal hölls bl.a. av
brudgummens fader, plåtslagaren Håkan Loeb, Ryd. Vidare
hyllades de med sång. Ett stort antal telegram anlände.

Hr Harald Loeb, Ryd, med maka
Kerstin, f. Persson, Häradsbäck.
(Foto: Södrings, Tingsryd).

Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 17 December 1964.
Födelsedag.
50-åring.
50 år fyller på lördag entreprenör Karl Åberg, Häradsbäck. Han är
född i Tosthult, Örkened, där han de första ungdomsåren hjälpte till i
föräldrarnas affärsrörelse. Sedan gick han in i smedlära i Lönsboda och
kom år 1941 till Häradsbäck, där han övertog en smidesrörelse. År
1946 ändrade han sin verksamhet och blev entreprenör i VVSbranschen, i vilken han alltjämt verkar.
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Ny poststation i Häradsbäck

Postmästare Claes Claeson överlämnar invigningsgåvan till fru Evy Sundqvist med
den övriga personalen församlad fr.v. lantbrevbärarna Ragnar Svensson och Fritz
Jonasson samt expeditionsbiträdet fru Margit Johansson.

Häradsbäcks poststation, som år 1962 härjades av dynamitarder och år 1963 slutligen
totalförstördes av brand, öppnade i tisdags nya, modernt och gediget inredda lokaler.
Stationen har nu flyttats till en centralt belägen bostadsfastighet där postverket disponerar
75 kvm. golvyta samt kuriöst nog även badrum i anslutning till expeditionen, en komfort
vid poststationer, som Häradsbäck torde vara allena om i hela riket.
Anledningen till att även badrum finnes, är att lokalerna redan tidigare varit bostadslägenhet och man ansåg det onödigt att förstöra det befintliga bad- och toalettrummet, då
golvytan inte behövdes. Lokalerna är dubbelt så stora som tidigare. Postkunderna kommer först in i ett förrum där postboxarna finnes tillgängliga. Expeditionen där innanför
består av två åtskilda enheter, en för kunderna och en större för personalen med expeditionsdisk och sorteringsutrymmen. Vidare disponeras ett större rum för personalrum
med pentry samt intagningsrum för posten och förrådsrum på husets baksida.
Redan i måndags kväll var personal, hyresvärd, byggmästare, m.fl. särskilt inbjudna
samlade till en enkel men högtidlig invigning av lokalerna. Postmästare Claes-Eric
Claeson, Älmhult, erinrade i högtidstalet om att den första poststationen i Häradsbäck
inrättades redan den 1 januari år 1874. Den hölls öppen till den 30 juni 1878. Orsaken till
indragningen hade postmästaren inte kunnat få klarhet i men stationen återuppstod
emellertid den 1 januari 1881 och har sedan dess drivits kontinuerligt. Sedan postmästare
Claeson förklarat lokalerna invigda överlämnade han en tavla avsedd att pryda
expeditionen, till föreståndarinnan fru Evy Sundqvist. Man samlades därefter till ett
kaffesamkväm varunder fru Sundqvist överlämnade blommor till postmästaren och
uttalade personalens tack till honom för det stora intresse han nedlagt på att få lokalerna
funktionsdugliga till trivsel för såväl kunder som personal.
Noe.

Ur Smålandsposten N:o 198 Lördagen den 19 December 1964.
Sångstund för Härlunda gamla
Härlunda kyrkokör kom häromdagen till ålderdomshemmat i Häradsbäck och sjöng
några julsånger, vilket pensionärerna högt uppskattade.
Först hölls en kort andaktsstund av komminister Gustaf Ohlsson. Därefter blev det
kaffesamkväm varpå kören sjöng under kantor Henrikssons ledning ”Hosianna” av
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Vogler, ”Dotter Sion” av Händel, ”Stilla natt” av Grauber, ”O, du heliga, O du saliga”,
”Julsång”, ”Milda stjärna mild och klar” av Verner Ahlberg samt ”Kommen för Herren
med tacksamhet” av Bach. Pensionären Bernt tackade för besöket och hoppades att kören
ville återkomma och glädja med sång.

Ur Smålandsposten N:o 203 Tisdagen den 29 December 1964.
Födelsedag.
50-åring.
50 år fyller på fredag trävaruhandlanden Erik Johansson, Häradsbäck.
Han är född i Häradsbäck, där han efter skolåldern först arbetade på
föräldrarnas lantbruk. Han hade sedan platser på olika sågverk, innan
han år 1946 startade den egna rörelsen, Erik Johanssons trävaruaffär,
vilken han alltjämt driver. Jubilaren har alltid varit intresserad av idrott
och var i yngre år aktiv fotbollsspelare. Han var med om att bilda
Härlunda IF, numera Häradsbäcks IF. Innan den egna rörelsen tog upp
för mycket tid, var han kommunalt engagerad och tillhörde bl.a.
kommunalfullmäktige, skolstyrelse, taxeringsnämnd och valnämnd.

Från Härlunda, meddelas:
Julhelgens gudstjänster i Härlunda har varit talrikt besökta. Julafton hölls julbön på
ålderdomshemmet och i kyrkan. Juldagen inleddes med ottesång. Komminister Ohlsson
predikade över dagens epistel. Kyrkokören sjöng en hymn, och offer upptogs till
Lutherhjälpens flyktingshjälp. Den uppgick till 409 kronor. Vid den på ottesången
följande högmässan predikade komminister Ohlsson. Kyrkokören sjöng ”Stilla Natt” och
”Det är en ros utsprungen”. Båda tjänsterna övervars av en fulltalig menighet. Även
annandagens gudstjänst var ganska talrikt besökt. Då upptogs kollekt till betryckta
evangeliska kyrkor. Den uppgick till 86 kronor. På söndagen efter jul bjöd kyrkliga
syföreningen pensionärerna på ålderdomshemmet på kaffe enligt traditionen denna dag.
Härvid hölls en andaktsstund, vid vilken komminister Ohlsson predikade över dagens
högmässotext ”Frukta icke”.
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