
Läs om:
Småland
i Syd och i Nord
i Väs t pch i Ost

Vi tror också att många smålänningar gärna själva
vill medverka med dikt och prosa, med teckning och

målning.

red.

En tidning
återkommer

Inom detta väldiga landskap finns många intressanta
människor i nutiden och förgången tid, som vi kan
skild ra , vacker natur, vackra byggnader och kultur
föremål, imponerande industrier och mycket annat.

För snart 24 år sedan utkom den första gången, men
hade inte då möjlighet att leva vidare efter ett tiotal

nummer.

Ett utomordentligt bra spridningsområde - Småland
med tre framgångsrika län och en befolkning som
snabbt närmar sig miljonen - står till vårt förfogande.

Så långt det är möjligt skall det vara vår ambition att
göra en tidning som alla smålänningar gärna läser,
inte minst de som av olika anledningar flyttat ifrån

hembygdens land ska p.

Vi hoppas på en betydligt längre livslängd den här
gången, även om klimatet för tidningar anses kärvt.

När vi nu presenterar första numret av Vi Smålän
ningar är det förvisso en helt ny tidning.

Vi Smålän ningar är denn a gång nära allierad med
det tryckeri, so m sva rar fö r tryckningen . Dess
tekniska utrustn ing medger en utgåva av relativt
hygglig standard. Dett a tillsammans med det stora
intresse so m mött oss i ar betet, ger oss goda
för ho ppningar för framtiden.

Tyvärr är det inte möjligt att i ett första nummer
knyta an till a lla bygder oc h områden. Tvärtom har
"det fått bli ett mycket begränsat axplock, där
ledtråden främst varit att framhålla landskapets
geografiska storhet och erinra om några av alla dess
sevärdheter inför den stora semesterledigheten.

Att se o. läsa
i detta nummer:

Sid.
4 Mångkunnig sjöman i

Brömsebro
7. Länsfiskekort .

i Kronoberg
8 Gränna - turistorten

10 Vem avskaffade fattig
domen av Harry Sjöman

12 Bli Herre i eget slott'
i Aneby

14 Isabergstoppen

17 Smålands högsta punkt

19 Emil i Lönneberga
av Astrid Lindgren

20 De glömda sångerna
av Svea Johansson

22 Nya Tornet i Kalmar
23 Verkebäcksbilder
24 Industrimuseum i Gnosjö

av Eric Brunnerby
27 Mobergsutställning i

Vä xjö , av L-E Li ndahl
28 Smål. östlig ast e by

av -a hl
30 Bergdala 'Glasbru k,

av -ahl -
33 Sång till Småland

av Pälle Näver
34 Pälle Näver i Vättehagen ,

av Göte Lindahl
38 Titta den lille slår,

pojkminnen av Kåge
41 Smål. västligaste by

av lind
42 Slottet - Smål. nordligaste

by -a hl
44 Jeppe på Skogen,

av Axel Karlsson,
Rumskulla

45 Ett gammalt ödetorp
av Svea Johansson

46 Indelte soldaten Kraft
av Karin Lindblom

47 Lavendel
av Svea Johansson

51 Smålands bästa
fotbollsspelare?

52 Bild-puzzel
54 Pehr Hörberg -

kyr ko rnåla re
56 Annorlunda smålänning
57 O rrefors 250 år
58 Ett paradis för golf -

N äs byholm
60 Smålands Taberg
62 Simpevarp
64 Visscfjärda
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Vi Smålänningar kan pos tprenu
mereras, bes tä lln ing hos t id
ni ngens expo

Prenumerationspris:
, Helår kr . 48:

Halvår kr. 25:
Kvartal kr. 13:-

Tid ning om och för
sm ålänningar

Omslagets färgbilder är
hämtade från N äshult, Väx
jö och Stenberga. Den lilla
rö da småla ndss tugan finns
vid So läng i Näshult och är
flyttad från Ödmun detorp i
samma socken för femton
år sedan .

Mittbilden är från Linne
parken i Växjö med st ifts
domens tornspiror skymtan
de mellan träden .

Undre färgbilden är Pälle
Nävers Vättehagen i Sten
berga .

Utkom mer var f jo rtonde dag .
(frå n den 15 aug. 1976)

ErnI' LOnnflb.rgll
~ flva ."'H'ltyr'

Annonspriser:
Kr. 1:50 per s p i mm. Omslagets
ista si da kr. 2:- per sp i mm.
ms lagets inn ersidor kr. 1:75

per spr rnrn.
Färgtillägg: -25 öra -per splmm

(;h färg.

FInnvedens Tryckservlce AB,

Rydaholm, 1976
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Läs om:
Småland
i Syd och i Nord
i Väst 'och i öst

Iderik
glasblåsare
blev framgångsrik
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Tidning om och fö r smålänningar

Utkommer den 20:e varje månad

När dessa rader kan läsas är det stora viCllslaget QV
En del människor är glada o h andra ' r besviKna.
Hur resultatet än blivit hoppas vi kunna fortsätta
utgivningen av Vi Smålänningar som vi planerat.

Eva Johansson från Stora .
Idehult, Nybro, är en av
många som sänt oss dikter 
och en av dem är med i detta
nummer - Burfågeln heter
den .

Välkomna alltså!

Vå våga r.

Tyvärr blev några större orter utan 'tidning i bor'.ian
av försäljningsperioden, beroende på att postverke
inte aviserar om kornmission ärskorsband. J;)e~ta

borde vi vetat och sänt resp. försäljare ett meddelande
om när tidningarna fanns att hämta.

De rapporter som ingått till oss rörande försälj
ningen av andra numret tyder på att förstagångs
köparna stannat kvar och n ågra nya tillkOJ,T1mit.
Skaran av prenumeranter ökar varje dag.

Många goda smålänningar skriver till oss och det ät
vi väldigt glada för. En del erbjuder noveller och en
del dikter. Vi tar gärna emot bådadera, men kan
kan ske inte genast ha med dem i tidningen - och
några, det ska ll vi väl tillstå, lägger vi åt sidan, som
inte lämliga för tillfället.

En del bidrag sa kna r vi och tänker då närmast på
vac kra bilder från landskapet som illustration till
något trevligt so mma rminne. Säkert har många både
bilder oc h glada som marminnen . Vi vet att de yngsta
smålän ninga rn a, de mellan 6 och 12 år är skickliga på
att rit a och måla . Skall vi våga be några mammor och
pappo r a tt sä nda in prov på skolungdomarnas
konstnä rliga alster?

Kanske kan det bli några annorlunda sidor i följande
nummer.

Naturligtvis fortsätter vi att sända provexemplar till
små länninga r som flyttat utanför landskapets grän
ser. Sänd oss bara namn och adresser - även till
utlandet - så kommer tidningen med posten.

Slutligen en sak tili: När ni nu köpt Vi Smålänningar.
- och läst den - tala om för oss om det är n åget n
inte tycker om. Tycker ni bra om tidningen rekorn
mendera den då till era vänner, som kanske ännu inte
vet att den finns.

An no n s p ris e r:

Kr. 1:50 per spi mm. Om
slagets sista sida Kr: 2:"
per sp l mm .
Omslagets inner sidor Kr.
1:75 per s p i mm.
Färgt illä gg : 25 öre per
s p / m m och färg.

Prenumerationspris:

10 nr. Kr 22:-
20 nr. Kr 40:-

Postgiro: 3600 25-1

Ansvarig utgivare:
K G G Lindahl

Redaktion
och Expedition:

Box 87,
33017 Rydaholm

Tel. 0472/20375

Red . bost . 20627

FInnvedens Tryckservlce AB,

Rydaholm, 1976

••••••••••• • • • • • • • • •
I II Att se och läsa i detta nummer I
I . 4 . St ina i Sn ugge I
I 9 . 72-met ersso ffa i Oskarshamn I
I lO. Fredsklockorna fr. Nässj ö. I
I 1l. Gustaf bygger fiol I
I

12. Nisse Kitt - fr. Påskallavik •
. 14. 400-å rig trähusbebyggelse i •

I Eksjö .

I 16. Eksjö bygger... •

I 17. 27 öre du ssinet •

I 18. Bruno har blivit Mr Päl s •

I
19. Ste get mot de vux nas vä rld •

20. Blomrika i V ärnarno •

I 24. Ur ga mla fotoalbum

I 25. Ha n ser i dina ögon .. . I
• 26. Frans i A nkedamm •
• 28. Sm ålänningen Gu staf Ad olf •

•
Skytte. . ; I

31. Som hyttpoj ke i Lind shammar I
• 33. Hok - ett litet

• sta tio nssa mhä lle •, I
• 34. M"O Storeå Guct.:, - en så ng frå n I
• ön ster s

36 ~ Boda Kurre I
II 40 .. Tankar i en gungstol I
I 42. Stadt i Ek sjö I

I
I 44 . Månens Skrivares br ev I

46 . Skördeminnen a v Päll e Nä ver

I 47 . Lyckad Älgjakt I
I

49 Kro noberga rnas melodi - •
Visknallarna

I 51. Na tur-Sku lptur i Ha gafors I
I 57 Na ture ns stena r blev unika • Oscar W Johannson från
I gubbar • Kortebo i Jönköping skrev i

I
58. La ndets fö rsta pinnstolsfabrik • förra numret dikten "Den
60 . Hembygd spa rken i Svenarurn • . gamla gården" och åter-

II 64 . Ljungby skriva rklubb • kommer nu med en berättel-
se i pensionärsmiljö "Tan-

....................... kar i en gungstol" .
3
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Aktiviteter
i Svenarum

Korgmakare
; Rumskulla

Blomrikt
i Värnamo

Mr. Päls
i Tranås

Småländsk
sjörövare

Läsarn

Christina i Snugge
FREDSKLOCKORNA
Boda
Kurre

Psalmdiktare
·från Mönsterås
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Tidning om och för smålänningar

Utkommer den 20:e varje månad

qtflll clll~IIAlIIIIIIIIIIII16A~

.-----_ _------~
l O Att se och läsa i detta nummer :

I
I 4. THX-doktorn Elis Sandberg. II

6. THX räddningen mot cancer.
I I I. Jödde i GÖljaryd. •

14. Dacke-Iåten. •I 16. Liten väg med idyller.

I I
I .18. Bilder från Jönköping. •

I 19. En herrgårdsfru. •
20. Disney-land i Skillingaryd.

I 22. A vsked till en löväng.
I 24. "Dä kunne valt värre". :

I 25. Hembygdsgården - dikt. I
I 26. Viola har bjällror... I
I 28. Per Henrik Ling ...

I 30. Dagens kol ej masugnar når... •
32. Skön och säregen konstproduktion. •

• I• 36. Talarens vedermöda. I
37. Hon var 19 år och hade svår cancer.

• 38. Mot Vintervilan av Pälle Näver. I
39. Forsheda taxi år 1929. •
40. Tävlingsuppgift.• •II 4 I. Våge Vagn från Havren äs. •
43. Mårten Skrivares brev .

I 44. Efterlysning - av Hed. I
49. Jaktlycka av Pälle Näver.

I SI. Dacke statyn i Virserum. I• •I 52. En hundraårig folkhögskola. •
I SS. Snickarehobby i Herråkra. •

57. J ätteträskoma i Hultsjö.
I 58. Kristina Nilssons Sverigebesök. I
I 59. Järnvägsstationen i Reftele. •

I I
I 60. Promenad från Milletorp. •

6 I. Livets spegel av Nils Törnqvisl. •
• 64. p'rästens sogga av Jödde i GÖljaryd.
I 65. Alg i Ekebytund. I

~--_._...~.._-------~
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Prenumerationspris:

10 nr. Kr 22:-
20 nr. Kr 40:-

Postgiro: 360025-1

Annonspriser:
Kr. 1:50 per splmm. Om
slagets sista sida Kr. 2:
persplmm.
Omslagets innersidor Kr.
1:75 per spi mm.
Färgtillägg: 25 öre per
sp/mm och färg :

När vi i augusti kom ut med vårt andra nummer
och meddelade att utgivning var fjortonde dag var allt
för optimistiskt lovat kom kommentaren: kunde väl
tänka det, så mycket kan det väl inte finnas att skriva
om ens i Småland.

J omenvisst finns det så, men det gäller bara att
hinna runt till alla intressanta objekt inom landskapet
och det kan vara knepigt nog om man samtidigt
åtminstone något lite skall ägna sig åt uppgiften som
företagare.

Det där att vara företagare - om än aldrig så liten
- kan vara ganska knepigt ibland. Ena dagen går
oljetanken sönder och en annan dag regnar det och en
läcka i taket uppenbarar sig. Kontakt med olika
företagare för att avhjälpa felen tar tid. En annan dag
måste man stöta på någon om pengar för fakturor 
pengar kommer inte ovanifrån som bekant - varor
av olika slag skall beställas och rätt som det är finns
det ingen som packar, ingen som kör ärenden, ingen
som tar fram offerter, ingen som svarar enträgna
försäljare i telfon - ja då måste även en liten
företagare var till hands.
Den tid som blir över kan man sedan använda för

att skaffa stoff och bilder till en tidning 
exempelvis Vi Smålänningar.
Objekt finns det i tusental - problemet är att hinna

fram till dem eller åtminstone några av dom utan att
bli störd.
Häromdagen blev skrivaren störd aven sån där liten

bacill och fick inta sängläge på ljusa arbetsdagen.
Det var nära ögat att det inte blivit någon tidning

alls den här månaden - men "sånt är livet" säger
dom på TV, så då får man väl tro det.

o Nu ordnade allt upp sig tack vare många snälla
människor som ständigt sänder oss artiklar och dikter

' s -och bilder. Tack för det! Och god fortsättning!

När ni läst färdigt den här spalten får ni bläddra .
vidare. Alltid finns det något som kan vara intressant
för någon. T.ex. den här artikeln om THX-Sandberg.
Är det inte ganska fantastiskt att man i vår upplysta
tid från myndighetshåll beter sig ungefär på samrna
sätt som man gjorde för flera hundra år sedan. När
någon presenterade nya ideer om saker och ting!

Lika imponerad som skrivaren är av dr. Sandbergs
verksamhet lika imponerad är man av den mängd fina
konstnärer som verkar inom vårt stora landskap. Och
nu har vi fått en hel kvintett av statsråd också. De.är
ingen måtta på vad många är bra.

De allra flesta som säljer tidningar är jättebra på att
sälja Vi Smålänningar - och det tycker vi är det bästa
av allt som presteras, men nu slår vi ett jätteslag för
prenumeration också. Du'är väl? Eller blir du?'
prenumerant! Tacka för dä. Vi träffas igen nästa
månad.

red.

ps.
Svar på tävlingsuppgiften på sidan 40 kan skrivas på
vanligt papper och sändas till Vi Smålänningar, Box
87, 330 17 Rydaholm, senast den 20 november.

DS.
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Tidning om och för smålänningar

Utkommer den 20:e varje månad

Ansvarig utgivare:
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Redaktion
och Expedition:

Box 87,
33017 Rydaholm

Tel. 0472/20375
Red. bost. 206 27
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Prenumerationspris:

10 nr. Kr 22:-
20 nr. Kr 40:-

Postgiro: 360025-1

Annonspriser:
Kr. 1:50 per spI mm. Om
slagets sista sida Kr. 2:
persplmm.
Omslagets innersidor Kr.
1:75 per spI mm.
Färgtillägg : 25 öre per
spI mm och färg.

Att se och läsa i detta nummer

Namn : .
,

Bostad .

Undertecknad önskar bli prenumerantombud
för Vi Smålänningar. Sänd utförliga upplys
ningar.

Sid.

4. Charmfull konstnärsgård i Ingatorp

6. Ostkakor från Frödinge

10. Anders Johan Värmer från Rumskulla

12. Sveriges roligaste museum i Eksjö

14. Elis Sandberg åter inför domstol
16. Fallebogök

17. Grensepostkentorer i Marckerydh...

19. Tröskaren av Pälle Näver

20. Bankeryd - sockenvandring i Vätterbygd

25. Piksborg - en medeltida borgruin

28. Alla behöver vi någon, av Birger Franzen
29. Spökhuset i Linderås
30 V-k· b V ,.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.:.:.::-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:•••••:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.. I Inga yn isböle i Vena... • ............•...........•.•.....•....:.:.!••••••••••••••••:.:••••••••••••••••••••••••••••••••:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

i :: ~~:;s~~::e ::~ = q/flll '11~IIAm,IIIIIIIIIIIIIGAR
• .37. Ett lass grenar blir en grind I
• 41. Ödemarksgården av Martin •

• 42. Vinn en resa till Ibiza •
I 43. Mellan Byholma och Kållerstad •I 46. Nordiska Trähus iVrigstad :

I. 52. Hos flinka träslöjdare I i
57. Smålandsknallar från Hästmahult

I Postnr. O adress .

I • Telefon J .

~------.------_._--~ 3
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Nr. 5. 1976

Läs om: Vart Sockenvandring Enebusken
Gladaste 'i slut fö r
Museum Bankeryd träslöjdare

Charmfull OSTKAKO Piksborgs
konstgård i Ingatorp till miljoner gamla slott
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FInnvedens Tryckservlce AB, Rydaholm, 19n

Ansvarig utgivare:
K G G Lindahl

Tidning om och för smålänningar
Utkommer den 1:a varje månad

3

Så har vi då kommit en bra bit in på 1977 - och
först nu i bö rjan av februari kommer årets första
nummer av Vi Smålänningar. Eftersom vi vet att
många av våra lösnummerköpare varit oroliga för
tidningens fortsatta existens, vill vi med några ord
förklara förseningen.

Vårt misstag har givetvis irriterat många som sökt
klara uppgifterna oc vi beklagar djupt. För rätt
visans skull stryket vi alltså Vitest äd och bild nr 20.
Och så förlängerjsi tävlingstiden Vill den 15 februari.

Btt rent s~riv el förekom i texten om tävlingen. Det
skall vara Källeryds kyrka inte Källunda.

Detta om detta. Men snön, den härligt vita,
efterlängtade snön, har ju kommit i en sådan
omfattning att den skulle kunna äventyra större
tidningar än Vi Smålänningar. Att vi ändå kommer ut
är tack vara alla goda människor som sänder oss
dikter och artiklar av skilda slag. Efter hand hoppas
dock skrivaren komma loss från en del arbets
uppgifter och mera helhjärt få ägna all tid åt Vi
Smålänningar. Det finns san erligen ingen brist på
objekt lämpliga att skriva om - det är enbart en
fråga om tid. Snöskottning tar också tid - det har vi
alla fått erfara denna vinter.

Fjolårets sista nummer kom så sent i december att vi
inte trodde oss om att kunna göra en tidning redan till
januari, särskilt som vi hade en bestämd känsla av att
utgivningsdagen borde vara den l:a i varje månad.
Därför bestämde vi l:a februari som första utgiv
ningsdag för 1977. Det' betyder att det blir en årgång
med elva nummer. Ur prenumerationssynpunkt har
detta mindre betydelse eftersom vi av rättviseskäl
räknar med två terminer om 10 resp. 20 nummer.

Beklagligtvis hade skrivaren gjort sig skyldig till ett
stort fel i decembernumrets tävlingsuppgift - att
identifiera de tjugo kyrkorna. Nummer 20 i bildsviten
var inte Virestads kyrka utan Härlunda. Det var enda
kyrkan som skrivaren inte själv fotograferat. Bildem
var tagen i samband med ett reportage om kyrkomå
laren Hörberg och vi tog för givet att detta var
Virestads kynka eftersom den fanns på samma film
söm interiörbilderna från samma kyrka.

Prenumerat ionspris:

10 nr. Kr 22:-
20 nr. Kr 40:-

Postgiro: 360025-1

Redaktion
och Expedition:

Box 87,
33017 Rydaholm

Tel. 0472/20375
Red. bos t. 20627
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· ' .: Att se och läsa i detta nummer :• •• •• •• Sid. _• •= 4. Sockenvandring i Vätterbygd - Järstorp :- .: 9. Dikter av Pälle Näver =
: 10. Månadens Konstnär: Calle Johansson, Rydaholm =• •=12. Gårdspånga marknad :• •: 15. Under Bolmen-banans tid - en lyckad jakt :
• •= 17. Vita frun på TrolIebo :· -• 19. Hon stickar 300 par strumpor •· -: 20. Lasse i Kvill- en märklig bonde :
• •I 23. Jätten vid Vättern I
• •• 24. Hässleholm-Markaryds järnväg •· -: 26. Slädfärden - tonsatt dikt :
• •
: 28. "Tegel" och "Krut" :

- -.29. Mårten Skrivares brev... •- .• •• 31. Anna-Lisa har en tvårummare i kyrkan _• •= 34. Små smulor i Småland :- -: 35. Posten i Orrefors 100 år =
• •• 36. Poesins dekadans _• •
: 37. Tranås Kuranstalt :· -: 38. Virserum - 100 års bilder :
• •= 40. Anmoder för 164 personer :· -• 42. Bjälkhuggning i Västbo •· -: 44. Det gamla garveriet i Emsfors =• •
: 45. Dikter av Birger Franzen =· -: 46. Järstorp med Hallbystugan :

• •• 49. I månskensnatten _• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Nr. 7. Februari 1977

Gårdspånga
Marknad '

Jätten
. Vist
Vita frun

. o

pa

Troliebo
Sockenvand... ing I Vätterbygd

ärsor
Månadens konstnär:

. Calle Johansson
i Rydaholm
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Ansvarig utgivare:
K G G Lindahl

Tidn ing om och fö r smålänningar
Utkommer den 1:a varje månad

q/f\11 '11~IIAlll~II~IIIII~I GA~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· ' .; Att se och läsa i detta nummer ;
; Sid. ;
• •• 4 Bibliotek och bokbuss . . . VetIanda kommun •• •= 8 T age har gjort 80.000 snusdosor .. =• •
; 9 Den grönskande kullen , av Gunnar J anss on , Rydaholm ;

• a=10 Lå ngemå lasången =
• •; 12 Ensa mföretagare 1956 - - nu H,O medarbetare .. ;

; ,15 Varn ånsta ns? Där eller där eller här? ;
• •=16 Ä n knegar oxen, av Set Sigva rdsson , Fu rub y =
• •; 17 Säkerhetsstickans fader, av Rickard Ste rving , :

• •• 18 De vann resor t. Ibiza o Mallo rca •• •=19 Tre dikter av Pälle Näver =• •; 20 Världens längsta donation ;· ./ .=21 Sommarlov, av Oscar W Johansson =
• •• 22 Femåring på rymmen, av "Gustava" •• •
; 23 Världens längsta byxor ;
• •,: 23 Det övergivna sommarhuset, av Nils Törnqvist =
• •• 24 Holger Svensson i Rumskulla, av Axel Karlsson •• •
; 25 Värendskvinnan Blenda, av Johan Sewerin ;
• •=26 Små smulor i Småland, av Banjo =
• •; 27 Det svenska frimärkets fader .. ;

• •• 29 Mårten Skrivares bre v .. •• •=30 En gårdfarihandlare, av Patrik Hermansson =· .' .; 32 Små hötta vardagsting, m.fl. av Svea Johansson ;

; 36 Pataholm - den gamla f.d. köpingen ;'. .• 41 Berkelajsdrecka, av Hed . :
; 43 Fl ickan vid grinden, av Martin •• •• ' 44 Vinna re i tävlingen om Sm ålandskyrkor •· ' .=50 Bränntorvsfabrik i Västbo, av Erik Krantz =
B•••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••

Utgivarens ambitioner har från början varit att söka
göra en innehålsrik och läsvärd tidning som kan säljas
till ett rim ligt pris,

P riset är för lågt har många sagt oss. Kanske har de
rätt. Men vi tänker inte höja det i brådrasket. Hellre
fö rsöker vi slippa ifrån plågan mervärdesskatt. Riks
skatteverket avslog dock vår begäran och vi har över
klagat det beslu tet hos regeringen och nu avvaktar vi
vad smålänningen Mundebo kommer att säga. Vi gör
väl oss inga stora förhoppningar. Blir det avslag får vi
lägga på ett kol extra och skaffa ännu flera prenume
ran te r oc h sälja ännu flera lösnummer varje månad .

Helt nyligen drog vi vinnarna i vår prenumerantsam
lartävling (ett litet behändigt ord) men först nästa
nummer kan vi meddela namnen på dem som vunnit.
I aprilnumret kommer vi också att utlysa en liknande
tävling, men med lite annorlunda målinriktning.
Samla alltså krafterna till dess!

red.

Nu ser vi fra m emot flytt ningsmånaden mars - och
nästa gå ng ska ll vi ... nej det skall vi,inte förresten ...
fö r då är de t ju april.

I vä ntan på den ne skulle vi vilja ha kontakt med skol
ungd om från ettan ti ll femman och be dem att me
delst en enkel tec kning - ku lört eller svart - skildra
någon upplevelse under sportlovsveckan. Sänd teck
ningarna till ad resse n i vidstående redaktionsruta. Får
vi bra sa ker kö per vi dem.

Ett småländs kt bi ld kryss är ett ofta förekommande
ö nskemål i brev till oss . Det kommer, vi letar febrilt
efter den lämplige kompositö ren .

33 stycken lyckades identifiera de tjugo kyrkorna i
nummer 6. Detta trots vår malör med kyrkan i Vire
stad. Många ha r skrivit och ringt just om detta men
bara en enda har va rit en smula otrevlig. Denne
perso n men ade at t vi scha bb lat ti ll tävlingen bara för
att slippa betala ut vinsterna . Ingenting kan vara oss
mera främ ma nde , men vi skall naturligtvis skärpa oss
ti ll det yttersta för att inte göra fel vid kommande
täv lingar.

Den lån ga härliga snöv intern har glatt många - men
den har också varit till stort besvär för somliga - och
den har kostat stora pengar - inte minst för kom
munerna . När dessa rader skrives regnar det friskt i
denna del av Småland och lär så fortsätta några
dagar. Kanske det rent av är våren som är i antågan
de. En tidig vår efter denna rejäla nederbörd, som bör
ha bättrat på grundvattenståndet väsentligt , är något
att stilla önska sig .

Ännu har ingen vardag gått utan att vi kunnat notera
nya pren umeranter på Vi Smålänningar och vi har
anledning förmoda att det varje dag säljes ett antal
lösnummer. Med andra ord - vår tidningside håller
på att lyckas.

Prenumerationspris :

10 nr. Kr 22:-
20 nr. Kr 40:-

Postgiro: 36 00 25-1

Redaktion
och Expedition:

Box 87,
33017 Rydaholm

Tel. 0472/20375
Red , bos t. 206 27
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.det bästa som hänt oss f .d. köping

Europas bästa vagn från Tenhult
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Snövi ntern har börja t sitt återtåg efter några dagars
regnväder i mitten av mars. Översvämningar ka n
följa. Många åar tå l inte den stora vattenmängden.

För Vi Smålänningar har den långa snövintern varit
lite problematisk - avstånden är stora i detta väldiga
landskap och vägarna har inte alltid varit de bästa 
även om alla vägmyndigheter och vägarbetare utfört
ett berömvärt jobb .

Mångfalden av intresserade medarbetare har emeller
tid hela vintern försett oss med rikligt textrnateriai ..
så det har gått hyggligt att göra en tidning varje
månad.

Allt fler små länningar köper Vi Smålänningar och det
gläder oss mycket och pren umeranternas antal har
ökat med tresiffriga tal varje månad .

10 nr. Kr 22:-
20 nr. Kr 40:-

Postgiro: 360025-1

Ansvarig utgivare:
K G G Lindahl

. Prenumerati onspris:Redakti on
och Exped ition :

Box 87,
330 17 Rydaholm

Tel. 0472 /20375
Red. bos t. 206 27

Tidning om och fö r smålänningar
Utkommer den 1:a varje månad

~III &1I~IIÅlll~II~IIIII~18A~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• Att se och läsa i detta nummer ••• •
: Sid . :

• e• 4 -Sockenst ämma i Ljuder •
e e
: 6 Vad hä nd er på pensionat Blue Bird? =
: 9 Oskar i Ide hult, Nybro :
• •• 10 Små Smulor i Småland, av Banjo e• •: 12 Flottning i Lagan, av Thore Brogårdh :

: 14 Marcus Larsson - konstnär i Karlstorp :
e e
• 18 MarianneIundsdam vann resa till Mallorca •e e= 19 Tegner och prästfruarna, av John Nihlen =
• •e 20 H ögländarna , aktiva slöjdare •• •: 22 S:a Valborgs kapell o. Hultarpa marknad :

: 23 "Frå n min barndom", av Martin, Påskallavik :
e •
• 24 " A6 1924" , av "Smålandsblodet sva llar" •e e= 27 Somm ardräng i Kållemåla, av Axel Karlsson :

: 30 Handbördspokalen ~ unikt 72-å rigt pris =• •: 32 Tröskning förr och nu, av P. Andersson, Eksjö :

: 34 Mårten Skrivares bre v, av Harry Sj öman :
e e
• 36 Sång till Småland , av Helga Lindberg , Grimslöv •e e
: 38 Ett smultronställe i H ovma nt or p, av -ahl :

• •e 40 När vårsolen skiner, av Ingemar Ma lmst röm e• •e Änkan i Bråten , av Hed e• •
: 41 När ögat slocknat har, av Birger Franzen :

• e• 45 Harriet Löwenhj lem på Romanäs vid Tranås •
• , e= 49 ·P ensionerad Växjö-polis till Ibiza =
= SO Emma Berättar - ett Tra rydsminne :
• •: 52 Krigsä vent yren s store man do g i Vederslöv :

: 54 Polisman i Växj ö bygger sommartorp :
: för Europa-turister :
e SS Dikter •

= 56 Ett höla ss från Östbo =• •: 57 Klappcträet av Oskar W . Johansson :
e e
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Det enda som in te gläder oss är monopolföretaget
Pressbyrå n, som på en del håll utför det ena illdådet
efter det andra mot Vi Smålänningar.

Det är nog go tt och väl att ha energiska konsulenter
men inte är det nödvä ndigt att gömma Vi Smålän
ningar un der hyllo rna - även om den blir allt popu
lärare för varje månad. Och inte heller är det väl nöd
vändigt, kära Pressbyrån, att skrämma nya affärs
innehavare med att de inte får sälja de pressbyrå
distribuerade tidningarna om de säljer exempelvis Vi
Smålänningar! Så farliga är vi inte!

I anslutning till detta skall vi passa på att uttala ett
extra varmt tack till alla de affärsinnehavare som gör
speciella skyltningar för Vi Smålänningar. I många,
många fall har den fått mycket framskjuten plats på
affärsdiskarna. Hjärtligt tack för det!

Så var det det här med tävlingen, som gäll de att
identifiera 20 kyrkor. -I förra numret presenterade vi
de rätta svaren, men ack tror ni inte det blev ett fel
även då! Över hälft en av de felaktiga sva r vi fick in
hade förväxlat Pelarne och Frödinge kyrkor . Vi
kommenterade detta i den inledande ar tikeln men
valde bort den meningen när texten ej fick rum på två
spa lter. Sedan plo ckade vi ut de rätta namnen vid res
pektive kyrkor .. . men av någon alldeles oför klarlig
anledning byttes namnen Frödinge och Pelarne.

Att dessa båda kyrkor skulle kunna bli en fallgrop var
skrivare n beredd på från bö rjan. För att inte få exak t
samma förhållande mellan .kyrkan och kloc kstap eln
togs kortet i Frödinge från punkt sydost om kyrkan,
klockstapeln kom därvid Lv.

Vid Pelarne kyrka låg klockstap eln t .h .

Hur är det ordstävet låt er: " Den som gr äver en grop
" faller själv däri", Det är så sant så .

I ett flertal nummer har vi ha ft med dikter av en dam
som heter Ewa Johansson - en sjuttonåring frå n
Nybro, och i detta nummer debuterar en ny Ewa
Johansson som deckar förfa ttarinna. Hon är endast
to lv år fyllda och bor i Väste rvik. Vad månde bliva av
dessa fantastiska Ew or ! red.
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~111111~IIAlll~IIIIIIIIIIGA~
Tidning om och tör ' smålänningar

Utkommer de n 1:a varje månad

Ansvarig utgivare:
K G G Lindahl

Genom starten av Vi Smålänningar sökte vi realise ra
en gammal tidningstanke, att göra en tidning om
Småland och små lä nninga rn a , men aldrig en enda se
kund har tanken varit att det skulle bli en nyhets
tidning.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •= Att se och läsa i detta nu mmer =• •• •• •• •• Sid. •• •• 4. Sockenvandring i Vätterbygd - Skä rs ta d •• •
: 9. Vårflod i Emåns nedre del , av Martin =
= 10. Små Smulor i Småland , av Banjo =• •: 16. Kurt har uppträtt i 35 år ... , av Rolf Ol sso n :

: 17. Sommardräng i Kållemål a, av Axel Karlsso n :
• •• 18. Tjällossning, av Pälle Näver •• •= 19. I hjärtats vrå ... :

= Toffel storlek 430 =• •• 20. Samuel Ödman från Växjö •• •: 23. Dig vill jag möta, av Birger Franzen :
• •• Dröm eller verklighet? av Ewa Johansson •
• •= 24. Original i Bredaryd, av Eric Krantz =
= 25. Gamla hus iAnderstorp =• •• 26. Sätt en smålänning... , av Ingemar Malmström •• •
: 27. Dikter av Inga, Maj, SveaJohansson :
• •= och Nils Törnqvlst =• •• •• 28. Jag minns det som i går, •• •= av Isak Nilsson, Hallingeberg :
• •
: 30. En återblick, av Carl Jonasson :• •• 32. Skördemännen, av Torgny •• •= 33. Gökotta av Hed :

• •• Njudung, av Gerhard Jonsson •• •• 35. Försmådd kärlek i Villstad 1742 •• •
: 41. Mårten Skrivares brev, av Harry Sjöman :

• •• 42. Spöket på lon •• •= 50. Sägner om trollen i Rumskulla :

• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Redaktion
och Expedition:

Box 87,
33017 Rydaholm

Tel. 0472 /20375
Red , bos t. 206 27

Prenumerationspris:

10 nr. Kr 22:-
20 nr. Kr 40:-

Postgiro: 360025-1

Finnveden s Tryckservice AB,

Rydaholm

Nu ha r vi emellertid fått regeringens ord på att vi
inte är någon nyhetstidning och följaktligen inte bör
få de ssa tidningars förmån i form av momsbefrielse .
Dessutom fick vi samtidigt reda på att vi in te är någon
ideell tidning och kan alltså inte få tillgodoräkna oss
denna säljm ässiga belastning som motivering för att
slippa den lilla momsen.

Vi är med andra ord en helt va nlig tidning - som
Piff, Paff, Porr och Aktuellt och vad de nu heter. Det
finn s ingen anledning att behandla oss annorlunda .

Det har vi regeringens ord på, så det så .

I fö rh oppning o m a tt läsekretsen dock ska ll se någon
sk illnad fortsätter vi un gefär so m hittill s .

De tta så län ge vår lilla läsekrets fortsätter att slös a
su perla tiver på vår oidee lla utg åva .

Nu tog jag visst till i öve rka nt .. . int e hela läsekretsen
.. . hä romdan ringde en perso n, so m sa att han var
professor , oc h seda n öste han ga lla över oss fö r a tt vi
inte sä nt någon tid ning , fas t han best ällt en.

Vi gjorde snab b t en undersökning ... och fann till
vår fa a att ytter liga re ett par personer råkat ut för
sa mma ma lör .

Det har helt enk elt kommit smolk i distributionsrna
.kinerict oc h det ska ll sna rast rep ar eras.

Vint erns isra snö bilder presenterar vi i detta
nurnrn r oc h vi hoppas av hela vårt hjärta att våren
och so m ma ren ska ll vara på väg mot det småländska
höglandet.

Om inte blir det svå rt att finna inspira tion till
följ ande nummer .. . det går med andra o rd inte a tt
hitta på något oideellt, ännu mindre nå got ideellt söm
skulle få våra översåtar på bättre tankar .

Vi menar beträffande momsen - vi ville au el
sk ulle . la pa t den för Vi Sm ålänningar - men i .tä llct
höj er dom den för oss a lliho pa .. . om det nu kan <ra
till följd av alla. vårt ideella intresse .

-ahl

J
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red.

När detta skrives - söndagen den 22 maj - har det
ännu inte blivit någon riktig sommar. Solen lyser och
värmer skönt men i skuggan och på nätterna är det
ganska kylslaget.

Mellan parterna på arbetsmarknaden är det också
kylslaget efter månader av manglande. Hoppas
parterna ändå har ambitionen att bli lediga till
sommarsemestern .

Just nu rustas det febrilt överallt i vårt stora
landskap för att ta emot så många semesterfirare som
möjligt.
Den långa fritiden skapar för många sysselsättnings
problem. Resa, campa, sola, bada, upptäcka och se
på nya och gamla sevärdheter, handla och prata kan
mer än väl fylla alla sysselsättningsproblem, men även
sådana här självklara aktiviteter måste noga planeras
av såväl den enskilde som av dem som av olika
anledningar vill locka till sig de resande sysslolösa.

Hur vi än bär oss åt har vi inte möjlighet att räkna
upp allt som är värt att se uti landskapet.

Vi hoppas dock att vår lilla tidning i någon mån
bidrager till upplysningen på detta område. Gamla
historiska ting har alltid varit lockande såväl som
spännande, intressanta nya.

Snart har ett helt år förflutit sedan premiärnumret
Ett upplevelserikt men arbetsamt år ... som vi i någon
mån kan återblicka på i nästa nummer.

De närmaste månaderna kommer många smålän
ningar åter till sin hembygd, besökande släkt och
vänner. Vi vill gärna att de skall få kontakt med vår
tidning. Kanske de rent av vill prenumerera och ta
med sig provexemplar hem till småländska vänner,
som inte rest till hembygden denna sommar. Ring
eller skriv adresser till oss. Vi lovar att bättra oss både
vad det gäller snabbt svar i telefon och snabba
brevsvar. I detta avseende vill vi gärna hoppas bli som
smålandsättlingen Rolf en gång sjöng: Bättre och
bättre dag för dag!

Box 87,33017 Rydaholm , Tel. 0472/20627.

q/flll '"~IAlll~"IIIIIIIIGAIr

Vi söker
amatörförfattar-e

av alla kategorier för tillfällig medverkan i Vi
Smålänningar.

Om Du skriver hembygdsartiklar, dikter,
kåserier, noveller, vetenskapliga artiklar 
eller vad det kan vara, tag gärna kontakt med
oss.

Prenumerationspris :

FInnvedens Tryckservlce AB ,

. Rydaholm

10 nr. Kr 22:-
20 nr. Kr 40:-

Postg i ro: 360025-1

Ansvarig utgivare:
K G G Lindahl

Tidning om och för små länni ngar
Utkommer den 1:a varj e månad

Redaktion
. och Expedition:

Box 87,
33017 Rydaho lm

Tel. 0472/20375
Red. bast. 20627

q/flll'"~IAlll~I I~I I I I I~IGAIr

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •= Att se och läsa i detta nummer =• •• •• •• •• Sid. •
: 4. Konstutställning i Fröderyd :

": 7. Östbogillet :
: Flickan från hembygden, av Pälle Näver :
. 8. Glimtar från Locknevi, av Erik Nilsson •= 10. Sommaridyll i Småland, sång av I Malmström =
= 11. Eric Krantz från Bredaryd =
• 14. Hembygdsparken i Locknevi •
: 16. Bara en luffare, berättelse av Ewa J oh ansson :
: 17. Ewa från sr, Idehult :
• 18. Midsommarnatt, av Ingvar Björkdahl •
= 19. Arets svenskamerikan 1977 == 20. Markarydsminnen och historiska släkttraditioner, =
= av Thore Brogårdh =
• 24. Nils-Johan på Planen, av Greta Jonsson •
: 25. Täckegillet :
: 26. Postförare C H Juhlin - konst närsgeni från :
• Annerstad •= 28. Dramat på Heden, berättelse av Stig H Fu nke =
·.e 29. Tystnaden talar, av Ellen i St römsnäsbru k =

32. Kan ni tänka er dom rev detta-hus •• •• 33. Hon kallas Bidrottning, av Anna Karlsson • "r-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - __
: 34. Små Smulor i Småland, av Banjo :
: 36. Med bil till Gränna år 1913, av " Smålandsblodet :
e svallar" e= 41. Skolminnen från Öja, av Eric Cronquist == 42. Olof gör gungstolar , av Rolf J K Olsson =
• 43. Blå Jungfrun i Kalmar sund , av Martin •e e
• 4~. Mårten Skrivares brev, av Harry Sjöman •
: .Sl . Den tusenåriga eken i Rumskulla : l

: 52. Mellan Ekeku ll och Marianneiund , av -ah I :
e 56. Bildsvit från Rumskulla e= 58. Handpappersbruket i Ösjöfors 200 år == 60. Då gjo rde dom tändstickor i Lö nneberga, av =
• Nils-Evert Svenss on •
: 63. Stadsresan av Oskar W Johansson :
: 65. Kärrastugan i Bredaryd :
: 66. Bönderna i Bo, av Hed :

• •• •• •
• • ••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• IL- ~

3

Sidan 17

Sök med Ctrl F -  Anteckna sidnummer!

Antikvariat CITRON



Will

~ @

Bruk 2OO-årsjubilärar ,Markarydsminnen

Med bil till ' Gränna .å r 1913
~ ,

Skolminnen-lran 'öjaK-onst i Fröderyd

Från Ekekull till Marianneiund

"68 sidor - 5O artiklar 1OO_.talet bilder;

Ewa från Idehult, Nybro Krantz från Bredaryd
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Att se och läsa i detta nummer

Sid.
4. Thores Sjuhult ett paradis
9. Stadsparken i Jönköping

12. LIndshammar ett glasbruk med färg
15. Rhodesiamissionärer från Tjureda och"Vrigstad
18. Torparen, dikt av Hed. "

19. Hultaby slottsruin
20. Episoder från skoltiden I Granbult
24. Bälgakungen från Järnforsen
25. Husförhör I Bredatyd
26. Gästgivare och bondetågsfarare från Vrå

29. Idyller vid färdvägen - Idesjö, Hjortsberga, Torne
30. Heliga Birgitta fick Hagelsrum som gåva
32. Linnean Blommar, dikt av Kurt Sanden.
33. Soldat Storm från Mörlunda skriver brev.
34. Småländsk PR-visa av Banjo

36. Från Urshult till Torne - Sirkön
40. Lunnabacken. Urshult.
41. Casimirsborg - anrikt slott I tjusande Tjust.
42. Pälle Näver fyller 80 år
44. Små smulor I Småland, av Banjo

47. Bakom spindelns nät, dikt av Ewa Johansson, Nybro
48. Här byggdes kyrka på 9OO-talet
49. I stallyktans sken, av Oskar W Johansson, Kortebo.
51. Kurrebo blommar - sommarkväll hos Pälle Näver
52. Kortvaruresande I Småland 1926 -Gränna - Flnnveden-

57. Tankeställare, dikt av Greta
58. En utflykt till Målaskogsberg
59. Röster från det förgångna, DV Axel Karlsson, Rumskulla
60. Arbetet och döden, novell av Birgitta Linden
61. Minne, dikt av Birgitta Bååth

62. Att leva, dikt av Hed.
63. Det var Inte så, dikt av Ingvar Björkdabl
64. Näckrosen, dikt av Pälle Näver
65. Tankar, dikt av Edwin Johnson
67. .Kopparslagaren I Kalmar - ett turistmål

73~ Oknö - semesterö
76. Mårten Skrivares brev
79. Korrö hantverksby
80. Sommarstaden Västervik r

82. Hur Visingsö uppkom
Sommarvisa av Martin

83. Linnes Råshult.
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• o: Att se och läsa i detta nummer I• •• Sid. o• •
• o• 4 Konst-succe i Åseda •
• oI 7 Hunger och Törst i Småland I
• •: 8 Inga Sjöquist sjunger Pälle Näver o. Birger Franzen :

i 10 Minnen fr. Solberga by i H ögsby :

I 12 Spökerier i Pjätteryd :

• o: 13 Små Smulor i Småland I
: 17 Minns Du vår gamla skola? I• •. • 19 Minnen från barndomens daga r :

• oI 20 Flickorna i Småland I
• •• 22 Förnämligt konstskapande i Rumskulla •• •: 24 Gamla Sägner från Lidhult :
o •
• 25 Brev från Östgötska •o •
I Skördetid för 50 år sedan , Bredaryd I
• •• 26 Marknad i Vetlanda år 1915 •• •
: 28 TV-Resan - TV-Levi på äventyrlig båtresa :
o oI 29 Tankar av Edwin Johnson I
• •• 30 I livets labyrinter, av Inga o• •: 31 Brevet hem, av Torgny :

• o• 35 Folktro i gången tid •
o •
• 37 Mårten Skrivares brev •
• oI 41 Demonstration i Kärda !
I 42 VetIanda Stadshus =

I 43 Höstbilder :

. 44 Potatisplockning i
I Den gamla kvarnen :· ~I :• •
• I...........................................

På tal om konst vill vi gärna nämna om ett fint arbete
som utförts av några skolelever i Tranås . De har
under det gångna året gjort en fullständig inventering
av vad staden har och har haft av konstnäre r och i en
liten bok presenteras de alla - 79 stycken . Några av
dem var verksamma redan under förra århundradet
och har gått ut tiden, men de flesta är aktiva konst
skapare. Vi hoppas kunna återkomma till åtminstone
några av dem vid senare tillfälle.

När ni läser dessa rader är det det bästa bevi set på att
vi lyckats komma ut i rätt tid även den här månaden ,
trots den stora åderlåtningen på personal.

I detta sammanhang vill vi endast ge vår honnör till
Ingegerd Rosengren, Inger Söderbom, Lennart Sten
man och Göran TranelI för ett gott arbete . Sa mtliga
studerande vid Holavedsskolan i Tranås.

En lång rad av förnämliga sk rivare ha r sänt oss artik
lar och dikter och många av bidragen ha r vi inte
hunnit få med i detta nummer, men de ko mmer sena
re - var så säkra.

3

Just nu är det konstutstälIngarnas tid oc h vernissager
na duggar tätt. Det gör oss ont långt in i bröstet att
inta kunna besöka dem alla. Ingenting är tr evligare än
att studera olika konstskapares alster .

Och det är skrivarens förhoppning att innehå llet även
denna gång skall vara så pass tilltalan de att st römmen
av nya prenumeranter och lösnummerköpare fortsät
ter.

-ahI

I en tid då så mycket förändras svindla nde snabbt är
det speciellt angeläget att ta tillvara alla kontakter
med en gången tid. Våra hembygdsforskare räcker
inte alltid till och många av dem blev säkerligen glada
om skoleleverna mera ställde up p fö r intervjua rbete .

En honnör även till skolan och alla som me dverkat till
den slutliga produkten.

i
Tänk vad mycket positivt kulturarbete sk olorna ' runt
om i vårt landskap skulle kunna utföra om de allmänt
följde detta Tranås-exempel oc h skild ra de sina kom
muners aktiviteter på olika områden.

När detta skrivs är det endast tre dagar kvar tills
Posten skall ha postsäckarna med prenumerantexem
plaren. Det är alltid lika spänna nde och jobbigt. Men
ännu mera spännande är frågan om det skall dyka
upp någon sökande till vå ra lediga tr yckarjobb.

Vi Smålänningar 1976
finns nu att köpa i plastpaket om 6 nummer.
Några hundratal årgångar finns ännu kvar till ett pris av 15
kr. Beloppet kan sändas till Vi Smålänningar, BoxS7, 330
17 Rydaholm , post giro 36 00 25-1 , skriv även"Årgång -76"
på talongen och så er adress förstås.
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Tyvärr blir nog detta nummer en vecka försenat. I
handeln omkring den 8:e . Och så även december
numret. Vi ber om överseende och hoppas på strikta
tider nästa år :

S, sakteliga hå ller våra perso nal problem att ordna
. ig. Två duktiga ungdomar har redan börj a t på vå r
fotoavdelning resp. monteringsavdelning oc h en tidi
gare medarbetare är på väg att återkomma oc h blir då
en god förstärkning på trycksidan.

Det har varit en jobbig oc h besvärlig höst oc h det är
inte utan att det stundtals ta rvats ett go tt knippe a v
den envishet som vissa lä nningar lär va ra utrust ade
med och tack oc h lov de n ha r int e va rit ens id ig utan
mån gsid ig förty att alla knegat fö r sa mma mål - a tt
klara skivan trots personalkrisen.

Förhoppningsvis kanske den närmaste tiden ge r några
timmar över för resor ut i vårt sköna lan dskap.

Många i läsekretsen har sänt oss hugnesamma brev
och andra vänliga ord via telekabel. Vi är glada fö r
allt och inte minst för de många bild- och textbidrag
vi fått. Utan dem hade det varit nära nog omöjligt att
göra en tidning. Tack för allt. Snart nog kanske vi får
tid med ett litet brev.

Återstår en man för vår arkoffset, men vi fortsä tte r
att hoppas . Sedan kan vi klara oss ett tag framöve r.Prenumerationspris:

FInnvedens Tryckservlce AB,

Rydaholm

10 nr. Kr 27:-
20 nr. Kr 45:-
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I Hermansson, Marianneiund I • och berättade .· -, .• 23 . En höstflicka, av Pälle Näver • o . \ Vid 27 års å lder gifte sig I
: I , .\\ . Dina och 1914 flytt ad e hon.,
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4. Grä nna genom tiderna, av Oskar W Johansson
9. Jul i Småland 1750

12. NOJ"Lokomotiv f1ö~ i luften , av Torstens Sundkrans
14. G rä nna ...
18. T re dikter av P älle Näver
19. Stenfor s kvarn , av Axel Karlsson
20. Glimtar frå n Kråksmåla, av Ewa Johansson
22. Dr ottning av december, dikt Torgny
23. Minnen frå n "Våran gård" i Jönköping, av Sten Almkvist .
24 . Den ga mla parken. av Oskar W Johansson
25. När jag var ba rn. av Ku rt Sanden
26. Jul firand e i g ånge n tid, av Rut Hermansson
~8 . Peter Wieselgr en - ett 100-årsminne, av Richard Sterving
31. S ällska pet Ane

Lidhull oc h Ode nsjö
32. Älmhult i gå nge n lid, av T ho re Brogårdh
34. Små smulo r i Småland, av Banjo
37. Riddaren Eb be Skra mmelsso n. av J. S-n .

Del övergivna so mma rhuse t, av Nils Törnqvist
38 . Sven sk mat och dr yck i gå ngna sekel, av Iren e Blennby
41. Vägmärken minner om ga mla tid er , av C hrister Hugo
42 . Grunden till Timsfors, av Hilding Stra ndh

Servitrisen, av Birgilla Bååth
44. TV-resan , av TV-Levi
47. Jag är oroad , av Edwin J ohnsson
49. Byns siste so lda t , av Oll e
50. Sällsa mt landskap, Erik Lindgren om John Nihlens

nya små la nds bok
51. Mårten Skrivares br ev, av Harry Sjöma n
52. Di Gamle, av Hilding Strandh
54. Vå r vä rld - vå r jord , av Rut Hermansson
55. Lidandet kan inte vägas, av Birger Franzen
56. Stjärnan, av Svea Johansson
57. Småland, av Rut Hermansson
58 . Höstvind, av Birger Franzen
60. Unga djärva cykologer, av Rolf J K Olsson
62. Amerikapaketet, av Sune Seiborg
65. Nyårsdagen, av Nils Törnqvist

. Skiljemuren, av Ewa Johansson
66. Advent, av Nils Törnqvist

Julens Klockor , av Inga
67. Ju l-Pussel
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Att se och läsa

Prenume rationspris:
10 nr. Kr 27:-
20 nr. Kr 45:-
Postgiro : 360025-1

FInnvedens Tryckservlce AB, Rydaholm

i detta nummer

Föreliggande utgåva är sista numret för 1977 och
nästa månad kan vi alltså börja årgång nummer tre.

Ett år går förfärligt fort ... speciellt när man hunnit
en bit över åldersmedium .

Det har varit ett växlingsrikt år 1977.
På riksplanet har den ena krisen avlöst den andra i
rask följd. Företag har slagits ut, företag har "räd
dats", miljoner har rullat ...

Byråkrater har rullat tummarna i förtjusning över
sin egen förträfflighet ... de små dockorna, som vi
nämner politiker, har lydigt dansat på dockscenen.

På den stora världsscenen synes samma skådespel
uppföras även om byråkraterna har något mindre in
flytande på de dansande.

I dessa stora sammanhang är det allt svårare att pla
cera in små enkla företag eller enskilda människor.
Speciellt då den kategori som i dagligt tal skälls före
tagare.

Denna grupp borde för länge sedan varit utrotad ...
utsugare har vi naturligtvis inget bruk för. Det är bara
båg när olika smågrupper ropar på hjälp ", hjälp
oss .. . hjälp oss ... rädda vårajobb!!!

, Byråkraterna har lösningen. Låt dem använda den.
Ett lagenligt undertecknat papper blir en deklaration
som löser alla problem. Varför våndas och slita när
allt är så enkelt? Byråkraterna har lösningen. Om de
inte vet hur de skall göra är allt hopp ute ... då får vi
vända oss till facket! ! Och då . .. jäklar amm ..

Nästa år planerar vi komma ut med elva nummer,
vilket innebär att nummer 18 kommer redan i början
av januari ... om byråkrater och fack så tillåter.

Ett flertal småländska skrivare har i detta nummer
skildrat hur det var förr ... inte minst vid jul.

Glöm gärna bort det här med byråkraterna. Låt oss i
stället syna dem lite närmare när vi skriver 1978.

God och trivsam helg för Er allesammans! !

RÄTTELSE
I novembernumret hade vi en artikel med rubriken
" Minns Ni Präst-Kalle... " och av anledning som jag
int e kan förklara uppgavs fel författarnamn. Patrik
Hermansson had e inte skrivit utan den rätte författa
ren är Isak Nilsson, Hallingeborg och jag får härmed
bedj a båda herrarna om ursäkt för felet och det obe
hag det kan ha vållat dem.

· GL
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Sid .

Att se och läsa i detta nummer

När dessa rader nedskrivs har åter en j ulhelg gått till
historien och nu ... när Ni läser dem har vi vakat in
det nya året och skriver 1978. God fortsättning !

De allra flesta av oss har väl en del önskemå l och
förhoppningar vad det gäller framtiden och några
kanske rent av avgav högtidliga nyårslöften .. som
man håller långt fram i februari.

För skrivarens del stannade det hela vid en from fö r
hoppning och den riktar sig speciellt till den myndig
het som kallar sig Statistiska Centralbyrån. Det är den
byrå som sammanställer siffror på hur mycket samt
liga inbyggare i detta land förtjänar under ett år och
kanske ännu viktigare: siffror som anger värdet av
den totala mängd varor som tillverkas. Ja, inte nog
med det, byrån plussar även på med värdet av alla
tjänster som utföres inom landet under ett år. (Exem
pelvis utskrivandet av kvarskattsedlar , parkerings
böter, skattetillägg och mycket annat värdefu llt!?)
Sammanlagt ger denna plussning en betydand e ök
ning av BRUTTONATIONALPRODUKTEN .. så är
nämligen namnet på det sammanlagda värdet av till
verkade varor och utövade tjänster.

Och det är just här skrivarens personliga förhopp
ning för framtiden kommer in. Den lyder: Sluta med
att plussa på detta tjänstev ärde. Det får nämligen
förödande verkningar i vissa sammanhang.

Låt vara att många tjänster direkt påverkar produk
tionsresultatet i positiv riktning men det överväldi
gande flertalet tjänster är rätt och slätt tjänster och
bör allmänt uppfattas som sådana .. även om ma n
stundom vill sätta många frågetecken.

Tjänsterna är riktade mot oss inbyggare i detta land
och alltså en förmån. Så här långt är det säkert inte
många som opponerar sig .

Men nu kommer vi till "pudelns kä rna" som man
säger. Sedan lång tid tillbaka har många ekonomer
och an dra ledande personli ghe ter ansett det riktigt att
de n ökni ng bruttona tionalprodukten utv isar för ett år
skall fö rde las via lönerna. I den mån detta lycka s in
träffa r det egendomliga att ju flera förmåner i form
av tjänste r, från exempe lvis sta t och kommun, som vi
tillgodo räknar oss, ju mera ökar bruttonationalpro
duk ten. Och seda n söker vi dela upp denna ökning.
Ekva tionen gå r inte iho p .

Om An dersson, Pett ersson och Lindström erbjuder
sig att utan kos tnad sköt a min trädgård så motiverar
inte detta att skrivaren av alla andra i samhället skall
begära en slant för att dessa tre hjälpsamma männi
skor utfört kostnad sf ri tjänst. Egentligen borde det
vara min sak att betala dem eller åtminstone bjuda på
kaffe.

Tänk efter !

Del m åste vä l vara något fel nån stan s.

Prenumerationspris:

10 nr. Kr 27:-
20 nr. Kr 45:-
Postgiro: 360025-1

FInnvedens Trycksenllce AB, I Rydahol rri
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t. Skeppare Jansson - ett Västervi ksoiiginal, av Pa trik Her-
man sson .

S. Din längtan finn s, dikt av Edwin Johnsso n
6. I det lju sa , glada Små la nd - en LP-presentation
7. Vrigstad anno 1904
8. En tidning kommer till .

10. Små Smulor i Små land av Banjo
12. Konstruktion , dikt av St ig Högstedt
13. Eli drömlandska p, dikt av Stig Högstedt
14. Vallareliv - berätt else av Oskar W Johansso n

Tidning om och tör smålänningar
Utkommer den 1:a varje månad

Ansvarig utgivare:
K G G Lindahl

IS. Linne och han s ap ostlar - av T heodor Cronqv ist
I i. Sä llskapet Ane

Ripedal - dikt av Mart in
Jag ville jag kunde - dikt av Gustava

18. Knuts 37-åriga buss - av Rolf J. K. Olsson
Ga mmalmansblick - dik t av Ellen

19. All röka eller icke rök a - av Cec ilia
rst iderna - dikt av Asta

20. Min nen från en krig svinter - av Axel Karl sson
2 t. Det nya dragspelet - dikt av Byaskri varen i Landsbro
22. Våra händer, av Rut Hermansson

daktion
h Expedition:

Box 87,
17 Rydaholm

I. 0472/ 203 75
. bast. 20627

23. Mo rmors tavla - Livsl ycka - Det levande språ ket _
tre dikter av Pä lle Näver

24. Emigrant i fara - kriminalnovell av Inga Hammarström
25. Glöm - dikt av Ellen
26. Tu ppen - dikt av Sixten Allvin
27. Våra Halmtak - av Johan Severin

Som ädelstenar - dikt av G. C. Månsson
28. Hös t - dikt av Josef Lindberg
29. Två upptågsmakare - dikt av Oskar W. Johansson
30. 85 år sedan järnvägen kom till Ma rkaryd

Min årsbok - dikt av Rut Hermansson

33. Länglan - dikt av Siv på Järndammen
34. Ta nnå kcr kyrka , av Olle

Tror Ni på spöken? av Tage Ekelöf
35. Hästhults såg o. kvarn i Odensjö
36. Virserums socken i Aspe lands härad, av Gö sta Lind ström
38. Kommunikation i glesbygd - av Ing-Britt i Ukna
4 J. Eskilslorps gamla skola , av Eric Krantz
42. En liten hand - dikt av Göte Johansson

Vinlerdag - dikt av Malle Markheden
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Tidning om och fö r smålänningar

Utkommer den 1:a varje månad
Ansv~rlg utgivare: K G G Lindahl

Redaktion ocn Expedition: Prenumerationspris:
Box 87, 33017 Rydaholm 10 nr. Kr. 32:-
Tel. 0472/20375 20 nr. Kr. 55:-
Red. bost. 20627 Postgi ro : 360025-1

Flnnvedem TrycllHrYlce AB, Rydaholm

Att se och läsa i detta nummer
Sid

4. H ögsby - en historisk bygd , av Ernst Vietorsson
6. Bilder pa villoväga r
H. Åsarock nen vid Lidhult, av A B
'}. Verkligh et oc h dr öm på Kon stnär sgå rden Brärnö i Inga to rp

II . Vad har hänst, av Göte Bladh
12. I det lj usa, glada Små la nd, av Ban jo
14. Varen - berä tt else av Pä lle Näver
16. Säll sk a pet ANE

En ny dag, av Päll e Näver

17. En Smalänning pa böljan blå, av TV -Lewi
IS. Ur Minnenas Dag bo k, av Nils Ryden

Vin tervy, av Inga
Tövadersdagar. av Greta Månsson
Om an ögats tar är salt, av Ewa J Oscardotter

l '}. Minnen Ira n Värnarno Folkhögskola, av Märta Berg
20. Till en saknad vän, av Ingva r Björkdahl
21. Miljon ärsoncn , a" Sixren Allvin

Garnm clda nven-, vänner, av Byaskrivaren

22. Varner Ryden pa Växjö seminarium, av Th Cronqvist
l ' undct ing, av Stig H Funke

23. Traden , av Har bro
24 . Po tutis pa lycka , av Hans Evert Rene

25. Pra tstund pa byväg, av Bert il J
l.n liren fa bel , av Ingvar Bjö rkda hl
(j od natt so l, av Ron ny Mörnsj ö

26 . h an cu la sa rett , av Birgitt a Bååth

27. Livets Rosor, avBriua J ohansso n
2l'i. Var i lutr en. av Ewa J Oscarsdotter
2'}. M öte med varen, av Siw på Jä rn da m men
30 . I'and lä karbcsö ke t, av Ellen J o ha nsso n

Al crblick och livsåsk ådn ing. av Ernst Vietorsson

3 I . (j ärd sgards-J an , i Tj ust, av Henr ik Va lentin-Peterson
32. lit ga mma lt brunnska pell . av Eric Kra n tz

Att leva , av Birger Fr a nzert
I hamn, av Ingvar Björkdahl

.U . lamiljc n Ha nsso n, av Gun Gy llenspetz
l3å rndomcl1'> hamn , av Torg ny

34. Brazil Jacks jä t te posit iv . av Rol f J K Olsson
35. Bildsvit Iran Trasth es mu sikmu seum , Ryd

41. Sma landsva r , av Leif Eriksson
42. landvärk - un gd omsm inn e av Rävern åla-pensionär
43 . När Vetl anda blev sta d .av Byaskriva ren

Ganila sa ker, av Stcn Åke Olofsson

44 . Var ga tid er i Vo xt orp, av Gö te J oh an sson
45. Bouppteckning, av Hyaskrivar en

Konst i Emmaboda
47. Äggatide r , av Byaskr ivar en
4H. Ett misslycku: sla lorn åk , av Oscar W Joha nsson

Tidningen Vi Smålänningar har förmodligen den
trognaste läsekrets so m någon publikation kan
uppvisa .

Sågou so m varje da g sedan vi började reklamera för
prenumeration på tidningen har prenumeranter
strö mma t till och ytterst sällan har någon' avbeställt
t idninge n - 4-5 per soner. Ett tiotal har övertagit
prenumerationen eft er bortg ången anförvant.

Varje vecka kommer ett eller flera brev med lovord
om tidningen och många anser att den är alldeles för
billig och föreslår kraftiga prishöjningar .

En och annan är orolig för tidningens framtida
utgivning. Alla vet att det är kostsamt att göra
tidningar ... men vi för söker följa den gamla levnads
regeln : rä tta mun efte r matsäcken, vilket i praktiken
betyder mån ga obetalda övertidstimmar .. . aven stor
och intresserad familj .

Men detta är inte hela sanningen . Utan den stora
kre ts av ent usias tiska fritidsmedarbetare med ringa
anspråk ekonomiskt sk ulle det inte vara möjli gt
presentera en tidning av dett a forma t och innehåll.

Vi är glada och tacksamma för denn a hj älp och
hoppas efterhand kunna höja ho no raren .

N ågon risk för tidningens fra mtid på grund av
om ständigheter som här berörts föreligger alltså inte .

Den enda risk skrivaren i detta ögo nblick kan tä nka
sig : är all vi inom ett halvår eller så skulle få en sådan
regim i landet, att FÖ RINTELSE N av det fria o rdet
börjar .. . och ka nske också fö rintelsen av ob ehagliga
figurer .

Alla so m driver före tag av något slag har nogsamt
lagt på minnet alla hotelser. Vi är helt enkelt inte
önskvärda i det samhä lle so m kan ske blir en realit et
om något halvår.

Hur för intelsen kommer att ske blir det tid s nog att
fä besked om . Den dagen, den sorgen .

Fram till dess vill vi gärna hävda alla rasers rätt all
leva liksom oliktänkande i alla " istiska" stater runt
vär lde n .

Och vi kan bara innerligt hoppas att huvudparten av
vån folk i dessa dagar fått sig en ordentlig tanke
stä lla re om vad totalitära statsskick kan leda till.

-ahl
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Tidning omoch för smålänningar

Utlcnmmer den 1:a varje månad
Ansvarig utgivare : K G G Lindahl

Redaktion ocn Expedition: Prenumerationspris:
Box 87, 33017 Rydaho lm 10 nr. Kr. 32:-
Tel. 0472/20375 20 nr. Kr. 55:-
Red. bos t . 20627 Postgiro:.36 00 25-1

FInnvedenaTryckMlVlce All, Rydatlolm

Att seoch läsa i detta nummer

Sid.

4. Ljusa , glada Småland, av Banjo
6. Toppens löjd iStråkeved
8. Od ensjö Prästgård, av Banjo

9. Höstt ank ar, av Ewa J. Oscar sdott er
10. Gestalt er i väckelsetiden
II . Källvik i mitt hjärta, av Ingrid Ah-n Larsson

12. Marknadsliv i Små land, av Banjo
17. Soel Kalles konsert , av Ivar Johansson
18. På bölja n blå, av Tv-Lewi

19. T re dikt er , av Pälle Näver
20. Så minns jag två olika krigspersioder , av Rut Herm an sson
21. Dikt, av Edwin Johnson .

22. Peller ins mar garin , av Bju rdalen
Siv har sa mlat in 10.000 farliga dosor

23. Haraid s tr akt or , av Rolf K J Olsson

24. Blomstertid, av Oskar W Johansson
Den sista rosen, av Greta Dahlberg

25. .Möte med små länninga r, av Bror Brehmer
Höst vid Hindsjön , av Olof Tillmo

26. Marieholmsbruk

27. Mad ame Gustava, av Helmer Johann esson
31. Ett Barndomsminne, av Ebba List'

Höstbild, av Ingvar Björkdahl

32. Ja, se pengar, av Arne i Vimmerby
33. Den första cykeln, av Oscar W Johansson
34 . Nisse i Tånneryd, av Thore Brog årdh

35. Skornak' re-Nisse, av Henr ik Va lentin
Skördetid, av Albert G ra nmo

44 . , är höstlöven falla, av Alber t G ra nmo

47. Dikt , av Edwin Johnsson
48. Flahulta r' n, av Byaskrivar en
50 . VetIan dav isa, av Sixten Allvin

'.__w ••• _

Något försenat kommer här ett nytt nummer av Vi
Sm ålänningar. Jag skall inte 'närmare ingå på de
problem som orsakat förseningen eftersom det finns
hopp att problemen helt eller delvis försvinner. Dock
må det sägas, att jag endast för någon vecka sedan var
beredd att forma dessa rader till ett farväl till
läsekretsen.

Men vi fortlever som tidning och vi fortlever som
företag.

Kärva tider förutspås - men finns det liv finns det
hopp - är ett gammalt talesätt. Hellre ett liv i
knapphet än inget liv alls.

Denna spalt har ofta blivit skrivarens forum för
luftande av personliga krämpor. Så inte denna gång
men nog finns det anledning till någon liten klagovisa.
Jag tänker då framförallt på de många och envisa
lågt ryck som hela denna s.k. sommar svept in från
den stora Atlan ten. De lågtrycken har omintetgjort
må nga planerade resor ute i vårt vackra landskap och
de so m fu llfölj ts har alls inte uppfyllt förväntningar
na .

Soliga sommarbilder att ta fram under vinterdagar
na har det inte blivit. Man får vara glad ändå, värre är
de t för dem som haft till uppgift att bärga hö och säd.
Pa somliga ställen har sädesfälten varit pressade till
m rke n och skördetrösk orna har inte kunnat använ
das.

Nu några rader om os själva . Vi skulle så gärna vilja
komm a hem till fler småländska hem. Framförallt
därför att den nuvarande läsekretsen så enstämmigt
tycker om tidningen och dess många skrivande
medarber are. Dessa skrivande medarbetare är sanner
ligcn värda en ännu t örre publik.

Ila vet dessutom alt en tidningsupplagas storlek
ofta är helt avgörande för respektive tidnings
c istc tsrn öj ligheter och vi vill inte dölja att ytterligare
n got tusental prenumeranter skulle öka möjligheter
na at t lämna medarbetare anständiga honorar och
göra reportage om smålänningar utanför landskapets
gränser. Eller med andra ord få möjlighet att
fördubbla redaktionen till åtminstone en heltidsarbe
tande.

Som ett led i denna strävan har VI författat en
al~110nS på sidan 49 - läs den!

hl

Rekommendera
Vi Smålänningar

till vänner
ochbekantaI •,-.,---.,----------------.
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FInnv_na Tryc....rvlce AB, Ryda"olm 1879

Att se och läsa i detta nummer

Tidning om och för smålänningar
, Utkommer den l:a varje månad

Ansvarig utgivare: K G GUndahl

till vänner
och bekanta!

Prenumerationspris:
10 nr. kr. 32:-
20 nr. kr. 55:
Postg iro : 360025-1

22. Ur sägen och hävd om Voxtorp, av Johan Severin
23. Väntan, av Edwin Johnson
24. "Jätten" Edman och andra skådeobjekt, av Banjo
25: För 50 år sedan, av Eric Krantz .

Gracerna, av "Byaskrivaren"

26. På vakt någonstå ns i Sver ige, av Oscar W Johansson
27. H östvisa . av Inga .
28, Lycka, av Signe Karlsson, Lindome
29. Visan om Petter, av Banjo

30. Glaskonstnärer i VetIanda, av Sixten Allvin
3 1. Julafton i byn, av Sigvard Stenstorp
32. Silvermorgon, av Ewa J Oscarsdotter
33. Allhelgonakväll, av Ingvar Björkegård

34. Torp jag minns frå n Söderåkra, av Torsten Sundkrans
36. Allhe lgonadag, av Ingvar Björkdahl
39. Pauline Westdahl, av Richard Sterving
38. Olöst gåta, av Inga

39. Höst i hembyn, av Helga Dahlgren
40 . Vid min barndoms sjö, av Gustav Lorentz
41 . När dansen gick på Forellöama, av Hilding Strandh
42. Väntade 75 år på Sverigebesök, av Kurt Svensson

43. En Små länning på böljan blå, av TV-Lewi
46. Höstsol, av Inga
47. Anna Andersson - vå r ä ldsta lottförsälja re, av Leif Eriksson
48. Då tänkte bonden om, av Axel Karlsson

f 49 . Till Sörjande och,Allhelgonakväll , av Ingvar Björkdahl
51 . Juldagsmorgon, av Sixten Allvin
52. Kjell--:ke brevväxlar med världens stora, av Rolf J K Olsson
53. Ett mote med skogens konung - Algen, av Signe Karlsson

54. Gestalter i väc kelsetide n, av Ernst V Nilsson
57 . Kungsbro - bro och marknadsplats i Järeda
58. Till ett barn, av Birger Franzen
59 . I Vättehagen och Julafton, två dik ter av Pä lle Näver

Sid

4. Hobbykonst i Vätterstad, av -ah l
7. Vid barndomshemmet - Klav reströmsminnen - av Åke /

Johansson
8. Fröreda by i [ äreda - en spege l för tider som svunnit

i O. Världens högsta skulptur i Hogberga
13. Glasbruksdokumentation .
14. Biskop Tegner och Wendela Hebbe, av David Stavenheim
15. I det ljusa, glada Små land, av Banjo

18, Ca mma l prästgård i B;ed~ryd, av Eric Krantz '
19. Henrik Gustav Hultman, av Th eodor Cro nqvist
20. Höst, dik t av Sixten Allvin
2 1. Gripegård, av Josef Ernstsson

; qJ#III IJI~I IAlll~I I~I I II I~leAR

Redaktion och expedition:
Box 87, 330 17 Rvdaho lrn
Tel. 0472/203 75
Red. bast. 20627

Rekommendera
VlSmålänningar
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Annved.... Tryckeervice AB, Rydaholm 1979

~111111~IIÅlll~II~IIIII~18AR
Tidning om och för smAlänningar

Utkommer den 1:a varje manad (ej febr . o. aug .,
Ansvarig utgivare: K G GUndahl

Gott nytt
år 1980

. .4~

I970-tall'l år tillända och nu r vi in j -tt Iörh pp-
ningstullt 19S0-tal. F"r varj e r blir man äldre, år
läggs lill år , och sna rt randas d en el ' g man m åst
"lämna båten" - i va rje fall som aktiv "m. tros".
Förhoppningsvis kan man som gla ci p n ' jon " r f . ka
med ytterl iga re fl gra solva rv.

Prenumerationspris:

10 nr. kr . 35:-

Postgiro : 360025-1

Redaktion och expedition:
Box 87, 330 17 Rydaholm
Tel. 0472/20375
8ed . bast. 206 27

Att se och läsa i detta nummer
Sid

4. Hos Sm åländsk hembygdspionjär. .. , av -ahl
7. En ny årsönskan, av Oskar W Johansson
8. Korgarnakaren i Södra Unnaryd, av Bertil

Johan sson

9. Jag skrev ett brev. iav Greta Dahlberg
10. Gestalter i väckelsetiden - Det- svenska sions

Näktergal, av Ernst V Nilsson

14. En smålänning på böljan blå, av TV-Levi.
15. Minnen från beredskapstiden, av Ernst Victors

son

Dock ska vi inte spekul era kring dessa ting just nu
utan i stället se framåt och då framförallt på vå ra
tidningars framtid .

Flera gånger und er det gångna åre t har vi i denna
spalt snuddat vid en del bekymmer. Vi har und vik it
detalj er, vilket givit upphov till olik a spekula tioner.

Så mycket ka n vä l avslöjas: Det rör sig inte om per
sonliga bekymmer, inte heller bekymm er för det
gemensamma familjefö retaget, som allt som oftas t
kommit på tapeten i massmedia.

Dessa senare problem få r efter en tid sin rätta pro
portion. Modenycker växlar och moden försv inner.

16. Julottebesök i H allingebergs kyrka, av Rut
He rmansson

17, Kom kom till mig i na tt , dikt av Edwin Johnsson
Min Arsbok, av Rut Herm ansson

18. Huskurer och kloka gubbar, av Gun Gyllenspetz
19. Glimtar från min barndom, av Märta Berg
22. Ur minnenas dagbok, av Nils Ryden

Välkommen åter till Gränna! av Erland Skoog

23. Surbrunn - Månghundraårig hälsokälla i Rums-
kulla, av Axel Karlsson .

24. Var Vetlanda stad under medeltiden? av Sixten
Allvin

Ett gammalt foto, av Byaskrivaren iLandsbro
Då vintergator glimma, av Birger Franzen

26. Sjösänkning vid Huseby, av Leif Ericsson
27. Rya Gård, ny följetong av Tim Halt
28. Nyår, dikt av John Ljunglid

29. Om jag finge gå ut och julhandla.. av Sture
Brunninge

30. Före Skördetröskan, av Oskar W Johansson

31. Slädparti, dikt av Rut Hermansson
38. Något att skratta åt, av Torsten Sundkrans
40. Akta skogen! av Banjo
41. Om lorten i borgmästarens port, rimkväde från

Växjö. .

i Rekommendera
Vi Smålänningar

till vänner
och bekanta!

Ena året är det brottsligt a tt ordna jobb åt unga
människor , andra å ret ä r det högst behj ärtan svärt.
Ena året ä r begreppet "företagare" det uslaste som
finns, näst a å r är det själva förutsättningen för väl
färd , bl. a.

Allt detta speglar väl en djup oro bland ett stort
antal människor. En oro som sannolikt efter en tid
försvinner varefter tillvaron får mera beständiga och
hållfasta normer.

Låt oss hoppas att just detta år som nu börjat blir ett
uppbyggnadsår på alla området och att modeinrikta
de lycksökare av olika slag får ordentlig motvind.

En sådan utveckling gynnar faktiskt i hög grad vårt
företag och vår tidning Vi Smålänningar.

God fortsättning alla trogna prenumeranter och lös
nummerköpare samt alla skribenter av vers och
prosal .

red

O mslagsb ilde rna visa r dels Lina
Sandell-stat yn i Fröderyd - se
vida re a rtikel - oc h dels Pingst
kyrk an i Klevshult som ä r en stil- l

full representant för landskap ets
mån ga frik yrk or.
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Rnnv_ Try_rvlce AB, Rydaholm 1980

Sidan

-----------------

Prenumerationspris:

10 nr. kr. 35:-.

Postgiro: 360025-1

Redaktion och expedition:
Box 87,33017 Rydaholm
Tel. 0472/20375
Red. bost. 20627

28. l en spegels skärva, av John Ljunglid
Flickorna i Småland, foto av T M

29. Rya gård, följetong av Tim Hall
Om i dag var i går, av Eva Johansson Oscarsdotter

30. Unik, men sann rävjakts-historia, av Eva Danielsson

39. Tänk om, av Rut Hermansson
40. Korsord
42. Ny idrottshall i Växjö, av Leif Eriksson

31. Visit på gården - en vintertavla . av Oscar W Johansson
32. Korsberget ochSnytesten, av Axel Karlsson
33. TV-LeVis bästa historier
34. Asedabo visade konst på hemmaplan

36. Bredaryds första postkontor, av Eric Krantz
En ny vinter, av Anne Mattisson

37/ Våghalsiga bröder från Tofteryd, av Harald Stååhl
38. Vinter, av Sixten Allvin

20. Fabriksarbetarens vardag, av Mona Ö
21. Svenska ordstäv, av Åke Bjurdalen

Frågetecken??? av Rut Hermansson
22. Ur minnenas dagbok, av Nils Ryden
23. Födelsedagssång. text och musik Torsten Rygert

24. Emanuel Pettersson i Verlebo, av Torsten Sundkrans
25. Livets hav, av Gustava
26. Drängen August eller "Tur i Olöckan", av Hilding Strandh
27. Nu sover vinterlandet, av Gustav Lorentz

.ql#111111~IIÅlll~II~IIIII~IGAR

Att .se och läsa i detta nummer:

Tidning om och för smålänningar
Utkommer den l :a varje månad lej febr. o aug

Ansvarig utgivara: K G GUndahl

4. Toppen på toppen av vulkanen Teide, av -ahl
8. Från l600-talets Jönköping, av Oscar W Johansson
9. Trygghet av Sig Britt Maria

10. Tack för - just nu, av Maria
Kvällsro, av Malte Markheden

Il. Teaterminnen från Hessleby, Marianneiund, av Rut Hermans--
son

13. Prima liv, av P älle Näver
14. Månskensnatt i Dalen, av Martin
15. Om spökerier och varsel, av Gun Gyllenspetz

.~:~.1:: 16. En gammal gård, av Anita Dehlin ':;.~:~.j
17. Helpension för tre kronor per dag, av Eric Krantz

Barndomsvår, av CKällrand
. 18. Handelsresande i Småland för 100 år sedan, av TV-Levi

19. Men hjärtat grät, av J Lj-d

Numreringen på våra tidningar har kommit i olag.
November/decembernr. hade nr 37, borde varit 37-38
Sedan fick januarinumret nr 37 på första sidan och nr
38 på sista. Det var helfet. Skulle varit nr 39. Detta
nummer är aUtså nr 40 - och det hoPPIlS vi blivit rätt
på såväl första som sista sidan.

.:;::::::::::::::::::::::::::::::::.:::.:.:.:::.:.:.:.:.:.:.:.:. : .:.:.:.:.:.:.; . : . :.:.:.: .:.:.: .:.:.: . : . : .: .: .: . : .:. : . : .:. : . :.:.:.:.:;:;:~;:.

@ Omslaget: i[
t Rådjur vid Knäryd, och därunder vinterbild if
!."<-",:~::,:.:::::::::~,~:~:;i:;~~=~!~:~~~~.~<.,,.,d~
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Många sköna dikter, korsord m.m.

Handelsresande Promenad på
i Sm ålatul oulkanen Teide

Emanuel
i Verlebo

Spökerier
och varsel

Teaterminnen
från Marianneiund

Från 1600-tolet
Jönköping

Sidan 38

Sök med Ctrl F -  Anteckna sidnummer!

Antikvariat CITRON



Rnnved_ Tryc....rvlce AB. Rydaholm 1980

Tidning om och för smAlänningar
Utkornrnenden l:a varje månad (ej febr . o. auq.l
. Ansvarig utgivare: K G G Undahi

~III '11~IIAlll~II~IIII~1 AR

-----En grupp mosippor ::
varslar om våren, Växt-=
plats: någonstens i Ry-::
dabolm. ::--11111111111111111111111111lF.!.
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Omslaget:

23 mars - söndag kväll - om en dryg timma stängs
vallokalerna och den historiska folkomröstningen är
avslutad.
Denna spalt skulle skrivit-s i början av den gångna

veckan, men det var stört omöjligt att samla in
tankarna. Det var svårt redan för 'drygt en månad "·,'
sedan, då jag förfärades över all skräck som spreds ut
över landet. Gång på gång letade jag efter gamla
notiser och artiklar om den förfärliga olyckan borta i
USA, men inte någonstans fann jag uppgifter om
hur många som skadats eller dödats i denna katastrof. .
Att döma av allt som sagts och skrivits och sjungits
här måste det varit ofantligt. många. '
Öm jag drömt, läst 'eller hört någonstans skulle det

inte alls varit fråga om skadade eller döda vid den där
olyckan - och det liksom stämde bättre med den-bild
man under flera år fått av våra egna kärnkraftsverk i
Ringhals, Barsebäck och Simpvarp. Det är ju rena
och ofarliga anläggningar! .
Här i Rydaholm har nog valdeltagandet varit lågt 

lite folk på förmiddagen och ännu färre för en stund
.sedan, Sådant kan gynna linje 3 - kärnkraftsmotstån
darna som sannolikt kan uppbåda en del av massorna
strax före stängning om så behövs. Men är det
egentligen troligt att linje 3 skall vinna? Linje l stöds
ju av moderaterna och de är ganska partitrogna, linje
2 stöds av socialdemokraterna 'och folkpartister och
åtminstone de första är ganska så partitrogna.
Det borde räcka för att undvika den katastrof som

en seger för linje 3 onekligen skulle vara - och då
tänker jag inte främst på själva avvecklingen av
kärnkraften utan mest på de samhällspolitiska konse
kvenser som skulle bli följd. Utrymmet möjliggör inte
en närmare analys av detta. De rader som återstår på
spalten sparar jag en stund för kommentar av själva
r östresultatet, när det blir klart i natt.

Ja, så var det klart. En kvart över tolv hade vi
resultatet: 58, l procent av de röstande hade uttalat sig
för 12-reaktorsalternativet. 38,6 procent för nejsidan.
Eller med röstsiffror: 2.728.831 ja-röster och

1.815.083 nej-röster; 153.492 röstade blankt och ca
1.900.000 avstod från att rösta. '
De båda sistnämnda grupperna kan väl sägas vara

.mer för än emot kärnkraften. Det har varit en
osmaklig kampanj med de båda TV-kanalerna som
ledare. Detta stora nyhetsmedia har inte försummat
något tillfälle att propagera mot kärnkraften och
ledtråden synes mera har varit en önskan om
splittring mellan samverkande politiker än kärn-
kraftsavveckling. ,
Det är skönt att det är över, nu bör alla kunna

samlas för att lösa de viktiga ekonomiska problemen.
~ab1
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Strövtdgi
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Sköna Berättare
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~~ Att se och läsa i detta nummer: ~n~
~~ ~~
~.:: Sidan ~ s
~~, As ~~
t·~ 4. Ålshult - en idyll vid sjön nen, av -ahl, ~~
till~ 7. Ett uppslag, av Pelle Näver ~ ~
~1r:i 8. Smålandshälsning fr. Jämtland, av Helge fr. ~2'
~l~ Kråkshult ~n~
l' ~~
~r:; 11. Samtal och ordspråk, av Byaskrivaren r·~

~ l~ Lycka av Anita DehUn tillS
e..; 12. Några tankar kring vår konfirmationsträff, av ~l~
tott;: ~ ~>:2 ~ Märta Berg .!.Jl·,
~l~ 14. Ur Einar Karlens bok om Albert Engströms Hult. ~~
~ ~ 15. Ensam småländska reste som bussluffare i .. ::l
~~ ~~lo ~ Amerika, av Elsa Bogharafi . .. ~

':0' . As 'd H L : "lou~ 18. Vid gränssj ön, av tn - . •
~~ ~
~a;: 19. Ur minnenas dagbok, av Nils Ryden, ~ ~

~~ Ett förlåt, av Gustava a
~~ ~~
~n~ 20. Skrållan, av Gun Gyllenspetz t:u~
lit iii ... ,

~~ 22. En vårflicka, och Blåsippor, av Svea Johansson. 10.1.. ~ ~~ .
~IS 23. Kom vår, av Ronny Mörnsjö ~u~

~n~ I ungdomens vår, av Gustaf HaIlberg. En3
~n~ 24. Vintern har lämnat Diö / En~'u. 25. Arets svenskamerikan ~n~
~n:: HII ....
~n~ 26. Rya gård - följetong av Tim a. ~l~

Eli Våren , av N M-n. ~n~
~ ~ 27:-Vårserenad av Greta Dahlberg. F.,q
~~ ~~
~~a;: 28. Skottårsvisa av John Ljunglid. I".u....
,:.~ u
~n~ 29. UtveckUngsklyfta av Inger Green. =~
...~~ ~~
~.~ 30. Gränsland av John Liunglid. ~J~.. ~..,En3 32. Vårstämning av Pelle Näver. rJ~
~n~ 33. Skogen fattigmans vintertröja av Axel Karlsson. ~ns

EttS 34. Fastän fjärran, av Edvin Johnsson. . ~n~
"~.f~n~ 35. Glaset och Farmor, av Stig Linden. ~n~

~n~ 37. Den gamla goda tiden, av Astrid Henningsson- ~n~
Fn~ Lindström e2~
!n~ ~8. Karlstorps Hembygdspark ~n~
:. ~ 39. Sten-Sture-tragedln i Forsheda. ~u~
~, ~~=~ Efter soluppgång, av Greta Månsson. Fu~
~2rs 40 R ..·ut

•. osen den lilla av Annika Stock ~~~

~n~ 41. Båtsman Moberg går till kungs, av Jonas i ~.. ~ ~~

~ns Jeppsson. ~u~

~n3 Vår resa av Stig H Funke. ~n3
':2i 42. Växjö-brottare, av Leif Eriksson. ~n3
~ Il ~,,~
':u~ Tänk att den kom, av Wega Kloverstedt ~n~
~~~ ...
':u!' 43. Fågelsång i mars 1980 av Sig-Britt Maria. :·n·:
~w~ =•
~~ ~~
~~,~·~~~~~~~~~~~~~~~~W=
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11dr i vdra bygder
Ljusa bilder, berättelser och dikter
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Dansen

Jag var väl inte från början
en livslös marionett
men blev det kanhända med tiden
ändock på något sätt.

Jag hör det spelar långt borta
en underbar melodi
- Vem rycker i mina trådar
när jag ville dansa fri?

Är jag en pappersdocka
fastän mitt hjärta slår
fastän jag ser en soldag
i dröm som jag aldrig når?

Vem är jag som ej kan känna
rytmen i livets dans
vem är jag som bara längtar

~ bort någon annanstans?
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4. Söder åkra, av Torsten Sundkrans
Bolt astugan, av Sixten Allvin

10. O. forn a tiders skola! av Banjo
l l . En kvist av vit syren, av Greta Dahlberg

Längesedan och ändå så nära, av Signe Karlsson
12. Jag minns dig så väl, Olle! av Gun Cyllenspetz
13. Vitsippsvår, av Svea Johansson

Sirtun

R akt ion och expedition :
8 . 87.33017 Ryda holm
Tel. 0472/ 20375
Hpd bos t 2062 7

Så blev det en tidning även för juni månad - fast
pressläggningen kan ske först om några timmar och enligt
almanackan är det den 28 maj i dag .
Pr enumeranter och lösnummerköpare märker naturligtvis

att vi har ett vitare papper till inlag an denna gång ... men det
skall inte bli någon vana... det är ba ra en av följderna av att
vi haft en konflikt och kanske i någo n mån en allt för kall
maj vinter.
Men ingen har faktiskt klagat på papirettidigare så det går

nog fint även i fortsättningen ... och nu blir det att sätta full
fart med sommarnumret. Tänka sig, att det är över fyra år
sen det börjadel

:tJ.":l«:.t«:tz=-~:4:4:4:4:4:4~

Att ·se.o~h iä~a i d~;a ~u~~e;: .: ~

~~
~
~
~
~
~16. Brevväxling med J.A. Göth, av Eva Danielsson ~••

17. Sång till Småland, av J.A. Göth ~

Efter en ä lskad kostnärs död, av Birgitta Bååth ~
18. Till minne aven stor konstnär - Hilding Bååth ~

~..20. Sjöar p i Stenberga, av Sigvard Stenstorp ~

~ 23. Kyrkor och kapell i nutida Jönköping, av ~ __
tw.· Oscar W. Johansson ~.. &••
~ DC't kom en dam från Stockholm, avtel'f ~ 31' Jag vet - jag kan inte komma.
~ Er iksson ~ __ Jag är allt för långt ifrån
~ 26. Rya gård, följetong av Tim Hall ~ ~ -och mina trådar - kanhända
~ ~jL~~:~f~'J andet sommarblont. av John ~ ~ styrs de där ovanifrån... ~

~ 28. Välkommen, av C. Källrand ~ ~ •
t.... 29. Ton årstan kar. av Gustaf Hallberg "'.. :." Inga ~
~ 30. Min barndomsstig, av Ronny Mörnsjö ~ ~ ~

~ 31. Maj regn , av Rut Melin ~ ~ Tonsatt av Ingemar Olofsson. .
tw 32. T ärnan, av Ronn y Mörnsjö ~ ~

~ 33. Mid sommar, av Sixten Allvin ~ ~:4:e«=-:4:4:4:4=-:4:j'J.:.. ' .~:l«:e
: 34 . Syskonskara i Västbo, av Eric Kr antz ~ • O d
l\ 35. På tunet vid min cliktarlya , av Pälle Näv er ~K ORSt 'I p"ry
;r~ .,;r .,;r ,;r .;r ~ ~

. ~~~~~~~~ ~~~~~~ .~ ...
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T från ljusa , glod a Småland

Bl.a.

0, forna tiders skola!
. av Banj o

Boltastugan
av Sixten Allvi n

Söderåkra
av Torsten Sundkran s

Kristine Kyrka
av Oscar W. Johansson .

Breväxling
med J.A. Cö th i bokform

Sjfia"JJiStenber90
av Sigva rd Stenstorp

T ill minn e a v k onetn tiren

Hilding Bddth
Många sköna dikte.· .
av Pölle Növe.· m.fl.

. -
Noveller - Följetong Bilder ur gamla album.

samt n ya Sm ålan ds biltle r u v -ahl
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Foto: -ahl.

är tagen vid NOV:s
sommarhem i Sjömilan,
Åseda.

Omslagsbilden

På bortglömda stigar
i susande hagar
går hembygdens huldra
i solblanka dagar,
violer och vivor
i famnen hon bär
till skönhetens glädje
och drömmens mystär...

l blommandets
ögonblick

Med famlande tankar
vid sidan om livet
den gamle sorterar
i minnesarkivet,
och under rubriken:
"Från ungdomens vår"
hans skönjer konvalje
och flickburrigt hår!-

Mot lövgröna dunklet
en vacklande gamling
sig lutar mot käppen
till stadga och samling,
hans skuggsvala längtan
vill snyfta sig fri,
när lenvinden glättigt
blir sångmelodi.. .

Som solyra sländor
sekunderna blänker
och givmilt sin randning
åt nu-stunden skänker;
i dag hela livet
vi famnar och får,
men snart som en gamling
mot kvällen vi går!
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~ ~~n ~
§ 3 I blommandets ögonblick, av Pälle Näver 8
§ 4 Studiebradg av 79-årig Växjö-dam, av t E Lindahl §
§ 7 Kyrkor o Kapell i nutida J~nköping, av Oscar W Johansson §
B 9 När vi sitta i vår bänk, av Banjo ~
§ 10 Småländska kistebrev, av Thage Th Johnson ~
§ 12 Helgasjön runt, av -ahl §
8
S
B 14 En liten stuga, av Malte Markheden IS
S 17 Skräddare-Johan gifter om sig, av Hilding Strandh S
B 18 Martallen, av Sven Åke Olofsson S
§ 19 Tågresor från förr, av Birgitta Bååth §
§ Vanligt åkdon på 1920-talet, av Eric Krantz §
§ 20 Konfirmandträffen, av Märla Berg §
§ Aftonro, av Ingvar Björkdahl §
8 21 Undergörare i Verlebo, av Torsten Sundkrans Ss
8 22 Forntid och nutid, av Arne i Vimmerby S
~ 24 Min skoltid i seklets ungdom, av Rut hermanssen ~
8 Livets melodi, av Olof Tillmo g
§ 26 Mycket att vara tacksam för, av Gun Gyllenspetz §
B 27 Skärvor, av Inga S
§ 28 GeSmolandanoj en la hela gaja Smolandujo! av Banjo §
§ En liten enkel bukett, av Ingvar Björkdahl §
§ 29 Fädernas kyrka och andra minnen, av Ernst Victorsson §
§ 30 Något om Kosta glasbruk och dess bägge grundare, av Richard §
§ Sterving 8
S 32 Ryd gård, följetong av Tim Hall 8
§ 33 Smålandsbonden, av Byaskrivaren iLandsbro §
~ 34 Ännu lyser det stjärnor, av Britta Johansson ~
8 35 lystagilletider, av Helga Dahlgren 8
S 36 Ödegården, av LA S
§ 37, Helgasjön runt... §
~ 40 I vildrosens skugga, av Inga ~
8 41 Humoristisk auktionskungörelse ~

~ 42, Ur ett gammalt album, av Eric Krantz IS
~ Den makalöse av Byaskrivaren
S 43 Sagostund, av Inga
~ 44 Tjärnen av Sven Åke Olofsson

ll§s~ 45 Ett lOO-årsjubileum I
~ 46 Sången till kvinnan, av Byaskrivaren

Sommarängen, av Olof Tillmo
~ 47 Tack, av Birgitta Bååth 5:
~ Arla morgonstund, av Rut Melin ~
§ 48 Flickan på ängen, av Olof Tillmo §
§ 50 En vårdikt, av Anette Bergkvist §
~ Tillsammans med varandra, av C Källrud S
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Omslagsbilden

Björk en med rönnbä ren verkar som ett rötmånadsskämt
mcn ä r dct inte - dcl va r bara del att björken brutits av och
r önnr-n stod cxak t ba kom - nå gonstans vid gränsen rnel
lan Värna mo och Ljun gby kommuner.

-ah!.

Sådana synpunkter är både riktiga och felaktiga.
Riktiga därför att det är allt för många socknar som
inte blivit ihågkomna någon gång under dessa fyra år.

Men felaktiga därför att text- och bildfö rdelningen
mellan de tre länen nästan är exakt lika och går man
ned till storkommunerna är förhållandet nästan
detsamma.

Svårigheten ligger i att landskapet är så pass stort
och kommunerna så pass många och socknarna
otaliga- nästan.

Dessutom- det skall väl gärna medges- är den lilla
enmans redaktionen alldeles för liten och när den
dessutom har allt för lite tid för rent redaktionelia
uppgifter blir reportagen sporadiska.

Detta tycker vi dock uppvägs av de många flitiga
skribenter som ser till att vi har artiklar och dikter
från alla håll att införa. Men ingenting är!så bra att
det inte kan bli bättre. Vi skall bätt ra oss och Vi
Smålänningar skall bli ännu bättre.

Glädjande är att prenumeranternas skara växer
sakta men säkert. Däremot har vi väl noterat viss
nedgång i lösnummerförsäljningen på vissa orter- och
i två, tre fall har det berott på att försäljningsställena
inte öppnat tidningspaketen när de kommit. Vi skall
inte nämna några namn, men alla förstår säkert att vi
blir ledsna för sådant.

Dessbättre finns hundratals försäljningsställen som
är verkligt positiva till Vi Smålänningar och säljer
mycket bra enligt våra mått mätt. Genom ökade
bensinpriser och andra kostnadsökningar förefaller
det dock riktigt att söka öka prenumeranternas skara
och det blir i själva verket billigare för läsekretsen och
fördelaktigare ekonomiskt för tidningen.

Ni som köper lösnummer, pröva själva, prenume
rera och få Vi Smålänningar direkt i brevlådan.

God fortsättning önskar

I över fyra år har Vi Smålänningar kommit ut med
sina tio nummer per år- och prenumeran ter och
lösnummerköpare har nästa n till hundra procent varit
nöjda med den tidning de fått.
Nästan nöjda - då tänker jag på de som då och då
framför synpunkter på innehållets geografiska för
delning. Det finns sällan något från den egna socknen
eller kommunen, ja till och med länet har någon gång
tagits som exempel på missgynnad part, medan dom
där uppe eller där nere i Småland får breda ut sig.

I
I
I
I
I
I

r------------------

Prenumerationspris:

10 nr. kr. 35:-

Postgiro : 360025-1

36. Dela med dig om du kan, av Wega K
37. Galleri Måns i M ånsam åla. av -ahl
40. Cecilia Fryxe ll f1ickskolepionjär i Kalmar av Richard Sterving

l

33. Älskade! av Britt Haglund
34. Att leva , av Hed
35. Du lilla blomma, av CKällrand

31. VetIanda marknad, av -ahl
32. Rya Gård, följtetong av Tim Hall

Morgongryning, av Olof Tillmo

29. När jag var barn, av Britt Haglund
30. Lumpgubben Stenvall, av Erns t Victo rsson

Evighetsmaskinen , av Oscar W J ohansson

26. Expo se av Eksj ö-konst, av -ahl
28. Några sandkorn, av Rut Hermansson

Tack Gud! och Nu i sole n, av Birgitt a Bååth

24. Fyra dikter av signatu ren EN från Nybro
25. Enslingen i skogen , av Ernst V Nilsson

Barndomshemmet , av H ild ing Strandh

Redaktion och expedition:
Box87, 330 17Rydaholm
Tel. 0472/203 75
Red. bast. 206 27
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S Att se och läsa i detta nummer ~

~ §§ ffi~n §
§ 4. Hittebarnets döttrar sk rev till Pa i Västervik ~§ 6. Gammal herrgårdsid yll vid Bellen, av -ahl ~S 9. Vad den judiske trollkarlen Uri Geller åstadkom i VetIan da , av S
§ Sixten Allvin S
§ 10. När vi sitta i vår bänk, av Banjo §§ Il. O, forna tide rs skola , av Banj o S§ 12. Lysingsbadets camping Små lands bäst a sommarsta d, av -ahl §
~ 13. Sommarstaden Väs tervik, av Patrik Hermanson Ss8 16. T rygghet , av Gun Gy llens petz 8§ 17. T ivo li på sta n, av Bri tt Hag lund §
~ 18. Min skoltid i sek lets ung do m, av Rut Hermansson ~
II 19. Skvaltkva rne n och Höstmåna d, av Pälle Näver ~

20. Sevedeledens vandringsled, av Axel Kar lsson §
§
§
§
~§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

4 1. Ett Barndomsminne, av Astrid Henningsson-Lindström §
42. Ensam småländska reste som bussluffare i Amerika, av Elsa §

S Bogh rafi §
S§ 43. När Kalle på Udden reste till Amerika, av Patrik Hermansson §

46. Kalle Jarl - en vandringsman av Ernst Victorsson l'§ 47. Trädgårdslandet, av Oscar W johansson ~

8 48. Farväl du sköna sommar, av Hilding Strandh §
S Bysk va ller, av Inger Björkdahl 8

l 49. Från far till Son i nio generationer, av -ahl ~
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Ann . ..... Try'*-vlce AB, RV'W'O'.....,.

~111111~lljlll~I~11 G
'TIdning om och för smålänningar

Ut kommer den 1:a varje månad lej febr. LJ aug
AMvartg utgivare: K G G Undahl

Det är on sdagkvälI. Klockan är över tio eller tjugo
tv om det ock så heter. Jag måste skriva ned några
rader till denna inledande halvsida. Första trycket går
i morgon bitti och på fredag skall andra delen gå i
I ress .. , och då ska ll dessa rader både vara skrivna,
upp satta, ko rrekturlästa - förhoppningsvis - in
brutna på sida n, som i övrigt rymmer innehållsför
teckningen.

Det borde inte skrivas så nära inpå tryckningen.
Dessa rad er kunde lika gärna skrivits den fjärde som
nu den tj ugofjärde september. Men det var bara det
att den fjärde var skrivaren upptagen med annat...
och så har det varit vare veliga dag sedan dess och
läggdags har det blivit långt senare än idag - om
sanningen ska fram.

Det redaktionella jobbet på Vi Smålänningar får in
te inkräkta särskilt mycket på de övriga arbetsuppgif
terna ... och det är synd ... för nog skulle man önska
att få ägna någ ra tiotal timmar i månaden åt att läsa
insä nda manuskript, svara på vänliga brev , resa ut
och trä ffa kuliga län ninga r, fotografera och lyssna på
int ressa nta hisotrieberättare .. . men det lyckas inte . . .
och då får man i stället svara i telefon ... och nu har
det faktiskt hänt att en vänlig länning skällt ut oss ef
ter alla konstens regler för att vi inte bek vämat oss att
svara på hans brev bland annat.

Jag har full förståelse för detta och är allvarligt ~ed

sen över att inte kunna fullgöra dessa självklara ting .
Men jag försäkrar : det är inte lättsinne, lättja eller
slöhet som ligger bakom mitt beteende. Det är rätt
och slätt bristande tid .

Kanske kan det bli bättre om tre månader och ett
år, då man som nybliven pensionär förhoppningsvis
kan koppla bort en del och bli redaktör på riktigt.
Den som lever får väl se.

Ju st nu tänkte vi starta en stor kampanj för att vin
na flera prenumeranter och då är kanske ovanstående
rad er inte rätta an slaget. Men jag förlitar mig på att
läsekretsen läser alla artiklar och dikter och inser att
innehållet är ganska gott och värt att spridas till ännu
flera.

Ni so m köper lösnummer kan i fortsättningen spara
en slant på att prenumerera . Om ni gör det und~r

oktober må nad får ni elva nummer för samma pns
som är ordinarie för tio nummer, d.v.s. 35 kronor.
Och då bör ni dessutom veta att lösnummerpriset
kom mer at t stiga vid årsskiftet - och kanske också
pren umera tionspriset - den nya momsökningen skall
på någo t sätt bakas in i priset.

Allts å alla lösnummerköpare. Välkomna som pre
nu meranter!!

Omslags bilden

Havreåkern ligger någonstans i Sevede härad,
'närmare bestämt i slutt ningen av Gisseskulle
(234 met. ö. h .) mellan Silverdalen och Store
bro .

-ahI-------------------

Prenumerations pris :
10 nr , kr. 35:-

Pos tgiro : 360025-1

Redaktion och expedition:
Box 87. 330 17Rydaholm
Tel. 0472/203 75
Red. bast. 206 27

rM-;;-:-;;~;-;~
§ . 8
§ Sid, ~

~ 4. Fleroh opp - anr ikt bruk, av Thage Th. Johnson ~
il 8. Bussluffa re i Amerika, av Elsa Bohrati II§ 9. Jag älskar, av Hed §
§ 10. Västerviks-keramik, av -ahl §
§ 13. Minns ni Ida Noacks cafe, av Eric Krantz §
§ 14. Som 5-årig nattvakt på Osaby säte ri 1898 §
§ Uppladdning, av Lennart Alpfjo rd §§ 15. En byskomakare, av Patrik Hermansson §
8 16. Gamla minnen, av C. Källrand §
§ 17. Kolbodabaden i Loverslund, av Leif Eriksson §
§ 18. Agneta - ett underb art barn, av Birgitta BUth §§ 19. Festen , av Birgitta Bååth §
§ 20. Minnet av min lärarinna, av Eric Krantz S
S Björktrastens bo, av Karin 8
~ När hjärtat gråter, av Ingvar Björklund ~

§ 21. Tankar på färdevägen och Aftonpsalm, av Pälle Näver §
§ 22. Min skoltid i seklets ungdom , av Rut Hermansson §
S 23. Ur gamla fotoalbum , av Solweig Wernering S
8 Solnedgång, av Rut Hermansson . 8
~ 24. Två Bröder, av Gun Gytlenspetz ~

§ 25. Usch, vilken dag, av Ingegärd Petersson §
§ 26. Skuggor i natt en, av John Ljunglid §
8 27. Min gamla skola, av Ernst Victorsson 8
~ Flickan och vinden, av Astrid Lindström ~

~ 28. ::r::~:;~rs::::::~sa:l,~:~n:i~e:s::~;u:e Brunninge ~
§ 29. Anders Kiert, ett bygdeoriginal, av Patrik Herman sson ~
II 30. Aftonstämning, av Sixten Allvin il

§ Tid som flyktat , av CKällrand §
§ Stjärnan, av Ewa J . Oscarsdotter §
~ 31. Rl'a Gård , följetong av Tim Hall ~
Il Vid badstranden, av Gustava O
§ :32. En flyttfågel , av Olof Tillmo 8
§ 33. Dimmor , av Olof Tillmo §
~ 34. Höst, av Sixten Allvin ~
8 Småland, av Martin 8
8 35. Ishockey, av Byaskrivaren §
§ 36. Höst , av Lennart Alpfjord 8
~ 37. Min barndoms Gubbar, av M.L. ~
8 Höstsol, av Lennart Alpfjord §
§ 38. Reflektioner kring Ingsbergssjön i Nässjö, av Inga-Lisa Zaar §
§ 40. Vänner emellan, av Inga 8
§ 41. Medmänniska, av Britt Haglund ~

L. ..r ..r..r..r..r..r ..r..r ..r..r ..r..r ..r..r..r..r ..r..r..r..rJCrÄ
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Nr. 46, okt. 1980

••

Min skoltid i Flerohopp
seklets början anrikt bruk

--------
Som 5-årig Agneta, ett Bys omakare
nattvakt underbart barn från Tjust
---- ---- ----

Min barndoms Västerviks- Bussluffare
gubbar keramik i Amerika
Ett 36-t a l sköna dikter
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Rnn....... TryckMrvlce AB, RydMolm 1880

Tidning om och för smålänningar
Utkommer den l :a varje månad (ej febr. o ." auq.)

Ansvarig utgivare: K G G Undahi

~111 111~IIÅlll~II~IIIIIIIG R

Redaktion och expedition:
Box 87, 330 17 Rydaholm
Tel. 0472/20375
Red. bost. 206 27

Prenumerationspris:

10 nr. kr. 35:-

Postgiro : 360025-1

F6r några veckor sedan kom en idrottsf6rening i
s6dra Småland i rampljuset sedan det påståtts att f6
reningen inte betalt reklamskatt f6r de stödannonser
de erhållit av olika f6retag. Det var ett v äldigt rabal
der och hur det slutligen slutar tir ovisst. Just i dag när
detta skrives ned tog vi del aven intervju som en
skatteexpert på Riksskatteverket i Malmö lämnat en
kvällstidning och i denna upplyser skatteexperten om
att ett 25-tal småföreningar när som helst får påhåls
ning av skatteverkets revisorer.

I

I
I
I

I

I

"7

Att se och läsa i detta nummer:
Sidan

4. Tempelgården ett konstens Mecka.

5. Den glade "byggaren" på Visingsö.

7. Min skoltid i seklets ungdom, av Rut Hermansson.

8. Den dag vi kompromissar är konsten död.

10. Vilde husaren från Lemnhult, av Joh. Bergman.

12. Trädet, dikt av Sven Åke Olofsson.

13. Den nya barnmorskan, av Gun Gyllenspetz.

14. Om hösten, dikt av Sig-Britt Maria.

15. Åtta dikter av Inger Green.

16. En skolflicka för över 60 år sedan , av Albert Granmo.

Potatisplockning, av Inger Green.

17. Lycko-tankar, dikt av Ruth Nilsson.

18. En bägare vatten, av Erik Karlsson, Berg.

19. Novembersol, 'av Greta Månsson.

20. Vardagsnära ting, av Ragnar Johansson.

21. Rya Gård, följetong av Tim Hall.

22. Till Tröst och Hemfärd, två dikter av Ingvar Björkdahl.

Nytt centrum i Hovmantorp. bilder av -ahl.

23. Brittsommar, dikt av Martin i Påskallavik.

24. Rent otro ligt, av Arne i Vimmerby.

25. H östvandring. av Astrid Lindström.

26. Barnd omens dörr , av C. Källrand.

27. Litet solblänk, av Inga

28. Kristvallabrunn.

29. ~onstverket, av Sven-Åke Olofsson.

30. Jag letade pärlor, av Joh n Ljunglid.

31. Moster Lena på skogen, av Pälle Näver.

32. "Hur di hadde att förr " , av Pälle Näver.

33. "Den glade byggaren .. ."

37. Moraklockan, av Almö.

41. Konstnärliga smörgåstårtor, av Leif Eriksson.

Kärlek, dikt av Rut Hermansson.

Det tir väl inte troligt att någon av f6reningarna
skaffat sig fribrev från annan myndighet, annars lar
den möjligheten faktiskt föreligga. I varje fall om
man får tro ovannämnde skatteexperts uttalande i an
nat sammanhang.

I detta fall galler det en dagstidning som utgiver ett
s.k. annonsblad för att därigenom slippa ifrån att be
tala den förhatliga annonsskatten. Enligt lagen om
annons- och reklamskatt liksom av Riksskatteverkets
tolkningsföreskrifter skall den lO-procentiga annons
skatten utgå för annonser i publikationer av det slag
som ifrågavarande dagstidning utgiver.

Men se det skall det icke stiger denne skatteexpert i
Malmö på en direkt fråga. Tidningen ifråga har näm
ligen fått ett "hemligt dokument"· från Riks
skatteverket och detta dokuments innehåll tir sådant
att det befriar tidningen från att betala annonsskatt
för sitt annonsblad. Det tir vål fiffigt med sådana
"hemliga dokument" som torsatter lagar ochf6rord-
ningar ur spel!

Har vi månne många sådana dokument ute i lan
det? Och vad stiger landets högsta lagskyddare om
den saken? Och vad stiger regeringen och justitiemi
nistern? Och Mr går vi vanliga människor omkring
och tror att vi bor i ett land som skyddas av lag och
ordning och så visar det sig plötsligt att lagar inte alls '
betyder någonting. De har sin överordnade i " hemli
go dokument".

Där ser man, det tir inte mångden som gör det, inte
alltid, eftersom vi får en ny lag var åttonde timn:a året
runt. Men ingen har rakn at med dessa " hemliga do
kument" som alltså kullkastar allt vad lagstiftarna
beslutat om.

Länge leve lag och r ätt - men utan hemliga doku
ment!

-ahl--..._-_.._---_..__...,

UPPSKATTAD GAVA
q/fl/l '''~''jlll~''~rllll~ AR

Tidning om och för smålänningar
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Skolflicka
för 60 år

sedan
Den nya

Barnmorskan

Rya Gärd
den populära
följetongen

"Vem är du som .19lår bortoiuul" (U Kid Kumlin, inspiration Per Lagerkoi«:

30 nya dikter

Sidan 52

Sök med Ctrl F -  Anteckna sidnummer!

Antikvariat CITRON



fInn-'- Tryck-.vlce AB. Ryd8hoIm 1180

Tidning om och för smålänningar
Ulk ommor don l :a varje månad (ej febr . o. auq .l

An.varlg utgiva re : K G G Undahi

~111 il l~I IA~II~l lllm IIIGAR

3

Tack för i år!
Hoppas vi får vara med
ett tag nästa år också .

-ahl

Tänk bara på alla Kro nofogdar i landet . Dom vet sig
knappast till i sin iver att så snabbt som möj ligt få alla
småföretagager inför konkursdomarskranket.

S å här et t drygt år före inträdet i pensionärsledet må
väl in en t, illa upp om jag ett ögonblick stannar in
för d 'n pr blernatik so m då väntar. Under sena re år
har ju ganska många tagit förtid spe nsio n och därige
nom av lasta t samhället en liten de l av dess bekymmer
genom att anta let a rbets lösa minskat.

Någon risk för unde rtecknad att bli arbetslös före lig
ger dessbättre inte - om det någon gång smugit sig på
en ledig timma har det inte blivit någon vana, Arbets
uppgifterna har snabbt hopat sig igen och liksom de
flesta andra i min ålder tycker jag det är toppenroligt
att jobba, bara leder i ar mar och ben håller sig fria
fr ån värk och annat otyg. Årets obegripligt usla som
mar och höst har väl inte dir ekt lind rat dessa pro
blem.

Men int e skall man beklaga sig för detta , det är må
nga som har det vär re.

Alla skall ha rätt till lika lön oa vsett om de arbetar
eller är tjänstemä n, och minst 15 procents lönelyft
varje år för al1a som vill slå vakt om vår köpkraft.

Fan tar Bohman och Fälldin om de inte stött ar Kro
nofogdarna i deras behjärtansvärda kamp . Leve Fog
deväldet!

Ju färre företag ju mindre skatteflykt och mindre
jobb för fogdarna. Låt vara att några blir arbetslösa
efter varje konkurs, men det är ju inte fogdarnas sak,
det får socialförvaltningen ta hand om. Det kan till

. och med betyda några nya tjänstemän på den fronten .

Länge leve det företagslösa samhället . Länge leve
Kronofogd arna!

Men hur blir det med oss som snart är pensionärer?
Häromdagen var det en man som stod upp i TV och
sa att den där fina ATP-pensionen skulle ta slut strax
före sekelskiftet. Jag hoppade till en aning i stolen .

Vad är det jag har sagt? Ända sedan mitten av 1960
talet har jag konsekvent hävdat att den dag jag själv
når pensionsåldern blir det nog ingen ATP-pension.

Den dagen har jag räknat med att vi skulle uppnått
det verk ligt fullkomliga samhället, som sak nar företa
gare och lever livets glada dagar på dagis, förskolor,
grundskolor , gymnasier och högskolor eller om skol
ningskurser hos AMS. Tänka sig så underbart att slip
pa tillverka en mass a onödiga pr ylar som företagarna
tj änar pengar på. Vill man ha någo t sånt kan man ju
köpa det mycket billigar e från Hongkong. Lägg ner
jo rdbruket. Köp smör och kött från Polen!

Prenumeretionspris:

10 nr , kr, 35:-

Postgiro: 360025-1

Fagerfors - en idyll nära blekingegrä nsen, av Leif Eriksso n
Smålandsbondens svartkonstbok, av Nils Lekst röm
Ödetorpet , av Ernst Victorsson
Schangri-La, av Malte Markheden

36. lagordet "Det mörkaste Småland" av Theodor Cronqvist
37. Maskoten Ibble, av Birgitta Bååth

38. Barnet och döden, av Gun Gyllenspetz

39. Vinter, av Olof Tillmo

40. Viktor Rydberg - smålandsförfattare med flera jul motiv , av
Magnus Widell

Tro och Vidskepelse, av Ernst Victorsson
J ag har fått ännu en dag - av Slg-BrittMaria

26. . 'är hundra smålänningar räddade Sverige, av Karl Fransson

45. Frosten t(J~ hårt i natt , av Birgitta Bååth
47. Rya Gård, följetong av Tim Hall
48. Ett Barndomsminne, av Astrid Lindström

32. • 'ågra psalmer och sånger jag minns, av Ernst V Nilsson
34. En hand, av Eva J Oscarsdotter
35. Helena och Kalle Persson, av Eric Krantz

29. Julb estyr. av Worna
30. Vinternatt, av Astrid Sandquist
31. Det innersta ... Julenatt, fem dikter av Inger Green

Redaktion och axpeditlon:
Bo 87.33017 Rydaholrn
Tel. 0472120375
Red. bost. 20627

.....~ .
: Att se och läsa i detta nummer: ~: ~~ ~
~ 4. Ljungbykonstn ären Sven Ljungberg, av -ah I ~

~ 9. Du eller jag, a, ' Ingvar Björkdahl ~
: 10. Dolken från Toledo - rysare av Sigvard Stenstorp ~

: II. Ur minnets album, av Hilding Strandh ~
~ 13. Tankar kring en ödegård, av Patrik Hermansson ~

~ 14. Årsgång. av Pälle Näver ~t Att vara i någons varma tanke, av Birger Franzån ~
~ ~
~ 15. Trösk ning - två dikter av Erland Skoog ~

~ 16. Gröneslätt - ett unnarydstorp och dess människor, av Bertil ~t Johansson ~
t 21. Roboten, av Sven-Åke Olofsson ~
~ En klocka ringer silverklar, av John Ljunglid ~t Höst, av Gustava ~

n . Min barndoms jul , av Parrik Herm ansson t
Julen är här, av Ernst Victorsson -te
linberedning 1976,av Asti Fungmark ~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~

49. Gamla poslköraren, av Erik Karlsson ~
~52. Dikt om dikl , av Lennart Alpfjo rd ~

53. Dikl i tiden, av Blrgitta Bååth ~

~
54. " rida, av Sven Jo hansson ~

t Si,. Årel var nlttf)nhundratju~o, av Ingrid Ah-n Larsson ~
57. Minns Du? av In~a t

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ro........ TrydoMrvIc:e All, RydIohoIm ,.

Sidan

Att se och läsa i detta nummer:

Omslaget:
Överst ett vägparti på gamla vägen
mellan Ingatorp och MarianneIund.
Därunder skog i snö i Hultsfreds
trakten .

Prenumerationspris:
10 nr. kr. 35:-

Postgiro: 360025-1

41. Liten i ny värld, av Astrid Lindström
42. Konst till prenumeranter

34. Ölandsbron, av Leif Eriksson
35. Rya gård, följetong av Tim Hall
36,Gårdfarihandlaren, av Eric Krantz
37. Förlåt, förlåt ••. av Rut Hermansson

30. Räven bakom örat, av Astrid Lindström
31. Med kyrkobröder i Madesjöbygd, av Ernst V. Nilsson
32. Hälsans gåva, av Rut Hermansson
33. En moraklocka berättar, av Märta Berg

Väv dina drömmar, av Inga

20. Febroarimorgon, av Sixten Allvin
21. Rast på taket, avEric Krantz
22. Gossen i blårandig slips, av Banjo
24. Jag hälsar dig Småland, av Sven Rubensson
28. Smålandsblomster , av Banjo

38. Gamla Köpmanshus i Gamleby
39. Nu är jag ensam, av Börje Karlsson
40. Löpsedeln, av Pälle Näver

Som ögonblick, av Inga

16. Gånglåt a la Astrid Lindgren, av Ingemar Malmström
17. Mönsterås , av Lennart Alpfjord
18. Posthistoria från Ljungby, av Bengt Järhult

Att bli äldre, av Märta Berg

ndning om och för smlUinnlngar
Ut kom mer den 1:<1 varje månad (ej febr . o . auq .)

Anavertg utgIv..: K O G Undehl

4. Min skoltid i seklets ungdom, av Rut Hermansson
5. När Unnarydsknekten Rapp gick på socknen, av Bertil Johans

son
6. Konstutställning av Håkan Stahre från Tenhult, av -ahl

~\\IIII~IIAlll~II~IIINGAR

11. Kungl. Smålands Husarregemente, av T~rsten Sundkrans,
Eksjö

12. Nu sluter åren tyst sin ring, av John Ljunglid
15. Uppladdning , av Lennart Alpfjord

10. En gammal man, av Märta Berg
Ansikte mot ansikte , av Birgitta Bååth
Ensam pensionär förr och nu, av Gideon

R8d8ktion och axp8Clitlon:
Box 87,33017 Rydaholm
Tel. 0472/20375
Red. bo st. 206 27
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Nr. 49, Februari 1981
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Astrid
Lindgrens
gAnglA1

Skolminnen
från

Tjust

Konstnären
HAkan Stahre

... i Tenhult

Småla n d s -
blom ste r
av Banjo

,."-

Kyrkobröder
i Madesjö

En Moraklocka
berättar

Dikter av
Pälle Näver

med flera

usorer
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Rnnvlldena Tryckoervlce AB, Rydaholm 1980

Att se och läsa i detta nummer:

Tidning om och för smålänningar
Utkomm er don l .a varje månad (ej febr. o. auq .)

An.varlg utgIvare: K G G Undahi

41. Vintervy, av Lennart Alpfjord

Som fåglars kiv, av John Ljunglid

42. Visa i mars, av Worma
Minnen, av Malle Markheden

Nog har du det bra,
Johansson,
men klagar det gör Du
ändå.
Det är som Du inte
ville
och inte kunde
förstå;
det finns något mer
än pengar,
och prylar
av hundrade slag.
Det skulle Du
nogsamt märka
om hälsan
fallera en dag.

Klaga

inte

Ingvar BjlJrkdahl

Så sluta att klaga,
Johansson,
det leder till
ingenting.
Du blir sur
och bitter,
se dig i stället
omkring.
Det finns så många
som lider
av sjukdom, hunger
och nöd.
Mångtusende barn
som svälter,
som saknar
sitt dagliga bröd.

Tag dej i kragen,
Johansson,
sök vara nöjd
med din lott.
Tänker Du bara
efter;
visst har Du det
ganska gott.
Du har ju allt
du behöver
och kanske mera
därtill.
Så nog kunde Du
dela med dig
en del
om Du bara bjöd till.

Pranumarationspris:
10 nr . kr . 40:-

Postgiro : 360025-1

32. Herrskrädderi från förr, av Eric Krantz
33. Vid Bergsjön, av Erik Karlsson

34. Vill du hålla mig kär? av Robert Tplf.

35. Ord. dikter av Birger Franzen

36. Skolhistoria, av Banjo

22. Sm ålandsblomster. av Banjo

23. Årstiderna, av Bernhard Adolphsson
24. Första Cykeln, av Gustava

25. Ångsåg i Eskilstorp 1890, av Eric Krantz

27. Matadoren, av Ingmar Malmström

10. Med kyrkobröder i Madesjöbygd, av Ernst V Nilsson
1I. Mor Tilda på kalas, av Emma Lehman
12. En gång, av Inga

15. Målet är mödan värt, av Ingvar Björkdahl

16. Klara ljusa stjärna, av Edwin Johnson

37. f Rya Gård, följletong av Tim Hall

Morgon, av Lennart Alpfjord

38. Religiös tro, av Helge Lindholm
39. Min årsbok 1981, av Rut Hermansson

40. Sommarl ängtan. av Leif Eriksson

Sidan

4. Hultabodaö - ett sätt för riksråd och jarlar, av Sixten Allvin

7. Min skoltid i seklets ungdom, av Rut Hermansson

8. Den gamle pensionären, av Eric Krantz

9. Den hotade världsfreden, av Jan Erik Johansson

Lilla mamma har du tid? av Märta Berg

17. När vi tog gammelgäddan i Hallingebergs Kogaren, av NN
En vacker bild från Tran ås, av Eric Krantz

18. Marknadskjuts vid sekelskiftet , av E.K.
19. I gungan på Götarpsbrunn, av Eric Krantz

21. Minnesbilder, av Rut Hermansson

28. Schackmagistern, av Banjo

29. Pristävling på schackfrågor, Banjo
En småländsk midvinternattdröm, av Stig Händelfors

30. Sven på Alandsborg - Unnarydstorpare när seklet var ungt,

av Bertil Johansson

Redaktion och axpedition:
Box 87, 33017Rydaholm
Tel. 0472/20375
Red. bast. 206 27
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Nr. 60, mars 1981

När vi tog
gomme'•
.gäddan

i Kogoren

Mor
Ti'do
på

ko'os

'gungan
.pd

Götarps
brunn

Den hotad e
världsfreden

Sven p å

A'ondsbor~

Kyr k o br öder
i Modesjö

Hultabodaö
Småliindskt säte för riksråd ochjarlar

Smålandsblomster Min skoltid
och i .seklets ungdom

Schackmagistern Två sköna
av Banjo dussin dikter
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Regnet smattrar mot taket
pit torpet, (jvergivet naket

Tidning om och för sm6länningar i (jdemarken,

Utkommer den l :a varje månad ej Mrs längre nifgon stämma
Anavarfg utgivare: K G G Undahl ej klingar längre nifgot rop,

Redaktion och axpeditlon: Pranumerationspris: ej längre läggs mänskohand,

Box 87, 330 17 Rydaholm 10nr. kr. 40:-
vid detta gamla torp

Tel. 0472/20375 blott ugglans hoande

Red. bast. 206 27
Postgiro: 360025-1 i skymningen,

Ann ........Try~AII.RydIoholm '
hors blandat med kraxet aven korp.

Mossan pli trappan

r I flir växa ifred f(jr människofot,

t Att se och läsa i detta nummer: ,
de gamla som bodde här

I
finns inte längre.

Sidan I

4. SkoihistorIa frAn Loftahammar, av Ingeborg Kernell I Bakom fönsterrutor sm ä,
, nya gardiner

En aning av vår, dikt av Arne i Vimmerby konstfärdigt upphängda,

6. Smålandsblomster, av Banjo av spindlar pli jakt.

8. Takdropp och Dagsmeja, av Margareta Persson Stigen frlin stugans d örr,

9. Bussluffare i Amerika, av Elsa Boghatl till trädglirdstäppan,

10. En dikt om ensamheten, av Åke Dahlberg med mossigt staket

11. Kalmar, dikt av Lennart Alpfjord grönskar som aldrig förr,

12. KavallerImInnen, av Bertil Englesson nu flir den ligga ifred

15. Minnen från gamla f1ickläroverket i Växjö, av Gun Gyllen-
det finns inte längre nligon som vet

spetz
vägen till detta gamla torp.

17. Sommarflicka, dikt av Inga Nligon r(jk ej ringlar ur dess skorsten,
: nligon eld flammar ej mer pli härden

18. Den döda fågeln, dikt av John Ljun glld

19. Skapandets skönhet, dikt av Sixten Allvln
blott en askhög minner,

21. I tjällossningen, dikt av PäJle Näver
om den eld som falnat ner,

, allt är pvergivet, borta.
22. Resan, diktsamling av Birgitta BAAth

25. Stenmarksfeber, dikt av Leif Eriksson
Frlin den gamla källan,
halvt av vide gömd

26. Hembygdsparken i Gullabo hörs blott grodornas k väkande
27. Rya gård, följetong av Tim Hall störa tystnaden,

28. Sommarmlnne, dikt av Karin dess yta bryts ej mer

29. Min barndomstid jag minns, dikt av C Källrand
av nligot ämbar.

30. Min skoltid i Seklets ungdom, av Rut Hermansson I Med vemod i min blick,

31. Välkommen åter, dikt av Arne i Vimmerby I med sorg och saknad

32. Apel-lunden, dikt av Inga
såg jag rosorna vid väggen,

33. Dagen i dag, är det min? dikt av Rut Hermansson
lysa rede mot stugan grli.

34. ' På den tiden... dikt av Astrid H-L. Pli dessa stigar har jag glitt ,

35. SolIdago, dikt av Lilly Erhång i dessa hagar har jag lekt,

36. Frälsningsarmens vagga stod i Vämamo, av Ernst V Nilsson
i bäck en minner resterna aven damm,

37. Småland; dikt av Lennart Alpfjord '
om vattenhjulet som här spann

, 38. Vid bäcken i min barndoms skog, dikt av Elsa Carfberg
till glädje för en pojk i kolt.

39. Mossebo skola, av L.M-m
Men tiden glir,

40. Vår-yra, dikt av Ruth Nilsson
snart har jag silver

41. Vårbud, dikt av Pälle Näver
i mitt Mr,
barndomsliren glirså fort

'-'.-- - en pojk e växer upp till man,-----
grlinar, lildras,
livet är så k ort.

Edwin Jolmsson

3
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Nr. 52, April 1981

Pris 4:75

Minnen från gamla
flickläroverket

i Växjö

SkoIhistoria
från Tjust

Resan till Lugano
diktsvit av B. B.

Rya Gård med
nya händelser

Mossebo skola

Kavallerist-
•minnen

.Frälsningsarmims vagga
stod i Värnamo

3D-tal sköna dikter

Min skoltid
i seklets ungdom

Smålandsblom ter Av
Banjo
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Omslagsmotivet denna månad är hämtat från mellersta Kal
mar län. Vad heter idyllen vid ån?
Foto: Gösta Persson

~1\\ 111~IIÅ[LII~IIIIIIIIIIGAR
Tidning om och för smålänningar

Utkommer den l :a varje månad
Ansvarig utgivare: K G G Undahl

Redaktion och expedition:' Prenumerationspris:
Box 87,33017 Rydaholm 10 nr . kr. 40:-
Tel. 0472/20375
Red. bost. 206 27 Postgiro : 360025-1

Rnnv-' Try'*-rvlce AB, RydlIholm

... -
Att se.och läsa i detta nummer: I

Sidan

4 Smålandsblomster av Banjo

6 Valborgsmässoeldar och Majsjungnlng av Hjalmar Lundberg

8 BIskopsallen - en minnesrik alle I Växjö av Thage Johnson

11 Småland och Vi Smålänningar av Gun Gyllenspetz

12 Gamla Flerohopp berättar av Bengt Bolander

15 Haga-Trall av Birger Franzen

Vardagsbestyr av Leif Eriksson

16 På ett ålderdomshem av Märla Berg

17 Båstad - sommarstad av Jan Thuresson
21 Min skoltid i seklets ungdom av Rut Hermansson

22 "Mitt hem" av Ingemar Malmström tonsatt dikt av Judith

Pettersson, Ryssby.

24 I min gröna ungdom av Märla Berg

Vårvindar av Gustava
Vara liten av Inga

25 Vad vore sommaren av Birger Franzen

26 Pingstaberg åren 1900-1930 av Eric Krantz
27 Rya Gård följetong av Tim Hall I

28 Främllngen av Astrid Lindström
29 Kärlek på vår jord av Rut Hermansson
30 Vårtoner av Sigvard Ankarwall

Därför kallas hon "Hon" av Ebba Lise

31 Gamla sägner från Unnaryd av Bertil Johansson
32 Ur ett gammalt album av Eric Krantz

33 Fritz I Gösebo kapar ved av Eric Krantz

34 Mina Lagrar av Pälle Näver
36 liten sommarvals av Birger Franzert

Arbete av Henrik Nilsson

37 Några skoIminnen av Mats G
39 Vad känner en blomma av Inga

Vårregn av John Ljunglid

42 Vinnarna av schackpristävllngen

Vårhälsning av Rut Hermansson

- -

Rättelser:
I förra numret blev det felaktig numrering av

tidningen. Nr. 52 stod det - det skulle ha varit SI.
Felet passerade alla kontrollstationer utan att bli upp-
täckt, och vi kan endast beklaga det hela. •

För att inte ställ a till mera trassel för våra många
samlare av tidningen, har detta nummer blivit S2B
(51) maj 1981.

Medan vi ändå är i fär d med att beskriva felaktig
heter vill undertecknad framföra en ursäkt till Elsa
Carlberg i Markaryd för att jag försummat korrektur
läsningen av hennes dikt " Vid bäcken i min
barndoms skog".

Hela sista raden i andra versen hade blivit svårt
misshandlad... och det kanske var det allra käraste
minnet.

-ahl

1"'1111.1'11.1';.1'.1'1.1'.1'11111111111

I J;id bdcken I
~ l 11l11l ~
~ barndoms skog ~.
~ {;~f~~~~~~~est~:::~el ~
~ den sjöng om några flydda barnaår. ~
~ Det skälvde väl i strängarna ~

~ om hopp som slagit fel ~
~ om längtan som blev ständig arvedel. ~

~ Jag stödde mig försiktigt ~
~ mot björkens vita stam ~
~ såg ärr av namn som en gång ristats där, ~
~ från al och sly och vide ~
~ en viskning nådde fram ~

.~ om stigarna jag gick med vännen kär. ~

~ Jag sjönk på ljuvlig mossa ~
~ och böjde mina knän, ~

'I ~ jag tiggde mig tillbaka några år. ~

I' ~ Men det susade bland stammarna S
~ från skogens alla tr än - ~

:~ i mossan lyste ensamhetens spår - ~

:~ Vid bäcken fick jag drömma ~
~ i aftonsolens glans ~

~ lärde toner som jag aldrig hört i skog. ~
~ Den lånade mig stråken ~

~ jag spelte upp till dans i
~ ängens blomster neg och bugade och log. ~
~ . ~
~ Elsa Carl berg S
~""".I'.I'.I'''''''''''''.I'.I'.I'''''''.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'IIIIIIIÄ
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På ett Gamla sägner
ålderscenter från Unnaryd

Småland och
Vi Smålänningar

Pris 4:75

.111 &11~IIAlll~II~IIIII~leAR
Nr. 628 (&1) m"', 1981

Båtstad - Sommarstad
. Valborgs-eldar Skolminnen Brukshistoria

i Hallingeberg från Flerohoppoch
Majsjungning

Smålandsblomster
Av Banjo

Minnesrik Biskopsalle
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Sidu n

Rnn-'Trydt.",1ce AB, RydIoholm

glädje har sett att deltagar
antalet ständigt ökar.

I Väckelså ng arrangerar
man en liknande tävling på
sensommaren, så nog finns
det tävlingstillfällen för de
som tycker om att springa
långlopp.

Växjöloppet har blivit en
tradition i början av maj
månad varje år. I år var det
nära 1400 deltagare från he
la landet, som tävlade i oli
ka klasser ; Längsta str äckan
är 2,4 mil och deltagarnas
ålder varierar från 5 år till
över 60.

IFK Växjö är en målmed
veten arrangör, som med

Prenumerationspris:
10 nr. kr. 40:-

Postgiro : 360025-1

"~IIAlllll lllllll~IGAR
ndning om och för smllänningar

UtkOI11Il1H1 don 1:.1 vnuu månar !
Anavarig utgivare: K G G Undahi

ql§111

30 Tankar om hembygden, av K Joh Bergman
31 Tankar om hembygden, dikt av K Joh Bergman
33 I GetapuJien, av Sixten Allvin
34 MeDan Gullabo och Blekingegränsen
36 Midsommar av Sixten Allvin

31 revet, av Ernst Victorsson
38 Oskarshamn, av Lennart Alpfjord
39 ya gård, följetong av Tim Hall
40 Det lilla huset, av Astrid Lindström
41 Sommardag, av Lilly Eskäng
42 Järnvägsstationen i Bredaryd, av Eric Krantz

- - -

t se och läsa i detta nummer:

4 Erik Reimhult - djurskulptör i Västervik, av Jan
Thuresson.

6 Det står en gul chryssantemum, av Edwin Johnson
7 Min skoltid i seklets ungdom, av Rut Hermansson
8 Mosippan, dikt av RH
9 Konvaljen, av Lennart Alpfjord

10 Midsommarnatten fylld av mystik
11 Ångbåten S/S Örnen, av Ernst Victorsson
12 Som bonnadräng i Ormanäs, av Helge iFågelhult
15 Minnesbild från barnaåren, av Ernst Victorsson
16 Vänskap, av Gun Gyllenspetz

Mot kvällen, av Inga

17 I barndo mens by, av Astrid Lindström
18 Gestalter i väckelsetiden: Han började som

vallpojke i Vrå och slutade som prost i Urshult,av
Ernst V Nilsson

:21 olkviseflicka, av P älle Näver och toner av Inga
Sjöquist

22 Segel-regatta , av Birgitta Bååth
24 l!Jlla i Sandbo, av Patrik Hermansson
.29 Anemone Memorosa, av Inga

don och expedition:
Box 87. 330 17 Rydaholm
Tel. 0472/ 20375
Red. bost. ~()6 27

Omslagsbilden: Från starten
il,v Växjöloppe t 1981. Foto: Hans-Peter Eriksson .

•

"
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Pris 4:75

~III '11~IIAL11~11~11111~leAR
~~~~~~~ --- -- - - -- - - - p - - - - -- -- - - - - - - - - - - ~I .

Midsommarnatten I Började som vallpojke
. I .

fylld av mystik : och slutade som prost ,

------------~------------~-----------.
Djurskulptör : Tankar om ~ Angbåten

i Västervik: hembygden : s/s Ornen
._-----------~------------~------------:

I gempulien : Segelregatta : . Ulla iSandbo

I------------~------r------------------~Min skoltid I B onnadräng
i seklets ungdom : i Orm a n ä s

I------ ------- !II!Pd!~Ir·-fJIIII - - - - - •
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Rnnv...... TryckMrvlc:e AB, Rydeholm

ndning om och för mAlännlngar
Utk omm er den l :a varje månad

Ansva rig utgIvare: K G G UndahI

omar...
Fem år har gått sedan det första numret av Vi Små

länningar utgavs. Femtio tidningar , varav tre dub bel
nummer, har utgivits-och därför får sjätte årets första
utgåva nummer 54. ''Med samma takt i fortsättningen
skall vi nå över WO-nr gränsen under de fem år som
följer ... om inte byråkratmaffian fått oss på knä dess
förinnan ... är kanske bäst att tillägga.

Prenumerat ionspris:

10 nr. kr. 40:-

Postgiro : 360025-'

~111 &11~II'llLll~1111111

Redaktion och axpeditlon:
Box 87,330 17 Rydaholm
Tel. 0472/20375
Red. bast. 206 27

1976 kostade varje ex. 23,6 öre att sända med posten
och nu kostar de 50,5 öre alltså 214 procent.

Det bolag som trycker Vi Smålänningar började sin
verksamhet den 1 aug. 1976 och kan alltså fira
femårsjubileum en månad senare än denna tidning.

Trots ett relativt lågt pris kan Vi Smålänningar note
ra en liten men dock vinst under femårsperioden och
detta utan några som helst statliga subventioner.

Lösnummerpriset var första numret kr 2:50 och det
ta år kostar 5:- vilket i stort sett svarar mot kostnads
ökningarna för papper, löner , frakter, porto och övri
ga utgifter.

Läsekretsen älskar bilder och dikter det har vi många
gånger fått belägg för. Som tur är finns det många
poeter i vårt landskap och det har blivit 1052 införda
dikter eller i genomsn itt 21 stycken per nummer. Det
är med andra ord ett tjugotal gedigna diktböcker som
läsekretsen fått. Av bilder har det blivit 3.619 stycken
eller 72 i genomsnitt.

Men det finns glädjepunkter också . Av de prenume
ranter vi fick första året är 96 procent fortfarande
kvar. Övervägande delen av de 4070 som fallit bort har
faktiskt lämnat jordelivet. Detta tyder på en fantas
tisk trohet hos vår läsekrets.. . och det är vår största
tillgång.

rJOr..r..r..r..r..r..r..rJC'"..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r1

~ Att se och läsa i detta nummer: I
~ Sidan §
~ 1.. Ung Sommar och Bortom väg och vardag av PälIe Näver S~
~ :: ~~:~::.~::j~r~~:e~~s~:;~:vG:~~~nspetz §

~ l::;:IÖ:,::::~.~:'':::-=~~::':::~ I
§ 17. Tulpanen, av Lennart Alpfjord, Mö.nsterås S§
g Vid vägkantens blomma, av Inga i Almeboda
§ 18. Anders Petter - en smålandsprofil, av Henrik Valentin , Gam- §
~ ~~ ~
§ 19. Vår och sommar, av Patrik Hermansson §
~ 20. ~::'dema Engström - pigga åttioåringar uti Kårernos affär, av .~

~ 24. Hästenäs Fiskexport - ett minne... I
~ 25. Till Sommarhagen, Handikappåret och Pumpen, tre dikter av §§
Il Birgitta BUth§ 26. Majmorgon... Minns Du ••• Syrendoft... Torpet Ryden, dikter §
~ av Svea Svensson-Åkesson, Vislanda ~

~ 27. 25 och 30 år efter konfirmationen i Tömsfall, aven av konfir- ~S
8 månderna
S 31. En gång livlig handelsköping - nu sevärdhet för turister, av §
8 ~W SsS SS Artiklarnas antal är över 700 från ett stort antal för -
S S fattare.S 34. Födelsedagssång, text och musik av Torsten Rygert ~

8 36. Dramatiska dygn i Rumskulla , av Axel Karlsson S~ Vi tackar alla medarbetare och författare, utan Er
8 39. Å1erns kyrkby, av -ahl . medverkan hade det inte varit möjligt att komma ut§ 41. Lasses Slöjdverkstad bra rastställe utmed vägIS, av -ahl § med tidningen _ de många bilderna till trots, tack al-

S~ § lesammans !
42. Timmersnabben, av -ahl § -ahl

S 44. Rya gård , följe tong av Tim Hall S§ 46. Juli - Hömånad, av Hjalmar Lundbe rg ~..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..rJOr..r..r..rJOr..r..r..r..r..r..rJ.:
S 4,8. En kväll , av Inga ä8 60. En minnesbukett, av Rut Nilsson, Rottne Il

§ 49. En vanlig dag, av Åke Dahlberg 62. Varggropen i Källebo , S. Sandsjö, av Leif Eriksson §
§ 50. Min kära vän, av Edith i Virserum 64. Festligt i Bergkvara. Växjö, av -ahl §
S 51. Högsommartid, av Hilding Strand 63. Minnen och bilder frå n Lidhult , av Åke Bjurdalen §
S 52. Älskade lilla blomma, av Britta Johansson, Nybro S8 65. Solcenter l Timmernabben, av -ahl 8
S 66. På vedbacken 1918, av Erland Skoog S
8 55. Vid Assjö n, av Erland Skoog S
II 67. En liten hälsning till födelsedagen av Karin l Torsås SS Hästen Nestor, av Gun vor Sundberg S
8 56. Kvinnan på bänken, av Olof Tlllmo Oms lagets Vikingaskepp är från Pataholm. §
S 57. Kultursommar l Eksj ö, Nässjö, VetIanda , av -ahl SS . Foto: Gösta Persson 8
t.JC'"..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r...oc:r..r..r..r...c:cr...;QCC:r..r..r..r..rJOr..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..rJOr..r..r..r..rJOr..r..r..rJ

.1
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S·örs jubileum Pris 5:-

.111 '11~IIAlll~II~IIIII~leAR
Nr. 54, juli-augusti 1981. Dubbelnummer

Hemma hos

Calle Örnemork
Resa till minnen

Av Mtirta Berg
Anders Petter
Torpare i Tjust

Då och Nu
A v Gun Gyllenspetz

Stort bildreportage

Kåremo - KronolJiick
Dramatiska dygn Minne från Lidhult

i Rumskulla Utstä llning i Eksjö

Sommarskönt
i Gransnäs

Sköna dikter av Pälle Näver m.fl.
1 20 bilder
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Men livet är en planta,
som ingen rätt förstår;
av jord och ljus den blommar ,
när Per och Pål förgår.
Och bortom det förljugna
står himlen hög och blå,
och dit i sång och fr ihet
vår längtan dock kan nå.

Men ingen sto l de unnar
åt glädjen vid sitt bord
och blygs att ha till övers
ett enda vänligt ord;
korrekt man går och kritisk 
men enkelriktat rädd
att ej av sista skriket
ens själ och kropp är klädd.

Sitt meningslösa resgods
till formulärvisit
man släpar på och svettas
i byråkratiskt nit...
av allas kamp mot alla
blir - civilisation,
som formar livets dödsmask
vid vägens ändstation.-

Där livet lånat husrum
i väntan på seglats,
man finner tidens dumhet
på främsta bänk och plats;
det häcklas brått och klandras
på dolska tungomål,
när sura kverulanter
slår vakt om sin idol.

Ögonblicksbild

Omslagsbilden:
Kanotfä rd på lilla , sköna
Agna tydssjön ; Mistelå s e

~ so.c.ke.n.., Alvesta komm.u.n ...
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t
t
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Prenumerationspri s:
10 nr . kr. 40:

Postgiro : 360025-1

Redaktion och expedition:
Box 87,330 17 Hvdahotm
Tel. 0472/203 75
Red . best . 206 27

Rnnvedena Tryck...rvlce AB, Rydeholm 1981

Ti dning om och för smålänningar
• utkommer den l:a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti)

Ansvarig utgivare: K G G Lindahl
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••••••••••••••••••••••••• Att se och läsa i detta nummer •• • •
• Sid. •• •• 4 Gammalt hantverk blir ny hobby, av Kerstin Lindahl . •

• 6 Det finns lite lycka, dikt av Inga •
• 7 Klingen - historien om en annorlunda smålänning, av Henrik •

Valentin, Gamleby

: 8 Blommor, dikt av Lennart Alpfjord :

• 9 En apa i plysch, dikt av Sture Brunninge •
• 10 Släktmöte i Stenberga, av Sten Sjöberg och -ahl •

• 16 Min skoltid i seklets ungdom , av Rut Hermansson •

• Livet ett strålande äventyr, dikt av Märta Berg •

• 17 Praktfull höstdag, dikt av Lilly Eskäng •

• •• 18 Nordens J ärnvägar , av Erik Lindgren •
19 Nylle, berättelse av Birgitta Bååth

: 20 En liten pojke, dikt av Arue G-zon Lundberg :

. • 2l Medan slöjor skymmer, dikt av Inga •

• 22 Solskenssångaren J A Hultman, av Ernst V Nilsson •

• 24 Släktträff i Vederslöv, av Leif Eriksson •
• 25 En hemmadotter, noveil av Gun Gyllenspetz •
• 26 Fiskaretorpsåsen i Norra Vixen, Eksjö, berättelse av Ebba Lise •

• 31 Skogsvandring, dikt av GF •.' .• 32 Rya gård, följetong av Tim Hall, sista avsnittet •

• Sommarregn, dikt av Hilding Strand •
• 33 Kolonisterna, dikt av Lennart Alpfjord •

• 34 Sommarminne, dikt av Åke Johansson •

• 35 Aktiviteter, dikt av Sixten Allvin •
• 36 Om mörka moln, dikt av T Rosendahl •

• 37 Småland ssten - lyxig exportvara , av -ahl •
• ' 38 80-årig Svenskamerikan sprudlande av vitalitet, av -ahI •• •• 40 Känn dig själv, dikt av Pke Dahlberg •
• 41 Sommarmorgon, dikt av Åke Johansson •

• 42 Insjön, dikt av Lennart Alpfjord •
• 43 September , dikt av Lennart Alpfjord •

•• 44 September - höstmånad, av Hjalmar Lundberg :
47 God skörd i Ärnanäs, av -ahl

• 49 Lillegård i Hjärtianda, av -ahl •
• 50 Bredaryds första församlingshem , av Eric Krantz •
: Sommardag, dikt av Hilding Strandh :

•••••••••••••••••••••••
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Rnnvedena Tryckaarvlee AB, Rydeholm 1981

Att se och läsa i detta nummer

11 Josef på Nabben, av Hans Peter Eriksson
12 Från en avfolkningsbygd i Högsby kommun, av Ernst Victors

son

Prenumerationspris:
10 nr. kr. 40:

Postg iro : 360025-1

41 Bokantikvariat i Växjö, av Lars Erik Lindahl
42 Tiden går - tiden går, dikt av Margit CurIIn
43 Den ljuva hämnden, av John Holmander, Ljungby

38 Lille-man, dikt av Inga
39 Torpet, dikt av Lennart Alpfjqrd
40 .Bykyrkans nykalkade väggar, dikt av Birgitta BAAth

34 Älgjakt i Havrida för 70 år sedan, av Eric Krantz
35 Insjön, dikt av Lennart Alpfjord
36 Fasantuppen, dikt av Birgitta BAAth

44 Marknadsresan, av Henrik Valentin-Peterson, Gamleby
45 Mjölkbryggan, av Oskar W JOhansson
46 Tröskaren, av Pälle Näver
47 På kajen, dikt av Birgitta BAAth

25 Höstmorgon, dikt av Pälle Näver
26 Ett minne, novell av Gun Gyllenspetz, Växjö
27 H östton, dikt av John Ljunglid

Tidning om och för smålänningar
•utkommer den l :a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti)

Ansvarig utgivare: K G G Lindahl

l7 Karlstorps Here - Roman från Norra Värend på 1690-talet ,
vår nya följetong av Rune Wadefur, Alvesta .

18 Optimist och pessimist, dikt av Lennart Alpfjord

4 Fyra lIvsbIlder från Svenarum , tecknade av Reinhold Peters
son

8 Tegner och Folkskolan - BArn Skolan i Lekeryd 1798

31 Gränsbygd, dikt av Astrid Henningsson-Lindström
Vad tiden ändå flyktig är, av Ernst Victorsson

32 · Till den småländska kvinnans lov - Barndomsminnen från
Lönneberga, av Margareta Lundberg-Persson

19 Solbågen sjunker, av Pälle Näver
20 Gamla Flerehopp berättar, av Bengt Bolander, Växjö
22 Dröm och längtan, dikt av Ernst Victorsson

28 Skattsökarna i Kävsjö, av Johan Severln
Flickan medguldstenarna, .av Olof Tillmo

30 Aboda klint, av Ernst Victorsson

15 Min skoltid i seklets ungdom, av Rut Hermansson
16 Plus-mlnus-noll, dikt av Astrid Sandquist

Sommarlov gått, dikt av Lilly Eskäng

~III '"~lIilll~ll~rllll~IGAR

Redaktion och expedition:
Box 87,330 17 Rydaholm
Tel. 0472/203 75
Red. bost. 206 27
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Ny följetongsroman från 11öretid

Marknadsresan
till Gamleby

Barn Skolan
i Lekeryd

Fyra livsbilder
från Svenarum

Avfolkningsbygd Älgjakt i Havrida Aboda Klint

Barndomsminnen f rdn Lönneberga Skattsökarna i Kävsjö
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Rnnvedeno Tryc koervice AB, Rydaholm 1981

Att se och läsa i detta nummer.

~III '''~IIA[LllllllrIllIIIGAR
Tidning om och för smålänningar

• utkommer den 1:a veckan i varje månad (dock ej jånuari och augusti)

Ansva ri g utgiv ar e: K G G Lin da hl

Redaktion och expedition:
Box 87,330 17 Rydaholm
Tel. 0472/ 203 75
Hed. bast. 206 27

Prenumerat ionspris:
10 nr . kr . 40:

Postgiro : 360025-1

Det lir onsdag kv älln årdessa rader kommer till efter
n ågot oj ämn valstakt. Den g ångna dagen har varit so
lig och ganska varm . Det kan vara skont liven på h6s
ten, om det inte regnar . Och vilk en underbar färg
prakt man blir bjuden på om man vandrar ut i skogen
.en sådan h år solig dag!

Men det lir v älsträngt taget det enda man kan glädja
sig riktigt åt i dessa erbarmliga kristider, som
framf6rallt regeringen statt: till med - om man skall
tro dem som kallar sig opposition och glirna vill byta
med dom där som sk6tt sig så illa.

Sid .

4. Högboda Skiffergruva - populärt turistmål,
8. Bredaryds samhälle, av Mattias

10. Vardagspoesi, dikt av Ingvar Björkdahl
11. Monumentet, dikt och teckning av Sven Åke '

Olofsson
12. Gamla Flerohopp berättar, av Bengt Bolander

Växjö
15. Nu har frosten kommit, av Britta Johansson
16. Brittsommar, dikt av Lennart Alpfjord
17. Karl Fredrik Barkman - original från Unnaryd,

av Bertil Johansson
18. Hösten, dikt av Martin Hallström
19. Höst, dikt av Sven Åke Olofsson
20. Oktober - slaktmånad, av Hjalmar Lundberg
21. November - vintermånad, av Hjalmar Lundberg
22. Fars Dag, dikt av Rut Hermansson
24. Skap elsens Herre, dikt av Ebba Lise
25. Jordkulan i Målaskog, av Ragnar Nilsson
26. Hej ! - kattungen, Sofia berättar (med hjälp av

Birgitta Bååth)
27. Får jag be om ett bud, novell av Rut Gyllenspetz
28. Ern st Johansson, Ekelunda Västrum, av Ernst

Victorsson
29. Som lättmatros, av Ernst Johansson
30. Svärmors vintersport, av Ernst Johansson

. 31. I Antes stuga , dikt av Elsa Carlberg
32. Höstromans, av Olof Tillmo
33. Årstiderna, av Bernhard Adolphsson
34. Och skimrande öppnar sig drömmens land, av

John Ljunglid
35. Karlstorpa Here, följtetongsroman av Rune Wa-

defur
36. Soluppgång, dikt av Lennart Alpfjord
38. .Oktober, dikt av LA
40. Låt inte livet knäcka dej , av Gustava
41. Kvinnan. dikt av Ebba Lise
42, Logdans i Reftele 1919. av Eric Krantz
43. Oktober, November. December , av Rut Hermans-

son
44. Småland - kantat för manskör och orkester
46. Hörnebo by .- av -ahl
48. Årets match, av Leif Eriksson
49. Ebb och Flod m.fl . av Astrid Lindström
50. Notis för stunden, av Pälle Näver

Ostkakevisan, av Erik Ahrnfelt

Om jag inte minns helt fel hade vi samma problem
f6r fem, sex år sedan. Enda skillnaden var viii att man
inte talade så mycket om kris men viii om oreda.

Det lir verkligen inte tau att vara politiker, speciellt
om man har en stor skara s.k. v äljare att bevisa sin
tacksamhet mot. Tacksamhet f6r att man fått ett fint
och välavl6nat jobb som man inte vill gå miste om - i
varje f all inte så långe man kan få en rej älmdngdpen
sionspoling och meriter f6r en eventuellt ledig
htJvdingestol.

Hovdingestolar var kanske inte så bra exempel, en
del får dem visst f6r att de blivit 6verj/6diga någon
stans, men å andra sidan finns det många exempel på
att sådana 6verj/6diga personer blivit väldans så bra
htJvdingar. Så inga f6rhastade meningar om nya stol
besittare.

Kris och kris, det talas och skrivs också mycket om
skatten. Den beh6ver slinkas, men det lir sådan kris
att det inte finns pengar f6r en sådan vlilbehtJvlig re
form och dlirf6r t ävlar allt j/er om att finna basta f6r
slaget till en ny skatt som kan ge valu ta till denna ef
terlängtade sänkning, Hoppas någon av dessa str äv-
samma grupper lyckas. M isslyckas båda så kan jag in
te tyda det på annat s ätt lin att vi fortslitter i rask takt
på samma fläck som vi vant oss att betrampa.

Nej, det dar att vara politiker lir inte s ärskilt upplyf
tande. Skrivaren var en gång f6r långe sedan nära att
hamna i karusellen, men ett visst tidningsintresse tog
6verhanden - och det skall man kanske vara gladf6r
liven om pensionsunderlaget blivit betydligt mindre,
vilket man inte kan undgå att tänka på så Mr måna
den f6re den f6rsta s.k. pensionsdagen.

Nar jag btJrjade att skriva i dagstidningar fick jag tre
6re raden - och raderna var mycket längre på den ti
den - och det lir viii tveksamt om någon vill stalla
upp med samma frikostiga arvode f6r dessa rader. Så
det lir lika gott att sluta Mr och titta på onsketistoma
f6r den snart stundande julen.

. -ahl

3

Sidan 71

Sök med Ctrl F -  Anteckna sidnummer!

Antikvariat CITRON



ql!111 '11~IIÅlll~II~IIIII~leÄ~
Nr. 67, nov, 1981
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i frånSmdlandsgru.,o
r-Karlstorpa here-i-Fårjag be om-ett-:- Flerohopp 
: redan populär : bud - novell av : fortsätter
: smålandsroman : Gun Gyllenspetz : att berätta
I--------------~-----r------------------,

I Ernstjohansson i Västrum : Karl Fredrik Barkman I

: Sjöman -Cyklist -Skrivare I ett Unnarydsoriginal l
I ! I
~--------------- -
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Rnnvede". Tryckaervlce AB, Rydeholm 1981

Tidning om och för smålänningar
• utk ommer den l :a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti)

Ansvarig utgivare: K G G Lindahl
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Prenumerationspris:
10 nr. kr. 40:

Postgiro : 360025-1

34. Vart tog vinden vägen, dikt av Margit Cullln
37. En dag som denna, dikt av Inga
41. Sagan om jultomten, dikt av Ingemar StAIberg
42. Udhults gamla kyrka, av Bertil Johansson, Unnaryd
43. Vidskepelse I gamla tider, av Ingvar Svensson, Hultsjö
45. Stava pAJohanslund, av Bertil Johansson, Unnaryd
47. Gamla Flerohopp berättar, av Bengt Bolander
48. HöstdIkt, av Berlth Larsson
49. När tomten vaknade, av Astrid Undström

19. Bryaden-och trädet, dikt och teckulng av Tora Landström
20. Julen I Folktron, av Hjalmar Lundberg
22. Det sjunger över döda rum, dikt av John Ljung lid
23. Julafton hos Mäster Strömbäck, av Sixten AlIvin

Det ringer till helg, av John Ljunglid
24. Sommar I November, dikt av Knut Nordling

Stilla Natt, dikt av Malte Markheden
25. Notblad till sommar I november, av K Nordling

26. Korgmakare Sundberg I Blackstad, av Patrlk Her mansson
27. Vind I segleni, dikt av LIDy Eskäng
28. Kalle mjölnare kJädde sin gris I ylletröja, av Ulla Ljungberg
29. Den ensammas jul, dikt av Göte Gladh
30. VAra rötter, dikt och teckulng av Gunborg Falk skog
31. Stensjö by; dikt och teckulng av Berit Bengtsson
32. Karlstorpa Here, följetongsroman fdn Norra Värend , av Rune

Wadefur

14. Pelle fAr en lillasyster, novell av Gun Gyllenspetz
15. Gamla Flerohopp berättar av Bengt Bolander, Växjö
17. Julhandel med morfar, av Märta Berg, Vämamo

Lucia , dikt av John Ljunglid
Sakta faller skymning, dikt av L.W.

18. Astrid stannar kvar , av Leif Eriksson
Min lustgård, dikt av Tora Landström
Men de Ramla träden susar, dikt av Bertil Bohlin

Redaktion och expedition:
Box 87,330 17 Rydaholm
Tel. 0472/ 203 75
Hed. bost. 206 27
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S '
~ Att se och läsa i detta nummer
§§ Sid.

~ 4. John Bauer bland tomtar och troll, av Magnus WIdell
S 6. Prylar till tusen - hos Värends Trä, av -ahl
8 9. Min dagdröm, dikt av IngaS Tomten, dikt av Stig Händelfors, Västervik8 10. Gud är kärleken, dikt av BIrgitta BUth
O 11. Säg Inte god-natt, dikt av Inga
8 Julharen, av Pälle Näver
S Tomten, av Ingvar Björkdahl
~ 12. "Kroken" som blev Ruda stationssamhälle, av Ernst VIetors·
§ son

§
§
§
8.§
§
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§
§
§
~§
~§
S.§
§
§
§
§
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§
§
§
§
S§ 56-§ 51. Sju glada juIvIsor
Ss 52. Gammal tradition - l>1ta gris vid jul, av Leif Eriksson
8 Det var bättre förr, av Åke Dahlberg
l: 53. I Julekvlill, dikt av Emst Vletorsson
~ 54. Höst, dikt av Martin Hallström8 57. Anderstorp och dess kyrka, av Eric Krantz
Ss Sagoland, dikt av AnIta Dehlln
8 58. Julgrisen slaktades, av Sture Brunulng§ 59. Julafton, dikt av PliIle Näver
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FInnvedens Tryckservlee AH. Rydaholm 1982

Tidning om och för smålänningar
Utkommer den I:a veckan i varje mån ad (dock ej januari och augu sti)

Ansvarig utgivare: K G G Lindahl
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=••••••••••••••••••••,
II Att se och läsa i detta nummer: =·4 ..• Trettio år i Fäders spår, David Gustafsson från
• Tjust berättar, Vasaloppsminnen •

•
6 Vinterbilder, dikt av Lennart Alpfjord •
7 Tro på ljuset , dikt av Ove Davidsson •

• 8 Espehult - byn som är ett minne blott av Ernst •
• Victorsson '

9 Pensionär, dikt av Edith i Virserum •
.10 I k d •• nac or erad i Växjö år 1905, av Anna Beth Ralf •

II 11 Mjösebo gamla folkskola, av Ernst Victorsson •
12 Mordet i Kårby 1877, av Patrik Hermansson •

• 15 Smålands Visa , A.N. Strand, Timsfors •

•
• 16 Jönköpingsflickan som blev sko modellör ocb •

reklamcbef på KF , av Alvar Ljung •
•• 18 Några glimtar från ett nära tOO-årigt auktions- •

protokoll, av A. Bjurdalen
• Mata fåglarna, dikt av Lennart Alpfjord •
• 2109 Vidskepelse i gamla tider, av Ingvar Svensson ••
• Luffarspexet öppnade den rike bondens ögon, •

novell av Märta Berg, Värnamo• •II 21 Vinterland, dikt av Jobn Ljunglid •
22 More Kastell, av Ernst Victorsson •

•
• 2423 Februari - Göjemånad, av Hjalmar Lundberg •

I månaden Göje, dikt av Pälle Näver
• 25 Karlstorpa Here, följetong av Rune Wadefur •
'•• 27 Dagakarlens funderingar, dikt av Hilding ••

Strandb '
• 28 Titta det snöar, dikt av Hilding Strandb •
• 30 Vinter, dikt av Lennart Alpfjord ' •

• •• 3t Ar 1982, dikt av Rut Hermansson •
• 32 Människan ocb vågen, dikt av Britta Jobansson •
• 33 Väderomslag, dikt av Pälle Näver •
• 34 Mitt lilla bus, dikt av Anne Mattisson •
• 35 Vilken vinter, O vilket väärl av Rut Hermansson . ....'...
.37 Stormkväll, av Pälle Näver •
• 38 Det nya året, dikt av Martin Hallström •

•
39 När Telestads fattiggård brann, av Tbage Tb •

Johnsson
• En natt jag drömde, dikt av Arne G-son Lund- •

• berg •
• 40 Den enarmade vandraren, av Rut Hermansson •
• 42 Korsord för midvinterkvällar •• ••••••••••••••••••••••• 3

De flesta av oss blir väl mer eller mindre
glada när vi någon gång får rätt ifråga om
ett påstående eller en förutsägelse/spådom.

God fortsättning på det nya året! Skulle
jag väl skriva allra först. Och lycka till den
närmaste månaden. '

Under flera år har skrivaren vid olika till
fällen när den stundande pensionsdagen
varit på tal framfört spådomen: att det blir
nog ingen pension den dagen.

Och så hände det sistlidna december att
pensionsdagen infann sig - och pensionen
uteblev - och förutsägelsen besannades.
Men inte uppammade det några speciella
glädjehopp - nej, snarare en lite besvikel
se.

Det kan väl inte hjälpas att man innerst
inne gått och trott på allt talarn att alla
får en bra pension när de uppnått pen
sionsåldern. Men se det får man alltså inte.

Om pensionen skall man i all underdånig
het söka på en stor blankett med mängder
av frågor - om förmögenhet bl.a. Och här
har man gått och trott att pension var en '
fin grej som inte tog hänsyn till fattig eller
rik .

Det här hade inte gjort så mycket om man
bara' .kunnat lita på de där högavlönade
'tjänstemännen som granskar februariarbe
tet. En sådan herre ökade helt oombedd
lönen för 1980 med 30.000 kr men han har
inte sänt ett enda öre av den summan
enbart en kvarskatt på 15.000:- - och den
är ju ingen bra ersättning för den saknade
pensionen.

Tur att det finns V 65 och travhästar.
Travgubbarna kan man lita på, har man
vunnit så kommer pengarna som 'ett brev
på posten - även om det blir några dagar
f örsenast på grund av MBL-förhandlingar
om hur snösvängen skall skötas.

Alla har väl läst något ur den s.k.
"nådiga luntan" dom där handlingarna
som talar om hur mycket överheten gör av
med utöver vad de har råd med.

Över åttio miljarder kronor måste man
låna! 80.000:000.000:-. Totalt har varje
person i det här landet - pensionär såväl
som nyfödd - en statsskuld på 35.000:-.

Det kanske inte är så konstigt att
pensionen uteblev. Kan den ene utan vidare
öka ens inkomst kan väl den andre göra
motsatsen. Men det stämmer ju nästan:
Kvarskatten +pensionen, det blir i det
närmaste 35.000 :-.

Säga vad man vill om byråkrater,
kan dom minsann.

Prenumerationspris:
10 nr. kr. 40:
Postgiro : 2625-2

Redaktion och expedition:
Box 87, 330 17 Rydaholm
Tel. 04721203 75
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Nr. 59, februari 1982

Jönköpingsflickan som blev '. Trettio år i "Fäders spår"

skomodellör och reklamchef Vasaloppsminnen från Tjust,

Vidskepelse
i gamla tider

Mordet i
Kårby 1877

Mjösebo gamla
folkskola

20-tal nya
dikter

Noveller Följetong Karistorpa Here

Espehult - byn som är ett minne blott
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Med hänsyn till den kanske inte helt felaktiga
marginalskatten vore det kanske den bästa
lösningen att höja samtliga löner - om nu alla var
stats- och kommunalanställda - så mycket att
skatten räckte till alla förekommande utgifter.

Jo det är nog inte så dumt, men då måste många
av lönerna vara så höga att de ger minst 80 procent
statsskatt utöver de 30 procent som
kommunalskatten oftast tar. Det blir då 10
procents ren vinst, och den skulle man ju kunna
samla ihop i °en s.k. "löntagarfond".

Och det hade kanske varit bra ur samhällsfackets
synpunkt.

Ibland funderar jag faktiskt på om jag har fel när
jag kritiserar byråkraterna. Kanske det är de som
har rätt. Kanske vi hade ett helt problemfritt
samhälle om den allmänna sektorn fick växa
ohämmat och hitta på långt flera förbud och lagar
än de hittills åstadkommit. Kanske det stora bud
getunderskottet jag talade om i förra numret
kunde försvinna om det bara fanns byråkrater som
betalade hög skatt till både stat, landsting och
kommun.

Alltså blev det en stor nolla i kolumnen som anger
hur stort belopp som utbetalas. Som tur är kan jag
ju fortfarande göra lite nytta och hoppas att få
matpengar för detta. Men hur det gått om jag varit
utan arbete och inte haft några matpengar? Ja då
hade tydligen de höga byråkraterna fått helt rätt i
sitt agerande, jag hade sannolikt inte funnits den
13 mars och kunnat betala någon kvarskatt.

Jo, odet sista var nästan sant, det kom för några
dagar sedan ett besked om hur mycket man
tilldelat mig, men eftersom de höga herrarna 
ursäkta! de höga damerna och herrarna - skall
det vara - inte fått någon garanti för att jag fort
farande existerar den 13 mars, då första kvar
skattedelen skall betalas, så var det väl bara
naturligt att de såg till samhällets bästa och lade
beslag på vad som fanns att beslå, nämligen
pensionen.

Nu är jag väldigt försenad. Redan är det den 22
februari. Och sidorna till detta nummer är inte
klara fast de rätteligen borde varit tryckta och på
väg ut till många vänliga prenumeranter och åter
försäljare.

Men just nu lyser solen varmt mot fönsterrutan
- det är så man nästan glömmer att den
efterlängtade pensionen fortfarande lyser med sin
frånvaro!
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Tidning om och för smålänningar
Utkommer den I:a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti)

Ansvarig utgivare: K G G Lindahl
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~ Att se och läsa i detta nummer: ~
~ Sidan ~
~ 4 Konsthantverk av högsta dignitet - Växjö Tenn, ~

~ av Lars Erik Lindahl ~

~ 7 Hembygd, dikt av Svea Svensson-Åkesson ~
~ Vandringsman , dikt av Ronny Mörnsjö ~
~ 8 Mor och son, av Birgitta BUth ~
~ Våren, dikt av Astrid Lindström ~
~ 9 Dramatiska händelser vid tinget I Aspeland , av Paul Eksellus ~

~ 11 Mars Vårmånad , av Hjalmar Lundberg ~

~ 13 ~:::::d~:::::e: ;:h~::lIenspetz ~
~ 14 .....bygdesagan viskar" av Hed ~

Jag hörde en klocka, av Hilding Strandh ~

15 De kom till skolgården, av Birgitta Båtåth ~

16 :thf:::u::~SI;o::~:~::~av Irma Karlsson ~
17 Minne, av BrItta Johansson, Nybro ~ !l
18 Till Kyrkans Kantor , av ErIk AhrnfeIt ~
19 Amerikaresa Maj 1981, av Rut Hermansson ~ ,

21 14 år, av Olof Tlllmo ~ ~

22 Jä mlikhet, av Sören ~ " r.
24 Söndagsutflykt I VetIanda, av Inger Green ~

25 På färdeväg och vandrIngsstIg, av Hilding Strandh ~
26 En Smålänning med humor, av Gunborg Falkskog ~

27 Pojk streck och rackartyg I gångna tider, av Hilding Strandh ~

28 Torparna I Forssaskog, av Martin Hallström ~
29 Karlstorpa Here, följetong av Rune Wadefur ~

32 RImfrostdag, av John LjunglId ~

33 .•.så många drömmar, av Hed ~

35 Llf-Grenadlerernas Visa, av Olof Ryden ~

36 Årstiderna, av A1mö ~

37 Barndomsminnen från Frödinge, av Anna-Greta NUsson ~

38 Aftonro, dikt av C Källrand ~
ya Pingstkyrkan i Emmaboda ~ ~

En ungdom, dikt av Sven Gaunitz ~ ~

39 Vidskepelse I gamla tider, av Ingvar Svensson ~ ='
40 är rödsoten slog till i Skärstad, av Stig Linden ~
1 Tankar I vintertid, av Åke Dahlberg ~ ,

42 ppklamande, av Pälle Näver ~ S1.
orrsken, av Rut Hermansson ~ S1.

Hästen, av Svea Svensson-Åkesson ° ~ S1.
VI terland, av Astrid Henningsson-Llndström ~ .J

~ - r.

"" " " " " " " , J =~~~~~~~~~~~:""S::::"'"S:;:~~~~~~..
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n t antverk i å o
Söndagsutflykt Amerikaresa

i VetIanda i maj 1981
En smålänning med humor

Följetong och 30-tal sköna dikter
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Tidning om och för smålänningar
Utkommer den I:a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti)

Ansvarig utgivare: K G G Lindahl
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Att se och läsa i detta nummer:
Sid.

2. Vårnatt och Rödjel övsbränning, av Pälle Näver
4. Nya Rarrikvilla-dr äkten - toppenvacker skapelse
5. Påsken - Trolldomsfylld helg, av Hjalmar Lundberg
7. Hav tålamod Herre, av Ingvar Björkdahl
S.Mönsterås i gången tid , av Martin Hallström

lO. Jag har sökt Dig, av Ingvar Björkdahl
Il. En SD-åring tänker efter, av Albert Granmo
12. Dalebo, av Henrik Valentin-Peterson
13. Smeden, av Lennart Alpfjord
14. Våren, av Margit Ryden

Moder Jord, av Astrid Lindström

,. 15. Kolaren Elof i Smedvik, av Ernst Vietorsson
16. Islossning, av L Alpfjord

Seglare på livets hav, av Astrid Lindström
IS. ÅIlgaren Malmöhus undergång, av Martin
19. Fiskeäventyr i Emån , av Agne Lundberg
20. Före Järnvägsbommarnas tid i Bredaryd av Eric Krantz

21. Vidskepelse i gamla tider, av Ingvar Svensson
22. Förnyelse, av Birgit Brolin

Gråsparvar, av Birgitta Bååth
Mina skeppsljus, av Bertil Bohlin

23. Vårens första blomma, av L Alpfjord
Gåvor , av Astrid Lindström
Grå skyar, av Berit Bengtsson

24. Kung Vinter och Prinsessan Vår, av Mart ig Ryden
25. Kvinnliga röster i Psalmboken av Ernst V Nilsson
27. Besök på kyrkogård , av Ingvar Björkdahl
28. Till vännerna, av Birger Franzen
29. Det var i skymningen, av Birgitta Bååth

30. En gammal bro. iav Leif Eriksson
31. Karlstorpa Here, följetong av Rune Wadefur
32. Våraning. av L Alpfjord

' 33. Vårtan kar i mars , av Oscar W Johansson
, . 34. Kalhygget, av T VRosendahl

35. Våren sover. av G C Månsson
,

37. Med paddelåra i handen, av Bertil Bohlin
38. De Nio visade konst i Växjö
40. En vardag , av Asta
41. Frågelek, av Tora Landström
43. När kärleken gick förbi, av Birgitta Bååth

*****

När dessa rader nedskrives har vi just passerat vår
dagjämningen och för en liten stund sedan meddelade
hypertrevlige John Pohlman i TV, att ordentlig .vår 
värme är på väg och kommer att ge en skön avslut
ning på månaden mars.

Efter närmare fem månader av snövinter är det verk
ligt skönt att nu på allvar kunna se fram emot en ny
vår och sommar. .
För en dryg vecka sedan upplevde skrivaren somma

ren i full grönska och blom på den lilla förtjusande
vulkanön Madeira ute i Atlanten. Det var skönt .
Framför allt var det skönt att under en hel vecka få
koppla bort arbetet och ständigt vara på upptäckts
färd i ny och okänd miljö.

Senast det begav sig med en semestervecka var i slu
tet av november 1979 - det var då vetgirigheten drev
mig ändå upp på toppen av den slocknade vulkanen
Teide på Teneriffa, vilket blev litet för mycket för
hälsan den gången - men nu tog jag det betydligt för
siktigare i den storkuperade terrängen - och hoppas
ha sluppit undan med en ganska envis förkylning 
som dock var med redan på utresan, om sanningen
skall fram. .

Madeiraresan var en familjegåva på den där betydel
sefulla dagen då man tar steget in i pensionärskretsen
- och det var ju särskilt angenämt, inte minst med,
tanke på den där mycket omtalade pensionen, den såg
vår väloljade byråkrati till att den uteblev.

Några av familjens medlemmar har under de senaste
fyra åren nästan ständigt varit i blåsväder till följd av
konkurrenters och vissa myndigheters illvilja. Det f ö
retag som drev .vår _tryckeri- och reklamverksamhet
åren 1974-75 råkade illa ut av flera skäl, som jag inte "
skall gå in på här.

Det företag som startades i samband med starten av
Vi Smålänningar har dessbättre inte haft några lik
nande bekymmer och inte heller det företag som på
hösten 1977 tog hand om utgivningen av de fyra In
formationstidningar , som skrivaren är textansv arig
för .

Detta hindrar inte att en del av våra forna belackare
fortfarande gör påhopp i olika sammanhang, fast att •.
de;hellre borde ' ägna sig åt att hålla rent i sin egen
verksamhet och inte belasta hårt ansträngda skatte-
betalare medpenningslöseri. " .' _ '

Snart är det påsk och då kommer man osökt .eller
med hjälp av vännen Hjalmar L in på gamla seder -L
Blåkullaritter och .häxprocesser. Det var en grym tid
och de flesta av oss förvånas väl i dag över hur kloka
män kunde sitta och döma helt oskyldiga kvinnor till
döden för påstådd trolldom.

Men kanske... kanske var det inte så konstigt his-
torien upprepar sig ännu .. . än kan kloka män och
nu också kvinnor ... sitta och döma oskyldiga '; .om
inte till döden. .. så näst intill . . , "

Stundom .hör man entusiastiska uttalanden om vår
kulturella utveckling och humanismens framsteg,
men i verkligheten är det ingå stora steg som tas ... i
själva-verket lever vi enbart en tuppfjät från 1600-
talets blåkullatid. . . .

Men gläds åt vårvärmen - den kommer nu ... är det
sagt. :..ah/

3
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Redaktion och expedition:
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Trolldoms
fylld helg
-e-e-e-

Tjusttorpet

Dalebo
- -e-,

Fiskeäventyr

i Emån
-_-e-e--..

Kvinnliga
röster i

psalm boken
.-..-e-e..-.

Kolaren
Elofi

Smedvik
-.-e-.-

, Glimtar
FRÅN

Fagerhult
..-..-e-e-

Vidskep else
-e-e-e-

'26 nya
dikter_____e-.-

Följetong
-e-e-e-

Toppenvacker
bygdedräkt
i Ramkvill a

Elsie Lönn oc h
Marianne Joh ansson
visar här den nya ,
vackra Harnkvi lla 
d rä kten.
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Men sen finns det ljusa dagar,
då lyckan mot en ler.
Då inte det tunga mörka,
kan skymma den ljusning man ser.

Tankar
I livets flyende stunder,
finns det dagar av melankoli.
Då al/t tir i dyster tonart,
- mollstämt i dissharmoni.

I livets brokiga vävnad,
får vi olika öden till skänk,
En del få mycket av sorgen,
av giädjen - blott några stänk:

Svea Svensson - Åkesson,

Barnen på ängen

Prenumerationspris:
10 nr. kr. 40:
Postgiro: 2625-2

~III '11~II'lll~ll~rllll~leA~

Redaktien och expedition:
Box 87, 330 17 Rydaholm
Tel. 04721203 75

Tidning om och för smålänningar
Utko mmer den l :a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti)

Ansvarig utgivaret K G G Lindah l

~
I

I
rAtt;;;;i~~~~;:;;~~l ll
8 Sidan S
~ 4. Om Kråks hults träkyrka och Järnvägen från 1902, av Erns t ~
S Vietorsson S
~ 8, Det är vår, dikt av Lilly Eskång ~

S 9. Vimmerby-konst i Åseda, av -ahl S
~ lO. Småländske Skåne-Jocke sjunger Pälle Näver, av -ahl ~

~ 12. Liv och leverna på en Småländsk bondgård vid tiden kring ~
S sekelskiftet, av Manfred Johansson ~
~ 16. Skolminnen, av Astrid Henningsson-Lindströrn S
Il 17. Drömmen, av Gustava O§ En ny vår, av Neol S

!§ l:: i~;~O?~~:;:::i ::mcl,r"mdag, av Hjalmar Lund- l§s.1 :~;~~~~~~:!7SF!:E\:::~er 1'1
S 20. Pataholm, av Lennart Alpfjord fl av alla de sorter och slag.

Bistra Tider, av A.N. Strand

§ 21. Lata drängar kördes ur fattigstugan i Unnaryd, av Bertil Jo- § Då såg jag en skara komma
~ hansson S av barn från olika land i
S Helgdagsafton, av Astrid Sandqvist 8 och alla barn var så gladaS 22. Sent om kvällen, av Inga Il
~ 23. Kristina i Rosendahl, av Gunborg Falkskog ~ de höll varandra i hand. I
S 24. Enslingen i skogen, av Martin Hallström 8§ 25. Vad är sanningen, av Martin Hallström S Av tingens vackraste blommor :-
~ 26. ~:r~:~~~a~ i Växjö - pensionärer till Bergdala och Ström- ~ il de gjorde buketter och krans ~r
8 § på alla barnen sken solen ~
S 28. Karlstorpa Here, följetongsroman av Rune Wadefur S ch so g n fa i ge stans

I -ii::~~;~~:;,~;:: 1
8

i ~e:;~~;1:;;~~~~:lomster I
S 35. Särpräglad bebyggelse i Växjö, av L.E. Lindahl ~III de alla barnen på tingen ~

S ~ ~8 36. Soluppgång + fyra andra dikter av Lennart Alpfjord S~ för nu var det fred på vår jord. ~
8 39. Till Mor, av Man fred Johansson ~ ~ ; (!
8 41. Ryska Snuvan , av Åke Bjurdalen ~ ~ Ingen behövde nu svålta ~

o 42~ Tankar och funderingar , av Rut Hermansson ~ t öd h k 'g [anns e' mer ...,...
llSfI år " I:!'.~ Y n oc n J "'(tfl Pojkens v , av Bertil Bohlin ,,;,r l"~S ~ inga nya vapen man gjorde ~
S 43. Snödroppar , av Märla Berg ~ h d l k t d .......§ 44. Smålandshistorier , upptecknade av Ernst Vietorsson ~., oc om gam a s ro a es ner. ~
R 45. Det spirar och växer, av Ernst Vietorsson ~ '"

I IWV'A Så vakna jag plötsligt och mårkte ;~.
46. Modern Blåkullafär d , av Birgitta Bååth ...p \:#0'

Omtanke, av Neol ~ det var blott en dröm som försvann ~
Ss Visan till Dig! av John Ljunglid -'- /lo ' • t .. k tt 'ag tänktS I~ men t vm ertnor natt j u e C#§ 48. Kvastmak are, av Leif Eri ksson ~ Gud give den drömmen blev sann ,.

§ 50. Flickan vid grinden, av Mart in Hallström ~t Alltrid Hennlngeson-Lindström ~

l..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r~~~~D~w~~1
3
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Foto : Falks Studio, Eksjö .

Småländsk bondgård vid sekelsk iftet
Pingsten
i fo lktron

Modern
Blåkullafärd

Smålands
historier

Nör järnvägen kom till Kråks å la
Kristina i Tankar och Vimme rlry-

Rosendahl funderingar k onst i Åseda
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Tidning om och för smålänningar
Utkommer den l:a veckan i varje månad (dock ej ja nuari och augusti )

AnsvarIK utglvare: K G GUnda hl
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Redaktien och expeditio n:
Box 87, 330 17 Rydaholm
Tel. 0472/203 75

Prenumerationspris:
10 nr. kr. 40:
Postgiro: 2625-2

F1nnnden Trycklenl« AB, Rydaho lm 1982

.) Att se och läsa i detta nummer:

-ahl

Ernst Vietorssons ar tikel var helt korrekt som alla kunde
konstatera och jag vill fö rst och främst till honom framföra
min offentliga ursäkt men även till alla andra nuvarande
och f.d . Kråksmålabor - förl åt mitt fel och till någon liten
tröst kan jag väl för dem som inte varit ' Kr åkshult tala om
att även denna socken uppe i Eksjö kommun är vacker att
skåda.

När dessa rader kan läsas har vi firat pingst och hunnit en
bit in i sommarmånaden juni. Sommar ja, många märkte
nog att det var sommar ett par dagar i maj också, mitt emel
lan alla virvlande låg- och högtryck som de levererar från
grannlands kapet i norr .

I detta nummer har vi två bildserier om konst. Dels om
John Bauers sköna troll och dels om Calle Ornemarks rent
förtrollande skapelser av gammalt rivningsvirke. Redan nu
ett år efter starten är Calles myteriskepp en stor upplevelse
att se och vad kommer den inte att vara på våren 1989, då
den skall vara helt klar med sina 200 sjömän i full verksam
het på däck och i rigg.

Ett utmärkt resmål i sommar - Länsmuseet i Jönköping
och Bauer, Rogberga strax intill och Calle Örnemark - alla
andra aktiviteter i landskapet i gott minne. God fortsättning
på sommaren!

ag kan in e örktara hur såda h ä egentligen kan ske.

Jag vet mycket väl var Kr åksmåla ligger och jag vet också
var Kråk hult ligger och har varit flera gånger på båda plat
serna - men änd å. händer sånt här .

.'_. ._. _. _. _.._..- ._.._. _.._. ._.
I Folkskoleexamen i Södra Un naryd 1920 •
. - se artikel sid. 16 il

• II il

• II il• •I il

• •I _

T 1
T ,
• •
I ~
• •I il• •I •• •I , il· ,I Julis Granstrand . _
.,' Kantor ocb folks kollärare i S Unnaryd 1898-1920. ,
. • .•._ .• .- • .- • .- • ._ .•._ .•._ .••_ .• - .••_ .• - .•._ .•._ ._•.,j
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4. 100 år sedan John Bauer föddes - bilder från Ju
bileumsutställningen på Jönköpings läns museum

10. Kedjebrev, av Rut Hermansson
11. Pensionerad Braås-pastor framgångsrik konstnär

av Nils Johansson
12. Min barn- och ungdomsbygd Sinnerbo, Ernst Vic

torsson
16. Folkskoleexamen i S. Unnaryd 1920, av Bertil Jo

bansson
Men bjärtat väver drömmar , dikt av Jobn Ljung
lid

17. Sjukbemmet Solböjden, av Ernst Victorsson
18. Vidskepelse i gamla tider, av Ingvar Svensson
19. Så kom våren, av Birgitta B ååth
20. Tyko ocb Jols marknadsresa från Grönbo till Vir

serum, av Agne Lundberg
Våren, dikt av TV Rosendabl

21. Vagabonden, av Erik Lindberg
22. Myteriet på Bounty blir konst - gigantisk skapel

se av Calle Örnemark, av -ahl
25. Sommarvisa, av Neol

Morgonsol, av Lennart Alpfjo rd
26. Karlstorpa Here, foljetong av Rune Wadefur
27. Juni, dikt av Lennart Alpfjord
29. Pingstvår, av Martin Hallström
30. Byskomakaren Jonas Stolt ocb bans minnen, av

Erik Stark
32. Skogstjärnen, av T V Rosendabl

.) ,34. Småland, av Lennart Alpfjord
36. Vår svenska fana, av Rut Hermansson

.) Ett Uppsala-minne, av Oskar W Jobansson
~ . 37. Idyll och Vision, dikter av Pälle Näver

39. En Jordafärd, av Rut Hermansson
Blåklockan invid skogsvägen, av Arne Lundborg

40. Flickans klagan, av A.N. Strand, Timsfors
41. Mors dag, av Lennart Alpfjord

Min förälskelse Josef, av Elaine
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Nr. 63, juni 1982

"Troll" -konstnär i jubileu.msutställning
. .

Calle bygger Mytefiskepp med 200 sjömän

Här ska du f A en bit trollört. Bauer mAlning Ar 1912. Foto: Jönköpings Läns Museum
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Flnnvedens Trydrseevtee AB. Rydaholm 1982

Att se och läsa i detta nummer

'~III '"~IAlll~l l~rlll l~18A~
Tidning om och för smålänningar

Utkommer den I:a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti)
Ansvarig utgivare: K G G Lindahl

Redaktie n och expedition:
Box 87, 330 17 Rydaholm
Tel. 04721203 75

Prenumerationspris:
10 nr. kr. 40:
Postgiro: 2625-2

Tiden går fort. Sex år har förflutit sedan första num
ret av Vi Smålänningar kom ut. Detta är alltså första
numret av sjunde årgången.

Att vara enmansredaktion på Vi Smålänningar är en
mycket trevlig uppgift - men ack så jobbig. Speciellt
de dagar då allt skall brytas in på sidorna, där det
finns massor av felgropar att falla i - om man inte
ser upp och hoppar rätt.

Då är det betydligt angenämare att vara ute med ka
mera och fotografera vackra bilder i vårt sköna land
skap och stifta bekantskap med duktiga och intres
santa människor. Tyvärr har det de senare åren blivit
allt färre resor ute i landskapet - men det har haft si
na rutiga skäl och randiga orsaker.

---.

Sid.

4. Vår yngsta nationalpark - Store Mosse, av -ahl
7. Katten Molly, av Gun GyUenspetz
8. Kultursommar I Eksjö, Nässjö, TranAs och VetIanda, av -ahl

12. LAt mig komma, av Inga. Livets vAr, av Ingrid Nilsson
Min själ , mitt hjärt a, av Rut Hermansson

13. En aning avundsjuka , av Märla Berg
Juni, av T.V. Rosendahl

17. Övergivna gårdar, av Lennart Alpfjord
18. Brev frAn LIdhult , av Å.B.

Solen, jorden och 'vi, av Einar Gunnarsson

19. Sju dikte r av Elalne
20. Skatten I Brlnke-kärre t , av Rut Hermansson
21. Ett brev frAn Lennart Fredlund I Skaftet

24. Sju dikter av GK
25. Ungdomlig framti dssaga, av Ernst Vlctorsson
26. Nydala Doku ment, av Reinhold Petersson

27. Vidskepelse I gamla tider, av Ingvar Svensson
28. Oknövlsa m.n . av Lennart Alpfj ord
29. Framför spökvag nen blir hästarna rädda, av Rolf J.K. Olsson

30. Havreskörd I Havrlda på 1920-talet, av Eric Knntz
Återseendet , av Neo S
Tröskning på gamma lt vis, av Thore Brogårdh

31. Kusten, av Blrg.ltta Bååth
Tre dikter av TIttie

32. FrAnsvunnen tids sjöaslåtter I S. Unnaryd, av Bertil Johansson

34. Folkdanslaget Värendsglllet bjöd på gille, av Lars-Erik Lindahl
36. Smålandsgillet I Karlstad

MInnesvandrIng I Markaryd, av Hilding Strandh

37; Valdshult - sockenbeskrIvning av J ohan Sewerln
40. Forntida vättar och rår, av Martin Hanström

I skuggan, dikt av Birgitta BåAth

41. Brev irAn Bälaryd, av Greta Johansson
Vad vet vi? av Rut Hermansson

42. Jag är storstaden, av Oskar W. Johansson

43. Skälsvrängaren och vargen, av Hjalmar Lundberg
44. Smålandsminnen, av Gösta Andersson
45. Morm ors stuga I GrInderum, FrödInge , av Gösta Andersson

46. Karlstorpa Here, följetong av Rune Wadefur
47. Liten dikt till Pälle Näver, av Karin
48. Ingen stins gör honnör, av Elsa Carlberg

49. Det gamla äppelträdet, av Byaskrlvaren ILandsbro
SO. Bonad I folkviseton, av Hilding Strandh
SJ. J:'järllen, av Eva Johansson

I detta nu är det ovisst om det blir några resor alls i
fortsättningen - inte av plötslig ovilja utan snarare
av illvilligt tvång.

Vi har dock siktet inställt på septembernumret och
hoppas på en hygglig semestermånad dessförinnan 
om högre makter så vill.

Trevlig sommar, hela läsekretsen och alla trogna
skrivare, nära och fjärran!

-ahl

En speciellt varm häls
ning till Pälle Näver,
som fyller 85 år den 12
juli.

Grattis Pällel

52. Åke I RamkvIJla pysslar med blommor av -ahl
54. Gnäll Peter Svensk av Erik Ahrnfeldt '
55. En jägare gick ut att jaga••. av Gunborg Falkskog

56. Sju gamla fotografi er söker bekanta
59. Gestalter I väckelsedden, av Ernst V. Nilsson
60. I stma sommarnatt , av Rut Hermansson

62. Logdans, av Elsa Carlberg, VArI Nymåla , av Kim
En sommarDäkt , av Ernst Vlctorsson
Att leva, av Solwelg Vlctorsson-Como

63. Sjungande konstnärspar I Kalvsvik, av Lars-Erik Lindahl
65. Tre gånger Gross visade konst I Flybo, av -ahl
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Smålands nya
Nationalpark

K ultursommar
i Höglandsstäderna

Från Katthult till ' Det kom ett brev
Villa Villerkulla ....•....• •....•.•• från Skaftet

••• ••••••••• •••••••••• ••••......... Värends-gille .......•••.......
••••••

•• Sjöaslåtter i Slottsparken Ska tten
i Unnaryd i Brinkekärret

Dramatiskt för Karlstorpa Here
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Tidning om och för smålänningar
Utkommer den I:a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti)

Ansvarig utgivare: K G G Lindahl

Redaktion och expedition:
Box 87, 330 17 Rydaholm
Tel. 04721203 75

Prenumerationspris:
10 nr. kr. 40:
Postgiro: 26 25-2

Så är vi då Inne i valmånaden september efter att ha va
rit med om den solrikaste sommar på mycket, mycket
länge. Nästan alla är väl nöjda med årets juli-sol och
nästan lika många har väl gillat augusti-regnet - även
om det just när dessa rader skrivs förefaller vara av en
visaste slaget. Lite mera sol inför valspurten och sädes
bärgningen skulle nog glädja många.

Finnvedens Tryckservice AB. Rydlholm 1982

Att se ~ch läsa i _~etta _n~~~e~:

Sid.
4. Möte med Dacke, av Kathlyn Gustavsson
6. Helgasjön, av Hedvig Sandberg
7 ~ En smålännings livsöde, av Nils Lekström
9. Ordet och vindarna, dikt av Nils Lekström

10. Markaryds-Nisse, av Hilding Strandh

11. Minnesvandring i Markaryd, av Hilding Strandh
12. Minnesotadagen i Växjö, av Lars-Erik Lindahl
14. En visa till Pälle Näver av Inga

Alice i verklighetslandet, av Elaine
15. Pälle Nävers saga - ny bok vid 8S-årsdagen
16. Det var min vardag, av Elsa Carlberg
17. Semester, av Asta -
18. Hembiträde år 1930, av Greta Jonsson
i9. Kornettegata och kornetten Abraham Dahlman,

av Hjalmar Lundberg
20. Vädret, dikt av Lennart Alpfjord

21. Hembygdsparken iSmålandsstenar, av Lars Erik
Lindahl

24. Rumskulla - byn bland tallarna, av Axel Karls-
son

26. Rosornas tid m.fl, dikter av Lennart Alpfjord
27. Ett 50-års kalas, av Gun Gyllenspetz
28; Skapelsens under, av Neol
29. Episoder från Granhult, av Elsa Göransson

-30. Ensamhet, av Solveig Wernering

31. Skogen, av Brita Johansson
32. Den gamle och torpet, av Astrid Lindström
33. Skogen vid Hesselby sanatorium, av Rut Her-

mansson - /
-34. Beväringshistoria, av Bernhard A:dolphsson -
35. En småländsk gärdesgård, av Ne,ol
36. Påminnelse om Västrum, av Ernst Wictorsson
38:Kväll, dikt av Elaine "I

_39. Finska Valsen - spökhlstorla, av UErlandsson

41. Sommarglad konst i Eksjö, a~ r ahl i

42. Maria - följetong av Rut Hermansson
43. Att vara poet, av Solveig Wictorsson-Cano
44. Hem till min barndoms bygd, av Arne Lundberg
45. Tröskaren, av Pälle Näver
46. Han spelar La Paloma på sexton blomkrukor, av

Rolf J K Olsson
48. Gråa skuggor, av Elsa Carlberg
49. Vilda rosor i ödeträdgården, av Arne Lundberg
51. Livets Gud, av Birgitta Bååth

Om valet har skrivaren för en gång skull bara en enda
synpunkt om den är: måtte det sluta så att vi inte får
några såna där fonder. Då blir vi nog ett Polen i minia
tyr .

Det räcker mer än väl med de bekymmer vi redan har .
,.. Är man dessutom delägare i ett litet företag så ser vår

ärade byråkrater till att man alltid har skäppan full av
problem.

Just -idag damp det ned ett brev med ett nytt skatte
krav . Det gällde en obetald kvarskatt för en medarbeta
re som slutade hos oss 1977 och tydligen lämnat en så
dan liten skuld efter sig - och den skall naturligtvis ar
betsgivaren betala - och arbetsgivaren det var vi det 
1977.

Medarbetaren ifråga hade en liten egenhet. Han inkas
serade våra fakturor och behöll själv pengarna under
motivering att han inte fick någon lön. På så sätt tog
han 1977 hand om 110.000 kr. fast hans lön nämnda år

I uppgick till brutto 46.000 kr. Någon skatt betalade han
4 inte. Den fick vi betala förra året - 17.000 kr.

En hög skattebyråkrat påtalade strängeligen att det var
vår skyldighet att dra skatt på medarbetares lön. Och vi
bad att få en beskrivning på hur man drar skatt på peng
ar som någon otillbörligt tillskansat sig. Vi t.o.m . polis
anmälde saken.

Efter en omfattande utredning kom polisen fram till
att medarbetaren tagit hand om 63.000 kr från de firmor
som tillfrågats. Resterande 47.000 kr hade man inte fått
besked om , och 63.000 kr ansåg polisen inte vara något
skäl att föra vidare till åtal .

Han hade ju inte fått sin lön på 46.000 kr. och dess
utom hade vi inte dragit skatt på de pengar han inkasse
rat.

Att han utöver allt detta även hade en kvarskatt på
4.000 kr, som han skulle betala 1977, det visste vi inget
om men nu skriver skattebyråkraterna att vi skulle d: -,
git detta på lönen - alltså på de där 46.000 kr som in
gick i de där 110.000 kr. som vår medarbetare tog hand
om 1977.

Tänk om någon vänlig byråkrat ville tala om
l
hur man

gör när man drar skatt på pengar som någon stulit. För
det måtte väl vara stöld när någon tar 110.000 kr???
Men vi kanske har fel - vi tillhör ju kategorin företaga
re - och då är vi alltid utsugare - enligt facket.
God fortsättning - men rösta oss inte till -Polen!

-ahl

J
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Nr. 65, September 1982

En smålännings .
livsöde

.

MARKARYDS-
NISSE

Hembiträde
år 1930

Ett 50-årskalas

Spökhistoria 

Finska Valsen

Nyutkommen bok:

Pälle Nävers
saga

Hembygdsparken i

Smålandsstenar
Blomprakt på kalhygge i Uppvidinge samt Smålandsstugan i Strandbj örket. Växjö .

Påminnelse om Västrum Episoder från Granhult

ng - MARIA A Hut Hcrmaussor,

Rumskulla - byn bland tallarna

t
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FInnvedens Tryckservice All. Rydaholm 1982

12. Kärlek och Vision, två dikter av Gun Gyllenspetz
13. Vidskepelse i gamla tider, av Ingvar Svensson

14. Linodling och beredning, av Margareta Lundberg-Persson
16. Generositet, av Gun Gyllenspetz

10. Tan kar och minnen, av Karin
I I. En gammal släktgård, av????

-ahl

När dessa rader skrivs ned ser det ut som om vi skul-
le få göra en tids uppehåll i utgivandet av vår kära tid- " .
ning Vi Smålänningar.

Vi beklagar detta, för vi vet att våra prenumeranter
och trogna lösnummerköpare längtar efter tidningen ..
varje månad - i varje fall är det många av Er som 
skriver så i små vänliga brev .

Det sista som övergiver människan är hoppet! har :.
någon sagt, och så är det väl även med oss. Stundom
tycker vi oss se en liten, liten strimma av hopp, där ,
långt borta vid horisonten . Kanske, kanske! '

Kanske vi här bör inflika att vi trots allt ser ljust på ,
den framtid som ligger några månader framåt i tiden, '
och först då kanke det är lämpligt att lite utförligare
tala om vad som hänt med oss - vad som är anled
ningen till detta varslade uppehåll.

Sedan vår förra krönika har vi haft val, och det blev
som bekant växling vid makten - en del till glädje
andra till sorg. Låt oss hoppas att de tider som stun
dar inte blir allt för dystra. Trots att de svåra problem
vårt land råkat ut för har sina rötter ganska långt bort
i tiden måste de lösas av alla som är verksamma i nuet
utan att lasta över allt för mycket på dem som tar över ,
i framtiden.

Det blir många "heliga kor" som måst slaktas så
blodet stänker, sa en populär ekonom för några dagar
sedan, och förvisso har han allt för rätt .

Låt oss även i detta fall hoppas, hoppas på en liten
strimma av förnuft där långt borta - kanske skymtar
den till nästa vår!

Prenumerationspris :
10 nr . kr. 40:
Post giro rZ ö 25-2

6. En vardag helt annorlunda, av Birgit Andersson
7. Prydnad på skolgård, av Rolf K.J. Olsson

8. Är' telefonkiosken i Gränna landets äldsta? av Rolf K.J. Olsson
9. Slå vakt om dialekterna, av Hilding Strandh

17. Gud , om jag inte är stark nog, av Birgitta Bååth
Oktober, av Lennart Alpfjord

4. Nyfikenhet drev Alsedaflicka till USA, av Kurt Svensson
5. Hjalmar från Holsby tycker inte om skyskrapor,

ql§111 '11~IIAlll~ll~rllll~18A ~

Att se och läsa i detta nummer:

Redaktion och expedition:
Box 87, 330 17 Rydaholm
Tel. 04721203 75

Tidning om och för smålänningar
Utkommer den I:a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti)

Ansvarig utgivare: K G G Lindahl

och 275 gram. Den stö}sta
vägde 575 gr . Och det var:
friska rakt igenom. Tack .:
snälla naturen! "

skörd blivit riklig. En enda
liten sättpotatis gav 50-falt
igen. Tre stora potatisar
som tillsammans vägde l kg

Riklig skörd
Trots den långa sommar

torkan har årets potatis-

35. Nytt posthus i Ljungby
36. Skräddaren Calle Brodd, av Josef Rydner

20. Det ringer till helg, av Bertil Johansson, Unnaryd
21. Mor Katari nas promenad, av Gun Gyllenspetz

22. Kamp för Nils Dacke - ett kapitel urboken PälIe Nävers saga,
av Sven arne Jones '

\
38. Laganiands industriexpo vid E4, av Lel
42. Min 'första arbetsplats, av Eric Krantz

25. Oktober , dikt av John Ljunglid
27. Maria - följetong av Rut Hermansson

28. Hösten har kommit, av Arne G-zon
29. Kärlek i skymningsstund. av Neol

18. Om bin och biodling, av Ernst Vietorsson
19. Hembygden, av Hilding Strandh

33. ,Om väggarna kunde tala, av 'Calle Örnemark
34. Sladder, en dikt ur A.N. Strandh s visbok från 1899

30. Min egen visa, av Rut Hermansson
31. Hösttankar, av Erik Lindberg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
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Tidning om och för smålänningar
Utkommer den l:a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti)

Ansvarig utgivare: K G G Lindahl

-------....j

Den lilla strimma av förnuft som vi ho
slutet av vår förra krönika i nummer 66 -.: ..
sig - dock en aning försenad, så det var intern
att klara utgivningen av novembernumret, m"~'
kommer vi.alltså igen med ett som vi hoppas
cembernummer so~ får gälla för båda månadern

I

I
I
l

,
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

I

l
l

I

I

l
l

Prenumerationspris:
10 nr. kr. 40:
Postgiro: 2625-2

-

Flnnvedens Tryckserv ice AB, Rydaholm 1982

4 Barndomsminnen från Lyckås, av Margit Lilje
bäck

9 I Minnenas backspegel, av Pälle Näver
10 Stora Askö, av -ahl
12 Skön poesi i ord och toner från Älmeboda och

Hallaryd, av -ahl
13 I livets labyrinter, av Inga
16 Jenny Nyström uppfann svenska jultomten, av

Magnus Widell
17 Barndomsminne av Nils Lekström
19 Fem dikter av Birgitta Bååth
20 Min barndoms skola, av Hjalmar Carlsson
25 Elva sorters äpplen, av Rolf J K Olsson
26 Gratulation, av Asta
27 Snapphanar, av Gustaf Håkansson
28 Höst, av Hedvig Sandberg
29 Finnvedens kvinnor... av Adolf Hedenfeldt
30 Min Musiker, av Svea Svensson Åkesson
33 Julrosen, av Hedvig Sandberg
34 Solbränd går hon och Hon låg på knä, dikter av

Birgitta Bååth )
35 Tidens flykt och Vid Evighetens grind, dikter av

Inga
36 Jönköpings Tennis - Landets äldsta tennishall,

av Rolf J K Olsson
37 Maria - Följetong av Rut Hermansson
39 Bara tankar och frågor, av Se
40 Allhelgonakväll, av Nils Lekström
41 Rubinstein spelar på Hitlers flygel i Ryd, av Rolf J

' K Olsson
42 Smålandssläkten Kniberg och Sälleberg, av Rag-

nar Nilsson
43 En dröm av lycka, av Gösta Johansson
44 '.:Kura s~ymning" av Ernst Victorsson
45 Ar vi m,ärkvärdigare äri~1 stjärnorna? av Solweig

Wictorsson Cand (
4~ Höst av T VRosendahl
50 I månljuset, av Martin Hallström
52 Vidskepe.~e i gamla,tider, 'av Ingvar Svensson
57 En tidig morgon, 'a" UUa ILiew1

58. Alla människor äro kallade, av Ulla Liew
59 Ett litet knyte så sött, av Ulla Liew
60 Flatvarp på Stora Askö, av -ahl
61 Konurrenters idoga spel, av -ahl
64 Spöken på Rinnane, av Bertil Bohlin
65 Den heliga nattens barn, av Hedvig Sandberg
66 Brobygge i Tjust, av -ahl
67 Julafton, av Pälle Näver

Redaktion och expedition:
Box 87 l 330 17 Rydaholm
Tel. 04721203 75

- --- ---
Att se och läsa i detta nummer:

I

I
I

I
I

•

I

••I
•t
••I
I
I
I
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I minnenas
backspegel .

Snapphanar
i Härlunda l ;~(~

Maria
Gamlelycke
min barndoms "-~

skola

Vidskepelse
i gamla tider

Barndomsminnen från Lyckås
Poesi och konst i Ålmeboda

Jenny Nyström och Tomte
30·tal sköna dikter
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Flnn.odens Tryck senlce AB. Ryda ho lm 1982

3

Under ar tikeln på sidan 23 står angivet att forts.
följ er i nästa nummer. Det är fel. Artikeln fortsätter
på sid. 44 och därefter i nästa nr.

P renumerationspris:
10 nr. kr. 40:
Postgiro : 2625-2

Redaktion och expedition:
Box 87. 330 17 Rydaholm
Tel. 04721203 75

Tidning om och för smålänningar
Utkommer den l:a veckan i varje månad (dock ej januari och augusti) .

Ansvarig utgivare: K G G Linda hl

Y'e_- _ e- e - e - e _ - e - e _ - e - e-e- e -

, Att se och läsa i detta nummer:-, Sid .
-, 4 Vinter i början av 1900-talet, av Ernst Victorsson
e 5 Morgnar, av Tora Lundström
, 6 Ljugar-Kitta, av Pälle Näver
e 8 Jag skriver till dig, av Bertil Bohlin
, 9 Vidskepelse i gamla tider, av Ingvar Svenssoni 10 För din skull, av Inga

e, 11 Barndomsminnen från Lyckås, av Margit Lilje-
bäck

-, 17 Några minnen ... som skolkantor... i Lidhult, av
e Åke Bjurdalen
I 18 Utvandrarnas Korpamoen, av Ernst V Nilsson
, 19 Märkliga granar, av Rolf J K Olsson1 20 Snillrik Eksjöso gjorde första mopeden, av Rolf J

1
K Olsson

22 Bevarat ögonblick, av Inger Thörnqvist
, 24 Vallpojken som blev präst, av Gunborg Falkskog
- 25 I väntan på våren, av Ingvar Björkdahl1 26 En 92-årings största upplevelse, m.fl. dikter av Bir
I gitta Bååth
e 27 Utredningar, av Märta Berg1 28 Kölnen - min barndoms sjö, av Ragnar Nilsson
I 30 Lä ngtan till vår, av John Ljunglid
, Vårdröm, av Lennart Alpfjord

, 31 Maria - följetongen av Rut Hermansson
-I 32 Under vinterns täcke, av Ronny Mörnsjö
e 33 Kärlek - vänlighet, av Rut Hermansson
, 34 Barnab ön - som sömnmedicin, av Elna Johans-
• son ,
I 35 Klirret av glas.tav G R i Fröseke
e, 36 Stjärneljus och Höst, av Inga Sunda hl-Scho lander

37 Gammal Ford, 'av JKarl Filip i Mönsteråsi 38 Jag var hu ngrig, av Edwin.Johnsson
e 39 När kyrkklockorna ljuda, av Ru t Herm ansson

1 40 Krigsfångens flykt "och hemkomst, av Ingvar

1
Svenss on

41 "Kommunikation i Västbo" - boknytt av Gu n-
, nel Löthgren
-, 42 Här trängs klenoderna. .. Alfs bilsamIing... av

Rolf J K Olssone, 44 Trädet , av Elsa Carlberg
_ Drömmar och tro, av Gösta Johansson
I 46 Snål-Jontes sällsamma bröllopsnatt, av Hilding
e Strandh
, 47 Herrn i huset, av A N Stran d
e, 48 Drömmen om Hembygden, av Martin Hallström

49 På äldre da r, av Ernst Victorsson-I Barndomsminne, av Signe Kar lsson
e Räddningen , av Solweig Wiktorsson-Cano
, 50 Besök hos Pälle Näver, av Ebba Karlsson I
e e...-.._._.__•.-.._._ •.-.._. _ . _ ._•.-..•.-.._.J.
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Omslagsbilden denna gång är hämtad från
Lyckås gård Björken t.h, står just där järn
vägsspåret för "Lillatåget" gick fram. Bygg
naden med den vita balkongen är f.d. gods
magasinet.

-ahl

Och värre än snö var kanske den hårda kylan 1943.
Under detta års februari var jag med och vaktade
gränsen mortyskarna vid Eda i Värmland och då hän
de det några gånger att termometersilvret kröp under
4O-gradersstrecket. Men det var ändå inte så kallt som
jag tyckte det var i dag på morgonen - fast det nu var
bara 14 grader minus .

Men det fenomentet har tydligen med åldern att gö
ra. Det sägs ju att vintern känns kallare ju äldre man
blir. Hur som helst med den saken. Årets vinter har
varit god - åtminstone om man ser på vilka olje
kvantiteter som rumsuppvärmningen slukat.

Just nu meddelade radion att prisstoppet skall slopas
den 1 mars .

Det föranleder mig en kommentar om priset på Vi
Smålänningar. Som bekant höjde vi prenumera
tionspriset strax före stoppet och lösnummerpriset
skulle följt efter den l febr. Så blev det alltså inte 
och inte heller nu l mars eftersom omslaget redan är
tryckt. Först den l april blir lösnummerpriset 6 kr. Se
dan hoppas vi bara att oljepriser och andra kostnader
sjunker så vi kan återgå till ett lägre pris .

Slutligen hälsar vi över hundratalet nya prenumeran
ter välkomna och hoppas det blir minst lika många
under mars. Välkomna!

Månaden Mars räknas som vårmånad - åtminstone
i södra delen av landet. Skrivaren minns mycket väl
en vår i början av 1930-talet och jag jobbade hos en
skånsk potatishandlare som hade ett litet jordbruk.

Då fick jag vara med och sätta potatis redan i februari
- minns inte riktigt dagen, men kanske det var sam
ma datum som idag - den 23 februari.

Det var tidig vår det. I kontrast till detta minne skri
ver jag ånyo om året 1951. Då snöade det varje dag i
mars månad och under många dagar i april - ja
t.o.m, första maj kom några flingor. Men sedan blev
det en ordentlig översvämning i staden Värnamo.
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Prenumerationspris:
10 nr . kr. 45:
Postgiro: 2625-2

Finnvedens Tryckservlce All , Rydaholm 1983

Att se och läsa i detta nummer:
4 Beredskapsminnen, av. Gideon
5 Åsedabor på nödhjälpsarbete 1922

Hjälp oss, av Birgitta Bååth
6 Marskväll, av Pälle Näver
7 Ny bok - Konstnärer i Småland
8 Gamla Eksjö . .
9 Vidskepelse i gamla tider, lav Ingemar Svensson

Oändlighet, av Lennart Alpfjord
11 Barndomsminnen från Lyckås, av Margit Lilje-

bäck
17 Dagakarlens funderingar, av Hilding Strandh
18 Kling och Klang, av Henrik Valentin
19 Ödehuset, av Peter Svensson
20 Livets sagobok, av Rut Hermansson
21 Skön stund i solen, av Eric Krantz

Kvällssol, av T VRosendahl
22 En taggtr åd, av Ivar Husberg
23 Veckans dagar, av Asta
24 Predikant, diktare och sångare, av Ernst Victors-

son
25 Förnänllig batikkonst - av -ahl
29 Vargatider i Småland, av Ragnar Nilsson
30 En bit från allfarvägens brus, av C H i Lands-

bro
31 ArbetsbiIder från en tid som är ett minne blott.••
32 En Fiskeplantering, av Johan Severin
33 Maria, följetong av Rut Hermansson

Vi behöver varandra, av Ingvar Björkdahl
34 .Till en bondhustru, av Ingvar Björkdahl
35 Aftonbön, av Svea Svensson-Åkesson
36 Hem till mir barndoms byg~, av Arne G Lund-

berg . :
37 Frostbiten, 'av Inga t 1 -

38 Så blev jag kompis med grävlingen, av Gunnar
·Lindqvist

39 Vintervisa, av Lennart Alpfjord
40 Den gamla 2umman, av Ulla Ljung-Johansson
41 Ide och handling, av Lennart Alpfjord
42 Om lustgårdar, av Tora Landström
43 Kaffekalas i Tranås, av Eric Krantz
44 Lekskoledags, av Birgitta Bååth .
45 Minnen kring ett skolkort, ay Eric Krantz

Nu är sommaren slut, av Inga
46 Charkåffär i seklets ungdom, av E K
47 Liten och rädd, av Gustava ,

Vad som hände mej på Montparnasse, av Bertil
Bohlin

48 Minnet av ett gammalt ålderdomshem, av E K
Var det en dröm, av Inga

49 Bröllop i Anderstorp år 190~, av E K

Redaktionen och expedition :
Box 87. 330 17 Rydaholm
Tel. 04721203 75
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Tidning om och för smålänningar
' Utkommer den .l:a veckan i varje månad (dock ej januari och aug ust i)

Ansvarig utgivare: K G G Linda hl

. J
.)

J
J
.)

.)

J
J

J
J
J
.)

J
.)

.)

J
.)

.)

J
.)

..)

.)

J
.)

.)

J
J
.)

J
.)

J
..)

..)

.)

.)

.)

.)

. J

s
.)

J
.)

J
.)

J
.)

.)

.)

.)

J

J

Sidan 95

Sök med Ctrl F -  Anteckna sidnummer!

Antikvariat CITRON



.111 &11~IIAlll~II~IIIII~leÄIR
Nr. 69 Mars 1983

Barndomsminnen från Lyckås
Förnämlig batikkonst ~ Vargatider i Småland

•••
Minnen kring ~ Kling och Klang
ett skolkort ~ från Tjust

Följetongen Maria

Bröllop iAnderstorp 1903 •• Kaffekalas i Tranås

Beredskapsminnen Norrland 1940
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Flnnvedens Tryckservlce AB. Rydeh olm 1983

Att se och läsa i detta nummer:

Sunnanhorisontens rand
djupnar i sin blånad,
och kring skog och insjöstrand
solens blonda spånad
tätare sin ljusbrokad
mjukt och vänligt väver,
tänder glans kring vik och mad
och på björkens näver,

o o

VARMANAD

Stilla skrider dagens gång
under lätta skyar,
medan ursitt vintertvång
bygden sejförnyar;
snart skall regnets milda skur
alla marker skölja,
stämma livets sång i dur,
lösa bäck och bölja.

Då till lårkans rymdrevelj
skall hon komma, våren,
smyga hassefrans och sälg
utmed Iovångssn åren,
sålla tussilagostänk
utmed väg och -diken
och små blåa sippors blänk
in i skogens riken.

Snart skall vindens västansus
smeka hult och ängar,
pröva in sitt vårdagsbrus
mjukt på alla strängar;
längtans vårdkasglöd sej tänt
på vårt hjärtas äril,
väntande till tun och glänt
årets första fjäril.

Prenumerationspris:
10 nr . kr. 45:
Postgiro: 26 25-2

3 1. Saxade skolminnen, av Iva r Hu sberg
32 . Sto rken , av Pä lle Näver .
33 . F rå n m itt fönster , av T V Roscn dahl
34 . Hämnden ä r ljuv, av Agne Lund berg

46 . Vå r igen , av Lennart Alpfjor d
47. Mo rgon gryning, av Hild ing Str and
48 . Din ga m la skola - skriv och .berätta ...
50. Min drömtös Inga-Lill , av Arne G-zon Lundborg

17. Ulr ika oc h mor mor , av Inga San da hl-Sch olander
När ma n ä r liten, av Brita Johansson

18 . Va lborgsmässoeld, av Henrik Va lentin
19. Visa till vå ren, av Ruth Nilsson

39 . Sommarh emmet Sjöholmen, Rydah olm
40 . Den första sta ren, av Hedv id Sand berg
41 . Sen hem ifrån Du for , av Maj Norell

4 2. Na turens und er, av Astr id Lindstr öm
43. Reali sat ion, av Lennart Alpfjor d

44 . Barndomstrakt . av Ast rid H lindstrÖm
45 . Klockgjutare, av L W

9. En hjäl te, av Erns t V. Nilsson
10. Skatt på luft, av Erns t Vieto rsson
I I . G räv ?c fina diken , av Arn e Gzon Lundber g
12. Tre di kter av Asta, Anne Lic Nilsson oc h John Ljunglid

4 90-å rig Kalm arb o tri vs på Ma rgareta-he mmet

i London , av Kata rina Lindah l

5. En dag i ap ril, Av Hedv ig Sandberg
6 . Madkroken runt , av -ahl

25 . Mi nns Du ? av Eina r G unna rsson
26. Dikter , av Birgitt a Bååth
28. Anders i Kåll storp , av Axel Karl sson
30 . Böndern a i Bo, av Hed

Spegeln, av Lenna rt Alpfjo rd

20 . Kärnfolk oc h original, av Ragnar Nilsson
22 . Syskonen på Såg tor pct, av Ernst Vietorsson
24 . Beredskapsm inn en . av G ideon

Stormnatt , av T VRosendahl

35. Maria, följetong av Rut Herman sson
36. Lyckan , av Hilding Strandh
37 . Nu spelar vinden violin, av Joh n Lju nglid
38 . Kon stverk, av Sven Ljungberg

Redaktionen 'och expedition:
Box 87, 330 17 Rydaholm
Tel. 04721203 75

Tidning om och för smålänningar
Utk ommer den I :a veckan i varj e månad (dock ej jan ua ri och a ugusti)

An svang utgi vare: K G G Lind ahl

qt§111 "11~IIÅlll~II~IIIII~leAR
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Nr. 70 April 1983

HOS 90-ÅRIG SMÅLÅ'NNING PÅ
MARGARETA-HEMMET1LONDON

Syskonen på Sågtorpet : Kärnfolk och original
SAXADE SKOLMINNEN : FÖUETONGEN MARIA

Beredskapsminnen : Anders i Kållstorp
. Madkroken runt. EN HJÄLTE. 35-TAL DIK1'ER
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Tidning om och för smålänningar

Utkommer den I:a veckan i varje månad (dock ej ja nuari och augusti)
Ansvarig utgivare: K G G Lindahl

Redaktionen och expedition:
Box 87, 330 17 Rydaholm
Tel. 04721203 75

Prenumerationspri s:
10 nr. kr. 45:
Po stgiro: 26 25- 2

Nu har vi haft över en vecka med dagstemperaturer
på över tio .plusgrader, det borde väl om något tyda
på att den efterlängtade våren snart är här.

Fi nnvedens Tryckservice All. Hydaholm 1983

Att se och läsa i detta nummer:
Sidan

4. Fylleskog Kurs- och Gästgård. av -ahl
10. Barndomen, av Birgitta Bååth

Il. Huset med halmtak, av Astrid Lindströ~
Sommar, av Sven-Åke Olofsson

12. Vår hembygd natursköna Tjust, av Valentin Peterson
17. Vidskepelse i gamla tider , av Ingvar Svensson

18. Marknadsminnen, av Gunborg Falkskog
19. Vårstämning, av Pälle Näver

20. Min tappade papperslapp, av Märta Berg
En sista gång, av Erik Ahrnfelt

21. Ester, av Christina
25. Ett "Prisfall" , av Ivar Husberg

Den försmådde drängen, av Ernst Vietorsson

26. Tjäderspel, av Valentin Peterson
27. Rydaholmsalnen, av Allan Ryden

28. Maria, följetong av Rut Hermansson
29. Det är vår , av LilIy Eskäng

30. Brev från Borsnaelever 1920-1926
32. Lilla blomma, av Inger Thörnqvist

33. Fotoalbumet, av Lennart Alpfjord
34. Frågor utan svar , av Gösta Johansson

35. Till Mor, av GÖsta Johansson
36. Symbolismen ~ en konstart

38. Majvisa. av Erik Ährnfeit
39. Våren har kommit igen, av Arne G:zon Lundborg

41. Beredskapsminnen, av Gideon
• 4~. Svinnersnäs - ett gammalt dagsverkstorp. av Valentin

Peterson

44. Viskande vind, av Inga
47. Poesi , av Asta

48. Parken Lunnabuskar, av Eric Krantz
50. Min gamla skola, av Lizzie Degerman

Älskade Herre, av Birgitta Bååth
Vi går på denna jorden, av John Ljunglid

SI. Den glada festen, av Pälle Näver

Riktigt säker kan man naturligtvis inte vara förrän
efter den 1 maj - och dessa rader måste skrivas en
vecka dessförinnan - då väderleksfacket fått säga sin
mening. Skulle vårens ankomst på något sätt strida
mot detta facks önskningar så hjälper det nog inte om
han, den där Pohlman i TV-rutan ritar upp aldrig så
många solar.

Och strängt taget - nu när vi måste börja spara och
mås te sitta hemma på semestern, bakom vårt eget lilla
flöte, gör det ju inte så mycket om det småregnar den
närmaste tiden. Det lär nappa bättre då.

På tal om spara, så anser en del experter att vi måste
spara på arbetslöshetsunderstöd och diverse bidrag,
och det kan väl vara riktigt. Frågan är om det bör ske
på så sätt att stat och kommun anställer de arbetslösa
i den s.k, offantliga sektorn. Då måste de ju också ha
lön och inte så liten heller, så det kanske kan diskute
ras om 'det är en bra sparform. Speciellt tveksamt är
det om man tar hänsyn till att den där gruppen som
kallas företagare krymper allt mer, så man nästan kan
befara att den försvinner helt, och då kan det bli svårt
att finna .någon annan grupp som är villig att betala.

Ja, vi har ju förstås den offantliga sektorn, men det
är tveksamt om någon där är beredd att avstå något
för att öka sin egen vidd.

Senaste söndag var jag ute i skogen ett slag och såg
då flera nästan helt igenvuxna torpställen. Kanske vo
re det en lösning att hacka upp lite land för den egna
potatisodlingen och låta Domänverket sätta upp nå 
gon liten italiensk stuga - om det i framtiden skulle
bli någon som inte får plats i den offantliga sektorn.

Här i Småland finns det gott om tjusiga torpgrunder
lediga - en ny emigrationsvåg (im - kanske).

. I ~äntan på dessa stora händelser hoppas vi närmast
på en vanlig vår och sommar.

-ahl

3.

Sidan 99

Sök med Ctrl F -  Anteckna sidnummer!

Antikvariat CITRON



.111 '11~IIAlll~II~IIIII~leiR
Nr. 71 Maj 1983

Kurs- och Gästgård
på anrikt herresäte

"En bit från varje landskap" blev

lJNDERSKÖNA TllJST .
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