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har beEkrivit i en liten skrift med
titeln "En tjänande sYsters mid-
nen". Äv sina sista arbetsgivales
bårn fick hon i gåva en stuga i

b€t6am och omtanksam Eal<å Pch
moder, vara mlnne skall leva ljust
och åktat.

Nårmast sörjanale ål barn och
bårnbarn.

Ihlstlnt l(wsrt i. På Högsby ål-
derdomshem evled På måndagen
fröken Krlstina Kwalt i €n åld€r
av 91 år.

I-1an v:rl fijdd i Ståtry i HögsbY
föxsåmljng och hennes far var den
känd€ byskomåk.,'en Kall Johan
Ilwårt. Från tidtga år fick hon
hjälpa tiU i hemmet där hennes
mor vävde och sydde alla kläder
till familjon som förrltom får och
mor bestod åv sju barn. Tidigt
kom hon i tjänst till en bör'jan hos
kapten Fahl6ll På Staby och se_

dermera till tobåkshandlare Sund-
berg i Kalmår där hon var tio år.
!'röken Kwart hade sedan ans*i]l_
ning som uätarinna t olika famil_
Jer och ehellen tjånsterna tog hon
flittgt iiufället i akt ett bese Sve-
rige. Elelst reste hon med godståg
och har besökt de flesta Platser
alltifrån Skåne och upp. till Abis-
ko. Även in i Norge sträckte sig
hennes upptäcktsresor som hon

Ekeby skog där hor på ålderdo- |

lmen levde blahd månsa minnenl
loch antlkviteter som hon m€al sitt l
| äip."'""Jr;l"ä-".Li,t-nå **l.", 

I

lFör några år sedan inackord€rade
hon sig på ålderdomsh"mm"t r,
Xolserum där hon.slutat sin lånCå 

IIevnad när'måst sörjd 3v syskon- 
|barn. I
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Karl Johån Rikard fwart

F. lantbrevbäraren Karl Johan
Ril(ard Kwart, Högsby avled på
Högsby ålderdomshem i lördags
eftermiddag I en åIder av fyllda
93 år. Den åvlidne var defl äld-
ste manlige invånaren i l{ögsby
föraamling. Han vår född i Staby,
dä! fadefit var skomakare och
sonen Karl lärde de yrket och
var skomakare I Basebo by. År
1918 bödade han i postverket
som lantbrevbä!åre på linjen
Högsby-Mjösebo. I börjån gick
han tle turer I veckan och sedan
fyre. Ilnder de första åren vånd-
r&de han tlll fots den långa vägen
fram och tillbaka men senare
skaffade hao cykel och fårder
B{ck ltte lu,ttare, 1945 åvglck han
€lter 2? lr5 tJånst. Inom rkytt6-
rörehen har han [edlagt ett ln-
ttetsera.t &rbets och har dä,rför
tllldelet! dera6 förtlånstmedauer.
Sedan 1950 ha! hen varlt lntagen
som penslonär pÄ Älderdomdhem-
met I Högsby. De slsta mÄDader-
nå har han varlt sjukllg. Ilan
hå! genom ritt rejålå och lugrlå,
sätt gjort 5lg allrnänt omtyckt.
Han Eörjes nårmast åv 91-å!iga
syEtern Stir16 Kwalt.


