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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1965 – 1969. 
 

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hur grindpojken blev konstnär 
 

 

 
 

  Det var en örfil, som kom den bestraffade att erhålla konstnärlig utbildning. Så skall vi 

följa den lille grindpojken i Blädinge på hans väg mot det hägrande staffliet och ritstiftet. 

  Händelsen utspelades en dag på 1850-talet. Grindpojken Magni gjorde tjänst utefter 

sockenvägen som leder till Oby, det Gyllenkrokska herresätet i Blädinge. Stränga order 

var uttalade, att alla slantar, som grindpojken samlade ihop, skulle lämnas till torpar-

fadern. Lille Magni hade en åstundan att byta ut träkolsstycket mot en ordentlig blyerts-

penna, då han hade en intensiv längtan att odla sina anlag för teckning. Han föll för 

frestelsen att be en vän inköpa av sina intjänta grindpengar en blyerts i handelsboden. 

Fadern upptäckte det främmande föremålet i hemmet. Bestraffningen uteblev inte. 

 

 

Jan-Åke Baard 

Mai-Britt Frisk 

Hamneda.                              Blädinge. 

Nyårsafton 1964. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Oby gård i Blädinge, sådan den såg ut före branden 1888 – oljemålning i museet i Växjö av 

Magni Magnino från Oby. 
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  Med svullna kinder vandrade Magni samma dag upp till Oby. Baron Thure Gabriel 

Gyllenkrok blev underrättad om grindpojkens belägenhet. ”Du stannar här”, sa baron. 

Samtidigt sändes bud efter fadern, som förebråddes sitt tilltag. Han fick följande söndag 

utstå kyrkstraff i Blädinge kyrka. 

  Den unge Magni undervisades av guvernant. Han fick även 

lära sig musicera. När den Gyllenkrokska familjen gjorde ut-

flykter till släktingar på de skånska godsen var Magni med. 

Hans konstnärliga anlag omhuldades frikostigt av mecenaten 

Gyllenkrok. Samtidigt bodde på Gåvetorp kammarherren Uno 

von Angerstein, som själv var konstnär och omgav sig med 

flera utövande konstnärer. Kilian Zoll och Bengt Nordenberg 

var ofta gäster på Gåvetorp. När tiden var inne, sände baron 

Gyllenkrok sin adept till målarskolan på Gåvetorp. I denna 

miljö trivdes den unge grindpojken från Blädinge som fisken i 

vattnet. ”Skall du bli konstnär, kan du inte heta Petersson”, löd 

uppmaningen från de framstående målarna. Därefter kallade 

han sig för Magnino. 

  Magni Magnino gjorde som ung en mångfald konstnärliga 

produkter med motiv hämtade på Oby. Han behärskade såväl 

oljefärgen som ritstiftet. Ättlingar efter baron Thure Gabriel 

Gyllenkrok har alltjämt i sina hem små akvareller eller fin-

stämda målningar signerade Magnino. Flera oljemålningar, 

blanda andra en av Oby corps de logis, finns bevarade på 

Smålands museum. Då huvudbyggnaden brann ned år 1888, 

gläder vi oss att ha dess exteriör samt flera interiörer bevarade tack vare Magnino. 

  Vid denna tid var det inte lätt att dra sig fram utan annat borgerligt yrke. Vi återfinner 

Magnino bosatt i Ljungby under lång följd av år. Hans produktion i Ljungby var riklig. 

Vid sidan av sin konstnärliga utövning blev han telefonist, samhällets förste, men 

övergick sedan till att ägna sig åt fotografiyrket och blev vida känd yrkesfotograf. 

                                                                                              Nils Hyltén-Cavallius. –  

 

 

 

 

Magni Magnino som nybliven 
konstnär 

Sängkammaren på Oby 1870 – akvarell av Magni Magnino. 
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Ur Smålandsposten N:o 3 Tisdagen den 5 Januari 1965. 

 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på fredag fru Sigrid Karlsson, Färanäs, Blädinge. Jubilaren är född i USA. Men enär 

modern dog medan barnen var små återvände fadern med barnen till Sverige och bosatte sig på 

föräldragården i Björkemon, Vislanda. I ungdomen hade hon olika hembiträdesplatser. 1916 

ingick hon äktenskap med lantbrukaren August Karlsson från V. Torsås och makarna förvärvade 

en liten gård i Färanäs, Blädinge. Enär maken genom sjukdom blev oförmögen till något tyngre 

arbete redan medan flera av barnen var minderåriga blev det mycket arbete som kom på fru 

Karlssons lott. För ett 20-tal år sedan överlämnade makarna gården till en son. 

 

  60 år fyller på fredag lantbrukaren Erland Rydberg, Oby, Blädinge. Jubilaren är född på den gård, 

som han innehar. Här har han gjort stora förbättringar på såväl jord som hus. Bl.a. byggt modernt 

boningshus. Duktig arbetare, som Rydberg är, har han under de senare åren skött gården helt 

ensam. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 6 Måndagen den 11 Januari 1965. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 10 Måndagen den 18 Januari 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag fru Lisa Samuelsson, maka till hemmansägaren Rune Samuelsson, Sköldsta, 

Hjortsberga. Hon är född i Espetuna, Blädinge. I unga år hade hon olika anställningar i Skatelövs- 

och Alvestabygden och 1943 ingick hon äktenskap, varvid makarna först var lantbrukare i Stojby 

fram till 1953-54, då de inköpte sin nuvarande mönstergård i Sköldsta. Förutom en verkligt kunnig 

lanthusmor är hon väl insatt i den gamla hemslöjdens finesser och därtill en trägen förenings-

kvinna inom CKF:s ram. I yngre dagar tillhörde hon SLU-avdelningen i Blädinge. I Kvenneberga 

har hon tillhört CKF-styrelsen där sedan avdelningen tillkom för tio år sedan och hon är nu dess 

kassör. 

Han kommer varje morgon 

till stugans fönsterkarm 

och hackar på min ruta 

och för ett fasligt larm: 

”Stig upp, och öppna Pälle, 

det är ju ljusan dag, 

jag kan ej längre vänta, 

för jag är hungrig, jag!” 

  

Och fast det är bra tidigt 

att stiga redan upp, 

så måste jag på stunden 

ur bädden få min kropp. 

Jag öppnar brått mitt fönster, 

och kvickt han svävar in 

och sätter sig på bordet 

och kvittrar visan sin… 
 

Så får han då sin frukost, 

så ur min hand han tar. 

Men visst kan det väl hända 

att innan bort han far, 

han landar på en möbel  

och gör en sirlig nick 

samt lämnar kvar som minne 

en ljus, förarglig klick! 

 

Men sådant får man tåla – 

han har ej bättre vett, 

och svårare vandaler 

man nog i livet sett. 

Min lilla pigga Gla´näbb 

och jag förstår varann, 

och god och ärlig vänskap 

bör tåla lite grann! 
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Ur Smålandsposten N:o 9 Lördagen den 16 Januari 1965. 
 
Födelsedag. 
 

            75-åring 
 

  75 år fyller på måndag fru Betty Samuelsson, maka till framlidne hem-

mansägaren och nämndemannen Per Samuelsson, Jutagård, Blädinge. 

Hon är sedan knappt två år tillbaka bosatt i Alvesta. Hon är född i Vire-

stad men flyttade 1897 med föräldrarna till Jutagård i Blädinge. Hon 

ingick äktenskap 1915 och bodde på makens barndomshem i Aplamon, 

Vislanda till 1928, då Jutagård övertogs. Med sin vinnande och trevliga 

läggning och sitt stora intresse för även allmänna saker har hon på ett 

ypperligt sätt även fyllt olika uppdrag. I högerkvinnoföreningen i 

Vislanda-Blädinge har hon varit ordförande i tiotalet år. Även i Lotta-

föreningen har hon varit ordförande. Kyrkan har även varit ett av de 

områden, hon verkat inom, och tog på sin tid initiativet till bildandet av 

Blädinge kyrkliga syförening. Hon har vidare varit fosterbarnsinspektör 

i Blädinge och gjort en bemärkt och hedrande insats inom civilförsva-

ret. Hon tillhörde detta redan då det hette utryckningskommissionen, och hur gagnande hennes 

insats varit framgår till fullo av att en plan för inkvartering, hon utarbetade, blev en lärobok i 

ämnet. Hon hyllades 1952 med förtjänstmedalj för dessa hennes insatser. Även i Alvesta har hon 

varit och är aktiv i bl.a. kyrkliga syföreningen. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 17 Lördagen den 30 Januari 1965. 
 
Dödsfall. 
 

Anna Nilsson †. I Växjö avled på torsdagen fru 

Anna Nilsson, Lyckebo, Blädinge, i en ålder av 75 

år.  

  Den bortgångna var född i ett lantbrukarhem i 

Blädingeås, Blädinge. 1915 ingick hon äktenskap 

med folkskolläraren Carl Nilsson, som då innehade 

anställning i Blädingeås skola. Under skoltiden var 

hon lärarinna i slöjd. Under många år var hon med 

i Blädinge kommunalfullmäktige med flera upp-

drag. Hon tillhörde Blädinge kyrkliga sykrets från 

dess början och utförde där ett gott arbete. När 

maken avgick med pension, bosatte sig makarna 

först i Blädinge Jutagård, därefter hos en son i 

Bergunda, där de bodde i fyra år. 1956 inköpte de 

en fastighet vid Blädinge station, där de sedan bott. 

Den bortgångna var en gästvänlig och omtyckt per-

son och kunnig i allt samt gick helt upp i hemmets 

arbete för make och barn. 

  Närmast sörjande är make och fyra barn. Av dem 

är Greta gift med fotograf Boo Guterstam, Söder-

tälje, Henning Åsheden, kamrer i Sundsvall, Allan 

Åsheden, charkuterist i Stockholm, och Rune 

Åsheden, lantbrukare i Bergunda. Hon sörjes även 

av deras familjer, barnbarn och syskon. 

 

 

 

 

 

 
 

Anna Nilsson 
vår älskade 

*  4 dec. 1889 

† 28 jan. 1965 

Blädinge den 28 jan. 1965. 

CARL 

Greta och Boo 

Henning och Inga 

Allan och Annmarie 

Rune och Eveline 

Barnbarn och barnbarnsbarn 

Tack kära Mor för all kärlek och omtanke. 

Så tag nu mina händer 

Och led du mig, 

Att saligt hem jag länder, 
O Gud, till dig. 

Ditt barn i nåd ledsaga, 

Min väg är svår; 
Jag vill ett steg ej taga, 

Där du ej går. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-
ka sönd. 7 febr. kl. 14. Efter jordfäst-

ningen inbjudes till kaffe i Blädinge-

gården. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 26 Måndagen den 15 Februari 1965. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 32 Torsdagen den 25 Februari 1965. 
 

Ellen Uhlin 
död 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Lärarinnan fru Ellen Uhlin, född Snygg, maka till 

kamrer P.W. Uhlin, Vislanda, avled i måndags. 

  Fru Uhlin var född i Blädinge 1900 och var näst 

yngst av en stor syskonskara. 1921 avlade hon lära-

rinneexamen i Växjö och fick sin första anställning 

vid Blädinge folkskola. I Vislanda skoldistrikt blev 

hon ordinarie lärarinna 1922 vid Mörhults småskola. 

I och med centraliseringen av kommunens skol-

väsende förlades hennes tjänstgöring vid skolorna i 

samhället. Under hela sin lärarverksamhet deltog fru 

Uhlin med stort intresse i olika slags fortbildnings-

kurser och vid uppnådd pensionsålder 1961 kunde 

hon se tillbaka på en lång, gagnerik och väl utförd 

lärargärning. Hennes stora medkänsla för dem som 

var sjuka eller på ett eller annat sätt hade det svårt, tog sig uttryck i intresserad medverkan i bl.a. 

Vislanda Röda korskrets och kyrkliga sykretsen. Under ett 30-tal år medverkade hon som lärarinna 

i kyrkliga söndagsskolan. Fru Uhlin företog ett flertal utlandsresor. Sina syskon i Amerika besökte 

”När man som jag har levat 

i nära sjutti år 
och stapplar lytt och skumögd 

sin väg så gott det går, 
då händer det att tanken 

får fram en minnesbild 

väsentligt annorlunda, 
från dagens välfärd skild… 

  

Jag minns hur vi i skuggan 

av tvenne världskrig då 

från dörr till dörr fick vandra 
för att en brödbit få. 

Men lag och kommissioner 

tvang bonden utan prut 
att djur såväl som gröda 

till staten lämna ut. – – – 
 

Men nu sig alla gonar 

i lyx och överflöd 
och lägger dubbelt pålägg 

på smör och herrskapsbröd. 
Och barnen rynkar näsan 

åt rotmos, sill och palt 

och fnyser när vi gamle 
berättar hur vi svalt. –  

 

Vi äldre våra krämpor 

får dras med utan knot: 

vi har pension och sjukvård 
till tålamod och bot… 

Men dagens ungdom borde 

betänka någon stund 
att vi och allt vårt välstånd 

dock står på – ofri grund!” 

 

                                 

 

 

 
 

Min älskade Maka 

och vår Syster 

Lärarinnan 

Ida Ellen Maria 

Uhlin 
född Snygg 

* 3/9 1900 

har i dag avlidit lämnande oss, övrig 

släkt och många vänner i djupaste 

sorg och saknad. 

Vislanda den 22/2 1965. 

P. W. UHLIN 

Syskonen 

Sv. ps. 355. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka lördagen den 27/2 kl. 14.00. I stället 

för blommor tänk på Röda Korset eller 

Blomsterfonden. Efter jordfästningen 
inbjudes till minnesstund på Vislanda 

Hotell kl. 17.00. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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hon vid tre olika tillfällen. 1943 ingick fru Uhlin äktenskap med kamrer P.W. Uhlin, Näsviken. 

Makarna bosatte sig 1948 i Vislanda. 

  Närmast sörjande är make, syskon, svågrar och svägerskor. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 37 Lördagen den 6 Mars 1965. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 38 Måndagen den 8 Mars 1965. 
 

Bröllop. 
 

  I Härlövs kyrka vigdes i lör-

dags chaufför Bertil Anders-

son, Blädinge, och affärsbiträ-

det fröken Britta Eriksson, 

dotter till järnvägstjänsteman 

Karl Eriksson och hans maka 

Blända, Benestad, Alvesta. 

  Under det att brudparet in-

tågade i kyrkan spelade kantor 

A. Lignell ”Bröllopsmarsch ur 

En midsommarnattsdröm” av 

Mendelsohn. Vigseln förrät-

tades av komminister Gunnar 

Urselius, Blädinge, som även 

höll vigseltal. Kantor Lignell 

sjöng solo till eget orgel-

ackompanjemang ”Det är så ljuvligt att följe slå” av Weyse. Under det att brudparet lämnade 

kyrkan spelade kantor Lignell ”Bröllopsmarsch ur Lohengrin” av R. Wagner. 

När färdevägen ringlar 

mot skogens enslighet, 

en gammal loge skymtar 

utmed en stenig vret, 
och från den logen ljuder 

en slagas dova dunk, 

som tyglar tidens oro 
till trött och tålig lunk. 

  

Och tröskaren han tager 
sin tjuga då och då 

och skakar om i halmen 
i hopp att ännu få 

till lust och ögonfägnad 

ur agnar, boss och strån 
en handfull korn att samla 

i bingen borti vrån… 
 

Men snart han åter griper 

om slagans nötta skaft 

och svingar svängelklumpen 

med ödmjuk torparkraft; 
ej minsta lilla sädkorn 

får glömmas och bli kvar 

i halmens dunkla gömmen, 
när slagan tystnat har… 

 

I drömmar har jag stannat 
där utom logens vägg 

och ser i gluggens dunkel 
ett grått och tovigt skägg, 

och mina tankar mumlar  

vid slagans jämna slag, 
att slagan liknar livet, 

och kärven det är jag. – 

 

                                 

Hr Bertil Andersson med maka 

Britta, född Eriksson, båda från 

Alvesta.     (Foto: A-bild, Alvesta).  

Hr Gerth Andersson med maka Eva, 

f. Lundbäck, båda från Växjö. 

(Hovfoto: Visit, Växjö).  
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Nytt i Blädinge 

 

Ur Smålandsposten N:o 45 Lördagen den 20 Mars 1965. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Fredagen den 30 April 1965. 
   

 

Tyrolen i Blädinge rustar just nu upp inför säsongstarten och till 
nyheterna hör en 130 kvm. stor ny utedansbana. Målaren Sven 

Truedsson-Bjärke, Malmö, har utökat sin ”kollektion” av klatschiga 

målningar med ytterligare några verk inför vårstarten. Till programtopparna för våren och sommaren hör besök 
av Anita Lindblom, Sven-Ingvars orkester med Sven-Erik Magnusson, Emile Ford, Jamaica-flickan Millie, Cool 

Candies orkester m.fl. På bilden ses den nya dansbanan. 

Kreaturs- och 

lösöreauktion 
 

Oby, Björnstorp, Blädinge 
 

  Lördagen den 27 mars 1965 kl. 11.00, då Egon Gustavssons stbh. 

tel. 0472/302 84, låter försälja hela sitt yttre bo, varav nämnes: 

Djur: 1 ko och fem ungnöt. 

Traktor och traktorredskap: Traktor Ferguson bensindriven 1953, 

tvåskärig 12” plog Kverneland, 15 pinnars harv Rögle. 

Övriga inventarier: Enhästars slåttermaskin, hästräfsa, släpräfsa, ring-

vält, slättharv, hästhacka, årder, plogar, harvar, gummihjulsvagn, flak, 

höhäck, kvarn Record, 5 hkr el-motor, höinjektor, våg, potatisharpa, 

krakstörar, taggtråd samt diverse handredskap, mjölkmaskinsanlägg-

ning för sex kor, 1 mjölkmaskin, motorsåg Partner m.m. ett parti hö 

omkring 5 ton, ett parti havre omkring 4 ton, c:a 3 ton potatis Magnus 

Bonum. 

Auktionsvillkor: Säkra köpare erhålla 6 månaders räntefri kredit. Vid 

kontant auktionsdagen erhålles 3 proc. kassarabatt. Inrop under 20 kr. 

kontant. För övrigt sedvanliga lösöreauktionsvillkor. Inköpsuppdrag 

mottages. Transporter ordnas. 
 

KRONOBERGS LÄNS SLAKTERIFÖRENING 

Livdjursavdelningen. 
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Ur Smålandsposten N:o 70 Tisdagen den 4 Maj 1965. 
 

Bröllop. 
 

  I Blädinge prästgård har vigts jordbruksarbetaren Rolf Lennart 

Larsson och hembiträdet Ingrid Eivor Viola Johansson, båda 

från Oby, Blädinge. Vigseln förrättades av komminister Gunnar 

Urselius som också höll ett lyckönskningstal till brudparet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 74 Tisdagen den 11 Maj 1965. 
 

1.000 kr. väck ur kassaskåp 

vid mystisk kupp i Blädinge 
 

  En kassaskåpskupp, som förbryllar polisen, har under veckohelgen förövats i Blädinge 

stationshus. Bytet blev 1.000 kr. i kontanter. 

  I går morse upptäcktes, att kassaskåpsdörren stod på vid gavel och att 1.000 kr. stulits ur 

skåpet.  

  Kriminalpolisen i Växjö fann inga spår som tydde på inbrott eller åverkan. Antingen har 

skåpet inte blivit låst eller också har falska nycklar kommit till användning. Inbrottet har 

skett någon gång mellan lördag kväll och måndag morgon. 

  Utredningen fortsätter. 
 

 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matilda sa till gubben sin: 
Du borde soffan skona! 

Här ska du ligga lat och stinn 

och jämt och ständigt gona 
däj slö i värmen under tak, 

men ja´ får gno och ränna 
mä ve´ å vatten, byk å bak 

å allri´ fri mäj känna!” 

  
Och gubben sa: ”Ditt kärringtroll 

och gamla snikna skata, 

din själ ä´ grön av hat å groll, 
din gnistrande ragata!” 

”Du unna ente mä´ e´ stund 
få vila efter mödan,  

fast ja´ ska slita som en hund 

för skatterna och födan!” –   

 

Då snodde gumman till och for 
som blixten ut i köket, 

men gubben muttrade och svor 

och lyddes argt till stöket… 
Men efter hand ett skimmer drog 

kring höjda ögonbrynen, 
och tankfullt säj en pris han tog 

och ljusnade i synen: 

 
”Matilda, dä ja´ sa te däj 

i jåns – försök förlåta! 

Nu efteråt dä´ känns i mäj 
som om ja´ velle gråta… 

Vi bägge menns frå´ unga dar, 
hur vi höll å´ varandra – 

så låt oss, tiden som är kvar, 

i frid å´ sämja vandra!” 

                                 

Hr Rolf Larsson med maka Eivor, f. 

Johansson, båda från Blädinge. 

(Hovfoto: Olson, Alvesta).  
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Ur Smålandsposten N:o 73 Måndagen den 10 Maj 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 79 Torsdagen den 20 Maj 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fru Ida Gustavsson, Blädingeås, Blädinge. Hon är född i Lövön, Virestad, 

där föräldrarna var lantbrukare. Hon blev tidigt moderlös och arbetade i ungdomen huvudsakligen 

hemma på föräldragården. 1938 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Gunnar Gustavsson och 

flyttade till hans hem i Bromon, Blädinge. 1956 sålde de denna gården och inköpte den betydligt 

större gården Blädingeås Östregård. Fru Gustavsson har under sin Blädingetid hävdat sig som en 

framstående och kunnig husmor. Hon är aktiv medlem i Blädinge BKF-avdelning och har även 

deltagit i kyrkliga sykretsen och Röda korsets verksamhet. 

 

 

                                 Från den kristna 

                                           verksamheten 
 

Konfirmandjubileum i Blädinge. 
 

  Konfirmandjubileum firades på söndagen i Blädinge kyrka, då 1915 års konfirmander 

firade 50-årsjubileum.  

  Deltagarna samlades i kyrkan där komm. Gunnar Urselius i samband med predikan 

välkomsthälsade och i ett tal minde om tidens snabba flykt. Samtliga konfirmander deltog 

i nattvarden. 

  Efter högtidligheten i kyrkan samlades deltagarna ute på kyrkogården och nedlade 

blommor på en kamrats grav. Sedan ställdes färden till Vislanda kyrkogård, där blommor 

nedlades vid konfirmationslärarens prosten K. Holm och en kamrats gravar. 

  Därefter samlades deltagarna till middag på Vislanda hotell, där komm. Urselius hälsade 

välkommen och där gamla konfirmationsminnen upplivades. 

  Initiativtagare till jubileet har varit fru Pauline Wahlqvist och komm. Urselius. 

Deltagarnas tack till initiativtagarna framfördes av fru Frida Nilsson, Göteborg. Av de 

sexton konfirmanderna var sju närvarande. 
 

 

 

Egon Nicklasson 

Birgitta Hallengren 

Blädinge.                          Hjortsberga. 

Manfred Matuschek 

Marianne Hallengren 

Växjö.                               Hjortsberga.                                   

Den 8 maj 1965.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 83 Fredagen den 28 Maj 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon lantbrukaren Gustav Carlsson, Hjälmaryd, Blädinge. Han är född på gården 

som han vid ingånget giftermål 1944 arrenderade av sina föräldrar. 1949 inköpte han den och där 

har han gjort stora förbättringar såväl på jordbruket som byggnader. Sedan i ungdomsåren har han 

varit med i Blädinge CP-avdelning, där han nu är dess ordförande. Vidare är han kassör i Blädinge 

RLF-avdelning och ledamot i Vislanda kommunalfullmäktige. Med ordning och redbarhet sköter 

han sina uppdrag. Han ger också grannarna en hjälpande hand med skogsarbeten och snöplogning 

vintertid. Med sitt vänliga sätt har han blivit värderad och omtyckt i bygden. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 29 Maj 1965. 
 
Dödsfall. 
 

Eva Andersson †. På fredagen avled fru Eva An-

dersson, maka till f.d. lantbrukaren Aron Anders-

son, Norra Vare, Blädinge. 

  Fru Andersson var född i Vislanda 1881 och in-

gick äktenskap 1909, då makarna övertog makens 

föräldrahem. Hon har varit medlem i de kyrkliga 

sykretsarna. Fru Andersson var en duktig husmor 

och uppskattad för sitt vänliga sätt. 

  Hon sörjes närmast av maken, och tre barn av vilka 

sonen John innehar föräldragården, sonen Karl 

anställd inom sågverksindustrin i Smålands-stenar 

och dottern Stina affärsbiträde i Alvesta, sonhustru, 

barnbarn samt två syskon bosatta i Vislanda. 

 

 

  Husdjuren i Blädinge. Av statistiska central-

byråns redogörelse för den senaste jordbruks-

räkningen framgår att inom jordbruket i Blä-

dinge landsförsamling fanns vid räknings-

tillfället 93 hästar, 16 unghästar, 18 föl, 8 avels-

tjurar, 596 kor, 344 ungnöt, 263 kalvar, 5 far-

galtar, 134 modersuggor, 806 övriga svin, 4 får, 

1.035 höns, 1.006 kycklingar och inga kal-

koner. Statistiken bygger på uppgifter från de jordbruksfastigheter som vardera omfattar 

mer än 2 hektar åker. En del husdjursslag, såsom getter, gäss och ankor, har icke 

medtagits i statistiken. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 85 Måndagen den 31 Maj 1965. 
   
Födelsedag. 
 

  90 år fyller på onsdag änkefru Ida Gustafsson, Blädingeås, Blädinge. Jubilaren är född i Blädinge 

Klockaregård. Vid ingånget giftermål 1905 med framlidne lantbrukaren Karl Gustafsson bosatte 

sig makarna i Bromon, vilken gård de sedan inköpte. Vid makens bortgång 1938 överlämnade de 

lantbruket till en son, som senare sålde gården och inköpte ett större lantbruk i Blädingeås. Där 

fick också 90-åringen sin bostad i kretsen av de sina. 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor 

och farmor 

Eva Andersson 
* 13/11 1881 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg 

och saknad. 

Norra Vare, Blädinge den 28 maj 1965. 

ARON ANDERSSON 

John och Birgit 

Lars-Göran 

Karl 

Stina 

Aldrig en suck aldrig en klagan 

Alltid så nöjd på jorden Du gått 

Tåligt Du bar Dina sjukdomsdagar 

Nöjd Du har levat och nöjd gick Du bort. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-

ka fredagen den 4 juni kl. 14.00. 
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Hr Bertil Andersson med maka Lena 

f. Sandahl, båda från Blädinge. 

(Hovfoto: Olson, Alvesta).  

 

Ur Smålandsposten N:o 87 Torsdagen den 3 Juni 1965. 
  
Dödsfall. 
 

Axel Johnsson †. Efter en tids sjukdom avled på 

Torsgårdens vårdhem i Lönashult f.d. lantbrukaren 

Axel Johnsson. 

  Den bortgångne var född i V. Torsås och var i sitt 

79:e levnadsår. Under många år var han bosatt på 

Fällan Oby, Blädinge. De senaste åren har hans 

hälsa varit klen. Därför sökte han sig till hem-

bygdens vårdhem. Där har han fått god vård, som 

han hela tiden uppskattat. 

  Den avlidne sörjes närmast av syskonbarn. 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Måndagen den 14 Juni 1965. 
 
Bröllop. 
 

  I Blädinge kyrka sammanvigdes på lördagen kamrerassistent 

Bertil Andersson, Blädinge och sjuksköterskan Lena Sandahl, 

dotter till f.d. kyrkvärden Henrik Sandahl och hans maka Sigrid, 

Blädingenäs. Då brudparet tågade in i templet med två söta 

brudnäbbar, Kerstin Johansson och Kristina Andersson samt 

marskalken, brudens broder, hr Jan Sandahl och tärnan, fröken 

Åse Heintze, Älmhult, spelade köpman Martin Svensson på 

orgeln bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm” av 

Mendelsohn. Från läktaren sjöng stud. Arne Pettersson, Alvesta 

”Lovsång” av Nordqvist. Vigseln förrättades av komminister 

Gunnar Urselius som även höll hyllningstal till brudparet. 

Därefter sjöng hr Pettersson ”I himlar sjungen den Eviges ära” 

av Beethoven. När brudparet lämnade kyrkan spelade hr 

Svensson ”Triumfmarsch ur Aida” av Verdi. Brudens föräldrar 

hade inbjudit de närmaste släktingarna och vännerna till middag 

i Blädingegården, där hyllningarna fortsatte. Tal hölls av 

brudens fader, köpman Emil Liedner, Göteborg, ingenjör Albin 

Andersson, Kvarnsveden, fru Elsa Erder, Liatorp, vigselför-

rättaren som även framförde gästernas tack till värdfolket. 

Vidare var det underhållning med allsång och musik till de 

nygiftas ära. Ett större antal telegram anlände. 

 

 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att Gud behagat hädankalla 

vår käre morbror och farbror 

Axel Johnsson 
* 21/5 1886 

Djupt sörjd och saknad men i ljust 

och tacksamt minne bevarad av oss, 

övrig släkt och vänner. 

Blädinge och Torsgården den 30/5 1965. 

SYSKONBARNEN 

Sv. ps. 66. 

  För dem, som önskat följa vår käre till 

den sista vilan, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Västra Torsås kyrka 

annandag pingst kl. 10.30. Samling vid 

Torsgården kl. 9.30. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Hr Gösta Rogdahl, Blädinge, med 
maka Margareta, f. Svensson, Kven-

neberga. (Foto: Estvalls, Alvesta).  

 

Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 21 Juni 1965. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller i morgon fru Dagny Ekman, maka till köpman Sture Ekman, Rosenhill, Blädinge. Fru 

Ekman är född i Hjortsberga, där föräldrarna hade lantbruk. I ungdomsåren var hon hemma och 

hjälpte till med varjehanda sysslor på gården. Vid ingånget giftermål bosatte sig makarna i Alvesta 

men flyttade sedan till egen villa i Blädinge by. Vid sidan av de husliga bestyren är hon mycket 

intresserad av vävning och trädgårdens skötsel. Därom vittnar alla de vackra blommor både inne 

och ute vid villan. Inom de kyrkliga sykretsarna ger hon också en hjälpande hand med ett glatt 

sinnelag, och hon har fått många vänner i sin omgivning. 

 
Bröllop. 
 

  I lördags vigdes i Härlövs kyrka löjtnanten i reserven Gösta 

Rogdahl, Blädinge, och fröken Margareta Svensson, dotter till 

kyrkovärden Karl Svensson och hans maka Nina, Sköldsta, 

Kvenneberga. Under det att brudparet tågade in i kyrkan utförde 

kantor Gunnar Johansson, Växjö, ”Preludium och fuga” av 

J.K.F. Fischer. Vigseln förrättades av komminister Verner 

Ahlberg, som också höll ett lyckönskningstal. Bruden bar 

Hjortsberga kyrkas brudkrona. Kantor Alvar Lignell sjöng till 

eget ackompanjemang ”Om är änglars språk jag talte” av E. 

Ehrling. Vid uttåget ur kyrkan utförde kantor Johansson ”A 

Trumpet Voluntary” av J. Clarke. Efter vigseln gav brudens 

föräldrar middag på Bastanäs värdshus, Växjö, där brudparet på 

sedvanligt sätt blev föremål för omfattande hyllningar. Tal hölls 

sålunda av brudgummens fader, nämndeman Gunnar Rogdahl, 

samt brudgummens moder Karin och systern Inga som hyllade 

med tal i versifierad form. Tal hölls också av gymnastiklärare 

Roland Jansson, Ljungby, och kantor Gunnar Johansson, Växjö. 

 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B L Ä D I N G E 
AUKTION Å BUTIKSINVENTARIER OCH VARULAGER 

 

  Nästkommande torsdag 24 juni med början kl. 12 låter sterbhuset 

efter avlidne handl. Anton Jonsson i anledning av upphörande med 

affärsrörelsen vid Blädinge järnvägsstation å auktion försälja: 

Inventarier: Butiksinredning, kassettdisk, kyldisk, större frysbox, 

kassaregister, räknemaskin, decimalvåg, el. kaffekvarn, reseskrivmaskin 

och tvättmaskin. 

Varulager: Speceri- och manufakturvaror, handredskap, byggnads-

material, skodon, husgerådsartiklar samt övriga i lanthandel förekom-

mande varor. 

Allt skall försäljas till högstbjudande. 

Upplysningar å tel. 0472/410 15. 

Å inventarierna lämnas kredit 2 mån. därest köpare så önskar. Inropade 

varor skola betalas kontant. Medtag växelmynt. 

Alvesta den 21 juni 1965. 

      ERIC JONSSON                                              TORUP JONSSON 
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Tjänstetecken utdelade i Alvesta 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I gårdagens friluftsgudstjänst vid Härlövs kyrka utdelades tjänsteårstecken för 20 och 15 

års tjänst inom Alvesta hemvärnsområde. Högtiden som var anordnad i samarbete med 

bl.a. hemvärnet och lottakåren samlade en stor skara åhörare. Kronobergs regementes 

musikkår inledde med konsert vid Sockenstugan. Under tiden förplägades värnmännen 

med kalops och potatis anrättad av lottorna. 

  Alvesta hemvärnsområde har sedan lördagen 

haft en tillämpningsövning under ledning av 

kapten Knut Holm, I 11, bl.a. på Kronobergshed 

som nu avslutades med friluftsgudstjänsten. 

  Högmässan hölls nedanför Härlövs kyrka. 

  Komminister Verner Ahlberg hälsade alla väl-

komna till högtiden och förrättade högmässan. 

Psalmsång med ackompanjemang av musik-

kåren omramade högmässan. 

  Som avslutning utdelade kapten Nisse Berg, I 

11 tjänsteårstecken till dem av de närvarande 

hemvärnsmännen som hade 20 och 15 års tjänst 

inom hemvärnet. Tjänsteårstecken för 20 års 

tjänst tilldelades Eric Karlsson, Alvesta och för 

15 års tjänst Bengt J. Olsson, Otto Pettersson, 

Gunnar Rogdahl och Ragnar Sallnäs, Alvesta. 

  Vid högtiden infann sig också gamle hem-

värnsveteranen, 84-årige Karl Berggren, som var 

den förste som skrev in sig i Alvesta hemvärns-

område. 

  Karl Berggren, som lämnade hemvärnet så sent 

som i fjol har tjänat sitt fosterland ända sedan 

han gjorde sin värnplikt i 20-årsåldern. 

  Efter värnplikten var han nämligen med i 

Landsstormen tills han gick över till Hemvärnet 

när det bildades. 

Hemvärnschefen Gunnar Rogdahl mottager tjänsttecknet av  

kapten Nisse Berg, I 11. 

Hemvärnsveteranen Karl Berggren 84 år, som 

varit verksam i hemvärnet tills i fjol. 
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Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 28 Juni 1965. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 29 Juni 1965. 
  
Dödsfall. 
 

Margit Adolfsson †. Efter en tids sjukdom avled i 

Växjö fröken Margit Adolfsson, Sissleboda, Blä-

dinge, i en ålder av 48 år. 

  Den bortgångna var född i Hovmantorp men kom 

som fosterbarn till familjen Hall i Sissleboda. Där 

har hon fostrats upp och varit till god hjälp i hem-

met. En svår sjukdom blev hennes död. I sin bygd 

var hon uppskattad och omtyckt. 

  Hon sörjes närmast av syskon och många vänner i 

bygden. 

  
 

Bröllop. 
 

  På midsommarafton vigdes i Blädinge kyrka 

kontoristen Arne Olsson, Hovmantorp, och fröken 

Gunn-Britt Gustavsson. dotter till hemmansägaren 

Gunnar Gustavsson och hans maka Ida, Blädingeås, 

Blädinge. När brudparet intågade i kyrkan före-

trädda av brudnäbbar, spelade kantor Y. Johansson, 

Blädinge, ”Ouverture” av Händel. Därefter sjöng hr Arne Pettersson, Alvesta, solo från läktaren 

”Bröllopshymn” av G. Nordqvist. Vigseln förrättades av komminister G. Urselius, Blädinge, som 

även höll lyckönskningstal till de unga. Efter vigselakten sjöng hr Pettersson ”Lovsång” av 

Beethoven. När brudparet lämnade templet spelades ”Preludium i Ess-dur” av J.S. Bach. Efter 

högtidligheterna i kyrkan gav brudens föräldrar middag i Blädingegården för ett stort antal 

inbjudna. Här blev brudparet ytterligare hyllat med tal av vigselförrättaren och av rektor Olof 

Olsson, Vingåker. 

 

 

 
 

Vår kära syster 

Margit Adolfsson 
* 1/6 1917 

har efter ett långt och svårt lidande 

lämnat oss. I tacksamt minne 

bevarad.  

Sissleboda, Blädinge den 28/6 1965. 

SYSKONEN 

För den som sjukdom blott är givet 

är döden skönare än livet. 

Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka 
fredagen den 2 juli kl. 14.00. Samling i 

kyrkan. Efter begravningsakten inbjudes 

till en minnesstund å Järnvägshotellet i 
Alvesta. 

   

   

   

Här går jag trött och kutig 
och stel i rygg och vad, 

och ingenting är roligt, 

och aldrig blir jag glad; 
min trista vardag osar 

av höna, gris och kor, 

och livet är en börda 
för mej och gamla mor. 

  

Vi har ju gården skuldfri 

plus skogens rundkubik, 

och kontot, vårt, på banken 
jag klart begreppet – rik. 

Men jag är femtifyra 
och mor är sjuttisju, 

så nog är jag för gammal 

för barnakull och fru… 

 

Att komma till en skogsgård, 
där inga grannar finns, 

och giftas med en bonde 

ej passar tidens kvinns. 
Dessutom har jag aldrig 

hos flickor haft nå´n tur, 

och nu är jag för tafatt 
och älskogsfeg och sur. 

 

Vad är det väl för mening 

med sådant liv som mitt? 

Ibland jag gått och önskat 
jag haft en nypa ”vitt”. 

Men när till sådd jag reder 
min teg en vårblå dag, 

det händer, att jag drömmer, 

trots allt, om hjonelag… 
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Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 8 Juli 1965. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Måndagen den 19 Juli 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon gjuteriarbetaren Jesper Gustavsson, Furubo, Blädinge. Han är född i 

Jukkasjärvi men kom redan som barn med föräldrarna till Småland. Under ungdomstiden hade han 

huvudsakligen arbete vid granitbergen i Vislanda och på andra platser. Likaså har han sysslat med 

grundläggningsarbeten. Under de senaste 20-tal åren har han arbetat vid Alvesta gjuteri. 1933 

ingick han äktenskap, och makarna bodde i Blädingeås till i mitten av 1940-talet, då de byggde ett 

vackert eget hem vid Blädinge station. Gustavsson har under många år tillhört styrelsen för 

Blädinge soc.-dem. arbetarekommun. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 123 Måndagen den 9 Augusti 1965. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

När gubben Mandus 

i Svinagnället 

en morgon glömde  

att öppna spjället 

och stod där vresig  

bland sot och rök, 

då fick han plötsligt 

ett rart besök. 

  

Bastant och välfödd 

i dörr´n stod Lotta –  

och Mandus hastigt 

sin gamla potta 

försökte brått 

under soffan få, 

alltmedan änkan 

i smyg såg på. 

 

En virrig ursäkt 

han sökte stamma – 

ty Lotta är ju  

hans drömda flamma. 

Men stum han stod där 

betryckt och matt 

och glömde stänga 

sin snusrabatt. –  

 

Men Lotta hurtigt 

i förklä´t snöt sej 

och genom virrvarr 

och rök hon bröt sej… 

På ett par timmar 

hon städat opp 

och tänt i Mandus 

båd´tro och hopp. – 

                                 

Det vackraste i livet 

är en hustrus klara blick, 

när den mot maken lyftes 

med ärligt, blygsamt skick… 

Två stjärnor mellan molnen 

högt över skumma land 

att leda tveksam vandring 

mot målets fjärran strand.  –  

  

Det starkaste i livet  

är en hustrus svala hand,  

som smeker svettig panna, 

den mödan bragt i brand; 

en trofast hand som håller 

en annan hand i sin, 

fast tusen röster lockar 

mot andra vägar in.  –  

 

Det rikaste i livet 

är ett barn vid modersbröst, 

ett hem för mannens längtan 

när sommar går mot höst… 

En sång mot livets seger 

vid hemmets varma härd 

att skrämma nödens skuggor 

och ondskans hela värld… 

 

Det dyraste i livet 

är en kärlek utan ord, 

som ej begär men giver 

ifrån sitt rika bord… 

en blommas doft som svävar 

i tystnad omkring allt, 

en sol som stilla lyser, 

om livet än blir kallt. –   
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Ur Smålandsposten N:o 129 Torsdagen den 19 Augusti 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag lantbr. Göte Jonsson, Färanäs, Blädinge. Han är född på den gård han nu 

äger och brukar och har alltid varit hemförsamlingen trogen. Under ungdomen var han föräldrarna 

behjälplig med gårdens skötsel. I början av 1940-talet förvärvade han tillsammans med en broder 

gården för att några år senare själv övertaga den. Jonsson är en driftig jordbrukare som sköter sitt 

lantbruk på ett föredömligt sätt, särskilt skogen vilken han ägnar stort intresse. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Måndagen den 23 Augusti 1965. 
 

Olle Andersson, Blädinge Allbo-mästare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Skatelövs skytteförening hade i går anordnat mästerskap i skolskjutning inom Allbo skyttekrets 

på Alvesta skjutbana. 60-talet skyttar infann sig till tävlingen i det vackra vädret, som var väl 

varmt och soligt. Striden om mästerskapet blev dock en spännande uppgörelse mellan Olle An-

dersson, Blädinge, och Arne Wildh, Alvesta, som vid finalskjutningen stod på lika poäng. Olle 

Andersson, Blädinge, visade sig dock denna gång säkrast på handen, och de två sista skotten i 

stående ställning blev avgörande. 

  Skatelövs skytteförenings fältskyttepokal utdelades i samband med skjutningen. Pokalen 

överlämnades till Vislanda skytteförening, som tagit erforderliga tre inteckningar i det vackra 

vandringspriset och blev slutliga ägare till detta. 

Resultat: 

  Kretsmästerskapet: 1) Olle Andersson, Blädinge, 180 poäng. 2) Arne Wildh, Alvesta, 177.         

3) Tord Larsson, Vislanda, 171. 4) Rune Johansson, Vislanda, 170. 

  Huvudskjutning: Veteraner: 19 John Jonsson, Blädinge, 69. 

  Klass 5: Rune Johansson, Vislanda, 74. Bernt Johansson, Lammhult, 71. Åke Sibbesson, 

Skatelöv, 71. 

  Klass 4: Olle Andersson, Blädinge, 69. Folke Svensson, Hjortsberga, 69. Bengt Gustavsson, 

Alvesta, 68. Stig Magnell, Blädinge, 68. 

  Klass 3: Ragnar Samuelsson, Alvesta, 69. Kjell Engström, Blädinge, 49. Valter Lennartsson, 

Alvesta, 44. Rolf Rosén, Blädinge, 43 p. 

  Klass 1: Bengt Söderling, Alvesta, 96. 

  Klass juniorer: Roland Svensson, Hjortsberga, 98. Tommy Magnusson, Blädinge, 97. Staffan 

Karlsson, Hjortsberga, 93. 

  Lagtävlan. Högre klasserna: 1) Blädinge 202 poäng, Skatelöv och Alvesta 201. Hjortsberga 200. 

  Lägre klasserna: Alvesta 213. Skatelöv 102. 

Fyra toppskyttar i Allbo-kretsen, fr. v. Olle Andersson, Blädinge, Arne Wildh, Alvesta, 

Tor Larsson och Rune Johansson, Vislanda. 



 
17 

Hr Gösta Skoglund, Älmhult, med 

maka Margareta, född Gustafsson, 

Blädinge.  

Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 30 Augusti 1965. 
 
Bröllop. 
 

  I Blädinge kyrka vigdes på lördagen folkskollärare Karl Gösta 

Skoglund, Älmhult, och folkskollärare Ella Margareta Gus-

tafsson, dotter till köpman John K. Gustafsson och hans maka 

Anna, f. Persson, Blädinge. När brudparet intågade i kyrkan 

spelade kantor Yngve Johansson ”Ouvertyr” av Händel. 

Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare Nils 

Ekedahl, Röke, som även sjöng brudmässan samt höll ett 

varmhjärtat tal till brudparet. Därefter sjöng hr Ragnar 

Lindström, Alvesta, ”Lovoffer” av Josephson. Under det att 

kantor Johansson spelade bröllopsmarschen ur ”Bröllopet på 

Ulfåsa” lämnade brudparet kyrkan. Tärna och marskalk var 

brudgummens syster stud. Ingrid Skoglund, och brudens broder, 

stud. Jarl Gustafsson. Efter vigselakten hade brudens föräldrar 

inbjudit ett stort antal släkt och vänner till middag i Blädinge-

gården. Där blev de nygifta föremål för omfattande hyllningar 

med tal samt mycken sång och musik. Tal hölls av bl.a. vigsel-

förrättaren, brudens fader, brudgummens fader, komminister 

Gunnar Urselius, Blädinge, småskollärare Astrid Persson, 

Malmö, folkskollärare Per Johansson, Gärds Köpinge, pol. stud. 

Nils-Olof Lundbäck, Älmhult, ombudsman Sven Jonsson, 

Sollentuna, samt av lärarkandidat Roland Virdhall, Braås, som till gitarrackompanjemang 

tillägnade brudparet en för tillfället diktad visa. Under kvällens lopp anlände ett stort antal 

telegram. Vidare underhöll hr Ragnar Lindström med vacker sång. Brudparet hyllades också av 

Lessebomusikanter, som hela kvällen svarade för glad och trevlig underhållning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 4 September 1965. 
 

”De våra” ute i 
världen 

Om och från smålänningar i andra  
provinser och länder. 

 

Dödens skörd 
 

   I Gary Indiana, USA, har kranskötare Ivar Ar-

vidsson, bördig från Benestad, Alvesta, avlidit i en 

ålder av 70 år. 

  Han växte upp i Benestad. År 1914 reste han som 

18-åring till Amerika, där han tog arbete vid det 

stora stålverket i Galva, Illinois, som kranskötare 

vid malmhamnen. Efter några år blev han inkallad 

till armén och sändes till Frankrike, där han deltog 

i första världskriget i över ett år. Vid återkomsten 

till Amerika återtog han sin gamla anställning. Han 

ingick äktenskap år 1923. Under depressionstiden 

på 30-talet inköpte han ett större markområde i Gary, Indiana, som sedan exploaterats med tomter. 

Närmast sörjande är maka, sonen Ivar och en dotter gift med en inköpschef vid malmbolaget. 

 

Födelsedag. 
 

   50 år fyller på tisdag lägenhetsägaren Birger Blom, Blomsberg, Blädinge. Han är född i Blä-

dinge och har alltid varit hemförsamlingen trogen. I ungdomen övertog han föräldrahemmet 

Blomsberg. Han har under årens lopp sysslat med skogs-, cement- och jordbruksarbete. Han är 

även biträdande lantbrevbärare på Blädingelinjen. Genom sin hjälpsamhet och tjänstvillighet är 

han uppskattad av alla 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives  

att vår käre broder 

Ivar Arvidsson 
avlidit i Gary, Indiana, USA  

den 30 aug 1965 

i sitt 70:de levnadsår. 

Alvesta och Vislanda den 2 sept. 1965. 

Syskonen med familjer 

Sv. ps. 540. 
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”De våra” ute i 
världen 

Om och från smålänningar i andra 
 provinser och länder. 

 

Dödens skörd 
 

  Handelsträdgårdsmästare Carl Sälldin, Westbrook, 

Connecticut, USA, har avlidit. 

  Den bortgångne var född i Kvenneberga 1887. Till 

USA utvandrade han 1905. Mellan åren 1913–23 

arbetade han åter i hemlandet, men sistnämnda år 

for han åter till USA. 

  Närmast sörjande är hustru, barn och barnbarn i 

USA samt *syskon i Blädinge. 

*(bröderna Georg och Mauritz Säll, samt systern Sigrid g. 

Sandahl).  A.R. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 147 Måndagen den 20 September 1965. 
 

 ”De våra” ute i 
världen 

Om och från smålänningar i andra  
provinser och länder. 

 

Dödens skörd 
 

  Fru Alma von Sydow, Stockholm avled på torsdagen. 

  Hon var född i Blädinge 1873, dotter till kapten Claes Grönhagen och hans maka, född Hartman, 

och var sedan 1924 änka efter överstelöjtnanten Daniel von Sydow, Uppsala. Närmast sörjande är 

barnen Gert, skolöverläkare, Göteborg, Gida, gift med lagman Nils Viklund, Stockholm, och 

Birgitta, gift med överläkare Tor Sällström, Härnösand, barnbarn och barnbarnsbarn. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 161 Torsdagen den 14 Oktober 1965. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag arrendatorn Helge Carlsson, Södregården, Blädinge. 

  Han är född på den gård han nu brukar och vilken fadern arrenderade före honom. Under ung-

domen arbetade han dels hemma på föräldragården och dels hade han annan verksamhet. Bl.a. 

prövade han på sjömannens yrke som långseglare och uppsökte olika delar av världen. I början av 

1940-talet övertog han arrendet och föräldragården. 1946 ingick han äktenskap. I mitten av 1950-

talet utökade han sitt lantbruk med att han även övertog en större granngård, så att han nu har ett 

relativt stort jordbruk. Carlssons tid har även tagits i anspråk för allmänna värv. Således har han 

tillhört kommunalfullmäktige i Vislanda under ett par perioder. Han är ledamot i hälsovårdsnämn-

den, och som intresserad jägare är han vidare ordförande i Blädingeortens jaktvårdsområde. 

 

  50 år fyller i morgon fröken Elsa Johansson, Blädingeås Karlsboda, Blädinge. Hon är född i Blä-

dinge och har varit hemförsamlingen trogen. Under tidiga ungdomen sysslade hon med olika 

arbeten. De sista årtiondena har hon varit hushållerska åt sina båda bröder, samtidigt som hon gett 

sina föräldrar en kärleksfull omvårdnad under deras sista levnadsår. Hon har tidigare varit mycket 

anlitad som biträde vid kalas och fester i bygden. Genom sin tjänstvillighet och andra gedigna 

egenskaper har jubilaren blivit uppskattad av alla hon kommit i beröring med. 

 

 

 

 
 

Härmed tillkännagives 

att min käre make, 

vår älskade far, morfar och farfar 

Carl Sälldin 
avlidit i Westbrook, Conn., USA, 

den 27 aug. 1965 

i sitt 79:de levnadsår. Sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av mig. 

Westbrook, Conn. och Blädinge  

den 4 sept. 1965. 

ROSA SÄLLDIN 

Barn och Barnbarn 

samt syskon i Sverige 

Sv. ps. 586. 
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Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 2 November 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon f. jordbruksarbetaren Emil Jonasson, Björkliden, Vislanda. Han är född i S. 

Vare, Blädinge, där föräldrarna var lantbrukare. Under ungdomen arbetade han dels hemma på 

föräldragården och dels hade han olika arbeten borta, huvudsakligen vid lantbruk. Efter det att 

föräldrahemmet upplöstes var han under många år trotjänare åt sin bror på Espemons gård i 

Blädinge. Under de senare åren har han vistats på Blädinge ålderdomshem och nu senast på 

vårdhemmet Björkliden i Vislanda. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 177 Torsdagen den 11 November 1965. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 16 November 1965. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon lantbrukaren Ernst Johansson, Blädinge Västregård, Blädinge. Han är född 

på den gård han nu äger och brukar. I ungdomen var han föräldrarna behjälplig med gårdens 

skötsel för att senare själv övertaga den. Johansson är en driftig jordbrukare, som gjort stora 

förbättringar på sin gård. 

 

  50 år fyller på torsdag fru Ruth Folin, Sjöbolund, Blädinge. Hon är född i Krokön, Blädinge, där 

föräldrarna var lantbrukare. Tidigt moderlös skötte hon under ungdomen hushållet åt sin far och 

sina båda bröder. 1948 ingick hon äktenskap med snickaren Erik Folin, och något år senare köpte 

makarna sig ett eget hem i Blädinge by. Här har fru Folin hävdat sig som en kunnig husmor. 

När vardagsmödan tynger 
och dagen synes grå 

och stundens glädjeämnen 

blir fattiga och små, 
då lyfter han från spiken 

försiktigt sin fiol 
och spelar upp en visa 

om västanvind och sol. 

  
Och strängarna de sjunger 

och stråken hoppar glad 

och lätta tonfall dansar 
i lustig kavalkad; 

små ljusa drömmar svävar 
hans inre syn förbi, 

och allt är lust och lycka 

och frid och harmoni. 
 

I mödans trista vävnad –  
nyss vemodstung och grå –  

sej ter små glada inslag 

och ljusa strimmor då; 
och allt det sorgesamma, 

som överallt han såg, 
har plötsligen förvandlats 

till glädje för hans håg… 

 
Men det är ej fiolen, 

som hela susen gör, 

det rätta instrumentet 
är gömt där innanför; 

det finns en glättig spelman 
i varje människobröst, 

beredd att sorgen spela 

till lyckodröm och tröst. – 
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Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 20 November 1965. 
  

Dödsfall. 
 

Lola Johansson †. Efter en längre tids sjukdom 

avled på onsdagen i sitt föräldrahem i Lenhovda 

lantbrevbärare fru Lola Johansson, Sjöanäs, Hjorts-

berga. 

  Den avlidna var vid sin bortgång endast 49 år 

gammal. Hon kom till Hjortsberga år 1940 och 

innehade då hushållsplats. De senaste åren har hon 

varit anställd som lantbrevbärare inom Hjortsberga 

församling. Med henne bortgick en sällskaplig 

människa, som under sina år i Hjortsberga fått 

många goda vänner. Närmast sörjande är dottern 

Gertie, gift och bosatt i Uppsala, samt trolovad, 

åldrig moder, dotterdotter och syskon. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 187 Måndagen den 29 November 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Min kära lilla Mor 

och Mormor 

Laura (Lola) 

Johansson 
* 15/1   1916 

† 17/11 1965 

har i dag lämnat oss, trolovad, mor 

och syskon, övrig släkt och vänner i 

djupaste sorg. 

Hjortsberga den 17 november 1965. 

GERTIE och LEIF 

Catarina 

Hilding Johansson 

Tack mor för ljuset som Du lät 

På barndomsstigen falla. 

Tack mor för Dina tusen fjät 
Och Dina mödor alla. 

Din störda ro, Din tysta strid, 

Din kärlek varm, Din ömhet blid, 
Allt gott, som vi fått röna, 

Vi kunde aldrig löna. 

Men Gud, som mäktig är och stor, 

Han lönen ger vår lilla Mor. 

Sv. Ps. 400 v. 11. 

  De, som önskar följa min kära lilla Mor, 

inbjudes till en minnesstund i försam-

lingshemmet lördagen den 27 november 
kl. 10.00, därefter jordfästning i Hjorts-

berga kyrka kl. 12.00. Gravsättning sker 

på Lenhovda kyrkogård. 
  I stället för blommor tänk på Cancer-

fonden.  

 

 

En SON 

Elsy och Yngve Johansson 

Blädinge. 

Växjö BB den 28/11 1965. 

                                

 

 

 

FÖDDE 
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Hr Bo Wahlgren med maka Eva, född 
Persson, båda från Blädinge. 

 (Foto: Lundberg, Vislanda).  

Hr Börje Petersson med maka Ingrid, 
född Turesson, båda från Blädinge. 

 (Foto: A-bild, Alvesta).  

Hr Östen Johansson, Blädinge, med 
maka Norma, född Carlman, Ingel-

stad. (Hovfoto: Visit, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 30 November 1965. 
 
Dödsfall. 
 

Karl Valfrid Andersson †. I söndags avled efter en längre 

tids sjukdom f.d. kamrer Karl Valfrid Andersson, Oby, 

Blädinge, 81 år gammal. 

  Han var född i Vallsjö, Jönköpings län och började arbeta 

som kassör vid Gåvetorps tegelbruk. Efter några år tog han 

anställning som kamrer vid dåvarande andelsslakteriet i 

Alvesta. Efter sin tid som kamrer drev han en mindre silver-

rävsfarm i Blädinge. Han var under många år medlem i 

Alvesta sångkör. Intresserad av jakt och friluftsliv vistades 

han ofta ute i markerna. Personligen var han sällskaplig och 

gemytlig varför han fick många vänner. På grund av sjukdom 

har han de senaste sex åren vårdats på Lugnet. Han sörjes 

närmast av broder, syster och syskonbarn. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 4 December 1965. 
  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                    

Missionsförsäljning i Blädinge 
 

  Blädinge kyrkliga syförening har anordnat sin årliga försäljning. Den inleddes med gudstjänst i 

kyrkan, där kyrkoherde Nils Nicklason, S. Sandsjö, höll missionspredikan. Kollekt till Sv. Kyrkans 

mission uppgick till 238 kr. Efter gudstjänsten samlades man i Blädingegården, där komm. Gunnar 

Urselius hälsade alla välkomna. 

  Försäljningen av vackra handarbeten och skänkta varor, som leddes av hr Helge Karlsson, in-

bringade tillsammans med kollekten 3.123 kr. Komminister Urselius framförde ett varmt tack till 

alla dem som på olika sätt bidragit till det goda resultatet. 
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Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 6 December 1965. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Måndagen den 13 December 1965. 
  
Dödsfall. 
 

Klara Snygg †. Efter en längre tids sjukdom har 

lärarinnan Klara Snygg, Blädinge, avlidit i sitt 75:e 

levnadsår. 

  Den avlidna var född i Hjälmaryd, Blädinge, där 

föräldrarna var lantbrukare. Redan i sin tidiga ung-

dom hade hon bestämt vad hennes livsuppgift skulle 

bli, varför hon sökte sig in i Växjö småskolesemina-

rium, där hon 1909 avlade lärarinneexamen endast 

18 år gammal. Efter ett kortare vikariat vid Hul-

lingsveds skola i Vislanda fick hon ordinarie tjänst 

vid Gullkrokens skola i Blädinge för att senare för-

flyttas till kyrkskolan i Blädinge, där hon tjänst-

gjorde till 1951, då hon avgick med pension och 

samtidigt fick mottaga Patriotiska sällskapets medalj 

för ett 42-årigt troget arbete i skolans tjänst, av vilka 

de 40 inom Blädinge församling. Den avlidna var en 

rikt begåvad person, som också frikostigt delade 

med sig av sitt vetande till sina många elever. Ideellt 

intresserad var hon i sin ungdom med och bildade 

IOGT-logen Blendas minne. Likaså var hon en av 

initiativtagarna till Blädingekretsen av Röda korset, 

där hon under flera år var sekreterare. Vidare har 

hon nedlagt ett förtjänstfullt arbete inom Blädinge 

kyrkliga sykrets, där hon aktivt deltog, så länge häl-

san tillät. 

  Hon sörjes närmast av syskon och syskonbarn. 

 

En trumpen tystnad ruvar 
kring öde hult och bryn, 

och soltom sveper dagen 

kring åkrarna och byn; 
ett flor av däven skymning 

kring våta längors rad 
gör sikten högst begränsad 

och hågen föga glad. 

  
Men Måns i Hanegället 

kan ingen sorg rå på. 
Han går där trygg och myser 

och märker ej det grå. 

I stugan han och gumman 
mår gott på sin pension, 

allt medan kaffedoften 

ger sinnet klang och ton. 
 

Den torra vinterveden 
är staplad i sitt skjul, 

och mjöl och gryn och kryddor 

gott räcker över jul. 
I källar´n under golvet 

potatisen sej står 
mot både frost och råttor 

till sol i Oxen går. 

 
Det är stilla glädje 

att komma dit ibland, 
att språka med de gamla 

och trycka deras hand; 

ty här vid härden blommar 
den ljusa hemlighet, 

som strömmar ur de hjärtan, 

som lärt – förnöjsamhet. 

 

                                 

 

 

 
 

Vår kära syster,  

moster och faster 

Lärarinnan 

Klara Snygg 
* 5 januari 1891 

har i dag för alltid lämnat oss. 

Hjälmaryd, Blädinge den 10 december 

1965. 

Syskon och Syskonbarn 

Dens liv är icke längst som längst 

har varat, 

Den levat längst som fyllde livet 
bäst,  

Den är ej rikast vilken mest har 
sparat. 

Nej den är rikast som har givit 

mest. 

  För dem, som önskar följa vår kära sys-

ter till graven, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Blädinge kyrka lör-
dagen den 18/12 1965 kl. 14.00.  

  Efter jordfästningen inbjudes till en 

minnesstund i Blädingegården. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 192 Tisdagen den 7 December 1965. 
  
Dödsfall. 
 

Karl Johansson †. Lantarbetaren Karl Johansson, 

Blädinge, har avlidit i sitt 73:e levnadsår. 

  Den avlidne var född i Uråsa. Uppväxt i ett fattigt 

hem fick han redan före konfirmationen börja klara 

sin egen försörjning. Som 12-åring hade han sin 

första tjänst som skjutspojke hos en åkare i Växjö. 

Sedan har han haft arbete vid lantbruk på olika 

platser i länet. För 20-talet år sedan kom han till 

Blädinge, där han hade anställning hos lantbrukare 

Folke Wärenfeldt. Likaså hade han anställning på 

andra lantbruk i orten. På senare år har han på grund 

av sjukdom vistats på ålderdomshem och de sista tre 

åren på Gästhemmet i V. Torsås. Den avlidne var 

under sin krafts dagar en synnerligen duktig arbe-

tare, och mycket värderad av sina arbetsgivare. 

  Han sörjes närmast av tre syskon. 

  
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Måndagen den 20 December 1965. 
 
Dödsfall. 
 

Ingrid Sandahl †. I fredags avled i Växjö fröken 

Ingrid Sandahl, dotter till f. hemmansägaren Henric 

Sandahl och hans maka, Blädinge. 

  Hon var född 1932. Fröken Sandahl var efter slutad 

skolgång affärsbiträde under några år. Hennes syn-

förmåga blev emellertid alltmera nedsatt. Vid blind-

skolan i Växjö fick hon utbildning och kunde trots 

sitt stora handikapp utföra verkligt konstnärliga 

handarbeten. 

  Hon sörjes närmast av föräldrar, syskon, svåger 

och svägerskor samt många vänner. 

  
 

 
 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla 

Ingrid 
* 1/3 1932 

har efter ett långt, med stort tålamod 

buret lidande, lämnat oss föräldrar 

och syskon i namnlös sorg och 

saknad. 

Villanäs den 17/12 1965. 

Sigrid och Henric  

Sandahl 

Syskon, syskonbarn 

Övrig släkt och många vänner 

Blott en dag ett ögonblick i sänder 

Vilken tröst, evad som kommer på. 

Allt ju vilar i min faders händer 
Skulle jag, som barn väl ängslas då? 

Han som bär för mig en faders hjärta 

Giver ju åt varje nyfödd dag, 
Dess beskärda del av fröjd och smärta 

Möda, vila och behag. 

Sv. ps. 572: 2, 332: 3. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-

ka tisdagen den 28/12 1965 kl. 14.00.  

  Samling vid kyrkan.  
  Efter jordfästningen inbjudes till min-

nesstund å Bloms pensionat. Tänk på 

diabetesföreningen. 
   

   

 

 

 
 

Vår broder 

Karl Johansson 
* 1 februari 1893 

har i dag avlidit på Växjö lasarett. 

Blädinge och Västra Torsås Gästhem  

den 3 december 1965. 

SYSKONEN 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-

ka lördagen den 11 dec. 1965 kl. 14.00. 

Efter jordfästningen inbjudes till minnes-
stund i Blädingegården. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 23 December 1965. 
 

                                  
 

Blädinge 
 

  I anslutning till gudstjänsten i söndags i Blädinge kyrka med predikan av komminister Gunnar 

Urselius utförde barn och ungdomar ett vackert ljusspel. Tåget med Gerd Virdeskog som 

ljusdrottning skred från vapenhuset gången fram till koret. Efter den stämningsfulla högtiden i 

kyrkan skedde samling i Blädingegården där barnen under ledning av Birgitta Helgesson utförde 

en tablå. 

  Både äldre och yngre deltog med liv och lust i lekarna kring granen, som leddes av lek- och 

sångläraren Olle Nilsson, tills jultomten kom och delade ut gottepåsar och tidningar till barnen. 

Komminister Urselius tackade alla som medverkat till den glada festen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 3 Januari 1966. 
 
Dödsfall. 
 

Mauritz Säll †. Nyårsafton avled lantbrukaren 

Mauritz Säll, Blädinge. 

  Han var född i Kvenneberga 1898. 1925 inköpte 

han tillsammans med en broder Lisebro i Blädinge, 

vilken gård bröderna innehade till 1952, då de köpte 

en villa vid Blädinge station. Han arbetade en tid vid 

Blädinge såg, men slutade efter några år, då hälsan 

inte var den bästa. Sista åren har Säll varit bosatt hos 

en syster. 

  Närmast sörjande är brodern Georg, Blädinge och 

systern, fru Sigrid Sandahl, gift med f. hemmans-

ägaren Henric Sandahl, Blädinge. Vidare sörjes han 

av svägerska och syskonbarn. 

  
 

 
 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår käre broder 

och morbroder 

Mauritz Säll 
* 14/2 1898 

har i dag stilla insomnat. Sörjd och i 

tacksamt minne bevarad. 

Villanäs, Blädinge den 31 dec. 1965. 

SYSKON 

svåger  

svägerska 

och syskonbarn 

Får jag ej strax förnimma 

Ditt starka stöd, 
Jag ser dock målet glimma 

Ur natt och död. 

Så tag då mina händer, 
Och led du mig, 

Att saligt hem jag länder, 

O Gud, till dig. 

Sv. ps. 458 v. 2–3 . 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-

ka lördagen den 8/1 1966 kl. 14.00.  
  Efter jordfästningen inbjudes till min-

nesstund å Bloms Pensionat.  

  I stället för blommor tänk på Svenska 
kyrkans mission. 
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Ur Smålandsposten N:o 5 Tisdagen den 11 Januari 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Gunnar Svensson †. På måndagen avled på 

sjukhuset i Växjö efter en tids sjukdom trädgårds-

mästaren Gunnar Svensson, Lindhult, Blädinge, i 

sitt 71:a levnadsår. 

  Den avlidne var född på ett torp under Blädingeås, 

där fadern var skomakare och senare trädgårds-

mästare. Under tidiga ungdomen arbetade han vid 

lantbruk. 1913 kom han till Gåvetorp dåvarande 

handelsträdgård, där han utbildade sig till trädgårds-

mästare. 1919 efter värnplikten fick han anställning 

som trädgårdsmästare vid Ljungby lasarett, där han 

verkade i sex år. 1925 ingick han äktenskap, och 

samtidigt övertog makarna en handelsträdgård i 

Bodafors. 1937 återkom makarna till Blädinge, var-

vid Svensson övertog sin broders handelsträdgård i 

Lindhult, Blädinge, vilken han senare drivit så länge 

krafterna det tillät. Med Svensson bortgick en stilla 

och försynt person, som lämnar ett stort tomrum 

efter sig.  

  Han sörjes närmast av makan Anna och sonen 

Karl-Erik, maskinförare i Alvesta, sonhustru, barn-

barn och syster. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 6 Torsdagen den 13 Januari 1966. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

min käre far  

Gunnar Svensson 
* 11/11 1895 

† 10/1   1966 

har i dag lämnat oss, släkt och 

vänner. Djupt sörjd och saknad. 

Lindhult, Blädinge den 10 jan. 1966. 

ANNA 

Karl-Erik och Karin 

Helen 

Signe 

Stilla så stilla du käre nu slumrar 

Borta från sjukdom, oro och strid. 
Stor är vår saknad men dock vi dig 

unnar 

Vila, ja vila i frid. 

Sv. ps. 460. 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Blädinge kyrka lör-

dagen den 15/1 kl. 14.00.  Samling i kyr-

kan. Efter jordfästningen en vänlig inbju-

dan till Blädingegården. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

   

Nu sitter min sångmö 

och frysande huttrar 
bland snötyngda granar 

och klagar och muttrar, 

men hennes stackato 
ej lockar till sång, 

ty rimmen blir fadda 
och versfoten vrång… 

  

Och lyran som skulle  
i durklanger klinga 

och ut över bygden 
sitt välljud ha bringat 

är tyst och bepansrad 

med isbark och rost 
och strängarna alla 

förstämda av frost. –  
 

Och glädjen går biltog 

mot djupfrysta dagar, 
där allt skall bestämmas 

av nollpunktens lagar… 

Ja, till och med sanning 
och rätt spårar ur 

och hjälplöst behärskas 
av kölddiktatur! 

 

Men kärlekens rosor 
och längtans violer 

skall spira ur drömmen 
om majvindstrioler, 

som spelar ur bäckar  

och kvitter och sus 
och smeker vart hjärta 

med värme och ljus. 
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Ur Smålandsposten N:o 8 Måndagen den 17 Januari 1966. 
   

Begravning. 
 

  På lördagen jordfästes i Blädinge kyrka trädgårdsmästaren Gunnar Svensson, Lindhult, Blädinge. 

Akten inleddes med att kantor Yngve Johansson spelade ”Sonatina” av Bach. Jordfästningen för-

rättades av komminister G. Urselius, Blädinge, som utgick från orden i Upp.-bok 14: 13, ”Saliga 

äro de döda som dö i Herren”. När stoftet bars till graven spelades ”Jag går mot döden, vart jag 

går” av W. Åhlén. Vid griften tog först de närmast sörjande ett sista farväl, vilket tolkades av 

sonen, maskinförare Karl-Erik Svensson, Alvesta. För svågrarna talade f. glassliparen Birger 

Bergman, Hovmantorp, f. kommunalarbetaren William Bergman, Lessebo, och f. lantbrukaren 

Egon Karlsson, Hjortsberga. Kusiner av familjen Herrströmer i Göteborg och Svalöv, som förut 

varit bosatta i Blädinge, sista hälsningen tolkades av Bengt Samuelsson, Blädingeås. Grannars och 

vänners sista hälsning framfördes av lantbrukare Sune Johansson, Lövhult, Karl-Uno Nilsson, 

Blädingeås, och Gustav Frisk, Norra Vare, vilka samtliga nedlade kransar. Vidare hade många 

vänner mött upp och hedrade den avlidne med en stor blomstergärd. Även blomsterfonden fick 

mottaga gåvor. De sörjandes tack för hedersbevisningen framfördes av komminister Urselius. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 3 Februari 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Sigrid Karlsson †. På tisdagen avled i Växjö fru 

Sigrid Karlsson, Färanäs, Blädinge, 76 år gammal. 

  Den avlidna var född i USA. Redan i tidig barn-

dom blev hon moderlös. Då tog fadern barnen med 

sig och återvände till Sverige, där de fick ett hem 

hos morföräldrarna i Björkemon, Vislanda. Under 

ungdomen hade hon olika hembiträdesplatser. 1916 

ingick hon äktenskap med lantbrukaren August 

Karlsson, V. Torsås, och makarna förvärvade en 

mindre gård i Färanäs, Blädinge, som de innehade 

till i början av 1940-talet, då de överlämnade den till 

en son efter att ha inrett sig en lägenhet på andra 

våningen där de sedan bott. Med fru Karlsson 

bortgick en arbetsam och kunnig husmor, som trots 

små resurser kunde hålla hemmet och den stora 

familjen i välvårdat skick. 

  Hon sörjes närmast av maka och fem barn. Ellen är 

gift med tegelbruksarbetare Gösta Gustavsson, Ska-

telöv, Erik är järnvägstjänsteman i Alvesta, Rune 

innehar föräldragården, Arvid är järnvägstjänste-

man i Oskarshamn och Ivar är järnvägstjänsteman i 

Alvesta. Hon sörjes dessutom av barnbarn, barn-

barnsbarn och syskon. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår käre mor, 

mormor och farmor 

Sigrid Karlsson 
* 8/1 1890 

har i dag lugnt och stilla insomnat 

och lämnat oss, syskon, övrig släkt 

och vänner i djup sorg och saknad 

men i tacksamt minne bevarad. 

Färanäs, Blädinge den 1/2 1966. 

JOHAN AUGUST 

Ellen och Gösta 

Erik och Ester 

Rune och Gunhild 

Arvid och Ing-Britt 

Ivar 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Jesu Du min fröjd och fromma 

all min glädje och min tröst 
värdes nådigt till mig komma 

med ditt ord din ljuva röst 

kom o Jesu bliv mig när 
låt mig bliva där du är. 

  För dem som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka 

lördagen den 5 februari 1966 kl. 14.00. 

  Efter jordfästningen inbjudes till 
minnesstund på Vislanda Hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 9 Tisdagen den 18 Januari 1966. 
   

Vad man odlar i Blädinge 
 

  Av statistiska centralbyråns redogörelse för den senaste jordbruksräkningen framgår att 

av den vid räkningstillfället till 1.134 hektar uppgående åkerarealen i Blädinge 

landsförsamling utnyttjades 1 hektar till höstvete, 19 till vårvete, 17 till höstråg, 3 till 

vårråg. 5 till korn, 257 till havre, 90 till blandsäd, 1 till baljväxter, 9 till oljeväxter, 13 till 

grönfoder och/eller ensilageväxter, 417 till slåttervall på åker, 1 till fröskördsvall, 156 till 

betesvall på åker, 56 till potatis samt 14 till foderrotfrukter, medan 22 hektar låg i träda 

eller var av andra skäl obrukade. 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 23 Lördagen den 12 Februari 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon förre jordbruksarbetaren Magni Augustsson, Björkliden, Vislanda. Han är 

född i Stenbrohult. Under ungdomen arbetade han på olika platser huvudsakligen vid jordbruk. I 

början av 1940-talet kom han till Blädinge då han en kortare tid sysslade med skogsarbete åt 

Fridaforsbolaget på Oby skog. Därefter var han under många år trotjänare åt lantbrukaren och 

resanden Per Gårner i Enigheten, Blädinge. Under början av 1950-talet arbetade han dels hos 

lantbrukare i Blädinge by, dels åt torvfabrikör Gunnar Samuelsson, Blädinge. I mitten av 1950-

talet drabbades han av en svår sjukdom som gjorde att han måste inackordera sig på ålder-

domshemmet, först i Blädinge, och när detta nedlades flyttade han till Björkliden i Vislanda. 

  Rättrådighet och plikttrohet är det mest utmärkande draget för Augustsson varför han har varit 

högt värderad av sina arbetsgivare. Under sommaren när hälsan det tillåter ser man honom gå och 

pynta i trädgården på Björkliden. 

 
 
 

Rättegångs- och polissaker. 

 
  V. Värends häradsrätt hade i torsdags ordinarie tingssammanträde under ordförandeskap 

av häradshövdingen Harald Kastrup och tingsnotarie Mikael Alrutz. Åklagare var 

distriktsåklagare Olof Hjort, Älmhult. 

  En yngling från Hjortsberga fick böta 50 dagsböter för misshandel. Han hade den 12 

juni i fjol på Tyrolens festplats misshandlat en person från Älmhult varvid blodvite och 

sår i munnen uppstod. Ynglingen hävdade i rättegångens början att det varit i självförsvar, 

men erkände sedan.  

  En mopedolycka som inträffade den 31 maj i fjol på vägen mellan S. Vare och Vislanda 

fick också sitt rättsliga efterspel. En yngling från Blädinge hade kolliderat med en 

tennisspelande yngling på vägen så svårt att denne fick ett komplicerat benbrott. Den 

påkörde ynglingen hade tillsammans med en kamrat varit i färd med att spela tennis på 

vägen.  

  Nu fick mopedisten böta med 12 dagsböter. 
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Hr Göran Nyblom med maka Birgit, 

född Blom, båda från Alvesta. 

(Hovfoto: Olson, Alvesta).  

Ur Smålandsposten N:o 24 Måndagen den 14 Februari 1966. 
 

                           Bostadshus i Blädinge 

                                  brann ner till grunden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ett äldre bostadshus i två våningar tillhörande Oscar Petersson, Staffansboda, Blädinge, brann i 

går kväll ned till grunden. 

  Elden började i andra våningen vid 19-tiden och spred sig så snabbt, att huset inte stod att rädda. 

Både Vislanda och Alvesta brandkårer kallades till platsen. Utryckningen försvårades av det svåra 

väglaget och det ymniga snöfallet. Den nedbrunna byggnaden var timrad och klädd med plattor. 

Allt lösöre och alla inventarier gick till spillo. Släckningen försvårades av vattenbrist. 

  Kriminalpolisen påbörjade omedelbart utredningen om brandorsaken. Man kom inte till klarhet i 

går kväll men misstänker att bristfälligheter i skorstenen eller skorstensmuren kan ha vållat 

branden. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 26 Torsdagen den 17 Februari 1966. 
 

Bröllop. 
 

  I Blädinge kyrka vigdes i lördags styckmästare Göran Magnus 

Nyblom och kontoristen Birgit Gun Ann-Mari Blom, båda från 

Alvesta. Bruden är dotter till postbärare Hugo Blom och hans 

maka Ruth, f. Svensson, Blädinge. När brudparet tågade in i 

kyrkan spelade kantor Yngve Johansson ”Bröllopsmarsch” av 

Mendelsohn. Vigseln förrättades av komminister Gunnar 

Urselius, som även höll lyckönskningstal till kontrahenterna. 

Kantor Johansson sjöng ”Lovoffer” av Josephson, och brud-

paret lämnade kyrkan till tonerna av ”Preludium i F-dur” av 

Bach. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för närmaste 

släkten, varvid brudparet blev föremål för hjärtlig hyllning. Tal 

hölls av brudens fader, vigselförrättaren, konduktör Tage Wahl-

gren, Värnamo, och verkmästaren Olle Nyblom, Växjö. Många 

telegram anlände. 

 

Huset blev snabbt övertänt och stod inte att rädda. 



 
29 

 

Ur Smålandsposten N:o 38 Torsdagen den 10 Mars 1966. 
 

Fest i Blädinge för sammanslagna  

RLF-avdelningen 
 

  De båda RLF-avdelningarna i Vislanda och Blädinge som numera har sammanslagits till 

en avdelning firade denna händelse genom att anordna en större festlighet på Blädinge-

gården varvid de avgående styrelsemedlemmarna hyllades. Till festen hade alla medlem-

marna inbjudits tillsammans med damer, och nästan ett 100-tal hade hörsammat kallelsen. 

  Under supén underhöll Dahls orkester, Vislanda, med musik och den nye ordföranden 

lantbrukare Manfred Svensson, Lönshult, hälsade alla besökarna välkomna. 

  Under kvällen hölls historik från de båda avdelningarna med början av avgående ord-

föranden i Vislanda Arvid Johansson. Han omtalade att avdelningen bildades år 1932 i 

maj månad. Sedan dess har en mängd viktiga frågor förekommit på styrelsebordet i 

avdelningen, och ur protokollet kunde man se att Vislanda mejeri bildades genom av-

delningens försorg. Förste ordföranden i avdelningen var lantbrukare Ernst Pettersson, 

Lönshult. En annan fråga i avdelningen av större format var då slakteriet diskuterades. 

Den drivande kraften i denna fråga var lantbrukare Bengt Olsson, Skörda. Så småningom 

bildades slaktdjursförsäljningsföreningen. 

  Frågan om inköp av gödning och utsäde genom central till billigaste priser var ständigt 

återkommande i avdelningen. Avgående ordf. avslutade sin historik med att han uttryckte 

sin förhoppning att den nya styrelsen alltid väl skall taga vara på de enskilda olika intres-

sena hos medlemmarna och önskade den nya avdelningen lycka till. 

  Blädinge RLF:s avgående ordf. Sven Jonsson fortsatte med en historik från sin av-

delning, och han omtalade att avdelningen bildades år 1934, alltså två år efter grann-

avdelningens bildande. 

  Första ordföranden i denna avdelning var Per Samuelsson. Han berättade om av-

delningens första arbetsår. Tyvärr fanns ingen protokollbok förrän år 1940 enär den 

tidigare blev lågornas rov vid en brand. Men det fanns ändå en mängd händelser inom 

avdelningen som man kom ihåg. Bl.a. beslutade avdelningen vid ett tillfälle att väcka 

frågan om bildandet av en inköpsorganisation vilket även gjordes. Den nya styrelsen 

önskades en god fortsättning. 

  Blommor överlämnades till de avgående styrelseledamöterna i Vislanda av nye ordf. 

Manfred Svensson. De som för sitt i avdelningen nedlagda arbete fick mottaga blommor 

var avgående ordf. Arvid Johansson, sekr. Ernst Nilsson och styrelseledamot John 

Gustavsson. Till Blädinges avgående styrelse överlämnades blommor av lantbrukare 

Thorsten Nilsson, Geramon. Mottagare var ordf. Sven Jonsson, sekr. Oscar Snygg, kassör 

Gustav Carlsson, Carl Wahlqvist och Gustav Andersson. 

  Allsång leddes av mästaren inom denna sångart, lantbrukare Olle Nilsson, Blädinge, och 

han framförde även ett par gamla sånger som diktats för avdelningen för ett 20-tal år 

sedan, vilket rönte stor uppskattning bland åhörarna. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 40 Måndagen den 14 Mars 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på torsdag svensk-amerikanen Oskar Johansson, Norra Vare Liljedal, Blädinge. 

Jubilaren är född på Mo gård i Hjortsberga, där fadern var rättare, men kom redan i barndomen 

med föräldrarna till Espemon, Blädinge, där dessa arrenderade denna gård. Uppväxt i en stor 

syskonskara fick han redan före konfirmationen börja arbeta borta och bidra till sin egen 

försörjning. Under de första ungdomsåren arbetade han hos bönderna i trakten. År 1909, 23 år 

gammal beslöt han söka sin utkomst i USA, där han hade syskon. men då han var i värn-

pliktsåldern, måste detta ske illegalt via Danmark, där han köpte sig legitimationspapper, som han 
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sedan reste över på. Framkommen till USA slog han sig ned i Iowa, där han tillsammans med en 

broder hade en farm. 1918 avvecklade han sina affärer och återvände till Sverige. Här stannade 

han till 1921. Under denna tid bodde han i Norra Vare, Blädinge, där han hjälpte en släkting med 

jordbruksarbete. Sistnämnda år reste han åter till USA och slog sig ned i Illinois, där han arbetade 

på fabrik under fyra år. 1925 gjorde han ett kort besök i Sverige. När han återkom till USA, fick 

han anställning vid järnvägen med brobyggnadsarbeten. 1931 återvände han till Sverige för gott. 

Efter hemkomsten sysslade han med olika arbeten. Bl.a. hjälpte han en släkting med dennes 

mejerirörelse i Hjortsberga. Åren 1937– 1950 var Johansson trotjänare på en gård i Hjortsberga. 

Sistnämnda år köpte han sig en bostadslägenhet i Norra Vare, Blädinge, där han fortfarande bor. 

Begåvad med en god berättarförmåga kan Johansson på ett intressant sätt skildra många drastiska 

händelser ur sitt växlingsrika liv. Genom sitt vänliga väsen och sin humoristiska livssyn har han 

alltid varit uppskattad. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 24 Mars 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Per Wilhelm Uhlin †. Efter en längre tids sjukdom 

har f. kamreraren Per Wilhelm Uhlin, Vislanda, av-

lidit i sitt 85:e levnadsår. 

  Den avlidne var född i Boteå, Ångermanland. 

  Redan i ungdomen stod hans hopp till affärslivet. 

Bl.a. hade han under yngre år anställning vid större 

affärsföretag i England. Under 1930- och 40-talet 

var han kamrerare vid Forsa bruk, från vilken befatt-

ning han 1947 avgick med pension. 1943 ingick han 

äktenskap. Då makan var lärarinna i Vislanda blev 

det att efter makens pensionering bli bosatt där. 

Makarna förvärvade en villa där. Enär Uhlin då var 

vital som en ungdom hade han under de närmaste 

sex åren anställning som kamrer hos Hans Wolf, 

Haga, Vislanda. Vidare var han under sin Vislanda-

tid i flera år Riksförsäkringsanstaltens ombud i Vis-

landa och Blädinge samt kassör i Röda korset, för 

vilken organisation han nedlade mycket arbete. Han 

var intresserad frimärkssamlare. 

  Han sörjes närmast av syskon och syskonbarn samt 

deras familjer, svågrar och svägerskor. 
 
 

 

 

 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller i morgon lantbrukare Karl Emil Nilsson, Knapamo, Blädinge. Han är född Blädinge-

bo. I ungdomen sysslade han med moss- och skogsarbete. 1910 emigrerade han till Amerika. Hans 

första arbetsplats var i North Dakota, där han fick anställning vid järnvägen. Efter en kort tid slu-

tade han här och reste till Kalifornien där han arbetade vid en träindustri i åtta år. Senare arbetade 

han vid ett sågverk uppe i kaliforniska bergen under ett par år. Enär föräldrarna var gamla och 

syskonen bildat egna hem reste han 1920 tillbaka till Sverige där han stannade hemma och hjälpte 

föräldrarna. Efter deras död övertog han arrendet på gården. Nilsson som har varit begåvad med 

god hälsa och krafter långt utöver det vanliga och för vilken knappast något varit omöjligt har ända 

sedan föräldrarnas död bott ensam och klarat sig själv på den relativt avsides belägna gården, ända 

till i höstas då kung Bore med snö och kyla drev honom att söka bekvämligare bostadsort. För 

närvarande bor han hos en syster i Växjö. 
 

 

 

 
 

Vår käre Broder 

Kamreraren 

Per Wilhelm 

Uhlin 
* 5/9 1881 

avled i dag på Sjukhemmet i 

Älmhult. Sörjd och saknad av oss, 

övriga släktingar och vänner. 

Vislanda den 18 mars 1966. 

SYSKONEN. 

Sv. ps. 287 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyr-
ka, lördagen den 2 april kl. 14.00.  

  I stället för blommor tänk på Cancerfon-

den.   
  Efter jordfästningen inbjudes till min-

nesstund på Vislanda Hotell kl. 17.00. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 56 Tisdagen den 12 April 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på torsdag lantbrukare Folke Wärenfeldt, Jutagård, Blädinge. Han är född i Aplamon, 

Vislanda, men kom redan i skolåldern med föräldrarna till Blädinge då fadern förvärvade sin 

makas föräldrahem där. 1944 ingick han äktenskap och makarna övertog hans föräldrahem, 

Blädinge Jutagård. Han blev änkling 1958 och strax dessförinnan hade han arrenderat bort gården 

för att helt ägna sig åt affärslivet. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Måndagen den 2 Maj 1966. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon smedmästaren Karl Nordström, Blädinge station, Blädinge. 

  Han är född i Bonderups församling, Skåne. Under sin tidiga ungdom arbetade han i sin faders 

smedja, där han grundligt utbildade sig i yrket. Även i USA prövade han sin lycka några år. I 

början av 1930-talet återvände han till Sverige. Då hade fadern flyttat till Blädinge och där satt upp 

smedja. Denna övertog Nordström strax därefter. 1942 ingick han äktenskap. Nordström är en 

synnerligen skicklig yrkesman, som ej står främmande för mekaniska problem. Även som hov-

slagare är han mycket anlitad. Genom sin tjänstvillighet och sitt alltid goda humör är han 

uppskattad av alla. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 71 Måndagen den 9 Maj 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller i dag lantbrukaren Gustav Blom, Blädingenäs Berghult, Blädinge. Han är född på den 

gård han nu innehar, och vilken han för några år sedan övertog efter föräldrarna. Han är en driftig 

och framsynt jordbrukare. På fritiden har han jakten som avkoppling. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 31 Maj 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon prästgårdsarrendatorn Gustav Frisk, Norra Vare, Blädinge. Han är född i 

Linneryd men kom redan i tidiga ungdomen till Blädinge, då föräldrarna arrenderade prästgården. 

Som ung arbetade han bl.a. vid SJ, när Blädinge station byggdes. Frisk övertog arrendet på gården 

efter föräldrarna i början på 30-talet. 1936 ingick han äktenskap och makarna brukar fortfarande 

gården. Som den vakne jordbrukaren är han med i jordbrukets organisationer. 

 

 

 

Gösta Nilsson 

Anna-Carin Kjellberg 

Blädinge.                                   Växjö. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 



 
32 

Ur Smålandsposten N:o 86 Måndagen den 6 Juni 1966. 
 

Blixten tände 

Vislanda-skog 
 

  Klockan 0.15 natten mellan lördagen och söndagen gjorde Vislanda brandkår en 

utryckning till Katåsen i Blädinge där blixten slagit ned i en ledningsstolpe och i skogen. 

  Den splittrade ledningsstolpen, följde taggtråden och antände stängselstolparna. En 

nattlig bilist upptäckte skogsbranden. Han körde till Alvesta och från ett brandskåp 

alarmerade han Alvesta brandkår, som i sin tur alarmerade Vislanda. Släckningen gick 

bra och större värden gick ej till spillo. 

 

KROCK I BLÄDINGE, 

FLICKA SKADAD 
 

  Vid Tyrolens festplats i Blädinge blev natten till igår en stillastående bil påkörd av en 

från festplatsen utkörande bil. 

  I den stillastående bilen blev en flicka så pass illa skadad, att hon i ambulans fick föras 

till lasarettet. Skadorna var dock inte livshotande. Båda bilarna blev dock ganska illa 

tilltygade. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 7 Juni 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Carl Samuelsson †. På söndagen avled lant-

brukaren Carl Samuelsson, Färanäs, Blädinge, i sitt 

65:e levnadsår. 

  Den avlidne var född på den gård i Färanäs, som 

han nu innehade. Under ungdomen lärde han sig till 

snickare och arbetade som sådan under cirka 15 år. 

Därvid blev han känd som en mycket skicklig yrkes-

man. 1937 ingick han äktenskap och samtidigt över-

tog han föräldragården. Sedan denna tid har han helt 

ägnat sig åt modernäringen. Den bortgångne var en 

driftig jordbrukare, som höll sitt lantbruk på en 

mycket hög standard.  

  Närmast sörjes han av makan Anna, född Anders-

son, dottern Carin, sjuksköterska i Kristianstad, 

samt syskon. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade make, 

min käre lille far 

Carl Samuelsson 
* 19/12 1901 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg 

och saknad, men i ljust och tacksamt 

minne bevarad av oss, syskon, övrig 

släkt och många vänner.  

Färanäs, Blädinge den 5 juni 1966. 

ANNA 

Carin 

Tung är sorgen svår att bära 

Tomt det blir i hemmets vrå 
Men av allt du gav oss kära 

Blir i minnet kvar ändå. 

Sv. ps. 388. 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Blädinge kyrka 
lördagen den 11 juni 1966 kl. 14.00.  

  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 

till en minnesstund i Blädingegården. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 90 Måndagen den 13 Juni 1966. 
 

Oroligt i Blädinge 
 

  Polisen rapporterar oroligheter vid Tyrolens festplats i Blädinge på lördagskvällen. En 

man måste omhändertagas för misshandel och fylleri och gjorde sig därvid skyldig till 

våldsamt motstånd mot polis. Flera vanliga fyllerister räknades också in i finkan. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 14 Juni 1966. 
 
Begravning. 
 

  På lördagen jordfästes i Blädinge kyrka Carl Samuelsson, Färanäs. Medan begravningsgästerna 

samlades, spelade kantor Yngve Johansson ”Preludium i e-moll” av Bach. Därefter sjöng fru Brita 

Torevad, Alvesta, ”Långt bortom rymder vida”. Jordfästningen förrättades av komminister G. 

Urselius, som talade över Hebr. 4: 9. Efter jordfästningen sjöng fru Torevad ”Tack, o Gud, för vad 

som varit”. När kistan bars till graven, spelades ett verk av Bach. Vid graven tog först maka och 

dotter ett sista farväl. Vidare hölls tal av övrig släkt, grannar och vänner. För Blädinge Cp-

avdelning talade lantbrukare Lennart Karlsson, Espetuna. Ett stort antal vänner och grannar hade 

mött upp och hedrade den avlidnes minne med en rik blomstergärd. Även Missionen, Luther-

hjälpen och Cancerfonden fick mottaga gåvor. De sörjandes tack framfördes av hr Sven Johnsson, 

Färanäs. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 94 Måndagen den 20 Juni 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Astrid Nilsson †. På lördagen avled i sitt hem efter 

en lång tids sjukdom fru Astrid Nilsson, Geramon, 

Blädinge, 65 år gammal. 

  Hon var född på en granngård i Geramon, där 

föräldrarna var lantbrukare. I ungdomen var hon 

hemma och hjälpte föräldrarna. 1926 gifte hon sig 

med ägaren till granngården, Karl Uno Nilsson och 

flyttade till hans hem, där hon utfört en gagnande 

husmodersgärning. Så länge krafterna tillät deltog 

hon i kyrkliga sykretsens arbete. Hon var en stilla 

och försynt kvinna, som helt ägnade sig åt hemmet 

och familjen. 

  Närmast sörjande är make och tre barn, Thorsten 

som innehar föräldragården, Eivor gift med dist-

riktschef Arne Svensson, Lidingö, Berit gift med 

konsulent Erik Lindell, Nyköping, barnbarn, syskon, 

övrig släkt och en stor vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

vår kära Mor, 

Farmor och Mormor 

Astrid Nilsson 
* 27/1 1901 

har i dag stilla insomnat efter ett 

långt och tåligt buret lidande. Djupt 

sörjd och saknad men i tacksamt 

minne bevarad av oss släkt och 

vänner. 

Geramon, Blädinge den 18 juni 1966. 

UNO 

Thorsten och Inga-Britt 

Eivor och Arne 

Berith och Erik 

Barnbarnen. 

För oss alla fanns rum i Ditt hjärta 

Du ville oss alla så väl 

Du deltog i glädje och smärta 

Tack vår kära.  Farväl. 

Sv. ps. 95: 5–6. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge 
kyrka torsdagen den 23 juni kl. 14.00. 

  Efter sorgeakten en vänlig inbjudan till 

en minnesstund i Blädingegården. 
  Tänk på Cancerfonden! 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Hr Jan Sandahl, Blädinge, med maka 

Åslög, f. Heintze, Älmhult. 

 (Foto: Willner Persson, Älmhult).  

Hr Egon Nicklasson, Blädinge, med 

maka Birgitta, f. Hallengren, Hjorts-

berga.    (Hovfoto: Olson, Alvesta).  

 

Bröllop. 
 

  I Älmhults kyrka vigdes i lördags posttjänstemannen Jan 

Henrik Sandahl, Alvesta, och kontoristen Åslög Heintze, dotter 

till järnvägstjänsteman Knut Heintze och hans hustru Gunhild, 

f. Jansson, Älmhult. Medan brudparet tågade in i kyrkan spe-

lade kantor Karl E. Hellström ”Brudkören ur Lohengrin” av 

Wagner. Vigselförrättare var kyrkoherde Arne Björkman, som 

även höll tal. Efter vigseln sjöng fru Ella Björkman solo 

”Bröllopshymn” av I. Widéen och medan de nygifta sedan läm-

nade kyrkan spelade kantorn ”Bröllopsmarsch ur En midsom-

marnattsdröm” av Mendelsohn. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 21 Juni 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller i morgon f. hemmansägaren Ernst Svensson, Kroksbygd Oby, Blädinge. Han är född i 

Aringsås, men kom redan i tidiga ungdomen till Blädinge, där han alltsedan varit verksam med 

modernäringen. Som 20-åring arrenderade han gården Göteslida under Oby för att ett par år senare 

arrendera Boda i Blädinge. Denna brukade han till 1916, då han flyttade till Kroksbygd, vilken 

gård han först arrenderade men senare inköpte. Hr Svensson har varit en driftig jordbrukare, som 

gjort stora förbättringar på såväl jord som hus. Bl.a. har han ombyggt ladugården och satt 

jordbruket i hög kultur. För flera år sedan överlämnade han gården till en son. Dock är han i daglig 

verksamhet med förekommande sysslor. 

 

 

 

Bröllop. 
 

  I Hjortsberga kyrka har sammanvigts rörmontören Egon 

Nicklasson, Blädinge, och kallskänkan Birgitta Hallengren, 

dotter till lantbrukare Fredrik Hallengren, Hjortsberga, och hans 

hustru Astrid. Kantor Danielsson spelade ”Preludium i B-dur” 

av J.S. Bach. Vigseln förrättade av brudens farbror, kyrkoherde 

Erik Hallengren, Jämjö. Då brudparet intågade, spelade kantor 

Danielsson ”Preludium i Ess-dur” av J.S. Bach. Brudnäbb var 

Anneli Isaksson, Vislanda. Brudens föräldrar gav middag i sitt 

hem, där brudparet hyllades med tal av vigselförrättaren. 
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Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 23 Juni 1966. 
 

   

 

Till Tyrolen i Blädinge, kommer, som vi tidigare meddelat, den kända TV-stjärnan Roger Moore 

– Helgonet. Med sig har han sin regissör, miss Sverige-tvåan Gun Sandberg och hans framträ-

dande omramas med show i bästa stil med Nilsmen show-orkester. 

  På midsommarafton gästas nöjesplatsen av Harlem Kiddies, fem kunniga musikanter direkt från 

New York. 
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Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 27 Juni 1966. 
 

Helgonet hann inte till Blädinge 

SAM-produktion krävs på 20.000 

 

     Blädingepublik fick 

         5.000 återbetalade 
 

 – Jag har aldrig varit med om något värre 

under mina 18 år i nöjesbranschen, sade 

en förtvivlad Olle Olofsson på Tyrolen i 

Blädinge när han på midsommardagens 

natt utsattes för publikens ilska för att den 

stora attraktionen – Helgonet alias Roger 

Moore – inte hann fram i tid. Folk buade 

och skrek och kastade stenar och flaskor. 

Men jag kunde inget annat göra än att 

meddela, att kom till kassan så får ni hal-

va biljettpriset tillbaka. 

 – Jag betalade tillbaka omkring 5.000 kr. 

till de omkring 1.000 personer som stan-

nat kvar in i det sista, fortsätter Olle 

Olofsson. När publiken var som störst 

tidigare på kvällen hade vi väl mellan 

2.000 och 3.000 personer. 

  Som kompensation till alla de som inte 

fick pengarna tillbaka och till alla de som 

fick, men som ändå kände sig besvikna, 

kommer jag nästa lördag, då vi har besök 

av Ray Adams och tre dansorkestrar, att 

sänka biljettpriset från sju till fem kronor. 
 

Organisationsfel 
 

  Jag kommer nu att kräva arrangörerna – SAM-produktion i Stockholm – på minst 20.000 kr. för 

de förluster jag fått vidkännas med anledningen av fiaskot, fortsätter Tyrolen-chefen. 

  Det måste varit organisationsfel redan från början. Redan till första platsen, Hälsingborg, var 

turnén över en timme försenad och till Smedstorp, andra platsen, kom man två timmar försent. 

Själv gjorde jag allt för min publik. Jag ordnade t.o.m. utsträckt tid till kl. 2. 

  Jag hade tre taxibilar stående hela natten på Uråsa flygfält. Men inte förrän fem minuter över kl. 2 

kom sällskapet från Malmö. 

  Helgonet själv kunde ju ingenting göra annat än att beklaga det skedda. Han uppträdde mycket 

vänligt mot den publik som sökt sig till Uråsa och sjöng ”Happy birthday to you”, för en liten 

flicka. 
 

Riskerar stor förlust 
 

  Tyrolenägaren gör en kännbar förlust om han inte kan få gehör för sitt skadeståndskrav. Han har 

betalat in halva gaget, omkring 12.000 i förskott, haft reklamkostnader för omkring 6.000 kr. och 

därtill återbetalat 5.000 kr. i entréavgifter. 
 

Blixtaggregat fördärvat 
 

  När publiken på Tyrolen tappade humöret under den långa väntetiden på Helgonet började, som 

ovan nämnts, stenar och flaskor att hagla mot scenen. En pressfotograf som var ute för att föreviga 

evenemanget fick ett mycket dyrbart blixtaggregat krossat av en flaska. 
 

Dimman försenade? 
 

  Enligt uppgift från SAM-produktion skulle det ha varit dimma med landningsförbud bl.a. i Sim-

rishamn som delvis orsakat förseningen för Helgonet med sällskap. 

Efter kl. 2 på natten stod Tyrolenägaren Olle Olofsson och be-

talade tillbaka halva biljettpriset, 5 kr., till varje kvarvarande 
på festplatsen. 
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Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 23 Juni 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Claes Dahl †. Efter en längre tids avtynande avled i 

går i Växjö förre kyrkovärden Claes Dahl, Södra 

Vare, Blädinge, 84 år gammal. 

  Han var född i Skatelöv men kom redan i tidiga 

ungdomen till Blädinge i samband med att föräld-

rarna arrenderade Norra Vare Prästgård. Under ung-

domen var han föräldrarna behjälplig med gårdens 

skötsel. 1907 gifte han sig, och makarna förvärvade 

Påvelsgård i Alvesta, som de ägde till 1912. Där-

efter var han ett år åkare i Alvesta. 1913 återkom 

makarna till Blädinge, då de förvärvade makans 

föräldrahem i Södra Vare. Här har han utfört stora 

förbättringar på både jord och hus. Som den kun-

nige man han varit, har han haft många förtroende-

uppdrag. Sålunda har han många år tillhört kyrko-

rådet, varit kyrkvärd, styrelseledamot i mejeristy-

relsen, tillhört taxeringsnämnden m.m. 

  När han blev änkling för sju år sedan överlämnade 

han gårdens skötsel och sina uppdrag till yngre 

krafter. Dahl, som var en hedersman av gamla stam-

men, var begåvad med en vinnande humor och fick 

därigenom en stor vänkrets. 

  Närmast sörjande är sex barn, Lisa som vistas i 

hemmet och under de senaste åren givit fadern en 

kärleksfull vård, Margit gift med byggmästare Erik 

Gustafsson, Vislanda, Ivar som innehar föräldra-

gården, Sigvard banmästare i Sävsjö, Lennart lager-

chef i Vislanda och Eveline gift med lantbrukaren 

Rune Åsheden, Bergunda, barnbarn och barnbarns-

barn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 28 Juni 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på fredag verkstadsarbetaren vid SJ, Ivar Svensson, Kojtet, Blädinge. Han är född i 

Skatelöv, där föräldrarna hade ett mindre jordbruk. Under ungdomen hade han olika arbeten för att 

senare få anställning vid SJ som omlastare vid Vislanda station, och när arbetet omorganiserades 

blev han förflyttad till SJ skrotningsverkstad i Hästhagen. 1951 ingick han äktenskap och samtidigt 

förvärvade makarna sig en villa i Kojtet. Genom sin plikttrohet och goda kamratanda är Svensson 

uppskattad av alla. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Torsdagen den 30 Juni 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på söndag fru Ellen Nilsson, Blädingenäs, Blädinge. Hon är född i Ekemon, Vislanda. 

Redan i konfirmationsåldern arbetade hon borta. Under ungdomen hade hon olika hem-

biträdesplatser. 1931 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Gunnar Nilsson från Södra Vare och 

makarna förvärvade gården Katåsen i Blädinge. 1943 sålde de denna och inköpte Blädingenäs 

Östregård. Fru Nilsson har hävdat sig som en arbetsam och kunnig husmor vilken helt har ägnat 

sig åt hemmet och familjen. 

 

 

 
 

Vår käre Far 

Morfar och Farfar 

f. Kyrkovärden 

Claes Dahl 
* 16/3 1882 

† 22/6 1966 

har i dag stilla avlidit. Djupt sörjd 

och saknad av oss, släkt och många 

vänner. 

Kexlegård, Blädinge den 22/6 1966. 

Elisabeth 

Margit och Erik 

Ivar 

Sigvard och Anna-Lisa 

Lennart 

Eveline och Rune 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Lugn och stilla var hans levnad. 

Lugn och stilla blev hans död. 

Sv. ps. 95: 5. 

  För dem, som önskar följa vår käre far 

till hans sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka 

söndagen den 3 juli kl. 09.30. 
  Efter högmässan en vänlig inbjudan till 

Blädingegården. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
  

   



 
38 

Helgonet vill komma gratis 

till Blädinge 
 

  ”Jag vill ha 11.000 kr. tillbaka – annars blir det stämning!” så säger nöjesarrangören Olle 

Olofsson. Han skulle ju haft ”Helgonet” Roger Moore på Tyrolen i Blädinge kl. 23.30 på 

midsommarafton. Men Helgonet blev flera timmar försenad och Olofsson fick betala 

tillbaka entréavgifter till en ursinnig publik. 

  ”Helgonetproducenten” Leif Mattesson säger: 

 – Vi förstår hr Olofssons missnöje och skall försöka få till stånd en uppgörelse i godo. 

  Enligt Mattesson är Roger Moore också mycket angelägen om att komma tillbaka till 

Sverige och göra ett framträdande gratis enkom i Blädinge, men hr Olofsson vill ha 

pengar i stället. 

  Helgonetturnén blev försenad redan i Smedstorp, eftersom man inte kunde landa flyg-

planet på Sövdeborgsfältet utan fick köra bil ända från Landskrona. Därigenom blev även 

flygningen till Uråsafältet i Småland försenad. 

  Mattesson anser att det charterbolag man anlitade bär skulden. 

 – Att det inte gick att landa på Sövdeborg borde bolaget ha tänkt på när de planerade 

flygrutten. Där finns inga landningsljus. Vi tänker försöka träffa en uppgörelse med 

bolaget i ersättningsfrågan. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 101 Måndagen den 4 Juli 1966. 
 
Begravning. 
 

  På söndagen jordfästes i Blädinge kyrka förre kyrkvärden Claes Dahl, Södra Vare. Kantor 

Birgitta Karlsson spelade ”Jag längtar av allt mitt hjärta” av J.S. Bach. Därefter sjöng kantor 

Karlsson ”Långt bortom rymder vida” av Julius Dahllöf. Jordfästningen förrättades av kommi-

nister Gunnar Urselius, som talade över Uppb. 2: 10. När kistan bars till graven spelades ”Melodia 

funebre” av Daniel Olson. Vid graven tog först barnen ett sista farväl, vilket tolkades av äldste 

sonen Ivar Dahl. Tal hölls även av övrig släkt, grannar och vänner. För Blädinge kyrka och 

församling talade komminister Urselius och kyrkvärd Uno Nilsson, vilka nedlade kransar. Vidare 

hade ett stort antal grannar och vänner mött upp och hedrade den avlidnes minne med en stor 

blomstergärd. Även missionen och blomsterfonden fick mottaga gåvor. De sörjandes tack för 

hedersbevisningen framfördes av svärsonen, byggmästare Erik Gustafsson, Vislanda. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 102 Tisdagen den 5 Juli 1966. 
 

Ray Adams anlände ej 

till Tyrolen 
 

  Tyrolens festplats i Blädinge fick även denna lördag uppleva en programmiss. Under 

kvällen skulle nämligen den norske sångaren Ray Adams och hans show uppträtt, men 

varken sångaren eller hans show uppenbarade sig under kvällen. 

  Märkligt nog var det inga protester bland den över 2.000-taliga publiken då fram-

trädandet uteblev. Tyrolens nöjespappa Olle Olofsson, är givetvis djupt besviken efter de 

båda programmissarna som inträffat två lördagar i rad. 

  Under söndagen fick man dock reda på anledningen. Ray Adams show skulle nämligen 

uppträtt i Hasselbacken i Hörby men ett par dagar innan hade dennes ägare återbeställt 

framträdandet per telefon. Därvid hade man av misstag strukit Tyrolens kontrakt. Då Ray 

Adams kom till Hörby och fann festplatsen tom åkte han vidare mot norr. Under färden 

passerade han bl.a. Tyrolen! 
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Ur Smålandsposten N:o 109 Måndagen den 18 Juli 1966. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 23 Juli 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Edith Ahlin †. I Ljungby har fru Edith Ahlin, Blä-

dinge, avlidit. 

  Hon var född i Benestad 1897 och ingick äkten-

skap med lantbrukaren Gustav Ahlin. I samband 

med giftermål övertog makarna Blädinge Västre-

gård, som de brukade till 1955, då gården såldes till 

en son. Den bortgångna har således ägnat huvud-

delen av sin levnad åt en lanthusmoders kall. Duktig 

och arbetsam som hon var, har hon skiljt sig från 

denna uppgift på ett hedrande sätt. Makarna har på 

sistone bott i en inköpt villafastighet i Blädinge. 

  Närmast sörjes den bortgångna av förutom maken, 

fyra barn. Dottern Karin är gift med verkmästaren 

Karl-Ivar Holmberg, Stockholm, dottern Britt gift 

med chauffören Helmer Nilsson, Alvesta. Sonen 

Sten innehar fädernegården och sonen John är 

grävmaskinist i Alvesta. Dessutom sörjes hon av 

barnbarn, syskon och syskonbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Jonsson 

Renée Hedberg 

Piteå.                                     Blädinge. 

16/7 1966.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min älskade maka, 

vår kära lilla mor, 

mormor och farmor  

Edith Ahlin 
* 30/8 1897 

har i dag lämnat oss, släkt och vänner 

i djupaste sorg och saknad. 

Blädinge den 21/7 1966. 

GUSTAV 

Karin och Karl-Ivar 

Britt och Helmer 

Sten och Birgit 

John och Lena 

Barnbarn 

Du var så god, Du var så glad, 

Du lämnar bara vackra minnen kvar. 

Så svår ändå är denna dag, 
Så sorgsna våra sinnen. 

Men tack för allt vad Du oss skänkt, 

Vi vet på oss Du alltid tänkt. 

Sv. ps. 355. 

  För dem, som önskar följa vår kära till 
den sista vilan, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Blädinge kyrka lör-

dagen den 30/7 kl. 16.30. 
  Samling i kyrkan. 

  Efter begravningsakten inbjudes till en 

minnesstund å Stora Hotellet i Alvesta. 
  Tänk på Rädda Barnen. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 28 Juli 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Fanny Åstrand †. Efter en längre tids sjukdom avled 

i tisdags i Växjö fru Fanny Åstrand, Skogslyckan, 

Blädinge, maka till byggnadsarbetare Gösta Åstrand, 

Blädinge. Fru Åstrand var född i Visby och arbetade i 

unga år som kokerska inom restaurangbranschen 

innan hon ingick äktenskap 1935 och makarna bosatte 

sig i Visby. 1962 bosatte sig makarna i Blädinge. Fru 

Åstrand har mest ägnat sig åt hemmet och familjen. 

  Närmast sörjande är maken samt åtta barn, övrig 

släkt och vänner. 

 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag fru Anna Karlsson, Kalka-

torp, Vislanda. Jubilaren är född i Espetuna, Blädinge 

och dotter till lantbrukaren Aron Karlsson och hans 

hustru Matilda. Redan från barndomen fick hon en 

god skolning i en lanthusmoders mångskiftande upp-

gifter. Under ungdomen hade hon dels olika hembi-

trädesplatser, dels var hon hemma och hjälpte föräld-

rarna med gårdens skötsel. 1942 ingick hon äktenskap 

med snickaren Viking Dahl från Vederslöv, och ma-

karna förvärvade en jordbruksfastighet i Kalkatorp, 

Vislanda. På denna gjorde makarna stora förbättringar, bl.a. byggde de till och helrenoverade 

bostadshuset. Enär mannen tidvis hade sysselsättning utom hemmet var det mycket arbete, som 

kom på fru Karlssons lott med hemmets och den stora familjens skötsel. 1954 dog maken och fru 

Karlsson blev lämnad ensam med sex barn i ålder mellan 12 och ett år. Den unga änkan fostrade 

dock denna stora barnaskara på ett mycket föredömligt sätt. 1962 ingick hon nytt äktenskap med 

ägaren till granngården Albin Karlsson, och numera brukar makarna båda gårdarna. Trots sin stora 

arbetsbörda har hon även räckt till för allmänna värv. Således har hon under hela sin Vislandatid 

aktivt deltagit i Vislanda CKF:s avdelnings verksamhet, där hon sedan många år tillbaka är kassör. 

Vidare deltar hon aktivt i Vislanda kyrkliga sykretsars arbete. 

 

 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

vår kära Mamma, 

Mormor och Farmor  

Fanny Åstrand 
* 24/8 1912 

har i dag stilla insomnat efter en lång 

tids sjukdom, saknad av oss alla. 

Blädinge den 26/7 1966. 

GÖSTA ÅSTRAND 

Barnen 

Barnbarnen 

Syskon   Svågrar 

Solen har dalat, dagen är slut, 

Stilla är klappande hjärtat, 
Skönt är att vila från lidandet ut, 

Vila från allt som har smärtat. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-
ka onsdagen den 3/8 kl. 16.00. 

  Samling i kyrkan. 

   

   

Sommar, i din modersfamn 
våra hjärtan vaknat 

på den bädd av blomsternamn 

vi så länge saknat; 

vemodstung och skrämselmörk 

teg vår längtans giga –  
nu i hägn av ljusgrön björk 

må dess toner stiga! 

  
Granens röda blomsterljus 

morgonsolen tänder, 
när den lena vindens sus 

smeker skog och stränder; 

getporsmyrens vildmarksdoft 
fångar och berusar, 

där en fläkt med pollenstoft 
insjöviken krusar. 
 

Blomsterögt och ungdomsvänt 
livet famnen sträcker 

mot allt skönt och oförtjänt 

som dess glädje väcker; 

leendet är stundens gäst, 

alla skuggor flydda, 
vardagsmödan blir till fest, 

helg för håg och hydda. –  

 
Nu om någonsin väl bör 

hjärtats rosor blomma 
över de moras och rör 

som i hat står tomma… 

Fyll vart tomrum på vår jord 
ömt med ljusets håvor: 

öppna händer, varma ord, 
rika kärleksgåvor! 

 

                                 



 
41 

 

Fyra skadade i dikeskörning 

invid Lästad 
 

  Fyra personer skadades vid 11-tiden i går kväll vid en dikeskörning på vägen Huseby – 

Alvesta. Någon fara för deras liv föreligger inte. 

  Vurpan inträffade vid Lästad på den lilla vägen mellan Huseby och Alvesta. Fyra 

personer som färdades i bilen skadades så svårt att de fick föras till Växjö lasarett där de 

fick stanna för vård. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 116 Lördagen den 30 Juli 1966. 
 

Livet kunde ej räddas 

på skadade Alvesta-bon 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bageriägaren Evert Göthberg, Alvesta, avled på torsdagen på Växjö lasarett av sviterna 

av en trafikolycka på onsdagskvällen. Olyckan inträffade, som redan nämnts, i tors-

dagstidningen, i en nästan 90-graders skarp vänsterkurva vid Lästads säteri på vägen 

Alvesta–Huseby. 

  Göthberg som förde bilen fick sladd vid ingången i kurvan och lyckades aldrig räta upp 

fordonet utan hamnade i diket. Göthberg fick bröstkorgen intryckt vid smällen medan 

hans maka, som satt i framsätet erhöll knä- och revbensskador samt hjärnskakning. 

Någon fara för hennes liv föreligger dock inte. Utan allvarligare skador undkom två 

passagerare i baksätet. 
 

* 

  Den på torsdagen så tragiskt bortgångne bageriägaren Evert Göthberg, Alvesta, var vid 

sin bortgång 64 år gammal. Han var född i Stugun i Jämtland men tillbringade sin 

uppväxt i Stensele. Han började redan i unga år inom bagerirörelsen och kom till Alvesta 

i början på 40-talet, där han övertog sin faders bagerirörelse. Denna har han sedan drivit 

ända tills onsdagens tragiska olycka. 

  Han sörjes närmast av makan Maja och döttrarna Maj-Britt Karlsson med familj bosatt i 

Södertälje och Monica Johansson med familj, bosatt i Stockholm, barnbarn, syskon och 

övrig släkt och många vänner. 

Evert Göthberg 
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Hr Artur Alexandersson med maka 
Gunvor f. Karlsson, båda från 

Blädinge. (Foto: Estvalls, Alvesta).  

 

Ur Smålandsposten N:o 117 Måndagen den 1 Augusti 1966. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 120 Lördagen den 6 Augusti 1966. 
 
Bröllop. 
 

  I Blädinge kyrka har sammanvigts Artur Alexandersson, 

Hjortsberga och folkskolläraren Gunvor Karlsson, Smål. 

Rydaholm, dotter till lantbrukaren Hilding Karlsson och hans 

maka Ruth, S. Vare, Blädinge. När brudparet med tärnor och 

marskalk intågade i templet spelade kantor Birgitta Karlsson, S. 

Vare, ”A Trumpet Voluntary” av J. Clarke. Därefter sjöng 

lantbrukaren Sven Klasson, Grimslöv, ”Om änglars språk jag 

talte” av E. Ehrling. Vigseln förrättades av komminister Gunnar 

Urselius, som även höll lyckönskningstal till de unga. Efter vig-

seln sjöng hr Klasson ”Beethovens Lovsång”. När brudparet 

lämnade templet spelade kantorn ”Preludium i C-dur”. Brudens 

föräldrar gav middag i Blädingegården för många inbjudna. Där 

blev brudparet hyllat bl.a. i tal av brudgummens morbror 

lantbrukaren Karl Jonsson, Hjortsberga, samt med sång, musik 

och telegram. 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far och Morfar 

Evert Göthberg 
* 9/4 1902 

har i dag hastigt lämnat oss, släkt och 

vänner i stor sorg och saknad. 

Alvesta den 28/7 1966. 

MAJA 

Maj-Britt 

Jon-Olof    Jens-Erik 

Monica och Sven-Göran 

Marika 

Syskon. 

Ett strävsamt liv har slocknat ut 

En flitig hand har domnat 
Din trogna arbetsdag är slut 

Ditt trötta huvud somnat. 

  För dem, som önskar följa den avlidne 
till den sista vilan, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Alvesta kyrka lördagen 

den 6 augusti kl. 15.00. 
  Samling i kyrkan. 

  Efter gravsättning å Skogskyrkogården 

inbjudes till Stora Hotellet. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 127 Torsdagen den 18 Augusti 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på lördag banarbetaren Ture Jakobsson, Bussakull, Blädinge. Jubilaren är född på 

den gård i Blädinge där han tillsammans med två syskon nu bor. Efter att under ungdomen haft 

olika arbeten fick han anställning vid SJ som banarbetare. Jubilaren hyser ett levande intresse för 

vår gamla småländska kultur. Genom sin arbetsvilja, plikttrohet och goda kamratskap är han 

uppskattad av såväl förmän som kamrater. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 129 Måndagen den 22 Augusti 1966. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 25 Augusti 1966. 
 

 

 

Göthe Brorsson 

Carin Samuelsson 

Hörby.                                   Blädinge. 

20/8 1966.                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

Blädinge – Lösöreauktion  
 

Lördagen den 27 augusti 1966 med början kl. 11 låter dödsboet efter fru 

Fanny Åstrand, Skogslyckan, Blädinge, därstädes å auktion försälja: 

Soffor, fåtöljer, linneskåp, div. bord och stolar, bokhylla, byråar, sekretär, 

väggpendyl, TV-apparat, frysbox, tavlor, speglar, ryamatta, andra mattor, 

dammsugare, fotogenkamin, tavlor, el. armatur, prydnadsföremål, glas, pors-

lin, kokkärl, gräsklippningsmaskin, moped och herrcykel, div. handredskap 

samt roddbåt i sjön Salen. 

Vederhäftiga köpare erhålla kredit 2 mån; alla inrop intill 25 kr skola betalas 

kontant vid klubbslaget. 

Alvesta den 20 augusti 1966. 

            ERIC JONSSON                                TORUP JONSSON 

             tel. 0472/102 15.                                   tel. 0472/10097. 
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Hr Stig Andersson, Blädinge, med 

maka Ingrid, f. Andersson, Ormes-

berga.  (Foto: Jonas, Växjö).  

Hr Jörgen Åstrand med maka Ulla-

Beth, f. Eklund, båda från Blädinge. 

 (Foto: Estvalls, Alvesta).  

Ur Smålandsposten N:o 132 Lördagen den 27 Augusti 1966. 
 

Jordbrukaredag 

i Blädinge 
 

  Vislanda–Blädinge RLF har haft en välbesökt jordbrukaredag hos lantbrukare Gustav 

Karlsson, Södra Vare, Blädinge. Den var anordnad i Hushållningssällskapets regi. Efter 

samlingen presenterade ägaren gården, och försöksledare Bengt Sinander från Hushåll-

ningssällskapet talade om försöksverksamheten i länet, om gödningsförsök samt be-

sprutning mot ogräs. 

  Efter föredraget besågs djurstallarna som för närvarande genomgår en omfattande 

renovering. Sedan gjordes en rundvandring utåt ägorna varvid särskilt ett klöverfröfält 

och ett stort kornfält väckte beundran. 

  Assistent Gunnar Svensson höll ett intressant föredrag om slaktdjursuppfödningens och 

mjölkproduktionens lönsamhet. Efter föredraget följde en livlig diskussion. 

  Länsförbundets ordf. Thorsten Nilsson framförde det förslaget att avdelningen till nästa 

år skulle anordna en hel studiedag med jordbruks- och skogsbruksstudier halva dagen 

vardera. 

  Avdelningens tack till värdfolket och de medverkande tjänstemännen framfördes av 

ordf. Manfred Svensson, Vislanda. 

 

 

Åter otur för Tyrolen 
ALMA COGAN SJUK 

 

  Tyrolens festplats i Blädinge har i år haft maximal otur med sina gästartister. Nöjespap-

pan Olle Olofsson är något bister i tonen, när han rapporterar sin otur. Den värsta 

motgången var förstås när Helgonet inte kunde komma under midsommaren, men 

omedelbart därpå upprepades historien med Ray Adams. Denna gång är emellertid 

orsaken en annan – inget slarv alltså. Alma Cogan, Englands okrönta popdrottning, ligger 

intagen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg efter blindtarmsoperation. Efter hårt arbete 

och mycket telefonerande har Olofsson lyckats engagera popgruppen The Red Devils i 

stället. 

Alma Cogan avled 2 månader efter besöket i Sverige, den 26 oktober 1966 på sjukhus i London, endast 34 år gammal. 

Dödsorsaken var blodcancer.  A.R. 
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Ur Smålandsposten N:o 137 Måndagen den 5 September 1966. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

DÖDSFALL 
 

Ester Salomonsson †. I går avled i Växjö efter en svår sjukdom fru Ester Salomonsson, 

Blädingeås, Blädinge, i sitt 47:de levnadsår. 

  Den avlidna var född på den lägenhet i Blädingeås, där hon alltid bott. Uppväxt i ett hem med 

många syskon blev det hennes lott att stanna hemma hos föräldrarna och giva dem på ålderdomen 

en kärleksfull omvårdnad. 1950 ingick hon äktenskap med vägarbetaren Manfred Salomonsson, 

Vislanda, och makarna bosatte sig i hennes föräldrahem. Uppväxt i ett gammalkyrkligt hem var fru 

Salomonsson en sådan person, som hämtade sin styrka i den kristna tron. 

  Närmast sörjande är make och fem minderåriga barn, syskon, svågrar och svägerskor. 

 
 

Ivar Reinhold Gustafsson †. På lördagen avled lantbrukaren Ivar Reinhold Gustavsson, Ulvagra-

ven, Blädinge. 

  Den bortgångne var född i Ulvagraven, Blädinge, 1893, och har hela sitt liv varit hembygden 

trogen. I unga år övertog han fädernegården efter sina föräldrar, och denna har han sedan brukat 

allt intill sitt frånfälle. Han har gjort sig känd som en duktig jordbrukare, och med intresse och nit 

gick han upp i sitt värv. Jordbruket har han förkovrat samt bedrivit stenröjning m.m. Några 

offentliga uppdrag har han inte varit intresserad av utan helt gått upp i sin lantmannagärning. 

  Närmast sörjande är makan Vendla, f. Johansson, tre barn samt barnbarn. 

 

 

 

 
 

Min älskade Maka, 

vår kära lilla Mor 

Ester Salomonsson 
* 13 november 1919 

har i dag stilla insomnat efter ett 

tåligt buret lidande, djupt sörjd och 

saknad av oss, syskon, övrig släkt 

och många vänner. 

Blädingeås, Blädinge den 2 sept. 1966. 

MANFRED 

Jan-Erik, Elisabet, Anders, 

Christina, Maria. 

Tyst och stilla var din vandring genom 

livet, 

Lugn och fridfull blev din hädanfärd. 

Tack för vad Du gjort och givit. 
Vila gott, det är vår minnesgärd. 

Sv. ps. 436. 

  För dem, som önskar följa den bort-

gångna till hennes sista vilorum, medde-

las att jordfästningen äger rum i Blädinge 
kyrka söndagen den 11 sept. kl. 9.30. 

  Efter högmässan inbjudes till en minnes-

stund i Blädingegården. 
  Tänk på missionen. 

  

   

 

 

 
 

Min älskade make, 

vår käre lille far och farfar 

Ivar Reinhold 

Gustavsson 
* 4/7 1893 

har i dag lämnat oss i stor sorg och 

saknad men i ljust och tacksamt 

minne bevarad av oss, släkt och 

många vänner. 

Ulvagraven, Blädinge den 3 sept. 1966. 

VENDLA 

Rune 

Bertil och Hjördis 

Göran 

Tage och Helene 

Djupt i hjärtat svida såren, 

Läk dem Du, som allt förmår. 

Torka bort den bittra tåren 
Livets Herre, Fader vår. 

Sv. ps. 557. 

   För dem, som önskar följa vår käre till 

den sista vilan meddelas att jordfästningen 

äger rum i Blädinge kyrka torsdagen den 

8/9 kl. 14.00. 
  Efter jordfästningen inbjudes till en 

minnesstund i Blädingegården. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 140 Lördagen den 10 September 1966. 
 

                                   Ville Moberg på 

                                        besök i Alvesta 
 

  Författaren och f.d. Alvestabon Vilhelm Moberg var i torsdags på besök i Alvesta. Under 

Alvestabesöket tog han en titt på utställningen ”Moberg och Alvesta”, som redaktör Eric 

Fransson anordnat i Riksdagsmannagården.  

  Hr Moberg tyckte utställningen var bra och den drog också fram många gamla minnen hos 

den välkände smålänningen. Tillsammans med några gamla vänner blev det en pratstund på 

Hembygdsgårdens servering över en kopp kaffe. 

  Vilhelm Moberg talade om sin tid i Alvesta och om sin första och enda fotbollsmatch. 

  Hr Moberg tjänstgjorde under några år på Växjöbladets lokalredaktion i Alvesta. Välkände 

Olof Jönsson fick också besök av hr Moberg och där blev det också ett bra tillfälle till berät-

telser om den gamla ”goda” tiden. 

  Efter besök i Blädinge packade den store författaren sin väska och reste – förstrött blädd-

rande i en tidning – mot huvudstaden. 

  Med på besöket var också från radio/TV välkände Mats Rehnberg. 

 

Ur Smålandsposten N:o 144 Lördagen den 17 September 1966. 
 

Svenskamerikanare på besök i Blädinge 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Blädinge har i år haft besök av semestrande svenskamerikanare. Det är ingenjör Ivar Lundberg, 

Chicago och hans syster fru Ruth Hartman, Minneapolis, som har besökt barndomshemmet 

Engadal i Södra Vare, Blädinge, vilket äges av brodern Martin Lundberg. Även fru Hartmans 

make Gust. Hartman var med. Denne, som är finlandssvensk, gjorde ett besök i Finland, där han 

har anförvanter. Fru Hartman reste första gången till USA 1926. Sedan har hon besökt Sverige 

1932 och 1947, samt 1954 då modern firade sin 80-årsdag. 

  Sin första plats hade fru Hartman i Minneapolis. Sedan, när hon lärt sig språket, hade hon platser 

hos familjer i Florida och Kalifornien. Under kriget måste alla, som kunde, arbeta vid krigsindust-

rien. Så även fru Hartman. 

Syskonen Lundberg församlade i föräldrahemmet Engadal, Södra Vare. Fru Ruth 
Hartman flankerar till höger bröderna ingenjör Ivar Lundberg och slakteriarbeta-

ren Einar Lundberg, Alvesta, och till vänster syskonen Martin som äger föräldra-

hemmet samt systrarna Gully, bosatt i Stockholm och Lilly, bosatt i Malmö. 
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  Ingenjör Ivar Lundberg reste första gången till USA 1927. Under slutet av 1920-talet, och början 

av 1930-talets svåra år hade han olika anställningar. År 1936 kom han till Chicago där han fick 

anställning vid en större mekanisk industri. Genom kvällskurser och självstudier lyckades han taga 

mekanisk ingenjörsexamen och blev arbetsledare vid en sektion inom företaget. Under kriget 

gjorde Lundberg en mekanisk uppfinning för krigsindustrins räkning och för detta erhöll han 

medalj. Även ingenjör Lundberg har under årens lopp besökt Sverige flera gånger. Denna gång 

tillät hans arbete i USA honom att endast stanna tre veckor. Fru Hartman och hennes man kom 

däremot till Sverige den 12 maj och har stannat i fyra månader. Under denna tid har de rest runt i 

Sverige och Norge. De har tyckt mycket bra om Sverige och förvånade sig över vilka stora 

framsteg landet har gjort på dessa 40 år sedan de lämnade det första gången. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 156 Lördagen den 8 Oktober 1966. 
 

YSTAGILLE HÅLLET I BLÄDINGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Blädinge östra sykrets återupplevde häromkvällen en gammal fin tradition, när man sam-

lades i prästgården, Blädinge, för ystagille. Det var komministerparet Gunnar Urselius, som 

svarade för värdskapet, när 18 av sykretsens damer mötte upp. Efter att under kvällens lopp 

använt de flesta av husets, men även ett flertal lånade kärl, för förvaring av ostmassan, kunde 

de visa upp 15 präktiga ostar, som kommit till efter ett idogt arbete. Ostarna skall säljas till, 

som man hoppas, höga priser vid en missionsauktion i november. Efter det fina arbete man 

under kvällen utfört var damerna väl värda en kaffetår som komministerparet bjöd på. 

  Man hoppas att den återupplivade traditionen också skall bli en årlig återkommande hän-

delse i Blädinge. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 150 Tisdagen den 27 September 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  90 år fyller i morgon f. hotellinnehaverskan fröken Alma Bengtsson, Skolgatan 4, Älmhult. Hon 

är född i Oby Pronsdorf, Blädinge, men flyttade redan i unga år med föräldrarna till Älmhult. 

Fröken Bengtsson fick under ungdomsåren en gedigen utbildning i hotell- och restaurang-

branschen, och hade anställning i flera svenska städer. Hon inköpte sedermera Liatorps hotell, som 

hon drev under en lång rad av år och gjorde synnerligen omtyckt och populärt. 1940 lät hon på 

föräldrahemmets tomt i Älmhult uppföra den villa, där hon fortfarande bor tillsammans med en 

De 18 flitiga damerna i Blädinge östra sykrets i hårt arbete med ystningen. 
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systerdotter av vilken hon har god omvårdnad. Fröken Bengtsson är synnerligen rar och vänlig till 

sitt väsen, och hennes vackra hem är den sammanhållande länken i skaran av syskonbarn och deras 

anförvanter. Jubilaren är mycket pigg och vital för sin höga ålder. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 1 Oktober 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på tisdag fröken Nina Svensson, Blädinge. Hon är född i Hjälmaryd, Blädinge. Upp-

växt i ett hem med många syskon fick hon redan före konfirmationen börja arbeta borta för att 

klara sin försörjning. Efter att under ungdomen haft olika platser fick hon anställning vid 

Gransholms pappersbruk där hon arbetade till pensionsåldern. Under de senare åren har hon varit 

husföreståndarinna åt sin bror och bott vid Blädinge station. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 162 Tisdagen den 18 Oktober 1966. 
 

Vislanda och Blädinge CP 

har jubilerat 
 

  Vislanda och Blädinge CP-avdelningar har firat sitt 50-årsjubileum i Blädingegården. 

  Programmet började med att Vislandaavdelningens ordf. Rune Samuelsson, hälsade väl-

kommen varvid han särskilt vände sig till de båda riksdagsmännen Fridolf Jansson och Rune 

Gustavsson. Han överlämnade sedan ordet till nämndeman Carl Olsson, som lämnade en 

biografi över den politiska bonderörelsen, där han särskilt uppehöll sig vid förarbetet. Därefter 

blev det hyllning för de pionjärer, som varit med i bonderörelsen i 50 resp. 40 år. De som varit 

med vid starten och varit med till dags dato var f. lantbrukaren Aug. Pettersson, Glimminge, 

Viktor Nilsson, Hullingsved, nu Växjö, och Aron Johansson, Ekevarven, nu Eneryda, vilka 

fick av distriktsordföranden riksdagsman Rune Gustavsson mottaga guldnålen och blommor. 

  Vidare var det 11 som tillhört styrelsen i 40 år och däröver, vilka fick mottaga CP:s minnes-

album och blommor. Samtidigt framförde riksdagsman Gustavsson distriktets lyckönskningar 

till de jubilerande avdelningarna. Därefter blev det ytterligare hyllningar, vilka föregicks av 

en hyllningssång. Vislanda CKF:s ordf. Stina Johansson överlämnade till Vislandaavdel-

ningen ett bordsstandar och blommor samt till Blädingeavdelningen blommor. Blädinge 

CKF:s ordf. Anna Engström överlämnade till Blädingeavdelningen ordförandeklubba och 

blommor. Vislanda CUF hyllade sin huvudorganisation med blommor och Blädinge sin 

huvudorganisation med blommor. 

  Efter hyllningarna följde föredrag av riksdagsman Claes Elmstedt, Ronneby, vilken bl.a. 

kommenterade valet och CP:s goda framtidsutsikter. 

  Avdelningarnas tack till föredragshållaren framfördes av Blädingeavdelningens ordförande 

Lennart Karlsson. De hyllade pensionärernas tack framfördes för 50-åringarna av Aug. 

Pettersson och för 40-åringarna av Gunnar Johansson, Hönetorp. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 166 Tisdagen den 25 Oktober 1966. 
 

Väg blev blockerad 

när tåg spårade ur 
 

  En tankvagn i ett norrgående tåg spårade på lördagskvällen ur vid Blädinge station. 

  Uppspåret blockerades och tågen mellan Alvesta och Vislanda fick gå på enkeltrafik. Då 

tankvagnen spårade ur rev den sönder ledningarna som reglerar järnvägsbommarna på 

vägen mellan Blädingeås och Blädinge. Det tog ca två timmar innan felet rättades till. 
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Hr Leif Gustafsson, Blädinge, med 
maka Ulla, född Wärn, Lammhult. 

(Foto: Jonas Växjö).  

Under denna tid blev denna väg blockerad. Orsaken till tågurspåringen var att det uppstått 

ett axelbrott på en tankvagn troligen p.g.a. varmgång. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Fredagen den 4 November 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Hilda Nordström †. I tisdags avled på sjukhem i 

Växjö änkefru Hilda Nordström, maka till framlidne 

smedmästaren Karl Nordström, Blädinge. Hon var 

86 år gammal. 

  Hon var född i Hjälmaryd i Blädinge. Under ung-

domsåren hade hon hushållsplatser i Skåne. I sam-

band med äktenskapet 1919 flyttade makarna 

tillbaka till Blädinge. 

  Närmast sörjes hon av två söner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Måndagen den 7 November 1966. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller på torsdag förre diversearbetaren 

Artur Svensson, Färanäs, Blädinge. Han är född i 

USA, men kom redan i tidiga barndomen till 

Sverige. Emedan modern dog redan innan familjen 

återvände till Sverige kom han att uppfostras hos 

sina farföräldrar i Björkemon, Vislanda. Strax efter 

konfirmationen fick han börja försörja sig själv. 

Det blev skogs-, jordbruks- och mossarbeten som 

han kom att syssla med. För ett 20-tal år sedan 

byggde han sig ett eget hem i Färanäs. 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor 

och Farmor 

Hilda Nordström 
* 14/7 1880 

har i dag stilla insomnat. 

Djupt sörjd och saknad men i ljust 

minne bevarad av oss, syskon, 

svägerska, övrig släkt och vänner. 

Blädinge den 1/11 1966. 

BROR och NINA 

KARL och ASTRID 

Barnbarn. 

Barnbarnsbarn. 

Skön blir vilan som graven ger, 

Gott är att veta du lider ej mer. 

Sv. Ps. 66. 

   För dem, som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Blädinge kyrka 
lördagen den 12/11 kl. 13.00. 

  Samling i kyrkan. 

  Efter akten inbjudes till en minnesstund 
på Bloms Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
  Tänk på Cancerfonden. 

 

   

 

 

Allan Karlsson 

Marita Dacke 

Blädinge.                               Bergsnäs. 

                                

 

 

 

LYSNING 
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Hr Hans Johnsson och Renée Hed-
berg, båda från Växjö, har vigts i 

Katrineholms kyrka av prosten 

Gustaf Olofsson. 
(Foto: Ateljé Norr, Katrineholm).  

Ur Smålandsposten N:o 174 Tisdagen den 8 November 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på fredag lantbrukaren Gustav Karlsson, Södra 

Vare, Blädinge. Han är född på den gård som han nu är ägare 

till. 1944 ingick han äktenskap och i samband därmed övertog 

han föräldrahemmet i Södra Vare. Något år senare inköpte 

han en del av en granngård. Genom sitt glada sätt och sin 

optimistiska livssyn är han uppskattad av alla. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 10 November 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag fru Birgit Aronsson, Norra Vare, Blädinge. Fru Aronsson är född i Nöbbele 

men kom att tillbringa sina uppväxtår på den av föräldrarna förvärvade anrika Oby gård i 

Blädinge. Senare flyttade hon med föräldrarna till Alvesta, där hon efter sedvanlig utbildningstid 

och praktik öppnade egen syateljé med specialisering på beställningssömnad. 1950 ingick hon 

äktenskap med hemmansägaren John Aronsson, Norra Vare, Blädinge. Fru Aronsson har under en 

lång följd av år tillhört Blädinge västra kyrkliga sykrets, där hon nedlagt ett hängivet arbete, bl.a. 

som kassör. Likaså är hon verksam i Blädinge husmodersförening. Genom sitt trevliga sätt och 

andra gedigna egenskaper är fru Aronsson uppskattad. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 17 November 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon fru Emelia Karlsson, Blädinge Södregård, Blädinge. Fru Karlsson är född i 

Lönshult, Vislanda. Under ungdomen hade hon olika hembiträdes- och hushållerskeplatser tills 

hon 1916 ingick äktenskap med arrendatorn Klas Karlsson, Blädinge Södregård. Här har jubilaren 

hävdat sig som en enastående duktig husmor. När maken efter en tids sjukdom 1934 avled blev 

hon ensam med sex barn därav fyra minderåriga. Tack vare en enastående arbetsförmåga och sin 

ljusa livssyn klarade hon sig med heder. 1939 övertog äldste sonen arrendet på gården. Sedan 

skötte hon hushållet åt två hemmavarande söner, till 1956 då yngste sonen arrenderade Blädinge 

Jutagård, då hon återigen ryckte in som hushållerska. 1960 fick fru Karlsson mottaga Hushåll-

ningssällskapets pris och diplom för berömlig husmoderlig gärning. Sedan ett par år tillbaka bor 

hon nu i Blädinge Södregård där hon njuter sitt välförtjänta otium. 

 

Hyllning. 
 

  När lantbrukaren Gustav Karlsson, Södra Vare, Blädinge, fyllde 50 år blev han föremål för hyll-

ningar. Maka och barn överlämnade presenter och blommor. Syskonen hyllade med penninggåva 

och blomsteruppsats. Släktingar uppvaktade med penninggåva och blomstergrupper, och grannar-

na med textad adress, penninggåvor och blomsterkorg. Komminister Gunnar Urselius, Blädinge, 

uppvaktade med blommor. Vidare hyllade släktingar och vänner från skilda platser med presenter, 

blommor och telegram. 
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Ur Smålandsposten N:o 183 Torsdagen den 24 November 1966. 
 

”De våra” ute i  

världen 
Om och från smålänningar i andra 

provinser och länder. 

Dödens skörd 
 

  I Chicago, USA har avlidit förre konduktören Carl 

E. Johansson. Han var född 1894 i N. Vare, Blä-

dinge. I unga år värvade han sig vid Svea Livgarde. 

1920 emigrerade han till USA och tog anställning 

vid ett telegrafverk. Därefter fick han arbete vid 

spårvägen i Chicago och denna anställning innehade 

han till pensioneringen. Han var därefter deltids-

anställd som korrekturläsare vid en tidning. Den så 

hastigt avlidne var ända till sitt frånfälle vid god 

vigör. Han har flera gånger besökt sin hembygd i 

Sverige. Han sörjes närmast av makan Louise, samt 

bröderna Gustav f.d. hemmansägare och bosatt i 

Blädingenäs, Blädinge, Gunnar f.d. spårvagnsförare 

och bosatt i Chicago och Albert hemmansägare i N. 

Vare, Blädinge, samt svägerskor och brorsbarn. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Måndagen den 28 November 1966. 
 

DÖDSFALL 
 

Oscar V. Johansson †. F. lantbrukaren Oscar Vil-

helm Johansson, Norra Vare Liljedal, Blädinge, av-

led i lördags i sitt 81:a levnadsår. 

  Han var född i Hjortsberga. Han vistades i Ame-

rika i flera omgångar. 1929 återvände han till 

Sverige för gott och brukade först en gård i Hjorts-

berga. Han köpte sedan lägenheten Liljedal i Norra 

Vare. 

  Närmast sörjes han av sex syskon, varav två är bo-

satta i Amerika, syskonbarn, övriga släktingar och 

vänner. 

 

 

Födelsedag. 
 

  80 år fyller i morgon förre lantbrukaren Johan 

Johansson, Blädingeås. Jubilaren är född på den 

gård, där han ännu är bosatt. Under sina första 

ungdomsår hjälpte han föräldrarna med gårdens 

skötsel. 1913 reste han till USA där han vistades i 

fyra år. Efter att ha återvänt till Sverige ingick han 

1918 äktenskap. Samtidigt övertog han arrendet på 

föräldragården vilken han några år senare inköpte. 

Här gjorde han under den tid han var ägare stora 

förbättringar. Änkling sedan 1952 överlämnade han gården till en dotter och svärson men har bott 

kvar där. 

 

 

 

 
 

Vår käre broder 

och farbroder 

Carl E. Johansson 
* 24/8 1894 

har hastigt avlidit i Chicago, USA. 

Djupt sörjd och saknad av oss och 

släkt i USA. 

USA och N. Vare, Blädinge den 5 nov. 

1966. 

LOUISE 

Bröder 

Svägerskor 

Brorsbarn 

Sv. ps. 355: 1. 

   

 

 

 
 

Vår käre broder 

Oscar Vilhelm 

Johansson 
har i dag i sitt 81:a levnadsår lämnat 

oss, släkt och vänner i sorg och 

saknad.  

Norra Vare, Blädinge den 26 november 

1966. 

SYSKONEN 

Vänligt över jorden glänser 

Strålen av ett himmelskt hopp. 

Sv. ps. 35. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-

ka söndagen den 4 dec. 1966 kl. 9.30. 
  Efter gudstjänstens slut en vänlig  in-

bjudan till en minnesstund i Blädinge-

gården. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 189 Måndagen den 5 December 1966. 
 
Begravning. 
 

  På söndagen jordfästes i Blädinge kyrka svenskamerikanaren Oscar Johansson, N. Vare, 

Blädinge. Sorgemusiken utfördes av kantor Yngve Johansson, Blädinge. Officiant var komminister 

Gunnar Urselius, som talade över orden ”Se din Konung kommer…”. Vid graven tog bl.a. en 

syster, fru Gulli Petersson, S. Vare, farväl och framförde en sista hälsning från systrar i Amerika. 

Därefter talade den avlidnes broder, f.d. fanjunkaren David Johansson, Sollefteå. För övriga 

släktingar talade f.d. lantbrukare Edvin Engström, Hjortsberga, och hr Fritiof Wiesland, Älmhult, 

och för grannar talade lantbrukaren John Aronsson, N. Vare. En rik blomstergärd nedlades. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Måndagen den 12 December 1966. 
 

Nytt orgelverk invigt i Blädinge 
 

          Bröstverket 

                   i plexiglas 
 

  En helt ny mekanisk orgel har instal-

lerats i Blädinge kyrka. I går invigdes 

orgeln av biskop David Lindquist och 

domkyrkoorganist Ture Olsson invig-

ningsspelade. Biskop David Lindquist 

hoppades att den nya, vackra orgeln 

måtte bli en påminnelse om tacksam-

het. 

  I den efterföljande högmässan predi-

kade komminister Gunnar Urselius. 

Kyrkokören medverkade både under 

invigning och högmässa med vacker 

sång. Dirigent var kantor Yngve Jo-

hansson. 

  Efter högmässan utförde domkyrko-

organist Ture Olsson ”Gläd dig du 

Kristi brud” och ”Vaken upp en stäm-

ma bjuder” av J.S. Bach, ”In dulci 

jubilo” av J.H. Buttstedt, samt ”Prelu-

dium i C-dur” av J.S. Bach. 

  I det sistnämnda musikstycket lät or-

ganisten hela verket ljuda och kyrkan 

fylldes med varma och fylliga 

klanger. 
 

 

Helt ny fasad 
 

  Den tidigare kyrkoorgeln i Blädinge var en s.k. pneumatisk. Vid utbyte av orgelverk brukar 

endast själva verket bli utbytt. I Blädinge har man däremot försett orgeln med en ny modern 

fasad. Utformningen är i ny stil men klassiskt förankrad och linjerna sammanfaller fint med 

den övriga kyrkstilen. En nyhet är att verken är synliga i sin helhet utifrån fasaden.  

  Bröstverket har en originell förbyggnad. I stället för trä har man här använt plexiglas som 

gör att man ser verket även när luckorna är stängda. En annan finess är den s.k. tremulanten 

som här utgöres av en roterande skiva. 

Vid den nya orgeln domkyrkoorganist Ture Olsson och t.v. ordina-

rie kantorn Yngve Johansson. 
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Hr Allan Karlsson, Helgevärma, med 

maka Marita, född Dacke, Bergunda. 

(Foto: PR-bild, Växjö).  

  För orgelbyggnationen svarar A. Mårtenssons Orgelbyggnadsfabrik AB, arktiekt: Torsten 

Leo Nilsson och intonation: Gerhard Reizig. Disposition: domkyrkoorganist Ture Olsson. 
 

 

Historik m.m. 
 

  Vid det efterföljande samkvämet hölls flera tal. Förre kantorn i Blädinge Gunnar Johansson, 

Växjö, gav en mycket intressant historik över Blädinge kyrkas orglar. 

  Kantor Yngve Johansson redogjorde för hur orgelbygget beslutsmässigt kommit till. Total-

kostnaden för byggnationen blir sammanlagt c:a 70.000 kronor. 

  Vid samkvämet i Blädingegården talade också biskop Lindquist, kyrkoherde Karl Anders-

son, Vislanda, och domkyrkoorganist Ture Olsson vilka lyckönskade Blädingeborna till den 

nya orgeln. Riksdagsman Ebbe Ohlsson framförde församlingens tack till arrangörerna. Ett 

tack till de medverkande framfördes av komminister Gunnar Urselius. 

  Efter samkvämet avsynade domkyrkoorganist Olsson orgelverket. Han fann det vara i ut-

märkt skick och gav orgelbyggaren beröm för ett mycket fint verk. 

                                                                                                                Rönnen. 
 

 

Bröllop. 
 

  I Öjaby kyrka vigdes på lördagen golvläggare Allan Rune Leif 

Karlsson, Blädinge, och kassörskan Yvonne Marita Dacke, 

dotter till fabrikör Stig Dacke och dennes hustru Cemy, född 

Freij, Bergsnäs, Bergunda. Då brudparet intågade i kyrkan, 

utfördes bröllopsmusik på orgeln. Fröken Gunnel Wåhlin, 

Linköping, sjöng därefter solo ”Gud välsigne dessa hjärtan” av 

Ivar Wideén. Vigseln förrättades av brudens konfirmations-

lärare, domkyrkokomminister Åke Rydeman, Växjö, som även 

höll tal till kontrahenterna över orden i Fil. 4: 4. Efter psalm-

sång sjöng fröken Wåhlin ”Om än änglars språk jag talte” av 

Eric Erling. Då brudparet lämnade kyrkan, spelades på orgeln 

”På Gud och ej på eget råd” av J.G. Walther. Uppvaktande tär-

na och marskalk var Rita och Leif Dacke. 

  Efter den kyrkliga akten gav brudens föräldrar middag i 

Grimslövs pensionat. De nygifta blev där föremål för hjärtliga 

hyllningar. 

 

 

 

 

Skogsdag på Oby 

i Blädinge 
 

  Vislanda skogsbruksområde och Vislanda–Blädinge RLF-avdelningar har haft skogsdag 

i Skogsägareföreningens skogar på Oby. Efter hälsningsanförande av skogsinspektor 

Bengt Erik Bengtsson och en kort historik om Obyskogen följde en skogspromenad. 

  Som första punkt på promenaden visades ett röjningsbestånd där bl.a. hårdheten av 

röjningen diskuterades. Som avslutning fick deltagarna se en upplagd provyta bli röjd. 

Nästa punkt var en apteringsdemonstration där bl.a. visades olika sortiments lönsamhet 

efter de nya virkespriserna. Under promenaden var även ett skogstips anordnat. 

  Som nästa punkt var en gallringstävlan upplagd i ett vackert granbestånd. Förvaltare 

Olle Bjerkert gav deltagarna information och säsongens prisförhandlingar. Därefter 

utdelades priser i de olika tävlingarna och de bästa placeringarna blev tipstävlingen: 1) 

Lennart Karlsson, Espetuna, Blädinge, 2) Mauritz Marcusson, Blädingenäs, 3) Sture 

Lindahl, Arnö, Skatelöv. Gallringstävlan: 1) Bengt Andersson, Fållen, Vislanda, 2) Sven 

Klasson, Hölmö, Skatelöv, 3) Sture Lindahl, Arnö, Skatelöv. 
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Hr Gösta Carlsson, med maka Elisa-

beth, f. Swensson, båda från Tjureda. 

(Hovfoto: Visit, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 195 Torsdagen den 15 December 1966. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på söndag förre lantbrukaren C.J. Nilsson, Västregård, Blädinge. Han är född i 

Hjelmaryd, Blädinge. Under ungdomen var han hemma och hjälpte föräldrarna med gårdens 

skötsel. 1913 ingick han äktenskap och samtidigt förvärvades makans föräldrahem i Blädinge. På 

denna gård har han utfört stora förbättringar. Under sina yngre år hade han en del förtroende-

uppdrag inom kommunen. Ända sedan tidiga ungdomen har han hyst ett levande intresse för den 

frivilliga skytterörelsen, och inom Blädinge skytteförening lade han ner ett hängivet arbete. Han 

tillhörde styrelsen i över 25 år, därav 14 år som ordförande. För c:a 15 år sedan överlämnade han 

gården till en son. Änkling sedan 1949 bor han ännu kvar på gården. 

 

  75 år fyller på lördag änkefru Anna Bergstrand, Salsryd, Blädinge. Hon är född i Röshult, 

Vislanda, där föräldrarna var lantbrukare. I ungdomen emigrerade hon till USA, där hon 1914 

ingick äktenskap med Henrik Bergstrand från Almundsryd. I början av 1920-talet återvände 

makarna till Sverige och förvärvade då en gård i Tubbamåla, Vislanda. Där bodde de till i slutet av 

1930-talet då de sålde gården och köpte sig ett jordområde i Blädinge, där de byggde hus. Fru 

Bergstrand har hävdat sig som en duktig husmor. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Tisdagen den 20 December 1966. 
 
Bröllop. 
 

  I Blädinge kyrka sammanvigdes på lördagen möbelsvarvaren 

Gösta Carlsson och Elisabeth Swensson. Vigselförrättare var 

komminister Gunnar Urselius, som också höll tal till brudparet. 

Dessa hyllades även i andra tal samt med sång och musik, 

utförda av brudgummens syskon. Telegram anlände. 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 2 Januari 1967. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 3 Torsdagen den 5 Januari 1967. 
 

Kommunalt 
 

Blädinge 
 

  Kyrkostämman i Blädinge har till församlingsdelegerade valt följande personer: 

  Lantbr. Sven Jonsson, Färanäs, lantbr. Thorsten Nilsson, Geramon, kyrkvärd Arvid Samuelsson, 

Blädinge Klockaregård, lantbr. Gustav Carlsson, Hjälmaryd och lantbr. Rune Johansson, Södra 

Vare. 

  Till kyrkvärd efter f. lantbr. Uno Nilsson, Geramon, som avsagt sig återval har valts lantbr. Ivar 

Dahl, Södra Vare. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Lördagen den 7 Januari 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Karin Rogdahl †. Trettondagsafton avled i sitt hem 

i Hjelmaryd fru Karin Rogdahl, maka till nämnde-

man Gunnar Rogdahl, Blädinge. 

  Hon var född i Ronneby 1905. Sedan hon avlagt 

småskollärarexamen i Växjö 1926 erhöll hon ordi-

narie befattning i Benestad inom Alvesta skol-

distrikt. Som lärarinna var hon en utomordentlig 

pedagog och mycket intresserad av sitt arbete bland 

barnen under de 40 åren hon tjänstgjorde. Hon 

avgick med pension 1966. Fru Rogdahl har varit 

aktivt verksam inom lottarörelsen och husmoders-

föreningen samt kyrkliga syföreningen. Med aldrig 

sviktande omsorg vårdade hon den gamla släkt-

gårdens i Hjelmaryd traditioner. Alltid glad och hu-

moristisk skapade hon en trivsam atmosfär omkring 

sig. Hon efterlämnar minnet av en uppoffrande ma-

ka och moder, gästfri och godhjärtad. 

  Närmast sörjande är förutom maken sonen Gösta 

och dottern Inga samt syskon i Göteborg och Ron-

neby. 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson 

Mona Jönsson 

Kalvsvik.                               Blädinge. 

Nyårsafton 1966. 

                                    

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Min älskade Maka 

vår kära lilla Mor 

och Farmor 

Karin Rogdahl 
* 11/12 1905 

har i dag lämnat oss, syskon, övrig 

släkt och vänner i djup sorg. 

Älskad – Saknad  

Blädinge den 5 januari 1967. 

GUNNAR 

Gösta och Margareta 

Sven 

Inga och Staffan 

Sv. Ps. 572 v. 2. 

Lär mig, Du fåglars glada tåg, 

att draga hän med fröjdfull håg 

mot obekanta stränder. 

När allt är vinter här och is, 
jag till ett evigt paradis  

från köld och töcken länder. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-
ka lördagen den 14 januari kl. 14. 

  Efter akten inbjudes till en minnesstund i 
Hjelmaryd. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

   
 

   



 
56 

Hr Lars-Eric Elm, Hulevik, m. maka 

Margareth, född Carlsson, Växjö. 

(Foto: Jonas, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 12 Januari 1967. 
 

”De våra” ute i  

världen 
Om och från smålänningar i andra 

provinser och länder. 

Dödens skörd 
 

   

  F.d. överkonstapel Carl Fredrik Birger Snygg, Stock-

holm, har avlidit i en ålder av 78 år. 

  Den hädangångne var född i Blädinge. Efter sin mili-

tärtjänstgöring anställdes han 1911 vid Stockholms-

polisen. 1922 blev han befordrad till biträdande över-

konstapel. 1925 till kriminalkonstapel och 1929 till 

överkonstapel. 1943 avgick han med pension ur tjäns-

ten.  

  Från 1914 var han knuten till högerpartiet i Stock-

holm. Åren 1918–21 var han ledamot och tidvis vice 

ordf. i stadens dyrortskommitté. Även i övrigt var han 

aktivt verksam kommunalt och ideellt. Sålunda till-

hörde han styrelsen i S:t Görans högerförening åren 

1924–54, var ledamot av kyrkofullmäktige 1928–56, i 

kyrkorådet från 1928, i församlingsdelegerade åren 

1943–54 och ledamot i styrelsen för S:t Göransgården 

1929–56. Efter sitt avsked tjänstgjorde han ett par år vid norska flyktingförläggningar i Sverige, 

och han hade också andra uppdrag på skilda håll. Åren 1948–59 var han nämndeman. Han har för 

sina många förtjänster tilldelats Vasamedaljen i guld femte storleken samt Haakon VII:s frihets-

medalj liksom Patriotiska sällskapets guldmedalj i andra storleken. 

  Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 26 Tisdagen den 14 Februari 1967. 
 
Bröllop. 

 

  På lördagen vigdes i Blädinge kyrka bilmekanikern Lars-Erik 

Elm och fröken Anita Margareth Karlsson, dotter till lantbru-

karen Rune Karlsson och hans maka Gullan, Färanäs, Blädinge. 

När brudparet intågade i kyrkan spelade kantor Yngve Johans-

son bröllopsmarschen ur ”En midsommarnattsdröm” av Men-

delsohn. Vigseln förrättades av komminister Gunnar Urselius, 

som även höll lyckönskningstal till de unga. Uppvaktande tärna 

och marskalk var fröken Lillemor Danielsson och hr Leif 

Andersson. När brudparet lämnade kyrkan spelades ”Preludium 

i C-dur” av Bach. Efter högtidligheterna i kyrkan gav brudens 

föräldrar middag i Blädingegården för de inbjudna. Här blev 

brudparet ytterligare hyllat med tal av vigselförrättare, brudens 

fader och brudgummens broder, folkskollärare Sten Birger Elm, 

Göteborg, samt med tal, sång och telegram. 

 

 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller i morgon banarbetaren Martin Lundberg, Södra 

Vare Ängadal, Blädinge. Han är född på den lägenhet i Blädinge som han ännu äger. Under ung-

domen hade han olika arbeten för att senare få anställning vid SJ som banarbetare, från vilken 

tjänst han i dagarna avgår med pension. Hans fritidsintresse är skötseln av föräldrahemmet som 

han under de senare åren haft som sommarbostad. 

 

 

 
 

Min älskade Make 

vår käre Far och Farfar 

Carl Fredrik 

Birger Snygg 
* 31 aug. 1888 i Blädinge 

insomnade stilla i dag. Innerligt sörjd 

och saknad av oss, syskon, släkt och 

vänner. 

Stockholm den 7 jan. 1967. 

INGEBORG 

Lennart och Berit 

Bo    Lars 

Sv. ps. 355: 1. 

Meddelas endast på detta sätt. 
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Hr Sten Samuelsson, Alvesta, med 

maka Elsie, f Oskarsson, Lammhult. 

(Foto: Estvalls, Alvesta).  

Ur Smålandsposten N:o 28 Lördagen den 18 Februari 1967. 
 

Tioårsjubileum 

för Bob Stewens 
 

  Lagom till tioårsjubileet i år har Bob Stewens orkester i Markaryd uppmärksammats av ett 

skivbolag och fått ut ett par populära låtar, ”Nidälven” och ”Bättre lycka nästa gång”.  

  Nuvarande kapellmästaren Thorsten Nilsson startade orkestern för tio år sedan och är den 

ende i gänget som varit med från början. Näst äldst är gitarristen och sångaren Eddie 

Bergholtz, som började 1958. Övriga i sextetten är Ingrid Olsson, Morgan Bengtsson, Elis 

Kvarnhammar och Ingvar Wessman. Sextetten har regelbundna engagemang 4 – 5 gånger i 

veckan och åker varje år flera tusen mil. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 2 Mars 1967. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på söndag hemmansägaren Gunnar Johansson, Hökatorp Grönadal, Blädinge. Han är 

född i Kalvsvik. I många år arbetade han vid Statens torvmossar i Hästhagen. 1930 ingick han 

äktenskap och makarna köpte en gård i Hökatorp, Blädinge, vilken han ännu äger. Sedan sju år har 

han haft jordbruket bortarrenderat, men bott kvar på gården. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 45 Måndagen den 20 Mars 1967. 
 

Bröllop. 
 

  I Lammhults kyrka vigdes på lördagen verkmästare Sten 

Samuelsson, Benestad Billagård, Alvesta, och affärsbiträdet 

Elsie Oskarsson, dotter till maskinist Oskar Gustavsson och 

hans maka Agnes, Lammhult. Uppvaktande tärna var fröken 

Anita Axelsson. När brudparet med uppvaktning tågade in i 

kyrkan, spelade kantor Anton Andersson, Hult, Berg, bröl-

lopsmarsch ur Mendelsohns ”En midsommarnattsdröm”. Kyr-

koherde Erik Asplund förrättade vigseln och höll lyckönsk-

ningstal till brudparet. När de nygifta lämnade kyrkan, spelade 

kantor Andersson ”Festmarsch”. Efter den kyrkliga hög-

tidligheten gav brudens föräldrar middag i Folkets hus, Lamm-

hult, för ett stort antal inbjudna. Där blev de nygifta föremål för 

hyllningar av olika slag. Ett stort antal telegram anlände. 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Lördagen den 25 Mars 1967. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på tisdag byggmästare Hilding Johansson, Tångadal, Blädinge. Han är född på den 

jordbruksfastighet, där han ännu bor. Efter att i tidiga ungdomen ha arbetat hemma vid jordbruket 

började han redan som 18-åring arbeta under sin faders ledning som byggnadssnickare. Efter en 

del teoretiska studier både genom korrespondens och på annat sätt etablerade han sig i mitten av 
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Hr John Harper, Bendigo, Australien, 

m. maka Birgitta, f Rüden, Blädinge. 

(Hovfoto: Olson, Alvesta).  

1940-talet som egen byggmästare. Många är de nybyggnader, som Johanssons arbetslag under 

årens lopp uppfört. Genom sin redbarhet är han uppskattad av alla. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Torsdagen den 30 Mars 1967. 
 

Bröllop. 
 

  I Blädinge kyrka sammanvigdes påskafton försäkringsman 

John Harper, Bendigo, Australien med sekreterare fröken 

Birgitta Rüdén, London, bördig från Blädinge. Vigseln förrät-

tades av komminister Gunnar Urselius, Blädinge, på engelska. 

Före vigseln spelade kantor Yngve Johansson bröllopsmarsch 

ur ”En midsommarnattsdröm” av Mendelsohn. Under det att 

brudparet tågade ut ur kyrkan spelades ”A Trumpet Voluntary” 

av J. Clarke. Uppvaktade tärna och marskalk var brudens syster 

och svåger rörmontör Stig Sandgren med fru Margareta. Efter 

vigseln blev det bröllopsfestligheter på Centrumbaren i Vis-

landa. Tal hölls bl a slakteriarbetare Willy Jensen, Blädinge, 

brudens syster Britt-Marie Gustafsson, Hjortsberga, brudens 

halvbror Tommy Jensen, Blädinge m fl. Ett stort antal telegram 

anlände från när och fjärran länder under kvällens lopp. 

  Bruden har under tre år haft anställning som sekreterare på ett 

Londonkontor, där hon träffade sin blivande make. Eftersom 

bruden var bördig från Blädinge blev bröllopet förlagt dit. Till 

sommaren bosätter sig makarna Harper i Australien. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 52 Måndagen den 3 April 1967. 
 

Erik Berggren död 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Berggren †. I fredags avled efter några må-

naders sjukdom hemmansägaren Erik Berggren, 

Ekevarven, Blädinge. 

  Den bortgångne var född i Hjortsberga 1921 men 

flyttade i unga år med föräldrarna till Ekevarven. 

Där var han i flera år sin far behjälplig med gårdens 

skötsel. Sedan övertog han fädernegården och har 

bott kvar där till sin bortgång.  Under en tid hade han 

maskinstation, och de senaste åren har han vid sidan 

av jordbruket arbetat hos Bröderna Salomonssons 

Byggnads AB. Han gjorde sig känd som en arbetsam 

och tjänstvillig man, och med sina goda personliga 

egenskaper vann han allmän aktning. 

  Närmast sörjande är makan Kerstin, tre barn, åldrig 

fader och syskon. 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far 

Erik Berggren 
har i dag stilla insomnat i sitt 46:e 

levnadsår. Djupt sörjd och saknad av 

oss, far, syskon och många vänner. 

Ekevarven, Vislanda den 31 mars 1967. 

KERSTIN 

Gun-Britt 

Asta 

Åke 

Snäll och god Du alltid varit, 

Utan klagan smärtan bar. 

Ingen vet vad Du har lidit, 

Nu Du vilan funnit har. 
Vi nu sorgen måste bära, 

Fastän tom är hemmets vrå. 

Vad Du gav oss Dina kära, 
Finns i hemmet kvar ändå. 

Sv. ps. 355. 

  Jordfästningen äger rum i Vislanda kyrka 

lördagen den 8 april kl. 14.00. 

  De som önskar följa vår käre till hans 
sista färd inbjudes efter akten till en min-

nesstund å Centrums matsalar. 

  Tänk på Cancerfonden. 
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Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 6 April 1967. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på söndag fru Elsa Nicklasson, Krumsås, Blädinge. Hon är född i Blädinge Norre-

gård. Under ungdomen var hon hemma och hjälpte föräldrarna med gårdens skötsel. 1932 ingick 

hon äktenskap med dåvarande arrendatoren på Krumsås Karl Nicklasson och flyttade till hans 

hem. Här har fru Nicklasson utfört sin livsgärning och helt ägnat sig åt hemmet och familjens 

skötsel. Begåvad med en god sångröst var hon under ungdomen en intresserad medlem i Blädinge 

kyrkokör. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Måndagen den 24 April 1967. 
 

Blädingebo avled 

efter trafikolycka 
 

  Sågmästare Eric Folin, Sjöbylund, Blädinge, avled sedan han på lördagseftermiddagen 

påkörts av en bil på väg 126 utanför hemmet. Han körde med sin moped ut på vägen där 

en personbil i hög fart körde på honom. 

  Enligt den avlidnes makas berättelse stannade han först med sin moped vid häcken vid 

vägen innan han körde ut på denna, förmodligen för att köra mot Alvesta. Samtidigt kom 

en person – hemmahörande i Grimslöv – körande från Vislandahållet i hög fart. Folin 

hann aldrig över på sin vägkant utan träffades av bilen och kastades ca 20 meter bort. Han 

forslades med ambulans till Växjö lasarett där han avled efter ca en halvtimma. Olyckan 

inträffade vid 16-tiden på kvällen. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 25 April 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Eric Folin †. Vid en trafikolycka avled på lördagen, 

som tidigare omtalats, byggnadssnickaren Eric Folin, 

Sjöbylund, Blädinge, 59 år. 

  Han var född i Södra Vare, Blädinge, och började 

redan i unga år som byggnadssnickare hos bygg-

mästare Gustaf Johansson, Tångadal, Blädinge. 

Under några år arbetade han som sågmästare i Blä-

dinge, innan han på nytt började inom snickareyrket, 

denna gång hos byggmästare Hilding Johansson, 

Blädinge. 1948 ingick han äktenskap, och 1951 in-

köptes den fastighet, som han nu ägde. Den så tra-

giskt bortgångne var känd som en stilla och försynt 

människa, som fått en mängd vänner. Hans stora 

intresse har varit den egna fastigheten och dess vård-

nad. 

  Närmast sörjande är makan Ruth samt sonen Åke, 

industriarbetare i Alvesta. 

   

 
 
 
 

 

 

 
 

Min innerligt älskade Make, 

och min gode uppoffrande Far 

Eric Folin 
* 4/8 1908 

har hastigt lämnat oss, släkt och 

många vänner. Vår tacksamhet för 

vad du gav är oändlig. Sorgen och 

saknaden outsäglig. 

Blädinge den 22 april 1967. 

RUTH 

Åke 

Sv. ps. 66, 357. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge 

kyrka lördagen den 29 april kl. 14.00. 
  Samling vid kyrkan. 

  Efter akten en vänlig inbjudan till en 

minnesstund på Bloms Pensionat. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon lantbrukaren Axel Augustsson, Nyatorp, Oby, Blädinge. Han är född i 

Tävelsås, men kom redan i tidiga år med föräldrarna till Nyatorp under Oby. Under ungdomen 

hade han dels förvärvsarbeten borta, och dels arbetade han hemma på gården. Efter föräldrarnas 

död övertog han föräldrahemmet, vilket han ännu är ägare till, fastän han under de senare åren haft 

jordbruket bortarrenderat. Augustsson var under sin krafts dagar en driftig representant för vår 

modernäring och höll sitt jordbruk i hög kultur. Numera bor han tillsammans med en syster på 

Nyatorp, där han njuter sitt välförtjänta otium. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 66 Torsdagen den 27 April 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Ida Brolien †. Änkefru Ida Brolien, maka till fram-

lidne lantbrukaren Carl Peter Brolien, Telestad Post-

gård, Växjö, avled i tisdags efter några månaders 

sjukdom. Hon var i sitt 88:e levnadsår. 

  Den avlidna var född och uppväxt i ett lantbru-

karehem i Blädingeås Norreg., Blädinge. Jämsides 

med lantbruket hemma på gården lärde hon i unga år 

också till sömmerska. År 1921 ingick hon äktenskap 

med från Amerika hemvändande Carl Peter Brolien. 

Även han ursprungligen från Blädingeås, Blädinge. 

Makarna förvärvade samma år Telestad Postgård. År 

1937 avled maken, och fru Brolien fick ensam dra 

omsorg om hemmet och familjen. Hon var en ener-

gisk och dugande kvinna, som helt gick upp i sköt-

seln av gården och omsorgen om hemmet. 

  Närmast sörjande är sonen Harald, sonhustru, 

barnbarn, syster och syskonbarn jämte övrig släkt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 29 April 1967. 
 
Födelsedag. 
 

  85 år fyller på måndag änkefru Augusta Pettersson, Sissleboda, Blädinge. Hon är född i Slätthög 

men kom i ungdomen som hembiträde till Blädinge. 1910 ingick hon äktenskap med lantbrukaren 

Gustav Pettersson, Blädingenäs och makarna förvärvade en gård i Sissleboda där fru Pettersson 

ännu bor. I mitten av 1930-talet överlämnade makarna gården till äldste sonen och flyttade till en 

mindre lägenhet strax intill. Änka sedan 1947 är fru Pettersson trots den höga åldern ännu vital. 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor 

och Farmor 

Ida Brolien 
* 15/7 1879 

har i dag lugnt och stilla insomnat. 

Sörjd och saknad av oss, syster, övrig 

släkt och vänner. 

Telestad Postgård, Växjö den 25 april 

1967. 

HARALD och KERSTIN 

Jörgen, Bengt, Lennart, Lena 

Trötta moder, må Du vila 

Av de många dagar all. 

Tack för all Din varma kärlek 

Och det goda, vi har rönt. 
Ej förblekna skall Ditt minne, 

Vila djupt i fridens land 

I den anförtroddes hand. 

Sv. ps. 577. 

  Jordfästningen äger rum i Tegnerkyrko-

gårdens kapell onsdagen den 3 maj kl. 
14.00. 
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Hr Lars Odelgård, Alvesta, m. maka 
Inga-Britt  f. Svensson, Hjortsberga. 

(Foto: Estvalls, Alvesta).  

Ur Smålandsposten N:o 71 Måndagen den 8 Maj 1967. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 75 Tisdagen den 16 Maj 1967. 
 
Bröllop. 
 

  Pingstafton vigdes i Hjortsberga kyrka hemmansägare Lars 

Odelgård, Alvesta, och fröken Inga-Britt Svensson, dotter till 

hemmansägare Carl Svensson och hans maka Nina, Sköldsta, 

Hjortsberga. När brudparet tågade in i kyrkan spelade kantor 

Thorwald Danielsson på orgeln ”A Trumpet Voluntary” av J. 

Clarke. Uppvaktande brudnäbbar var brudens syskonbarn 

Ingrid Dahl, Slätthög, och Per Jansson, Öjaby. Bruden bar 

Hjortsberga kyrkas brudkrona. Före vigseln sjöng hr Arne Pet-

tersson, ”Bröllopshymn” av G. Nordqvist. Vigseln förrättades 

av komminister Karl-Erik Larsson, som även höll tal till brud-

paret. Efter vigseln sjöng hr Pettersson ”Dig, Dig Herre vill jag 

sjunga” av J S Bach. Då brudparet tågade ut ur kyrkan spelade 

kantor Danielsson ”Voluntary i G-dur” av J Stanley. Efter 

vigseln gav brudens föräldrar middag i Blädingegården för ett 

stort antal gäster, där brudparet blev föremål för storslagna 

hyllningar. Tal hölls bl a av vigselförrättaren samt professor 

Karl-Erik Fröberg, Lund, förste polisassistent Henry Krüger, 

Alvesta, och representant Simon Johansson, Alvesta. Brudparet 

hyllades även med sång av hr Arne Pettersson, Alvesta. Ett 60-tal telegram anlände under kvällen. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 76 Torsdagen den 18 Maj 1967. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

Krister Selander 

Ann-Christin Gustafsson 

Vislanda.                               Blädinge. 

Stockholm den 6/5 1967. 

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

Kjell Bång 

Margreth Karlsson 

Lenhovda.                             Blädinge. 

Pingstafton 1967. 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 27 Maj 1967. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Måndagen den 29 Maj 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Svea Jonasson †. På fredagen avled änkefru Svea 

Jonasson, S. Vare, Blädinge, efter en tids sjukdom, 

53 år gammal. 

  Hon var född i Trästen, Vislanda, där föräldrarna 

var lantbrukare. I ungdomen arbetade hon dels hem-

ma på föräldragården och dels hade hon hembiträ-

desplatser. 1944 ingick hon äktenskap med lant-

brukaren Olof Jonasson, Södra Vare, och flyttade dit. 

1953 avled maken och fru Jonasson blev lämnad 

ensam med fyra små barn. Begåvad med en stor 

arbetsförmåga lyckades hon klara arbetet på gården 

och barnens uppfostran, vilket även uppmärksam-

mades på högre ort. Hon fick nämligen för några år 

sedan mottaga Kronobergs läns Hushållningssälls-

kaps utmärkelse för berömlig husmoderlig gärning. 

  Hon sörjes närmast av fyra barn. Bertil är fabriks-

arbetare i Västerås, Barbro är sjuksköterska i Växjö, 

Ingrid är biträde vid Grimslövs Folkhögskola och 

Ingemar är byggnadsarbetare och bosatt i hemmet. 

Hon sörjes vidare av syskon, svågrar och svägerskor, 

övriga släktingar och många vänner. 

 
 

 

 

 

 

Vislanda-Blädinge 
RLF-avd. 

 
  I samarbete med Lantbruksnämnden, SSSF och Hushållningssällskapet 

anordnas kombinerad jord- och skogsdag hos lantbr. Rune Johansson, 

Södra Vare, Blädinge, lördagen den 3 juni kl. 09.30. 

Program: Skogsexkursion och fältvandring. 

”Finns det ekonomiska underlag att köpa och bruka ett lantbruk”, 

medverkande lantbruksdir. Arvidsson, jägm. Nyhlén, ekonomi-

konsulent Samberg, länsförbundsordf. Thorsten Nilsson. 

Utställning av flamskvävnad. 

Diskussion. 

Medtag lunchkorg! 

Alla RLF-are med damer hjärtligt välkomna! 

 

 

 
 

Vår kära Mor 

Svea Jonasson 
*   1/1 1915 

† 26/5 1967 

har i dag lämnat oss, syskon och 

övrig släkt i stor sorg och saknad. 

Södra Vare, Blädinge den 26/5 1967. 

Bertil – Birgitta 

Barbro 

Ingrid 

Ingemar 

Lycklig Mor som nu fått fara 

Till en skön och bättre värld, 

Där hon nöjd och fri får vara 

Ej av plågor mera tärd. 
Men ett tomrum det dock blivit 

Efter älskad Mor så kär, 

Som ej fyllas kan i livet 
Då hon från oss gången är. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge 

kyrka lördagen den 3/6 1967 kl. 14.00. 
  Efter begravningsakten inbjudes till en 

minnesstund på Bloms Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Hr Staffan Janåker, Växjö, med maka 

Inga, f Rogdahl, Blädinge. 

(Foto: Estvalls, Alvesta).  

Ur Smålandsposten N:o 86 Måndagen den 5 Juni 1967. 
 
Bröllop. 
 

  På lördagen vigdes i Blädinge kyrka folkskollärare Staffan 

Janåker, Växjö, och ekonom Inga Rogdahl, dotter till nämn-

deman Gunnar Rogdahl och hans framlidna maka Karin, f. 

Gadd, i Blädinge. Uppvaktande tärna och marskalk var fröken 

Åsa Janåker och fil kand Olle Johansson och arkitekt Mats 

Stenqvist. Medan brudparet intågade i kyrkan spelade kantor 

Yngve Johansson, ”A Trumpet Voluntary” av Clarke. Vigseln 

förrättades av kyrkoherde Nils Ekedahl, Röke, som även höll ett 

lyckönskningstal till de unga. När brudparet lämnade kyrkan 

spelades ”Preludium i c-dur” av Bach. Solosång utfördes av 

brudgummens morbror disponent Herbert Hast. Efter vigseln 

gav brudens fader middag på Stora Hotellet i Alvesta. Här blev 

brudparet varmt hyllat med bl a tal av vigselförrättaren, brudens 

fader, brudgummens fader, direktör Åke Janåker, Växjö, kantor 

Gunnar Johansson, Växjö, disponent Gösta Rogdahl, Blädinge, 

riksdagsman Ebbe Ohlsson, Blädinge, nämndeman Ragnar Sall-

näs, Alvesta, fil kand Olle Johansson, Vislanda, folkskollärare 

Anita Dahlman, Malmö, konduktör Lennart Skinnar, Malung, 

systrarna Åsa och Bodil Janåker hyllade med sång. Ett 70-tal telegram anlände. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 6 Juni 1967. 
 

Jordbrukardag 

i Blädinge 
 

  Vislanda–Blädinge RLF-avdelning med Lantbruksnämnden, SSSF och Hushållnings-

sällskapet har anordnat en skogs- och jordbrukardag, som hölls hos lantbrukare Rune 

Johansson i Södra Vare, Blädinge. Vid arrangemanget medverkade även damerna i RLF-

avdelningen med en förnämlig utställning av flamskvävnad som färdigställts under 

vintern.  

  Besökarna hälsades välkomna av lantbrukare Rune Johansson. Under ledning av 

jägmästare Torsten Nyhlén företogs en skogsexkursion och fältvandring, och man besåg 

bl a ett plantbestånd, ett ungskogsbestånd samt ett gödningsförsök som SSSF för när-

varande håller på med vilket nu skall flygbesprutas. Vid samlingen på gården igen 

överlämnade lantbrukaren Manfred Svensson, Lönshult, blommor till värdfolket Bertha 

och Rune Johansson. Ekonomikonsulent Claes Samberg talade därefter om möjligheten 

att köpa och finansiera ett lantbruk. Han utgick därvid från den fastighet man för dagen 

besökte, och redogjorde för lånemöjligheter och vilka möjligheter och inkomster man 

kunde räkna med. Enligt redogörelsen måste en köpare kunna svara för ca 20 proc av 

köpeskillingen genom eget kapital för att ett köp över huvud taget skall kunna finansieras. 

Han redogjorde därvid även för olika alternativ för den bästa avkastningen. Lantbruks-

direktör Anton Arvidsson redogjorde för markens uppdelning i Kronobergs län och 

fördelningen mellan jord och skog. Ägandebalansen visade att ca 80 proc av marken finns 

i enskild ägo. Lantbruksnämndens fastighetsbyten belystes också, och därvid speciellt 

markerna i Lönshult och Örnhyltan som just nu är aktuella. Finansieringsfrågorna och de 

lån som kan bli aktuella efter den 1 juli belystes. Beträffande övergångsbidragen 

omtalade lantbruksdirektören att dessa kan utgå till de som i år fyller 55 år och fortsätta 

till det år då de fyller 67 år. Efter den 1 juli reduceras lantbruksnämnderna till 24 stycken, 

och för dess sammansättning redogjorde lantbruksdirektör Arvidsson. De båda an-

förandena följdes av en stunds livlig debatt och diskussion där deltagarna även fick 

möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna. 
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Hr Gösta Nilsson, Blädinge, med 
maka Anna-Carin, född Källberg, 

Växjö. (Foto: Jonas, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 15 Juni 1967. 
 

Erik Nilsson 

död 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  På tisdagen avled i Växjö hemmansägare Erik Nils-

son, Hökatorp, Blädinge, i sitt 64:de levnadsår. 

  Den avlidne var född i Blädingeås där föräldrarna 

var lantbrukare och han har alltid varit hemförsam-

lingen trogen. Under ungdomen arbetade han hem-

ma på föräldragården. 1929 ingick han äktenskap 

och i samband härmed förvärvade makarna hustruns 

föräldragård, Hökatorp i Blädinge. Här har Nilsson 

utfört sin livsgärning. Han har hållit jordbruket i 

mycket god kultur, och byggt ett modernt bonings-

hus. Med Erik Nilsson bortgick en stilla och försynt 

person som helt ägnade sig åt sin odalgärning. 

  Han sörjes närmast av maka Ellen, syskon och svä-

gerskor samt många vänner. Bland de sörjande är två 

unga män i Finland, Jorma och Heikki Fürst, vilka som småpojkar under kriget hos makarna 

Nilsson fick en kärleksfull omvårdnad. 
 

Mike Landon till Tyrolen. 
 

  Mike Landon, publikfavoriten ”Little Joe” i TV-serien ”Bonanza”, kommer till Sverige igen. 

Förra gången Mike var i Sverige, satte han publikrekord över hela landet. Midsommardagen 

besöker ”Little Joe” Tyrolen i Blädinge. 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 26 Juni 1967. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Min älskade make 

Erik Nilsson 
* 11/12 1903 

har i dag lämnat mig ensam. Djupt 

sörjd och saknad av oss, syskon, 

svägerskor, syskonbarn, släkt och 

många vänner. 

Hökatorp, Blädinge den 13/6 1967. 

ELLEN 

Tack för vad Du givit 

Tack för vad Du var. 
Tack för ljusa minnen 

Som Du lämnat kvar. 

Sv. ps. 66. 

  För dem, som önskar följa Erik till hans 

sista vila, meddelas att jordfästningen  

äger rum i Blädinge kyrka onsdagen den 
21/6  kl. 14.00. Samling i kyrkan. Efter 

akten en vänlig inbjudan till Blädinge-

gården.  
  Meddelas endast på detta sätt. 

   

   

   

 

 

Hjörn Gustafsson 

Birgitta Pettersson 

Blädinge.                          Häradsbäck. 

Midsommarafton 1967. 

Hans-Göran Waldemarsson 

Ann-Christine Ekman 

Alvesta.                                 Blädinge. 

Ronneby Brunn den 23/6 1967 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Begravning. 
 

  I Blädinge kyrka har jordfästs lantbrukaren Erik Nilsson, Hökatorp, Blädinge. Akten inleddes 

med att lantmästare Bengt Sinander, Blädinge, spelade stilla sorgemusik. Jordfästningen förrät-

tades av komminister Gunnar Urselius, Blädinge, som talade över Jesaja 40: 1 – 2. Vid graven tog 

först makan ett sista farväl. Därefter framträdde två unga bröder som rest från Finland för att 

bringa sin avhållne krigsfosterfar sitt sista farväl. För bröderna och deras familjer uttalades 

minnesord av lantbr. Anders Nilsson, Tävelsås, Karl Uno Nilsson, Blädingeås, smedmästare Lars 

Nilsson, Vislanda, och hr Olof Nilsson, Ryssby. För övriga släkten talade studerande Gert Lindhe, 

Landskrona, P A Karlsson, Vislanda, Gunnar Johansson, Ljungby och Tage Håkansson, Hånger. 

Vidare hade ett stort antal vänner mött upp och hedrade den avlidne med en stor blomstergärd. 

Även Missionen och Blomsterfonden fick mottaga gåvor. De sörjandes tack framfördes av 

komminister Urselius. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 1 Juli 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Anna Svensson †. I går avled efter några veckors 

sjukdom fru Anna Svensson, maka till framlidne 

lantbrukaren Johan Emil Svensson, Änganäs, Alves-

ta.  

  Hon var född 1883 i Blädinge. I ungdomen var hon 

tidvis föräldrarna behjälplig och tidvis hade hon 

anställning som hembiträde. Hon ingick äktenskap 

1907 och makarna bosatte sig i Södra Vare, Blä-

dinge. År 1909 flyttade makarna till Änganäs där de 

arrenderade en gård. Hon bodde kvar i Änganäs tills 

för några veckor sedan då hon insjuknade. Under 

sjukdomstiden har hon vårdats av en dotter. Hon har 

ägnat den mesta tiden åt hemmet och de sina. Under 

en följd av år var hon dock med i SLKF och kyrkliga 

syföreningen. 

  Änka sedan 1943 sörjes hon närmast av barnen 

Egon, lantbrukare i Änganäs, Signe gift med lant-

brukare Edvin Johansson, Forssa, Tage lantbrukare i 

Benestad, och Bertil lantbrukare i Änganäs samt 

barnbarn. 

   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor, 

Mormor och Farmor 

Anna Svensson 
* 27/11 1883 

har i dag stilla insomnat. 

Djupt sörjd och saknad men i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

broder, svägerskor, övrig släkt och 

vänner. 

Änganäs, Alvesta den 30/6 1967. 

EGON 

SIGNE och EDVIN 

Britta  

TAGE och SONJA 

Lena, Inger 

BERTIL och ANNA 

Jan 

Lycklig Mor som nu fått fara, 

Till en skön och bättre värld. 

Där hon nöjd och fri får vara 

Ej av plågor mera tärd. 
Men ett tomrum det dock blivit 

Efter älskad Mor så kär, 

Som ej fyllas kan i livet 
Då hon från oss gången är. 

Tack kära Mor för allt. 

Sv. ps. 336. 

  För dem, som önskar följa mor på 

hennes sista färd, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Alvesta kyrka onsdagen 
den 5/7 kl. 14.00. Samling i kyrkan. Efter 

akten inbjudes till Stora Hotellet. Tack-

sam för anmälan om deltagande senast 
den 3/7 å tel 0472/104 63, 500 96. 

  Tänk på Missionen. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 109 Måndagen den 17 Juli 1967. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Måndagen den 7 Augusti 1967. 
 

Solskenssångaren 
 

  Kan det kanske passa att man i detta elgitarrernas och popban-

dens tidevarv ägnar några rader åt solskenssångaren Hultman, 

född i Hjärtlanda sn, Sävsjö kommun 1861 och död i Los Angeles 

1942. Anledningen till att jag fick honom i tankarna var att jag 

häromkvällen plockade fram några av hans insjungningar från 20- 

och 30-talen. Knappt hade jag hört hans röst ”Han är likadan i 

dag” och ”Mitt hem är ej på jorden” förrän jag såg hans bild livs 

levande framför mig. Det var vid hans första framträdande i mis-

sionshuset hemma i byn. Han hade själv bett att få komma och 

hjälpa församlingen lyfta av en del av skulden från missionshus-

bygget. 

  Åtskilligt amerikaniserad blev han efter några år ”over there” och 

tycktes vara en främmande fågel på estraden – åtminstone om man 

jämförde honom med de hemvävda ”predikanterna”. Han förflyt-

tade sig snabbt mellan orgeln och pianot och sjöng ”Låt oss sprida 

solsken” och ”Det är solsken där borta på kullens topp” med sin 

klara uttrycksfulla stämma. Mellan sångnumren exploderade han i ”Stormen”, ett våldsamt 

pianosolo, där han frammanade rykande snöstormar, vågors svallande och knäckta träd. Det 

var så illusoriskt, att bondgubbar och fiskare hukade i bänkarna och fällde upp rockkragen. 

  När stormen bedarrat öste han ut solskenssången i rikt mått och berättade om Amerika, dit 

han flyttat redan som helt liten tillsammans med sin familj. 1877 blev han frälst på gammalt 

hederligt svensk-amerikanskt manér och redan som 17-åring blev han engagerad som pastor i 

Nebraska.  
  Efter musikstudier i Chicago blev han en flitigt anlitad sångevangelist, och när han 1901 

kom till Sverige för ett besök i hembygden, kallades han allmänt solskenssångaren, en titel 

Det står en liten stuga 
i skogens trygga bryn, 

där timmervägen ringlar 

från åsen ned mot byn, 
och där har gamla Emma 

sin lugna fristad fått, 

sen hennes käre make 
den stora vilan nått. – 

  

Det är så tyst och stilla 

i stugans kammarvrå, 

där ljusa minnen svävar 
som älvor kring på tå; 

med katten blott som sällskap 
och sina fönsterblom  

den gamla lever lycklig 

och levnadsvis och from.  
 

En yster fjäril snuddar 
mor rutan då och då, 

alltmedan klockans pendel 

ger liv åt varje vrå. 
Och middagssolen lyser 

på fönstrets pelargon 

och väggtapeten ljusnar 
och får en vänlig ton… 

 

Och gumman i sin karmstol 

hon nickar till en stund, 

och katten vid sin mjölkskål 
han tar sej ock en blund… 

Den lilla trygga stugan 
i vindomsusad lid 

har ingenting gemensamt 

med tidens jäkt och strid. –  

 

                                 

J A Hultman 
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som sedan följde honom livet ut. Otaliga gånger krossade han Atlanten. I regel tillbringade 

han sommarhalvåret här och vintern i Kalifornien. Inalles höll han 5 442 konserter i Sverige 

och det övriga Norden och långt flera i Amerika. Ingen lär i brådrasket slå solskenssångaren 

rekord som konsertgivare. 

  J A Hultman hade en sällsynt förmåga att göra andra människor glada med sin sång. Jag bru-

kar få honom i tankarna, när jag lyssnar på Jockmokks-Jocke som ju också är en glad musi-

kant och som vill sprida glädje bland människor, även om det sker med andra sånger. 

  Mina amerikanska släktingar berättade gärna om Hultman. Han blev något av en legend 

både där borta och här i sitt gamla hemland. De flesta av hans otaliga solskenssånger har väl 

fallit i glömska, men en och annan tycks leva i det fördolda – även där man minst anar det. 

För en tid sedan såg jag en vers av hans sång ”Det brister en sträng här nere” citerad i en 

musikprofessors dödsannons. Jag vet att denne berömde pianist med Brahms, Beethoven och 

Tjajkovskij på sina konsertprogram hade en enskild kammare i sitt hjärta reserverad för 

solskenssångaren Hultman. Som slutvinjett för sitt liv hade han valt en strof om både musik 

och sällhet: 

Det brister en sträng här nere 
därovan den stämmes klar 

och genom de vilda världar 

klingar den underbar. 

                                                                                                              Aron H–g.  
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Lördagen den 9 September 1967. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på tisdag lantbrukaren Karl Nicklasson, Krumsås, Blädinge. Han är född på gården 

som han nu är ägare till och vilken hans föräldrar arrenderade av baron Koskull, Engaholm. Under 

ungdomen var han hemma och hjälpte föräldrarna. 1932 ingick han äktenskap och samtidigt 

övertog han arrendet på gården, vilket han fortsatte med till 1952 då han förvärvade den. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 142 Tisdagen den 12 September 1967. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på fredag lantbrukaren Gunnar Engström, Färanäs, Blädinge. Jubilaren är född på den 

gård i Färanäs, som hans fader innehade. Under ungdomen var han hemma och skötte gården åt 

föräldrarna och 1942 förvärvade han den. 1943 ingick han äktenskap. 1952 inköpte han grann-

gården från vilken hans föräldrahem en gång var avstyckat och sammanslog jordbruket. Sedan han 

gjort denna gård i ordning flyttade han in där. Redan i tidiga ungdomen började Engström intres-

sera sig för landsbygdens föreningsrörelse först inom CUF och senare inom CP, där han under 

flera år innehaft kassörs- och sekreterareposterna. Även de ekonomiska föreningarna har i honom 

en aktiv representant. Inom kommunen har han tillhört skolstyrelsen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 146 Tisdagen den 19 September 1967. 
 
De gamlas dag i Blädinge, firades på söndagen. Blädinge kyrkokör medverkade med 

flera sångnummer. Skriftermål och högmässa förrättades av komminister Gunnar 

Urselius. Under nattvardsgången sjöng kören åter. Som postludium spelades ”Dig skall 

min själ sitt offer bära” av Oscar Lindberg. Efter högtidligheterna i kyrkan samlades de 

gamla i Blädingegården. Här hälsade komminister Urselius alla välkomna och Blädinge 
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Hr Nils Wärenfeldt med maka 

Birgitta Gustavsson, Växjö. 

(Hovfoto: Visit, Växjö).  

Hr Uno Frid med maka Monica född 
Edvinsson, båda från Älmhult. 

(Foto: Willner Persson, Älmhult).  

Hr Jan Dahlstedt, Växjö, med maka 
Eva-Gun född Samuelsson, Blädinge. 

(Foto: PR-bild, Växjö).  

kyrkliga sykretsar bjöd på kaffe. Gästernas tack till de medverkande sykretsarnas 

medlemmar framfördes av kyrkovärd Karl Vahlqvist, Blädinge.  

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 158 Tisdagen den 10 Oktober 1967. 
 
Bröllop. 
 

  På lördagen vigdes i 

Blädinge kyrka isolatör Jan 

Dahlstedt, Växjö, och sjuk-

vårdsbiträdet Eva-Gun Sa-

muelsson, dotter till montör 

Gunnar Samuelsson och hans 

maka Ingeborg, Klockare-

gården, Blädinge. När brud-

paret intågade i templet, före-

trädda av brudnäbbar, spelade 

kantor Yngve Johansson 

marschen ur ”En midsommar-

nattsdröm” av Mendelsohn. 

Vigseln förrättades av kommi-

nister Gunnar Urselius, som 

även höll tal till de unga. När 

brudparet lämnade templet 

spelades ”Preludium i C-dur” 

av Bach. Efter akten i kyrkan 

gav brudens föräldrar middag i Blädingegården för släkt- och vänkretsen. Här blev brudparet 

hyllat med tal av bl a vigselförrättaren, brudens farbroder kyrkvärd Arvid Samuelsson, Blädinge, 

och brudens morbror lantbrukaren Olle Nilsson, Blädinge, samt med sång, musik och telegram. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 166 Tisdagen den 24 Oktober 1967. 
 
Bröllop. 
 

  På lördagen vigdes i Blädinge kyrka vägmästaren Uno Frid, 

Älmhult, och fröken Monica Edvinsson, dotter till lantbrukaren 

Edvin Magnusson och hans maka Anna-Lisa född Johansson, 

Oby, Blädinge. När brudparet tågade in spelade kantor Yngve 

Johansson, Blädinge, ”Preludium i C-dur” av J S Bach. Vigsel-

förrättare var komm. Gunnar Urselius, Blädinge, som även höll 

tal. När brudföljet lämnade kyrkan spelades ”På Gud och ej på 

eget råd” av J G Walther. Brudens föräldrar gav middag på 

Älmhults hotell för de närmaste släktingarna. Brudparet hyl-

lades med många telegram. 
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Hr Lars-Gunnar Sandgren, Alvesta, 
m. maka Anna, f. Karlsson Blädinge. 

(Hovfoto: Olson, Alvesta).  

Ur Smålandsposten N:o 169 Måndagen den 30 Oktober 1967. 
 

DÖDSFALL 
 

Karl Hall †. På tisdagen avled i sitt hem efter endast 

en kort sjukdom lantbrukaren Karl Hall, Sissleboda, 

Blädinge, i sitt 69:e levnadsår. 

  Den avlidne var född på den gård, där han ännu var 

bosatt och där han har utfört sin livsgärning. Äldst 

bland fyra syskon och faderlös redan vid 14-

årsåldern blev han den som stannade hemma för att 

sköta arbetet på gården, vilken han senare tillsam-

mans med en broder förvärvade. Här har de gjort 

stora förbättringar, bl a byggt nya ekonomibygg-

nader och renoverat boningshuset. Hans stora intres-

se var gammal hembygdskultur, inom vilket gebit 

han ägde ett stort vetande. 

  Han sörjes närmast av brodern Gunnar Hall, 

Sissleboda, samt två systrar och deras familjer. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Lördagen den 9 December 1967. 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår käre Broder 

Karl Hall 
* 8/4 1899 

har i dag hastigt avlidit. Sörjd och 

saknad men i ljust minne bevarad. 

Sissleboda, Blädinge den 27/10 1967. 

SYSKON 

Svågrar 

Syskonbarnen 

Din verksamhetsdag har nått sitt 

slut, 

Din flitiga hand har domnat, 

Aftonen kom Du kämpat ut, 
I frid Du stilla insomnat, 

Det susar så stilla en sorgesång, 

Bland träden vid hemmet Du bott 
en gång. 

  För dem, som önskar följa den avlidne 

till den sista vilan, meddelas att jordfäst-
ningen äger rum i Blädinge kyrka tors-

dagen den 2 nov. kl. 14.00.  

  Samling i kyrkan. Efter begravnings-
akten en vänlig inbjudan till en minnes-

stund å Stora Hotellet i Alvesta.  

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 194 Måndagen den 11 December 1967. 
 

Musica Sacra till åtta sångare 

i Blädinges 50-åriga kyrkokör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Åtta medlemmar i Blädinge kyrkokör, som igår firade 50-årsjubileum, fick vid jubileet mottaga 

Sveriges kyrkosångsförbunds förtjänsttecken ”Musica Sacra”. Jubileet inleddes i kyrkan och 

fortsatte sedan med ett samkväm i Blädingegården. 

  Kyrkokören svarade för ett rikt deltagande vid högmässan. Den inleddes med ett stycke av F 

Couperin. I inledning medverkade kören trestämmigt tillsammans med stråkar. Organist var hr 

Bengt Sinander. Efter ingångspsalmen fick de många kyrkobesökarna höra kören framföra A 

Runbäcks välkända ”Fröjda dig storligen, dotter Sion” i fyra stämmor. I övrigt medverkade de med 

växelsång under högmässan. Efter utdelningen av ”Musica Sacra” avslutades högmässan med 

”Kantat i Advent”. Där medverkade kören fyrstämmigt, tillsammans med solosångare, stråkar och 

orgel. Sopransolist var Christina Nilsson. 

  Predikan och altartjänst förrättades av komminister Gunnar Urselius. Kyrkokören dirigerades av 

kantor Yngve Johansson. Vislanda musikcirkel medverkade med stråkmusik.  

  Efter högmässan utdelade Sveriges kyrkosångsförbunds representant Gunnar Johansson, Växjö, 

förbundets förtjänsttecken ”Musica Sacra” till Marie-Louise Jensen, som varit medlem sedan 

1940, Ingeborg Samuelsson 1930, Svea Nilsson 1939, Margaretha Jonsson 1940, Asta Nilsson 

1946, Oscar Fröstell 1939, Holger Nilsson 1938 och Thorsten Nilsson 1942. Efter utdelningen 

framförde komminister Urselius församlingens tack till kören och de medaljhyllade. 

 

TRE DIRIGENTER 
 

  Kören bildades 1917 av kantor Eric Espling, Svalöv, som då tjänstgjorde som kantor i Blädinge. 

Han var körledare till 1921 då kantor Gunnar Johansson, nu bosatt i Växjö, övertog ledarskapet. 

Han var kantor och körledare i församlingen till 1958, då nuvarande körledaren Yngve Johansson 

tog vid. Kören består nu av 18 sångare. 

  Kantor Yngve Johansson välkomnade till Blädingegården. I anförandet tackade han också kören 

och medaljörerna för deras insats.  

  Körens grundare kantor Eric Espling berättade roliga minnen från körens första arbetsår. Hans 

efterträdare kantor Gunnar Johansson fortsatte med historiska glimtar från sin verksamhet i 

Blädinge. Han framförde hälsningar till kören från Sveriges kyrkosångsförbund och gratulerade 

också församlingen till den goda kören och kantorn. 

De medaljerade flankeras här av körledare och församlingspräst. 
I främre raden står fr v: Ingeborg Samuelsson, Svea Nilsson, Marie-Louise Jensen, Asta Nilsson 

och Margaretha Jonsson. 
I bakre raden står fr v: kantor Yngve Johansson, kantor Gunnar Johansson, komminister Gunnar 

Urselius, Thorsten Nilsson, Holger Nilsson, Oscar Fröstell och kantor Eric Espling. 
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  Köpman Bertil Friman, Vislanda, framförde hälsningar och gratulationer från Vislanda kyrkokör. 

Medlemmarnas tack till församlingen och körledare framfördes av Thorsten Nilsson. Vid sam-

kvämet var fyra av de som var med från starten närvarande. En av dessa hr Uno Nilsson, Geramon, 

höll ett tal. 

 

 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på torsdag förre hemmansägaren Gustav Johansson, Blädingenäs Smedsgård, Blä-

dinge. Han är född i Norra Vare, Blädinge. Under ungdomen arbetade han huvudsakligen hemma 

på föräldragården. 1919 ingick han äktenskap och makarna förvärvade en liten gård under 

Hjulsryd i Vislanda. 1926 sålde de den och köpte Blädingenäs Smedsgård. Enär denna gård under 

de föregående tiotalet åren bytt ägare flera gånger var den ganska förfallen. Johansson har genom 

renoveringar och nybyggnader satt husen i gott stånd, och genom ett målmedvetet förbättrings-

arbete fört jordbruket i hög kultur. Hans stora intresse har varit fåravel. 1938 inköpte han från 

Norge några avelsdjur av Karakullsfåret och under ett 20-tal år framåt drev han ett omfattande 

avelsarbete med dessa får. Under denna tid var han styrelseledamot i Svenska Karakullsföre-

ningen. Inom det kommunala livet har han varit ledamot i skolstyrelsen. För några år sedan över-

lämnade han gården till en son, men bor ännu kvar där. Han har till följd av sitt glada väsen och 

humoristiska livssyn alltid varit en uppskattad sällskapsmänniska. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Tisdagen den 12 December 1967. 
 
Bröllop. 
 

  I Blädinge kyrka vigdes på lördagen ingenjör Lars Svensson, Eskilstuna, och kontoristen Birgit 

Magnusson, Växjö, dotter till hr Bertil Magnusson och hans maka Hanna, född Karlsson, 

Blädinge. Uppvaktande tärna var brudens kusin fröken Ingela Magnusson, Malmö och marskalk 

var brudens broder hr Kjell Magnusson, Blädinge. När brudparet med uppvaktning intågade i 

kyrkan spelade kantor Yngve Johansson, Blädinge, bröllopsmarschen ur En midsommarnattsdröm 

av F Mendelsohn. Vigseln förrättades av komminister Gunnar Urselius, Blädinge. Efter vigsel-

akten spelade musikfanjunkare Erik Merbom, Växjö, Beethovens Lovsång, och när brudparet med 

uppvaktning lämnade kyrkan spelades A Trumpet Voluntary av J Clarke. Efter vigseln gav 

brudens föräldrar supé i Blädingegården för släkt och vänner. Där hyllades brudparet med tal, sång 

och musik. Ett antal telegram anlände. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Lördagen den 16 December 1967. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
Förlovning. 
 

  Mellan lantmästare Hubert Jederud, Edesta gård, Mölnbo, och fröken Magdalena Hammarskiöld, 

dotter till agronom Hjalmar Hammarskiöld och hans maka, f. Kärnholm, Lästad gård, Blädinge. 

 

 

Hubert Jederud 

Magdalena Hammarskiöld 

Mölnbo.                                 Blädinge. 

Den 16 dec. 1967. 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den 19 December 1967. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blädinge kyrka hade i söndags kväll ordnat med 
luciatåg och sång av ungdomskören. Festligheterna, 

som hade arrangerats av fru Anne-Marie Molin, 

inleddes med en kort gudstjänst av komminister G Urselius. Efteråt var det samling i 
Blädingegården där herr Olle Nilsson hade arrangerat ett samkväm, där man dansade 

runt granen och delade ut julklappar till barnen. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Onsdagen den 27 December 1967. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på fredag skogsarbetaren Erik Johansson, Blädingeås Karlsboda, Blädinge. Han är 

född på den lägenhet, där han tillsammans med två syskon ännu är bosatt. Redan som pojke 

började han hjälpa till med skogsarbete, och sådant har han sedan nästan alltid sysslat med. Under 

de senaste åren har han huvudsakligen arbetat åt baron Koskull på dennes skogsdomäner i 

Hjortsberga. Genom flit, noggrannhet och redbarhet är Johansson uppskattad av alla han arbetat åt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blädinge kyrka 
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Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 2 Januari 1968. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 10 Torsdagen den 18 Januari 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  85 år fyller på söndag fru Signe Svensson, Kroksbygd, Oby, Blädinge. Jubilaren är född i 

Lisebro, Blädinge. 1912 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Ernst Svensson, och makarna 

arrenderade de första åren Boda gård i Blädinge. Efter några år flyttade de till jordbruksfastigheten 

Kroksbygd vilken de senare förvärvade. Fru Svensson har hävdat sig såsom en duktig och kunnig 

husmor som helt ägnat sig åt hemmet och familjen. Trots de 85 åren är hon i daglig verksamhet 

med lättare sysslor. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 1 Februari 1968. 
 

 
 

   

 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bengt Johansson 

Solgärd Talborn 

Blädinge.                                   Växjö. 

Nyårsafton 1967. 

                                

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Vår lilla 

Vivi 
* 12/2 1921 

† 28/1 1968 

har hastigt avlidit och lämnat 

föräldrar, syskon, och svåger i sorg 

och saknad. 

Blädingenäs den 28/1 1968. 

AGDA och GUSTAV JOHANSSON 

Ragnar 

Ivar 

Gunvor och Gert 

Marie, Eva 

För den som sjukdom blott är givet, 

Är döden skönare än livet. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-

ka lördagen den 3/2 kl. 14.00. 

  Efter akten en vänlig inbjudan till en 
minnesstund å Bloms Pensionat. 
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Ur Smålandsposten N:o 24 Måndagen den 12 Februari 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Aron Hultgren †. På Jönköpings lasarett avled på 

lördagen f d byggnadssnickaren Aron Hultgren, 

Jönköping, i en ålder av 77 år.  

  Han var född i Färanäs, Blädinge och kom i unga år 

i snickarlära. Som byggnadssnickare var han sedan 

verksam ända fram till pensionsåldern då han bosatte 

sig i Jönköping. I Alvesta var han verksam sin mesta 

tid och under ett antal år var han även ordförande i 

Byggnads avd. där. 

  Närmast sörjande är fyra brorsbarn bosatta i Ljung-

by och Ängelholm. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller i morgon fru Agda Johansson, Blädingenäs, Blädinge. Hon är född i Blädinge. Under 

ungdomen hade hon hembiträdesplatser bl a hos prosten Knut Holm under hans tid i Blädinge. 

1919 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Gustav Johansson från Norra Vare och makarna 

köpte en mindre gård i Hjulsryd, Vislanda. 1926 såldes den och de köpte då Blädingenäs 

Smedsgård i Blädinge. Här har fru Johansson hävdat sig som en kunnig och duktig husmor. 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 27 Februari 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på fredag f  lantbrukaren Oskar Snygg, Hjälmaryd, Blädinge. Jubilaren är född på den 

gård, där han ännu bor. 21 år gammal värvade han sig vid Kronobergs regemente, där han hade 

anställning i tre år. Några år senare övertog han föräldragården. Här på denna har han gjort stora 

förbättringar, bl a har han byggt nytt boningshus. Även skogen har han skött på ett utomordentligt 

sätt. Som den kunnige man jubilaren är har hans krafter tagits i anspråk inom kommunen vid 

många tillfällen. Bl a var han under ett 30-tal år sekreterare i RLF. Dock har nykterhetsrörelsen 

och hembygdsvården varit hans stora intressen. Som 19-åring var han en av initiativtagarna till 

bildandet av Blädinge IOGT-loge, där han under många år tillhörde styrelsen. I Blädinge skytte-

förening har han under 35 år aktivt deltagit och under många år tillhört styrelsen. Norra Allbo 

hembygdsförening har han ägnat stort intresse och har tillhört dess styrelse. För några år sedan 

överlämnade han sin gård till en son. Vital för sin ålder är han i daglig verksamhet med före-

kommande sysslor. 

 

 

 

 

 
 

Vår käre Farbror 

Aron Hultgren 
* 16/2 1891 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och saknad men i tacksamt minne 

bevarad av oss, övrig släkt och 

många vänner. 

Jönköping den 10 febr. 1968. 

Gustav och Siv 

Gustav och Svea 

Evy och Viktor 

Ruth och Börje 

Sv. ps. 331. 

  För dem, som önskar följa vår käre till 

hans sista vilorum, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum lördagen den 17 febr. 
1968 kl. 14.00 i Blädinge kyrka.  
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Ur Smålandsposten N:o 52 Måndagen den 1 April 1968. 
 

Dragspelssamlare i Blädinge 

bevarar småländsk dansmusik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  ”Gammal musik skall spelas på ett gammalt instrument. Det har den rätta, intima och varma 

tonen. Helst skall det vara ett äkta magdeburgerspel med stämmor av mässing och silver”. 

Orden är lantbrukare Ingvar Fohlins, S. Vare, Blädinge. Han är en av de få, som håller den 

gamla småländska dansmusiken vid liv. Gamla dragspel och magdeburgerspel i synnerhet är 

han dessutom en intresserad samlare av. På dessa spelar han gärna melodier som ”Emmeli te´ 

Axel” och ”Norska valsen i tre repriser”. 

  Dragspelens tid är i viss mån förbi, och Ingvar Fohlins hobby blir än mer unik eftersom han 

spelar på de gamla en- och tvåradiga spelen. Hans största bekymmer är att få tag i personer, 

som kan stämma på gehör, vilket är nödvändigt på gamla magdeburgerspel. 

  Fohlin har också forskat en del i dragspelets historia. Det var den tyske instrumentmakaren F 

Buschmann, som uppfann dragspelet 1822, omtalar han. Wienaren Cyrill Damian startade 

1829 den första dragspelsfabriken. Det första kromatiskt liktoniga dragspelet konstruerades 

1892 av belgaren Armand Loriaux. 

 

PRINSESSA MED DRAGSPEL 
 

  Det var prinsessan Sophia, sedermera gift med Oscar II, som förde hit det första spelet. 1857 

reste Sophia af Nassau till Sverige för att gifta sig med prins Oscar. 

  Det s k magdeburgerspelet började tillverkas 1842. Tillverkaren Frederich Gessner, upp-

hörde med tillverkningen 46 år senare. 

  23 år efter det första dragspelet kom till Sverige började Karl Johan Malmling i Hedemora 

tillverka de första spelen här i landet. 

 

Ingvar Fohlin fyller hela stugan med klämmig dansmusik. I bakgrunden står hans 

förnämliga dragspelssamling. 
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GEMLABO FÖRST 
 

  Förmodligen var det en Gemlabo som gjorde det första kroma-

tiska dragspelet i Sverige. Fohlin köpte på en auktion ett dragspel, 

tillverkat 1907 av Axel Ryman i Gemla, och är det äldsta han 

känner till. De första kromatiska spelen importerades 1915. 

  Fem äkta magdeburgerspel har hr Fohlin. Deras stämmor tillver-

kades för hand och deras kvalitet ligger en bra bit över de serietill-

verkade. Det är ett helt annat ljud i de gamla magdeburgerspelen. 

Stämmorna består nämligen av en legering av mässing och silver, 

och det materialet ger den rätta ”glöden” åt den gamla musiken, 

menar han. 

 

ÄLDSTA SPELET 
 

  Det första pianodragspel som tillverkades tror sig Fohlin äga. 

Det gjordes i Frankrike av parisaren Bouton år 1852. 

  Ingvar Fohlin har alla data och detaljer om sina 12 dragspel. I 

samlingen finns många originella spel tillverkade på olika platser i 

världen. 

 

RADIOFRAMTRÄDANDE 
 

  Ingvar Fohlin är en kunnig dragspelare. I radion debuterade han 

1951. Han arbetar energiskt för att bevara den gamla småländska 

dansmusiken. Han lyssnar och lär sig melodierna. Till hjälp har 

han nu skaffat en bandspelare, med vilken han spelar in och be-

varar den gamla musiken. 

  Allt spelar han på gehör. Noter har aldrig intresserat Fohlin. En 

del melodier måste spelas på speciella spel. Det är många me-

lodier, komponerade av bygdens män, som han håller vid liv. 

Johan Dahl från Skatelöv är t ex en av de gamla oupptecknade 

kompositörerna. 

 

SJÖSKUMSPIPOR 
 

  Fohlins samlarrum omfattar mer än dragspel. En samling välbevarade svenska sjöskums-

pipor med silverbeslag utgör en kuriös klick antikviteter. 

  Klockor helt i trä. signerade Nils Ekman, V Torsås, bevaras också i det fohlinska hemmet. 

Nils Ekman 1752–1817 var troligen den förste svensk som konstruerade och tillverkade 

klockor. I de två klockorna som Ingvar Fohlin äger är alla delar t o m kugghjulen tillverkade 

av trä. 
 

                                                                                                                                          Leif Rönn 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 16 April 1968. 
 
 

 
 
 
   
 
 

Den gamla träklockan till-

verkad av Nils Ekman från   

V Torsås. 

 

 

Åke Johansson 

Elisabeth Johansson 

Blädinge.                                 Alvesta. 

Påskafton 1968. 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Hr Roland Carlsson, Räppe, med 

maka Britta, f Blom, Alvesta. 

(Foto: Ateljé Jonas, Växjö).  

Bröllop. 
 

  I Blädinge prästgård vigdes i lördags golvläggare Ulf Roland 

Carlsson och affärsbiträdet Britta Siv Inga-Lill Blom, dotter till 

lantbrevbärare Hugo Blom och hans hustru född Svensson, 

Blädinge. Vigseln förrättades av komminister Gunnar Urselius 

som även höll lyckönskningstal. Bruden föräldrar gav middag 

för den närmaste släktkretsen. Brudparet blev föremål för sed-

vanliga hyllningar av olika slag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 61 Torsdagen den 18 April 1968. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Måndagen den 29 April 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på onsdag f hemmansägaren Olof Andersson, Blädingeås, Blädinge. Han är född på 

denna gård. Redan i tidiga ungdomen fick han taga ansvaret för gårdens skötsel. Strax efter värn-

plikten övertog han tillsammans med en broder föräldragården, för att några år senare lösa ut 

brodern och bli ensam ägare. Andersson har hävdat sig som en synnerligen duktig jordbrukare som 

under sin aktiva tid gjorde stora förbättringar både på jord och hus. Han har inom kommunen haft 

flera förtroendeuppdrag, däribland under många år som skiftesgodeman, ledamot i taxeringsnämn-

den och kommunalfullmäktige i Blädinge. Efter kommunsammanslagningen har han tillhört kom-

munalnämnden mm. Inom Centerpartiet har han innehaft flera förtroendeuppdrag. För några år 

sedan överlämnade makarna gården till en son och inredde sig en lägenhet på andra våningen. 

 

 

 

 

Kennert Axelsson 

Stina Engström 

Ingelstad.                               Blädinge.                                  

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Hr Roland Gustavsson, Blädinge, 

med maka Anita, f Rydén, Alvesta. 

(Hovfoto: Olson, Alvesta).  

Ur Smålandsposten N:o 71 Måndagen den 6 Maj 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Sigrid Friberg †. Efter en tids sjukdom avled på 

torsdagen fröken Sigrid Friberg, Hult, Blädinge, 69 

år gammal. 

  Den avlidna var född på gården Hult och var i ung-

domen föräldrarna behjälplig med skötseln av går-

den. Hon har hela tiden bott kvar i Hult. Hon var i 

ungdomen medlem i IOGT och tillhörde också CKF. 

  Närmast sörjes hon av brodern f d banmästaren 

Jakob Friberg, Helsingborg, systern Edla, bosatt i 

Hult, samt svägerska och brorsbarn. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 14 Maj 1968. 
 
Bröllop. 
 

  I Alvesta kyrka vigdes i lördags bilreparatör Roland Gustavs-

son, Blädinge och fröken Anita Rydén, dotter till montör Henry 

Rydén och hans maka Sigrid, Alvesta. När brudparet med upp-

vaktande brudnäbb Anette Nykvist, tågade in i kyrkan, spelade 

musikdirektör Mildred Ternéus bröllopsmarsch ur ”En midsom-

marnattsdröm” av F Mendelsohn. Vigseln förrättades av kyrko-

herde Erik Ekblad. När brudparet uttågade ur kyrkan spelades 

”Bröllopet på Ulfåsa” av A Söderman. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vår kära lilla Syster 

Svägerska och Faster 

Sigrid Friberg 
* 26/4 1899 

har i dag lämnat oss. 

Älskad – Saknad. 

Hult, Blädinge den 2/5 1968. 

Jacob 

Edla 

Syskonbarnen 

Jordens oro viker, 

För den frid som varar 

Sv. ps. 483. 

  För dem, som önskar följa den avlidna 

till den sista vilan, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Blädinge kyrka lör-
dagen den 11 maj kl. 14.  

  Samling i kyrkan.  

  Efter gravsättningen en vänlig inbjudan 
till en minnesstund å Stora Hotellet i 

Alvesta.  

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 18 Maj 1968. 
 

Start i Blädinge för röjardagar 

 

   

 På torsdagen inledde Skogsvårdsstyrelsen och Skogsägareföreningen en serie skogsdagar 

om röjning. 26 röjardagar skall anordnas i hela länet. Första skogsdagen anordnades i 

Oby i Blädinge. 

  Kampanjledaren, jägmästare Arne Johansson, Skogsvårdsstyrelsen, presenterade röjar-

kampanjen, och invigde den. Skogsdagen i Blädinge var avsedd för lantbrukare i Vis-

landa, Skatelöv och Blädinge socknar. Konsulent Hjalmar Olsson, biträdande konsulent 

Sture Borgstrand och inspektor Rolf Persson hade lagt upp programmet. Tre röjnings-

bestånd besågs, röjningsprinciper diskuterades och redskap visades. Bl a demonstrerades 

röjning med motorröjningssåg och vanlig motorsåg. Ett uppskattat inslag var röjningstäv-

lingen. Fyra ytor med vardera 20 stammar ingick. 

  De tre bästa, Manfred Svensson, Vislanda, Alrik Karlsson, Vislanda och Bengt Anders-

son, Vislanda, går vidare till länsfinalen. De uppnådde 77, resp. 75 och 73 poäng. I övrigt 

presenterades bl a kemisk bekämpning. 

                                                                                                                    Rönnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 21 Maj 1968. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

Olof Petersson 

Birgitta Karlsson 

Växjö.                                   Blädinge. 

Växjö den 18/5 1968.                                  

 

 

 

FÖRLOVADE 

Konsulent Hjalmar Olsson ”röjningstalar”. 
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Ur Smålandsposten N:o 83 Måndagen den 27 Maj 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Erik Pettersson †. Hemmansägare Erik Pettersson, 

Riddarehem, Vislanda, avled i lördags. 

  Han var född 1885 i Kvenneberga. I början av 

1900-talet kom han med föräldrarna till Marielund 

under Ugnabygden, som han senare arrenderade. 

1927 ingick han äktenskap och inköpte då Riddare-

hem. 

  Närmast sörjes han av maka, sonen Karl-Edvin, 

slöjdlärare i Vetlanda, och dottern Inga-Britt gift 

med hemmansägare Thorsten Nilsson, Geramon, 

Blädinge. I deras sorg deltager sonhustru, barnbarn 

samt syskon. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 13 Juni 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på söndag änkefru Martina Karlsson, Oby Lillagård, Blädinge. Jubilaren är född i 

Slätthög. Vid 20-årsåldern ingick hon äktenskap med lantbrukaren Gustaf Karlsson och flyttade till 

hans hem i Oby Lillagård. Här har hon utfört en hedrande husmodersgärning. Hon har haft 

förmågan att hålla hemmet och en stor familj välvårdad och proper med de små medel som en 

småbrukarehustru hade vid denna tid. I början av 1950-talet överlämnade makarna gården till en 

son. Änka sedan 1954 bor hon ännu kvar på gården och är i daglig verksamhet med förekommande 

sysslor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Make, 

vår käre Far, 

Farfar och Morfar 

Erik Magni 

Pettersson 
* 9/6 1885 

har i dag stilla insomnat. Djupt sörjd 

av oss, övrig släkt och vänner. 

Riddarehem, Blädinge den 25 maj 1968. 

IDA 

Karl-Edvin och Anna-Greta 

Peter, Stefan 

Inga Britt och Thorsten 

Bengt Arne, Birgitta,  

Krister, Katarina 

Avskedets stund för alltid har kommit, 

Solen har sänkt sina strålar i frid, 
Borta för alltid är den som vi älskat, 

Borta från sjukdom, oro och strid. 

Tyst är den hälsning, den sista vi viska: 
Sov gott käre Erik – Vila i Frid! 

Sv. ps. 21. 

  För dem, som önskar följa vår käre till 
hans sista vilorum, meddelas att jordfäst-

ningen äger rum i Vislanda kyrka fre-

dagen den 31 maj kl. 16.00.  
  Efter begravningsakten en vänlig inbju-

dan till minnesstund på Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 4 Juli 1968. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖDSFALL 
 

Teolinda ”Tea” Pettersson †. På fredagen avled fru Tea Pettersson, Blädinge, i sitt 79:e lev-

nadsår. 

  Den avlidna var född i Lekaryd, men kom redan i ungdomen med föräldrarna till Espemon, 

Blädinge, där de arrenderade denna gård. Under ungdomen var hon hemma och hjälpte föräldrarna 

med hemmets skötsel. 1915 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Karl Pettersson, Vislanda, och 

makarna arrenderade gården Staffansboda i Blädinge, vilken de senare inköpte och brukade i ett 

30-tal år. Änka sedan 1935 har hon de senaste 10-tal åren bott vid Blädinge station där hon skött 

hushållet åt ett par söner. Med fru Pettersson bortgick en synnerligen duktig människa som genom 

sitt gedigna väsen skaffat sig vänskap och aktning bland alla hon kommit i beröring med. 

  Hon sörjes närmast av nio barn. Erik verkstadsarbetare och bosatt i Blädinge, Verner järnvägs-

tjänsteman i Blädinge, Greta gift med järnvägstjänsteman Malte Tern, Alvesta, Berta gift med 

verkmästare Folke Andersson, Alvesta, Birgit gift med smidesarbetaren Arne Dahlgren, Alvesta, 

Bror järnvägstjänsteman i Eneryda, Yngve anställd vid Träförädlingen i Alvesta, Astrid gift med 

kontorist Lennart Karlsson, Västerås, och Bertil arrendator av Hästhagens gård i Vislanda, barn-

barn och syster. 

   

 
 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor, 

Farmor och Mormor 

Teolinda Pettersson 
* 5/9 1889 

† 5/7 1968 

har idag lämnat oss. Innerligt sörjd 

och saknad men i ljust och tacksamt 

minne bevarad av oss barn, barnbarn, 

syskon, släkt och många vänner. 

Blädinge den 5/7 1968. 

BARN 

Barnbarn 

Hur tomt och öde 

Hur tyst här hemma 

När lilla mor nu 

Oss lämnat har 
Ej mer vi höra 

Din kära stämma 

Men i vårt minne 
Du lever kvar 

  För dem, som önskar följa vår kära Mor 

till hennes sista vilorum, meddelas att 
jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka 

fredagen den 12 juli 1968 kl. 15.00. 
  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 

till en minnesstund på Centrumbaren, 

Vislanda.  
  Meddelas endast på detta sätt. 

   

   
   

   

 

 

Jan-Olle Wikström 

Gudrun Urselius 

Lane-Herrestad.                    Blädinge.  

Den 1 juli 1968.                            
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Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 9 Juli 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Folke Wärenfeldt †. På lördagen avled hemmans-

ägaren och chauffören Folke Wärenfeldt, Jutagård, 

Blädinge, i sitt 53:e levnadsår. 

  Den avlidne var född i Vislanda och son till nämn-

demannen Per Samuelsson. 1928 kom han till Blä-

dinge då föräldrarna inköpte moderns föräldrahem. 

1944 ingick han äktenskap och samtidigt övertog 

han föräldrahemmet i Blädinge. Änkling redan 1958 

har han sedan dess haft gården utarrenderad och har 

haft olika arbeten. Under den senaste tiden före sjuk-

domen som chaufför. 

  Han sörjes närmast av makan i andra äktenskapet 

Asta, född Dellming, tre söner, barnbarn, åldrig mo-

der och syskon. 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Måndagen den 22 Juli 1968. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade 

Folke Wärenfeldt 
* 14/4 1916 

har lämnat oss i outsäglig sorg och 

saknad. 

Blädinge den 6 juli 1968. 

ASTA 

Nils och Birgitta 

Lillen 

Per 

Lars-Henry 

Mor 

Syskon, svärfar, svägerskor, 

svågrar, släkt och vänner. 

Din godhet var utan gräns. 

Den kommer så stilla, din vilodag 

Med frid och med helig ro. 

Ditt krav är så stort 
Och min kraft är så svag. 

Så lär mig, o Herre att tro 

Att helga mitt verk åt din kärleks sak  
Och glömma mitt eget liv. 

Den bördas tyngd, som gör ryggen, 

Du skördarnas Herre, mig giv. 

  Jordfästningen äger rum lördagen den 13 

juli kl. 14.00 i Blädinge kyrka.  

  Efter akten inbjudes till minnesstund i 
Blädingegården. 

  Meddelas endast på detta sätt. 

  Tänk på Lutherhjälpen. 
   

   

   

 

 

Olof Petersson 

Birgitta Karlsson 

Växjö.                                   Blädinge. 

Ev. visiter den 28/7 i S. Vare, Blädinge, 

den 4/8 Liedbergsgatan 33 B, Växjö. 
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Ur Smålandsposten N:o 114 Tisdagen den 23 Juli 1968. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 119 Torsdagen den 1 Augusti 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på lördag förre brandförmannen Herman Karlsson, Oby, Blädinge. Han är född på 

torpet Degerön på Lästad herrgård i Blädinge. Under tidig ungdom arbetade han på herrgården. 19 

år gammal värvade han sig till trängen i Hässleholm. Under denna tid genomgick han hovslagare-

skolan i Alnarp och blev befordrad. När han tagit avsked från militärtjänsten arbetade han som 

lagerbiträde i Hässleholm under ett år. 1913 fick han anställning vid Kristianstads brandkår där 

han arbetade i 13 år. Därefter fick han anställning som brandförman vid Eslövs brandkår där han 

tjänstgjorde i 24 år eller till uppnådd pensionsålder. Enär Karlsson under alla åren hållit kontakten 

med hembygden återvände han dit när han blev pensionerad och köpte sig en tomt på Oby 

Åkesgård där han byggde sig ett vackert eget hem och samtidigt även anlade en trädgård. Genom 

sin stora hjälpsamhet och alltid glada och humoristiska livssyn är Karlsson uppskattad av alla. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 129 Måndagen den 19 Augusti 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller på torsdag förre hemmansägaren och kyrkvärden Uno Nilsson, Geramon, Blädinge. 

Jubilaren är född i Södra Vare, Blädinge, och har alltid varit hemförsamlingen trogen. Under ung-

domen arbetade han hemma på föräldragården. Vid 25-årsåldern övertog han gården Geramon, 

vilken föräldrarna förut hade ägt. Här gjorde han stora förbättringar, dels nyodlingar och rationell 

skogsvård, dels byggde han om alla husen. 1926 ingick han äktenskap. Han har haft en del för-

troendeuppdrag, däribland som kyrkvärd under många år. För ca 15 år sedan överlämnade han 

gården till en son. Han bor dock kvar på gården och är i daglig verksamhet med lättare sysslor. 

 

  60 år fyller på onsdag lantbrukaren och kyrkvaktmästaren Karl Andersson, Andersboda, 

Blädinge. Han är född i Vislanda, där föräldrarna hade ett småbruk. Uppväxt bland en stor syskon-

skara fick han redan vid konfirmationen börja arbeta borta och klara sin egen försörjning. Under 

ungdomen hade han olika arbeten i jordbruk och industri. 1936 ingick han äktenskap och makarna 

övertog farfaderns jordbruksfastighet i Andersboda i Blädinge. Förutom jordbruket har Andersson 

under närmare ett 20-tal år varit kyrkvaktmästare, vilken syssla han skött till allas belåtenhet. 

 

 

Bilolycka i Blädinge 
 

  En bilolycka inträffade vid 9-tiden på söndagsmorgonen i Blädinge. Det var ett par 

hemmahörande i Växjö som enligt ögonvittnen, kommit i hög fart och gått in i kurvan vid 

Blädinge kyrka. En dam svängde ut med sin bil från parkeringsplatsen och hade, enligt 

föraren av Växjöbilen, kommit över på vänster sida av vägen. Upptäckten av den andra 

bilen gjorde att föraren bromsade så hårt att hjulen låste sig i den skarpa kurvan med följd 

 

 

Sven-Ragnar Johansson 

Marianne Haglind 

Blädinge.                               Vislanda. 

Strömstad den 20/7 1968.                                  
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att bilen gick av vägen och kolliderade med en stenstolpe. Passageraren i Växjöbilen fick 

åka till lasarettet för att få sina skärsår omsedda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 22 Augusti 1968. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 29 Augusti 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  80 år fyller på tisdag förre lantbrukaren och byggmästaren Gustav Johansson, Tångadal, Blä-

dinge. Han är född på ett torp under Fållen i Vislanda. Under ungdomen arbetade han som bygg-

nadsarbetare hos olika byggmästare, bl a hos den kände byggmästaren Gustav Pettersson, 

Vislanda. Redan vid 25 års ålder etablerade han sig som egen byggmästare och otaliga är de 

boningshus, ladugårdar och renoveringar som Johanssons byggnadslag har utfört inom Vislanda 

och Blädinge församlingar. 1916 ingick han äktenskap och samtidigt förvärvade makarna jord-

bruksfastigheten Tångadal under Södra Vare i Blädinge, vilken han brukade vid sidan av bygg-

nadsarbetet. För ett 20-tal år sedan slutade han som byggmästare och samtidigt utökade han 

lantbruket med inköp av mera jord varför han helt ägnade sig åt gårdens skötsel, vilken han för 

några år sedan överlämnade till yngste sonen. Dock bor han ännu kvar där och är i daglig 

verksamhet med förekommande sysslor. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 138 Tisdagen den 3 September 1968. 
 

Polisen fick hjälp 

fånga in fyllerist 
 

  På lördagskvällen skulle polisen i Alvesta ta hand om en minst sagt överförfriskad 

person på parkeringsplatsen vid Tyrolens festplats i Blädinge, då det uppstod en del 

besvärligheter. 

  Berusade landsmän till den på marken liggande personen angrep polisen, som skulle ta 

hand om fylleristen och transportera honom till Växjö för förvaring där. Då de utländska 

ynglingarna gick till attack uppmärksammades detta av några svenska ynglingar, som 

genast ryckte in till polisens undsättning och uppehöll de andra till polisen hade fått in 

fylleristen i bilen. 

 – Utan de svenska ynglingarnas medverkan hade vi aldrig kunnat ta hand om fylleristen, 

säger polisen i Alvesta, och därför är vi skyldiga dem ett varmt tack. En del av dem som 

ställde till bråket har tidigare varit i farten i Alvestas centrala delar och ställt till oro och 

stört friden för dem som bor där.  

 

 

 

Arne Engström 

Karin Frostberg 

Blädinge.                                   Växjö. 

Ängelholm 17 aug. 1968.                                  
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Hr Olof Petersson, Växjö, med maka 

Birgitta f. Karlsson, Blädinge. 

(Hovfoto: Ateljé Visit, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 141 Måndagen den 9 September 1968. 
 
Bröllop. 
 

  På lördagen vigdes i Blädinge kyrka postiljonen Olof Peters-

son, Växjö, och fröken Birgitta Karlsson, dotter till lantbru-

karen Gustav Karlsson och hans maka Maja, S. Vare, Blädinge. 

När brudparet intågade i templet spelade kantor Yngve 

Johansson ”Allegro” ur ”Italiensk konsert” av Bach. Tärna och 

marskalk var brudens syster fröken Gun Karlsson och hr Jan 

Johansson, Växjö. Blädinge kyrkokör sjöng ”Kommen för 

Herren med tacksamhet” av H Distler. Vigseln förrättades av 

komminister Gunnar Urselius. Efter vigseln sjöng kyrkokören 

”Gud, se i nåd till dessa två” av Schein. I utgångsmarschen 

medverkade förutom kantorn också hr Stig Ferm, Växjö, vilka 

spelade ”A Trumpet Voluntary” av J Clarke. Senare gav bru-

dens föräldrar middag i Blädingegården för ett stort antal 

inbjudna. Där blev brudparet hyllat med tal av brudens fader, 

vigselförrättaren, församlingssekr. Gunnar Berggren och brud-

gummens faster fröken Greta Petersson, Växjö, vilken höll sitt 

tal i versifierad form, samt med sång av kyrkokören, musik och 

ett stort antal telegram. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 145 Måndagen den 16 September 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på torsdag lantbrukaren Hilding Karlsson, Södra Vare, Blädinge. Han är född i 

Vederslöv men kom redan som barn med föräldrarna till Södra Vare. Under ungdomen var han 

hemma och skötte arbetet på gården för att senare själv övertaga den. 1939 ingick han äktenskap. 

Karlsson är en driftig jordbrukare och en intresserad medlem i jordbrukarnas såväl politiska som 

fackliga organisationer. Genom sin redbarhet är han uppskattad av alla han kommer i beröring 

med. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 28 September 1968. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Det skymmer över bygden 

för varje dag som går, 

och blad och stängsel vissnar 

i kärr och hasselsnår. 
Och blåsten buttert mumlar 

kring vida skogars rum, 

och fågelkörens allsång 
för länge se´n är stum. 

  

Men tåligt vid sitt fönster 
i år liksom i fjol 

mor Anna ensam sitter 
uti sin gamla stol. 

Hon ser på barnens lekar 

och på de vuxnas gång, 
men själv hon sitter fjättrad 

i stolen dagen lång. –  
 

För allt det tunga släpet 

igenom mödans år 

har värk och vånda blivit 

belöningen hon får; 
likväl hon aldrig klagar 

och hänger inte läpp, 

hon nöjer sej med livet 
och stolen och sin käpp. –  

 

Men har du dina vägar 
förbi där Anna bor, 

så titta in i stugan 
en stund till gammelmor! 

Och har du alltför bråttom,  

så nicka vänligt in, 
det kanske kunde värma 

en ensam gummas sinn. 
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Ur Smålandsposten N:o 163 Torsdagen den 17 Oktober 1968. 
 
Blädinge Husmodersförening,  har haft upptaktsmöte för hösten i Blädingegården. Fru 

Gulli Pettersson, Södra Vare, inbjöd till studiekväll, där ämneslärare Sonja Wahlgren 

talar om konsthantverk. En familjefest skall ordnas. Slöjdlärarinnan Svea Nilsson skall 

leda en knypplingskurs inom föreningen. Kvällens värdinnor var fru Inga-Britt Nilsson, 

Geramon, och fröken Vivan Johansson, Blädingeås. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 24 Oktober 1968. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 174 Tisdagen den 5 November 1968. 
 
 

 
 
 
   
 

Bak åsen i väster 
står solfallets glöd, 

beklämmande, hotfull 
och ovädersröd, 

förjagande glädje och gamman. 

Och borta på slänten 
en grå liten gård – 

en gräll parodi 

på trygghet och vård – 
i nässlorna hukar sig samman. 

  
Det multnar ett stängsel. 

Det stupar en grind. 

Det vissnar ett vårdträd, 
det betar en hind 

bland tegarnas ogräs och stenar. 
Det möglar en loge. 

Det rostar en plog 

vid fädernegården 
i skövlad skog 

med stubbar och risiga enar. 
 

I bågnande fähus 
bland uttjänta don 

hon tuggar sitt myrhö 
den ensamma kon 

med tretton ringar kring hornen. 

Och källarestuka 
och visthusglugg 

mot vandraren stirrar 

bak spindelvävsglugg, 
där råttorna kivas om kornen. 

 
Vid kolnande härden 

i dragigt kök 

två skumögda gamla 
med ryggen i krök 

begrundar sin levnads gåta... 
I våras det sista 

av barnen gick 

mot storstadens löften 
med troskyldig blick – 

de gamle i jorden får påta. 

 

                                 

 

 

Tommy Magnusson 

Ann-Marie Fransson 

Blädinge.                                 Alvesta. 
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Hr Lennart Nilsson, Kalvsvik, med 

maka Mona, f Jönsson, Blädinge. 

(Foto: Ateljé Jonas, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 171 Torsdagen den 31 Oktober 1968. 
 
Bröllop. 
 

  I Blädinge kyrka vigdes i lördags maskinreparatör Nils 

Lennart Nilsson, Växjö, och sjukvårdsbiträdet Mona Ingrid 

Anita Jönsson, dotter till hemmansägare Allan Jönsson och 

hans maka Märta, född Blomkvist, Hjälmaryd, Blädinge. Under 

orgel- och trumpetmusik av kantor Yngve Johansson och 

kontorist Stig Ferm, Växjö, intågade brudparet i kyrkan 

tillsammans med brudnäbben, brudens syskon Karin och Hans-

Christian. Vigseln förrättades av komminister Gunnar Urselius, 

som också höll tal till brudparet. Fröken Christina Nilsson, 

Blädinge, sjöng Beethovens ”Lovsång”. Till musik lämnade 

brudparet kyrkan. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i 

Blädingegården, där brudparet hyllades med tal av bl a 

vigselförrättaren och sång av fröken Christina Nilsson. Ett 50-

tal telegram anlände. 
   

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 179 Torsdagen den 14 November 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Ellen Johansson †. I måndags avled på sjukhus i 

Växjö fru Ellen Johansson, S.a Vare Tångadal, Blä-

dinge, i sitt 74.e levnadsår. 

  Hon var född i Espetuna, Blädinge, där föräldrarna 

var lantbrukare. I ungdomen arbetade hon dels som 

affärsbiträde i Växjö och dels hade hon arbete på 

föräldragården. 1916 ingick hon äktenskap med 

byggmästare Gustav Johansson, Fållen, och makarna 

förvärvade jordbruksfastigheten Tångadal. Här har 

fru Johansson sedan verkat. Hon var en stilla, försynt 

och varmt religiös person som helt ägnade sina kraf-

ter åt hemmet och familjen. 

  Hon sörjes närmast av maken och fyra barn, sonen 

Hilding byggmästare och bosatt i hemmet, Torsten 

byrådirektör i Luleå, dottern Inga gift med banmäs-

tare Fritz Källqvist, Gävle, och Stig verkmästare och 

bosatt i hemmet, sonhustrur, barnbarn och syskon. 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 
 

 

 

 
 

Vår älskade 

Ellen Johansson 
* 8 januari 1895 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg 

och saknad. 

Tångadal, Blädinge den 11 nov. 1968. 

GUSTAF 

Hilding 

Torsten och Margit 

Kerstin, Olle 

Inga och Fritz 

Jan, Mats 

Stig 

På de dina jämt du tänkte 

Du var maka, Du var Mor 

Kärlek Du oss alla skänkte 

Och din kärlek den var stor. 
Tack för vad ditt goda hjärta 

Gav oss alla och envar. 

Vila ljuvt från sorg och smärta 
Ljusa minnet lever kvar. 

Sv. ps. 273 och 287. 

 Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka 
lördagen den 16/11 kl. 14.00. 

  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 
till en minnesstund i Blädingegården. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 189 Måndagen den 2 December 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  70 år fyller på torsdag fru Olivia Pettersson, Boda, Blädinge. Hon är född i Moshult, Vislanda, 

där föräldrarna var lantbrukare. 1931 ingick hon äktenskap med lantbrukaren Oskar Pettersson och 

i samband härmed flyttade hon till hans föräldrahem i Spånhult, Vislanda. 1954 flyttade makarna 

till Boda gård i Blädinge. Under sin Vislandatid deltog hon i Kyrkliga sykretsens och Röda korsets 

arbete. 

 

 

 
 

 

   
Blädinge kyrkliga syförening, 

 

har haft sin traditionella försäljning i Blädingegården. I kyrkan hölls missionsgudstjänst med 

predikan av komminister Hartler, Lekaryd. Kollekten härvid inbringade 260 kr. Försäljningen, 

som leddes av arrendator Helge Karlsson, gav 3 644 kr och slutresultatet blev 4 750 kr. Kom-

minister Gunnar Urselius tackade dem som bidragit till det goda resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 5 December 1968. 
 

DÖDSFALL 
 

Gunnar Eng †. På tisdagen avled på Växjö lasarett 

efter en kort sjukdom hemmansägaren Gunnar Eng, 

Norra Vare, Blädinge. 

  Den avlidne var född 1915 på den gård, som han nu 

var ägare till. Som yngste son bland sex syskon stan-

nade han hemma och hjälpte föräldrarna på deras 

ålderdom. Under ungdomen hade han olika arbeten. 

För ett 20-tal år sedan förvärvade han föräldrahem-

met. Han var en framstående jordbrukare. 

  Han sörjes närmast av åldrig moder, trolovad och 

syskon. 

 

 

Födelsedag. 
 

  90 år fyller i morgon f hushållerskan Amanda 

Andersson, Espetuna, Blädinge. Jubilaren är född i 

Espetuna och har alltid varit hemförsamlingen tro-

gen. 1917 när en broder övertog föräldrahemmet fly-

ttade hon jämte två systrar till lägenheten Nybygget 

under Espetuna, där hon vårdade modern till hennes 

frånfälle. För fem år sedan inackorderade hon sig på 

ålderdomshemmet Björkliden i Vislanda, men till 

följd av en olyckshändelse vistas hon nu på sjukhus. 

 

 

 

 

 
 

Vår käre 

Gunnar Eng 
* 22/8 1915 

har i dag stilla avlidit, innerligt sörjd 

och saknad, men i ljust minne 

bevarad av oss, övrig släkt och 

många vänner. 

Stendalen, Blädinge den 3 dec. 1968. 

Mor 

Syskon med familjer 

Trolovad 

Vad Du lidit ingen känner 

Ty Du själv din börda bar 

Syntes glad bland Dina vänner 
Fast Du kanske plågad var. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-

ka lördagen den 7 dec. kl. 13.00. 
  Efter akten en vänlig inbjudan till en 

minnesstund i Blädingegården. 

  Klädsel: kavaj. 
  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 196 Torsdagen den 12 December 1968. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 203 Måndagen den 23 December 1968. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 205 Lördagen den 28 December 1968. 
 
Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon förre lantbrukaren August Karlsson, Färanäs, Blädinge. Han är född i Väst-

ra Torsås. Under ungdomen arbetade han huvudsakligen vid lantbruk. 1916 ingick han äktenskap 

och samtidigt övertog makarna en gård i Färanäs, Blädinge, vilken de i början av 1940-talet 

överlämnade till en son. Änkling sedan några år tillbaka bor han ännu kvar på gården. 

 

 

Alvestayngling dömd 

till fyra mån fängelse 
 

  Fyra månaders fängelsevistelse dömdes den 20-årige yngling till som i sommar vurpade med 

sin bil i en långdragen vänsterkurva norr om Blädinge kyrka. 

  Olyckan inträffade på hemresan från Tyrolens festplats, där Alvestaynglingen tillsammans 

med en kamrat hade varit för att ”kolla läget”, eftersom han ämnade sig dit på kvällen. I kur-

van kom bilen i sladdning på grund av den höga farten och slog runt. Bägge två skadades så 

svårt att de fick föras till lasarettet. Föraren av bilen var så berusad, att han inte minns något 

av den vådliga bilfärden. 

  Västra Värends häradsrätt dömde ynglingen till fyra månaders fängelse för rattfylleri, grov 

olovlig körning samt grov vårdslöshet i trafiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngve Petersson 

Kerstin Johnsson 

V. Torsås.                              Blädinge.  

Lund den 10/12 1968.                                 

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

Jan-Åke Wahlgren 

Margaretha Rosén 

Blädinge.                                 Liatorp. 

Den 21/12 1968.                                 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Hr Rune Lundberg med maka Inga-

Britt, f Martinsson, båda från Mo-

heda.      (Foto: Estvalls, Alvesta).  

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 2 Januari 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Torsdagen den 9 Januari 1969. 
 
Bröllop. 
 

  I Blädinge prästgård har vigts serviceman Rune Lundberg, 

Härlöv, och folkskollärarinnan Inga-Britt Martinsson, dotter till 

hemmansägare Martin Johansson och hans maka, Örs Norre-

gård. Vigseln förrättades av brudens konfirmationslärare, kom-

minister Gunnar Urselius, Blädinge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stilla natt – ett 150-årsminne 
 

  En av våra mest älskade julpsalmer – "Stilla natt, heliga natt" –  kom till för 150 år sedan . 

Den framfördes för första gången i den lilla österrikiska byn Oberndorfs kyrka i närheten av 

Salzburg julnatten 1818.   

  Tillkomsten av den nu över hela världen sjungna julsång präglas av dramatik. Många olika 

versioner har genom åren presenterats. Under en lång tid hade de verkliga händelserna kring 

tillkomsten alldeles fallit i glömska. Man levde t o m i den tron, att Beethoven eller möjligen 

Haydn hade komponerat musiken, ända tills Franz Gruber kort före sin död 1863 gav den 

sanna versionen av hur sången skapades. 

 

 

Yngve Ohlsson 

Viveka Ekström 

Blädinge.                                 Alvesta. 

Nyårsafton 1968.  

Kenneth Helgesson 

Marie-Anne Helgesson 

Billesholm.                            Blädinge.                                  

Nyårsafton 1968.  

 

 

FÖRLOVADE 
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  I Oberndorf, denna vackert belägna by vid floden Salzach, beredde man sig att fira jul, 

alldeles så som traditionen föreskrev. Man såg med förväntansfylld glädje fram emot den 

stora högtiden. Men för två personer var glädjen i viss mån dämpad. Prästen Joseph Mohr och 

organisten och läraren Franz Gruber hade fått bekymmer med kyrkans orgel. Råttor hade 

gnagt sönder blåsbälgen och nu var orgeln obrukbar. Det var heller inte möjligt att få den 

reparerad till julhelgen, eftersom vägarna på grund av den senaste tidens ymniga snöfall var 

mer eller mindre oframkomliga. 

  Det var den 26-årige prästen Joseph Mohr som fick inspirationen till den sång, som så nära 

anknyter till julens heliga evangelium. Med texten i sin hand gav han sig skyndsamt till den 

närbelägna byn Arnsdorf, där hans vän, den 31-årige Franz Gruber bodde. Gruber slog sig ner 

vid spinetten och snart skulle den sköna dikten, bestående av fem strofer, vara tonsatt. Den 

fick en melodi för solostämmor, kör och gitarrackompanjemang. 

  Till julens midnattsmässa i S:t Nicolaikyrkan strömmade människor från Oberndorf, däruppe 

i bergen och i Salzach dalgång. De många ljuslågorna fladdrade därinne i det lilla kyrko-

rummet, när gudstjänstdeltagarna trädde in och gjorde korsets tecken mot högaltaret. I sido-

skeppet kastades ljusskuggor över Mariaaltaret och den framför detsamma placerade jul-

krubban med konstnärligt snidade träfigurer, föreställande julevangeliets gestalter med Jesus-

barnet i centrum. 

  Omedelbart efter mässan tog Mohr och Gruber, till gitarrackompanjemang av den 

sistnämnde, upp "Stille nacht, Heilige nacht". Enligt vissa källor skulle också en barnkör ha 

stämt in i sången. Alltnog: sången hänförde åhörarna och blev för dem en minnesvärd, vacker 

avslutning på den högtidliga midnattsmässan. 

  Småningom kom Karl Mauracher, en orgelbyggare från det underbara Zillertal i Tyrolen, till 

Oberndorf för att reparera skadorna på orgeln. Zillertal – med de många folkvisorna och 

folkdanserna – med de lättillgängliga glada människor, om vilka det bl a skrivits: "Sie lieben 

und achten die Religion und die Kirche". Det var i Oberndorf "Stilla natt, heliga natt" föddes. 

Men det var genom sångare från Zillertal, som den nya julsången skulle föras ut i världen, 

sedan orgelbyggaren Karl Mauracher hade fått göra en avskrift av densamma. Så hände det, 

att människor till sist var alldeles övertygade om att den nya, vackra julsången i själva verket 

emanerade från Zillertal. 

  Första gången "Stilla natt" införlivades i en katolsk sångbok var året 1838 i Leipzig. Först 

1915 översattes sången till svenska av prästmannen och skriftställaren Oscar Mannström. 

1917 företogs en bearbetning av kyrkoherden i Norrköping Edvard Evers och slutligen kom 

psalmen in i 1937 års psalmbok, sedan ledamoten i Svenska akademien Torsten Fogelqvist 

hade givit den en slutlig bearbetning. 
                                                                                                            OVE HEGBORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Stilla natt, heliga natt! 

Mörkret flyr, dagen gryr. 

Räddningstimman för världen slår, 

nu begynner vårt jubelår. 

Kristus till jorden är kommen, 

oss är en Frälsare född." 
(Sv ps 52) 
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Hr Torsten Andersson, Alvesta, med 
maka Ing-Marie, f Lundström, Mo-

heda.    (Foto: A-bild, Alvesta).  

Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 11 Januari 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Anna Gustavsson †. På onsdagen avled på Vislanda 

vårdhem änkefru Anna Gustavsson, Björkenäs, 

Färanäs, Blädinge i sitt 90:e levnadsår. 

  Den avlidna var född på torpet Kalvafällan i Blä-

dinge. Uppväxt i ett hem med många syskon fick hon 

redan i skolåldern börja arbeta borta och bidraga till 

sin försörjning. Under ungdomen hade hon olika 

hembiträdesplatser, bl a under flera år hos riksdags-

man P M Olsson i Blädinge. 1908 ingick hon äkten-

skap med snickaren Sven-Johan Gustavsson från 

Vislanda och makarna övertog ett förfallet torp under 

Färanäs, vilket de senare friköpte. Under årens lopp 

byggde de om alla husen och gjorde det till ett idyl-

liskt eget hem. Med fru Gustavsson bortgick en ar-

betsmänniska av gamla stammen som helt uppoff-

rade sig för de sina. Änka sedan sju år tillbaka har 

hon under de senaste två åren varit inackorderad på 

vårdhemmet Björkliden i Vislanda. 

  Hon sörjes närmast av sex barn, Elsa gift med järn-

vägstjänsteman Karl Engstrand, Växjö, Gustav som 

innehar föräldrahemmet, Mildred gift med fabriksar-

betare Oskar Petersson, Hyltebruk, Georg åkeriägare 

i Vislanda, Lisa gift med trädgårdsbiträdet Karl-Erik 

Nord, Rönninge och Märta gift med fabriksarbetare 

Ernst Andersson, Kävlinge, barnbarn och broder. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 6 Måndagen den 13 Januari 1969. 
 
Bröllop. 
 

  I Lammhults kyrka vigdes på lördagen postiljon Torsten 

Andersson och affärsbiträdet Ing-Marie Lundström, båda från 

Alvesta. Bruden är dotter till framlidne bergsarbetaren Reinhold 

Lundström och hans efterlevande maka Hilda, Moheda. 

Uppvaktande brudnäbb var brudens brorsdotter Kristina 

Lundström. När brudparet tågade in i kyrkan spelade 

musikdirektör Sture Östman "Preludium i C-dur" av J S Bach. 

Vigseln förrättades av kyrkoherde Erik Asplund som även höll 

lyckönskningstal till de nygifta. När brudföljet lämnade kyrkan 

spelade musikdirektör S Östman "A Trumpet Voluntary" av J 

Clarke. Efter vigseln gavs middag på Sjöös festvåning i 

Lammhuilt för den närmaste släkt- och vänkretsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor, 

Mormor och Farmor 

Anna Gustavsson 
* 21/1 1879 

har i dag lämnat oss alla i djup sorg 

och saknad men i ljust minne 

bevarad. 

Björkenäs, Blädinge den 8/1 1969. 

BARN 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Broder, svägerska 

och övrig släkt. 

Så tag nu mina händer 

Och led Du mig, 

Att saligt hem jag länder 
O Gud till Dig. 

 För dem, som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att  jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka 

lördagen den 18 jan. kl. 14.00. 

  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 
till minnesstund å Centrums matsalar, 

Vislanda. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Måndagen den 27 Januari 1969. 
 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på torsdag husföreståndarinnan fröken Gunhild Pettersson, Hult, Blädinge. Jubilaren 

är född i Vislanda. Under yngre år hade hon hembiträdesplatser, bl a hos dåvarande komministern 

i Blädinge Nils Nicklasson. Under mer än tio år har hon varit husföreståndarinna åt lantbrukaren 

Gunnar Gustafsson, Hult, Blädinge. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Torsdagen den 30 Januari 1969. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag fru Anna-Lisa Magnusson, Oby Nyagård, Blädinge. Jubilaren är född i 

Vislanda. 1941 ingick hon äktenskap med lantbrukare Edvin Magnusson, Nyagård, och i samband 

härmed flyttade hon till hans föräldrahem. Här har fru Magnusson hävdat sig som en kunnig 

husmor. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 19 Tisdagen den 4 Februari 1969. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor 

och Mormor 

Jane Johansson 
* 25/10 1891 

† 31/1   1969 

Djupt sörjd och saknad av oss, 

broder, övrig släkt och vänner. 

Blädinge den 31/1 1969. 

Maria och Olle 

Eva, Jan-Olof 

Constance 

Magnus 

Aftonklockan börjat klämta 

Kvällen skymning faller på. 

Livets låga slutat flämta 
Nu till vila du fått gå. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-

ka lördagen den 8 febr. kl. 14.00. 
  Efter jordfästningen inbjudes till en min-

nesstund å Bloms Pensionat. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
   

   

 

 

 
 

Vår kära Mor  

Mormor och Farmor 

Ida Gustavsson 
* 2/6  1875 

har i dag lämnat oss i djup sorg och 

saknad, men i ljust och tacksamt 

minne bevarad. 

Blädingeås, Blädinge den 1/2 1969. 

BARN 

Barnbarn 

Släkt och vänner 

Klockors klang och aftonsolens 

strålar 
Följa Dig till porten av kristall 

Slut är striden och Du stilla vilar 

Ingen smärta mer Du känna skall. 

Sv. ps. 560. 

  För dem som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att jord-
fästningen äger rum i Blädinge kyrka 

lördagen den 8 febr. kl. 13.00. Samling i 

kyrkan.  
  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 

till minnesstund å Blädingegården. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
  Klädsel: Kavaj. 
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DÖDSFALL 
 

Jane Johansson †.  På fredagen avled fru Jane Johansson, Oby, Blädinge. 

  Hon var född i Dörby, Kalmar län år 1891 där hon tillbringade sina första år. Under skoltiden 

bodde hon bl a i Gransholm och sedan modern avlidit, hos en moster i Värmland. Efter skolåren 

började hon arbeta i hushåll på olika platser, bl a hade hon flera tjänster i Stockholm och på 

Engaholms gods i Alvesta. I samband med giftermål flyttade makarna till Blädinge, där de sedan 

varit bosatta. 

  Närmast sörjande är dottern Maria, gift med konditor Olle Hendig, Stockholm, samt sönerna 

Magnus och Constance. 

 

Ida Gustavsson †. På lördagen avled på Björkliden i Vislanda fru Ida Gustavsson, Blädingeås, 

Blädinge. 

  Fru Gustavsson var född i Klockaregård, Blädinge, där hon växte upp och var föräldrarna 

behjälplig i arbetet på gården. Hon ingick äktenskap år 1903 med lantbrukare Karl Gustavsson. 

Makarna arrenderade Klockaregården under några år tills de inköpte lantgården Bromon, 

Blädinge. Den gården brukade makarna tills den överläts åt sonen Gunnar år 1933. Makarna bodde 

kvar på gården sedan sonen övertagit den. Fru Gustavsson blev änka 1938. Hon bodde kvar hos 

sonen i Blädinge tills hon flyttade till Björkliden, Vislanda, för två år sedan. 

  Närmast sörjande är döttrarna Alma, gift med fabrikör Hugo Bergman, Vaggeryd, Ingeborg 

bosatt i Växjö, Svea gift med pastor Ivar Nilsson, Värnamo, samt sönerna Gunnar och Einar. 

 
 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 28 Torsdagen den 20 Februari 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Gerda Wahlquist †. På tisdagen avled i Växjö f 

föreståndarinnan Gerda Wahlquist, Blädinge, 75 år 

gammal. 

  Hon var född i Katåsen, Blädinge, och hjälpte i 

ungdomen sina föräldrar med skötseln av hemmet. 

Senare arbetade hon som väverska åt Kronobergs 

läns hemslöjd. Under tio år var hon föreståndarinna 

för Blädinge ålderdomshem. Hon var kyrkligt intres-

serad och deltog i arbetet i ortens kyrkliga syföre-

ning. Hon utmärkte sig som en plikttrogen och duk-

tig människa. Under de senaste tolv åren har hon lidit 

av sjukdom. 

  Närmast sörjes hon av dottern, distriktssköterskan 

Gulli Wahlquist, Tingsryd, syskon och syskonbarn. 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Vår kära lilla Mor, 

Gerda Wahlquist 
* 18/10 1893 

har i dag lämnat mig, syskon, övrig 

släkt och vänner. Djupt sörjd och 

saknad, men i ljust och tacksamt 

minne bevarad. 

Blädinge och Tingsryd den 18/2 1969. 

GULLI 

Syskon och syskonbarn 

Ditt kors skall skina för min blick, när 

sist 

Jag somnar in, O Herre Jesu Krist. 

Då viker natten, och morgon bräcker 
klar.  

I liv, i död, bliv Herre, hos mig kvar. 

Sv. ps. 586. 

 För dem, som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att  jord-

fästningen äger rum i Blädinge kyrka 
lördagen den 22/2 1969 kl. 14.00. 

  Efter begravningsakten inbjudes samtliga 

till en minnesstund å Bloms pensionat. 
  Tänk på missionen bland Indiens blinda. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 29 Lördagen den 22 Februari 1969. 
 

Boningshus i Blädinge 

brann ned till grunden 
 

  Ett boningshus i Ulvagraven, Blädinge, tillhörande hemmansägaren Allan Pettersson, brann 

på torsdagskvällen ned till grunden. Ägaren befann sig i en närliggande ladugård, då han 

upptäckte branden, som börjat i taket. Han rusade in och räddade sin moder som tillsammans 

med en inneboende äldre dam vistades i lägenhetens nedre våning. 

  Hr Pettersson, som arrenderar granngården, var vid tillfället sysselsatt i granngårdens ladu-

gård. När han kom ut från ladugården upptäckte han att det slog ut cirka tre meter höga lågor 

ut från taket runt skorstenen på hans boningshus. Han rusade hem och fick ut sin moder och 

den andra damen. Han hann också ringa brandkåren och få ut en del värdepapper och några 

tillhörigheter. 

 –Vi fick larmet kl 22.20 på kvällen, berättar brandchefen Hilding Johansson, Vislanda 

brandkår. Av hr Petterssons berättelse att döma måste elden ha börjat i övre våningen. De två 

kvinnorna befann sig i köket i nedre våningen och hade inte märkt något förrän hr Pettersson 

kom. 

  Fastigheten, som var nyrenoverad var byggd i 1 1/2 plan. Vad man nu vet täcker inte försäk-

ringen värdet av det brunna. 

  När brandkåren kom till platsen var byggnaden helt övertänd och kunde inte räddas. Några 

närliggande byggnader som kunde hotas fanns inte. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Måndagen den 24 Februari 1969. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Den nya tidens många 

pinaler och geschäft 
från data, el och rymdfärd, 

atom och knarkrecept 

är svåra att begripa 
för oss som tjurigt går 

i traditionens trygghet 

sen mer än sjutti´ år. 

  

I barndomstidens bygder 
var luften ren och stum, 

ej "ondskans andemakter" 

den fyllde med sitt brum; 
och frisk var sjö och källa 

förutan biocid, 
och motorsågens illskrän 

ej störde skogens frid. –  
 

Karl-Erik och hans Britta, 

som barnbidrag nu får, 
begåvat med en pojke, 

en präktig en, igår; 

betänksam blev Karl-Erik 
och morrade så smått: 

"Vi har ju varit gifta 

i tjugo veckor blott!" –  

 

Men Britta log och sade: 
"Vad du är slö och dum! 

Om rationalisering 

du har ej minsta hum... 
I förtio veckor fordom 

sitt barn en kvinna bar, 
men märk att nu för tiden 

går man hälften var". 
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Ur Smålandsposten N:o 38 Måndagen den 10 Mars 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Sanna Pettersson †. På lördagen avled i Alvesta tro-

tjänarinnan Sanna Pettersson, Blädingeås, Blädinge, 

84 år gammal.  

  Hon var född i Blädingeås, där föräldrarna var lant-

brukare. Hon har under hela sin levnad varit hemför-

samlingen trogen. När fyra av hennes bröder emig-

rerade till Amerika föll det på hennes lott att axla 

uppgiften som hemmets hjälpreda. Som brukligt var 

vid denna tid fick hon deltaga i arbetet både i hem 

och ladugård samt på åker och äng. Dessa mång-

skiftande uppgifter ägnade hon sig åt med stort 

ansvar. Då en broder övertog föräldragården stanna-

de hon hemma och hjälpte honom tills han ingick 

äktenskap. Sin längsta trotjänargärning gjorde hon 

dock hos en yngre broder i dennes hushåll och lant-

handel och senare i brorsbarnets hushåll. Den avlidna 

var en nitisk och uppoffrande människa. 

  Hon sörjes närmast av en svägerska i USA och en i 

Sverige, syskonbarn, övriga släktingar och många 

vänner. 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Måndagen den 17 Mars 1969. 
 
Födelsedag. 
 

  85 år fyller på onsdag fru Karin Johansson, Blädingeås, Blädinge. Jubilaren är född på den gård 

där hon ännu bor, och hon har där utfört en hedrande livsgärning. 1915 ingick hon äktenskap med 

kyrkvärden Salomon Johansson, Vislanda, och makarna övertog hennes föräldrahem Blädingeås 

Södregård. Änka sedan 1955 bor hon hos sonen Lennart, som nu äger gården. Vital och arbetsam 

som få har hon ända in i sena åldern varit i daglig verksamhet med lättare sysslor. 

 
Begravning. 
 

  På lördagen jordfästes i Blädinge kyrka trotjänarinnan Sanna Pettersson, Blädingeås. Medan de 

sörjande samlades i templet spelade kantor Yngve Johansson, Blädinge, "Adagio" av J S Bach. 

Kantor Johansson sjöng "Kom stilla död" av J S Bach. Jordfästningen förrättades av komminister 

Gunnar Urselius, Blädinge, som höll griftetal. Som utgång spelades "Sursum corda" av Åhlen. Vid 

graven tog först syskonbarnen farväl, vilket tolkades av köpman Gösta Virdeskog, Blädingeås, fru 

May-Lis Johansson, Alvesta, och lantbrukaren Harald Brolien, Växjö. För övriga släktingar, 

 

 

 
 

Vår uppoffrande lilla faster 

Sanna Pettersson 
* 16/8 1884 

har i dag lämnat oss i djupaste sorg. I 

stor tacksamhet skall hennes minne 

alltid leva ibland oss. I vår saknad 

deltager övrig släkt och många 

vänner. 

Blädingeås den 8 mars 1969. 

Siri    Gösta 

Reinhold och Inga 

Vera och Erik 

May-Lis och Olof 

Harald och Kerstin 

Anna Petersson 

Augusta Brolien 

Alla gamla tag vid hand, 

Led dem till Ditt ljusa land 
Genom livets nöd och vimmel. 

Blinda, som ej se Din Himmel 

Eller jordens sommarskrud. 
Låt dem se Dig själv, O Gud. 

Sv. ps. 283, vers 7 och 8. 

 För dem, som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att  jord-

fästningen äger rum i Blädinge kyrka 
lördagen den 15 mars kl. 13.30. 

  Efter akten inbjudes vänligen till en 

minnesstund i Blädingegården. 
  Meddelas endast på detta sätt. 

  Klädsel: Kavaj. 
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Hr Sven-Ragnar Johansson, Blädinge 
med maka Marianne, f Haglind, Vis-

landa.        (Foto: A-bild, Alvesta).  

grannar och vänner talade fastighetsägaren Karl Uno Nilsson, Blädingeås, lantbrukaren Edvin 

Johansson, Hjortsberga, fru Ingrid Karlsson, Nässjö, fru Ester Andersson, Ryssby, lantbrukare 

Bengt Samuelsson, Blädingeås, lantbrukare Sune Johansson, Hult, lantbrukare John Aronsson, 

Norra Vare, och verkstadsarbetaren Jesper Gustavsson, Blädingeås, vilka samtliga nedlade kran-

sar. Gåvor hade dessutom skänkts till Lutherhjälpen. De sörjandes tack för hedersbevisningen 

framfördes av officianten. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 51 Tisdagen den 1 April 1969. 
 
Bröllop. 
 

  I Vislanda prästgård vigdes i lördags byggnadssnickare Sven-

Ragnar Johansson, Södra Vare Kexlegård, Blädinge, och affärs-

biträdet Marianne Haglind, dotter till entreprenör Göte Haglind 

och hans maka Jenny, Källstorp, Vislanda. 

  Efter vigseln gav brudens föräldrar supé i Centrumbaren i Vis-

landa. Här hyllades brudparet med tal och sång. Tal hölls bl a 

av vigselförrättaren samt lantbrukare Bertil Jönsson, Vinslöv, 

och köpman Stig Ekberg, Vislanda. Telegram anlände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Tisdagen den 8 April 1969. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I förra veckan 

när solen lyste 
gick skalden Versfot 

omkring och myste; 

hans lyra skälvde 
med jamb vid jamb 

till sångmöns ära 
i dityramb!  

  

Och varmt hon smålog 
med blick och tänder 

och smekte skalden 

med mjuka händer 
och sa med altröst 

förföriskt het: 
"Du är mitt hjärtas 

bravurpoet!" –  
 

Men dan därpå drog 

ett östanväder 
med blåst och hagel 

kring stugans bräder 

och skalden däven 
till brasan kröp, 

och sångmöns näsa 
av snuva dröp... –  

 

I sorgens vågdal 
nu skalden kämpar, 

och sångmöns röst sej 

till väsning dämpar: 
"Din sång är intet 

att hurra för – 
du diktens bönhas 

och amatör!" – – – 
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Ur Smålandsposten N:o 56 Lördagen den 12 April 1969. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Torsdagen den 17 April 1969. 
 

Trodde grisen var död 

efter dygn i gödselbassäng 
 

  Köpman Sture Ekman, Blädinge, Alvesta, kommer i fortsättningen inte att tro så värst 

mycket på vissa experters åsikter om att gaserna från gödsel i ett svinhus är skadliga för 

grisarna. En gris i hr Ekmans svingård föll häromdagen ner i gödselbassängen där den enligt 

ägaren tillbringade ett helt dygn utan att ta skada. 

  Det var vid utlastning av grisar, som skulle till slakteriet, som händelsen inträffade. En gris 

lyckades smita undan och tränga sig in i en lucka till gödselbassängen där flytgödsel för-

varades. Grisen föll ner i massan och bassängen är 1,75 m djup. Ägaren såg vad som hände 

men kunde inget göra och han var helt övertygad om att grisen var försvunnen för alltid. När 

han 24 timmar senare utfordrade de andra 280 grisarna hörde han ett ivrigt skrik under 

spalten, ett galler som ligger över svämrännan. Han hämtade hjälp av lantbrukarna Arvid 

Samuelsson och Olle Nilsson och grisen togs upp på det torra med hjälp av ett rep. 

  Att grisen klarade sig beror på att den stått på bakbenen i den 60 cm djupa svämrännan. Så 

fort man fått upp djuret och placerat det i boxen började det äta med god aptit vilket gör att 
köpman Sture Ekman tror att gaserna är rentav ofarliga för djuren. Enligt ägaren kommer 100-

kilos grisen att klara sig. Han säger vidare att den är så pigg som en gris någonsin kan vara. 

Djur- och  

Lösöreauktion 

  Boda, Blädinge 
tisdagen den 22 april 1969, kl. 11.00 då lantbrukare Oskar Pettersson, 

tel. 0472/520 59 låter försälja hela sitt yttre bo. 

    Nötkreatur: 30 st. därav 10 st. amkor och 20 st. ungdjur. 

Nötkreaturen utfordras på platsen till den 10 maj om så önskas. 

    Svin: 21 st. varav en sugga och 13 premiegyltor betäckta av en A-

galt, vaccinerade samt sju obetäckta premiegyltor. Besättningen hälso-

kontrollerad och ansluten till suggkontroll. 

    Traktor och traktorredskap: Traktor Fordson Dexta Super 1965 

med lastare, konstgödselspridare Drabant, konstgödselspridare Ystad, 

2-skärig plog 12 " Överum, fjäderharv, ringvält 4-delad, direktdriven 

gödselspridare, 24 billars såmaskin, slåtteraggregat 6 fot, hövändare, 

ogrässpruta 10,5 m, hästräfsa, självbindare 6 fot, släpräfsa, kup-

aggregat. 

    Övriga inventarier: Sädesskruv 12 m ny 1968, potatisharpa med 

motor, hammarkvarn med 10 hkr motor, tröska, halmfläkt, vagnar, 

hackelseverk för motordrift, 5 st. el-motorer 0,5 – 5 hkr, ett parti skrot. 

    Spannmål: C:a 7 000 kg havre och c:a 3 000 kg korn. 

  Sedvanliga kredit- och lösöreauktionsvillkor: Kontant 3 proc. kassa, 

kredittid 6 mån., inrop under 20:– kr kontant. 

  Inköps- och transportuppdrag mottages. 

 

KRONOBERGS LÄNS SLAKTERIFÖRENING u.p.a. 

Livdjursavdelningen. 
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Ur Smålandsposten N:o 61 Måndagen den 21 April 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

   

 
   

 

 

 
Födelsedag. 
 

75-åriga tvillingar 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 75 år fyller på onsdag tvillingarna fru Eva Andersson, Espetuna, Blädinge, och f d entreprenören 

Ernst Lönn, Storgatan , Vislanda. 

  Syskonen är födda i Lönshult, Vislanda, där fadern arrenderade kronoparken. Vid 15 års ålder 

började fru Andersson, som piga vid olika gårdar och lärde sig sy, något som hon sysslade en hel 

del med under flera år. 1917 gifte hon sig med lantbrukare Alfred Andersson och makarna övertog 

gården Espetuna efter hans föräldrar. Gården har makarna brukat sedan dess. Fru Andersson har 

sju barn i livet som alla är gifta. 

  Hr Lönn började vid 13 års ålder att hjälpa sin far i skogen. 1915 började han vid SJ i Alvesta där 

han arbetade tills han tog anställning vid Vägförvaltningen 1921. Den anställningen innehade han i 

18 år. 1929 gifte han sig och makarna bosatte sig i Virestad. 1942 övertog han sin fars arrende av 

Kronoparken i Lönshult, Vislanda. Han pensionerades vid 60 års ålder, då han slutade som skog-

vaktare och bosatte sig i eget hus på Snedgatan 6 i Vislanda. Huset såldes 1965 och makarna 

flyttade till sin nuvarande adress. 1955 anställdes han vid Vislanda kommun där han hade hand om 

anläggningen av trädgårdar i Vislanda. Sedan några år tillbaka slutade han med den sysslan. 

  Hans stora intresse har varit jakt och fiske. Vidare har han varit med i Hemvärnet sedan 1929 och 

var med om bildandet av såväl Vislanda som Virestads hemvärnsområde. 

 

 

 

Göthe Brorsson 

Carin Samuelsson 

Hörby.                                   Blädinge.                                  

Jan-Olle Wikström 

Gudrun Urselius 

Ev. visiter i Blädinge prästgård  

den 27/4. Vigsel i Blädinge kyrka 

pingstafton 1969.  

LYSNING 

Tvillingarna Eva Andersson, Blädinge och Ernst Lönn, Vislanda, blir 
75 år på onsdag. 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Torsdagen den 24 April 1969. 
 

Stor sånghögtid 

i Blädinge kyrka 
 

  Vid Allbo körförbunds kyrkosångshögtid i Blädinge kyrka på söndagen medverkade elva 

kyrkokörer. Högtiden inleddes med synnerligen originell musik. På kyrkbacken spelade före 

högtiden en mässingskvartett från Vislanda Renässansmadrigaler av Orlando di Lasso, Hans Leo 

Hassler m.fl. 

  Församlingens kantor Yngve Johansson inledde med "Preludium i C-dur/ Peters 11: 1" av J S 

Bach på kyrkans nya Mårtenssonorgel. Kantor Thorwald Danielsson, Hjortsberga, dirigerade 

förbundskören när den framförde A Hammarschmidts "Uppståndelse", ett kantat med femstämmig 

kör och instrumentalensamble.  

  Före kollektbönen framfördes också bl a "Niofaldigt Kyrie" av Eskil Burman. I utförandet 

medverkade en speciell ungdomskör ur förbundet, Blädinge kyrkokör och församlingen. 

  Efter högmässotexten sjöng Blädingekören "Till den gode Herden ila" av Carl Nielsen. En kör av 

ungdomar inom förbundet sjöng efter predikan hymnen "Ungdomens Konung", tonsatt av Johan 

Crüger. Ytterligare ett kantat av Hammarschmidt framfördes efter slutpsalmen. Det var "Vem 

vältrar bort stenen från gravens dörr?" för femstämmig kör, stråkar och orgel. I kantatet med-

verkade förbundskören, Diö musikcirkel, kantor Villner Antonsson, orgel, och dirigenten Gunnar 

Håkansson. 

  Som avslutning framförde Diö musikcirkel en kyrkosonat i D-dur av W A Mozart. Predikant och 

liturg vid högtiden var komminister Gunnar Urselius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Lördagen den 26 April 1969. 
 

Pälle Näver: 

Dagens vers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

I dag för första gången 

jag mötte vårens fläkt 

och fann vid ödevången 
hur solen smeksamt väckt 

en liten flock av sippor 
i hägn av block och klippor 

där nyss blott tomhet fanns. 

  
 

Och morgonglansen födde 

ett durljust draperi, 
där trast och lärka strödde 

sitt kvitterbroderi... 
Den nyss så dystra skogen 

blev levande och ljus 

och stod där vårdagsmogen 
i kraft av savens sus. 
 

Och själv jag ödmjukt dröjde 

och glömde vinterns nöd 

för allt så skönt sig höjde 
i solens glans och glöd, 

ett jubel utan ord 
och genom själen lekte 

av all den lust som smekte 

på nytt vår gamla jord...  
 

Välsignad vårens giga, 

som väcker hoppets fröjd 
och manar längtan stiga 

med lärkans sång i höjd! 
Från dimgrå vardagsmöda 

och tunga tankars gång 

har sol och sippor spröda  
mig fyllt med helg och sång. 
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Hr Jan-Olle Wikström, Karlskrona, 

med maka Gudrun, född Urselius, 

Blädinge. (Hovfoto: Sossis, Växjö).  

Ur Smålandsposten N:o 67 Fredagen den 2 Maj 1969. 
 

Väskstölder 

i Blädinge 
 

  Två väskstölder ägde Valborgsmässoafton rum på en dansbana i Blädinge. Det var när dan-

sen i det närmaste var slut som väskorna stals. 

  I en av väskorna fanns det ca 5 kronor medan den andra var tom på pengar. 

  En mopedautomat på OK:s bensinstation på Blädingevägen blev natten till torsdagen upp-

bruten och länsad. Bytet blev omkring 20 kronor i 1-kronor 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 69 Måndagen den 5 Maj 1969. 
 

Skadegörelse 

i Blädinge 
 

  Natten till lördagen bröt sig några personer in på Tyrolens festplats i Blädinge. Skade-

görelsen på portar och kiosk, som de också besökte, uppskattas till ca 500 kr. I kiosken hade 

de stulit choklad för 10 kronor. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 81 Tisdagen den 27 Maj 1969. 
 
Bröllop. 
 

  I Blädinge kyrka vigdes pingstafton kyrkoadjunkt Jan-Olle 

Wikström, Karlskrona och leg sjuksköterskan fröken Gudrun 

Urselius, dotter till komminister Gunnar Urselius och hans 

maka Maria, f Ahlgren, Blädinge. Uppvaktande tärnor var bru-

dens syster ekon studerande Helena Urselius, Blädinge och fil 

mag Ingrid Skoglund, Ljungby. Marskalkar var kyrkoadjunk-

terna Henrik Flemberg, Billingsfors och Birger Grunditz, Lund, 

samt ekon stud A Wasse, Montellier, Frankrike och ingenjör 

Lars Ascard, Malmö. När brudföljet tågade in i kyrkan spelade 

kantor Yngve Johansson "Preludium i F-dur" av Vincent Lü-

beck. Studerande Christina Nilsson, Blädinge, sjöng "Bröllops-

hymn" av Weyse. Vigseln förrättades av brudens fader kommi-

nister Urselius och brudmässan sjöngs av kyrkoadjunkt Flem-

berg. Efter vigseln sjöng fröken Nilsson Beethovens "Lovsång" 

och när brudföljet lämnade kyrkan spelades "Toccata i F-dur" 

av Buxtehude. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag för 

ett stort antal gäster i Blädinge prästgård. Vid bröllopsfest-

ligheterna hölls tal av brudens fader, moder och syster. Vidare 

talade brudgummens moder, lanthushållslärare fru Agda 

Wikström, Uddevalla, och kyrkoadjunkt Flemberg, textillärare 

fröken Betty Ohlsson, Lövestad, kyrkoadjunkt Thure Idreborg, Kristianstad, kyrkoadjunkt B 

Grunditz, kyrkoadjunkt Torgny Larsson, Göteborg, kantor Ture Alexandersson, Jönköping och 

brudgummens fader hr Axel Wikström, Uddevalla. Under middagen sjöng brudens kusin 

studerande Lena Svensson, Växjö "Ave Maria" och hon sjöng också tillsammans med kantor 

Yngve Johansson "Lyckan" av Martin Koch. Senare på kvällen uppvaktade traktens folk med sång 

under ledning av lantbrukare Olle Nilsson, Blädinge. Ett 60-tal telegram anlände. 

 



 
102 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Torsdagen den 29 Maj 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 10 Juni 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Karin Johansson †. På måndagen avled fru Karin 

Johansson, änka efter kyrkvärden Salomon Johans-

son, Blädingeås, Blädinge, i en ålder av 85 år. 

  Hon var född på den gård i Blädinge, där hon nu var 

bosatt. 

  Närmast sörjande är dottern Stina, gift med faktor 

Åke Engman, Karlskrona, sonen Lennart som brukar 

fädernegården, döttrarna Ingeborg och Vivan samt 

syster, svågrar och barnbarn. 

 

 

 

 

 
   

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Persson 

Christina Svensson 

Blädinge.                             Rydaholm.                                

Pingstafton 24/5 1969.  

 

 

 

FÖRLOVADE 

 

 

 
 

Vår kära Mor och Mormor 

vårt allt 

Karin Johansson 
* 19/3 1884 

†   9/6 1969 

Älskad – Saknad 

Blädingeås den 9/6 1969. 

Stina och Åke 

Ingeborg 

Lennart 

Vivan 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

När jag slutar mina dagar, 

Låt i ro mig somna in, 
Ske det, när dig helst behagar, 

Blott jag evigt bliver din. 

Kom, o Jesu, bliv mig när, 
Låt mig bliva där du är. 

Sv. ps. 403. 

  Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-
ka lördagen den 14 juni kl. 12. 

  Efter begravningsakten en vänlig in-
bjudan till minnesstund å Vislanda hotell. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 94 Torsdagen den 19 Juni 1969. 
 

Samlarfebern en epidemi som sprider sig 

Plagiatörerna lurar ofta de okunniga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    En epidemi drar fram över lan-

det. Under det senaste decenniet 

har den drabbat ett allt bredare 

lager av befolkningen. På ren 

svenska heter bacillen "samlar-

vurm". Folk samlar på mynt, kop-

par och tenn, gammalt silver och 

tenn. Många samlar äggkoppar, 

saltkar, pipor och vykort – och så 

frimärken förståss. Medan samlarfebern bara tilltar lurar antikiserarna i vassen och söker lura 

den okunniga med mindre väl gjorda plagiat. Det gäller att se upp! Särskilt gäller det rådet 

älskare av gammal, skön koppar. Där finns som regel inga stämplar att hålla sig till. Men det 

gäller även myntsamlarna: En nästan värdelös femöring kan lätt bli snarlik en ytterst värdefull 

sådan. 

– Titta på denna femöring. 1910 är årtalet. I så fall vore den värd 275 kr i bästa skick. Vid 

hastigt påseende upptäcker du inte att en nia slipats ned till en nolla. Femöringen från 1919 är 

ganska vanlig, säger antikvitetshandlare Sigge Jonsson i Växjö. 

  Han visar upp ett "fint" prov på förfalskning som han kommit över utan att ha blivit lurad. 

Sigge Jonsson kan gamla mynt och inför sådana ögon går det inte att enbart förfalska en 

siffra. Det finns ju myntmästarmärken och andra icke väsentliga detaljer att hålla sig till.  
 

KOPPAR 
 

– Värre är det med de många plagiaten av gamla kopparsaker. De kan göras ytterst snarlika 

sina gamla förebilder bland hushållskärlen. Som regel har köparen här inga stämplar att gå 

efter, som när det gäller gammalt silver och tenn, säger Sigge Jonsson, som vuxit upp med an-

tikviteter. Hans far, Torup Jonsson i Alvesta var auktionsropare i 35 år. 

  Sigge gick i sin fars fotspår. Han var ropare på auktionskammaren i Växjö i sex år innan han 

startade eget. Butiken Varia vid hörnet Linnégatan – Norra Esplanaden rymmer många intres-

santa och några unika ting. I butiken kan samlareepidemin registreras. Folk har som regel sina 

önskemål preciserade innan de stiger in i denna 1700- och 1800-talsmiljö med möbler, 

husgeråd och prydnadssaker. Vill man ha musik, kan man få lyssna till en 30-tals schlager 

spelad på en gammal, fin trattgrammofon. Den senare kan man få ta med sig hem om man har 

5 – 600 kr på fickan. 
 

GAMMAL ALMANACK 
 

  Vad tror ni att er morfars farfar skulle ha sagt om han vaknade upp och fick se att hans lilla 

almanack från 1727 i dag var värd 275 kr. Sigge Jonsson har en sådan raritet i sina samlingar.  

Trattgrammofoner är eftertraktade och en spekulant får punga ut 

med ca 600 kr, säger Sigge Jonsson. 

En femöring från 1919 som 

slipats ned så den är snar-

lik 1910. 
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Hr Birger Johansson, V Torsås, med 

maka Sonja, f Wahlgren, Blädinge. 

(Hovfoto: Olson, Alvesta).  

Den är fylld av personliga anteckningar från Kronobergska bygder.  

  Under förra seklet fanns i Växjö en landshövding vid namn G  L Munthe. Han reste ofta 

omkring i sitt län på diverse förrättningar. Med sig hade han skrivdonen i en behändig hand-

schatull, som blev ett skrivbord i miniatyr när han fällde upp den. Den är tillverkad 1866 och 

finns i Sigge Jonssons ägor. 
 

VÄGGSKÅPET 
 

  När man vandrar omkring i antikboden upplever man som i en dröm våra förfäders tillvaro. 

Vad skrev någon farfar för brev på skrivskivan till det gamla väggskåpet med snedklaff? 

Gjorde han månne många skogsaffärer vid denna sin arbetsplats efter dagslit på åker och äng? 

Vad rymde alla dessa små lådor? Värdehandlingar och minnessaker och något skräp förstås. 

Två tusenlappar kostar det idag och det tycker man inte är dyrt med tanke på vad man får 

betala för slätstrukna saker från modern möbelindustri. Den fina patinan och ådringen i den 

gamla furan, kan ingen modern möbelfabrikant plagiera... 
 

VÄXJÖPIPA 
 

  Visste ni att det tillverkats långskaftade pipor med silverinslag i Växjö? Det finns en sådan 

från 1846. Skaftet är av rönn, med barken kvar och Växjöstämpel i silver.  

– Jag har alltid strävat efter att hålla enbart svenska saker och inte bry mig om importerade 

föremål, säger Sigge Jonsson. 

  Varje sommar upplever han en återbekantskapens trevliga rusch. Det är "samlarturisterna", 

samlarna, som använder semestern till att åka runt på upptäcktsfärd i antikbodar och på auk-

tioner för att utvidga sina samlingar. 

– Det återkommer turister från hela Sverige varje sommar. Efter hand har man blivit bekant 

med dem, säger Sigge Jonsson medan en myntsamlande Lenhovdabo bjuder ett alltför lågt 

pris på en serie tvåkronor. 
Text: GUSTAV LÖVQVIST 

Foto: INGEMAR KROON 

   

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Måndagen den 16 Juni 1969. 
 
Bröllop. 
 

  På lördagen vigdes i Blädinge kyrka svetsaren Birger Johans-

son, V Torsås, och sömmerskan Sonja Wahlgren, dotter till 

arrendatorn Egon Wahlgren och hans maka Linnéa, Oby 

Johannelund, Blädinge. När brudparet intågade i kyrkan spelade 

kantor Yngve Johansson, Blädinge, bröllopsmarschen ur "En 

midsommarnattsdröm" av Mendelsohn. Vigseln förrättades av 

komminister Gunnar Urselius, Blädinge, vilken även höll lyck-

önskningstal till de unga. Som utgång spelades "Preludium i C-

dur" av Bach. Efter vigseln gav brudens föräldrar middag i sitt 

hem för den närmaste släkt- och vänkretsen. Här blev brudparet 

hyllat med tal av bl a brudens farfar 94-årige Johan August 

Wahlgren samt av brudens far och brudgummens far, fabriks-

arbetaren Klas Johansson, V Torsås, m fl. samt med sång och 

telegram. 
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Hr Göthe Brorsson, Hörby, med 

maka Carin, f Samuelsson, Blädinge. 

(Foto: A-bild, Alvesta).  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Måndagen den 23 Juni 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

Bröllop. 
 

  Midsommarafton vigdes i Blädinge kyrka skogsinspektor 

Göthe Brorsson, Hörby, och distriktssjuksköterskan Carin 

Samuelsson, dotter till framlidne lantbrukaren Karl Samuelsson 

och hans maka Anna, Färanäs, Blädinge. När brudparet in-

tågade i kyrkan företrädd av brudnäbbar spelade kantor Yngve 

Johansson marschen ur "En midsommarnattsdröm" av Mendel-

sohn. Före vigseln sjöng hr Arne Pettersson, Alvesta, Beetho-

vens "Lovsång". Vigselförrättare var komminister Gunnar Urse-

lius, Blädinge, som även höll ett lyckönskningstal till de unga. 

Efter slutpsalm sjöng hr Pettersson "När björkarna susa". Som 

utgång spelades "A Trumpet Voluntary" av Clarke. Efter vig-

seln gav brudens moder middag i Blädingegården. Här blev 

brudparet hyllat av vigselförrättaren och av lantbrukare Sven 

Jonsson, Färanäs. Brudens kurskamrater från sjuksköterske-

skolan uppvaktade med en hyllningssång. Brudparet blev vidare 

hyllat med sång och musik och ett stort antal telegram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Torsdagen den 26 Juni 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

Bertil Olofsson 

Birgitta Degerström 

Blädinge.  

 

 

 

LYSNING 

 

 

Magnus Ohlsson 

Anne-Sophie Rydell 

Blädinge.                                     Bonn. 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 10 Juli 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Gustav Johansson †. På måndagen avled i sitt hem 

lantbrukaren Gustav Johansson, Blädingenäs, Blä-

dinge. 

  Han var född i Norra Vare, Blädinge 1887. Under 

ungdomen arbetade han hemma på föräldragården. 

1919 ingick han äktenskap och makarna köpte en 

gård i Hjulsryd, Vislanda. Här bodde de till 1926 då 

de sålde denna och köpte Näs Smedsgård i Blädinge. 

När gården inköptes var den ganska förfallen, men 

genom renoveringar och nybyggnader har herr 

Johansson satt husen i gott stånd och med målmed-

vetet arbete fått jordbruket i god kultur. Hans stora 

intresse var fåravel. 1938 inköpte han några avelsdjur 

från Norge av det asiatiska Karakullsfåret och under 

mer än 20 år bedrev han ett omfattande avelsarbete 

med dessa får. Johansson var ensam i hela södra 

Sverige, som innehade dessa pälsdjur. Under denna 

tid var han styrelseledamot av Svenska 

Karakullsföreningen. Han var under flera år ledamot 

av Skogsstyrelsen i Blädinge. För några år sedan 

överlät han gården till en son. Han har dock bott kvar 

där och in i det sista deltagit i förekommande arbe-

ten. Med Johansson bortgick en hedersman av den 

gamla stammen.  

  Han sörjes närmast av makan Agda, född Anders-

son och tre barn, Ragnar som innehar fädernegården, 

Sven-Ivar som vistas i hemmet och Gunvor gift med 

slakteriarbetaren Gert Bengtsson, Ljungby, barnbarn 

och syskon. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Måndagen den 7 Juli 1969. 
 

Skadegörelse på bil 

vid Tyrolens festplats 
 

  Fem äldre personer från Lagan fick otvivelaktigt ett dåligt intryck från Tyrolens festplats 

utanför Alvesta. En yngling från Gemlatrakten, som blivit irriterad på en av de fem männen, 

gick till angrepp mot deras bil och slog en stor buckla i taket samt sparkade på motorluckan. 

  Bråket uppstod sedan en av de fem männen sparkat till en ölburk som låg slängd på parke-

ringsplatsen. Enligt uppgift från Alvestapolisen hade han gjort detta enbart för att han tyckte 

att det såg skräpigt ut. Ingenting inträffade vid sparken mer än att en yngling som såg detta 

blev irriterad över mannens ordningssinne. Männen märkte att ynglingen började bli arg så de 

tog det säkra före det osäkra och gick från platsen. De tog plats i bilen och skulle köra då de 

fick höra en smäll i taket. De vände sig om och fick se ynglingen sparka kraftigt på motor-

luckan som sitter bak på bilen. Männen polisanmälde ynglingen som greps. Han nekar till att 
han är ansvarig för skadegörelsen. 

 

 

 

 
 

Min älskade Make 

vår käre Far 

och vår lille Morfar 

Gustav Johansson 
* 14/12 1887 

Har i dag hastigt lämnat oss, bröder, 

svägerskor och svågrar i sorg och 

saknad, men i ljust och tacksamt 

minne bevarad. 

Blädingenäs, Blädinge den 7/7 1969. 

AGDA 

Ragnar, Ivar 

Gunvor och Gert 

Marie, Eva 

Ack käre make och far,  

Det gick så fort, 
Och tomrummet är så oändligt stort. 

Men ditt leende vi alltid minns 

Fast du hos oss ej mera finns.  
Tack käre make och far för allt. 

Sv. Ps. 297 v. 3. 

 För dem, som önskar följa vår käre till 
hans sista vilorum, meddelas att  jord-

fästningen äger rum i Blädinge kyrka 
lördagen den 12/7 kl. 13.00. Samling i 

kyrkan. 

  Efter begravningsakten en vänlig inbju-
dan till en minnesstund å Stora Hotellet i 

Alvesta. 
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Hr Bertil Olofsson, m. maka Birgitta, 
f. Degerström. Båda från Blädinge. 

Vigsel i Skerike kyrka. 

(Foto: Eggeborns foto, Västerås).  

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Måndagen den 21 Juli 1969. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 9 Augusti 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Emma Pettersson †. I torsdags avled i Vislanda 

änkefru Emma Pettersson, Blädingeås, Blädinge. 

  Den avlidna var född i Lekaryd 1879. Under 

ungdomen var hon föräldrarna behjälplig med hem-

mets skötsel. 1901 gifte hon sig med lantbrukaren 

Samuel Pettersson och makarna förvärvade Blä-

dingeås Norregård. Redan 1916 blev hon änka med 

tre minderåriga barn. Genom arbetsamhet och om-

tanke klarade hon sig och de sina på ett föredömligt 

sätt. Med fru Pettersson bortgick en hedersmänniska 

av den gamla stammen som i alla livets skiften visa-

de sig glad och förnöjsam och helt ägnade sina kraf-

ter åt de sina. 

  Hon sörjes närmast av två barn, Anna och Bengt 

som innehar föräldragården. I sorgen deltar övriga 

släktingar och många vänner.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade Moder 

Emma Pettersson 
* 17/3 1879 

har idag stilla insomnat. Djupt sörjd 

och i tacksamt minne bevarad av 

barn, samt övriga släktingar och 

många vänner. 

Blädingeås den 7/8 1969. 

ANNA 

BENGT 

Sv. Ps. 297: 3, 557: 1. 

 För dem, som önskar följa vår kära Mor 

till hennes sista vilorum, meddelas att  

jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka 
fredagen den 15 aug. kl. 14.00. Samling i 

kyrkan. 

  Efter jordfästningen en vänlig inbjudan 
till minnesstund i Blädingegården. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 16 Augusti 1969. 
 

Sommarstuga i Blädinge 

brann ner 
 

  Vislanda brandkår fick larm om en sommarstugebrand klockan 21.30 på onsdagen. Stugan 

var belägen på Oby Storegård, Blädinge. När brandkåren anlände var sommarstugan övertänd. 

Hur elden uppstått är inte känt. Stugan var inte elektrifierad. Sommargäster hade vistats i 

stugan intill utan att märka något. Stugan ägdes av ingenjör Kurt Möller, Alvesta. Vid 21.20 

upptäckte en av sommargästerna att det brann i stugan. Polisen gör teknisk undersökning, Fru 

Möller hade vistats i stugan i onsdags, men därefter hade inte stugan besökts. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 23 Augusti 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Gustav Magnusson †. Hemmansägare Gustav 

Magnusson, Sparrhult, Blädinge, avled i onsdags. 

  Han var född i Skatelöv 1895. År 1943 ingick han 

äktenskap och övertog då hustruns föräldragård 

Sparrhult.  

  Närmast sörjes den bortgångne av makan och 

systrar. 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 135 Måndagen den 1 September 1969. 
 

Fängelse 

för rattfylleri 
 

  Fängelse i två månader utdömdes vid torsdagens ting vid V Värends häradsrätt i Alvesta för 

en rattfylleriåtalad Hjortsbergabo.  

  Det var den 13 juni i år som förseelsen hade begåtts. Mannen kom och körde med sin bil vid 

Hjortsberga kyrka då han förmodligen somnat till i den pressande värmen. Bilen gick av 
vägen och gick igenom ett staket in i en trädgård där den tog med sig ett mattpiskställ. Bilen 

stannade slutligen i en vinbärsbuske alldeles i närheten av ett hus. 

 

 

 
 

Min älskade Make 

Gustav Magnusson 
* 4 mars 1895 

har idag stilla avlidit. Sörjd av mig, 

systrar, övrig släkt och många 

vänner. 

Sparrhult, Blädinge den 20 aug. 1969. 

SIGNE 

Stilla Du somnade in ifrån världen, 

Soliga minnen Du lämnade kvar. 
Tårfyllda ögon Dig följa på färden, 

Tack käre Gustav för allt vad Du gav. 

Sv. ps. 95: 5, 6. 

   Jordfästningen äger rum i Blädinge kyr-

ka onsdagen den 27 aug. kl. 15.00. 
  Samling i kyrkan. 

  Efter begravningsakten en vänlig in-

bjudan till en minnesstund å Centrums 
matsalar, Vislanda. 

  Meddelas endast på detta sätt. 
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Hr Mats Nässert, Uppsala, med maka 

Iréne, f Johansson, Karlshamn. 

(Foto: A-bild, Alvesta).  

  Häradsrätten – under ordförandeskap av häradshövding Harald Kastrup – fann åtalet styrkt 

och dömde mannen till två månaders fängelse. Mannen hade enligt åklagaren Olof Hjort haft 

en promillehalt i blodet som var 2,68 promille. 

 

 

Söndagsskoledag 

i Blädinge 
 

  Söndagsskollärarna i Allbo kontrakt var i går samlade i 

Blädinge. Dagen inleddes med barn- och familjegudstjänst 

i kyrkan. Komminister Hans-Lennart Hartler, som är kont-

raktets ombud för söndagsskolan, predikade. 

  Efter gudstjänsten samlades de 30 söndagsskollärarna 

från församlingarna i Blädingegården. 

  Kontraktsprost Gustaf Haglund välkomnade och Blädinge 

församling bjöd på kaffe. Barnens gudstjänster och höstens 

kursplaner för de olika klasserna diskuterades. Träffen 

avslutades av komminister Gunnar Urselius. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 9 September 1969. 
 

Vapen stulna 

i Blädinge 
 

  Under veckohelgen upptäcktes ett inbrott i en sommarstuga i Blädinge. Utöver en del antik-

viteter, bl a en karbidlykta till cykel, ljussax m m, saknas ett salongsgevär och ett luftgevär. 

  Stugan ägs av danskar. Tjuvarna hade brutit loss en fönsterruta och tagit sig in i stugan. 

Samma stuga hade påhälsning av samma art för tre år sedan. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 11 September 1969. 
 

Blädinge får lantbrevbäring 

från Alvesta 
 

  I anslutning till att två lantbrevbärare i Alvestaområdet frånträder sina befattningar planeras 

en omorganisation av postanordningarna i området mellan Alvesta och Vislanda. Post-

stationen i Blädinge betjänar för närvarande utan förmedling av lantbrevbärare endast 27 

hushåll, medan övriga 159 hushåll med ortsadress Blädinge har lantbrevbäring. Eftersom 

invånareantalet i Blädinge är alltför litet för att motivera en poststation, är det avsett att den 

skall ersättas med lantbrevbäring. 

  Enligt det förslag, som utarbetats av postmästaren i Alvesta, skall nordöstra delen av 

Blädinge postområde t o m Hjälmaryd – Blädinge station – Oby gård – Lästad betjänas med 

lantbrevbäring från Alvesta. Området i övrigt skall ha lantbrevbäring från Vislanda. Förslaget 

medför också att bilåkande färdsätt fastställes för lantbrevbäringen, som för närvarande full-

göres med cykel och moped. Vidare innebär förslaget viss utökning av lantbrevbäringen, 

vilket gör att en del hushåll får bättre postförhållanden. De hushåll, som i dag hämtar och läm-

nar sin post på poststationen i Blädinge, får god ersättning för denna i form av lantbrevbäring. 
  Alvesta och Vislanda kommunalnämnder har i dagarna informerats om den planerade om-

läggningen, som beräknas kunna ske nästa vår. 



 
110 

Ur Smålandsposten N:o 143 Måndagen den 15 September 1969. 
 

”De våra” ute i 
världen 

Om och från smålänningar i andra  
provinser och länder. 

 

60-åring 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  60 år fyller på onsdag teknikern på Veterinärhögskolan Valdemar Johansson, Stockholm. Han är 

född i Blädinge som son till häradsdomaren C M Johansson och hans maka. År 1933 kom han till 

Stockholm som tekniker och arbetade på AGA, Byggnadsstyrelsen och Kungliga slottet, innan han 

kom till Veterinärhögskolan. Han är en stor hembygdsvän och besöker fädernehemmet i Södra 

Vare i Blädinge så ofta han kan. Som hobby samlar han på antikviteter och tavlor. Han är 

Frimurare. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 18 September 1969. 
 

DÖDSFALL 
 

Anna Folin †. På onsdagen avled i Växjö änkefru 

Anna Folin, Södra Vare, Blädinge. 

  Hon var född 1886 i Linneryd, där föräldrarna var 

lantbrukare. I ungdomen arbetade hon dels hemma 

och dels hade hon hushållerskeplatser. 1919 ingick 

hon äktenskap med lantbrukare Hjalmar Folin, Södra 

Vare, och blev därmed Blädingebo. Där har hon ned-

lagt ett 50-årigt livsverk. Med fru Folin bortgick en 

hedersmänniska av den gamla stammen. Hemmet 

och familjen ägnades helt hennes intresse. Hon var 

änka sedan 1959. 

  Närmast sörjande är två barn, sonen Ingvar, innehar 

föräldragården, dottern Linnéa är gift med förre 

handlaren Anton Nilsson, Öjaby, samt syskon. 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår kära Mor 

Anna Folin 
* 5/6 1886 

har stilla insomnat. 

Södra Ware, Blädinge den 17/9 1969. 

Ingvar 

Linnéa och Anton 

Vida, vida min dröm mig för 

Bort mot oändligheten. 

Jordens oro ej mer mig stör 
All dess strid är förgäten. 

Upp mot de blånande rymdernas sfär 
Aningens vingpar mig sakta bär 

Närmare evigheten. 

Sv. Ps 575. 

 För dem, som önskar följa vår kära till 

hennes sista vilorum, meddelas att jord-

fästningen äger rum i Blädinge kyrka ons-
dagen den 24/9 kl. 15.00 

  Efter begravningsakten en vänlig in-

bjudan till en minnesstund å Centrums 
matsalar, Vislanda. 
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Hr Kennert Axelsson med maka 
Stina, f Engström, båda från Lund. 

(Foto: A-bild, Alvesta).  

Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 25 September 1969. 
 
Bröllop. 
 

  I Blädinge kyrka vigdes i lördags teknolog Kennert Axelsson, 

Ingelstad, och fröken Stina Engström, dotter till hemmansägare 

Gunnar Engström och hans maka, Färanäs, Vislanda. Marskalk 

var brudens broder, stud Arne Engström, och tärna stud Karin 

Frostberg, Ängelholm. Vigseln förrättades av komminister 

Gunnar Urselius, Blädinge, som höll tal till de nygifta. Bröl-

lopsmusiken utfördes av kantor Yngve Johansson, Blädinge. 

Efter akten gav brudens föräldrar middag i Blädingegården, där 

de nygifta blev föremål för hyllningar i form av tal av brudens 

fader, vigselförrättaren och hemmansägaren Sven Jonsson, 

Färanäs, Blädinge. Brudens broder, stud Karl-Olof Engström 

underhöll med sång. Ett stort antal telegram anlände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 157 Tisdagen den 9 Oktober 1969. 
 

”De våra” ute i 
världen 

Om och från smålänningar i andra  
provinser och länder. 

 

Dödsfall 
 

  På måndagen avled i Chicago, USA, förre farmaren Johannes Lind, 89 år gammal. 

  Han var under sin uppväxttid bosatt i Blädinge och i 18-årsåldern utvandrade han till USA där 

han tillsammans med en broder och en syster byggde och brukade en farm i Cumberland, 

Wisconsin några år. 1946 flyttade han som 77-årig till en systerson i Chicago där han sedan bott. 

Vid flera tillfällen har han gjort resor till Sverige och besökt släkt och vänner. 

  Han sörjes närmast av syskonbarn och deras familjer bosatta i USA och Sverige. 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 4 November 1969. 
 
 

 
 
 
   
 
 

 

 

 

John-Erik Olsson 

Birgit Johansson 

Blädinge.                             Lammhult. 

Den 1/11 1969. 

 

 

 

FÖRLOVADE 
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Ur Smålandsposten N:o 174 Lördagen den 8 November 1969. 
 

Bilbrevbäring 
 

  Den planerade omläggningen av postanordningarna i området mellan Alvesta och Vislanda 

skall ske den 1 april nästa år. 

  Den nuvarande lantbrevbäringen samt poststationen i Blädinge ersätts med billantbrevbäring 

på en linje från vardera Alvesta och Vislanda. Genom omläggningen sker postutdelningen till 

de hushåll som nu hämtar sin post på stationen i Blädinge. Även lantbrevbäringen utökas. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 183 Måndagen den 24 November 1969. 
 
Födelsedag. 
 

               70 åring 
 

  70 år fyller på onsdag fru Anna Håkansson, maka till nämndeman 

Harald Håkansson, Grimslöv. Hon är född i Södra Vare Södregård, 

Blädinge, som yngst av nio syskon. Grimslövs Folkhögskola genom-

gick hon år 1926. Två år senare ingick hon äktenskap med lantbrukare 

Harald Håkansson, Grimslövs Svensgård, och de unga makarna över-

tog på arrende Spånghults säteri i Virestad under en femårsperiod. 

Därefter flyttade de till Grimslöv och bosatte sig på makens fäderne-

gård, som de förvärvade. Här har Anna Håkansson utfört sin egentliga 

livsgärning som dugande och intresserad husmor i ett gästfritt hem 

med gammal fin bondekultur. Hennes intresse för handslöjd och antik-

viteter har satt sina spår överallt. Sin med många förtroendeuppdrag 

belastade make, har hon även biträtt, exempelvis under kristiden, då 

han bl a fungerade som kristidsnämndens ordförande, samt under 

senare tid på en annan av hans arbetsplatser, nämligen pastoratets 

sparbank i Grimslöv. Dessutom har hon medhunnit att vara aktiv 

medlem i Skatelövs husmodersförening, kyrkliga sykretsen, Röda 

korsavdelningen, hembygdsföreningen m m. Som solo- och körsångerska har hon skapat sig ett, 

åtminstone inom länet välkänt namn. Redan i 15-årsåldern kom hon med i sin hemsockens 

körverksamhet, och fick sedan skolning av Carl Nygren, Kloster. I ett tiotal år tillhörde hon 

kyrkosångens vänner, och hade år 1934 glädjen att sjunga för dåvarande kronprinsen, som gästade 

Växjö och med de finaste omnämnande i ortspressen. För sin sångliga insats, särskilt inom 

Skatelövs kyrkokör, har hon tilldelats Musica Sacra. Då det gäller Anna Håkansson – som 

måhända med en vidare utbildning av sin röst, skulle nått mycket långt i större sammanhang – 
gäller ej sentensen att "ingen är profet i sin egen hemstad".  Hon har ofta och flitigt anlitats som 

solist i kyrkliga högtidsstunder, både i glädje och sorg. Personligen är hon en "stilla hemma-

människa", älskvärd och vänlig. 

                                                                                                                        HELGA LINDBERG. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 194 Torsdagen den 11 December 1969. 
 
Födelsedag. 
 

  50 år fyller på söndag hemmansägare Erik Carlsson, Fridhem Benestad, Alvesta. Jubilaren är 

född i Espetuna, Blädinge och hjälpte i ungdomen till med skötseln av föräldragården. I samband 

med giftermål 1946 övertog han föräldragården. 1949 inköpte makarna gården i Benestad. Hr 

Carlsson tillhör de olika branschorganisationerna och är sedan ett tiotal år tillbaka styrelseledamot 

i Alvesta– Hjortsberga RLF-avdelning. Han är kyrkvärd sedan två år tillbaka. 
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Jordbrukskassans 

Hr Frank Tietz med maka Barbro, f 

Olofsson, båda från Växjö.  

(Foto: Ateljé Jonas, Växjö).  

 

Ur Smålandsposten N:o 196 Måndagen den 15 December 1969. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spardagar hade tävling i 

oktober. Det gällde att be-

svara fem frågor, samt ge ett förslag om högst femton ord hur 

Jordbrukskassan skall kunna ge bättre service. 200 diskmaskiner 

lockade som priser. En av de lyckliga vinnarna blev fröken Bodil 

Samuelsson, Klockaregård, Blädinge. Hennes förslag var: Goda 

råd till Sveriges ungdom. Av sekunder blir det år, den ören samlar 

välstånd når. 

  På bilden den glada vinnaren tillsammans med bankkamrer Ivar 

Nilsson, Alvesta. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Lördagen den 20 December 1969. 
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Ur Smålandsposten N:o 203 Måndagen den 29 December 1969. 
 

Julspel och gudstjänst avslutade 

söndagsskolor i Lekaryd och Blädinge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
  På söndagen avslutades höstens söndagsskoleverksamhet i Blädinge och Lekaryd. Säsongens 

verksamhet avslutades med julspel och gudstjänst i respektive kyrkor varpå följde en av av-

slutningsfest. 

 

LEKARYD 
 

  Efter julspel och gudstjänst följde en avslutningsfest i Sockengården, med dans kring granen 

och servering. Dansen leddes av de fyra lärarna, fruarna Ulla Stenberg och Lisbeth Fransson 

samt studerande Margareta och Lisbeth Gustafsson. De hade även inövat julspelet. 25 barn i 

åldrarna fyra till tio år har deltagit i höstens undervisning. Komminister Hans-Lennart Hartler 

som svarade för predikan i kyrkan, överlämnade var sin bokgåva till barnen. 

 

BLÄDINGE 
 

  Också i Blädinge kyrka hade ordnats med julspel och gudstjänst som hölls av komminister 

Gunnar Urselius. 27 barn deltog i Luciatåget och av dessa var det 15 som deltagit i söndags-

skolans undervisning. Ledare för söndagsskoleverksamheten i Blädinge har varit fröken 

Birgitta Helgesson och småskollärarinna Ann-Marie Mohlin. Efter högtiden i kyrkan följde 

avslutningsfest med saft och kakor till dansen i Blädingegården. 

 

 

 

 

Fyra av de 27 som deltog i julspelet var fr v Jonas Yngvesson, Pernilla Sinander, Ann-

Christin Munther samt Christina Holmberg. 


