
 
1 

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1910 – 1929. 
 

Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 13 Onsdagen den 26 Januari 1910. 
 
Högtidlig aftongudstjänst, kommer att hållas i Blädinge kyrka nästa söndag, den 13 

januari kl. half 5 e.m. Mycken sång kommer att utföras af Blädinge kyrkokör, och en 

barnkör. Liturg och predikant blifver församlingens komminister, pastor K. Holm. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 19 Lördagen den 5 Februari 1910. 
 
Gudstjänsten i Blädinge kyrka, sistlidne söndag afton var mycket högtidlig. Vid tiden 

för gudstjänstens början var den vackra rikt upplysta templet till trängsel fyldt med folk, 

ej blott från Blädinge utan äfven från närgränsande församlingar. Gudstjänsten inleddes 

med den stämningsfulla sången: ”Hur ljuft det är att komma, i Herrens tempelgård”, 

känsligt och varmt sjungen af fru Holm. Gripande sjöngs med klara barnaröster den 

kända barnsången: ”Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara”. Kyrkokören 

sjöng biskop Eklunds ungdomssång: ”Fädernas kyrka i Sveriges land”.  

  Fulltonig och lyftande brusade psalmsången genom templet, och när till sist psalmen 

257 af den stora menigheten sjöngs i rytmisk takt enligt Ks W:s koralbok visade det sig, 

att det ej är så svårt, som mången menar, att lära våra församlingar ännu en gång sjunga 

på ”Fädrens vis”. Sångarne hade öfvats af församlingens nitiske kantor J. V. Valdegren, 

hvilken ock med skicklighet skötte orgeln. 

  Altartjänsten, vid hvilka flera växelsånger utfördes, förrättades af komminister K. Holm, 

som äfven med ledning af Luk. 2: 42-52 talade allvarsord till barn och föräldrar. Ämnet 

för predikan var: ”Jesusbarnet och barnen”.  

  Allmänt uttalades den meningen att man tillbragt en härlig stund i helgedomen. Vid 

utträdet ur kyrkan uppenbarade sig en egendomlig syn. Snöstormen som hela dagen varit 

ganska svår, hade stannat af och på det molnfria stjärnbeströdda himlahvalfvet visade sig 

*”kometen” i all sin glans. En god stund dröjde folkmassan kvar på kyrkobacken 

beundrande den vackra himlakroppen som visade sig omkring 20 minuter, skrifves till 

Smålandsposten. 

*Halley´s komet ? 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 26 Februari 1910. 
 
En tjurförening, bildades den 23 dennes i Blädinge, efter föredrag af mejeri- och 

jordbrukskonsulenten J. Morén hos landtbrukaren J. Carlsson i Norra Vahre, Blädinge. 

   Föreningen antog namnet Mellersta Blädinge tjurförening, och omfattar Norra Vahre, 

Hjelmaryd, Blädingeås, Färanäs m.fl. byar. Stadgar antogos och styrelse valdes. Åt 

styrelsen uppdrogs att så fort som möjligt inköpa en tjur, skrifves till Smålandsposten. 
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Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 13 April 1910. 
 
Dödsfall.  På Blädingenäs i Blädinge socken afled den 9 dennes egarens, landtbrukaren 

Thure Sandahls fader, 87-årige f.d. godsägaren G. P. Sandahl, efterlämnande nämnde son 

och andra sina barn som närmaste sörjande. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62  Lördagen den 23 April 1910. 
 
En hårdt pröfvad kvinna, är en enka Grahn i Alfvesta. För några år sedan blef hennes 

make, banvakten Grahn i Sparrhults vakthus, Blädinge socken, bortryckt genom 

olyckshändelse. Nu hafva på föga mer än ett års tid tre söner aflidit i den härjande 

sjukdomen lungsot. Härtill kommer att alla de kvarlefvande, två äro sjuka, så att den 

sorgtyngda modern nu är så godt som utan stöd för ålderdomen. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 91  Onsdagen den 15 Juni 1910. 
 
Konfirmand- och ungdomsmöte, hölls sistlidne söndag e.m. i Blädinge kyrka. Mötet, 

till hvilket församlingens ungdom och äfven äldre talrikt hade infunnit sig, inleddes med 

skriftermål af kyrkoherde N. M. Nilsson i Vislanda. Predikan, särskildt lämpad för de 

unga hölls af pastor K. Holm i Blädinge, som med ledning af dagens epistel talade om: 

”Guds mäktiga hand”. Efter predikan sjöngs af kyrkokören under organist Valdegrens 

ledning en ungdomssång. Till sist hölls allmän nattvardsgång och afslutades det hela med 

afsjungandet af ps. 257: 10-11. Mötet gjorde ett mycket godt intryck och uttalades allmän 

tacksamhet mot församlingens pastor för hvad han vid detta och andra tillfällen sökt göra 

för de ungas fostran, meddelas oss. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 8 Måndagen den 16 Januari 1911. 
 
Från Blädinge skrifves till oss: 

  Folkmängden i församlingen var vid årsskiftet 977 personer och har under året minskat 

med 19. År 1910 äro födda 14, döda 10, inflyttade 44 och utflyttade 72. 

  Församlingens äldsta medlem är änkan Maria Nilsdotter från Lilla Degerön under 

Lästad, som den 1 sistlidne oktober fyllde 96 år. 

 

Högtidlig aftongudstjänst, anordnas liksom föregående år i Blädinge kyrka nästa söndag 

den 22 januari kl. 4 e.m. Predikare och liturg blifver församlingens komminister. Sång 

utföres af kyrkokören, meddelas oss. 
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Ur Smålandsposten N:o 14 Fredagen den 27 Januari 1911. 
 
Gudstjänsten i Blädinge kyrka, sistlidne söndags afton, hade samlats så mycket folk 

från när och fjärran, att templet var till trängsel fyldt. Stämningsfull och lyftande verkade 

gudstjänsten i sin helhet. Predikan, lämpad för barn, hölls af pastor K. Holm, som med 

ledning af text hemtad ur Tit. 2:11-14 talande, om ”Guds nåd, hvad den är och hvad den 

lär”. Före och efter predikan förekom altartjänst och särskild liturgisk ordning med flera 

växelsånger mellan liturgen och församlingen. Dessutom utfördes solosång af fru Holm 

samt sång af barnkör och en unison kör, under ledning af kantor Valdegren. Särskildt var 

psalmsången kraftfull och tilltalande. Det är i få landsförsamlingar man får höra, ej blott 

vid högtidliga tillfällen utan äfven söndagligen en så vacker och fulltonig psalmsång som 

i Blädinge. Församlingens både pastor och kantor hafva varit mycket verksamma för 

psalmsångens höjande och visade sig särskildt vid sista söndagens högtidliga gudstjänst, 

att deras arbete ej varit fåfängt, skrifves till oss. 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 16  Måndagen den 30 Januari 1911. 
 
En dödsfärd.  Arrendatorn Karl August Petersson i Blädinge Norregård bevistade i 

fredags i sällskap med gratialisten S. M. Blid från Blädinge, torgdagen i Alfvesta. Vid 3-

tiden på eftermiddagen begåfvo de sig på väg hem. Under hemresan gjorde de besök i en 

gård, där de förtärde ganska mycket spirituosa och sedan i ganska berusadt tillstånd 

fortsatte resan hemåt. Strax innanför Blädingegränsen gör vägen en skarp krök. När de 

båda personerna i skymningen kommo åkande här kastades åkdonet, på grund af stark fart 

omkull, och båda de åkande föllo ur samt blefvo liggande på vägen. Efter en stund 

omhändertogos de af folk, som kom tillstädes. På vägen till sitt hem afled emellertid Blid 

på grund af de svåra skador han i fallet ådragit sig. Petersson lyckades däremot krya på 

sig, efter att länge ha legat sanslös. Han är nu på bättringsvägen. Polisförhör hålles idag. 

  Den sorgliga olyckan torde få skrifvas på rusdryckernas konto, meddelas oss. 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 17  Onsdagen den 1 Februari 1911. 
 
Dödsfärden vid Blädinge.  Såsom förut omtalat omkom i fredags i förra veckan f. 

soldaten S. M. Blid under en färd på landsvägen från Alfvesta ett stycke innanför 

Blädingegränsen. Polisundersökning har nu hållits af tf. kronolänsman V. Norenberg i 

Alfvesta, och dervid har utrönts, att Blid har aflidit af de skador han under den 

öfverdådiga framfarten erhållit vid fallet från den kullstjälpta vagnen. På grund häraf 

hemställes att Blid må få begrafvas utan förutgången rättsmedicinsk undersökning. 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 53 Fredagen den 7 April 1911. 
 
Sjön Salen, som för en vecka sedan var isfri, har nu åter lagt sig, och har vid denna långt 

framskridna årstid ej tidigare hänt i mannaminne. 
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Ur Smålandsposten N:o 55 Måndagen den 10 April 1911. 
 
Donationer till Blädinge socken.  Vid kommunalstämma i Blädinge den 26 mars 1911 

öfverlämnades till socknen en af Maria Andersson i Hjälmaryd den 20 april 1892 gjord 

donation å 200 kr., för närvarande uppgående till kr. 449:27. Sedan kapitalet uppgått till 

500 kr. skall räntan årligen utdelas till socknens fattiga. Äfven så öfverlämnades en den 7 

oktober 1909 af Ingrid Andersson i Hjälmaryd gjord donation å 2,000 kr., att såsom 

”Ingrid och Maria Anderssons donation”, förvaltas af Blädinge kommunalnämnd, och 

skall årliga räntan efter kommunalnämnden bepröfvande användas till fattigvården. 

  Sedan en tacksamhetens erkänsla för gåfvorna beslöt stämman, att båda nu aflidna 

gifvarinnornas grafvar skulle genom kommunalnämndens försorg för framtiden vårdas 

och ersättning härför utgå af donationernas räntemedel, skrifves till oss. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 13 April 1911. 
 
Sjön Salen.  Den sena vintern förorsakade svår skada å fiskredskap i sjön Salen. Den 

starka stormen ref upp den gamla isen och vräkte den mot land i oerhörda massor. När 

sedan den stränga kölden kom frös alltsamman och förstörde ryssjor och dylikt för 

hundratals kronor. Inte bara själfva maskorna sletos sönder, utan bågar och käppar 

söndermaldes mot iskanterna, skrifves till oss. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 84 Fredagen den 2 Juni 1911. 
 
En räf, ihjälslogs med yxa af en ung hemmason i Norra Vahre, Blädinge socken 

häromdagen. 

  Räfven hade blifvit ”lite lurig” och öfverraskades och dräptes midt under sömnen af 

ynglingen, som var ute för att böta gärdesgårdar. Naturligtvis var det den starka sommar-

värmen, som gjort ”Mickel” tung i hufvudet. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 149 Onsdagen den 27 September 1911. 
 
(Dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att 

min innerligt älskade make, 

f. d. Hemmansägaren 

SVEN JOHAN JOHNSSON, 

stilla afsomnade söndagen den 24 

september 1911, i en ålder af 71 år, 1 

månad och 8 dagar, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad af mig , 

syskon samt släkt och många vänner 

tillkännagifves härmed. 

Södra Wahre, Blädinge  

den 24 september 1911. 

Anna Maria Johnsson  

    Ps 275                                       8729. 
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Ur Smålandsposten N:o 84 Onsdagen den 5 Juni 1912. 
 
Kyrkvigsel, ägde i lördags middag rum i Blädinge kyrka, då poliskonstapeln Erik 

Johansson från Oscars församling i Stockholm sammanvigdes med Hilda Gustafsson, 

dotter till landtbrukaren Gustaf Jonasson i Blädinge Jutagård och hans maka. Sedan ps. 

131: 1-2 sjungits, förrättades vigseln af komminister K. Holm, som efter dess slut höll tal 

till brudparet öfver Jesu ord: ”Jag är med Eder alla dagar”. Därefter sjöng en blandad kör 

en bröllopshymn under anförande af kantor J. V. Waldegren och den högtidliga akten 

afslutades med ps. 257: 10. Kyrkan var för tillfället vackert klädd med grönt och lefvande 

växter.  

  Efter vigseln gåfvo brudens föräldrar i sitt vackra hem middag för ett 150-tal släktingar 

och vänner. Under middagen höll kyrkoherden N. M. Nilsson tal till de nygifta och under 

aftonens lopp upplästes de många anlända lyckönskningstelegrammen, hvarjämte 

komminister Holm talade om hemmet och dess betydelse.  

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Måndagen den 22 Juli 1912. 
 
Sin första sommarfest, firade logen ”Blendas minne” af I.O.G.T. på söndagen. 

  Festplatsen, på gårdsplanen med en bredvidliggande skuggig björkdunge i Blädinge 

Jutagård, var vackert smyckad med svenska flaggor, kulörta lyktor, blomster- och 

löfdekorationer. Bortåt 400 personer från när och fjärran hade kommit tillstädes för att se 

och höra hur nyktert folk roar sig på ett nyktert sätt.  

  Sedan Alfvesta musikkår – som på ett förtjänstfullt sätt skötte musiken såväl under den 

egentliga festen som vid nöjet på den för tillfället nyuppförda dansbanan efter festens slut 

– gifvit några musiknummer, höll journalisten Wilhelm Norrxxxx tal, hvilket belönades 

med lifliga applåder. Programmet utfylldes dessutom med deklamation m.m. För-

friskningar var ytterst väl sörjt med, arrangörerna gifvas en särskild eloge för alltigenom 

präktiga anordningarna för festen.  

  Det var den första goodtemplarfesten på platsen men alla tecken tyda på att det ej var 

den sista. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Onsdagen den 8 Januari 1913. 
 
Hedrad organist och folkskollärare.  Efter gudstjenstens slut i Blädinge kyrka söndagen 

den 29 december frambar kyrkoherde Nilsson från Vislanda å sina och Blädinge 

församlings vägnar ett tack till organisten och folkskolläraren Waldegren, som i dagarna 

afflyttar från Blädinge till Furuby. 

 

Stor offervillighet, fick man röna i Blädinge kyrka annandag jul, då frivilligt offer 

upptogs för barnförlamningens offer. De genom kollekten insamlade medlen uppgingo till 

62 kr.  
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Ur Smålandsposten N:o 4 Fredagen den 10 Januari 1913. 
 
Högtidlig gudstjänst, firades i Blädinge kyrka trettondedagen, då högmässan hölls kl. 4 

e.m., då kyrkan var upplyst såsom i julottan. Mycket folk hade kommit tillstädes, som till 

trängsel fyllde kyrkan. Med andakt och stillhet afhördes predikan, hvilken hölls af pastor 

Holm med ledning af dagens evangelium öfver ämnet ” Herodes sorg och de vise 

männens glädje”. Kraftig ljöd såsom alltid i Blädinge psalmsången. Orgeln sköttes af 

hemmansägaren P. Friberg i Hult, hvilken sedan kantor Waldegrens afflyttning från 1 

januari såsom vikarie uppehåller organist- och klockaretjänsterna, i den senare tjänsten 

biträdd af prästfrun i församlingen. Under hennes ledning afsjöng en väl öfvad barnkör 

den vackra psalmen af biskop Eklund, n:r 182 i nya psalmboksförslaget ”Jag vet en 

blomma fin och skär”. Kollekten, som efter gudstjänsten upptogs till Sv. Kyrkans 

hednamission uppgick till 35 kr. skrifves till oss. 

 

God början på nya året.  På en gård i Espetuna i Blädinge nedkom den 1 januari en 

kossa med tvenne välskapta kalfvar, och följande dag framfödde ännu en kossa i samma 

ladugård ännu ett tvillingpar, äfven välskapta och ovanligt stora, skrifves till oss. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 52 Måndagen den 7 April 1913. 
 
Blädinge sockens äldsta innevånare, änkan Maria Nilsson Fält från Degerön under 

Lästad, afled den 3 dennes. Den hädangångna åldringen var född den 29 september 1814 

och var således vid sitt frånfälle nära 99 år gammal. Nämnas kan att den bortgångna in i 

det sista var i besittning af goda själs- och kroppskrafter. För endast en månad tillbaka 

kunde man se den flitiga gamla gumman sittande vid sin spinnrock från arla till särla. 

Hon har de sista 20 åren varit boende hos sin dotter och måg i Degerön. Alltid har det 

varit brukligt under de långa vinterkvällarna då familjen samlade sig runt den grånade 

gumman för att lyssna till hennes berättelser från 1800-talets förra hälft, skrifver vår 

korrespondent. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Onsdagen den 25 Juni 1913. 
 
Järnvägsstation i Blädinge.  Vid kommunalstämma i Blädinge den 15 juni beslöts med 

stor enighet att anslå 10,000 kr. till en järnvägsstation vid stambanan inom socknen mot 

villkor att enskilda närboende bidraga med 1,000 kr. Det ser ut, som om denna för 

socknen så vigtiga fråga snart skulle få en öfver förväntan lycklig lösning, men äfven 

inom järnvägskretsar är man mycket intresserad af densamma.  

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 107 Onsdagen den 16 Juli 1913. 
 
Svårt ormbiten, blef i måndags handelsbiträdet Anna Nilsson i Blädingeås. Hon skulle i 

måndags gå ut i skogen och plocka blåbär. Då hon på kvällen ej återkom, anade man oråd 

och gick ut i skogen att söka henne. Man fann henne liggande på en liten gångstig en 

kvarts timmes väg från hemmet. Hon hade blifvit så illa huggen af en orm i foten, att hon 

ej orkade gå. Hon infördes till Wexiö lasarett samma dag, skrifves till oss.  
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Ur Smålandsposten N:o 108 Fredagen den 18 Juli 1913. 
 
En notis om en ormbiten, inflöt i förra numret af Smålandsposten. Tyvärr hade vår 

korrespondent fått felaktigt namn å den för olyckan utsatta flickan. Enlig hvad vi idag 

erfarit å Wexiö lasarett är den här för ormbett vårdade, Elsa Johansson från Öhr. Vi 

förmoda att vår tillfällige korrespondent i Blädinge kan och vill bjuda oss en acceptabel 

förklaring på huru denna namn- och personvexling, som vi lifligt beklaga, kunnat 

ifrågakomma. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 175 Onsdagen den 12 November 1913. 
 
Från Blädinge, skrifves till oss: Gustaf Adolfsfest hölls i Blädinge den 6 november på 

aftonen. Därvid hölls föredrag om Gustaf II Adolf af kantor Espling. Pastor Holm talade 

om ett besök vid Lützen. För öfrigt förekom sång och deklamation. Trots ruskigt väder 

hade mycket folk infunnit sig. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Onsdagen den 15 April 1914. 
 
Ett ruskigt själfmord.  Den 7 dennes tog sig f. hemmansägaren Sven Magni Karlsson i 

Färanäs Östregård, Blädinge socken, afdaga genom att afspränga en dynamitpatron i 

munnen. Karlsson, som redan på morgonen lämnat hemmet, hade antagligen i ett anfall af 

sinnesförvirring beröfvat sig lifvet. 

  Den döde, som var född i Agunnaryd 1883, hade under flera år visat sig egendomlig till 

lynnet. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 68 Lördagen den 2 Maj 1914. 
 
Tågmissöde.  Genom rälsbrott vid Boda å Linjen Vislanda – Alfvesta blef uppgående 

tåget 1362 natten mellan den 29 och 30 april omkring 1 timme försenadt. 

 

Vårarbetet.  I Allbobygden är nu vårarbetet i full gång. Hafresådden har på en del 

platser, där jorden ej lider af syra, redan pågått några dagar. På de gårdar, där vårråg och 

hvete odlas är sådden af dessa sädesslag redan afslutad. Potaterna har äfven hunnit sättas, 

ty jorden har af torkan och af den värme, som i förra veckan var rådande blifvit ganska 

tjänlig att arbeta i. Onekligt vore nu att ett gynnsamt vårregn komme och satte fart i 

växtligheten, skrifves till Smålandsposten.  
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 73 Måndagen den 11 Maj 1914. 
 
Skolhusbyggnad.  Entreprenadauktion hölls i Blädinge sockenstuga den 4 maj, hvarvid 

till entreprenör för tillbyggnad af skolhuset af ett rum åt läraren, samt två rum och kök åt 

lärarinna, jämte brygghus i källarevåningen, antogs byggmästaren J. A. Svensson i 

Lisebro mot en summa af 2,000 kr. Bygget skall vara färdigt till den 1 oktober 1914. 

  Till entreprenör för tillbyggnad vid Blädingeås skolhus, innehållande småskolesal, 

afklädningsrum och bostad för lärarinna antogs byggmästare J. A. Engström i Färanäs. 

För allt, utom kamin till skolsalen, erhåller han 3,300 kr. och skall arbetet vara färdigt till 

1 juli 1915. 
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Ur Smålandsposten N:o 148 Måndagen den 21 September 1914. 
 
Vackert handladt.  77-årige arbetaren Karl Johannisson från Färanäs i Blädinge socken, 

som ensam en lång tid bott i en liten stuga aflägset i skogen, hade dödligt insjuknat, men 

så snart underrättelse härom nådde hans förra husbondefolk, hemmansägaren Magnus 

Nilsson i Färanäs och hans hustru, hämtade genast den sjuke gamlingen till gården, där 

han i husbondfolkets bostad under omvårdnad och lugn fick utandas sin sista suck. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Onsdagen den 25 November 1914. 
 
Från Blädinge skrifves till oss:  Kyrkoorgeln i Blädinge har under senaste tiden under-

gått en grundlig renovering. En ny ackompagnementsstämma har insatts, öfriga stämmor 

omstämts, mekanismen justerats m.m. I söndags användes orgeln första gången efter 

renoveringen och var det med glädje och tillfredställelse församlingen bemärkte den stora 

förändring till det bättre, som orgeln undergått. Arbetet har för en kostnad af 350 kr. 

utförts af orgelbyggaren E. Wirell i Liatorp och länder honom till heder. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 13 Måndagen den 25 Januari 1915. 
 
En dödsolycka, inträffade i lördags e.m. i Alfvesta. En hemmansägare N. J. Karlsson 

från Hjelmaryd i Blädinge, kom körande i närheten af stationen med ett arbetsfordon. Vid 

en vägkrökning blef hästen oregerlig och körde upp mot trottoaren. Härunder erhöll hr. 

Karlsson ett kraftigt slag i nacken af en telegrafstolpe, så att han blef sanslös. Han fördes 

genast till läkare, som ägnade honom den första vården. Med första tåglägenhet fördes 

sedan Karlsson till Wexiö för att intagas på lasarettet, men han afled på vägen dit.  

  Den omkomne var 38 år gammal samt efterlämnar hustru och tre minderåriga barn. 

  

  

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 18 Onsdagen den 3 Februari 1915. 
 
En gripande begrafningsakt, ägde i söndags rum å Blädinge kyrkogård, då omedelbart 

före allmänna gudstjänsten jordades stoftet af den genom olyckshändelse, då hästen 

skenade i Alfvesta, omkomne hemmansägaren Nils Johan Karlsson från Hjelmaryd. 

Jordfästningen förrättades af komminister K. Holm under djup rörelse bland närmast 

sörjande och den stora allmänhet som samlats vid grafven.  

  Den under så sorgliga omständigheter bortgångne var allmänt afhållen och aktad såsom 

en fridsam, alltid redbar och ordentlig person, som från mycket knappa omständigheter 

arbetat sig upp till en jämförelsevis tryggad ekonomisk ställning. Från födelsen lam i 

högra handen hade han vunnit en ovanlig styrka i den vänstra, man var det honom likväl 

omöjligt att med en hand tygla den skenande hästen och får man häri se en bidragande 

orsak till att det slutade så illa vid olyckstillfället.  
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Ur Smålandsposten N:o 31 Fredagen den 26 Februari 1915. 
 
För stöld fylleri och misshandel, häktade mekanikern Gunnar Reinhold Söder från 

Slätthult i Stenbrohults socken ransakades i onsdags å Wexiö centralfängelse. 

  Den häktade, som i förra månaden vid flera tillfällen begått stöld i en järnaffär i 

Vislanda under rusets inflytande, samt 7 juni 1914 i Grennaforssa i likaledes berusadt 

tillstånd misshandlat en i tjänst varande lokomotivförare Gedda, erkände hvad som lades 

honom till last. 

  Söder, som är född i Blädinge den 22 september 1888, dömdes att i ena fallet undergå 

straffarbete i 3 månader och 17 dagar samt ersätta Gedda med 50 kr. för sveda och värk. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 13 Mars 1915. 
 
En jakthistoria från Allbo, har f.n. kommit ut på rond i svenska pressen. Vi relaterar 

den för småländskhetens skull. 

  Ett par jägare från Nyhem och Vislanda voro häromdagen ute för att profva den nyfallna 

spårsnön i den sistnämndes hemtrakt. 

  Ganska snart fingo de tag i ett räfspår. När de följt detta en timmes tid, fick hunden, som 

bär det populära namnet Priffe, upp räfven och dref den i flera timmar, och på långt 

afstånd från jägarne. Dessa beslöto då att följa drefvet och fortsatte sålunda en och en half 

mil, då de kommo till en gård vid namn Hökatorp i Blädinge socken. 

  Gårdens ägare anropade då jägarne med ett: ”Kom, hi har räfven”. Den stackars Mickel 

hade nämligen oafbrutet förföljd af den ovanligt energiska hunden, blifvit uttröttad och 

satt sig med ryggen intill väggen å Hökatorps manhusbyggnad. Hunden stod framför och 

afvaktade att anfalla sin motståndare.  

  En liten flicka fick se uppträdet och ropade: ”Se ett sådant djur hunden har vid väggen”. 

Räfven passade emellertid på ett tillfälle och hoppa ned i ingången till en källare, där ett 

par af gårdens manliga invånare förpassade honom till sällare jaktmarker. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Onsdagen den 12 Maj 1915. 
 
Hjortsberga biodlareförening, höll sitt vårmöte den 9 dennes hos länsbiskötare 

Svensson i Lindhult, Blädinge socken. Föregående års räkenskaper föredrogos och 

godkändes. Inkomster och utgifter har balanserats å kr. 106:46. 

  Den från S. A. B. F. till kretsarna utställda motionen om anställande af konsulenter 

bifölls. Det beslutades att under sommarens lopp hålla bikurs. 

  Sex bisamhällen utlottades bland föreningens medlemmar. Föreningen räknar nu 33 

medlemmar. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Onsdagen den 21 Juli 1915. 
 
Skolhusinvigning, ägde rum i söndags e.m. i Blädingsås, då den därstädes under våren 

och sommaren uppförda nya småskolelokalen invigdes af skolrådets v. ordförande, 

komminister K. Holm. Först hölls bibelförklaring öfver dagens episteltext. I slutet af sitt 

föredrag erinrade pastor Holm om psalmens ord: ”Bygga upp, ej rifva neder, är en 

kristens pligt och heder” och uttalade den önskan, att undervisningen och allt, som skulle 

förehafvas i den nya skollokalen, icke måtte verka nedrifvande utan tjäna till 
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uppbyggelse. Sist uttalades ett tack till dem, som haft med byggnadsarbetet att skaffa, och 

nedkallades Guds välsignelse öfver skolan, dess lärare och barn. Mycket folk, som till 

trängsel fyllde skolsalen och närgränsande rum, hade infunnit sig. 

  Det nya skolhuset, som är tillbyggdt till det förutvarande folkskolehuset, är fullt 

modernt, praktiskt inredt och rymligt. Intill skolsalen, som verkar ljus och luftig, ligger ett 

ganska stort afklädningsrum samt där utanför förstuga. Å vinden ofvanpå skolsalen är 

inredd en treflig bostad med ett rum och kök m.m. för lärarinnan. 

  Byggnadsentreprenör har varit byggmästaren J. A. Engström från Färanäs, som till 

allmän belåtenhet utfört sitt arbete. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 123 Onsdagen den 11 Augusti 1915. 
 
Till grafvens ro, vigdes den 1 augusti å Blädinge kyrkogård stoftet efter plantören 

August Svensson från Lindhult. Den aflidne hade länge varit sjuk och bl. a. undergått 

operation för magsår å Wexiö lasarett. För några år sedan antogs han af hushållnings-

sällskapet till biskötare och trädgårdsplantör. Han efterlämnar maka och små barn i 

mycket fattiga omständigheter, skrifves till oss. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 155 Onsdagen den 6 Oktober 1915. 
 
Barngudstjänst.  Högmässogudstjänsten i Blädinge kyrka Mikaelidagen hade lämpats 

för barnen, med hvilka särskildt inbjudits till densamma. De hade också talrikt infunnit 

sig jämte sina föräldrar. Allvarligt och manande framhöll pastor Holm i sin predikan 

öfver dagens text ”Det löfte om lön, som Herren Jesus gifver åt dem, som äro med 

Honom, om den hotelse som Han riktar till dem, som äro mot Honom”. Psalmsången 

klingade synnerligen kraftig och en väl öfvad unison kör sjöng den vackra barnsången: 

”Herre, se ifrån det höga”. Anordnandet af särskild barngudstjänst har visat sig verka 

väckande för barnens söndagliga gudstjänstbesök. Att flitigt infinna sig de små i kyrkan, 

och blefvo nyligen ett 20-tal af dem för synnerligen flitig kyrkogång belönade med 

svenska bibelsällskapets jubileumsupplaga af Nya testamentet. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 165 Lördagen den 23 Oktober 1915. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auktion. 

Genom fri och öppen auktion som 

hålles i Lindhult, Blädinge, onsdagen 

den 27 oktober kl. 11 f.m., låta 

sterbhusdelägarne efter aflidne läns-

biskötaren A. Svensson därstädes 

försälja 12 st. vinterdugliga bisam-

hällen, jämte öfriga åtskilliga  bired-

skap, samt hvarjehanda åtskilliga 

andra saker som här ej specificeras. Af 

mig godkände köpare har 3 månaders 

betalningsanstånd.  

Hjälmaryd den 18 oktober 1915. 

N. M. Larsson 

Anmodad auktionsförrättare. 

                                                                   10166 
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Ur Smålandsposten N:o 167 Onsdagen den 27 Oktober 1915. 
 

                           Blädinge blifvande  
                                  håll- och lastplats. 
 

Järnvägsstyrelsen har sändt riksdagsman P. M. Olsson i Blädinge följande skrifvelse: 

  Järnvägsstyrelsen begärde förliden höst hos k. m. ett anslag af 79,000 kr. för anordnande 

af håll och lastplats vid Blädinge. Till anläggningarna, som i sin helhet beräknades kosta 

91,000 kr., hade intresserade i orten samt kommunen förbundit sig att bidraga med ett 

kontant belopp af 12,000 kr. Äfvensom att utan kostnad för staten tillhandahålla 

erforderlig mark. Riksdagen beviljade, med bifall till k. m:ts framställning 30,000 kr. för 

anordnande af ett mötesspår å platsen. Det torde dock endast bli en tidsfråga, när 

mötesplatsen kommer att utvidgas till håll- och lastplats, en utveckling som styrelsen har 

grundad anledning förmoda att ortsinnevånarna i sin mån, vilja kraftigt befrämja. 

  Hos styrelsen pågår för närvarande bearbetningar af från distriktsförvaltningarna ingifna 

förslag till nybyggnadsarbeten för närmast kommande år. Förslagen slutar på afsevärda 

belopp och styrelsen, som har att iakttaga största möjliga sparsamhet ifråga om sina 

anslagsäskanden, kan därför icke med visshet uttala, huruvida Blädingeanläggningen kan 

beredas plats i det platsförslag, som inom kort skall ingå till k. m:t, eller om detta behof 

måste undanskjutas för ännu nödvändigare till nästa år, då nu närda förhoppningar om 

ljusningar i det allmänna läget tros blifva skönjbara. 

  För mötesspåret, som är afsedt att omedelbart utföras, erfordras emellertid en del af de 

för en till håll- och lastplats utbyggd anläggning i befintliga markområden. Det anses 

dock att jordförvärfvet icke bör inskränkas till det omedelbart förestående behofvet, utan 

förvärf redan nu verkställas af en för den blifvande håll- och lastageplatsanläggningen 

erforderlig mark. Intresserade i orten har ock underhand ställt utsikt ett omedelbart 

tillhandahållande af dessa markområden. 

  Styrelsen, som sålunda icke missräknat sig på kommunens fasta vilja att understödjande 

bidraga till det slutliga förverkligandet af den för orten länge åstundade håll- och 

lastplatsen vid Blädinge anhåller därför att kommunen ville med bekräftande af 

förenämnda under hand gifna utfästelser, förklara dels att åt statens järnvägar, hvilka för 

närvarande till sitt förfogande har medel endast för anordnandet af ett mötesspår vid 

Blädinge, ändock kommer att kostnadsfritt tillhandahållas all för anläggningens ut-

byggande till håll- och lastplats erforderlig mark, fri från densamma eventuellt påhvilande 

gravationer, samt dels att kommunens utfästelse af den 29 November 1914 att godtgöra 

statens järnvägar köpeskillingen för den mark, som kommer att öfverlåtas till statens 

järnvägar från lönebostället 3/8 mtl krono Blädinge n:r 3 Stom, äfven är bindande för det 

fall att endast ett mötesspår tills vidare kommer att anordnas vid Blädinge. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 175 Onsdagen den 10 November 1915. 
 
Gustaf Adolfsfesten i Blädinge kyrka, den 6 november hade omfattats med stort 

intresse och präglades af stark fosterländsk stämning. Kraftig och lyftande tonade 

psalmsången och en af kantor Espling väl öfvad kör genomförde vackert och känsligt 

tvenne psalmsånger samt antifonier enligt vesperalets liturgiska ordning. Från altaret 

utfördes mässpartiet af pastor K. Holm, hvilken också i sitt tal från predikstolen tecknade 

några drag i Gustaf Adolfs bild, särskildt framställande honom som troshjälten hvars 

minne i denna tid med allvar manar oss att taga väl vara på det dyrbara arfvet från fädren, 

vår evangeliska tro, skrifves till oss. 
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Ur Smålandsposten N:o 7 Fredagen den 14 Januari 1916. 
 
En högtidlig begrafningsakt, ägde rum i tisdags i Blädinge kyrka, då stoftet af aflidne 

kyrkovärden Gustaf Olsson i Ramsåkra vigdes till grafvens ro.  

  Under tonerna af Chopins sorgmarsch inbars den blomsterhöljda kistan i kyrkan, 

hvarefter kantor S. Lundin från Wexiö sjöng: ”Mina lefnadstimmar stupa”. Därpå sjöng 

församlingen ps. 487 v. 1-2, hvarpå komminister Knut Holm i Blädinge med anslutning 

till orden: ”Saliga äro de fridsamme, ty de skola kallas Guds barn”, höll ett gripande tal 

till den aflidnes minne. En enkelkvartett sjöng därefter ”Requim”, hvarefter själfva 

jordfästningen följde. Församlingen sjöng därefter ps. 275 v. 4-7 och sedan utfördes 

begrafningsmässan, därvid kyrkoherden N. M. Nilsson i Vislanda och komminister K. 

Holm tjänstgjorde som liturger. Efter välsignelsen sjöng kvartetten ”Intæger vitæ” och 

därefter församlingen ps. 452 v. 2, hvarpå kistan bars ut kyrkan och nedsattes i grafven. 

Kvartetten sjöng ytterligare ”Sof i ro” och ”Stilla, o stilla”, hvarefter den högtidliga akten 

var slut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Fredagen den 3 Mars 1916. 
 

 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Att 

vår innerligt älskade maka och moder 

Stina Ring 
stilla och fridfullt avsomnade i tron 

på sin frälsare onsdagen den 1 Mars 

kl. 12.30 f. m., i en ålder av 81 år, 

10 mån. och 22 dagar, djupt sörjd 

och saknad av mig, barn, barnbarn, 

syskon, släkt och många vänner, 

hava vi den sorgliga plikten  

tillkännagiva. 

 

    Södra Vare den 1 Mars 1916. 

                P. Ring 
      Barnen 

 

Sv. ps 475 v. 1,    Sv. ps 499 v. 7.  

b2449. 
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Ur Smålandsposten N:o 51 Lördagen den 1 April 1916. 
 
Kommunalt.  Pastoratsstämma med Vislanda och Blädinge församlingar, hölls den 17 

d:s. Den vid föregående pastoratsstämma tillsatta kommittén för utredning af frågan om 

kyrkoherde- och komministerbostädernas eventuella förflyttning hade föreslagit, att enär 

komministerbostaden i Norra Vare var otillräcklig och bristfällig, ny sådan skulle upp-

föras på Blädinge stomhemman, men att nuvarande kyrkoherdebostaden, som var i godt 

skick, skulle bibehållas. Stämman beslöt i enlighet med kommitterades förslag. 

  Årets första ord. kommunalstämma hölls den 25 dennes. Revisorernas berättelse öfver 

föregående års räkenskaper och förvaltning upplästes och beviljades kommunalnämnden 

ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Äfvenså beviljades ansvarsfrihet för 

kommunbibliotekets räkenskaper och förvaltning. Till ledamöter i årets valnämnd utsågos 

lokförare Karl Svensson, nämndeman Salem Svensson i Kvarnabacken, folkskollärare    

J. V. Gustafsson och stationskarl Gustaf Petersson med lokeldare Bror Bengtsson och     

P. M. Johansson i Lindås som suppleanter. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 64 Fredagen den 28 April 1916. 
 
Guldbröllop,  firades i Motala den 24 dennes af f. d. kaptenen Claes Grönhagen och hans 

maka, f. Hartman.  

  En hel del vackra blomsterhyllningar och presenter ägnades det vördade guldbröllops-

paret, som gåfvo middag för barn, barnbarn och närmaste släktingar. Å barnens vägnar 

talade därvid en af mågarna, direktör H. Cederin varmhjärtadt till föräldrarna, och å 

barnbarnens vägnar framförde en af dessa en versifierad hyllning till morföräldrarna. Tal 

höllos dessutom till guldbrudparet af prosten Svensson och majoren W. Grönhagen.  

  Ett 70-tal telegram anlände, däribland från många medlemmar af Blädinge församling, 

där familjen Grönhagen i 44 år varit bosatt.  

  Samma dag, fru Danckwardth, f. Naucler, som för 50 år sedan klädde bruden med 

myrtenkrona, var äfven nu närvarande och fäste guldkronan å guldbrudens hufvud, något 

som ej så ofta torde förekomma. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Måndagen den 3 Juli 1916. 
 
Den blifvande stationen vid Blädinge.  Sedan Blädinge kommun samt enskilda personer 

i trakten hos järnvägsstyrelsen hemställt, att lastkaj, godsmagasin och frilastspår måtte 

förläggas i andra lägen än som ifrågasatts i hittills föreliggande förslag till en stations-

anläggning vid Blädinge, har järnvägsstyrelsen – enligt hvad Smålandspostens 

Stockholmsredaktion erfarit – låtit uppgöra tre alternativ, hvilka tillgodoser de framställda 

önskemålen. Järnvägsstyrelsen har anmodat distriktsförvaltningen i 3:dje distriktet att 

snarast möjligt inkomma med kostnadsberäkningar öfver stationsanläggningen enligt 

dessa alternativa förslag.  

  I sammanhang härmed meddelar järnvägsstyrelsen, att då distriktsförvaltningen först nu 

framställt yrkande på boställshus jämte uthus därstädes och några kostnader för desamma 

sålunda icke upptagits i de från distriktet insända kostnadsberäkningarna, enligt hvilka 

järnvägsstyrelsen begärt anslag till stationsanläggningen af k. m. och riksdagen, järnvägs-

styrelsen nu icke är i tillfälle att lämna för dessa byggnaders uppförande erforderliga 

anslag. Järnvägsstyrelsen anmodar distriktsförvaltningen att upptaga detta arbete i sitt 

förslag till nya samt förändring af befintliga byggnader och anläggningar, som skall till 

järnvägsstyrelsen insändas instundande höst. 
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Ur Smålandsposten N:o 105 Onsdagen den 12 Juli 1916. 
 
Ungdomens dag, firades sistlidne söndag i Blädinge kyrka. Vid högmässan predikade 

statskomminister A. Björklund från Sala, hvilken i anslutning till 3:dje böndagens text gaf 

en sakrik och intressant framställning af svenska kyrkans hednamission. Altartjänsten 

förrättades af pastorerna Björklund och Holm och ingick därvid såsom ett nytt moment i 

liturgiska ordningen den vackra inledningsantifonien för 3:dje böndagen enligt det nya 

missalet. 

  Efter högmässogudstjänsten höll pastor Björklund, utgående från ps.16 v.1 i psaltaren, 

ett föredrag särskildt för ungdomen, hvarvid han gripande och väckande talade om valet 

af lifsväg och lifsmål. 

  Psalmsången utfördes såsom vanligt i Blädinge kyrka med kraft och lif i gammalrytmisk 

takt. Vid högmässan sjöngo pastor och fru Holm den vackra sången ”Hedningarnas 

längtan” och efter ungdomsföredraget sjöng en väl öfvad kör under pastor Esplings 

skickliga ledning den gamla Linderothsången ”Ingen hinner fram till den eviga ron”. 

  Mycket folk, i synnerhet ungdom, öfvervar den stämningsfulla gudstjänsten. Allt ibland 

anordnas i Blädinge kyrka ungdomsgudstjänster, hvilket visat sig såsom ett godt medel att 

väcka de unga till flitiga kyrkobesök, skrifves till oss. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 141 Onsdagen den 13 September 1916. 
 
För misshandel, begången natten mellan 26 och 27 sistlidne augusti vid en dans-

tillställning i Billingetorp, Aringsås socken, mot hemmansägaren S. G. Jansson i 

Kalkalycke i Vislanda socken, ransakades på tisdagen inför Allbo häradsrätt Gunnar 

Mauritz Petersson i Lindås, Vislanda och Ernst Olof Andersson i Blädingeås, Blädinge.  

  Rättens ordförande var e. o. hofrättsnotarie S. Lutherkort och allmän åklagare krono-

länsman B. Engnell. Protokoll öfver föregående rättegång upplästes. Däraf framgick, att 

de tilltalade med boxhandskar misshandlat målsägaren, så att denne måste söka 

läkarevård och på grund af de erhållna skadorna under en tid varit urståndsatt att sköta 

sina sysslor. Läkareintyg angående de skador målsägaren erhållit upplästes. Åklagaren 

öfverlämnade målet och yrkade ansvar å de tilltalade för våld med lifsfarligt vapen, 

fylleri, oljud m.m. Såsom ombud för målsägaren begärde åklagaren ett skadestånd af 500 

kr. farfadern till den häktade Andersson, hemmansägaren A. J. Bengtsson, inlämnade till 

rätten en skrifvelse, hvari de häktades fäder gjorde gällande, att misshandeln skett i 

hastigt mod och under visst öfvermod samt yrkade att straffet skulle bli så lindrigt som 

möjligt och i händelse det blefve urbota lagen om villkorlig dom måtte tillämpas. 

Åtskilliga personer i Blädingeås vitsordade genom särskildt intyg, att den häktade 

Andersson utom vid det påtalade tillfälle uppfört sig väl. 

  Åklagaren bestred afseende vid inlämnade såväl skrifvelse som intyg, samt ansåg att de 

tilltalade borde dömas utan tillämpning af villkorlig dom.  

  Efter enskild öfverläggning dömde rätten Andersson till 2 månaders och Petersson till 4 

månaders fängelse villkorlig dom hvarjämte de gemensamt ålades att till målsägaren 

utgifva 100 kr. som ersättning för sveda och värk och 50 kr. för läkarearvode. Andersson 

dömdes vidare att till målsägaren utgifva 50 kr. för missad arbetsförtjänst och Petersson 

för enahanda orsak utbetala 200 kr. till målsägaren.  

 

 



 
15 

Ur Smålandsposten N:o 145 Onsdagen den 20 September 1916. 
 
Blädingeborna vilja ha kvar sin pastorsexpedition. F. d. kyrkovärden O.M. Danielsson 

m. fl. i Blädinge har – enligt hvad Smålandspostens Stockholmsredaktion erfarit – på 

måndagen uppvaktat kammarkollegium med en skrifvelse i anledning af Smålandspostens 

meddelande på sin tid, att kyrkoherden i Vislanda och Blädinge församlingars pastorat,  

N. M. Nilsson hos kollegium framställt yrkande om att pastorsexpeditionen i Blädinge   

fr.o.m. den 1 maj 1920 måtte få öfvertagas af kyrkoherden i Vislanda. 

  Emot denna kyrkoherdens framställning, som står i fullkomlig strid med hvad i 

pastoratsstämma enhälligt beslutats, inlägga församlingsborna sin bestämda protest.  

  Det må vara sant – heter det i församlingsbornas skrifvelse – att Lästad och Oby gods 

med sina vidlyftiga utmarker gränsa till Vislanda prästgårds ägor och att några af dess 

torpare sålunda ha ganska nära till kyrkoherdebostaden, men det oaktadt komminister-

bostället för dessa torpare beläget en half mil från kyrkan, har från detta håll icke 

förmärkts någon önskan att få en förändring till stånd. Och kommer nu, som önskligt är, 

komministerbostaden att förflyttas till omedelbar närhet af kyrkan, så måste i betraktande 

af det centrala läge, församlingens kyrka alltid utgör, det för församlingsborna vara bäst 

och bekvämast, om pastorsexpeditionen fortfarande får skötas af komministern, hvilken 

alltsedan 1908 till full belåtenhet handhaft densamma.  

  Då kyrkoherden Nilsson helt visst icke kan åberopa en enda person i Blädinge försam-

ling, som önskar pastorsexpeditionen förflyttad till Vislanda, hemställer församlings-

borna, att kollegium måtte hos k. m. tillstyrka, att pastorsexpeditionen för Blädinge fort-

farande må handhafvas af komministern därstädes, i följd hvaraf kyrkoherden Nilssons 

framställning måtte lämnas utan afseende. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 150 Fredagen den 29 September 1916. 
 
Försvunnen från sitt hem, är sedan i måndags eftermiddag hustrun Anna Månsson från 

Espetuna, Blädinge socken. Hon har trots ifriga efterspaningar ännu en kunnat anträffas. 

Den försvunna, som under en längre tid lidit af nervositet, var vid afvikandet iförd mörk 

klädning samt bar en mörk silkesduk på hufvudet, skrifves till oss. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 178 Fredagen den 17 November 1916. 
 
Höljt i dunkel, är fortfarande den besynnerliga historien från Blädinge, som bekant 

innefattande 70-åriga Anna Maria Magnidotters i Espetuna försvinnande på en kort 

hemväg från den stuga, där hon den 25 september erhållit nattvarden tillsammans med 

andra ålderstigna och sjuka. 

  Smålandsposten hade igår ett samtal med distriktets kronolänsman B. Engnell, som just 

hemkommit från en företagen resa till Espetuna. Han hade företagit förhör med maken 

Johan August Magnusson, som gråtande förklarat, att han ansåg att länsmannen drefves 

af vilda rykten om Magnussons brottslighet för att ånyo upptaga saken. Han, Magnusson, 

skulle gärna gå i häkte, om därmed bara saken kunde uppklaras. Emellertid vore han 

oskyldig. 

  Kronolänsman Engnell, som betonade att Magnusson själf är åldrig (64 år), visst icke så 

särdeles rask och kry, utan själf halt, anser med stöd af alla de upplysningar, han fått, att 

Magnusson absolut är oskyldig. Att han icke gått hem i sällskap med hustrun, berodde på 

att han för hennes saktfärdighets skull detta aldrig plägat vara vanligt makarna emellan. 
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Hon hade alltid godt klarat sig själf. Emellertid är saken ej mindre mystisk, då man hör att 

Magnidotter aldrig yttrat leda vid lifvet. Det är som vore hon af en cyklon bortryckt från 

jordens yta. Spaningarna har varit så ytterst grundliga och i orten fortsatts immerbadd, 

hvadan kronolänsman Engnell, som personligen idag aflämnat rapport inför länsstyrelsen 

om det underliga försvinnandet, icke haft något ytterligare att relatera i sin nu afgifna 

skriftliga rapport. 

  Faktum är att den 70-åriga gumman alltid försetts med lifvets nödtorft af sin man, som 

aldrig lämnat stugan för utöfvande af sitt skrädderiyrke i bygden utan att bedja grannar 

tillse henne. ”Gnabbats” hade de ej mer än vanligt emellan gamla. Han hade ock framsatt 

mat och lagat kaffe den 25 september, då hon aldrig kom hem. Han hade från hem-

komsten då varit sysselsatt med matlagningen, det han plöjande grannar kunnat intyga till 

följd af att de observerat rök från stugan. Till kroppsbyggnaden var Magnidotter större än 

sin man.  

  Nu är väl blott att antaga att hon på något outgrundligt sätt kommit utom den rajon, man 

hittills antagit möjligt, och att hennes döda kropp någon dag lockar till sig skogens fåglar 

och djur och så till sist upptäckes. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 179 Lördagen den 18 November 1916. 
 
Ytterligare spaningar i Blädinge, efter den från Espetuna så förunderligt försvunna 70-

åriga hustrun, att imorgon företagas och har folk i trakten i stor myckenhet uppbådats. 

Det visar sig om man nu börjar dela Smålandspostens uttalande åsigt att den gamla trots 

allt, verkligen kommit på villospår och råkat utom den rajon, som man hittills med 

nödvändighet ansett att hon ovillkorligen skulle vara att återfinna. En dotter till den 

bortkomna och hennes man han aflagt besök hos kronolänsman Engnell och berättat att 

barnen förgäfves uppmanat fadern att lämna hemmet och flytta till något af barnen, men 

den gamle har vägrat under framhållande att han ej på så sätt vill ge de mot honom 

riktade misstankarna ytterligare fart. Ehuru djupt nedbruten, vill han i sin stuga afbida den 

lösning på gåtan han mer än någon önskar uti sin öfriga sorg öfver olyckan.  

 

Ogillade besvär.  Landshöfdingeämbetet har lämnat utan afséende de besvär, som lant-

brukarna Hugo Herrströmer och Ture Sandahl i Blädingenäs anfört öfver Blädinge 

sockens kommunalstämmobeslut den 1 oktober ifråga om ordnande af vissa vägar i 

närheten af den föreslagna järnvägsstationen vid Blädinge. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 181 Onsdagen den 22 November 1916. 
 
Det mystiska försvinnandet i Blädinge. Enligt hvad kronolänsman B. Engnell i Alfvesta 

meddelat oss, har de fortsatta spaningarna efter den försvunna åldriga hustrun i Blädinge 

icke gifvit något resultat. Kommissarien har nu rekvirerat en polishund, som anländer i 

slutet af veckan. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 190 Fredagen den 8 December 1916. 
 
Ännu ett förslag till station vid Blädinge.  Järnvägsstyrelsen meddelar i skrifvelse till 

3:dje distriktsförvaltningen att de af förvaltningen öfversända kostnadsberäkningarna 

öfver af länsstyrelsen uppgjorda olika ritningar till en station vid Blädinge har styrelsen 

funnit att de medel, som står till förfogande för en dylik anläggning icke äro tillräckliga 

för förverkligandet af något af förslagen.  

  I anledning häraf och sedan underhandlingar under hand förts mellan styrelsen och 

intressenterna för nämnda stationsanläggning har styrelsen låtit utarbeta ytterligare ett 
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förslag till utbyggnad af mötesplatsen därstädes, enligt hvilket kostnaderna väsentligt 

nedbringas. 

  De förut stridiga åsikterna inom kommunen om lämpligaste sättet för utbyggnaden har 

därjämte kunnat ena sig om detta förslag, om blott nuvarande vägen från Sissleboda till 

Blädinge kyrka får korsa järnvägen i närheten af öfvergången inom Blädinge Södregårds 

ägor. Järnvägsstyrelsen är också af den åsikten, att en korsning i banans plan här bör 

kunna tillåtas, så länge trafiken å vägen icke är större än som nu är fallet, men bör öfver-

gången förses med fällbommar, som manövreras från stationshuset. 

  Distriktsförvaltningen anmodas nu att yttra sig öfver det nya förslaget. Järnvägsstyrelsen 

ifrågasätter att den mark, som enligt detta förslag ytterligare erfordras, tillsläppes af 

intressenterna kostnadsfritt och styrelsen kommer att göra i sådant afséende härom göra 

framställning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Onsdagen den 13 December 1916. 
 
Extra ting i anledning af det mystiska försvinnandet i Blädinge.  Kronolänsman B. 

Engnell i Alfvesta har nu i skrifvelse till k. bfhde omtalat det mystiska försvinnandet i 

Espetuna, Blädinge socken.  

  Hr. Engnell säger bl. a. i sin skrifvelse: ”Det synas anmärkningsvärdt, att hustrun 

Magnusson, som är 71 år gammal och på grund af sjukdom endast kunde förflytta sig fot 

för fot på tvenne käppar, på den korta vägsträcka, hon hade att tillryggalägga, kunde 

spårlöst försvinna. Då dessutom rykte i orten uppstått, att hustru Magnusson till äfventyrs 

skulle omkommit genom annans handaverkan, åt hvilket ryktet i tidningspressen gifvits 

spridning, får jag under åberopande af 4 kap. 1 § rättegångsbalken vördsamt framställa, 

att k. bfhde hos Allbo häradsrätt ville göra framställning om utsättande af särskildt ting 

för undersökning af saken”. 

  K. bfhde har öfverlämnat ärendet till domhafvanden i Allbo. Möjligt är, saken kommer 

förekomma före den 20 dennes. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 197 Onsdagen den 20 December 1916. 
 
Extra ting om Blädingesaken.  Det oförklarliga försvinnandet af 70-åriga hustrun Anna 

Maria Magnidotter från Espetuna, hålles i dag i Alfvesta vid Allbo häradsrätt. Rättens 

ordförande är t. f. domhafvanden W. Augustinsson. Kronolänsman B. Engnell, hade ledt 

de fruktlösa men intensiva efterspaningarna, är ock närvarande, hvarjämte många 

personer, bland dessa den bortkomnas man 64-årige skräddaren Johan August Magnusson 

kommer att höras. 

  Förhöret hade ej påbörjats, när tidningen gick i press. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Måndagen den 8 Januari 1917. 
 
Från Blädinge skrifves till Smålandsposten: 

Ordinarie sammanträde hölls den 5 januari med ortens tjurförening i Norra Vare hos 

kyrkovärden J. P. Carlsson. 

  Föregående års räkenskaper granskades och underskrefvos.  

  Styrelsen fick i uppdrag att i samråd med länets jordbrukskonsulent inköpa lämplig ny 

tjur åt föreningen. 

  Till fodervärd utsågs fortfarande Karl Petersson i Vare.  

  Till styrelse valdes J. P. Carlsson i Norra Vare, E. O. Carlsson i Hjälmaryd och Salomon 

Johansson i Blädingeås. Styrelsesuppleant blef  N. P. Svensson i Södra Vare. 

  Till revisorer valdes Hjalmar Snygg i Hjälmaryd och Karl Magnusson i Färanäs. 
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Ur Smålandsposten N:o 4 Onsdagen den 10 Januari 1917. 
 
Dödsfall.  På måndagen afled i Motala f. d. kaptenen vid Kronobergs regemente Claes 

Bernhard Rudolf Grönhagen i en ålder af nära 77 år. 

  Kapten Grönhagen var född den 15 februari 1840 samt blef kadett 1855 och aflade 

officersexamen 1860. Han blef underlöjtnant i Kronobergs regemente 1860 och kapten 

1879, chef för S. Sunnerbo kompani 1880, för Kinnevalds kompani 1882 och för Ö. 

Allbo kompani 1888. 

  Riddare af svärdsorden blef han 1884 samt erhöll afsked med tillstånd att kvarstå som 

kapten i regementets reserv 1893. Efter afskedstagande ägnade han sig helt åt skötseln af 

sin gård Espemoen i Blädinge socken, hvilken han i 45 år innehade. 

  Med den aflidne bortgick en hedersman af den gamla, äkta stammen. Enkel och rättfram 

i sitt väsen, omutligt rättrådig och med en plikttrohet, som ingen eller intet kunde rubba, 

vann han många och trofasta vänner. I sin omgifning, och äfven på andra, kunde han nog 

ibland ställa rätt stora fordringar, men detta bestod mest uti att han ville alla skulle följa 

pliktens väg. Ända till de sista åren begåfvad med en god hälsa, förde han ett ovanligt 

arbetssamt lif, försakande och umbärande för sin egen del. Ett utmärkande drag i hans 

karaktär var hans varma fosterlandskärlek, och hans bestämdt uttryckta önskan af, att 

hans stoft skulle följas i grafven af den svenska flaggan. En kamrat skref vid hans 

afskedstagande från regementet en tillägnan, däri den gamle krigarens bild träffande 

tecknas. Han säger bl. a.  

”Sluten var han som sin namne, hvilken stum vid Jutas red, att med fåfängt 

ordsvall pråla, det var aldrig än hans sed, men det knappa, korta ordet, det var 

fast som svensk granit, den blef ännu aldrig sviken, som till honom satt sin lit. 

  Redligt nit och ärlig sträfvan uti två och trettio år, bland kamrater har hans 

bana ristats in med djupa spår. Handen, som mot vännen räcktes, med sin 

strykning, fast och varm, visade att tro och heder bodde i hans ädla barm”. 

  Nu har den gamle krigaren och hedersmannen fått lägga sitt hufvud till hvila och alla de, 

som under lifstiden kommit i beröring med honom, skola helt visst instämma med den 

gamle postköraren, som vid underrättelsen om den bortgångnes död yttrade: ”Ja, det var 

en karl att lita på, kaptenen på Espemoen”. 

  Närmast sörjes han af maka, född Hartman, 6 döttrar, mågar och barnbarn. I sorgen 

deltaga ock gamla f.d. kamrater och många vänner. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 7 Måndagen den 15 Januari 1917. 
 
Blädinge järnvägsfrågor.  Tredje distriktsförvaltningen har hos järnvägsstyrelsen 

hemställt, att om af förvaltningen järnvägsstyrelsens anmodan föreslaget läge af öfver-

gången å spårplanet inom bangårdsområdet i Blädinge fastställes, medel snarast möjligt 

måtte begäras till den plana öfvergångens utbytande mot en skenfri korsning. 

  Med anledning häraf har järnvägsstyrelsen anmodat förvaltningen att uppgöra förslag till 

sådan skenfri vägöfvergång inom Blädinge Södregårds ägor, till hvilken äfven nuvarande 

vägen från Hjälmaryd till Blädinge kyrka här ledes.  

  Slutligen skall förvaltningen inkomma med uppgift, huruvida icke den af förvaltningen 

beräknade kostnaden, 100,000 kr., för stationens utbyggnad rätteligen bör minskas med 

4,000 kr., motsvarande förut uppgifven i tågmötesplatsen ingående kostnad för en 

väganläggning, som icke skall komma till uppförande. 

  Järnvägsstyrelsen har äfven aflåtit en skrifvelse till riksdagsman Olsson i Blädinge i 

ämnet. Styrelsen har låtit utarbeta ett förslag med godsmagasin och lasttåg jämte till-

hörande spår, förlagda norr om det blifvande stationshuset, å det redan utfyllda ban-

gårdsplanet därstädes. Styrelsen säger sig vara villig att tillgodose samtliga intressenters 

intressen, ifall ytterligare en del medel afstås af dessa till styrelsen. 
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Ur Smålandsposten N:o 19 Måndagen den 5 Februari 1917. 
 
Tågmötesplatsen i Blädinge utbygges till station.  Järnvägsstyrelsen har anmodat 3:dje 

distriktsförvaltningen att sätta igång utbyggandet till station af tågmötesplatsen vid 

Blädinge.  

  Kostnaderna uppgå till 104,800 kr., därvid den beräknade kostnaden för en väg-

anläggning, som icke skall komma till stånd, utbrutits. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 40 Onsdagen den 14 Mars 1917. 
 
Kungörelse.  Den 3 Mars 1917 antogos stadgar för Blädinge lantmannaförening u.p.a., 

vars ändamål är att åt sina medlemmar mot kontant likvid anskaffa varor av full god 

beskaffenhet till möjligast billiga pris, huvudsakligen av de slag, jordbrukaren behöver 

för ett rationellt bedrivande av sitt yrke, såsom frö och spannmål till utsäde, gödsel, kalk 

och kraftfodermedel, redskap och maskiner m. fl. artiklar, att försälja jordbrukarnes 

jordbruksalster såsom säd, hö, halm och ladugårdsprodukter m. m., ävensom att på allt 

sätt arbeta för jordbrukets, boskapsskötselns och därmed sammanhängande binäringars 

höjande. Styrelsen har sitt säte i Blädinge. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. 

Styrelsen utgöres av lantbrukarne Sigfrid Emanuel Andersson i Oby, Aron Karlsson i 

Espetuna, Ernst Otto Carlsson i Hjälmaryd, Johan Peter Carlsson i Norra Vare och Aron 

Nilsson i Blädinge, ordinarie ledamöter, samt lantbrukarne Ernst Otto Petersson i 

Blädinge Näs och Gustav Hjalmar Reinhold Snygg i Hjälmaryd, suppleanter. Firman 

tecknas av bemälde E. O. Carlsson och S. E. Andersson var för sig. Kallelse till 

sammanträde sker genom kungörelse i sockenkyrkan två söndagar å rad, första gången 

senast åtta dagar före sammanträdet, eller och genom utsändande av cirkulär till varje 

medlem av föreningen minst åtta dagar före sammanträdet. Andra meddelanden delgivas 

på enahanda sätt eller genom s. k. roteombuden. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 44 Onsdagen den 21 Mars 1917. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att 

Herren Gud efter några timmars 
sjukdom behagat till sig 

hemkalla 
vår älskade son och käre broder 

Ernst Ivar Eugén, 
som stilla och fridfullt avsomnade 

idag i en ålder av 14 år, 4 mån,  

och 14 dagar, lämnande oss föräldrar, 

syskon, släktingar, vänner och kon- 

firmationskamrater i djupaste sorg, 

hava vi den smärtsamma plikten att 

tillkännagiva.  

     Södra Vare d. 19 Mars 1917. 

Sofia och N.P. Svensson 
                                            Barnen 

Tänk på din skapare i din ungdom 

Predb. 12:1. Sv.Ps. 213 och 345. 

3534. 
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 49 Fredagen den 30 Mars 1917. 
 

Ny- och omläggning av allm. vägar vid Blädinge. 
 

  Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har förordat vederbörande distriktschef att på bekost-

nad av medel, som äro ställda till k. bfhdes i länet förfogande för vägundersökningar, 

upprätta planer för dels omläggning på båda sidorna om järnvägen av allmänna vägen 

mellan Blädinge kyrka och Hjälmaryd samt anläggning av ny väg från den sålunda om-

lagda vägen till ifrågasatta järnvägsstationen vid Blädinge och dels utbyggande av den del 

av vägen från Blädinge mot Sissleboda, som är belägen öster om Statens järnvägar. 

 

 

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 68 Måndagen den 7 Maj 1917. 
 

Återfunnen död 
 

  I torsdags bortkom på hemvägen från Vislanda Katarina Svensson från Lästad, 

Blädinge, vanligen kallad Katrina i Myren. 

  Då den gamla, som var 83 år, på torsdagskvällen icke återkommit, igångsattes skallgång 

av ortens folk som fortsattes på fredagen och lördagen, dock utan resultat. I söndags 

fortsattes sökandet av ett 50-tal personer, mest Vislandabor och återfanns den gamla nu 

död i ett dike endast ett eller ett par hundratals meter från sitt hem. Hur döden inträffat, är 

då detta skrives ännu icke känt, då drunkning får anses uteslutet, emedan vattenståndet 

var mycket ringa. Polisförhör hölls senare på söndagskvällen. 

  Den döda hade flera barn, vilka alla vistas i Amerika. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 94 Onsdagen den 20 Juni 1917. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 118 Fredagen den 3 Augusti 1917. 
 

Den försvunna kvinnan i Blädinge 
 

  Under torsdagen hade vi besök av den mycket omtalade skräddaren J.A. Magnusson i 

Espetuna, Blädinge socken. Som bekant hade hans åldersstigna och skröpliga hustru efter 

ett besök i Nybygget, där den gamla begått nattvarden, gått vilse och förirrat sig ända till 

Ryamon i Hjortsberga, där hon omkommit i ett kärr, och där rester av liket efter henne 

hittades härförleden av en bärplockerska. 

Bortsprungen 

Stöfvaretik 
Lydande namnet ”Donna”, färgen 

svart rygg, gult hufvud och ben, samt 

dito fötter och bringa, bärande gult 

läderhalsband med ägarens namn. 

Tillvaratagen torde mot vedergällning 

meddela sig med 

Klas Pettersson, Blädinge, 

7597              Alfvesta. 
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  Den gamles ärende var att få genom vår tidning framfört ett tack till alla som skyddat 

honom mot den för honom ytterst kränkande insinuationen, spridd av Smålandsposten, att 

han själv skulle varit orsak till sin hustrus försvinnande. Särskilt ville han ha framfört sin 

djupa tacksamhet till polismyndigheten i orten för det sätt, varpå de bedrivit under-

sökningen beträffande hans hustrus försvinnande i anledning av det i Smålandsposten 

utspridda och för honom ärekränkande ryktet. Den gamle berättade, att han till råga på 

sina bekymmer över hustruns mystiska försvinnande haft många sömnlösa nätter över att 

man hade utsatt honom för misstanken, att han skulle gjort sig skyldig till ett skändligt 

brott mot sin hustru. Den gamle mannen föreföll vara en blid och god människa, som 

även förlåter oförrätter mot honom. Men han kunde inte låta bli att undra över, att 

människor hade kunnat vilja göra honom så illa, att de under en djup olycka lagt sten på 

börda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 150 Onsdagen den 26 September 1917. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Fredagen den 28 December 1917. 
 

Välgörenhet.  Kyrkovärden E. Petersson i Blädingenäs med fru lät till denna, såväl som 

föregående julen, i söndags afton bespisa samtliga å Blädinge försörjningshem intagna 

med smörgåsar samt risgrynsgröt och mjölk.  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 5 Januari 1918. 
 
Offervillighet.  I Blädinge kyrka upptogs annandag jul ett frivilligt offer af teol. stud. 

Bertil Hjelmgren från Kalfsvik, hvilket offer uppgick till 140 kr. 
 

Märkliga dödsfall.  Inom Blädinge församling och Espetuna rote har under det gångna 

året sex märkliga dödsfall ägt rum i det att mannen och makan från tre hem med endast få 

dagars mellanrum fått följas åt i grafven. Endast två af de aflidna hade en längre tid varit 

fjättrade vid sjukbädden. 

 

 

Härmed tillkännagives 

Att 

Herren Gud behagat hädankalla 

vår kära dotter 

Ida Katrina, 
Som denna dag efter ett långvarigt, 

tåligt buret lidande stilla avsomnade 

i en ålder av 34 år, 2 mån., 25 da- 

gar sörjd och saknad av oss föräldrar, 

syskon, släktingar och vänner. 

Färanäs,  Blädinge den 22 sept. 1917. 

Stina och Magnus Nilsson. 

Sv. Ps. 459, 451:7-8.  Joh. ev. kap. 17 

12091 
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Ur Smålandsposten N:o 4 Måndagen den 7 Januari 1918. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Blädinge hållplats, har fr.o.m. den 1 januari förändrats till järnvägs- och telegrafstation, 

hvarigenom Blädinge socken erhållit den sedan åratal efterlängtade utsträckta järnvägs-

förbindelsen med öfriga delar af Sverige. Socknens närmaste järnvägsstation har förut 

varit Alfvesta.    (Bilden infogad i efterhand, har aldrig varit publicerad i Smålandsposten). 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Onsdagen den 10 April 1918. 
 
(annons) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 108 Onsdagen den 17 Juli 1918. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed hava vi den smärtsamma 

plikten tillkännagiva 

att 

vår älskade son och broder 

Journalisten 

Erik Valfrid Johansson, 
i tron på sin Frälsare stilla avsomna-

de å Lugnets sanatorie den 9 dennes  

i en ålder av 24 år, 5 månader och 

15 dagar, djupt sörjd och saknad. 

     Södra Vare den 15 Juli 1918. 

Gustaf Karlsson, 

Karl o. David. 

9401 

 

TACK 
Till vänner och kamrater, som på ett eller 

annat sätt bidragit till de dyrbara vackra 

presenter, som vi fingo mottaga vid vår 

flyttning från Lamhult, äfvensom för alla 

öfriga vänskapsbevis, som komma oss till 

del vid afresan, vilja vi framföra vårt 

uppriktiga och hjärtliga tack.  

  Blädinge den 5 April 1918. 

   Gertrud och C. E. Gustafsson. 
 

Arbetsstyrkan under Blädinge stations byggande sommaren 1917. 
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Ur Smålandsposten N:o 113 Fredagen den 26 Juli 1918. 
 

Högtidlig begrafning.  I söndags jordades å 

Blädinge kyrkogård stoftet af f. småskollära-

rinnan Anna Persson, hvilken den 14 Juli aflidit 

efter någon tids sjuklighet. Den gamla lärarin-

nan ”Skol-Anna”, som hon vanligen kallades, 

var känd vida omkring som en kärnkvinna af 

gamla stammen. De flesta, både gamla och 

unga, inom Blädinge församling hafva gått i 

skolan hos Anna Persson, hvilken i mer än 40 år 

plikttroget och nitiskt har skött sin tjänst som 

småskollärarinna, den mesta tiden på 3 statio-

ner. 

  Mangrant följdes hon till grafven af sina forna 

lärjungar. Jordfästningen förrättades af kommi-

nister K. Holm, som höll griftetal i anslutning 

till Matt. 25:23 framhållande huru troheten i det 

ringa var det utmärkande draget hos den bort-

gångna. Kyrkokören sjöng sången ”Saliga de, 

som få från världens öden” samt före och efter 

jordfästningen Ps. 487. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 31 Augusti 1918. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att 

Gud den högste till sig hemkallat 

vår innerligt älskade son och vår 

käre broder. 

Folke Hilmer Sandahl, 
Som idag insomnade i den eviga 

hvilan, i en ålder af 18 år, 1 mån., 

djupt sörjd och saknad av föräldrar, 

syskon, svåger, övriga släktingar och 

vänner, hava vi den smärtsamma 

plikten att tillkännagiva. 

  Blädingenäs den 29 augusti 1918. 

Maria och Johan Sandahl. 

Syskonen. 
 

 

Sv. Ps. 477. 

 
 

Jag tager farväl och bjuder god natt, 

Åt hemmet farväl jag nu säger, 

Re´n länge jag lidit och lutat så matt, 

Mitt hufvud mot plågornas läger. 

Jag ber till min Gud om nåd för min själ 

Och hjälp för de mina till evigt väl, 

Min fader mig hörde i nöden. 

Nu finner jag hvila i döden. 
b11594  

 

Småskollärarinnan Anna Persdotter. 
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Ur Smålandsposten N:o 133 Fredagen den 30 Augusti 1918. 
 
I Amerika afliden småländing.  Efter några veckors sjukdom har Carl Gustaf Johnson 

aflidit i St. Croix Falls, Wisconsin. Den bortgångne föddes i Oby, Blädinge, den 12 April 

1841. År 1866 reste han till Amerika, ett år senare följd af sin maka. Förutom änka 

efterlämnar han tre söner och fyra döttrar. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 157 Fredagen den 11 Oktober 1918. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 188 Onsdagen den 4 December 1918. 
 
Från Blädinge skrifves till oss: Adventssöndagens gudstjänst fick i Blädinge och 

Vislanda kyrkor en alldeles särskild högtidlig prägel genom den vackra sång, som då 

presenterades af Blädinge kyrkokör. Den församlade menigheten som särskildt hvad 

Vislanda beträffar, till trängsel fyllde den stora kyrkan, fick då tillfälle lyssna till den 

välkända alltid lika innerligt klingande ”Hosianna”, samt Paul Nilssons stämningsfulla 

”Kring jorden skall höras, att Herren är Gud”. Blädinge sångkör som består af 26 

personer, står under kantor Esplings kunniga och intresserade ledning. Hvarje vecka öfvas 

kören 3 á 4 timmar, hvarför den numera har en stor repetoar och kan med sin sång 

bidraga till högtidlighetens höjande vid skilda tillfällen. 

 

Att  

Herren Gud till sig hemkallat 

vår innerligt älskade son och broder 

Edvid Conrad Widén 
Som stilla och fridfullt avsomnade i 

sitt hem tisdagen den 8 okt. kl. 7,15 

e.m., i en ålder av 21 år, 1 mån., 5 

dagar, bittert sörjd och saknad av oss 

föräldrar, syskon, övrig släkt, många 

vänner och kamrater, är det 

vår smärtsamma plikt  

tillkännagiva. 

Kojtet pr Wislanda den 8 okt. 1918. 

Johanna och Aug. Widén 
Karl, Ester, Emris, Gärtrud, Ellen,  

Algot, Ivar, Wiktor, Einar. 

Emilia o. Carl Andersson. 

Hulda o. Gustaf Holmberg. 

Anna o. Carl Gustafsson. 

 
Du skördats bort i unga år 

Och splittrat syskonringen, 

Du var ett ljus i livets vår 

Vi glömma ej dig ”ingen”. 

En sorgens tår vi torka av  

Ett hjärtligt tack vi sända 

Till dig uti din stilla grav 

Till livets ljus bli tända. 
13946 

 

 

 

Sv. Ps. 459, 451:7-8.  Joh. ev. kap. 17 

12091 
 

 

Att 

Herren Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

vår ömt älskade make och fader 

Landtbrukaren  

Johannes Daniel Hjärtqvist 
som stilla och fridfullt afsomnade 

efter blott några dagars sjukdom 

den 8 okt. kl. 2,30 f.m. i en ålder af  

60 år, 1 månad, 7 dagar, sörjd och 

saknad af mig, barn, barnbarn, samt 

öfriga släktingar och många vänner. 

ha vi den smärtsamma plikten 

tillkännagifva. 

Espemoen, Blädinge den 8 okt. 1918. 

Lisa Hjärtqvist 

Emil, Thea o. Karl, Sigrid, Gösta.  

Sv. Ps. 487. 

13872 
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Ur Smålandsposten N:o 161 Fredagen den 18 Oktober 1918. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Att 

Herren Gud till sig hemkallat 

Vår innerligt älskade maka och moder 

Ida Amalia Johansson, 
Som avled den 17 dennes kl. halv 1 

f.m. i en ålder av 27 år, 5 mån. och 27 

dagar, djupt sörjd och saknad av  

Son, föräldrar, syskon, svärfader, 

svågrar och svägerskor, samt öfriga 

släktingar och många vänner samt 

Vår lilla älskade dotter 

Evy Kerstin Augusta, 
Som avled söndagen den 6 dennes  

kl. 5 e.m. i en ålder av 7 mån. och 13 

dagar, hava vi den smärtsamma 

plikten tillkännagiva. 

Ekevarven den 17 okt. 1918. 

Aron Johansson. 

John och Joh:s Johansson. 

Sv. Ps. 275 v. 8 och 9. 
14820 

 

Järnvägsbevakning i Alvesta år 1918. 

Personerna fr. vänster, stående: Klas Blom, Färanäs, Sven Eng, Stendalen, Henrik Petersson, 

Blädingeås och Emil Torbjörnsson, Sissleboda. 

Fr. vänster sittande: Claes Dahl, Södra Vare, Aron Andersson, Norra Vare, Alfred Svensson, 

Norra Vare, Karl Svensson, Blädingeås Fridhem och Sven August Karlsson, Södra Vare. 
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Ur Smålandsposten N:o 3 Onsdagen den 8 Januari 1919. 
 
Kommunalt, Blädinge.  Kyrkostämma med Blädinge församling hölls den 29 December. 

  Till suppleant i kyrkorådet åren 1919-1920 för kyrkovärden J. P. Karlsson, Norra Vahre, 

valdes hemmansägaren Ernst Karlsson i Hjälmaryd.  

  Till ledamöter i skolrådet åren 1919-1923 valdes komminister K. Holm, fjärdingsman  

O. M. Rosen, Hallåkra, och hemmansägaren Sven Johan Magnusson i Nyagård.  

  Att revidera kyrkans och skolans räkenskaper för år 1918 valdes landtbrukaren Th. 

Sandahl, Blädingenäs och hemmansägaren Claes Dahl i Södra Vahre med hem-

mansägaren Alfred Svensson i N. Vahre som suppleant.  
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 11 Onsdagen den 22 Januari 1919. 
 
En ny, modern landtkvarn, har under sommaren 1918 uppförts vid Oby gård i Blädinge 

församling. Kvarnen, som drifves af vattenturbiner, har nya moderna maskiner och 

konstgjutna kvarnstenar, hvarvid förmales all slags spannmål, majs m.m. Det gamla 

vattenfallet i Oby har också fått en annan uppgift efter att under årtionden har fått för-

rinna utan någon nytta. Vid kvarnen har nämligen också monterats en elektrisk kraft-

station. F.n. förser den visserligen endast Oby gård med ljus, värme och kraft, men planer 

äro å färde att med tillhjälp af detta vattenfall äfven elektrifiera Blädingenäs, Blädingeby 

och Blädinge järnvägsstation m.fl. närliggande ställen.  

  Ägaren till Oby håller också på att afsluta affär med Hällaryds mekaniska verkstad, 

hvilken skall leverera turbiner och färdigt maskineri för en hafregrynsfabrik vid Oby 

kvarn. Redan nu tillverkas hafregryn och korngryn vid Oby, hvilka dock icke 

ångprepareras, men meningen är, att genom den nya anläggning, som planeras och skall 

vara färdig till hösten d. å., skola ångpreparerade och elektriskt torkade hafregryn och 

korngryn kunna tillverkas i ganska stor skala. Det är meningen, att så fort 

spannmålsregleringen upphör, kvarnen skall uppköpa all slags spannmål till förmalning 

och särskildt korn och hafre för grynberedning. 

  Vattenfallet vid Oby blir således väl tillvarataget och Blädinge församling får sin första 

industri. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 17 Lördagen den 1 Februari 1919. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auktion. 
 

Torsdagen den 6 Februari med början 

kl. 12 på dagen låta sterbhusdelägarne 

efter aflidne polisöfverkonstapeln 

Engstam i Marielund Blädingenäs på 

fri och öppen auktion försälja följande 

bosaker, nämligen: 

Sängar, bord och stolar, koppar, linne 

och sängkläder, 3 st. bisamhällen jäm-

te bi- och trädgårdsredskap, möbler 

och en damcykel m.m. 

Kände köpare erhålla 2 månaders 

anstånd med betalningen. 

Alfvesta och Södra Vahre den 31 Jan. 

1919. 

Bertrand Engnell.  C. M. Johansson. 

                                                                        173 
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Ur Smålandsposten N:o 13 Lördagen den 25 Januari 1919. 
 

(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor auktion 
å Hästar, Nötkreatur och Får 

å OBY GÅRD. 
 

I anledning av foderbrist och svårighet att anskaffa tillräckligt med foder 

försäljes å Oby gård Alvesta å offentlig frivillig auktion måndagen den 10 

februari kl. 12 på dagen följande kreatur: 

HÄSTAR: 1 par eleganta vagnshästar – kuperade fuxar med bläs 4 à 5 år; 

1 st. ren ardennerhingst, 5 år, fallen efter från Belgien importerad fader 

och moder, hvilka båda äro premierade med bokstaven B; 

1 st. ren ardennersto 14 år gammalt premierad med B utmärkt fölsto; 

1 st. stoföl, ren ardenner, med B-premierad moder och A-premierad fader; 

1 st. stoföl fallet efter med A premierad fader och moder blandad ardenner; 

3 st. goda arbetshästar, varav 2 ston och 1 valack; 

FÄKREATUR: 2 par stora kraftiga oxar, 14 och 14 ½ kvarter i god 

kondition; 

1 st. premierad tjur, R.S.B. 2 ½ år gammal; 

20 st. stora goda kor i god kondition, dels nyburna, dels dräktiga; 

20 st. kvigkalvar och kvigor, dels uppbundna och dels färdiga att binda; 

FÅR: Cirka 100 st. av dels cheviot dels oxfordshiredown, alla 

nyburna eller dräktiga, i mycket god kondition. 

Samtidigt säljes 1 ramsåg med 2 stockvagnar och 2 sågblad, allt i 

utmärkt skick och färdigt för användning.  

Katalogen över djuren tillhandahållas från gårdskontoret även stamtavlor 

över premierade djur samt hingsten.  

Godkände inropare erhålla 3 månaders betalningsanstånd. Äganderätten till 

de försålda varorna förbehålles intill dess de blivit betalda. 

Skjutsar möta vid tåg i Alvesta, Vislanda och Blädinge stationer efter 

beställning på telefon 36 Vislanda. 

Å Alvesta och Vislanda järnvägshotell kunna resande intaga frukostmiddag 

före uppresan till auktionen. 

Alvesta och S. Vare den 20 Januari 1919. 

Bertrand Engnell.                                     C. M. Johansson. 
119 
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Ur Smålandsposten N:o 31 Onsdagen den 26 Februari 1919. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 34 Måndagen den 3 Mars 1919. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt allt 

min innerligt älskade maka och vår 
lilla kära mamma 

Zelma 
insomnade så lugnt och fridfullt från 

sitt svåra men med oändligt tålamod 

burna lidande i dag kl. 2,20 f.m. född 

den 10 Maj 1860 efter ett liv i själv-

förgätande uppoffrande kärlek, läm-

nande oss i namnlös sorg och saknad. 

Blädingenäs pr Alfvesta d. 28/2 1919. 

Thure Sandahl. 

Karin, Anna, Gustaf, 

Maja, Thure, Henrik. 

Syskonen. 
 

Mammas psalm: Sv. Psalmb. n:o 193. 

Mammas sista ord: 

”Mamma är hos er ändå”. 
3723 

 

Kungörelse. 
 

Genom offentlig auktion torsdagen 

den 6 nästa mars kl. 12 på dagen låter 

lantbrukaren John Sandahl i 

Blädingenäs försälja: 

2 st. hästar, därav ett sto om 3 år, 2 st. 

högmjölkande kor, 2 st. ungdjur, 2 st. 

får av oxfordshiredown samt en del 

höns. En nästan ny slåttermaskin med 

skördeapparat (Herkules), 1 hästräfsa, 

1 hackelseverk, 1 blåsharpa, plogar, 

harvar, årder m.m., 1 fjädervagn, 1 

packvagn, 2 arbetsvagnar, 1 par åk-

kälkar, 1 par arbetskälkar, häckar, 

sätrar, lejdrar m.m. 4 st. selar samt 

övrig remtyg, 1 ridsadel med tillbehör, 

1 parti otröskad råg- korn- och 

havrehalm, 2 st. dubbelbössor, 1 nytt 

Husqvarnagevär samt diverse möbler 

och husgeråd. 

Godkände inropare erhålla 3 månaders 

räntefritt betalningsanstånd. 

Alvesta och Södra Vare den 22 febr. 

1919. 

Bertrand Engnell.  C. M. Johansson. 

                                                                    3417 
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Ur Smålandsposten N:o 60 Onsdagen den 16 April 1919. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 72 Fredagen den 9 Maj 1919. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att 

Herren Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

vår ömt älskade fader 
f.d. hemmansegaren 

Jonas Magnusson, 
Som hastigt afled idag kl. 10 f.m. i en 

ålder af 65 år och 20 dagar, djupt 

sörjd och i tacksamt minne bevarad af 

barn, barnbarn, syskon, samt öfriga 

slöktingar och vänner, hafva vi den 

smärtsamma plikten  

tillkännagifva. 

Södra Vare Norregård den 14 April 1919. 

                                Barnen. 
 

Sv. Ps. 221 v. 3. 
 

 

Att 

Gud den högste behagat 

hädankalla 

vår älskade son och broder 

KARL, 
som efter några få dagar under svår 

sjukdom avled onsdagen den 7 maj 

1919 i en ålder af 48 år och 3 

månader, lämnande i djup sorg mig, 

syskon samt släkt och vänner, hafva 

vi den smärtsamma plikten 

tillkännagifva. 

Bonäs Blädingenäs den 7 maj 1919. 

                          Eva Blid. 

      Syskonen. 

Sv. Ps. 473. 

8003 
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Ur Smålandsposten N:o 86 Måndagen den 2 Juni 1919. 
 
Blädinge tågförbindelser.  Med anledning af en framställning från kommunalstämman i 

Blädinge om tidigare morgonförbindelser med Alfvesta och Wexiö under nästkommande 

tidtabellperiod har järnvägsstyrelsen bestämt, att godståget n:r 1358, hvilket medför tredje 

klass personvagn till Alfvesta, gifvits uppehåll i Blädinge.  

  Enligt det af styrelsen fastställda förslaget till nästa tidtabell kommer nämnda tåg att 

afgå från Blädinge kl. 8,16 och ankomma till Alfvesta kl. 8,31 f.m. 

  Styrelsen framhåller emellertid, att tiden för den nya tidtabellens ikraftträdande ännu ej 

kunnat fastställas. Dock kan styrelsen meddela, att densamma icke kommer att tillämpas 

vare sig den 1 Juni eller den 1 Juli 1919. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Fredagen den 22 Augusti 1919. 
 
Prästboställena i Vislanda pastorat.  Pastoratsstämma hölls i Vislanda den 19 dennes 

under komminister K. Holms ordförandeskap. Stämman hade först att besluta angående 

bostäder åt kyrkoherden i Vislanda och komministern i Blädinge från och med den 1 maj 

1920 och beslöts enhälligt att kyrkoherdens bostad skall utgöras af den nuvarande 

prästgården och nybyggnad företages å Blädinge stom för komministern. Denna byggnad 

skall vara färdig den 1 oktober 1921. Enligt k.m:ts resolution äger komministern intill 

dess byggnaden blifver färdig åtnjuta hyresersättning med 700 kr. pr år. En kommitté 

utsattes för att utreda byggnadsfrågan och invaldes i densamma riksdagsman P. M. 

Olsson i Blädinge, handl. Emil Svensson i Vislanda, nämndeman C. M. Johansson,  Södra 

Vare, snickaren Gustaf Petersson, Björkelund och A. J. Jonsson i Näshult med 

kyrkovärden E. O. Petersson i Näs som suppleant. Såsom sammankallande utsågs 

riksdagsman P. M. Olsson. Att närvara vid af och tillträdessystemen i nästa månad valdes 

kyrkovärdarna G. S. Olofsson, Mörhult och E. O. Petersson, Blädingenäs. 

  Blädinge kommuns ansökan om inköp af mark från stomhemmanet intill Blädinge 

station, hvilken ansökan remitterades till stämman för yttrande tillstyrktes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 144 Onsdagen den 24 September 1919. 
 
Blädinge station. Länsstyrelsen har nu yttrat sig öfver järnvägsstyrelsens bekanta 

framställning om upplåtelse från stomhemmanet 3/8 mantal krono n:r 3 i Blädinge socken 

af mark för utvidgning af Blädinge station.  

  Då länsstyrelsen säger sig intet ha att erinra mot bifall till framställningen under villkor 

att ersättning för den mark, som för ändamålet erfordras skall utgå.  
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Ur Smålandsposten N:o 137 Fredagen den 12 September 1919. 
 

På Salens strand. 
 

(För Smålandsposten). 

 

Hur härligt det är att drömma 

på Salens strand en dag 

och lyssna förströdd 

till sakta förtonande böljeslag! 
 

Från fjärran belägna bygder 

den kommer dess blåa våg 

och sjunger om allt det vackra 

den sett på sitt långa tåg. 
 

Kring vattnets blånande yta 

sig sluter så mjukt och ljust 

den yppiga sommargrönska, 

som ögat skådar förtjust. 
 

I dungar af björkar och ekar 

de skygga dufvorna bo, 

Vid strandens viden och alar 

ses vildanden gunga i ro. 
 

Ett rörligt lif här skönjes 

på stränderna tätt invid,  

Du ser huru tågen ila 

med rastlös möda och id. 
 

På gulnade fält och tegar 

går arbetet raskt sin gång 

Vid liarnas klang i säden  

och skördefolkets sång. 
 

Hur skön är den ljusa taflan 

hvad färger i harmoni! 

Hvad stämning däröfver hvilar 

af sång och poesi! 
 

Men allt det sköna omkring dig 

mer skönt du tycker ändå, 

om uti din flickas ögon 

dess skönhet sig spelar och sår. 
 

Vid Salen ack, huru härligt 

att drömma hand i hand 

med en af de fagra tärnor, 

som vuxit på dess strand! 

Eric Johansson 
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Ur Smålandsposten N:o 179 Måndagen den 24 November 1919. 
 
Stor fastighetsaffär.  Den i Blädinge socken och vid sjön Salen vackert belägna herr-

gården Oby är med besättning, gröda och inventarier af godsägare Oskar Nilsson försåld 

till grosshandlaren I. S. Sjölin, Ljungby, för tillträde genast.  Priset bekantgöres ej. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 192 Onsdagen den 17 December 1919. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dödsfall.  Den 10 dennes afled i sitt hem Ingrid Kristina Carlsson från Björkelund under 

Blädingenäs Smedsgård i den höga åldern af öfver 85 år, efter att under mer än 60 år ha 

varit sängliggande. Vid 24 års ålder drabbades hon af en svår sjukdom och har sedan dess 

aldrig, utom under kortare stunder, kunnat lämna sängen.  

  Ett uppoffrande, kärleksfullt arbete för hennes vård under denna långa tid, först af 

föräldrarna och sedan af syskon, har hon således kommit i åtnjutande af, hvilket hon, som 

ända till sin död ägt de bästa själskrafter, och som med största tacksamhet uppskattat. 

  Döden kom visserligen för henne som befriaren från ett långvarigt lidande, men för 

hennes närmaste kännes likväl saknaden stor, då den aflidna alltid med förtröstan på Gud 

burit sitt lidande med det allra största tålamod.  

 
 

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 15 Januari 1920. 
 
Vespergudstjänst, hölls sistlidne söndag i Blädinge kyrka. Då vädret var vackert hade 

mycket folk infunnit sig, som i stilla andakt lyssnade till predikan och sången i kyrkan. 

Komminister K. Holm predikade öfver dagens text och sångkören förhöjde stämningen 

genom att sjunga tvenne sånger och deltaga i växelsångerna.  

  I detta sammanhang må nämnas att Blädinge sångkör under gångna året gjort vackra 

framsteg, tack vare flitig öfning och synnerlig skicklig ledning af församlingens kantor 

Erik Espling, som icke sparat någon möda i sitt arbete med sångkören. 

 

 

 

 
 

Efter öfver 60-årigt, med stort tålamod 

buret lidande avled idag i tron på sin 

frälsare 

vår kära syster och svägerska 

Ingrid Kristina Carlsson 
Från Blädingenäs Smedsgård, i en 

ålder av 85 år, 6 månader och 25 

dagar, sörjd och saknad av oss, 

syskonbarn, släkt och vänner. 

Blädinge den 10 dec. 1919. 

     Anna Carlsson. 

Maria o. Gustaf Johansson. 

Sv. Ps. 477. 
20107 
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Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 21 Februari 1920. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 20 Mars 1920. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår lilla älskling 

Henry 
hemkallades till den himmelske 

fadern efter ett svårt lidande onsdagen 

den 18 februari i en ålder af 1 år och 9 

månader, sörjd och saknad men i ljust 

minne bevarad. 

Blädinge stn. den 20 februari 1920. 

Elna och Edvin Johansson. 

Börje. 

 

Ett litet bärgat lamm han är, 

Den lille, som vi höllo kär. 

Ty se, han fick ett gladligt bud, 

Kom lilla Henry, kom hem till Gud! 

                          Sv. Ps. 345.            b. 2560 

 

Att 

Gud i sitt allvisa råd till sig  

hemkallat 

vår ömt älskade moder 

Kristina Maria Eriksson 
född Jonasson 

som stilla och fridfullt afsomnade i 

tron på sin frälsare idag kl. 3 e.m.,      

i en lefnad af 80 år, 4 mån. och 21 

dagar. Djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad af oss barn, barnbarn, 

moder, släkt och vänner, hafva vi den 

tunga plikten tillkännagifva. 

Blädingenäs den 16 Mars 1920. 

Jenny o. Ernst.     Selma o. Gustaf. 

Teolinda. 

Hvila ljuft du trötta mor 

Från all lifvets smärta,  

Tack för all din kärlek stor 

Ömma modershjärta. 

Sof i ro från sorger all 

Uti tysta griften, 

Kärt ditt minne lefva skall 

Under lifvets skiften. 

Sv. Ps. 477. Davids ps. 23. 
4166 



 
34 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 22 Juni 1920. 
 
Prästgården i Blädinge.  K. m:t har förordnat att prästgård åt komministerna i Vislanda 

pastorat skall förläggas å det af församlingen föreslagna området å stomhemmanet 3/8 

mantal krono n:r 3 Stom i Blädinge socken. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Torsdagen den 1 Juli 1920. 
 
En afslagen ansökan.  K. m. har afslagit Blädinge kommuns bekanta anhållan att för ny- 

och ombyggnad af vägar samt till upplagsplatser och byggnadstomter vid Blädinge 

nyanlagda järnvägsstation får från eklesiastika lönebostället 3/8 n:r 3 Stom i Blädinge 

socken inköpa ett område om 15 hektar beläget invid nämnda järnvägsstation å ömse 

sidor om järnvägen. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Söndagen den 29 Augusti 1920. 
 
Öfverkörd och dödad af tåget.  En okänd mansperson blef natten till igår öfverkörd och 

dödad af något af tågen 1363 eller 12 å linjen Blädinge – Vislanda, omkr. 300 meter 

söder om Boda grusgrop. Den förolyckade, som synes hafva varit omkring 30 år gammal, 

hade gått på banan ledande en cykel.  

  Enligt hvad Smålandsposten senare har inhämtat från platsen för olyckan, har det med 

ledning af hos den döde påträffade papper konstaterats att hans namn var Axel Johansson 

från Fileboda i Hjortsberga s:n. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 139 Torsdagen den 2 September 1920. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Att 

Gud behagat hädankalla 

vår käre son och vår broder 

Axel Johansson. 
Som genom olyckshändelse afled 

fredagen den 27 Aug. i en ålder av 23 

år, 11 mån., 11 dagar, djupt sörjd och 

i tacksamt minne bevarad av 

föräldrar, syskon och trolovad, samt 

släktingar och många vänner, ha vi 

den smärtsamma plikten 

tillkännagiva. 

Fileboda pr Hjortsberga den 31 aug. 1920. 

 Anna och Vilhelm Johansson 

Ernst, Linnéa, Anton, och Per. 

Sv. Ps. n:o 489. v. 3,4. 

12460 
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Ur Smålandsposten N:o 147 Torsdagen den 16 September 1920. 
 
Nära att bli öfverkörd, och dödad var i går en 87-årig gubbe *Jon Larsson från Södra 

Vare i Blädinge socken, som ämnade besöka marknaden i Vislanda och färdades å 

järnvägslinjen emellan Sälhyltans vakthus och Vislanda station, då ett gruståg passerade. 

Den gamle som har mycket dålig hörsel, befann sig på sidan om spåret men träffades av 

lyktan å loket och erhöll ett par större sår i hufvudet. 

  Lyckligtvis fanns doktor Björn Björnsson vid tillfället hemma hos sina föräldrar och 

kunde genast tillkallas för att ägna den skadade den första vården, hvarefter denne så fort 

sig göra lät, fördes till Ljungby lasarett. Huruvida inre allvarliga skador föreligga kunde 

ej genast afgöras. 
 *Jon Larsson eller ”Jon Värre”, som han allmänt kallades, överlevde olyckshändelsen med ett par dagar. Han avled på 

Ljungby lasarett den 17 september 1920.  

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 25 September 1920. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Lördagen den 30 Oktober 1920.  
 
Skördad i unga år.  I går vid 12-tiden på f. m. afled på Wexiö lasarett i en ålder af 18 år 

Oskar Friberg, son till landtbrukaren Peter Friberg i Hult Lövhult, Blädinge socken, och 

hans maka. 

  Den bortgångne ynglingen blef i söndags slagen af en häst. De inre skador som däraf 

uppkommo, har nu ändat hans lif. 

  Oskar Friberg var en begåfvad, redbar ung man, allmänt omtyckt. Han sörjes närmast af 

föräldrar och syskon. 

 

Tillkännagifves 

att 

Gud behagat hädankalla 

min älskade make och vår fader, 

Byggmästaren 

Johan August Svensson 
som stilla afled i sitt hem den 21 sept. 

1920, i en ålder af 69 år, 2 mån., 5 

dagar, djupt sörjd och saknad af oss, 

öfriga slägtingar och vänner. 

Oby pr Blädinge den 21 sept. 1920. 

                          Ingrid Svensson 
                                       f. Karlsson. 

        Barnen. 

13550 
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Ur Smålandsposten N:o 191 Torsdagen den 25 December 1920. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 23 December 1920.  
 
Silfverbröllop med kyrkan, kan i år firas af kyrkoherden i Vislanda-Blädinge pastorat 

Bror Knut Evert Holm och komministern i Härlunda Anders Peter Urzander, hvilka den 

22 December 1895 af biskop N.J.O.H. Lindström prästvigdes i Växjö domkyrka. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Tisdagen den 22 Februari 1921. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Att  

Gud till sig behagat hädankalla 

vår käre fader och morfader 

Snickaren 

Johan Gummesson 
i en ålder av 84 år, 12 dagar, sörjd och 

i tacksamt minne bevarad av barn, 

barnbarn, och barnbarnsbarn, 

tillkännagives härmed. 

Blädingenäs den 27/11 1920. 

                                      Barnen 

Sv.Ps. 461 v.8. 

Efter slutat arbete är vilan ljuv. 

 

Att 

Herren Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

vår älskade moder, 

Ritta Kristina  
Johansson 

född Halldin, 

 som efter ett långvarigt tåligt buret 

lidande avled härstädes i tron på sin 

frälsare fredagen den 18 februari 1921 

kl. 6,30 f.m. i en ålder av 85 år, 1 

månad, 17 dagar, djupt sörjd och 

saknad av oss barn, barnbarn, 

släktingar och vänner, hava vi den 

smärtsamma plikten tillkännagiva.  

Blädingenäs Östregård den 21februari 

1921. 

                             BARNEN. 

Sv. Ps. 477. 
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Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 12 Mars 1921. 
 
(annons) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 43 Torsdagen den 17 Mars 1921. 
 
Bröllop, firades söndagen den 27 Febr. i Blädinge kyrka, då därstädes vid allm. 

gudstjänsten av kyrkoherde Holm sammanvigdes svensk-amerikanaren hemmansäg. Carl 

Peter Brolien och fröken Ida Karlsson i Blädingsås. I den vackert klädda kyrkan hade 

samlats så mycket folk att de till trängsel fyllde densamma. 

  Högtidligheten förhöjdes med sång av kyrkoherden, som ville hedra brudparet för den 

vackra gåva, som av detsamma överlämnades till kyrkomusikens höjande – nämligen 500 

kr. såsom grundplåt till en ny orgel. 

  Efter gudstjänsten gav brudens moder middag för ett 150-tal gäster. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 31 Mars 1921. 
 
(annons) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnads- 
               Entreprenad. 
Anbud å tillbygge vid Blädinge ålder-

domshem ingifves till fattigvårds-

styrelsen i Blädinge senast den 26 

dennes. Arbetet skall utföras enligt 

ritning och arbetsbeskrivning och vara 

fördigt till avsyning senast den 1 nästa 

Oktober. Anbud skall vara försett med 

antaglig borgen för arbetets ordentliga 

utförande och de förskott som 

möjligen kunna ifrågakomma. 

Blädinge den 10 mars 1921. 

                        Fattigvårdsstyrelsen. 
 

Fastighets- eller 
      arrendeauktion. 

Fredagen den 8 nästa april kl. 12 på 

dagen försäljes genom öppen och fri-

villig auktion det goda och natursköna 

godset Oby säteri, c:a 4 km. från 

Blädinge station, innehållande c:a 220 

tunnl. 1:ma åker och 380 tunnl. skog 

och goda beteshagar, mycket skog 

finnes. Torp, nybyggd kvarn, såg- och 

elekticitetsverk vid eget vattenfall, 

värdefull bränntorvmosse o.s.v. 

Om egendomen icke nöjaktigt kan säl-

jas utropas den å 5 års arrende. 

Närmare upplysningar från 

Oby gårdskontor pr Blädinge. 
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Ur Smålandsposten N:o 72 Tisdagen den 10 Maj 1921.  
 
Vårarbetet inom Allbobygden, fortskrider raskt framåt ändock väderleken är ganska 

kall. På de mesta ställen har potatisen redan kommit i jorden, sådden av vårråg och 

vårvete torde även vara avslutad. På mossmarkerna torde det ännu dröja någon vecka 

innan sådden där kan taga sin början. Jorden är torr överallt, så ett uppfriskande regn vore 

nu ganska välbehövligt. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 81 Torsdagen den 26 Maj 1921. 
 
Försäljning av soldattorp.  K.m. har förordnat att stomhemmanet Blädinge N:r 3 i 

Blädinge socken tillhörande andel i åbyggnaderna av soldattorpet N:r 119 vid Skatelövs 

kompani av Kronobergs regemente skall genom vederbörande landsfiskals försorg i 

vederbörlig ordning försäljas å offentlig auktion, samt att inflytande försäljningsmedel 

skola överlämnas till vederbörande kyrkoråd att förvaltas och användas till prästerskapets 

avlöning. 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 28 Maj 1921. 
 

Skogsbrand vid Gemla och Blädinge. 

  Skogseld utbröt i torsdags vid Gemla. Den släcktes emellertid innan den hunnit taga fart 

och anställa någon skada. 

  I Blädinge uppstod likaledes eld. Här troddes det, att elden förorsakats av det extratåg, 

som från Alvesta transporterade militärer. Det såg en stund ganska hotande ut, och elden 

fick god näring i de torra mossarna. Efter en stund blev man även här herre över 

densamma. 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Torsdagen den 16 Juni 1921. 
 
Bröllop, firades i söndags i Södra Vare, Blädinge församling, då hr P. A. Nelsson från 

Vislanda sammanvigdes med fröken Ninni Davidsson. Vigseln förrättades av kyrkoherde 

K. Holm fr. Vislanda.  

  Efter vigseln gavs supé varvid kyrkoherde Holm talade till brudparet. Gästernas antal 

voro ungefär 150. Byns ungdom hade hyllat brudparet genom att resa tvenne vackra 

äreportar. Kulörta lyktor voro upphängda överallt vid bröllopsgården. 

  Ett flertal telegram ankommo till de nygifta under dagens lopp. 
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Ur Smålandsposten N:o 112 Torsdagen den 21 Juli 1921.  
 
Brunnsgrävning, försiggår nu på en del platser i de småländska bygderna på grund av 

den rådande bristen på det för folk och boskap oumbärliga vattnet. På en del ställen 

projekterar man att genom fördjupning av förut varande, nu så gott som uttorkade 

brunnar, uppsöka eventuellt längre ned i jorden eller berget liggande vattenådra eller 

vattenförande lager. Många vattendrag äro likaledes nu uttorkade och vattenståndet i 

sjöarna är för närvarande mycket lågt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 128 Torsdagen den 18 Augusti 1921.  
 
(annons) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs- 
           Auktion 

å fastighet och lös- 
egendom. 

Genom offentlig auktion, som förrättas i 

Högelycke av Blädinge socken 

Torsdagen den 25 augusti 1921 kl. 10 

f.m., kommer att försäljas fasta 

egendomen ¼ mantal Högelycke.  

  Villkoren för försäljningen av 

fastigheten tillkännagivas vid auktions-

tillfället. 

  Samtidigt försäljes yttre lösegendom å 

fastigheten, varav framhålles: 3 hästar, 4 

kor, 1 tjur, 2 ungnöt, 2 kalvar, 5 får med 

lamm, 25 höns, 1 15 hkr. lokomobil, 1 

torvälta med elevator, 1 lastkran vid 

Vislanda station, 1 25 hkr. motortraktor, 

plogar, tippvagnar med räls, 1 gödsel-

spridare, 1 radsåningsmaskin, en 

slåttermaskin, vagnar och övriga åker-

bruksredskap, vidare en 3-tons lastbil. 

  Dessutom kommer att försäljas diverse 

inre lösegendom.  

  Godkände inropare erhålla 2 månaders 

räntefritt betalningsanstånd. 

  Äganderätten till de försålda varorna 

förbehålles tills de blivit betalda. 

Alvesta och Södra Vare den 13 Augusti 

1921. 

Bertrand Engnell.  C. M. Johansson. 
Sysslomän i konkursen. 
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Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 25 Augusti 1921.  
 
En högtidlig begravning, försiggick den 19 dennes i Blädinge, då till den sista vilan 

vigdes stoftet av f.d. hemmansägaren Aug. Johansson från Blädinge Västregård. 

  Vid avfärden från sorgehuset talade kyrkoherden K. Holm, som även förrättade 

jordfästningen. Efter begravningsaktens slut samlades man i kyrkan, hvarest pastor 

Gustafsson i Blädinge talade över bibelordet: ”Saliga äro de fattiga, ty dem hörer 

himmelriket till”. Kantor Espling sjöng under orgelackompagnemang ”Mina levnads-

timmar stupa”, och Blädinge sångkör sjöng ”Saliga de, som få från världens öden”. 

Högtidligheten avslöts med begravningsmässan. 

  Efteråt samlades begravningsgästerna till Blädinge Västregård, där middag serverades. 

Därvid talade kyrkoherde Holm, framhållande hurusom den avlidne varit en föredömets 

man. Hans plats i kyrkan sågs sällan eller aldrig tom. Söndagen var för den gamle den 

käraste dagen, och i kyrkan deltog han med god musikalisk uppfattning åt sången och 

ägnade sig med andakt åt gudstjänsten.  

  En mängd kransar hade sänts till båren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 125 Lördagen den 13 Augusti 1921.  
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Att  

Herren gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

vår innerligt älskade make och fader 

f. hemmansägaren 

O. A. Johansson, 
född den 9 april 1850, som stilla och 

fridfullt insomnade i tron på sin 

frälsare den 9 augusti 1921, lämnande 

maka barn och barnbarn, släkt och 

många vänner i djupaste sorg, hava vi 

den smärtsamma plikten 

tillkännagiva. 

Blädinge den 9 aug. 1921. 

                        Maria Johansson 

   Barnen 

Sv.Ps. 473, v.1 o.2. 
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Ett sångarmöte i 

Blädinge. 
 

Ett 70-tal sångare samlade i 
Blädinge på måndagen. 

 
(Från vår korrespondent.) 

 

   

  På inbjudan av Sällskapet Kyrkosångens Vänner samlades i måndags Aringsås, 

Skatelövs och Blädinge sångkörer, tillsammans ett 70-tal sångare, till ett gemensamt möte 

i Blädinge.  

  Kl. ½ 2 e.m. började en generalrepetition av de sånger, som senare skulle utföras i 

kyrkan. Under repetitionen visade det sig, att med enhetlig ledning, det ej möter någon 

som helst svårighet, att få en tillfälligt större kör väl samsjungen.  

  Efter repetitionen bjödos sångarna på kaffe och läskedrycker, varefter man samlades i 

kyrkan, som var fullsatt av åhörare. 

  Kören började med att under kantor Amos Svenssons ledning sjunga Beethovens ”I 

himlar”, Ivar Wideéns ”Kring jorden”, samt ”Tröster mitt folk” av Palmér. Utförandet av 

sångerna var mycket gott och gjorde ett mäktigt intryck. 

  Härefter följde en avdelning solosånger utförda av hrr Tenno Vironi och Alexander 

Arder från Reval, vilka efter studier i Rom, f.n. vistas å direktör Karl Nygrens sång-

institut, Alvesta. Först och sist måste erkännas, att så praktfulla och välskolade röster, 

som dessa båda sångare visade sig besitta, det säkerligen mera sällan erbjudes svensk 

publik att njuta av. Sångarna sjöngo till sist en duett där deras kolossala röstresurser 

alldeles överväldigade åhörarna. Dir. Nygren ackompagnerade. 

  Kören sjöng därefter under kantor Esplings ledning Bortniansky´s ”Israels herde” samt 

Josefssons ”Herren är konung”, varpå domkyrkokomminister Thornell, Växjö, höll ett 

föredrag om lokalkörerna, deras uppgifter och betydelse för gudstjänstlivet. Föredrags-

hållaren betonade att körens uppgift består dels i ledning av kyrkosången, dels själv-

ständigt sjungande samt framhöll vikten av att församlingarna mera än nu visa intresse 

och tacksamhet till sina körer samt ekonomiskt understödja desamma. 

  Efter föredraget sjöngs Ps. 271, varefter komminister Josef Gustafsson från Blädinge 

höll en kort betraktelse. Därpå förrättades aftonbön av kyrkoherde Holm och dom-

kyrkokomminister Thornell, varvid den senare utförde de liturgiska partierna. Efter Ps. 

500 vv. 3-4 sjöng kören ”Tröst” av Merikanto samt ”Tonerna” av Lagerkrantz. 

   Kyrkoherde Holm uttalade därefter ett tack till alla som bidragit till högtidsstunden i 

kyrkan och vände sig därvid särskilt till kantor Espling, som nu avflyttar till sin nya plats 

i Svalöv. Han tackade kantor Espling för hans förtrutna och intresserade arbete för 

kyrkosången dels inom församlingen, såsom bildare och ledare av Blädinge kyrkokör, 

dels såsom medlem i sällskapet K.S.V., där kantor Espling var andre sånganförare och 

mycket flitigt deltagit i K.S.V:s arbete. Han tillönskade kantor Espling lycka och trevnad 

på den nya platsen. Kyrkoherde Holm tolkade även saknaden av K.S.V:s nyligen avlidne 

ordförande, f. folkskoleinspektör Franzén.  

  Högtidligheten avslutades med ”Oss välsigna och bevara”, varefter deltagarna under 

orgelmusik lämnade kyrkan. 

  Sångarna samlades en stund på skolgården, där ett antal körsånger sjöngos och därefter i 

skolsalen ett enkelt samkväm, varefter tal för kantor Espling och ett flertal körsånger 

förekommo. Man skildes åt med minnet av en mycket stämningsfull högtidsdag. 
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Ur Smålandsposten N:o 133 Lördagen den 27 Augusti 1921.  
 
Blädingeortens elektrifiering.  K. m. har medgivit A. I. Koskulls sterbhus att framdraga 

en högspänningsledning från Fridhem i Aringsås socken till Blädinge by i Blädinge 

socken. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 174 Söndagen den 6 November 1921. 
 

Högtidsdagarna 

i Vislanda pastorat. 
 

Specialvisitation igår i Blädinge församling. 
  
 

(Från vår korrespondent.) 
 

  I Blädinge gamla kyrka, som ligger så vackert på en sluttning vid sjön Salens strand, var 

det igår en högtidsstund, i det att församlingen då i och för specialvisitation fick mottaga 

besök av stiftets biskop, som dagen förut hade förrättat specialvisitation i Vislanda. 

  Liksom Vislanda församling hade Blädinge församlingsbor prytt sin kyrka med präktiga 

mattor i gångar och kor, åstadkomna genom insamling. Altarbordet var för dagen prytt 

med en vacker blomsteruppsats. Klockan halv 11 tog högtidligheten sin början i kyrkan 

med att Blädinge väl övade sångkör från läktaren sjöng ”Huru ljuft det är att komma” 

under ledning av församlingens förutvarande kantor Eric Espling. Under en följd av år 

har kyrkoherde Holm och kantor Espling i Blädinge församling nedlagt ett fruktbringande 

arbete för församlingssångens höjande och uppryckning. Kraftig och fulltonig klingar 

också alltid psalmsången i Blädinge kyrka. Sedan psalm 211: 1,2 avsjungits, bestegs 

predikstolen – ett gammalt minne från början av 1600-talet – av komministern i Blädinge 

församling Gustafsson, som med text ur Ebréerbrevets 12 kap. 1 o. 2 v., höll en kort men 

väckande predikan.  

  Komministern framhöll, hurusom en stor skara trosvittnen från himmelen blicka ned till 

jordens vandringsmän, och de väntar att vi skola vara med om tävlingskampen och vinna 

samma segerlön som de fått. De ha under sitt jordeliv ofta fört en stilla, undangömd 

tillvaro. Ingen har strött rosor på deras väg, men likväl framhåller aposteln dem såsom 

exempel för oss. Han manar oss att bortlägga allt, som hindrar oss under tävlingskampen, 

särskilt synden som vill insnärja oss. Dem, som i tid gå in i tävlingskampen, han får en 

rikare ingång än dem, som tillbringar en del av sitt liv i synd. Kristi kärlek bör upp-

muntras i kampen om segerlönen.  

  De stora skarorna trosvittnen i himlen har en gång lidit med och sörjt som vi, men de har 

legat vid Jesu fötter. Följen deras exempel! Se på Jesus, så förlorar synden sin makt! Tro 

på Jesus, det giver kraft att gå de gamla trosvittnenas väg och erhålla samma segerlön – 

Det eviga livet. 

  Efter avsjungandet av ps. 294: 6 vidtog förhör med församlingens skolbarn, först med 

ledning av lärarna och sedan av biskopen själv. Barnens goda svar, visade att de fått en 

gedigen undervisning. Biskopen gav också vid slutet av förhöret erkännande åt barnens 

goda kunskap, som visade att de fått höra och läsa mycket av Guds ord både i skolan och 

i hemmet. 

  Biskopen framhöll för barnen, att de ej skulle gå såsom vilsna får sin väg fram utan 

såsom rätta får, lyssna till den gode herden Herre Jesu röst. Han är, sade biskopen, 

densamme mot eder, som han varit mot edra fäder. Av honom får ni förlåtelse för edra 

synder och hjälp på levnadsvägen. Glömmen därför ej att tacka för allt detta, som edert 

tack skall visas genom att ni tjänar Gud i glädje och i sorg, i arbetssamhet och i trohet i 
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kallelsen. Ej minst i hemmet skola ni tjäna Gud och göra eder tjänst där med glädje. 

Hemmet är ej blott en plats, där ni skola få, utan lika mycket där ni skola giva med glädje. 

Undvik allt, som är simpelt och syndigt! Låt edert ljus lysa för människorna, att de må se 

edra gärningar och prisa Gud Fader som är i himmelen. 

  Sedan biskopen läst välsignelsen sjöngs psalmen 325: 10. 

  Efteråt hölls sammanträde med kyrko- och skolråd. 

  Pastor Gustafsson gav sedan för biskopen och flera präster och församlingsbor middag i 

den nya prästgården, som då så att säga invigdes. Under middagens lopp hälsade pastor 

Gustafsson biskopen i ett varmhjärtat anförande välkommen både till församlingen och 

prästgården. Härpå svarade biskopen i hjärtliga ordalag. Pastor Gustafsson var den förste 

prästman, som biskopen prästvigt, vars hem han gästade. Biskopen hade alltid önskat att 

få komma till detta pastorat. Här var den rena Smålandsbygden, och här hade han väntat 

att finna den gamla trofasta kyrkliga stammen. Han förväntningar hade också gått i 

uppfyllelse idag. Han hade med glädje konstaterat det stora kyrkliga intresse, som 

förefanns i församlingen. 
 

* 
 

  Den nya prästgården är belägen på en öppen plats helt nära kyrkan, varifrån man har en 

vidsträckt utsikt över sjön Salen och hela Blädinge by med omnejd. 

  Byggnaden vartill arkitekt Wiman i Växjö uppgjort ritningar, har uppförts av bygg-

mästare Johansson i Vislanda för ett pris av 33,500 kr. och på ett sätt, som länder honom 

till all heder. 

  En del planeringar äro ännu under arbete, vadan det hela torde gå på en kostnad av 

35,000 kr. 

  Prästgården inrymmer sju rum och kök samt är försedd med elektrisk belysning. Det 

hela bär prägel av synnerlig hemtrevnad och när sedan trädgården blir färdig, kommer 

Blädinge församling att glädja sig åt en prästgård, som både i yttre och inre avseende 

motsvarar alla förväntningar. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 180 Torsdagen den 17 November 1921. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Att 

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

min trofaste make och vår käre fader 

Hemmansägaren 

Johan Magni Jonasson, 
som efter ett svårt men med tålamod buret 

lidande stilla avsomnade idag kl. 5,25 f.m. 

i en ålder av 36 år, 11 mån., och 2 dagar, 

djupt sörjd och saknad av mig, barn, 

syskon, åldrig svärmoder, svågrar, övriga 

släktingar och många vänner har jag 

härmed den smärtsamma plikten 

tillkännagiva. 

Södra Ware den 16 nov. 1921.  

Ida Jonasson. 

Elisabet, Olof, Gunnar o. Bertha 

Sv. Ps. 468. 
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Ur Smålandsposten N:o 182 Söndagen den 20 November 1921. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 10 Januari 1922.  
 
Kommunalt Blädinge. Debiteringslängden för kyrka och skola för 1922 granskades, 

godkändes och underskrevs vid kyrkostämma den 27 Dec. 1921. 

  Till ledamot i skolrådet för 1922 – 1924 valdes komminister Josef Gustafsson. Till att 

revidera kyrkans och skolans räkenskaper för år 1921 valdes stationsmästare K. E. 

Gustafsson i Blädinge och hemmansäg. Klas Dahl i S. Vare, med hemmansäg. Alfred 

Svensson i N. Vare till suppleant.  

  Av kommitterande uppgjort förslag till instruktion för kyrkväktaren, vilket även 

granskats och tillstyrkts av kyrkorådet godkändes. Därefter bestämdes kyrkväktarens 

årliga lön till 300 kr. och 30 kr. för vård av vissa gravar. Till kyrkväktare för 4 år, räknat 

från 1 Januari 1922, antogs förutvarande kyrkväktaren Johan Johannesson i Blädingenäs. 

  Efter kyrkorådets förslag beslöt stämman att för vinnande av bättre utrymme för den nya 

orgeln å läktaren i kyrkan låta framflytta läktarebarriären en meter samt täta golvet i 

kyrkan och insätta ännu en dörr till kyrkans ingång framme i koret. Allt för en beräknad 

kostnad av omkring 670 kr., utom erforderligt trävirke. En kommitté bestående av 

komminister Gustafsson, kyrkovärdarne, riksdagsman P. M. Olsson och N. J. Viberg i 

Blädinge, fick i uppdrag att på bästa sätt låta ombesörja nyssnämnda arbete. 

  Att ingå till domänstyrelsen med ansökan att få utsyna erforderligt virke till repara-

tionerna i kyrkan uppdrogs åt kyrkoherde K. Holm. Genom byggmästare Magni 

Johansson i Vislanda skulle beräkning göras å den mängd virke, som åtgår till 

reparationerna. Kostnaderna för ovannämnda reparationerna bestridas av kyrkokassan och 

om dess medel ej räcka till, skall ett tillfälligt lån upptagas. 

  Till kyrkobyggnad vid diakonianstalten i St. Sköndal beviljades 10 kr. 

  Kyrkostämmans ordförande äger att bestämma dagar och tider för nästa års kyrko-

stämmor. 

 

 

Vår 
lilla kära 

A L M A 
Lämnade oss i dag i djupaste sorg i en 

ålder av 23 år, 2 månader och 2 dagar. 

Vislanda den 18 november 1921.  

Ida och Wilhelm Ehrenberg. 

Karl. 

Sv. Ps. 483. 

En fridens ängel ropa: Kom!, 

och hjärtat skall ej vackla. 

När du dig sakta vänder om, 

den bleka livets fackla. 

Så nöjd jag far den tysta färden, 

jag är så trött, så mätt på världen. 

 

Jordfästningen äger rum i Blädinge 

kyrka fredagen den 25 november 

1921 kl. 10,30 f.m. 
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Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 6 Februari 1922. 
 
Söndagens automobilprov i Alvesta, blevo mycket lyckade och hade samlat en till 

tusentalet uppgående åskådaremassa. Till tävlingarna hade ett antal äldre och nya vagnar 

anmälts. Snabbaste vagnen vid hastighetstävlingen på en tvåkilometersbana på sjön Salen 

var hr. Jöns Persson, Ford, vars körtid var 1 min. 51 sek., närmast följd av hrr. Anders 

Larsson, Alvesta, och F. Larsson, Ljungby. Här är att märka, att den segrande vagnen gått 

i allmän trafik under ett års tid. 

  I backprovet blev förste man hr. Anders Larsson på 39 sek., och andre Fredrik Larsson 

med 40 sek. och tredje man hr. Jöns Persson med 45 sek. 

  Första pris i de kombinerade proven erövrades således av hr. Anders Larsson, närmast 

följd av hrr. F. Larsson och J. Persson. 

  Efter tävlingens slut samlades deltagarna till gemensam middag å järnvägsrestaurangen. 

 

Tillbud vid automobilolycka.  En av deltagarna vid söndagens hastighetstävling med 

Fordbilar vid Alvesta påkörde under nedfärden till sjön en 6 års pojke, som med sin 

sparkstötting höll till på gatan vid bokhandeln i Alvesta. Dessbättre kom pojken undan 

med blotta förskräckelsen, men sparkstöttingen blev krossad. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 23 Februari 1922.  
 
I Amerika avliden småländing.  En av våra mest framstående landsmän i Minneapolis, 

U.S.A., Gust. Lagerquist, avled – enligt Svenska Amerikanska Posten – den 24 Januari i 

sitt hem i en ålder av 66 år. Den avlidne var född i Lisebro, Blädinge socken och kom till 

Minneapolis 1882. I många år innehade han hissfabrik och maskinverkstad. Under de 

senaste åren innehade han gjuteri och maskinverkstad i nordöstra Minneapolis och 

dessutom en hissfabrik i samma stad. Lagerquist var intresserad förenings- och 

sällskapsmedlem, och visade alltid stort intresse för stadens kommersiella utveckling. 

  Förutom en talrik vänkrets efterlämnar han såsom närmast sörjande änka, sönerna Frank 

Wilhelm, löjtnant vid flottan, Carl Samuel, ingenjör, samt dottern Hellen, gift med 

professor Bikle, samtliga i Minneapolis, samt en syster Betty i Seattle, en syster i Gemla 

och tvenne bröder f.d. järnvägstjänstemannen A. J Lagerquist och grosshandlaren 

Wilhelm Lagerquist, båda i Växjö. 

  Under de 40 år Lagerquist varit bosatt i Minneapolis, har han särskilt gjort sig känd 

bland sina landsmän genom sitt hjälpsamma och vänsälla väsen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 26 Februari 1922.  
 

Från Alvesta. 
 

(Brev till Smålandsposten.) 

    
 

  Att lära sig köra bil tycks höra till en persons allmänbildning att döma, av de många, 

som nu söka vinna färdighet i den ädla konsten. De elever, som utbildats av hr. Carltiz, 

fingo goda vitsord av besiktningsmannen. Men blir denna konst allmän, är det fara att den 

i sig förenar nackdelar. D.v.s. för bilägarna. För icke länge sedan hände i Malmö, att en 

bilägare blev av med sin auto, medan han var inne och åsåg en bioföreställning. Och i 
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Amerika är det ingen ovanlig företeelse att sådant händer. Vi får dock hoppas att vännen 

Fordson – Carltiz icke behöver uppleva något sådant. 
 

* 

  De, som äro missnöjda här i Alvesta äro husmödrarna. En fru ringde en dag upp i telefon 

och omtalade, att hon nödgats resa till Växjö och köpa ägg, därför att oblyga uppköpare 

taga både rubb och stubb. 

  På en del platser har kommunal- och municipalfullmäktige utfärdat förbud för upp-

köpare att före kl. 11 f.m. göra några partiuppköp, detta för att samhällenas egna 

innevånare först skola bli i tillfälle att förse sig med livsmedel. 

  I en tid, då alla måste göra inskränkningar för att få debet och kredit att gå ihop, måste 

man söka förebygga en sådan trafik. 

  Municipalfullmäktige har att taga ställning till frågan, och vi hoppas att någon av 

farbröderna tager upp den som motion. De, som icke blevo minst glada, vore våra 

husmödrar, vilka ha att bära matbekymren. 

                                                                                                                         Vidi. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 18 Mars 1922.  
 
Högtidliga passionsgudstjänster, i samband med nattvardsgång har hållits i Vislanda 

onsdagen den 15 och i Blädinge torsdagen den 16 Mars. På båda ställena höllos mycket 

gedigna och uppbyggliga predikningar av komminister J. Marelius, Frinnaryd i 

Linköpings stift. Skriftermål hölls i Vislanda av komminister J. Gustafsson och i 

Blädinge av komminister Marelius. Kyrkoherde Holm förrättade vid båda gudstjänsterna 

altartjänsten i liturgisk ordning vid passionsvesper samt utförde nattvardsmässan. I 

Vislanda kyrka sjöngo skolbarnen ”Kyrie Eleison” och utförde responsorierna. I Blädinge 

kyrka medverkade under kantor Johanssons ledning kyrkokören.  

  Båda kyrkorna voro till trängsel fyllda av åhörare, bland vilka märktes båda försam-

lingarnas skolbarn. I Blädinge kyrka hade även ett 30-tal skolbarn från Hjortsberga 

församling åtföljda av sina lärare infunnit sig. 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 58 Onsdagen den 19 April 1922. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Att 
 Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

min älskade make och vår käre fader 

Anders Fritiof Nilsson, 
vilken efter ett långt men tålig buret 

lidande afled, i Jutagård Blädinge, 

lördagen den 15 april 1922, i sitt 42 

levnadsår, djupt sörjd och i tacksamt 

minne bevarad av mig, barn, syskon och 

vänner, hava vi den smärtsamma plikten 

tillkännagiva. 

Chicago & Blädinge den 17 april 

1922.   

Ester Nilsson. 
född Friberg 

Evelyn.                   Olle. 

Syskonen. 

 



 
47 

Ur Smålandsposten N:o 57 Söndagen den 16 April 1922.  
 
Födelsedag.  50 år fyllde den 14 dennes hr. John Hedberg, direktör i Aktiebolaget John 

Hedbergs maskinaffär i Malmö. Direktör Hedberg är född i Blädinge församling i 

Kronobergs län och övertog i Malmö för 25 år sedan en mindre velociped- och 

maskinaffär, som under hans insiktsfulla ledning under åren arbetats upp till den största 

engrosaffär i branschen i södra Sverige. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Torsdagen den 20 April 1922.  
 
Tågförsening.  Ett missöde, som lätt kunnat få allvarliga följder, inträffade på onsdagen 

mellan Vislanda och Blädinge stationer. När uppgående persontåget n:r 8 befann sig vid 

Oby gård inträffade ett axelbrott å en medföljande godsvagn, vilket emellertid till all 

lycka i tid upptäcktes. Tåget blev dock härigenom försenat mer än en timma, så att tågets 

avgångstid från Alvesta, vilken är bestämd till 12,06 e.m., blev 1,20. Även anslutande tåg 

blevo genom missödet försenade. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Söndagen den 30 April 1922. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 29 Juli 1922.  
 
Fordvagnarna tagas nu direkt från Amerika.  Sedan en månad tillbaka råder en febril 

brådska vid Elof Carltins bilverkstad i Alvesta med sammansättning och hopmontering av 

Ford-automobiler. 

  Då det under vårsäsongen visade sig, att Fords monteringsfabrik i Köpenhamn ej kunde 

leverera tillräckligt för att täcka efterfrågan, beslöt hr Carltin att importera direkt från 

huvudfabrikerna i Detroit och nu har så många anlänt och ihopsatts, att leverans kan ske 

omgående. 

 

 

Härmed tillkännagives 
att 

Herren Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

min innerligt älskade make och  

vår gode fader, 

 f.d. Kyrkovärden 

Anders Johan Bengtsson, 
som efter en kort tids svår sjukdom stilla 

och fridfullt avled i sitt hem den 28 april i 

en ålder av 70 år, 6 månader och 10 dagar, 

djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av mig, barn, barnbarn samt släktingar och 

många vänner.  

Blädingeås den 8 april 1922.   

Karolina Bengtsson. 
Barn och Barnbarn. 

 

Sv. Ps. 434 v. 3-4. 
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Ur Smålandsposten N:o 68 Lördagen den 6 Maj 1922. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 103 Lördagen den 8 Juli 1922.  
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Att 

Herren Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

Min käre make och vår gode fader, 

Hemmansegaren 

Sven Johan Jonasson, 
som efter ett långvarigt, tåligt buret 

lidande, stilla avled i sitt hem, i en ålder 

av 79 år, 7 månader och 20 dagar, djupt 

sörjd och saknad av mig, barn, barnbarn, 

övriga släktingar och vänner, hava vi den 

smärtsamma plikten tillkännagiva. 

      Espetuna den 3 juli 1922.   

                 Kristina Jonasson. 
   Barnen. 

Sv. Ps. 221 v. 3. 

 

Sv. Ps. 434 v. 3-4. 

 
Tillkännagives 

att 

Herren Gud behagat hädankalla 

min älskade make och vår fader 

 f.d. Hemmansägaren 

Magnus Persson, 
som efter en kort tids svår sjukdom stilla 

och fridfullt avled i sitt hem den 4 maj i en 

ålder av 78 år, 11 mån. och 14 dagar, 

djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av mig, barn och barnbarn. 

Blädingeås den 4 maj 1922.  

               Karolina Persson. 

                  Barn och barnbarn. 

Sv. Ps. 473 v. 1. 
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Riksdagsman  P. M. Olsson 

i Blädinge. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 153 Torsdagen den 5 Oktober 1922.  
 

En 65-åring. 
 

  På lördag fyller en av Kronobergs läns märkesmän 65 

år. Mannen är riksdagsman P. M. Olsson i Blädinge, 

mångbetrodd sedan gammalt i allmänna värv mer än de 

flesta i våra bygder. 

  Riksdagsman Olsson har alltid varit Blädingebo. Han 

föddes av bondestam i Jutagården den 7 Oktober 1857. 

Vid 20-årsåldern vistade han såsom elev Grimslövs 

folkhögskola, vars styrelse han länge fram i tiden kom 

att tillhöra. Förtroendeuppdragens för honom långa väg 

började han blygsamt 25-årig som ordförande i Blädinge 

skytteförening, och som sådan fungerade han i hela 25 

år. Under tiden hade han i stigande grad tagits i anspråk 

för större allmänna värv. Redan 1893 utsågs han till 

kommunalordförande i hemsocknen, året därpå 

placerades han i landstingets bänkrad för Allbo, och ett 

tiotal år senare satt han som ledamot i skogsvårds-

styrelsen för Kronobergs län, av styrelsen för Grimslövsskolan och av styrelsen för 

småskoleseminariet i Växjö. Han är f.n. även ledamot i Skogsvårdssällskapets styrelse 

samt ledamot i styrelsen för Systembolaget i Växjö. 

  Vid riksdagsvalen 1905 sattes P. M. Olsson upp som det konservativa lantmannapartiets 

kandidat för Allbo härad efter Magnus Andersson i Lövhult. Olsson, propojournalistisk 

lantmannapartist, som det då hette, hade till motståndare kantor Per Borgh i Lekaryd, 

liberal propojournalist, och han segrade med 890 röster mot 226, som Per Borgh erhöll. 

År 1909 segrade han överlägset över Lindhagianen P. M. Gertsson i Alvesta med 1,195 

röster mot 248. Även genom de följande valen, sedan ny valkretsindelning blev tillämpad, 

veks en plats i andra kammaren för honom. Efter en kort vila överflyttades han 1920 till 

första kammaren, men vid andrakammarvalen i fjor återbördades han till den kammare, 

där han bäst trivs. Och i år har han kunnat fira 50-årsjubileum som riksdagsman. 

  Under sina riksdagsår har han åren 1909 – 1910 suttit i särskilda utskottet, under tiden 

1913 – 1917 i bankoutskottet och 1915 i automobilutskottet. Under den gångna riksdagen 

var han suppleant i stadsutskottet. Vid sidan av riksdagsutskottet var han på sin tid ledare 

av 1908 års propriationslagstiftningskommitté av försvarsberedningen av 1911 samt av 

idrottskommittén av 1915. Jämväl har han varit statsrevisor. Han är sedan 1914 riddare av 

Wasaorden.  

  De moderata lantmännen i vår bygd se i hr. Olsson, Blädinge en varm förespråkare, och 

genom en lång rad av motioner – bland de senaste en rörande jordbrukets produktions-

kostnader – har han befäst sitt namn som en god lantmännens åldersman i folkrepresen-

tationen. Även bland politiska motståndare har han ett stort anseende för sin rättrådighet 

och sitt karlavurna uppträdande. 

  Till hans hem i Blädinge strömma helt visst på födelsedagen ymniga och tillgivna väl-

gångsönskningar från skilda håll och kretsar. 
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Ur Smålandsposten N:o 137 Tisdagen den 5 September 1922. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 168 Tisdagen den 31 Oktober 1922.  
 
Dödsfall.  På fredagen avled kyrkoherden i Munsö, Nils Johan Thunblad i en ålder av 

nära 82 år. 

  Den bortgångne var född i Blädinge, blev student i Lund 1868 och prästvigdes 1871. 

Samma år blev han kapellpredikant i Åmot och 1876 komminister i Delsbo. År 1881 

kallades han till en lärarebefattning vid Augustanakollegiet i Rock Island, Nordamerika. 

Två år senare blev han kyrkoherde i Munsö. 

  Den bortgångne har utgivit ett flertal teologiska och juridiska arbeten samt uppbyggelse-

skrifter. Sedan 1919 var Thunblad ledamot av andliga ståndet av Wasaorden. 

  Den hädangångne var gift två gånger, första gången med Botilda Liljedahl som avled 

1918, andra gången med Augusta Lindgren, och han sörjes närmast av sistnämnda maka 

och av flera barn i första giftet. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att 

Vår käre son och broder 

A X E L 
efter ett långt och tåligt buret lidande stilla 

avled idag, i en ålder av 24 år och 20 

dagar, sörjd och saknad av oss föräldrar 

och syskon, jämte övriga släktingar och 

vänner. 

Lästad, Blädinge den 2 sept. 1922.   

Johanna och J. A. Lek. 
Syskonen. 

 

Store Gud, mitt hjärta lär, 

mot din kärlek rätt att svara. 

Du som gjorde, att jag är, 

och att jag skall evigt vara! 

Du att styra livets lopp, 

gav odödlighetens hopp. 
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Ur Smålandsposten N:o 171 Söndagen den 5 November 1922.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall.  I sitt hem i Blädinge avled i onsdags kväll hemmansägaren Sven Johan 

Jacobsson i en ålder av 67 år och 3 månader. Med Jacobssons bortgång gick en s.k. 

kärnkarl ur tiden. Han har nämligen ej legat sjuk någon dag på 17 år. Aldrig kände han 

sig svårmodig utan glad, klagade aldrig över tidens onda utan var alltid nöjd och belåten 

med tillvaron. 

  I sin ungdom var Jacobsson med vid en hel del järnvägsbyggen på olika platser i vårt 

land. Bl. a. deltog han vid byggandet av Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg och 

stambanan Bräcke-Storlien. Vid 1880-talets början utvandrade Jacobsson till Nord-

amerika och var bland de första nybyggarna i nuvarande staden Stamburgh i Michigan. 

Efter sin hemkomst omkring 1890 gifte Jacobsson sig och bosatte sig i Vislanda, varifrån 

han 1894 flyttade till sin födelseförsamling Blädinge, där han inköpte den lilla gård, på 

vilken han allt sedan dess varit bosatt. Således har hans liv både börjat och slutat inom 

Blädinge socken, vilken var hans käraste ort. Jacobssons lilla täppa var i början ej stor, 

men genom ett flitigt nyodlingsarbete har den betydligt utökats och genom god utdikning 

blivit torrlagd. 

  Då frågan uppkom om att få en järnvägsstation inom Blädinge var Jacobsson bland de 

första, som fattade intresse för saken.  

  Han var hos baningenjör Lindman i Alvesta och förfrågade sig samt hos baron Koskull 

på Engaholm för att förmå honom intresserad för saken och upplåta jord till byggnad. 

Sedan Jacobsson av dessa fått nödiga upplysningar och bistånd, gick han vid jultiden 

1914-15 genom nästan hela församlingen och försökte intressera folket för företaget samt 

att teckna bidrag till igångsättning.  

  Denna Jacobssons kraftiga insats resulterade i, att redan på sommaren påbörjades arbetet 

för stationsbygge i Blädinge, vilken blev upplåten för trafik redan följande år.  

  Trots sina fyllda 60 år deltog Jacobsson hela tiden i arbetet vid stationsbygget både med 

planering, schaktning m.m. 

  De senaste åren har Jacobsson varit hemma och skött sin lilla gård ända tills sjukdomen, 

lunginflammation, ändade hans verksamma liv. 

  Jacobsson sörjes närmast av maka och sju barn, fyra söner och tre döttrar samt släktingar 

och en stor vänskapskrets. 

 

Att 

Gud till sig hemkallat 

vår älskade make och fader 

hemmansägaren 

Sven Johan Jacobsson, 
vilken blott efter några dagars sjukdom 

stilla och fridfullt avsomnade idag kl. 6,45 

e.m. i en ålder av 67 år, 3 månader och 3 

dagar, lämnande oss i den djupaste sorg 

och saknad, ha vi den smärtsamma plikten 

tillkännagiva. 

Blädingenäs den 1 November 1922. 

Eva Jacobsson. 
Henry och Nanny. 

Sven. 
Annie och Samuel. 
Ellen. Tekla. Oskar. 

Hjalmar. Ture. 

Sv. Ps. 477. 
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Ur Smålandsposten N:o 185 Torsdagen den 30 November 1922.  
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Torsdagen den 28 December 1922. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Härmed tillkännagives 

att 

vår innerligt älskade maka och 
goda moder 

Anna Katharina Karlsson, 
efter en tids tåligt buret lidande avled i sitt 

hem den 23 dennes, i en ålder av 84 år,  

9 månader och 16 dagar, djupt sörjd och 

saknad samt i ljust och tacksamt minne 

bevarad. 

Norra Vare, Blädinge den 23 dec. 

1922.   

                   SVEN KARLSSON. 

   Barnen. 

Sv. Ps. 477. 

Fordnoteringar 
från ELOF CARLTIN ALVESTA. 

 
Personvagnar. 

4-5-sitsig utan  självstart   Kr. 2,575 

   – ” –     med     – ” –   Kr. 2,750 
2-sitsig    utan     – ” –   Kr. 2,525 
   – ” –     med     – ” – Kr. 2,700 

Chassis   utan      – ” –       Kr. 2,150 
   – ” –     med     – ” –             Kr. 2,325 

Heltäckt 4-5-sitsig                   Kr. 4,250 
   – ” –     2-sitsig                     Kr. 4,025 

Lastvagnar. 
1 tons Chassis utan självstart Kr. 2,525 
          d:o        med   – ” –       Kr. 2,700 
Fordson  traktor                       Kr. 2,600 

Priserna fritt Malmö   

Reservdelar, låga priser   
Gummi,        låga priser   
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Ur Smålandsposten N:o 7 Söndagen den 14 Januari 1923.  
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 27 Januari 1923.  
 
Begravning.  En högtidlig begravningsakt ägde rum i Blädinge kyrka söndagen den 21 

Januari, då stoftet efter hemmansägaren N. P. Svensson i S. Vare vigdes till griftero. 

Under tonerna av en sorgmarsch bars den blomsterhöljda kistan av den avlidnes söner och 

svärsöner in i det med granar smyckade templet. Efter psalmsång höll kyrkoherde Holm, 

Vislanda, likpredikan och ett tal till den avlidnes minne, vari han framförde ett tack för 

vad han gjort för församlingens bästa samt förrättade jordfästningen. Från orgelläktaren 

utförde så Blädinge sångkör under kantor Johanssons ledning ”Saliga de, som få från 

världens öden”, varpå en psalm sjöngs och kistan fördes till graven. – Efter tjänstens slut 

gavs middag i sorgehuset för ett stort antal gäster, varvid kyrkoherde Holm ytterligare 

talade till den hänsovnes minne. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 15 Februari 1923.  
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

Tillkännagives att 

vår älskade make och fader, 

Hemmansägaren 

Nils Petter Svensson 
avled stilla i sitt 70:de levnadsår idag  

kl. 12 midnatt, djupt sörjd av mig, barn, 

barnbarn, släktingar och vänner. 

Södra Vare, Blädinge den 10 Januari 

1923. 

                        Sofia Svensson. 
      Barnen. 

Sv. Ps. 444 och 486. 

 

Tillkännagives 

att 

min älskade make och vår fader 

Lantbrukaren 

Per Hugo Herrströmer, 
efter ett långvarigt och tåligt buret lidande 

stilla insomnade den 12 febr. kl. 8,50 e.m., 

i en ålder av 72 år, 10 mån. och 5 dagar, 

djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av mig, barn och barnbarn, släkt och 

många vänner.  

Blädingenäs den 13 febr. 1923.   

                   Ida Herrströmer. 
Rudolf, Olga, Milton, Donald, Svea, 

Ebba och Mauritz Almqvist. 

Evelyn och Eric Espling. 
Hans 
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Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 17 Februari 1923. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 27 Söndagen den 18 Februari 1923.  
 

Blädinge-brev. 
 

(Till Smålandsposten.) 

    
  Det är inte ofta man får höra något från denna socken, oaktat där bor både riksdagsman 

och landstingsman. Men sådant är livet. Ger man sig icke själv till känna, så gör 

sannerligen icke någon annan det heller. Så mycket ha vi erfarit.  

  Vad två eller tre hårdvallsgubbar äro församlade, blir talet till slut icke något annat än de 

usla tiderna. Vi bönder har ju kanske mest fått vidkännas det ekonomiska tryck, vilket 

snart sagt utan undantag påvilar oss alla. Vi hade förstås räknat med en god vinter d.v.s. 

med frost och snö för att om möjligt kunna företaga oss lite skogskörsel o.d. Hittills har 

denna förhoppning kommit på skam. Dock, vintern är icke slut ännu och än en gång kan 

vi få uppleva något att spänna för släden. 

  Vi nämnde de dåliga tiderna. Såsom en illustration till detta kan nämnas, att de 

produkter, vi möjligtvis kunna avyttra, såsom hö, halm, potatis m.m., nu stå i samma pris 

som före kriget, ja i en del fall ännu lägre. När man ej kan få mer än 3 öre pr kg. för 

halmen och ändå köra den lång väg, så blir förtjänsten sannerligen icke stor. Däremot får 

vi betala ganska bra för det vi nödgas köpa. Kommer man in i en affär och frågar efter 

den eller den varan, så får man höra, att de åsatta priserna ej så värst mycket skilja sig 

från dem, vilka tillämpades för några år sedan. Övergår vi till skatterna, så visar dessa 

tendenser att stiga i höjden, oaktat vår nuvarande regering för några tiotal år sedan 

lovade, att bara de kom till makten, skulle skatterna bli minimala och allt skulle bli fröjd 

och gamman. Vi bönder har ju blivit till en legend för vår godtrogenhets skull. Överallt 

talas det om ”att lura bönder”. Detta talesätt torde nog ha uppkommit därigenom att vi 

bönder äro rättframma och uppriktiga samt att vi ej gå med på falskheter. När därför 

någon drager oss vid näsan, är det på den grund, att vi trodde honom vara lika ärlig som 

vi och därför gåvo vi honom förtroende. Den nuvarande regeringen kan dock icke skryta 

med detta, vilket gläder oss samt och synnerligen, men väl den valmanskår, som förhjälpt 

dem till makten. Huruvida det tusenåriga fredsrikets frukter följa med densamma, är väl 

 

Tillkännagives 

att 
Gud behagat hädankalla 

min älskade make och vår käre fader,  
Hemmansägaren 

Johan August Vahlquist 
född den 15 febr. 1863,  

som stilla avled idag kl. 5,30 f.m., efter ett 

tåligt buret lidande, djupt sörjd och 

saknad. 

Katåsen, Blädinge den 14 febr. 1923.   

                   Ingrid Vahlquist. 

   Barnen. 

Sv. Ps. N:o 458. 
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lite svårt att förutspå, vad det hittills presterat visar emellertid icke något, som är ägnat att 

ingiva några som helst optimistiska förhoppningar. Emellertid hoppas vi, att tiderna 

någon gång blir bättre och att lugnare arbetsförhållanden skola inträda. Eljest skulle det 

bli nog så ödesdigert. 

  Ja, detta är nu en enkel bondes funderingar, men de delas av många bland mina 

yrkesbröder och troligtvis även inom en hel del av övriga kategorier bland vårt lands 

befolkning. 
                                                                                                              A. Bondeson 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 4 April 1923. 
 
Blädinge lokalförening, av Kronobergs läns lantmäns centralförening hade på lördagen 

ordinarie årsmöte i Blädinge sockenstuga under ordförandeskap av riksdagsman P. M. 

Olsson, Blädinge.  

  Av den framlagda redogörelsen för 1922 års verksamhet framgick bl.a., att den totala 

omsättningen balanserat på en summa av kr. 14,763:12, med en årsvinst av kr. 484:85. 

Tillsammans med reservfonden, kr. 676:69, stod alltså till föreningens förfogande kr. 

1,161:54. På revisorernas förslag beviljades kassören full och tacksam ansvarsfrihet, 

varjämte på förslag av styrelsen, beslöts att hela årsvinsten skulle överföras till reserv-

fonden för att tjäna som täckning för medlemmarnas garantiteckning. 

  Styrelse och suppleanter omvaldes. Revisorer blevo lantbr. Fr. Johansson och Hj. Snygg, 

Hjälmaryd samt P. Bayard, Blädinge, revisorsuppleanter blevo lantbr. Oscar Snygg, 

Hjälmaryd, och Robert Karlsson, N. Vare. 

  Till ombud i centralföreningen utsågos riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, och 

kyrkovärd E. O. Carlsson, Hjälmaryd, med kyrkovärd E. O. Pettersson, Blädingenäs, som 

suppl. Två nya medlemmar ingingo i föreningen. Att justera protokollet utsågos lantbr. 

Fr. Johansson och Oscar Snygg, i Hjälmaryd.  

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Söndagen den 29 April 1923. 
 
Allmän väg Hjälmaryd-Blädinge.  Efter besvär av Blädinge kommun, friherrinnan 

Koskull å Engaholm och Karin Olsson m.fl. personer i Sissleboda och Ramsåkra har 

regeringsrätten i nu meddelat utslag i huvudsak fastställt länsstyrelsen i Kronobergs läns 

beslut den 20 Dec. 1920 att ålägga de väghållningsskyldiga i Allbo härads väghållnings-

distrikt att anlägga dels allmän väg mellan Hjälmaryd och Blädinge, dels tillfartsväg till 

Blädinge station och dels framdraga Sisslebodavägen väster om järnvägen till 

förstnämnda väg. Regeringsrätten har endast vidtagit den ändringen, att länsstyrelsens 

beslut upphävts, såvitt därigenom förordats om anläggande av väg, som öster om 

järnvägen skulle sammanbinda Sisslebodavägen med vägen mellan Hjälmaryd och 

Blädinge, då denna väg icke kan anses vara av så stor betydelse för den allmänna 

samfärdseln, att densamma bör anläggas som allmän väg. 
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Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 3 Maj 1923. 
 
En ovanlig högtidlighet, firades på tisdagen i Marielund, Vislanda.  

  Femtio år hade då förflutit, sedan fru Maria Sjöborgh, änka efter avlidne kyrkoherden i 

Vislanda- Blädinge L. Sjöborgh, med sin maka, då nyutnämnd komminister inflyttade i 

pastoratets dåvarande komministerboställe i Norra Vare i Blädinge.  

  Med anledning härav hade några vänner, bland dessa en av dem, som för 50 år sedan 

voro med och togo emot det unga prästfolket som kyrkoherde Sjöborghs efterträdare i 

komministertjänsten i Blädinge, nämligen kyrkoherde I. Björnberg i Alvesta, kyrkoherde 

K. Holm i Vislanda, dessa även med fruar, samt komminister J. Gustafsson i Blädinge, 

infunnit sig i fru Sjöborghs hem, att med henne fira den ovanliga märkesdagen.  

  Kyrkoherde Holm höll ett av varm känsla buret tal till den gamla prästfrun, erinrande 

om dagar, som gått. 

  Talet avslöts med att alla gemensamt sjöngo psalmen 500 v.5. 

  Fru Sjöborgh, som trots snart fyllda 80 år, ännu är vid ovanligt god vigör, framförde 

rörd sitt tack för den hyllning, som nu ägnats henne, samt för all välvilja och kärlek under 

de gångna 50 åren. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 94 Tisdagen den 19 Juni 1923. 
 
Olyckshändelse vid fältskjutning.  Under förbundstävlingarna i söndags i Blädingenäs 

inträffade en olyckshändelse, som dessbättre avlöpte jämförelsevis lyckligt. En av 

markörerna, Sandahl, bosatt i orten, som hade sin plats i markörskyddet å Blädinge 

skytteförenings bana blev nämligen lindrigt träffad av en del av kulmanteln, vilken 

studsade tillbaka från tavelställningen. En lätt rispa uppstod, men då fara för infektion 

förelåg, fördes den skadade i bil till d:r Aaby-Ericsson i Alvesta och därefter till Växjö, 

där han för tillfället gör sin värnplikt. 

  Det skedda är en ren olyckshändelse och kan ingen, vare sig ledaren eller den skadade 

själv göras ansvariga. Den skadade får vårdas för sin blessyr, å Växjö lasarett ännu någon 

tid men han är i övrigt fullt frisk och kry. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 145 Tisdagen den 18 September 1923. 
 

Dödsfall.  Efter en längre tids sjukdom avled 

på söndagen i sitt hem i Norra Vare, Blädinge 

socken, f.d. kyrkovärden Johan Carlsson.  

  Den avlidne var i sin krafts dagar en inom 

orten välbetrodd man, som genom sitt vänsälla 

väsen och omutliga rättrådighet förvärvat 

många vänner. En långvarig och tärande sjuk-

dom tvingade den idoge mannen att avstå från 

allt arbete, någonting som kändes ganska på-

kostande för honom, arbetsam och flitig som 

han alltid varit. 

  Kyrkovärden Carlssons bortgång kommer att 

kännas smärtsamt för många och då i synner-

het för dem, som stodo honom närmast, maka 

och barn samt barnbarn. 

 

 

 

Tillkännagives 

 att 

Herren Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

min älskade make 

och vår käre fader, 

f. d. kyrkovärden 

JOHAN CARLSSON 
som efter ett tåligt buret lidande, stilla och 

fridfullt avled i sitt hem söndagen den 16 

september kl. 1 e.m., i en ålder av 59 år 

och 21 dagar, sörjd och saknad samt i ljust 

minne bevarad av mig, barn och barnbarn, 

syskon samt övriga släktingar och vänner.  

Norra Vare, Blädinge den 16 sept. 

1923. 

                        Ingrid Carlsson. 
      Barnen. 

Sv. Ps. 469. 
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Ur Smålandsposten N:o 153 Tisdagen den 2 Oktober 1923. 
 

En större högtidlighet, försiggick i Blädinge kyrka förliden söndag i det i samband med 

högmässan och omedelbart efter denna hölls ett synnerligen rikt givande missions-

föredrag av Sv. kyrkans missionär D. Bexell. Högmässan förrättades av kyrkoherde Ivar 

Björnberg, Alvesta.  

  Altartjänsten förrättades efter predikan av kyrkoherdarna Björnberg och Holm samt 

komminister Gustafsson.  

  Blädinge kyrkokör utförde på ett mycket förtjänstfullt sätt ett flertal hymner, vilket 

givetvis bidrog till förhöjandet av den högtidliga stämningen. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 8 Januari 1924. 
 

Alvesta. 
 

(Från vår platsredaktion.) 
 

  Den hastighetstävlan för automobiler, som på söndagseftermiddagen gick av stapeln på 

sjön Salen, hade samlat en intresserad allmänhet, vilken nog varit betydligt talrikare, om 

tillställningen blivit bättre tidigare kungjord. 

  Banan var nog svår att köra och då särskilt för förarna av Ford-bilarna, där påpass-

ligheten och manövreringsförmågan sattes på ett hårt prov. 

  Grosshandlare Markusson hade på grund av den i förra veckan ådragna benskadan ej 

själv hand om ratten på sin bil. Emellertid hade det lyckats honom erhålla en mycket 

duglig chaufför, som med säker hand förde hans bil. Veterinär Hässler körde lugnt och 

säkert, (han är ju skåning) och kom som god tvåa. Vi äro övertygade om, att hr Hässler 

nästa gång kör samma sträcka på 10 sek. kortare tid än vid söndagens tävlan. Hrr Carltin 

och Persson, med placering 3 och 4, körde ypperligt ehuru det måste erkännas att deras 

Ford-kärror skuttade som harar. Men undan gick det. Hr Malm med en Studebaker kunde 

ej driva upp farten tillräckligt, ehuru aktningsvärda försök därtill gjordes. 

  Prislistan fick följande utseende: 

1.) M. Markusson, Sunbeam, 37,1/5 sek. 

2.) Ivar G. Hässler, Chandler, 39,7 sek. 

3.) Elof Carltin, Ford, 46,7 sek. 

4.) Jöns Persson, Ford, 47,1/5 sek. 

5.) Petersson, Ingelstad, Ford, 48 sek. 

  Banans längd var 2 km. varav den ena km. var avsedd för starten. 

                                                                                                                         Vidi. 
 

Ur Smålandsposten N:o 9 Torsdagen den 17 Januari 1924. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagives 

 att 

min älskade make och vår fader 

Per Anton Andersson 
idag ingått i den eviga vilan i sitt 

40:de levnadsår, lämnande mig, barn, 

samt moder och syskon djupt 

sörjande. 

Blädingeås den 16/1 1924. 

                   Sigrid Andersson. 
      Barnen. 

Sv. Ps. 469. 
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Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 19 Februari 1924. 
 

Söndagens automobiltävlingar 
i Alvesta. 

 

Deltagarnas antal uppgick till 34, 
därav 4 damer. 

 

– Från vår Alvestaredaktion. – 
 

  Hastighetstävlingarna för automobiler å sjön Salen invid Alvesta på söndagen fingo ett 

gott förlopp, trots att vädret inte var det bästa. En bitande sydvästlig vind i samband med 

snöyra gjorde det ganska prövande för såväl de tävlande som ledningen och åskådare. 

Intresset höll sig emellertid upp och  de vidtagna anordningarna visade sig fungera med 

god precision. Det var ju första gången tävlan efter större mått försiggick i Alvesta och att 

det hela gick så väl i lås, får tillskrivas hrr domare och ledare av tävlingen. Isen var 

ypperlig för en tävlan av sådant slag. Sjön Salen synes vara synnerligen väl lämpad för 

motortävlingar, enär isförhållandena brukar var utmärkta, och biltävlingarna där torde bli 

permanenta för framtiden. 

  Till söndagens tävlingar hade 34 förare anmält sig, och samtliga startade. Det var en 

imponerande syn att se vagnarna i kortege passera banan strax före tävlingarnas början, 

och allmänheten började därvid diskutera, vem som skulle bli dagens segrare. Redan då 

tippades hr Markussons Sunbeam såsom den, vilken skulle hemföra priset så som 

snabbaste vagn – något som även visade sig vara riktigt. 

Den lilla, men naggande goda Fiat hävdade väl sitt gamla 

goda anseende. Fiatvagnarna presterade fina resultat. 

Bland Fiatåkarna fick våra trakters bilmän och publik 

göra en ny bekantskap, nämligen ingenjör F. W. Lönnich, 

vars vagn emellertid ej kunde stå sig i striden med 

konkurrenternas, med minutiös noggrannhet trimmade 

maskiner. Doktor Hässler hyser stor beundran för dessa 

vagnar och då han är en gammal tränad motorman, får väl 

hans uttalande anses äga betydelse. Vidare visade sig 

Dodge vara en vagn, som på ett glänsande sätt bestod 

provet i den hårda konkurrensen.  

  Hr Heimer Aronsson gav prov på den rätta gåpåandan, 

då hans bil under träningen råkade ut för ett fatalt 

maskinfel. Tvenne bultar i växellådan brusto på hans 

Hansa och därmed var vagnen ur räkning för den dagen 

och kanske ett par till. Hr Aronsson kastade sig emel-

lertid upp i en annan vagn och satte kurs mot Växjö, där 

han lyckades uppdriva en ny maskin av samma märke. 

Denna kördes hastigt och lustigt ut till tävlingsbanan, där 

hr Aronsson på den lånade vagnen vann en lätt men 

välförtjänt seger över hr Rydén på Stoewer som hugnades 

med ett tröstpris. Stort intresse ådrog sig här som förra 

söndagen vid Evedal hr Birger Norlins Ford-Sport. Den 

vagnen kan verkligen sluka kilometer, även om den 

kanske ej fullt visade framfötterna nu i Alvesta. Det 

föreföll, som om den fått för mycket olja, varjämte tänd-

ningen ej lär ha fungerat alldeles oklanderligt. Tiden blev 

såväl med hr Norlin som hr Davidsson vid ratten 38,4 

sek., vilket ju i alla fall är ett gott resultat, allra helst om 

man betänker att den för hr Markussons Sunbeam 

noterade tiden endast var en sekund kortare. 
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  Våra damer visade sig ock riktigt på styva linan och trampade gladeligt gaspedalen i 

botten, vare sig vagnen hette Sunbeam, Chandler eller något annat, och de fattar med 

säkerhet tyglarna även på denna del av levnadsbanan. Fröken Davidsson, som anmält sig 

att köra hr Aronssons Hansa, hade genom dess maskinfel så när tvingats rymma fältet. 

Domarna visade sig emellertid Chevaleriska och tilläto henne sätta sig upp på broderns 

Dodge med vilken hon erövrade första pris i damernas klass. Fröken Blenda Svensson 

begick ett misstag, då hon anmälde sig såsom tävlande i damernas klass. Hade hon 

deltagit i Fordklassen, skulle hon med den körtid, hon presterade, stått som första 

pristagare inom denna klass. Den tid fröken Svensson hade, 46,4 hade i så fall inbringat 

henne Kronobergs läns motorklubbs hederspris., som nu tillföll Anders Larsson. Genom 

träning bör hon komma långt – söndagens prestation visade att det finns gott gry i henne.  

  Tävlingarna vore som sagt lyckade och det hela gick ganska väl i lås. Att en del 

smådetaljer kunnat vara annorlunda är ju alltid ett stående önskemål, och så måste man 

betänka arrangörernas ovana att anordna dylika tillställningar. I det stora hela fungerade 

dock allt till belåtenhet. 

  Såsom domare hade arrangörerna förvärvat landsfiskal B. Engnell, Alvesta, samt inspek-

tör Mats Jansson och ingenjör A. Funkqvist, Växjö.  

Efter tävlingens slut intogs gemensam middag å järnvägsrestaurangen, varvid prisutdel-

ningen ägde rum. Samtliga pristagare blevo på övrigt sätt hyllade – deras prestationer ute 

på isen berättigade dem också därtill. 

  Härefter intogs kaffe å järnvägshotellet under den mest kordiala och glada stämning. 

Flera tal höllos på aftonen för pristagare och arrangörer, domare och damerna.  

  Det framhölls bl.a. att en tävlan med en betydligt längre bana bör anordnas vid lämpligt 

tillfälle. Allmänt ansågs, att sjön Salen i alla avseenden synes väl lämpad härför, och man 

uttalade sig för önskvärdheten av en sluten bana. Givetvis drager en tävlan av sådana 

dimensioner en betydande kostnad och därför krävas stora ekonomiska uppoffringar från 

motormännens sida. Emellertid hyser man på detta håll stora förhoppningar om, att även 

den sidan av saken skall ordna sig, varför man har grundade förhoppningar om, att få se 

en tävlan av antytt slag, som säkerligen blir mycket intressant för alla älskare av motor-

sporten. 

                                                                                                                     Vidi. 
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1924. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagives 

 att Herren Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

min älskade make och vår käre fader, 

Arrendatorn 

Johannes Nicklasson, 
som efter ett tåligt buret lidande stilla och 
fridfullt avled i sitt hem tisdagen den 19 

febr. kl. 9 e.m., i en ålder av 63 år, 10 mån. 

sörjd och saknad samt i ljusaste minne 
bevarad av mig, barn, barnbarn, syskon 

samt övriga släktingar och vänner. 

Krumsås pr Blädinge den 19 febr. 1924. 

                   Karolina Nicklasson. 

Ida och Oskar,   Hilda,   Karl,   Wilhelm. 
      Mauritz 

Sv. Ps. 477. 
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Ur Smålandsposten N:o 43 Söndagen den 16 Mars 1924. 
 
Från Blädinge meddelas:  Blädinge sockenförening av Bondeförbundet har nyligen 

hållit årssammanträde hos lantbrukaren Aron Karlsson, Espetuna, varvid stadgeenliga 

ärenden behandlades. 

  Till styrelse för året valdes: Aron Karlsson, Espetuna, ordf., Carl Magnusson, Färanäs, 

v. ordf., Salomon Johansson, Blädingeås, sekr. och kassör Anders Johansson, Blädingeås, 

vice sekr. samt Fritiof Wiberg, Blädinge. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Söndagen den 8 December 1924. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 7 Tisdagen den 13 Januari 1925. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att 

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

min ömt älskade maka och  

vår uppoffrande moder 

Brita Friberg, 
som genom ett långt, men tåligt buret 

lidande stilla insomnade i en ålder av 

57 år, 2 mån. o. 6 dagar, djupt sörjd och 

i tacksamt minne bevarad av oss, släkt 

och vänner, hava vi härmed den 

smärtsamma plikten tillkännagiva.  

Hult, Blädinge den 10 Jan. 1925.  

Peter Friberg 
   Karl,  Anna.     Elias och Anna-Lisa. 
                                                 Karl-Erik. 

  Judit,  Josef. 
         Astrid. 

Sv. Ps. 477, 474: 2. 

 

Tillkännagives 

 att Herren Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

vår käre fader, 

f. Hemmansägaren 

Sven Månsson, 
som stilla och fridfullt avled den 25 dec. i 

en ålder av 95år, 7 mån. och 24 dagar, 

djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad 
av oss, barnbarn och barnbarnsbarn samt 

släktingar och många vänner. 

Södra Vare den 25 dec. 1924. 

Barnen. 

Sv. Ps. 424 v. 7. 
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Ur Smålandsposten N:o 22 Söndagen den 8 Februari 1925. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 26 Söndagen den 15 Februari 1925. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagen 
den 20 februari 

med början kl. 12 på dagen låter Elof Carltins i Alvesta 

konkursmassa vid bilgaraget i Alvesta genom offentlig auktion 

försälja diverse reservdelar, ringar och slangar, en automobil 

Opel, en äldre Fordbil, reparationsverktyg. 

  Samtidigt försäljes diverse möbler, bestående av byrå, skåp, 

skrivbord, rökbord, hyllor, allt nytt av mahogny, två skriv-

maskiner, mausergevär, en duchatell med kuddar, elektrisk 

armatur m.m. 

  Godkände köpare lämnas 2 månaders betalningsanstånd, andra 

betalar vid klubbslaget. Äganderätten till det försålda förbe-

hålles, tills det blivit till fullo betalt. 

     Alvesta i februari 1925. 

A. G. Johansson, 
Konkursförvaltare. 

 

Lördagen 
den 14 februari 

kl. 12 på dagen kommer genom offentlig 

auktion att försäljas Elof Carltins konkursmassas fastighet, 

lägenheten Fridhem i Blädingenäs, avsöndrad från 1/8 mtl Näs 

Smedsgård i Blädinge socken, med därå befintliga tvenne 

byggnader varjämte bilgarage. Den ena byggnaden innehåller 2 

rum och kök och den andra 1 rum och kök, vacker nyanlagd 

trädgård, välbelägen vid stora landsvägen, 4 km. från Blädinge 

station. 

  Fastigheten taxeringsvärderad till 3,300 kronor. 

  De, som hava fordran varför fastigheten häftar eller för vilken 

eljest äga njuta betalning ur köpeskillingen, eller annan rätt, som 

bör vid auktionen iakttagas, äger därvid bevaka sin rätt. 

  Samtidigt försäljas en del lösören bestående av en förmaks-

möbel, samt diverse möbler av olika slag, alla nya, glas och 

porslin och övriga husgerådssaker. 

Av mig godkände köpare lämnas 2 månaders betalningsanstånd, 

övriga betala kontant. Äganderätten förbehålles tills de försålda 

varorna blivit betalda.     

        Alvesta i februari 1925. 

A. G. Johansson, 
Konkursförvaltare. 
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Ur Smålandsposten N:o 44 Torsdagen den 19 Mars 1925. 
 

(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 57 Onsdagen den 15 April 1925. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

Auktion 
Måndagen den 23 mars med början kl. 
11 f.m. låta sterbhusdelägarna efter 

avlidna hustrun Brita Friberg på Hult i 

Blädinge socken genom offentlig 

auktion försälja yttre och inre lösbo, 

en häst, 2 kor, 2 får, svin, höns, åker-

bruks- och körredskap, 2 rundsågar, 1 

bandsåg, 1 svarv m.m., smedverktyg, 

ett bättre smidstäd, sängar och bord 

m.m. 

  Godkände köpare erhålla 3 mån. 

räntefritt betalningsanstånd.  

  Äganderätten till inropade varor 

förbehålles tills varan blivit till fullo 

betald. 

  Vidare tillkännagives vid auktionens 

början. 

Hult, Blädinge den 16 mars 1925. 

Auktionsförrättaren. 

 

 

Att 

Gud i sitt allvisa råd idag 

behagat hädankalla 

vår ömt älskade fader, 

Hemmansägaren 

Peter Friberg, 
som efter några dagars sjukdom stilla 

insomnade i en ålder av 68 år, 8 mån. 

och 28 dagar, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss, släkt 

och vänner, hava vi härmed den 

smärtsamma plikten tillkännagiva. 

    Hult, Hjortsberga d. 12 april 1925. 

 Karl.   Anna.  Elias och Anna-Lisa. 
                               Karl-Erik.  Nils-Gunnar. 

Judit.   Josef.   Astrid. 

Sv. Ps. 474, 237, 93: 3-4, 226. 

Jer. 55 kap. 8-9. 

 

Jordfästningen äger rum i Blädinge 

kyrka måndagen den 20 april kl ½ 5 

e.m. 
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Ur Smålandsposten N:o 55 Torsdagen den 9 April 1925. 
 

(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 61 Tisdagen den 21 April 1925. 
 

Begravning. 
 

  Under stor tillslutning jordfästes på söndagen å Blädinge kyrkogård stoftet efter avlidne 

f.d. hemmansägaren Sven Karlsson från Norra Vare. 

  I sorgehuset hade samlats ett 100-tal begravningsgäster, utgörande den stora släkt och 

närmaste vänkrets, som stått den avlidne odalmannen nära. Då den stora processionen 

samlats å kyrkogården och kistan nedsänkts i graven, framträdde komminister J. 

Gustafsson och förrättade jordfästningen. 

  Härefter framträdde landstingsmannen C. M. Johansson, Södra Vare, och nedlade en 

krans från rotemännen samt uttalade ett tack till den avlidne för hans redbara arbete, hans 

stora plikttrohet och för vad han uträttat till fromma för många. 

  En synnerligen rik skörd med kransar och blommor hade sänts till den avlidnes bår. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Torsdagen den 21 Maj 1925. 
 

(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Vår innerligt älskade  
make och far, 

Maskinföraren o. medaljören 

Per Alfred Eklund, 
född d. 10/2 1865,  

ingick idag i den eviga vilan, i fast tro 

på sin Frälsare, lämnande oss, bröder, 

svågrar, svägerskor och vänner i 

namnlös sorg.  

Blädingenäs, Alfredsholm den 19 maj 

1925. 

Augusta Eklund 
född Henricsson. 

Evert o. Anna.                    Jane. 

 

 

 
 

Tillkännagives, 

att 

vår käre far, 

F.d. Hemmansägaren 

Sven Karlsson, 
efter ett långvarigt med stort tålamod 

buret lidande, stilla avled tisdagen den 

7 april kl. 1,45 e.m., i en ålder av 80 

år, 3 mån. och 18 dagar, djupt sörjd 

och saknad av son, sonhustru samt 

barnbarn. 

Norra Vare, Blädinge den 9 april 

1925. 

Amanda och Alfred Svensson. 

Sv. Ps. 223. 
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Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 11 Juni 1925. 
 

(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 23 Juli 1925. 
 

En större allmogefest, anordnas nästa söndag å det natursköna Oby säteri i Blädinge. 

Som talare vid detta möte har man lyckats förvärva konsulent B. A. Nilsson, Borås, 

vilken kommer att hålla föredrag över ämnet ”Landsbygdsungdomens framtidsuppgift”, 

samt teol. fil. kand. Axel Johansson, Grimslöv, som talar om ”Fosterland och fosterlands-

plikt”. 

  Vid mötet medverkar Älmhults musikkår. Dessutom serveras kaffe och läskedrycker. 

Efteråt kommer dans att anordnas, varvid musiken utföres av Älmhults musikkår. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 118 Lördagen den 1 Augusti 1925. 
 
Åskan härjar åter.  I Blädingetrakten åstadkom åskan en del härjningar. Sålunda slog 

blixten ned i telefonledningen hos lantbrukaren Per Bayard, därvid ledningen brändes av. 

Vid nedslaget antändes gardinerna i rummet. Då de innevarande kommo dit in var det 

fullt av rök. Genom ett energiskt ingripande lyckades man kväva elden, innan den nått 

större utbredning. Från det rum, där nedslaget skedde, hoppade blixten förbi ett intillig-

gande rum och in i köket, och utan att anställa någon större skada. Hade nedslaget 

inträffat på natten skulle säkert boningshuset brunnit ned.  

  De elektriska ledningarna blevo på många ställen ramponerade och en del personer 

blevo skadade på ett eller annat sätt. Vidare slog blixten ned i den elektriska ledningen i 

Benestad och brände av en kabel, som ligger under järnvägsövergången vid Gustafsbergs 

egendom. Även på en del andra ställen i Alvestaorten åstadkom blixten mer eller mindre 

förödelse. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 8 September 1925. 
 
Ingen särskild barnavårdsnämnd i Blädinge.  Regeringen har medgivit Blädinge 

kommun befrielse t.v. intill den 1 januari 1931 på skyldigheten att tillsätta särskild barna-

vårdsnämnd. I lagen om samhällets barnavård och dylikt fall stadgade val skola förrättas 

inom kommunen före den 1 oktober i år. 

 

 

Härmed tillkännagives 

att 

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

vår innerligt kära lilla mor 

Elin Karlsson, 
född Samuelsson, 

som efter en kort tids svårt lidande 

stilla och fridfullt insomnade tisdagen 

den 9 juni kl. 7,45 e.m. i en ålder av 82 

år, 4 månader och 27 dagar, djupt sörjd 

och i tacksamt minne bevarad av oss, 

barnbarn, släktingar och vänner. 

Blädingeås Västregård den 9 Juni 1925.  

                                   Barnen. 

Sv. Ps. 479 och 480. 
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Ur Smålandsposten N:o 145 Torsdagen den 17 September 1925. 
 
En fräck stöld i Blädinge.  En djärv inbrottsstöld ägde på onsdagen rum hos lant-

brukaren Olof Gustafsson, Ramsåkra i Blädinge socken. 

  Vid 2-tiden på e.m., då familjen var sysselsatt uti ladugården, passade ett par kring-

vandrande ”individer” på att göra en visit i bostadshuset. Ur en byrålåda tillgrepo de där 

260 kr. Sedan ägarna upptäckt stölden, förföljde de tjuvarna på cyklar.  

  Jakten lyckades så tillvida, att den ene av dem infångades, medan den andre lyckades 

rädda sig in i skogen. Den anhållne nekade energiskt om att ha någon som helst vetskap 

om stölden. Han misstänkte dock, att den i hans sällskap varande vore den, som förövat 

inbrottet. 

  Gårdens innehavare satte sig genast i förbindelse med polismyndigheterna. Landsfiskal 

B. Engnell i Alvesta infann sig och tog den anhållne i förhör. Denne nekade fortfarande 

energiskt, att han haft någon som helst befattning med inbrottet. Polisutredning pågår. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 1 December 1925.  
 
Egendomen Oby byter ägare.  Vid exekutiv auktion, som förrättades å tinghuset i 

Alvesta på måndagen på egendomen Oby i Blädinge socken, inropades denna av gårdens 

arrendator Gustaf Larsson för en summa av 125,000 kr. Egendomen omfattar 90 har 

öppen jord, 50 har ängsmark och 95 har skogsmark. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Lördagen den 9 Januari 1926. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 14 Januari 1926. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed tillkännagives, 

att  

Maria Petersson, 
avled härstädes den 9 januari i en ålder 

av 76 år, 1 mån., 20 dagar, djupt sörjd 

av oss syskon, släktingar och vänner. 

Södra Vare Norregård den 12 jan. 1926.   

Anna och Hj. Folin. 

Sv. Ps. 613.  

Härmed tillkännagives, 

att  

f.d. Hemmansägaren, 

Johannes Magnusson, 
avled härstädes den 3 januari i en ålder 

av 81 år, 11 mån., 3 dagar, sörjd och 

saknad av barn, släktingar och vänner. 

S. Vare Södregård den 4 jan. 1926.   

Sv. Ps. 444.  



 
66 

Ur Smålandsposten N:o 174 Lördagen den 6 November 1926. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 146 Lördagen den 18 September 1926. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 177 Torsdagen den 11 November 1926. 
 

Kommunalt.  Skolrådet i Blädinge hade på söndagen sammanträde för att avgiva 

infordrat yttrande angående den nya undervisningsplanen. I sitt yttrande instämmer 

skolrådet på det livligaste i kyrkomötets och kommunala folkskoleförbundets under-

dåniga skrivelser angående kristendomsundervisningen i folkskolan. Likaså ansluter sig 

skolrådet till uttalanden i hushållningssällskapens ombuds framställning rörande det 

praktiska arbetets betydelse för barnen i skolåldern.  

  I anslutning härtill yrkar skolrådet att tiden för kristendomsundervisningen utökas till 

minst 3 timmar i veckan i skolans samtliga klasser, att Luthers lilla katekes lägges till 

grund för undervisningen i kristendom, att Luthers lilla katekes eller någon annan 

kortfattad lärobok i nära anslutning till densamma må användas vid den föreskrivna 

sammanfattningen av den kristna tro- och livsåskådningen, att föreskriften om läsningen 

 

Tillkännagives 

att  

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

min käre son och vår käre broder 

Karl Walfrid Gustavsson, 
i en ålder av 37 år, 5 månader och 6 

dagar, djupt sörjd och saknad av mig, 

syskon och svågrar, släktingar och 

vänner. 

Ulvagraven, Blädinge, den 4 nov. 1926.   

                  Gustav Johnsson. 

Sv. Psb. N:r 235, 479.  

Auktion 
Tisdagen den 21 dennes kl. 10 f.m. låter 

f.d. banvakten Gustaf Dahlstedt i 

Södra Vare Norregård, Blädinge 

socken till följd av ålder, på fri och öp-

pen auktion försälja sina på ofri grund 

i gott stånd varande hus, bestående av 

stugubyggnad, brygghus och vedbod. 

På kontraktstiden äro 19 år kvar. 

  Vid samma tillfälle försäljes allt 

lösöret, bestående av linne och säng-

kläder, en myckenhet nya mattor, bord 

och stolar m.m. 

  Säkre köpare erhålla 2 månaders 

anstånd med betalningen.  

  Övriga villkor tillkännagivas vid 

auktionstillfället. 

S. Vare, Blädinge den 15 Sept. 1926. 

Auktionsförrättaren. 
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av Luthers lilla katekes som ett historiskt uttryck för Luthers uppfattning utgår ur 

läroplanen, att tvånget att anknyta nämnda sammanfattning till bergspredikan upphäves 

samt att tiden för hembygdskunskap och arbetsövningar eller gymnastik minskas i den 

mån det erfordras för utsträckningen av tiden för kristendomsundervisningen.  

  Lärarekåren hade i sitt till skolrådet ingivna yttrande yrkat, att föreskrift gives, att 

Luthers lilla katekes skall under skoltiden inläras, att tiden för kristendomsundervisningen 

utsträckes till 3 timmar pr vecka, att en enkel och en central lärobok i kristendom 

påbjudes och att betydelsen av praktiskt arbete för barnen mera beaktas. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 184 Tisdagen den 23 November 1926. 
 

Död 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En gammal Ljungbybo f. fotografen Magni 

Magnino, har gått ur tiden, 81 år gammal.  

  Han var född i Oby Sparraberg, Blädinge den 

15 December 1846 och ägnade sig tidigt åt foto-

grafyrket, först i Vimmerby, därefter i Ryssby, 

Vislanda och slutligen i Ljungby. Till den sist-

nämnda platsen kom han för c:a 50 år sedan och 

var således en av samhällets allra äldsta yrkesmän. 

  För c:a 15 år sedan överlät han sin fotografatelier och kunde sedan odelat ägna sig åt det, 

som var hans livs stora intresse, nämligen målning. Många äro de tavlor, som under årens 

lopp tagit form av hans pensel. Ända till de sista dagarna av sin levnad sysslade han med 

sina kära färger, ingenting fick lämnas ofullbordat, allt skulle vara färdigt. 

  Gudfruktig, stilla och 

försynt gick han sin väg 

genom livet. Stilla och 

lugnt kom döden utan 

några plågor. 

  Änkling sedan något 

mer än ett år, sörjes han 

närmast av fyra barn, 

nämligen tre döttrar och 

en son. Dottern Magda, 

som är föreståndarinna 

för Ljungby telefon-

station, har skänkt ho-

nom en kärleksfull om-

vårdnad under hans se-

na ålders dagar, och hos 

henne avsomnade han. 

Gud har stilla 

hemkallat 

vår innerligt käre fader, 

f.d. fotografen 

Magni Magnino, 
i sitt 81:sta levnadsår, sörjd och saknad 

av oss, barnbarn, övriga släktingar och 

vänner. 

Ljungby den 19 nov. 1926.   

                              Barnen. 
 

Saliga äro de fridsamma, ty de skola 

kallas Guds barn. 

Sv. Ps. 484 v. 3. 

För dem, som vilja följa den avlidne till den 
sista vilan tillkännagives, att jordfästningen 
äger rum å Ljungby gamla kyrkogård lör-
dagen den 27 nov. 1926 kl. 2,30 e.m.  
Samling på telefonstationen kl. 1 e.m. 

Södra Vare gamla linbasta. Riven och flyttad 1925. 
Akvarell av signaturen M. Magnino. 
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Ur Smålandsposten N:o 178 Lördagen den 13 November 1926. 
 
Åter en lokskada.  På torsdagskvällen hade man att annotera ett nytt fall av lokskada på 

S.J. Denna gång var det persontåget n:r 302 från Malmö till Stockholm, som råkat att få 

en skada av så allvarsam art, att maskinen blev oförmögen att fullgöra sin funktion. Vid 

Blädinge märkte nämligen föraren, att en av excentrarna gått sönder, varför hjälplok 

måste rekvireras från Alvesta. Genom det inträffade blev tåget 45 minuter försenat, vilket 

även blev förhållandet med de anslutande tågen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Lördagen den 20 November 1926. 

 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 186 Lördagen den 27 November 1926. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter ett långt, med stort tålamod buret lidande 

avled på onsdagen i sitt hem i Nyatorp, Blädinge, 

fru Helena Johansson, i en ålder av närmare 66 

år. Den avlidna, som i sin krafts dagar var en 

synnerligen dugande husmor, sörjes förutom av 

make, en son och fyra döttrar, av en stor släkt och 

vänskapskrets. 

 

 

    

 

 

 

 

Tillkännagives 

att  

vår innerligt älskade maka och moder 

Helena Johansson 
efter ett långvarigt tåligt buret lidande, 

stilla avled onsdagen den 24 nov. 

kl.10,10 e.m., i en ålder av 65 år, 11 

mån., 17 dagar, lämnande mig, barn, 

släktingar och vänner i djupaste sorg. 

Nyatorp, Blädinge, den 26 nov. 1926.   

Aug. Johansson. 
                                 Barnen. 

 
Solen har dalat, dagen är slut, 

stilla är klappande hjärtat. 
Ljuvt är att vila från lidandet ut, 

somna från allt som har smärtat. 

Sov gott älskade mor,  
sov gott i din grav. 

Hav tack för all kärlek, 

och godhet du gav. 

Tillkännagives 

att enligt Guds behag 
min kära maka och vår vördade  

moder, 

Stina Nilsson 
född Magnusson 

fridfullt avsomnade denna dag i en 

ålder av 78 år, 1 mån. och 20 dagar, 

innerligt sörjd och saknad av oss, barn, 

barnbarn, syskon, släkt och många 

vänner. 

Färanäs, Blädinge d. 18 nov. 1926.   

Magnus Nilsson. 
John och Anna.     Elin och Johan. 

Karl och Aron. 
P. A. Svensson. 

Barnbarnen. 
 

Sv. Ps. 52 och 474. Luk. kap: 2 v. 25, 32. 
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Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 30 November 1926. 
 
Från Blädinge skrives till oss: I Blädinge jobbas nu som bäst på broläggning vid 

Klockaregården vid överkörseln av kanalen därstädes. Vägkassan har det arbetet om 

hand. Bron skall utvidgas ett stycke, för nya vägen, som där går fram, och som nu är 

färdig. Vägarbetet har gått raskt undan, liksom det nog också går med utvidgningen av 

bron. 

–  Något som icke får räknas som en småsak, har tillkommit här i Blädinge i år, nämligen 

en föreläsningsförening, ansluten till Kronobergs läns föreläsningsförbund. Detta har 

förut bekantgjorts i tidningarna, men vi vilja åter inskärpa det i folkets minne. Ämnena 

har varit goda. Höstterminens program är nu slut. På önskelistan står, att vårterminens 

program måtte bli lika rikt givande och kanske ännu bättre. 

  Medlemsavgiften är satt så lågt som 2 kronor gällande för helt år. Därför böra så många 

som möjligt anmäla sig som medlemmar. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 9 December 1926. 
 

Hyllning.  80 år fyllde igår f. banvakten vid Statens järnvägar, G. Dahlstedt, Vislanda.  

  Dagen till ära hade han inbjudit ett antal släkt och vänner, som med blommor och 

presenter hyllade födelsedagsbarnet. Trots den höga åldern, äger han en god hälsa och är 

vid ganska god vigör. Den gamle, vilken är boende hos Vilhelm Andersson i Sköflemon, 

Vislanda, åtnjuter där en god och omsorgsfull vård på gamla dar. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 B Torsdagen den 9 December 1926. 

                                                             Bilagan Hembygden. 
  

Statsbanan blev hävstången 
för Allbo utveckling. 

 
Efter dess tillkomst blomstrade närings- 

livet upp, och samhällen uppväxte. 
 

– För Smålandsposten av riksdagsman P. M. Olsson. – 
 

 

  Av redaktionen för Smålandsposten har jag blivit ombedd att skriva något för ett Allbo-

nummer, en motsvarighet till tidigare utgivna för andra länets härader. 

  Då jag icke blivit anmodad att skriva om något särskilt ämne eller spörsmål, har jag 

mycket funderat över, vad jag egentligen hade att skriva om, som icke var och en redan 

visste förut, och då är det icke vidare lockande att fatta pennan. 

  Emellertid då jag under trycket av redaktionens uppmaning – med nödvändighet måst 

tänka på vårt kära Allbo och vad därom kunde vara att säga, flögo tankarna helt naturligt 

tillbaka till flydda dagar, och jag kunde därvid icke underlåta en jämförelse med 

förhållandena, sådana jag som barn minnes dem från förra hälften av 60-talet och sådana 

dessa äro nu. 

  Såsom ett talande exempel på, huru tiderna under en mansålder har förändrats, kan jag 

omtala, att jag har ett livligt minne av den sista kungsskjutsen, som färdades landsvägen 

förbi Blädinge, då ortens hästar uppbådats för skjutshållet Alvesta–Oby, vilket inträffade 

kort före invigningen på bandelen Älmhult–Alvesta.  

  Södra stambanans framdragande genom vårt långsträckta härad var det stora evene-

manget i Allbo härads historia, och man kan tryggt säga, att därmed upprann en ny tid 

särskilt i denna del av länet, som först fick njuta frukterna av den nya kommunikations-
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leden, synnerligast som järnvägen drogs fram genom hela det långsträckta häradet. Icke 

mindre än fem järnvägsstationer anlades, omkring vilka under de sex gångna decennierna 

uppvuxit stora livskraftiga samhällen, som numera utgöra betydelsefulla färdcentra för de 

omgivande byggnaderna. Under årens lopp har antalet järnvägsstationer och hållplatser 

mer än fördubblats till affärslivets fromma och trafikanternas bekvämlighet. 

  Att järnvägen genom dessa många stationer, såsom varande bekväma avsättningsorter, 

skulle verksamt bidraga till näringslivets uppblomstring inom Allbo härad är helt 

naturligt. Jordbruket, som före järnvägens tillkomst var synnerligen primitivt, brukades 

med sådana redskap, som troligen under århundraden förut varit gängse, och som nutida 

jordbrukare säkerligen skulle med djupt förakt se ned på. 

  Ungefär samtidigt med järnvägens framdragande skulle nyodlingarna att taga fart. All 

mark, som lämpade sig för att lägga under plog, odlades. De äldre av oss torde hava i 

livligt minne de otaliga rökmoln, som den tid den stodo i högan sky, vittnande om att där 

var ett odlingsföretag under utförande. Det hände ej så sällan, att det ”brann över”, och 

särskilt inträffade detta ofta under den ovanligt torra sommaren 1868, då ortens 

befolkning uppbådades för eldsläckning och vakthållning.  

  Med nyodlingarna kom havreodlingen in i sitt flor och blev en betydande handelsvara en 

tid framåt. Vid varje järnvägsstation uppköptes denna kuranta handelsvara, och för 

måhända de flesta Allbojordbrukarna var havreodlingen den tiden den produktionsgren, 

som gav den bästa inkomsten. 

  Den intensiva havreodlingen var emellertid icke uteslutande av godo. Vad som kunde gå 

för sig under ett par årtionden med hjälp av artificiell gödning, som dock först fram på 

70-talet kom till någon allmän användning, kunde ej gå bra i längden. Den insiktsfulle 

jordbrukaren fann snart, att han hade till hands en bättre avsättningsort för fodersäd i sin 

egen ladugård, där den blev till större nytta icke blott för husdjursskötsel utan även för 

åkertegars avkastning, och detta så mycket mera som husdjursskötseln jämte mejeri-

hantering syntes för framtiden bliva den inkomstkälla, som jordbrukarna framför allt hade 

att lita till. Därmed torde havreproduktionen såsom direkt handelsvara i stort sett tillhöra 

en förgången tid.  

  I samband med en bättre husdjursskötsel har rotfruktsodlingen fått en given plats på den 

förutvarande havreodlingens bekostnad. Någon allmännare rotfruktsodling kom dock ej 

till stånd förrän fram på 80-talet och möjligen på sina orter ännu senare. 

  Ett glädjande förhållande är, att veteodlingen nu synes hava erhållit en stadgad plats i 

växtföljden vilket tyder på att jordbrukarna äro betänkta på att producera detta ädla 

sädesslag åtminstone för eget behov. De hittills gjorda försöken hava lyckats över 

förväntan och inbjuda till fortsättning på den inslagna vägen. 

  Skogsbruket är en näringsgren, som åtminstone i Småland står jordbruket synnerligen 

nära. De så att säga böra komplettera varandra här. Har järnvägen varit en betydelsefull 

hävstång för jordbrukets upphjälpande, så har den icke varit av mindre betydelse för våra 

skogar. Före järnvägens tillkomst hade skogen nästan intet handelsvärde, men så gott som 

omedelbart efter järnvägens byggande blev skogen en handelsvara av betydande värde, 

vilket i sin mån kraftigt bidrog till upphjälpandet av det svaga jordbruket. 

  Det visade sig emellertid snart nog, att den lätta avsättningsmöjligheten samt en 

oförsvarlig vinningslystnad bidrog till att skogsavverkningarna mångenstädes ledde till 

skogsskövling och s.k. rovhygge, som hotade göra gårdarna skoglösa. Då Allbo härad var 

den egentliga skogsbygd, som Södra stambanan berörde, var det klart att påfrestningen 

var synnerligen stark, vilket ganska snart visade sig i en otalig mängd kalhuggna skogs-

marker.  

  Det är tämligen säkert, att i den mån järnvägsnätet utvecklats, samma historia har 

upprepats även i andra bygder. Att så varit fallet bevisas bäst därigenom, att lagstiftning 

slutligen måste tillgripas för att hämma den alltjämt fortgående skogsskövlingen. 

Missbruk leder förr eller senare till restriktioner. Det vore väl, om den upplysningsverk-

samhet om skogens rätta vård och skötsel, som numera bedrives, bure sådan frukt, att 

skogsägarna bliva lika måna om att vårda skogen som åkertegen. När så blir fallet, är 

tiden inne att lätta på de nuvarande restriktionerna och återgå till den förutvarande rena 
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återväxtlagen, som blott stadgar skyldigheten att efter skedd avverkning verkställa 

återplantering. 

  Någon större industri finnes ej inom Allbo härad, som i detta hänseende är sämre lottat 

än de flesta av länets övriga härader, väl närmast beroende på, att inom Allbo icke finnes 

något större vattendrag med kraftiga vattenfall. Mindre industrigrenar och anläggningar 

äro emellertid tillfinnandes vid de flesta av våra järnvägsstationer och många sådana 

drivas med elektrisk energi från andra orter. Genom samma elektriska energi har stora 

delar av häradet elektrisk belysning även som motorkraft för jordbrukets behov av 

flerahanda slag. 

  Då jag, såsom förut är nämnt, icke fått något särskilt ämne mig förelagt, kan jag till sist 

ej underlåta att helt kort omnämna den oerhört stora skillnaden på befolkningens 

levnadsstandard under den tidsperiod, jag här något erinrar om, och nu. Det skulle föra 

för långt att i detta sammanhang beskriva huru denna levnadsstandard tog sig ut på 60-

talet. Jag vill blott framhålla, att den nu uppväxande generationen näppeligen skulle 

kunna tro att möjligheten att taga sig fram under sådana förhållanden, som då rådde. 

  Detta är visserligen icke något enastående för Allboförhållanden, men det är otvivel-

aktigt att genom den kulturbärande järnvägen denna i icke ringa mån här har givit ökad 

fart åt de förbättrade levnadsvillkoren. Förbättringen var ytterst välbehövlig. Må vi blott 

taga oss tillvara för överdrift i våra anspråk på livets njutningar, ty allt har sin begräns-

ning. Kunna vi anpassa vårt anspråk efter våra tillgångar, så kunna vi med glädje se 

tillbaka på de framsteg, vi lyckats åvägsbringa, såväl i ekonomiskt som i kulturellt 

hänseende. 

                     Blädinge i December 1926. 

                                                                                                         P. M. Olsson. 

 

 

 

Blendasagan mestadels  
rena fantasier? 

 
Den nyaste forskningen anser sa- 

gan vara uppkonstruerad. 
 

 

  Ingen sägen i Allbo för att icke säga hela Värend är så utbredd och bekant som Blenda-

sagan, vilken också gått in i rikshistorien och fått t.o.m. akade-misk auktoritet. Det är som 

bekant berättelsen om den ansedda och förnäma kvinna Blenda från Konga, vilken någon 

gång på 800-talet, då Värend låg försvarslöst genom att Värends krigsmän voro norrut i 

krig med norrmän, samlade kring sig Värends kvinnor vid Salen och Dansjön för att 

försvara bygden mot anryckade danskar. Man dukade där till ett väldigt gille, och man 

skickade bud till danskarna, att Värendskvinnorna ville bliva deras hustrur, och att därför 

ett stort gille skulle gå av stapeln. Danskarna kommo, men inga kvinnor syntes till. 

Krigarna läto sig emellertid maten och drycken väl smaka, och sedan de somnat av ruset, 

bröto Blendas kvinnor fram och nedgjorde fiendens hela skara. När kung Alle återvänt, 

tillerkände han på ting de tappra kvinnorna vid de fem häradena vissa förmåner, som 

kommo att utgöra den s.k. Värends härads rätt, bl.a. innefattande, att vid arvsskifte syster 

skola ärva lika med broder och hustru med man i löst och fast. 

  I anslutning till denna sägen restes på 1890-talet å den s.k. Blenda kulle i Blädinge ovan 

avbildade sten. Närmaste motivet var den just då genomförda nya härordningen.   

Inskriptionen lyder: ”Värends söner hägne fosterbygden”, men genom valet av plats ville 

man häntyda till en tid, då t.o.m. Värends kvinnor värnade om sin fosterbygd. Den nyaste 

forskningen är emellertid ganska omild mot Blendasagan. Sålunda har bl.a. fil. lic. Albert 

Vejde i en längre avhandling i en av Hyltén-Cavallius föreningens årsskrifter reducerat 

sagan till mycket små dimensioner och till på köpet bortskurit sambandet mellan 
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kvinnobragden och arvsrätten. Han finner den äldsta versionen nedskriven 1642 av 

biskop Johannes Bazzius d.ä., lyda kort och gott sålunda: Värend omfattar fem härader 

närmast Växjö, vilka av innebyggarna kallas Värnsland på grund av såväl kvinnornas som 

männens raskhet i försvaret. Ty en gång då männen blivit dödade av fienden, grepo 

kvinnorna till vapen och utdrevo fienden ur landet, av vilken orsak männen medgåvo sina 

hustrur deras jämställdhet i alla rättigheter, och detta iakttages här än idag ifråga om 

arvsskifte.  

  Det stora Blenda-eposets första upplaga 

författades i slutet av 1600-talet av regements-

kvartermästaren Peter Rudebeck på Huseby 

(broder till den store Olof Rudebeck).  

  Fil. lic. Vejde anser, att ej blott Rudebecks 

Blenda-historia utan hela hans verk ”Småländska 

antikviteter” i mångt och mycket är ett rent 

falsarium, i det författaren fantiserat samman det 

mesta. Rudebecks Blenda-fantasier blevo sedan 

till en s.k. levande sägen på folks läppar. Den 

litterära sagan växte med sin frodiga vegetation 

över och dödade det, som en gång var äkta sägen.  

  Den sedvanerätt, som sedan 1600-talet omtalas 

om Värends rätt, hade djupa rötter i Virdarnas 

åskådning, och de värderade högt sin gamla rätt. 

Men under det att landsdelen till inpå 1600-talet 

hade varit ganska självständigt även i sitt 

rättsväsende, måste den efter Dacke-fejden böja 

sig för rikstanken. Enväldets strävan efter 

uniformitet även på lagstiftningens område hotade 

nu Värends härads rätt. Då framträder Rudebeck 

med en utförlig framställning om Värends härads rätt, dess upphov och begynnelse, 

motiverade den med en Blendas och hennes kvinnors bragd, och därmed såg det stora 

Blenda-eposet dagens ljus. Denna Rudebecks framställning, tydligen med avsikt falsk, 

ingavs till riksstyret – och Värends härads rätt fick bestå! 

  Även namnet Blenda dyker först upp hos Rudebäck. Bygdens kyrkoböcker kände icke 

före honom till något kvinnonamn Blenda. Men Rudebeck populariserade namnet så väl, 

att det i sinom tid blev insmugglat i almanackan. 

  Plockar man, skriver fil. lic. Vejde, bort ur Rudebecks Blendasaga allt, som vilar på 

hemmagjorda etymologier, så kvarstår en enkel historia om män, som kämpat för byg-

dens försvar, tills de stupat, varvid kvinnorna beväpnat sig, förjagat fienden och erhållit 

sina rättigheter. Man kan naturligtvis inte klarlägga och bevisa, vad som ligger bakom 

denna äkta sägen. Men ett är säkert: Den befinner sig i gott sällskap med tusen andra 

sägner av samma typ, som uppstått för att söka förklara något anmärkningsvärt, i detta 

fall den lika arvsrätt, som skiljde Värendsborna från deras grannar.  

  Fil. lic. Vejde anser emellertid, att den Värendska arvsrätten, som ju var ett faktum, 

kunde förklaras på annat sätt än genom dess sammanknytning med den sägen.  Denna rätt 

befinner sig, säger han, i full överensstämmelse med den riktning, den allmänt svenska 

rättsutvecklingen sedan länge tagit. Värend har blott av en eller annan anledning fått 

försprång i utvecklingen; med större liberalitet gav man där kvinnan 1/6 mera i arv, än 

vad man vid samma tid gav det övriga Sverige. De på 1400-talet rätt fria Värends-

bönderna, som voro måna om att skydda släktjorden från förskingring, bildade efter eget 

huvud den sedvana vid sidan av den officiellt gällande landslagen. Men när riket blev ett, 

frapperades man av denna sedvana och sporde efter dess ursprung. Då skapades i Värend 

Blenda-sagan, först för att förklara denna sedvanerätt, sedan för att försvara den mot det 

enväldiga kungadömets arbete på att införa sträv uniformitet. 

 

 

Den s.k. Blenda-stenen i Blädinge. 
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Allbo från loket. 
 

En järnvägsmans intryck av häradet. 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  När den resande tar plats i våra modernt inredda boggievagnar, anar han föga, vilken 

febril brådska, oro och nervositet som råder å loket, som skall föra honom till bestäm-

melseorten. ”Den moderna bromsinrättningen skall provas, och alla manometrar skola 

visa precis”. Ståljättens invecklade konstruktioner skola efterses, så att allt är klart. 

  Minuten är inne. Stinsen ger avgångssignal. Ett grepp i regulatorn, och det tunga tåget 

med sin dyrbara last glider majestätiskt fram i Allbo fagra bygder. 

  Vi ha Älmhult som utgångspunkt, detta Allbo sydligaste samhälle, känt för sina vackra 

omgivningar och för sina på de senaste åren framåtskridande industri. Sådana är att märka 

tvenne större snickerifabriker, AB Gotthard Nilssons lump-, skrot-, och benmjölsanlägg-

ning, glassliperi m.fl. Byggnadsverksamheten är i stark uppsving och en mängd vackra 

hus har uppförts, däribland kommunala mellanskolan. Älmhult är även en bemärkt 

järnvägsknut med stor personal och dito lokstallar. Två bibanor tillstöta, nämligen 

Kristianstads–Älmhult, och Sölvesborg–Älmhult. Strax intill köpingsgränsen ligger Hvita 

korset, en anstalt för utbildning av barnsköterskor.  

  Det är ett underbart landskap som suges emot oss när vi lämnat Älmhult. Vi gå tillbaka i 

tiden och låta det vara vår. Svalorna jaga fram under djupblå, solig himmel. Björkarna stå 

draperade i sin spädgröna vårstass. Åkrar och ängar har gjort toalett. Uppå dikesrenarna 

lysa gult och vitt av tussilago och sippor. 

  Att stå på loket en sådan vårmorgon eller en stjärnklar vårnatt då tåget ”rullar lätt” och 

är i rätt tid – det är härligt. 

  Motsatsen är det under stormande, kusliga höstnätter, då tåget ”går tungt” och blir 

försenat, och signalerna med största svårighet kunna uppfattas på grund av dimma. Då 

gäller det att ha nerverna på helspänn och ögonen på skaft. 

  Elme glasbruk, ett av de största i Skandinavien, passeras. Därefter göres den första 

anhalten, Möckelns station. 

  En blick ut över sjön med samma namn kommer en att minnas härliga sjöfärder, där 

enligt sägnen en riddare ligger begraven.  

  Möckelnsnäs, kammarherre von Horns praktfulla palats, som numera är förvandlat till 

ett mellanting mellan kurort och vilohem, dit årligen en massa människor strömma från 

Lokföraren Carl Åkerman har haft vänligheten att för Smålandspostens 

Allbonummer nedskriva följande skildring av Allbo, sett från loket. 

 

Carl Åkerman. 
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norr och söder, kanske mest för att söka ro i storslagen natur, möter vidare ögat. Det är en 

paradisisk scen, som vidgar sig för blicken från Möckelnsnäs terrass. Stenbrohults kyrka 

synes över viken. Mäktiga ljudvågor komma rullande. Det är klockornas klang ifrån 

kyrkan. Vad det tonar majestätiskt och gripande! 

  Det är slut med funderingarna. Plikten kallar. Mer ånga påsläppes, och farten drives så 

småningom upp. Blomsterkonungen Linnés födelsehem Råshult passeras. Lokpersonalen 

gör här sin sedvanliga honnör för monumentet. 

  Inom kort äro vi i Diö, ett litet Sorrento vid Helgeåns utlopp i sjön Möckeln, bekant för 

sin tillverkning av kvalitetsvaror inom möbelbranschen. Om cirka 10 minuter äro vi i 

Liatorp, ett samhälle med livliga ved- och virkesaffärer. Mest bekant är emellertid 

platsens järnvägshotell. Hit reser folk långväga ifrån för att hålla stämmor, sammanträden 

och fester. 

  Eneryda passeras, och vi äro inom kort i Vislanda, där tåget gör ett kort uppehåll. Så 

fortsätter resan. I Diö äro naturen mera karg, och milslånga, öde mossar, som först i 

Alvesta övergår till mera leende Värendsnatur. 

  Tåget glider sakta in på Alvesta station. Sjön Salen ligger spegelblank. En båt skjuter ut 

från stranden. Stänket från årbladen glittrar som silverpärlor i solen. Den glider hän mot 

andra stranden, där ”Kloster”, det berömda sånginstitutet, ligger inbäddat i lummig 

grönska. 

  Alvesta är ett livligt samhälle. Persontågens avgång tycks vara den stora händelsen för 

dagen. PÅ sofforna sitter gamlingar med händerna i knäet och stirra på tåget. Eleganta 

gestalter skymta förbi, ibland hör man utländska tungomål, allt är brådska och nervositet. 

Samhällets flickor ha klätt om sig efter dagsverket, och trava av och an i beställsam iver, 

som om de begagnade uppehållet för att hämta en nypa frisk luft efter en lång resa.  

  Färden går vidare genom nyutsprungna lövskogar, som stråla av sol. Skogen viker 

undan och Gåvetorps vackra herresäte blir synligt. Över den lilla sjön skymtar 

Grännaforssa, vilket panorama! Det är nästan som att sitta på bio. – Den gamla vackra 

lägerplatsen är indragen. Det muntra glammet från fosterlandets söner höres inte mera. 

Allt är tyst, och ett vemodigt allvar vilar nu över den förr så livliga heden. 

  Här börjar på allvar lokmännens vedermödor. Starka stigningar med forcerat arbete för 

att klara av det, så att gångtiden hålles.  

  En officer medföljde en gång på loket! Han förvånade sig över, hur lokmännen kunde 

hålla tiden så precis, utan att en enda gång rådfrågas ett fickur på mellanstationerna. Man 

vänjer sig. Man känner ju sin linje efter många års träning och man har sina märken. 

  Moheda passeras. Järnvägsövergången är emellertid alltid en källa till oro, och bilisterna 

äro ett förunderligt släkte, som det icke är så värst mycket reda med. 

  Vad tänker den där på? Är du alldeles förbaskad, karl! Vad har du ögonen till? En ilsken 

lång signal, och en liten Ford hejdar sig några meter från det framrusande tåget.  

  Moheda är ett samhälle med livliga virkesaffärer. Strax intill nämnda plats ligger Torps 

bruk, bekant för sin lokomobil- och tröskmaskinsfabrikation.  

  Tåget går vidare fram genom silverstammiga björklundar, och i dess ljusgröna rike lysa 

sippor, smultronblommor, gullvivor och all vårens friska härlighet. Tåget går här sakta. 

Sjöborgen är en stark stigning. Man har god tid att betrakta naturen, och jag tackar i mitt 

sinne för synen, som har givit även de saktfärdiga rum i denna brådskande värld. 

  Vi äro nu i Lidnäs. Ett litet samhälle, jungfruligt oberörd av världens bråda ävlan. Efter 

Lidnäs är det slut med Allbo, men Nässjö är resans slutpunkt. Loket avkopplas. Nytt lok 

och ny personal fortsätta resa. Trötta, nervösa och sönderskakade gå vi till vila.  

  Man blir snart trött på att åka tåg, men så ligger det i gengäld en tjusning i känslan av att 

handskas med jättekrafter, som man kan tygla. 

               Älmhult i December 1926. 

                                                                                                      Carl Åkerman. 
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Ur Smålandsposten N:o 6 Torsdagen den 13 Januari 1927. 
 

Dödsfall.  
 

 Årets första dödsfall inom Blädinge församling 

inträffade den 10 Januari, varvid f.d. hemmans-

ägaren Johan Thorbjörnsson hastigt avled. Den 

avlidne, som vårdats av sin son och sonhustru, 

var i sin krafts dagar en praktisk och dugande 

person samt älskad av alla som kommo i be-

röring med honom, samt synnerligen aktad av 

såväl släkt som församlingsmedlemmar. Thor-

björnsson var nära 90-årsåldern.  

  Närmast sörjande äro fyra söner och två döttrar, 

därav vistas en son och en dotter i Amerika. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 13 Tisdagen den 25 Januari 1927. 
 
Kommunalt.  Till nämndeman för sex år har vid kommunalstämma återvalts C. M. 

Johansson, S:a Vare. Till fjärdingsman för tre år återvaldes likaledes O. M. Rosen i 

Hallåkra varjämte hans ersättning bestämdes till 800 kr. pr år. 

  Till brandfogde för tre år återvaldes hemmansägaren F. Wiberg i Blädinge. Följande 

ersättning beslöts: Vid varje brandtillfälle minst 5 kr. Vid brandplatser där vägen från 

hemmet överstiger 5 km.; i övrigt 1 kr. pr timme. Till v. brandfogde valdes E. O. 

Karlsson, Hjälmaryd och O. Nilsson i Södra Vare samt H. Petersson i Ås. 

  Följande personer utsågos till ledamöter i taxeringsnämnden för år 1927: hemmans-

ägaren C. J. Nilsson, Blädinge Västregård, godsägare A. Larsson, Oby gård, trafikbiträdet 

N. Johansson, Blädinge station, hemmansägaren K. Magnusson, Färanäs och K. Ring, 

Södra Vare. 

  Till suppleanter valdes kyrkovärd E. O. Karlsson, Hjälmaryd, arrendatorn K. Petersson, 

Staffansboda, folkskollärare K. Nilsson, Blädingeås och hemmansägaren B. Karlsson i 

Norra Vare samt S. A. Karlsson i Södra Vare. 

  Till ombud för vägstämman valdes P. M. Olsson, Blädinge, nämndeman C. M. 

Johansson och kyrkovärd E. O. Petersson. 

  Med anledning av inkommet förslag från barnmorskestyrelsen om indelning av 

barnmorskedistriktet, beslöt stämman uttala sig för att den intill Vislanda närgränsande 

delen av socknen hänfördes till Vislanda distrikt, samt att Blädinge, Blädingenäs, 

Hjälmaryd, Ramsåkra och Sissleboda hänfördes till Alvesta distrikt. 

  Angående förslag om att tillsammans med Vislanda och Skatelöv kommuner anställa 

distriktssjuksköterska beslutade stämman tills vidare ej biträda det framställda förslaget. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 23 Lördagen den 12 Februari 1927. 
 
Nyutnämnd häradsdomare i Allbo.  Till häradsdomare vid Allbo häradsrätt efter hr    

A. G. Johansson, Hössjö, som avgått, har domhavanden utnämnt nämndemannen C. M. 

Johansson, S. Vare, Blädinge. 

 

 

 

 

 
 

Tillkännagives 

att 

vår käre far och farfar, 

Johan Thorbjörnsson 
idag ingått i den himmelska vilan, i 

sitt 89:de levnadsår, i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss 

sörjande barn och barnbarn. 

Sissleboda, Blädinge  

den 10 Januari 1927. 
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Ur Smålandsposten N:o 26 Torsdagen den 17 Februari 1927. 

 

En 50-åring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Femtio år fyller den 21 Februari häradsdomaren C. M. Johansson, Södra Vare, Blädinge.  

  Född på den gård, han innehar, genomgick han vid sekelskiftet Grimslövs folkhögskola 

och övertog fädernegården år 1904. Att han här nedlagt ett synnerligen omfattande arbete, 

är för alla dem, som känna till förhållandena uppenbart. För sitt odlarnit har han fått 

mottaga utmärkelser, så liksom han fått sitt jordbruk prisbelönat flera gånger. Såsom 

särskilt erkännande har han dessutom fått mottaga ett premium i form av 75 kr. i guld. 

  Det är många förtroendeuppdrag, som C. M. Johansson fått mottaga under årens lopp. 

Nämnas kan att han knappt trettioårig blev vald till nämndeman, och eftersom han var 

den äldsta i tjänsten, har han under denna månad blivit utnämnd till häradsdomare. Vidare 

är han ordförande i pensionsnämnden, ägodelningsrättsledamot, överförmyndare, gode 

man vid lantmäteriförrättningar, har varit landstingsman under en period, ledamot av 

Allbo härads vägstyrelse och dess v. ordf., ledamot i styrelsen för AB Jordbrukarbanken i 

Alvesta, ledamot i styrelsen för Vislanda sparbank, ordförande i styrelsen för Lant-

brukarnas handelsaktiebolag i Vislanda. Dessutom har han varit ordförande i odlings-

nämnden och hade under krigsåren sig anförtrott ordförandeskapet inom livsmedels-

nämnden. 

  Detta allt visar med all önskvärd tydlighet, att häradsdomare Johansson har ett mycket 

stort förtroende inom alla samhällsskikt. Klart är tillika, att en person med hans läggning, 

hans ljusa syn på livet, hans trofasthet mot sina vänner, hans hjälpsamma sinnelag och 

ärliga vilja att endast gagna osjälvisk som han är, lett därhän att han fått en massa vänner, 

som på hans halvsekeldag nog skola ge uttryck åt de varma känslor, som besjäla dem. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 24 Februari 1927. 
                                              

Hyllning. 
 

  Som väntat var, blev det en hjärtlig hyllning då häradsdomare C. M. Johansson, Södra 

Vare, Blädinge, blev föremål för då han fyllde sina femtio år. 

  Vid 7-tiden på kvällen samlades i hans hem ett 130-tal personer, som av jubilaren 

inbjudits till supé. Vid desserten tog häradshövdingen vid Västra Värends domsaga, 

revisionssekreteraren G. Lindwall till orda och framhöll i en schwungfullt anförande de 

utmärkande egenskaper 50-åringen besitter.  

  Å Vislanda sparbanks vägnar talade grosshandlaren Carl Samuelsson, framhållande det 

goda, omfattande arbete, häradsdomare Johansson där nedlagt och att samarbetet inom 

C. M. Johansson. 
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styrelsen härigenom varit ytterst angenämt. Å sparbankens vägnar överlämnade talaren en 

ståtlig silverskål i hamrat silver. 

  Å församlingens vägnar talade kyrkoherde K. Holm, vilken i sitt tal erinrade om, när 

Blädinge gick att kora nämndeman. Man hyste redan då stor aktning för den unge 

mannen, men det var också det man tyckte: Han var för ung. Emellertid, sade talaren, 

växer man från ungdom, och valet av nämndeman Johansson visade sig vara ett lyckligt 

val. Vidare berörde talaren det goda arbete, häradsdomaren nedlagt i kyrkorådet, hur allt 

där gått i enighetens och fridens tecken, samt tackade honom för det goda arbetet. Såsom 

synligt bevis överlämnade talaren en kaffeservis av silver.  

  Under rörelse frambar häradsdomare Johansson sitt tack för den hyllning som visats 

honom. Vidare talade komminister Gustafsson. Leven utbringades för 50-åringen. 

  Utom de nämnda presenterna fick häradsdomaren vidare mottaga ett prydligt cigarrskrin 

av silver, silvertallrikar, en pokal av barnen, ett par dylika av övriga vänner m.m., dess-

utom blommor och telegram. Stämningen var under aftonen den allra hjärtligaste och det 

visade sig, att 50-åringen äger stor popularitet. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 51 Söndagen den 3 April 1927. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 75 Tisdagen den 17 Maj 1927. 
 
Från Blädinge skrives till Smålandsposten: 

  På lördagskvällen hade Blädinge föreläsningsförening i Blädinge folkskola anordnat en 

trevlig afton med sång och musik. Det är ju sällan sådan förströelse kommer 

Blädingeborna till godo, och de togo tydligen tillfället i akt. Den ej så stora salen var fylld 

till sista plats.  

  Publiken fägnades i hög grad av sångkörens i allt utmärkta prestationer, men den musik, 

som kantorerna H. Johansson och G. Johansson bjödo på gjorde nog sitt till att höja 

stämningen. De spelade fyrhändigt några ouvertyrer och marscher.  

  Av sångnumren må särskilt nämnas ”Sveriges flagga” av Alfvén, Lange-Müllers 

”Morgenridt”, som sjöngs galant, samt Petersson-Bergers ”På fjeldesti”, vilken blev 

riktigt bra utförd. Blädinge sångkör har nu legat länge nog i dvala så att om den toge 

denna framgång som en sporre till nytt arbete och nya framgångar, så skulle kören 

säkerligen nog åter igen nämnas som en kör av rang. 

 
 

Att 

Herren Gud i sitt allvisa råd 
behagat hädankalla 

vår älskade moder 

Anna Maria Svensson, 
född Gustafsson 

som efter en kort sjukdom, i tron på 

sin frälsare, stilla och fridfullt avled 

idag kl. 1,32 e.m., i sitt 80:de levnads-

år, djupt sörjd och i tacksamt minne 

bevarad av barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn, släkt och många vänner 

ha vi den smärtsamma plikten 

tillkännagiva. 

Blädingsås Östregård den 2 april 1927. 

                            Barnen. 

Sv. Ps. 260 och 477. 



 
78 

Ur Smålandsposten N:o 78 Söndagen den 22 Maj 1927. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall.  
 

 På fredagen avled efter en längre tids lidande i sitt hem i Blädinge hemmansägaren J. G. 

Nilsson-Blom, Blädingenäs, i en ålder av närmare 64 år.  

  Blom inköpte för några år sedan den egendom, han vid sitt frånfälle innehade och har 

gjort sig känd som en driftig jordbrukare, vilken under hälsans dagar icke sparade sig. 

Försynt till sitt väsen hade han vunnit allas aktning. Förutom efterlämnad maka stå som 

närmast sörjande barnen som en talrik släkt- och vänkrets. 

   

 

Ur Smålandsposten N:o 80 Torsdagen den 26 Maj 1927. 
 
Kommunalt.  Årets ordinarie kyrkostämma med Blädinge församling hölls i söndags. 

Revisorernas berättelse för räkenskapsåret upplästes och godkändes. På förslag av 

kyrkokassans revisorer, stationsmästare C. E. Gustafsson och kantor Gunnar Johansson, 

beslöt kyrkostämman att gåvomedlen till kyrkan skola avsättas till en särskild kassa för 

kyrkans prydande.  

  Väckt förslag om inledande av elektriskt ljus i Blädingeås skola behandlades, och 

stämman beslöt anslå 285 kr. jämte andelskostnad i servisledningen. Armaturer och 

lampor i lärarebostäderna bekostas av resp. lärare.  

  Folkskollärare Carl Nilsson samt hemmansägaren Salomon Johansson i Ås utsågos att 

ombesörja arbetets verkställande.  

  Inkommen skrivelse från Hjortsberga angående ersättning för folkskolebarns från 

Hjortsberga undervisande i Blädingeås skola blev föremål för stämmans behandling. 

  Då barnantalet i nämnda skola är synnerligen stort, beslöt stämman i enlighet med 

skolrådets förslag, att nästa läsår inga barn från andra skoldistrikt får mottagas vid 

Blädingeås skola.  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 18 Juni 1927. 
 
Tåget antände.  Vid tretiden på fredagseftermiddagen antände tåget skogen vid 

järnvägslinjen Vislanda–Blädinge, ungefär vid Sparrhults banvaktsstuga. Elden 

observerades ganska snart och släckningsmanskap rekvirerades från Vislanda och 

 
 

Härmed tillkännagives, 
att Herren Gud hädankallat 

min käre make och vår käre far, 
Hemmansägaren 

J. G. Nilsson-Blom, 
som efter ett svårt lidande avsomnade 

i sitt hem fredagen den 20 maj kl. 

10,30 e.m. i sitt 64:de levnadsår, sörjd 

och begråten av maka och barn, släkt 

och vänner. 

Blädingenäs den 21 maj 1927. 

                            Ida Blom 
       Barnen. 

Sv. Ps. 600. 
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Alvesta, därifrån extratåg utgick. Vid manskapets ankomst brann det friskt i skogen längs 

väster om banan. Tidvis uppkom s.k. toppeld, men efter ett par timmars energiskt arbete 

var man herre över elden. 

  Elden, som i rådande friska vind kunnat få en allvarlig omfattning, torde ha uppkommit, 

då ett extra snälltåg, n:r 53, vid 3-tiden passerade. Ett område av c:a 10 tunnland torde ha 

berörts av elden. Enligt vad som upplysts har redan någon dag tidigare skogseld 

uppkommit å linjen Vislanda–Alvesta.  

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 2 Juli 1927. 
 

Dödsfall. 
 

  På torsdagen avled i sitt hem i Ulvagraven, 

Blädinge, f.d. lantbrukaren Gustav Johnsson i en 

ålder av närmare 68 år. 

  Den avlidne var i sin krafts dagar en synner-

ligen dugande lantman och tillhörde den gamla 

sortens folk, hos vilken redligheten är ett utmär-

kande tecken. Änkling, sörjes den avlidne av 

barn, barnbarn samt en stor släkt- och vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 102 Tisdagen den 5 Juli 1927. 
 
Från Blädinge, skrives till oss: 

  Ett sommarmöte hade på söndagen anordnats av Blädinge och Vislanda 

sockenföreningar av B. F. vid det natursköna Oby. Tack vare det för en friluftsfest 

lämpliga vädret hade en skara av något över 700 personer infunnit sig. 

  Det hela inleddes med, att riksdagsman Per Gustafsson, Benestad, hälsade de närvarande 

välkomna. Dagens föredragshållare var riksdagsmannen M. L. Petersson, Broaryd. 

Talaren berörde först den kritik, som uppstått mot bondeförbundet för den ställning detta 

intagit under sistförflutna riksdag. Först berördes skolfrågan. Härefter övergick talaren till 

kommunalskattefrågan och redogjorde varför den föll. Sedan nämndes något om 

statsministerns senaste föredrag i Jönköpings län samt väglagen, varigenom en mera 

rättvis uppskattning kommer att tillämpas, jordbrukets likställighet med industrien samt 

till sist malmavtalet.  

  Talaren avtackades med kraftiga applåder. Åhörarnas tack framfördes av landstings-

mannen Victor J. Mattsson, Eneryda.  

 

 

Härmed tillkännagives, 

att 

Gud i sitt kärleksfulla råd behagat 

hädankalla 

vår ömt älskade fader,  

f. d. Lantbrukaren 

Gustaf Johnsson, 
som idag stilla och fridfullt 

insomnade i döden efter en levnad av 

67 år, 9 mån., 17 dagar, djupt sörjd 

och i tacksamt minne bevarad av 

barn, barnbarn och syskon, samt 

övriga släktingar och vänner. 

Ulvagraven, Blädinge den 30/6 1927. 

                               Barnen. 

Sv. Ps. 448 och 459, v.1. 
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Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 23 Juli 1927. 
 

Blädinge biodlarförening, har haft sammanträde hos f.d. tågmästaren N. P. Endro, 

Benestad.  

  Vid sammanträdet höll länsbiskötaren N. Haggren, Ryssby, en särdeles givande instruk-

tionskurs, som livligt uppskattades av de närvarande. Vid den på denna kurs meddelade 

råden och anvisningarna utspann sig en livlig och för deltagarna rikt givande diskussion, 

detta även med anledning av de under sammanträdet vunna erfarenheterna.  

  Hr och fru Endro sörjde i övrigt på det mest förekommande sätt för gästernas trevnad. 

Sålunda bjöds på supé jämte en utflykt till det intill liggande direktör Karl Nygrens 

sånginstitut Kloster. Deltagarna medförde hem minnet av en i allo synnerligen angenäm 

dag, rikt givande som den varit på impulser, när det gäller biskötseln, skrives till 

Smålandsposten. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 28 Juli 1927. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 119 Torsdagen den 4 Augusti 1927. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tillkännagives, 

att  

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 

min kära maka och vår älskade  
moder, 

Eva Kristina Elisabeth 
Karlsson, 

lämnade oss idag i en ålder av 48 år, 7 

mån., djupt sörjd och saknad av mig, 

barn, syskon och många vänner. 

Södra Vare Västregård den 26/7 1927. 

                            J. A. Karlsson. 
       Barnen. 

Tillkännagives, 

att  

vår kära mor och mormor 
samt farmor, 

Ingrid Maria Johansson, 
f. Jansson, 

stilla och fridfullt avlidit idag kl. 5 

f.m. i sitt 82:a år, sörjd och saknad av 

oss, broder och svägerska. Övriga 

släktingar och många vänner. 

Blädinge Västregård den 3 aug. 1927.  

Barn och Barnbarn. 

Sv. Ps. 477. 
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Ur Smålandsposten N:o 124 Lördagen den 13Augusti 1927. 
 

Begravning. 
 

  Under högtidliga former vigdes på torsdagseftermiddagen till den sista vilan å Blädinge 

kyrkogård stoftet efter änkan Ingrid Maria Johansson, Västregård.  

  Sedan begravningsgästerna, ett hundratal, samlats i sorgehuset, hölls bön av pastor 

Gustafsson. Jordfästningen förrättades av pastor Gustafsson. Riksdagsman P. M. Olsson 

frambar de sörjandes tack för den rika blomstergärd, som ägnats den döda. Efter aktens 

slut samlades man i kyrkan, där kyrkoherde Holm höll en kort betraktelse. 

  Änkefru Johansson, som avlidit i en ålder av 82 år, var gammal Blädingebo och född 

inom socknen. Under de senaste 50 åren hade hon haft sin verksamhet förlagd till samma 

gård. De senaste åren var hon ömt vårdad hos mågen och dottern i Västregård och där hon 

nu fick sluta sina dagar. Förutom de här nämnda sörjes den avlidna av tvenne döttrar och 

mågar, samt en son, bosatt i U.S.A., samt av barnbarn, släkt och många vänner. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 138 Tisdagen den 6 September 1927. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall.   
 

Efter en längre tids lidande (kräfta) avled i sitt hem i Knappamo, Blädinge socken, f.d. 

arrendatorn Nils Petter Karlsson i en ålder av något över 71 år. Den avlidne, som i sin 

krafts dagar var en synnerligen arbetssam och skötsam person, har gjort sig fördelaktigt 

känd inom sin hemsocken. Den avlidne sörjes närmast av efterlevande maka, barn samt 

barnbarn. I deras sorg deltaga dessutom släkt och en stor vänkrets. 

 

 

 

Tillkännagives, 

att  

min käre make och vår fader, 
f.d. Arrendatorn 

Nils Petter Karlsson, 
efter ett långt, tåligt buret lidande 

fridfullt avsomnade idag kl. 11,30 

f.m., i en ålder av 71 år, 2 mån., 11 

dagar, djupt sörjd och saknad av oss 

maka, barn, barnbarn och övriga 

släktingar. 

Knappamo pr Blädinge den 5 sept. 1927.  

       Maria Karlsson. 
                                         Barnen. 

Sv. Ps. 607. 
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Riksdagsman P. M. Olsson i 

Blädinge. 

Ur Smålandsposten N:o 154 Tisdagen den 4 Oktober 1927. 

 

En sjuttioåring. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Till de män, varom man plägar säga, att åren väga lätt på deras axlar, må obetingat 

räknas riksdagsmannen P. M. Olsson i Blädinge. På fredag har han lagt sju decennier 

bakom sig, men han är alltjämt den resliga småländska furan med bra, obruten kärnfrisk 

stam. 

  Han har fyllt så många jämna år och därmed alltid fått sin karriär utförligt angiven, att 

det säkerligen är onödigt att än en gång förtälja den för läsekretsen. Här skall därför i 

korthet erinras om hans insats i det allmänna livet. 

  Redan 1893 satt han som ordförande i sin födelsesocken Blädinge kommunalnämnd. 

Samma höst valdes han in i landstinget, och ett dussin år senare trädde han in i andra 

kammaren, där nu endast två äro födda före hans födelseår 1857. Inalles har han bevistat 

23 riksdagar. Under de senare åren har han varit ordinarie ledamot av statsutskottet.  

  I hembygden äger han alltjämt en massa förtroendeuppdrag. Från att tidigare ha varit 

ledamot sitter han nu som ordförande i skogsvårdsstyrelsen för Kronobergs län. Han äger 

vidare ledamotskap av styrelsen för Grimslövsskolorna, småskoleseminariet i Växjö och 

Systemaktiebolaget i Växjö – för att nu nämna ett par av de viktigaste för dagen. 

  Hans insats, varhelst den skett, har alltid vunnit det största erkännande. Rakryggad har 

han gått sin väg fram, rättrådighet och rättframhet präglar städse hans göranden, och 

sparsamhet med allmänna medel har han ständigt förfäktat. Kring jorden och skogen har 

hans omtanke framför allt varit koncentrerad. Många riksdagsmotioner till jordbrukets 

och skogsvårdens fromma äga hans underskrift, och det har hänt honom som så många 

andra, att den väg som han anvisat, omedelbart avvisats, men längre fram i tiden i alla fall 

måst beträdas. Inom Högern i Kronobergs län är han en av förgrundsfigurerna, allmänt 

aktad och värderad för den moderata politik han förfäktat och som inom sig rymmer 

åtskilligt av det gamla lantmannapartiets traditioner. Och denna aktning och vördnad 

kommer självfallet att taga sig uttryck på den stundande 70-årsdagen. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 156 Lördagen den 8 Oktober 1927. 
 

Hyllning.  
 

  Riksdagsman P. M. Olsson i Blädinge ägnades å sin 70-årsdag igår en storslagen och 

vacker hyllning.  

  Hyllningarna togo sig särskilt uttryck vid den middag, som jubilaren gav för över ett 

hundratal personer, sockenbor och ett antal övriga vänner från andra håll.  
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  Före middagen uppvaktade Vislanda sparbanks styrelse med en kristallvas, fylld med 

blommor, och en liknande hyllning kom jubilaren till del från lärarepersonalen i 

Blädinge. Jordbrukarebankens i Alvesta styrelse överräckte en skrivbordslampa i hamrat 

tenn, och några vänner i Alvesta förärade sjuttioåringen dels en dryckeskanna och dels en 

vas av hamrat tenn, den senare fylld med rosor. Länsskogvaktarna i Kronobergs län 

presenterade en kristallvas med blommor. Från de närmaste släktingarna överlämnades 

två skinnfåtöljer samt ett rökbord. 

  Under middagen framträdde riksdagsman E. O. Magnusson i Tumhult och framförde 

riksdagskamraternas lyckönskningar med ett framhållande av jubilarens insats i det 

politiska livet. Han länkade även här till några personliga tacksamhetsord rörande det 

kamratliga samarbetet. Såsom ett bevis för riksdagskamraternas aktning och vördnad 

överlämnade riksdagsman Magnusson en vacker kaffeservis i gammalt, hamrat silver från 

lantmanna- och borgarpartiet i andra kammaren, och därtill fogade han ett fat i gammalt 

silver från allmänna valmansförbundets riksorganisation. 

  Senare tog kyrkoherde Knut Holm i Vislanda till orda och framförde Blädinge 

församlings tack och lyckönskan samt överräckte ett stort fat i gammalt silver.  

  Riksdagsman Olsson framförde sitt hjärtliga tack för den storartade hyllningen.  

  De till halvtannat hundratal uppgående telegrammen upplästes av redaktör Axel Bayard, 

Växjö, som även utbringade ett leve för jubilaren. Bland telegrammen märktes 

lyckönskningar från den förutvarande landshövdingen Alexis Hammarström, Stockholm, 

landshövding Aug. Beskow i Växjö, landshövding Joh. Nilsson i Kristianstad, general-

krigskommisarie Widell i Stockholm, allmänna valmansförbundets riksorganisation, 

amiral Arvid Lindman, ett mycket stort antal riksdagskamrater m. fl. 

  Barnens tack och lyckönskan tolkades av sonen Ebbe Olsson. 

  Gästernas tack för välfägnaden framfördes av komminister J. Gustafsson i Blädinge. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 164 Lördagen den 22 Oktober 1927. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 174 Tisdagen den 8 November 1927. 
 
Blädinge föreläsningsförening, bjöd i lördags e.m. på en intressant föreläsning av 

folkskolläraren P. G. Vejde, Växjö. Ämnet var: ”Något om Blädinge i gamla tider”. 

  Efter en kort redogörelse för västvärldens invandring och bebyggelsen, däri man bl.a. 

fick veta, att fynd av sjönät hittats vid Ekenäs, Lästad, samt att på Gustaf Vasas tid fanns 

här ungefär lika många gårdar som nu, övergick talaren till uppkomsten av en del 

ortsnamn. En del historiska händelser vidrördes. Under Kalmarkriget 1612 skulle ett slag 

stått i Blädinge. Man ur huse hade uppbådats. Ett flertal Blädingebor stupade. Slaget var 

ett fullkomligt blodbad. 

  En annan intressant detalj var, att Vislanda gamla kyrka troligen byggts av någon 

Lästadherre. Vislanda kyrka är sålunda troligen ett avsnört hemman från Blädinge. 

Härmed 
tillkännagives, 

att lördagen den 22 oktober påsläppes ström å elektriska 

ledningarna Långhult-Hjälmaryd med biledningar, och att 

därefter är förenat med lifsfara att komma i beröring med 

ledningarna. 

Vislanda och Blädinge den 20 oktober 1927. 

                                                                  S t y r e l s e n. 
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  Härefter behandlades Espemoens, Lästads, och Oby historia. Flera intressanta bilder 

kommo därvid fram. Lästad ägdes först av Sparresläkten. Oby ägdes bl.a. på 1600-talet av 

general Stenflycht. En senare ägare till Oby, eller Uhby som det kallades under 

medeltiden, var den redbare Ture Gabriel Gyllenkrook. 

  Espemoen har ägts av befälhavaren på Älvsborgs fästning Stråhle. Trots sin tapperhet 

fick han se fästningen falla i fiendens händer. Fästningen återlöstes ju senare (Älvsborgs 

lösen). 

  En dotter till honom sålde Espemoen till kyrkoherde Elias Wiesel 1690.  

  Föredraget beledsagades av ljusbilder. Ett mycket gott bidrag till kännedom om 

hembygden gavs genom denna föreläsning. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Tisdagen den 22 November 1927. 
 
Den tidiga vintern, med snö, som tycks vilja hålla i, har gjort att allt höstarbete måst 

avstanna i våra bygder. Mycken höstplöjning återstår ännu till följd av den sena hösten 

samt även det ihållande regnväder, som gjorde att marken på sankare platser blev omöjlig 

att höstplöja. Många hunno ej heller så tillräckligt med höstråg på grund av försening med 

upptagande av rotfrukter m.m. arbete, och den råg, som blev sådd, är fara värt att den 

tager skada genom att snön föll utan att marken hade frusit till, och trors den låga 

temparatur, som varit rådande sedan snön kom, är det föga troligt att marken under det 

jämförelsevis tjocka snötäcket har hunnit att frysa till så hårt, som behövligt är för att 

rågarna ej skola taga skada.  

  Bönderna har nu i hast fått utbyta sitt arbete på åker och äng med tröskning av säd på 

logarna, och ännu kan man i Smålands skogsbygder få höra slagornas takt på logarna.  

  Även en del skogskörslor och framforsling av ved och stockar m.m. tills stations-

samhällen har påbörjats, fastän slädföret på vägarna i allmänhet har varit otillräckligt för 

framforslandet av större lass. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 198 Tisdagen den 20 December 1927. 

 
 (dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Vårt allt, 

min innerligt älskade maka och 

vår lilla kära, kära mor, 

farmor och mormor 

Anna Maria Wiberg 
insomnade i tron på sin Frälsare, 

lugnt och fridfullt från sitt långa, med 

oändligt tålamod burna lidande, i dag 

kl. 1,20 e.m. i sitt 78:e levnadsår, 

efter ett liv i självförgätande 

uppoffrande kärlek, lämnande oss i 

djup sorg och saknad. 

                 Blädinge den 17/12 1927. 

        N. J. Wiberg 
      Barn och barnbarn. 

 

Gud löne dig, evinnerlig 

Du hulda och du ömma. 

Med Jesu nåd vi dina råd 

Och dygder ej skall glömma. 

Sv. Ps. 484 och 601. 
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Ur Smålandsposten N:o 203 Lördagen den 31 December 1927. 
 

Begravning,  
 

ägde rum på torsdagen i Blädinge kyrka, då stoftet efter avlidna fru Anna Maria Wiberg 

från Sjövik vigdes till den sista vilan. 

  Under tonerna av en sorghymn förrättades jordfästningen av komminister J. Gustafsson, 

som i anslutning härtill höll en betraktelse. Kyrkoherde K. Holm höll från predikstolen i 

anslutning till Johannesevangeliets 1 kap. 16 vers, ”Och av hans fullhet hava vi fått, och 

nåd för nåd”, en gripande likpredikan. Han utförde sedan begravningsmässan. 

  En särdeles rik skörd av kransar och blommor hade sänts till den avlidnas bår. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 5 Januari 1928. 
 
Från Blädinge, skrives till oss: 

  Kärnfolk kan man med fog kalla tre åldriga bröder som vistas inom Blädinge försam-

ling. 

  Födda inom församlingen har de under största delen av sitt liv verkat där. Alla tre har 

uppnått en respektabel ålder, och vad som är märkvärdigare, de äro vid full vigör och 

hälsa, dagligen i arbete från morgon till sena kvällen. 

  Den äldste av bröderna Nils Nilsson har uppnått den höga åldern av 96 år, John Nilsson 

är 93 á 94 år samt Anders Nilsson inte långt ifrån de 90. Anders Nilsson går ännu bort i 

bygden och slaktar, täcker halmtak o.s.v. Många församlingar torde ej kunna uppvisa en  

liknade trio. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 28 Januari 1928. 
 
(annons) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Fastighets- 
och lösöreauktion. 

   
Genom fri och öppen auktion, som förrättas i Ekevarfven i Blädinge 

socken den 3 nästkommande Februari kl. 10 f.m., låter hemmansägaren 

Aron Johansson därstädes försälja: 

Fastigheten 1/6 mantal Ekevarfven i Blädinge socken, beläget cirka 3 

km. från Vislanda järnvägsstation, att tillträdas den 14 nästa Mars. 

Gården föder 11 nötkreatur, 2 hästar samt smådjur. 

Alla byggnader av prima beskaffenhet, brandförsäkrade för 16,500 kr.  

Den odlade jorden nästan stenfri, dränerad och i hög kultur. 

Fiskdamm med karp och en damm för elektriskt ljus finnes. 

Efter uppropet av fastigheten, som sker kl. 10 f.m., försäljes hela det 

yttre värdefulla lösöret, bestående av 8 kor, 2 hästar, 2 betäckta suggor, 

vagnar för par och enbet, kälkar, selar, tröskverk, radsåningsmaskin 

m.m. 

  Betalningsvillkor för fastigheten: 1/10 av köpesumma bet. genast, 

resten vid tillträdet mot godkänd borgen, och förbehålles ½ timma att 

antaga eller förkasta gjorda anbud. Inteckningar underlätta köpet.  

  Å lösöret lämnas 2 månaders räntefritt betalningsanstånd.  

  Äganderätten till inropad vara förbehålles tills den är betald.   

  Vislanda den 23 Januari 1928. 

Emil Swensson 
anmodad auktionsförrättare. 
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Ur Smålandsposten N:o 22 Torsdagen den 9 Februari 1928. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids lidande avled i sitt hem i Alvesta natten till onsdagen f.d. överbanmästaren 

vid Statens järnvägar P. M. Hjertsson. Den avlidne var född i Blädinge den 8 Juni 1864 

och antogs vid S.J. 1890. Han blev 1917 överbanmästare med placering i Nässjö, på 

vilken post han kvarstod, tills han i September 1927 avgick med pension. Då bosatte han 

sig i Alvesta.  

  Under den tid han bodde i Alvesta, innan förflyttningen till Nässjö skedde, innehade han 

ett flertal kommunala förtroendeuppdrag och var under en kort period municipal-

fullmäktiges ordf. 

  Hjertsson, som var en ytterst plikttrogen man, sörjes vid sin bortgång av maka, barn och 

barnbarn samt släktingar. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 23 Februari 1928. 
 
Tillbud till drunkningsolycka.  Då 25-åriga Bertha Svensson, dotter till ladugårdskarlen 

Svensson å Lästad, i lördags middag var i ett ärende i Blädinge råkade hon under cykling 

över sjön Salen, komma för nära strömdraget vid Lisebroviken med påföljd, att den tunna 

isen brast under henne och hon kom i vattnet. På hennes nödrop skyndade tvenne 

personer, lantbrukaren Maurits Säll och mjölnaren P. Johansson, till olycksplatsen. 

Flickan hade redan då varit tre gånger under vattnet men hade till sist lyckats klamra sig 

fast vid ett isstycke, tills hjälpen anlände. De båda männen fingo här utsätta sig för stora 

risker, och särskilt mjölnaren P. Johansson, som också kom ned i vattnet. Djupet här är 

närmare 3 meter, varför även han var nära att dragas med av strömdraget.  

  De båda männen lyckades dock efter ett ansträngande arbete rädda flickan, som givetvis 

var mycket medtagen, varför hon fördes till hr Sälls hem, där nödig vård ägnades henne. 

Hade räddningen fördröjts en minut, hade den nödställda släppt taget på grund av 

utmattning. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 11 April 1928. 
 
Vislanda- och Blädingeortens elektriska förening u.p.a., hade årssammanträde i 

Vislanda den 1 April under ordförandeskap av nämndeman Per Samuelsson i Aplamon.  

  Arbetsstyrelsens förvaltningsberättelse och räkenskaper samt revisorernas berättelse 

föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades. 

  Till föreningens styrelse för två år valdes: kyrkovärden P. M. Johansson i Lindås 

Östregård, Vislanda, hemmansägarna Otto Andersson i Sälhyltan, Gustaf Hörberg i 

Remmatorp, Karl Ring i Södra Vare och Salomon Johansson i Blädingeås. Till styrelse-

suppleanter för samma tid valdes: häradsdomare C. M. Johansson i Södra Vare, nämnde-

mannen Per Samuelsson i Aplamon och hemmansägaren August Bengtsson i Skeppshult.  

  Till revisorer att granska innevarande års räkenskaper valdes sågverksägaren Sven 

Nilsson i Kvarnadal och hemmansägaren Karl Magnusson i Färanäs, och till deras 

suppleanter virkeshandlaren Johannes Andersson i Sjöbacken och kyrkovärden Ernst 

Karlsson i Hjälmaryd. 

  Föreningssammanträdet gjorde det uttalandet, att styrelsen skulle uppmana de förenings-

medlemmar, som ännu icke erlagt stadgeenlig anslutningsavgift, att ofördröjligen erlägga 

densamma. 
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  Till ingenjör Nils Lindgren i Ljungby, som under den elektriska anläggningens byg-

gande varit arbetsstyrelsens sakkunnige och som sådan utfört ett berömvärt arbete, 

avsändes ett hälsningstelegram. 

  Föreningens tack till arbetsstyrelsen och deras uppoffrande och krävande arbete 

framfördes i hjärtliga ordalag av Karl Magnusson i Färanäs. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 17 April 1928. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 23 April 1929. 
 
Årsmöte med Blädinge sockenförening av Bondeförbundet, hölls i söndags hos f. 

hemmansägaren Aron Nilsson i Blädinge vilken välvilligt uppehållit sitt hem för mötets 

hållande.  

  Till styrelse för 1929 omvaldes ordf. Aron Karlsson, Espetuna, v. ordf. Olof Andersson, 

Blädingeås, v. sekr. och kassör Anders Johansson, Blädingeås. suppleanter i styrelsen 

blevo Fritiof Viberg, Blädinge, och Alfred Johansson, Espetuna. 

  Till ett kretsombud utsågs ordf. samt Olof Andersson, med Aron Nilsson, Blädinge, som 

suppleant.  

  Årsmötet uttalade sin enhälliga protest mot förslaget om tillfällig löneförbättring åt 

folkskollärare samt sitt instämmande i det av Bondeförbundet framlagda förslaget om 

avslag å denna framställning. 
 

 

 

Lösöreauktion. 
Måndagen den 23 innev. april kl. 11  
f.m., låta sterbhusdelägarna efter fru 

Betty Karlsson, Södra Vare Västre-

gård, Blädinge socken, i anledning av 

hemmanets bortarrenderande, genom 

offentlig auktion, som därstädes förrät-

tas, försälja sterbhusets lösbo, beståen-

de av: 1 häst, 2 kor, 1 kviga, 1 kalv,    

3 får med lamm, 2 gödsvin, en del 

höns, åk- och arbetsvagnar, kälkar, 

plogar, årder, harvar, häckar och sätrar, 

1 tröskverk med vandring, sädesharpa, 

hackelseverk, en stenkran, samt diver-

se yttre inventarier. Dessutom försäl-

jes en del inre lösbo, som möbler m.m. 

  Kände och betrodde köpare erhålla 2 

mån. räntefritt betalningsanstånd. 

  Äganderätten till försåld vara för-

behålles tills varan är till fullo betald. 

  Aplamon den 14 april 1928. 

Per Samuelsson. 
anm. auktionsförrättare. 
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Ur Smålandsposten N:o 81 Torsdagen den 24 Maj 1928. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 15 Maj 1928. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 12 Juli 1928. 
 
 (dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att 

Gud i sitt allvisa råd i dag  

behagat hädankalla 

min ömt älskade maka och vår kära 
uppoffrande moder, 

Carolina Samuelsson, 
som efter ett långt men tåligt buret 

lidande stilla insomnade i en ålder av 

63 år, 2 månader, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss, släkt 

och vänner, hava vi härmed den 

smärtsamma plikten att tillkännagiva. 

Färanäs, Blädinge den 12 maj 1928.  

AUG. SAMUELSSON. 

Anna o. John.  Edit.  Gunnar. 

David.  Carl.  Bengt.  

Barnbarnen. 

Sv. Ps. 477, 484 v. 5. 

Min älskade make, 
vår käre pappa 

Thure Reinhold Sandahl 
lämnade oss i dag 71 år  

gammal.  

I ljusaste minne bevarad. 

Blädingenäs den 10 juli 1928. 

Maka, barn, barnbarn, syskon. 

 
Jordfästningen äger rum i Blädinge kyrka 

torsdagen den 19. kl. 2 e.m. 

Gud har i sitt allvisa råd 
behagat hädankalla 

f. d. Banvakten  

Gustaf Dahlstedt 
från Blädinge, född den 6 dec. 1847, 

som avled lugnt och stilla i 

Skövlemon, Vislanda, den 23 maj 

1928, djupt sörjd och saknad av oss, 

övriga släktingar och många vänner.  

Vislanda den 23 maj 1928.  

Anna och Wilh. Andersson. 
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Ur Smålandsposten N:o 113 Lördagen den 21 Juli 1928. 
 

Begravning. 
 

  En anslående begravningsakt ägde på torsdagen rum å Blädinge kyrkogård, då stoftet 

efter avlidne lantbrukaren Thure Reinhold Sandahl, Blädingenäs, vigdes till den sista 

vilan. 

  När processionen tågade fram till graven, företrädd av prestaverade, riksdagsmannen    

P. M. Olsson och kyrkovärden Ernst Petersson, Blädingenäs, sjöngs psalmen 452. 

Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda. Vid graven höllos tal av 

bl.a. kyrkovärden Ernst Petersson. 

  Efter högtidligheten å kyrkogården samlades begravningsgästerna i kyrkan. Sedan 

psalmen 424: 6 – 7 sjungits, bestegs predikstolen av kyrkoherde Holm, som med utgång 

från Davids 90 psalm 10 – 12 verserna höll en kraftigt manande likpredikan. I slutet av 

sin predikan framhöll officianten, att de anförda orden lämpade sig på honom, vars stoft 

just vigts till den sista vilan. Efter predikan sjöngs psalmen 444: 1 – 2. Altaret var vackert 

prytt med blommor och i koret voro granar placerade. Den stämningsfulla akten slöts med 

att församlingen sjöng psalmen 474: 3 – 4. En osedvanligt rik skörd med kransar och 

blommor hade sänts till båren. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 180 Torsdagen den 15 November 1928. 

 
 (dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 185 Lördagen den 24 November 1928. 
 

Begravning. 
 

  En högtidlig och stämningsfull begravningsakt ägde rum i Blädinge kyrka i söndags, då 

stoftet efter avlidne f.d. lantbrukaren Johannes Johansson från Ekevarven vigdes till den 

sista vilan. 

  Under tonerna av en sorgmarsch, spelad av kantor Johansson, inbars den blomsterklädda 

kistan och placerades i koret. Efter gemensam psalmsång trädde officianten pastor 

Vår käre fader 
f. d. Lantbrukaren  

Johannes Johansson 
avled stilla i sitt hem 74 år, djupt 

sörjd och i tacksamt minne bevarad 

av oss barn, barnbarn, broder,  

släkt och vänner. 

Ekevarfven pr Vislanda den 10 nov. 

1928. 

Emil o. Augusta.      Ida   o.  Henrik. 

Jenny o. Henning.  Blenda o. Gunnar. 

Aron o. Anna.       Anna o. Hugo. 

            Emma. 

 

Sv. Ps. 660. 
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Gustafsson fram till båren och förrättade jordfästningen samt höll i anslutning härtill ett 

vackert griftetal, vari han bl.a. minde om den avlidnes livsgärning, sjukdom och död. 

Efter solosång av kantor Johansson och gemensam psalmsång vidtog omedelbart 

högmässan, varefter kistan under orgelns toner fördes ut och nedsattes i familjegraven.  

  Den avlidnes måg, konsulent Henning Nilsson, Kristianstad, framträdde till den öppna 

griften och framförde under djup rörelse och i ett välformat tal de närmaste sörjandes 

sista tack och farväl till fadern och svärfadern för den arbetssamhet och outtröttliga flit 

han under sitt liv presterat. 

  En dotter till den avlidne frambar ett versifierat tack och farväl. 

  Församlingsbors och vänners tack frambars av häradsdomare C. M. Johansson, vilken 

även nedlade en krans. Vidare nedlades kransar och blommor med tacksamhetens och 

saknadens ord av flera anhöriga och vänner. 

  Till slut lästes en psalm av pastor Gustafsson och den högtidliga akten var avslutad. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Lördagen den 29 December 1928. 
 
Upplåtelse av mark för väganläggning.  Växjö domkapitel tillstyrker i avgivet utlåtande 

att Allbo härads vägstyrelse må för anläggning av allmän väg från Blädinge järnvägs-

station till allmänna vägen Blädinge kyrka – Hjälmaryd från utägorna till eklesiastika 

lönebostället Blädinge n:r 3 Stom i Blädinge socken erhålla upplåtelse av erforderlig 

mark mot den ersättning, som kan varda i vederbörlig ordning bestämd. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 16 Februari 1929. 
 
En högtidlig passionsvesper, förrättades i torsdags kväll i Blädinge kyrka, som var 

upplyst med levande ljus. Trots det svåra vädret, det gick knappast att taga sig fram vare 

sig åkande eller gående i den svåra snöstormen, hade dock så mycket folk infunnit sig, att 

kyrkan var i det närmaste fullsatt. Sångarna hade med känd sångarenergi fulltaligt mött 

upp till högtidligheten. 

  Tjänsteförrättande prästmän vid altaret voro kyrkoherde K. Holm, Vislanda, och kom-

minister J. Gustafsson, Blädinge, den förre såsom sjungande liturg. Över första akten 

talade varmt och innerligt komminister Gustafsson. Högtidligheten fick en särskilt värdig 

prägel genom att Allbo körförbunds underavdelning, Blädinge, Skatelövs och Vislanda 

sångkörers medlemmar, till ett antal av 60 á 70 under kantor E. Rosengrens i Vislanda 

ledning medverkade. Vid orgeln tjänstgjorde kantor G. Johansson i Blädinge. 

  Mäktigt och allvarsmättat, varmt och innerligt klingade körens prestationer vid 

utförandet av den gamla latinska hymnen ”Kyrie Eleison” såväl som i Bachs ”O, huvud, 

blodigt sårat” och Widéns ”Vi för korset ödmjukt falla”. Kraftigt klingade också rösterna 

i växelsången mellan liturgen och kören i psalmerna. Den sammansatta körens pres-

tationer lända såväl ledarna som sångarna till all heder, i all synnerhet om man betänker, 

att det var första gången, som den sammansatta kören samarbetade offentligt. 

  Efter gudstjänsten samlades sångarskaran i Blädinge folkskolas lokaler till samkväm 

med sång, varvid Blädingekören stod för värdskapet. Under kvällens lopp höllos flera tal, 

och mycken sång utfördes. Kvällen slöts med aftonbön av pastor Gustafsson. 
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Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 24 Februari 1929. 
 

Dödsfall. 
 

  Hemmansägaren Aug. Johansson i Blädinge Mellangård avled på torsdagen i sitt hem i 

en ålder av 66 år. 

  Johansson var född i Blädinge, där han tidigt övertog fädernegården, som han innehade 

till sin död. För omkring 10 år sedan råkade han ut för en svår olyckshändelse, och för 

några år sedan drabbades han av en hjärnblödning, som än ytterligare nedsatte hans 

arbetsförmåga. Trots detta har han dock kunnat deltaga med arbetet i gårdens skötsel ända 

tills för några dagar sedan, då en ny hjärnblödning ändade hans liv.  

  Med Johansson bortgick en mycket skötsam och duglig odalman.  

  Han sörjes närmast av maka och fem barn. Två av barnen äro bosatta i Amerika, en son 

är tjänsteman i Jordbrukarebanken i Alvesta, en är anställd vid Stockholms poliskår och 

en är hemma och hjälper till med gårdens skötsel. Dessutom sörjes han av en stor 

vänkrets. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 67 Torsdagen den 2 Maj 1929. 

 
 (dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 104 Söndagen den 7 Juli 1929. 
 
Från Blädinge, skrives till oss: 

  En lokalavdelning av föreningen ”Värends hönsgårdsprodukter” har i dagarna bildats i 

Blädinge med uppsamlingsställe hos handl. A. G. Nilsson. Det synes, som om ägg-

produktionen skulle vinna allt större intresse i våra bygder. Denna gren av jordbrukets 

binäringar torde förresten vara en av de mest lovande, när den skötes på rätt sätt. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 162 Torsdagen den 17 Oktober 1929. 
 
Älgjakten.  På Fridafors ägor i Blädinge första dagen fälldes två älgtjurar och en ko. Den 

ene av tjurarna var en 5-taggare. Jaktsällskapet bestod av disponent P. Modin, general 

Monart från Mecklenburg och advokat Nordenstedt, Malmö. 

  Under älgjaktstiden nedskötos två älgar en ko och en 5-års tjur – å Sissleboda ägor i 

Blädinge av bröderna Göte och Verner Ahlberg. 

Att 

min käre make och min käre 

Fader 

l a n t b r u k a r e n 

Johan Jönsson, 
stilla avsomnade i sitt hem den 26 

april i en ålder av 58 år och 13 dagar, 

djupt sörjd och saknad av mig, barn 

och barnbarn, moder och syskon 

samt många vänner, hava vi den 

smärtsamma plikten tillkännagiva. 

Färanäs, Blädinge den 26 april 1929. 

                        Hanna Jönsson. 
                              Gunnar och Wendla. 

 

. 
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Ur Smålandsposten N:o 171 Tisdagen den 5 November 1929. 
 
Till ombud, vid Kronobergs läns moderata valmansförbunds årsmöte i morgon har 

Blädinge moderata valmansförening utsett häradsdomaren C. M. Johansson i S. Vare och 

nämndeman Per Samuelsson i Blädinge. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Tisdagen den 10 December 1929. 
 
(dödsannons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 28 December 1929. 
 
Från Blädinge, skriver vår korrespondent: 

  Julottan i Blädinge fick en högtidlig prägel. Templet, som rikligt upplystes av levande 

ljus, var fullsatt av åhörare. I ottesången predikade pastor J. Gustafsson. Kyrkokören 

utförde före predikan under kantor Gunnar Johanssons ledning Ivar Widéns hymn ”Helga 

natt”. 

  Efter ottesången vidtog högmässan. Pastor Gustafsson framträdde i koret i ny mässhake 

i rött och guld. Altaret var dessutom prytt med ett dyrbart och konstnärligt utfört 

antependium. Både mässkrud och altarskrud hade genom pastorns försorg inköpts för 

frivilliga bidrag. 

  Sedan introituspsalmen sjungits, förklarade pastor Gustafsson med några ord den nya 

skruden invigd. 

  Över juldagens text predikade därefter pastor Gustafsson med ämne: ”Det stora 

budskapet, att Han är född, som leder Immanuel”. Under högmässan sjöng kören ”Ära” 

av Silcher samt ”Julhymn” av Amos Svensson. 

  Omedelbart efter sista psalmen spelades från orgeln som preludium ”Första juledag” av 

Otto Malling. 

 

Tillkännagives 
att 

Gud behagat hädankalla  
vår kära, uppoffrande 

maka och moder  

Eva Jonsson, 
som efter ett svårt, men tåligt buret 

lidande, stilla insomnade i den eviga 

vilan söndagen den 8 dec. kl. 5 f.m. i 

sitt 64:de levnadsår, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av make, 

barn och barnbarn, släkt och många 

vänner. 

Blädingeås den 8 dec. 1929.  

S. M. Jonsson, 

Barn och Barnbarn. 

Min jämmer nu en ända har, 

från världen jag nu vänder. 

Min själ o, Jesu,  nådig var, 

och tag i dina händer. 

Sv. Ps. 483. 


