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Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten  

1935 – 1939. 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 29 Januari 1935. 
 

Dödsfall. 
   
Blädinge äldste medlem avliden.  Efter ett 

längre avtynande avled på söndagen Blädinge 

församlings äldste medlem, f. d. lantbr. Jon 

Nilsson från Näshult i sitt 100:de år. 

  Vi har förut utförligt redogjort för åld-

ringens levnad och nöja oss nu med några 

kompletteringar.  

  Nilsson var född i Färanäs, Blädinge, och i 

sin ungdom hade han som så många andra 

anställning vid åtskilliga statsbanebyggen. 

Genom ihärdighet och sparsamhet fick han 

omsider ihop en slant, så att han kunde 

förverkliga sitt önskemål, nämligen att få sig ett lantbruk. 

  Han var den andra i den åldriga brödratrion, som nu skördats. Den äldre brodern, Nils 

Nilsson, avled vid påsken 1933, även han i sitt hundrade år. Nu återstår endast den yngste 

av trion en 94-åring. 

  Under de senare åren kunde den hädangångne icke utföra något nämnvärt arbete, men 

han var intresserad av allt, som rör sig i nutiden. Under de senare åren har han vårdats hos 

sonen men under den sista tiden av sonsonen och dennes hustru, där han nu också fick 

sluta sin långa levnad. Hans minne kommer städse att bevaras i tacksam hågkomst av alla 

dem, som han under sin långa levnad kom i beröring med. 

  Vid båren stå som närmast sörjande son och sonhustru, barnbarn, barnbarnsbarn samt 

syskon och övrig släkt. 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 12 Februari 1935. 
 

Begravning. 
 

  I Blädinge kyrka jordfästes på söndagen länets näst äldste, f. lantbrukaren Jon Nilsson, 

Näshult. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som i ledning av 

sitt griftetal valt textorden i Vish. bok 4: 8–9 ”Ålderdomen är ärlig, icke därför att den 

länge varar, utan klokhet bland människorna är de rätta grå håren och ett obesmittat 

leverne den rätta ålderdomen”. Officianten erinrade i sitt tal om ovanligheten att få viga 

en person, som uppnått en så hög levnadsålder, till griftero, samt minde om att den 

avlidne var en god representant för det idoga, redliga och strävsamma släkte av gamla 

stammen, som alltmer glider från oss. Efter jordfästningen sjöng kyrkokören ”Saliga de 

som från världens öden”. 

  Vid graven hade en stor mängd sockenbor mött upp för att följa den avlidne på hans 

sista färd. 

Tillkännagives 

att Gud i sitt allvisa råd behagat 

genom en fridfull död hemkallat 

vår käre Fader och Farfar 

Jon Nilsson, 
i sitt 100:de levnadsår, sörjd och 

saknad av oss och syskon, 

barnbarn och barnbarnsbarn. 

Näshult, Blädinge den 27/1 1935. 

EMMA o. A. J. JOHANSSON. 

Sv. Ps. n:r 478 o. 475. 
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Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 16 Februari 1935. 
 
Olyckshändelse.  Då lantbrukaren Karl Nilsson, Blädingeås, Blädinge, i måndags var 

sysselsatt med skogskörning, råkade ett träd komma i kläm mellan två träd så att den 

kätting, som hästen var förspänd med, brast. En trädända svängde tillbaka och avslog 

Nilssons ena ben.  

  Två skogshuggare, som arbetade i samma skog, förde den skadade till hans hem, 

varifrån han med bil fördes till Växjö lasarett, där han nu vårdas. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 2 April 1935. 
 
Från Blädinge, skrives till oss: 

  Över ämnet ”Ungdom och ansvar” talade i söndags e.m. i Blädingsås skola tillsynings-

lärare Georg Lücklig, Växjö. 

  Efter att ha citerat en dikt av Rydberg övergick talaren att belysa de olika spörsmål och 

rörelser i tiden, som just ungdomen har att taga ställning till, såsom nykterhetsarbetet, 

idrotten såväl som de sociala och ekonomiska frågorna och framhöll med skärpa, att just 

nykterhetsfrågan trots alla förbättringar, som skett under de senaste 30– 40 åren, alltjämt  

är en sak, som ungdomen i vår tid måste taga ställning till och giva sitt stöd om den skall 

fortfara att bygga upp ett lyckligt och framåtsträvande samhälle. 

  Föredraget, som var anordnat av Kronobergs distrikt av I.O.G.T., belönades med livligt 

bifall. 

 

 

Bröllop. 
 

  I torsdags sammanvigdes i Blädinge prästgård stenarbetaren Anton Pettersson, Sten-

brohult, och fröken Alma Andersson, Andersboda, Blädinge. 

  Vigselförrättare var komminister P. I. Hallgren, Blädinge. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 82 Lördagen den 25 Maj 1935. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Härmed tillkännagives 

att Gud har hädankallat 

vår kära syster 

Fru 

Hilda Eklund 
i en ålder av 78 år, 6 mån., 14 

dagar, sörjd och saknad av syskon 

och syskonbarn, släkt och många 

vänner. 

Blädinge den 23 maj 1935. 

SYSKON och SYSKONBARN. 

Sv. Ps. 94; 442: 5,6. 

 
  För dem, som önskar följa den av-

lidna till hennes sista vilorum till-

kännagives, att jordfästningen äger 

rum i Blädinge kyrka Kristi him-

melsfärdsdag kl. 10 f.m. 

  Samling i sorgehuset kl. 1/2 9. 
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Ur Smålandsposten N:o 83 Söndagen den 26 Maj 1935. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 30 Maj 1935. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svår olyckshändelse i Alvesta.  En olyckshändelse som kom att kräva ett människoliv, 

inträffade strax före kl. 12 på måndagsmiddagen i Alvesta. 

  Muraren Johan Ivar Dahl från Aspelund, Benestad, var vid tillfället sysselsatt med att 

reparera ytterväggarna å villafastigheten Påvelsborg. Av någon anledning råkade stegen 

göra en vrickning, varvid Dahl, som befann sig på stegens översta del handlöst störtade 

ned mot cementbeläggningen nedanför. Vid slaget mot cementbeläggningen fick Dahl 

bakre huvudet krossat, varjämte han även vid fallet torde han ådragit sig ganska allvarliga 

inre skador. De närvarande skyndade att omedelbart tillkalla d:r T. Vesterlund, som inom 

några ögonblick befann sig på olycksplatsen samt förband den skadade, vilken då ymnigt 

blödde. På vägen till Växjö lasarett avled den skadade. 

  Den under så sorgliga omständigheter omkomne var en dugande yrkesman och hade 

gjort sig känd som en skötsam person. Han var född den 28 oktober 1882 och således ej 

mera än 52 år gammal. Närmast sörjande är maka och fyra barn. I deras djupa sorg 

deltaga dessutom släkt och vänner. 

FÖRLOVADE. 
Ivar Gustavsson 

Ilse Ahlberg 

Blädinge.            Ribnitz, Tyskland. 

 

Tillkännagives, 

att  

Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 
min käre make och vår far, 

M u r a r e m ä s t a r e n 

Johan Ivar Dahl 
som avled genom olyckshändelse 

måndagen den 27 maj 1935 i en 

ålder av 52 år, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss, 

släkt och vänner. 

Benestad den 27 maj 1935. 

EMELIA DAHL. 

Barnen. 

Sv. ps. 490 , v. 3. 

För dem, som önskar följa den 

avlidne till hans sista vilorum 

meddelas, att jordfästningen äger 

rum å Aringsås kyrkogård sön-

dagen den 2 juni kl. 10,30 f.m. 
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Ur Smålandsposten N:o 87 Söndagen den 2 Juni 1935. 
 

Begravning.   
 

  Å Blädinge kyrkogård jordfästes Kristi himmelsfärdsdag änkefru Hilda Karolina Eklund 

från Blädinge Jutagård, som avlidit i en ålder av 79 år. 

  I kyrkbyn flaggades allmänt på halv stång. Sedan den långa processionen anlänt 

samlades man på kyrkogården, där den avlidna förut var bisatt. Jordfästningen förrättades 

av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som till utgång för sitt griftetal valt orden i Dav. 39:e 

ps. 5 v. I sitt tal minde officianten särskilt om den avlidnas kärleksfulla hjärteslag, varmed 

hon vunnit många vänner. Akten avslöts med bön och psalmsång. En mångfald med 

kransar och blommor hade ägnats den avlidnas minne. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 91 Söndagen den 9 Juni 1935. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Onsdagen den 12 Juni 1935. 
 

Bröllop. 
 

  I brudens hem Spånhult, Vislanda sammanvigdes pingstafton hemmansäg. Ivar 

Ahlkvist, från Oby, Blädinge, och fröken Dahli Johansson. Vigseln förrättades av kyrko-

herde K. Holm, Vislanda. Efter vigseln gavs middag för ett antal gäster. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Onsdagen den 26 Juni 1935. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Olof Gustavsson 

Elin Samuelsson 

Blädinge.             

 

FÖRLOVADE. 
Gunnar Carlsson 

Karin Gadd 

Blädinge.                             Ronneby.   

Meddelas endast på detta sätt.          
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Dödsfall. 
 

  I sitt hem har torparen Bengt Svensson under Blädinge Södregård, Blädinge avlidit.  

Den avlidne låg död, då grannar som dagligen besökte den gamle, kommo tillstädes. 

Dödsorsaken var troligen hjärnblödning. Svensson, som en tid varit sjuklig, saknade 

närmare anhöriga. 

  I yngre dagar arbetade Svensson vid stambanan, då densamma lades och hade senare 

haft olika sysselsättningar, bl.a. som mjölnare och lantbrukare. 

  Svensson, som avled ogift, var född i Blädinge 1858. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 111 Söndagen den 14 Juli 1935. 
 
(annons) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 18 Juli 1935. 
 
Bilkollision i Blädinge.  På tisdagseftermiddagen ägde en bilkollision rum mitt för 

lägenheten Gullkroken i Blädinge socken på vägen Alvesta–Vislanda. 

  En från Alvesta kommande personbil, som var på väg till Vislanda, och i vilken befann 

sig tvenne personer förutom chauffören, råkade i den kurva, vägen här gör, kollidera med 

en Lundabil, som var på väg från Vislanda mot Alvesta. I den senare bilen befann sig en 

läkare jämte dennes fru. På olycksplatsen är det samtidigt utförsbacke och här cyklade tre 

flickor, och det var dessa, Vislandabilen skulle köra förbi. Han varsnade ej i tid den från 

motsatta hållet kommande personbilen. När han försökte kasta sig över på motsatta sidan 

för att undvika kollisionen, sladdade bilen. En av de passagerare, som medföljde 

Vislandabilen, fick vid kollisionen ena lårbenet brutet och ådrog sig dessutom en hjärn-

skakning. I eftertelefonerad ambulans fördes den skadade till lasarettet i Växjö för 

erhållande av vård. Även läkarefrun från Lund fick en del blessyrer, och hon reste i 

mannens sällskap till lasarettet i Ljungby för erhållande av vård. 

  Vem som är orsaken till olyckshändelsen, är ännu för tidigt att yttra sig om, framhålles 

från polismannahåll, men det vill synas som om Vislandabilens förare ej iakttagit nödig 

försiktighet vid omkörningen, allra helst sikten på grund av vägens brant ej var fri. 

Lundabilen blev vid tillfället ramponerad och måste av bärgningsbil bortföras från 

olycksplatsen, under det att Vislandabilen, sedan denna blivit omsedd, för egen maskin 

kunde taga sig därifrån. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 20 Juli 1935. 
 
Bilkollisionen i Blädinge.  Angående bilkollisionen i Blädinge i tisdags, då en Vislanda-

bil kolliderade med en Lundabil, meddelas nu, att Vislandabilen – enligt uppgift från dess 

förare – icke hade kört förbi de cyklande flickorna, när kollisionen inträffat. Denna 

skedde, då bilen ännu befann sig några meter bakom. 

FÖRLOVADE. 
Ragnar Gustafsson 

Magnhild Johnsson 

Kvenneberga.                     Blädinge.             
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Ur Smålandsposten N:o 130 Lördagen den 17 Augusti 1935. 

                                                       Bilagan Hembygden. 
 

I mogen sommar. 
 

– F ö r  S m å l a n d s p o s t e n – 

 

 

Nu rågen mogen står på alla fält 

och kärvar samlas hop till gula tält, 

de tunga axen, som i vinden susat 

en sång, som såningsmannens öra tjusat, 

de falla nu för liens skarpa egg, 

att sedan samlas inom ladans vägg. 

En sällsam stillhet över nejden vilar, 

och skuggan knappt ger skydd mot solens pilar, 

i snår och dungar fågelsången dött, 

och ett och annat blad är höstgulrött. 

Försommaren är borta med sitt kvitter, 

men ännu livas allt i solens glitter, 

och över ängeln fjäril´n fladdrar lätt, 

och svalan kretsar över vattnet tätt 

och vingarna ibland hon lekfullt doppar 

emot de sommarljumma böljors toppar. 

Men i den sommarstilla dagens frid 

det varslar, att den nalkas, höstens tid. 

Och du går ensam ut till kära ställen, 

helst när det börjar skymma emot kvällen, 

skall du förnimma, huru allting bär 

dig bud, att snart idyllen lyktad är. 

Dock lämnom det! Än är det tid att njuta 

av sol och ljus tills dagens timmar sluta; 

och när Augustimånen stiger röd 

och insjöns böljor rodna i dess glöd, 

hur skönt att drömma vid det ljus, den sprider 

om ungdomsfröjd och lek i gångna tider. 

I mogen sommar än min levnad står 

och innan hösten med sin frost besår 

den stig, mig ännu återstår att vandra, 

jag sjunga vill, hur man må sången klandra. 

Om jag med matta färger återger 

vad ljust och skönt jag i naturen ser, 

vad mer? på jorden fanns ej den posten, 

som här i livet nått fullkomligheten. 

 
                                       ERIC JOHANSSON. 
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Ur Smålandsposten N:o 164 Tisdagen den 15 Oktober 1935. 
 
Bilolycka i Blädinge.  En bilolycka inträffade tidigt på söndagsmorgonen i Blädinge.  

  En bil, G 816, hemmahörande i Torpsbruk, körde med stark fart i närheten av Hult av 

vägen och fortsatte ett 10-tal meter och kolliderade slutligen med en sten. Bilen, en Essex, 

blev härvid svårt ramponerad, bl.a. blev högra framhjulet totalt krossat. De båda i bilen 

åkande undsluppo oskadade äventyret. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 29 Oktober 1935. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  Natten till söndagen avled i sitt hem i Kålleboda under Lästad i Blädinge socken, 

torparen Magni Johansson. 

  Johansson uppnådde en ålder av 68 år. Dödsorsaken var lunginflammation. Han var 

född i Bergunda och sörjes närmast av maka och en dotter. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 177 Torsdagen den 7 November 1935. 
 

Begravning. 
 

  Å Blädinge jordfästes i söndags torparen Magni Johansson, Lästad, Blädinge. 

Jordfästningen förrättades av pastor P. I. Hallgren, Blädinge, som höll ett vackert griftetal 

med textord hämtade ur Upp.-bok. 7 kap. vv. 13 och 14. 

  Vid graven talade fr. Mary Stephens, Torne, samt en broder till den avlidne. Den förra 

tackade med ett för nit och trohet utfört arbete och den senare för vad den bortgångne 

varit för honom under uppväxtåren. 

  En rik blomstergärd hade ägnats den avlidnes minne och han följdes av många till sitt 

sista vilorum. 

 

Om kyrkans verksamhet i Växjö stift, talade i Blädinge stiftsadjunkt Hallborg från 

Växjö. 

  Föredragshållaren visade ett 40-tal vackra ljusbilder över de äldsta templen inom stiftet 

samt talade om kyrkans verksamhet beträffande ungdomsläger, arbetskretsar o.d. 

Föreläsningen inramades med psalmsång 

Vår käre make och fader 

Magni Johansson 
född den 2 december 1867, ingick 

i dag, efter i trohet fullgjort 

dagsverke, i den eviga vilan. 

Kålleboda, Blädinge den 27 oktober 

1935. 

EMMA JOHANSSON. 

Anna. 

Sv. ps. 275. 
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Ur Smålandsposten N:o 194 Lördagen den 7 December 1935. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 17 December 1935. 
 

Begravning. 
 

  Å Blädinge kyrkogård jordfästes fru Eva Mathilda Svensson, född Magni, från Göteslida 

under Oby, Blädinge. Jordfästningen förrättades av pastor P. I. Hallgren, Blädinge, som 

höll ett vackert griftetal. 

  Den avlidna, som uppnådde den höga åldern av 86 år, var född i Blädinge och sörjes 

närmast av åldrig make, barn och syskon. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Tisdagen den 24 December 1935. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Carl Kling 

Vivan Lundberg 

Vislanda.                              Blädinge.             

Julafton. 

 

Carl Samuelsson 

Anna Andersson 

Blädinge.                     Kvenneberga.                               

Julafton. 

 

 
 

 

Min älskade maka 

och vår kära moder 

Eva Mathilda 
Svensson, 

född Magni  

avled i dag lugnt och stilla i en 

ålder av 86 år, 2 månader och 11 

dagar, djupt sörjd och saknad av 

oss, släktingar och vänner. 

Göteslida, Blädinge den 4 dec. 1935. 

ADOLF SVENSSON. 
Anna.     Axel och Amelia. 

Sv. ps. 424 och 347. 
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Ur Smålandsposten N:o 205 Fredagen den 27 December 1935. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  Julaftons morgon avled i sitt hem i Växjö fru Blenda Sylvan, född Grönhagen, i en ålder 

av 68 år. 

  Fru Sylvan genomgick föregående vinter en operation för en sjukdom. Hennes krafter 

blevo icke fullt återställda, och en hjärnblödning framkallade nu döden. 

  Hon var född den 4 Juli 1867. Fadern var kaptenen vid Kronobergs regemente Claes 

Grönhagen å Espemon, Blädinge, gift med Ebba Hartman. Hon ingick år 1903 äktenskap 

med dåvarande godsägaren Ludvig Sylvan å Skirsnäs, Växjö landsförsamling. Sedan 

åtskilliga år tillbaka var hon bosatt å Systrabo i Växjö. 

  Med fru Sylvan bortgick en med rikt intellekt begåvad kvinna, vars sinnelag var starkt 

präglat av nationell och social känsla samt stor vördnad för fädernas kulturgärning. Allt 

detta tog sig uttryck icke minst i de uppsatser av olika slag, som hon publicerade i 

Smålandsposten sedan många år tillbaka. Hon ägde en mycket god berättartalang, och 

icke minst uppskattad var hon som personhistorisk skildrare. Icke sällan klädde hon i 

vacker poetisk dräkt sina tankar kring fosterland och hembygd. Hon utgav även i bokform 

en del av sin produktion på det kulturhistoriska området. 

  Ödet lade en stor arbetsbörda på hennes axlar, men med sin stora vitalitet och ovanliga 

energi kunde hon få tiden att räcka till för hjälp även åt andra. Hon tog sålunda aktiv del i 

den ideella föreningsrörelsen och gjorde en mycket stor och beundransvärd insats inom 

Fredrika Bremerförbundets Växjökrets. Även för det politiska livet avsatte hon en del av 

sina krafter. Hon var bl.a. medlem i styrelsen för Växjö moderata valmansförening. 

  Aktning, sympati och vänskap framkallade hon hos alla, med vilka hon kom i beröring, 

och dödsbudet framkallar därför förstämning på många håll. 

  Hon efterlämnar make och två barn. 

 

 
 

 

Vår älskade uppoffrande 

moder 

F r u 

Blenda Sylvan 
f. Grönhagen  

insomnade lugnt och stilla i sitt 

hem Systrabo, Växjö, julaftons 

morgon, i tacksamt och 

kärleksfullt minne bevarad. 

Ingeborg            Torsten 

 

Bred dina vida vingar o Jesus 

över mig. 

 
Jordfästningen äger rum i Dom-

kyrkan lördag kl. 2. Gravsättning å 

Blädinge kyrkogård söndag kl. 10.  
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Ur Smålandsposten N:o 207 Söndagen den 29 December 1935. 
 

Begravning. 
 

  I går eftermiddag vigdes i Växjö domkyrka till den sista vilan stoftet av fru Blenda 

Sylvan, född Grönhagen, från Växjö. 

  Före avfärden hölls bön i sorgehuset av domkyrkokomminister G. Stenvall varefter den 

avlidnas dotter till de närvarande frambar ett tack för den vänskap och det deltagande, 

som visats den hänsovna, ej minst under hennes senaste år. Under det att sorgmarschen ur 

Beethovens Eroica-symfoni utfördes från orgeln inbars kistan i domkyrkan varefter 

sjöngs psalmen 598 v. 1–3. Därpå trädde domprosten G. Brundin fram till båren och höll 

griftetalet. Talaren yttrade bl.a. att både sol och skuggor föllo över den hänsovnas väg. 

Lyckodagarna i en människas liv äro nog flera än vi menar. För lidandets dagar fasa vi 

och hoppas att slippa dem, men man bör vara beredd att möta även dem. Ett stort mått av 

bekymmer och möda blev den hänsovna beskärt. Men hon bar allt genom den tro, som 

var kraften i hennes liv. Denna tro var hennes hjälp även i den sista kampen. Hon 

efterlämnar i detta samhälle minnet av en viljestark, mångintresserad kvinna, som icke 

sparade sig själv. Sitt fosterland och särskilt Blendas bygd där hennes liv förflutit, älskade 

hon, och allt kristligt arbete hade i henne ett verksamt stöd. 

  Till båren hade sänts många kransar såväl från korporationer som från enskilda.  

  Efter jordfästningen framträdde kapten Georg Agell till båren och nedlade en krans med 

band i de svenska färgerna från Kronobergs läns moderata valmansförening, framhållande 

de insatser, fru Sylvan gjort inom denna sammanslutning. Doktor Rut Grubb nedlade en 

krans med lila band från Fredrika Bremerförbundets Växjökrets och framhöll, att den 

avlidna allt sedan denna förenings stiftelse varit en verksam ledamot av föreningen och 

inom densamma beklätt förtroendeposter. Genom hennes initiativ har grundats en av 

Växjökretsen förvaltad fond, som avser att varje år bereda en husmoder från vårt 

samhälle sommarvistelse på Drottningens vilohem på Öland. Från lidande gick den 

hänsovna icke fri, men hon bar sitt huvud högt och glömde icke för egna lidanden och 

bekymmer att tänka på andra, som kämpar med lidandet. Slutligen nedlade fru Mortimer 

Johansson en krans från Växjö landsstormskvinnor. 

  Därpå fördes kistan under det Chopins sorgemarsch spelades på orgeln till den gamla 

sakristian i domkyrkan, varifrån den föres till Blädinge för att nedsättas i släktgraven. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 208 Tisdagen den 31 December 1935. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tillkännagives 

att 

Gud behagat hädankalla 

vår far 

J. A. Karlsson, 
som stilla och fridfullt insomnat i sitt 

82:dra levnadsår, sörjd och saknad av 

oss barn, släkt och vänner. 

Hallåkra pr Blädinge den 29 december 

1935. 

BARNEN. 

Sv. ps. 444. 
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Dödsfall. 
 

  I söndags avled helt hastigt f. lantbrukaren Johan August Karlsson från Södra Vare, 

Blädinge. 

  Han var född i Hjortsberga. Tidigt fick han söka sin utkomst genom timmerkörning samt 

som skjutskarl åt resande då hans fader innehade gästgiveri i Lyngsåsa. Sedermera 

ägnade han sig åt jordbruk och innehade ett flertal olika gårdar, först då en gård i Mo, 

Hjortsberga, varifrån han flyttade till Blädinge. Där arrenderade han Espemon men 

inköpte sedan Västregården i S. Vare. Skicklig och energisk ägnade han sig med stort 

intresse åt jordbruket. Han var en kraftnatur av stora mått, tills åldern tog ut sin rätt. Trots 

den höga åldern av 81 år var han pigg och kry och följde med stort intresse, vad som 

rörde sig i tiden. Personligen redbar, sympatisk och vänsäll efterlämnar han i bygden ett 

aktat minne. Under de sista åren har han varit inneboende hos fjärdingsman O.M. Rosén i 

Hallåkra, efter att ha överlämnat gården till en dotter och måg. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1936. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 3 Söndagen den 5 Januari 1936. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Vår älskade broder 

Bengt Johan Andersson, 
född den 25 oktober 1895, 

död den 30 december 1935, 

djupt sörjd och saknad samt i ljust och 

tacksamt minne bevarad. 

Ås, Blädinge den 30 december 1935. 

SYSKONEN. 

Saliga äro de fridsamma, 

ty de skola kallas Guds barn. 

Sv. ps. 599: 6 - 9. 

FÖRLOVADE. 
Arvid Samuelsson 

Hildur Svensson 

Blädinge. 
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Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 28 Januari 1936. 
 
Ändrad brevbärslinje i Blädinge?  Postdirektionen anser, att ett icke obetydligt antal 

korrespondenter skulle kunna tillgodoses genom att lantbrevbäringslinjen Blädinge–       

S. Vare–Blädinge omregleras på sätt som korrespondenterna begärt och kommunal-

stämman i Blädinge förordat. 

  Direktionen föreslår hos generalpoststyrelsen, att brevbäringen skall fullgöras med en 

30,7 km. lång ringlinje Blädinge poststation–Blädinge kyrkby–Blädingsås–Oby– 

Espemon–S. Vare–Hökatorp–Högelycke–Krokön–Katåsen–Espetuna–Katåsen–Blädings-

ås–N. Vare–Färanäs–Sissleboda–Blädinge poststation. Direktionen tillägger, att korres-

pondenterna i Hjälmaryd redan nu tillgodoses genom direkt avhämtning på Blädinge 

poststation, varför den ej skulle bli sämre tillgodosedda än f.n. 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 30 Januari 1936. 
 
Från Blädinge, skrives till oss: 

  Den årligen anordnade julfesten för barnen i Blädingsås skola gick i fredags kväll av 

stapeln. Programmet upptog rikhaltigt med sång och uppläsning. Vidare upplästes en liten 

näpen, bra utförd sketch. Slutligen trädde ”Blädinge kortvågssändare” i funktion och 

meddelade pikanta nyheter. Samtliga arrangemang utfördes till största delen av 10-åriga 

Vera Pettersson, Blädingsås. Vid en paus bjödos barnen på kaffe, och härunder utdelades 

paket med gotter samt lektes en stund kring granen. Som vanligt voro barnen storbelåtna 

med vad som under aftonen kommit dem till del. 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 20 Tisdagen den 4 Februari 1936. 
 

Bröllop. 
 

  I brudens hem i Färanäs, Blädinge, sammanvigdes i lördags arrendatorn David Johans-

son, Högelycke, Blädinge, och fröken Brita Johansson, dotter till lantbrukaren Karl 

Jonasson och hans maka.  

  Vigseln förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, vilken även höll ett varm-

hjärtat lyckönskningstal till brudparet. Efter vigseln gåvo brudens föräldrar middag för ett 

antal inbjudna, varvid brudparet hyllades med tal och telegram. 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 6 Februari 1936. 
 

Hyllning. 
 

  50 år fyllde i måndags fru Ester Johansson, Blädingsås, Blädinge, och blev då föremål 

för hjärtliga hyllningar. 

  Tidigt på morgonen uppvaktade släkt och vänner, som överlämnade blommor och 

värdefulla presenter. Från barnen fick hon mottaga två korgstolar och från syskonen två 

kandelabrar. 

  Makarna Johansson gav i sitt hem middag för släktingar och vänner, varvid 

festföremålet blev ytterligare hyllat med blommor och telegram. 
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Ur Smålandsposten N:o 27 Söndagen den 16 Februari 1936. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på fredag en av Blädinge sockens mera kända personligheter, lantbrukaren 

Karl Magnusson, Färanäs.  

  Magnusson tillhör den sortens människor, som helt går upp i strävanden för sina ideal 

samt villigheten att räcka en hjälpande hand åt dem, som behöva. Varmt hänförd 

nykterhets- och fredsarbetet samt hembygdsvården har han nedlagt ett förtjänstfullt arbete 

härför. Ansluten till goodtemplareorden och stiftare av logen ”Bländas minne” i Blädinge 

är han här en drivande kraft. God talare är han flitigt anlitad i socknen och särskilt av 

ungdomen livligt uppskattad. Många, som i olika fall äro i behov av hjälp, såsom vid 

husdjurens sjukdomsfall, uppskatta honom, som alltid beredvilligt står till tjänst. 

  Trots att Magnusson på grund av tillbakadragenhet ogärna vill stå i förgrunden har likväl 

olika kommunala och sociala uppdrag anförtrotts honom, bl.a. mångårigt ledarskap i 

taxeringsnämnden m.m. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 23 Februari 1936. 
 
Blädinge ungsvenska förening, hade den 15 februari möte, vilket hölls hos lantbrukaren 

Ebbe Olsson, som hade upplåtit sitt hem för sammankomsten. Ett stort antal ungdomar 

hade hörsammat kallelsen. Hr Olsson hälsade i egenskap av värd gästerna välkomna och 

överlämnade ordet till ombudsman Rudolf Carlsson, Växjö, som höll ett orienterande 

föredrag om det politiska läget. Särskilt uppmanade talaren till ett noggrant förberedande 

för det förestående andrakammarvalet, då det skall avgöras, om borgerlig politik eller röd 

i framtiden skall vara förhärskande i vårt land. 

  Programmet i övrigt upptog sång, musik m.m. Mötet slöts med fyrfaldigt leve för 

Sverige. Gästernas tack till värdfolket för visad gästvänlighet framfördes av föreningens 

ordf. hr Carl Gustafsson. Ett flertal nya medlemmar antecknade sig till föreningen. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 3 Mars 1936. 
 

Hyllning. 
 

  På sin i lördags infallande 60-årsdag blev fru Ida Pettersson, Klockaregården, Blädinge, 

hjärtligt hyllad.  

  Fru Pettersson, som tillbringade högtidsdagen hos en son i Skörda, Vislanda, blev av 

barnen i tidig morgonstund uppvaktad med kaffe och blomsterhyllning samt med ett 

korgmöblemang. Vid en middag, som senare gavs för ett stort antal gäster, blev fest-

föremålet ytterligare hyllat med blommor och presenter, varibland märktes vaser och 

andra silversaker samt en större penningsumma. Tal hölls av bl.a. kyrkoherde K. Holm, 

Vislanda. 

  Fru Pettersson härstammar från en gammal bondesläkt och har gjort sig känd som en 

idog och dugande kvinna, som med trogen omsorg sköter sin uppgift i hem och lantbruk. 

Hon blev tidigt änka och har sedan fostrat åtta barn till dugande personer. Vänsällhet och 

gott gemyt är utmärkande drag i fru Petterssons väsen. 
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Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 31 Mars 1936. 

 
Sång- och orgelstund i Blädinge kyrka.  En njutningsrik och stämningsfull sångstund 

förekom i söndags i Blädinge kyrka, då Blädinge och Öja kyrkokörer under ledning av 

kantorerna Gunnar Johansson, Blädinge, och Albert Nilsson, Öja, gåvo sångkonsert. 

  Kantor G. Johansson, Blädinge, inledde högtidligheten med ett orgelsolo av Gottfrid 

Walther, varefter körerna under Johanssons och Nilssons ledning utförde körsång i tvenne 

avdelningar. Bland sångerna märktes i första avdelningen ”Se vi gå upp till Jerusalem” av 

Widéen, ”Du var tålig” av Nordeman, ”Han på korset” av Fryklöv. 

  Kantor Albert Nilsson, Öja, sjöng solo aria ur oratoriet ”Kristus” av Kiel. Kyrkoherde K. 

Holm, Vislanda talade därefter från predikstolen om den heliga sångens betydelse för 

andelivet. Talet omramades med unison psalmsång. 

  Andra avdelningen av körsången upptog ”Sitt öga Jesus öppnat” av Wikander, ”Helige 

ande” av O. Olsson samt ” Jesu, Jesu du är min” av Bach. 

  Körerna utmärkte sig för god samstämmighet och vacker sång. Högtidligheten i kyrkan 

slöts med unisont sjungande av ps. 439: 1. Kollekt upptogos till körernas verksamhet och 

uppgick till 30 kr. Efter sångstunden var samkväm anordnat i kyrkskolan. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 9 April 1936. 
 

Dödsfall. 
 

  Helt hastigt avled i söndags i sitt hem Kvarntorpet, S. Vare, Blädinge, fru Hilma Johans-

son, 64 år gammal. 

  Den bortgångna, som var född i Blädinge, efterlämnar minnet av en idog arbets-

människa. Hennes glada sätt och goda gemyt gjorde henne avhållen av alla, vilka hon 

kom i beröring med. 

  Närmast sörjes hon av åldrig make samt två söner, av vilka en vistas i hemmet. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 60 Onsdagen den 15 April 1936. 
 

Bröllop. 
 

  Påskafton sammanvigdes i brudens hem, Blädingsås, Blädinge, lantbrukaren Gustav 

Frisk, Norra Vare, Blädinge, och fröken Julia Jonsson, dotter till hemmansägare S. M. 

Jonsson och hans framlidna maka. 

  Vigseln förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som höll ett hjärtligt lyckönsk-

ningstal till brudparet. 

  200 personer voro inviterade till middag, under vilket de nygifta hyllades med musik 

och sång. Ett flertal telegram ingingo.  
 

 

Kommunalt.  Kommunalstämma hölls i måndags. 

  Till ledamöter i valnämnden återvaldes kyrkovärden E. O. Pettersson, Blädingenäs och 

kyrkovärd E. O. Karlsson, Hjälmaryd, lantbr. Johan Nilsson, Blädinge, och lantbr. 

Salomon Johansson, Blädingsås med fjärdingsman O. M. Rosén, Hallåkra, och Gunnar 

Johansson, Blädinge, som suppl. 

  Vid decemberstämman beslöts att anordna kommunbibliotek samt förlägga detsamma 

till kyrkskolan. En skrivelse förelåg nu för från ett antal personer med anhållan att få 

biblioteket stationerat i Blädingsås under motivering att ett bibliotek ej tjänar sin rätta 

uppgift om det förlägges till en mindre central plats såsom ansågs bli fallet i kyrkskolan. 

  Efter två timmars diskussion begärdes bordläggning av frågan, vilket förslag efter 

omröstning vann stämmans gillande. 
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Medaljerad kommunalman.  En kommunal högtidlighet hölls annandag påsk i Blädinge 

då riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, tilldelades guldmedalj av 8:de storleken för 

medborgerlig förtjänst. Överlämnandet skedde efter samma dag hållen ordinarie 

kommunalstämma. 

  Kyrkoherde K. Holm, Vislanda, överlämnade utmärkelsen och höll därvid tal för 

medaljören utgående från orden i Jer. ”Söken den stadens bästa i det land dit jag sänt 

Eder”. Han framhöll det nitiska och gagnande arbete, som riksdagsman Olsson under en 

följd av 50 år utfört till kommunens bästa. Hans långa meritlista av kommunala uppdrag, 

vilka alla varit inriktade på kommunens bästa utvisade icke blott hans goda personliga 

kvalifikationer över uppgifterna utan även det stora förtroende och tillit, församlingsborna 

hade för hans arbete och person. Det är säkert med stor tillfredställelse och glädje 

kommunen nu ser sin främste förtroendeman erhålla en offentlig utmärkelse, slöt kyrko-

herden. 

  Riksdagsman Olsson framförde i hjärtliga ordalag sitt tack för hedersbevisningen såväl 

till dem som tagit initiativet till utmärkelsen som alla ledamöter i nämnder och styrelser, 

med vilka han samarbetat. Han uttryckte att arbetet varit en glädje för honom, och han 

hoppades att allt framgent kunna efter måttet av krafter ingå i kommunens tjänst. 

  Kantor G. Johansson, Blädinge, höjde därefter ett kraftigt besvarat leve för medaljören, 

varefter högtidligheten avslöts med ps. ”Pris vare dig o Gud”. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 23 April 1936. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 2 Maj 1936. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Ola Håkansson 

Jenny Snygg 

Märjeby.                             Blädinge. 

 

 
 

 

Tillkännagives 

att 

Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 

vår älskade moder, 

Änkan 

Carolina Hultgren 
som stilla och fridfullt avled i dag 

efter en levnad av 81 år, 3 månader 

och 5 dagar, sörjd och saknad och i 

tacksamt minne bevarad av barn, 

barnbarn, syskon, släktingar och 

vänner. 

Färanäs, Blädinge den 29 april 1936. 

BARNEN. 

Sv. Ps. 477, 461, 118 v. 3, 47 v. 11. 

 

FÖRLOVADE. 
Wilhelm Petersson 

Alfhild Andersson 

Vislanda.                             Blädinge. 
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Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 12 Maj 1936. 
 

Begravning. 
 

  En högtidlig jordfästning förrättades å Blädinge kyrkogård, då änkefru Carolina 

Hultgren, Färanäs, vigdes till griftero.  

  Den avlidna fördes till graven av en stor skara sörjande. Vid jordfästningen, som 

förrättades av pastor P. I. Hallgren, Blädinge, höll officianten ett anslående griftetal 

utgående från orden i Ps. 42 kap. 12 v. 

  Häradsdomare C. M. Johansson, Södra Vare, höll tal vid graven, varvid han tolkade den 

avlidnas livsgärning samt uttalade de sörjandes tack.  En stor mängd kransar och blom-

mor nedlades vid griften. 

  Den bortgångna, som avled 81 år gammal, var född i Västra Torsås. Hennes levnad har 

varit präglad av arbete och umbäranden. En lång följd av år har hon varit änka.  

 

 

Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 9 Juni 1936. 
 

Hyllning. 
 

  På sin i fredags infallande 50-årsdag blev fru Anna Folin, Södra Vare, Blädinge, föremål 

för hjärtlig hyllning. 

  Barnen samt grannarna uppvaktade tidigt på morgonen med blommor och presenter. 

Barnen överlämnade ett tennfat, och grannarna en subskriberad penningsumma. 

  På eftermiddagen voro ett 50-tal personer inviterade till middag i hemmet då festföre-

målet blev ytterligare förärat med presenter, bl.a. kandelabrar och silverfat. Tal hölls av 

kyrkoherde Holm, Vislanda. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 96 Tisdagen den 16 Juni 1936. 
 

Dödsfall. 
 

  I den höga åldern av 93 år avled i fredags i 

Färanäs, Blädinge, f. hemmansägaren 

Magnus Nilsson. 

  Född i Espetuna, Blädinge, tillträdde han 

vid sitt giftermål 1863 Södregården där-

städes, vilken gård han innehade till 1873, då 

han inköpte Färanäs Västregård, som han 

brukade till år 1918, då han drog sig tillbaka 

från jordbruket samt överlät gården till yngste 

sonen Karl. 

  Den avlidne var en man av gamla goda 

stammen, en typisk Smålandsbonde. Där han 

verkade var han initiativrik och en banbrytare 

av stora mått. Vackra odlarbragder har han 

genomfört genom nyodlingar av flera 

tunnland stenbunden mark. 

  Utrustad med goda själsliga anlag var han mycket anlitad i kommunala värv och 

innehade en mängd förtroendeuppdrag. Hans minne var fenomenalt, likaså hans berättar-

talang. Det var för honom en glädje att delge händelser från gångna tider. Nödåret 1868 

mindes han väl och många intryck från den tiden bragte han i erinran. Han var då själv 

nyvorden lantbrukare och hade knappt brödet, men hans goda hjärta kunde inte neka dela 

 
 

 

Vår innerligt älskade fader 

Magnus Nilsson 
har i dag i frid fått ingå i den eviga 

vilan, i en ålder av 93 år, 11 mån. och 

2 dagar, djupt sörjd och saknad samt i 

ljusaste minne bevarad av oss, 

barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och 

vänner. 

Färanäs, Blädinge den 12 juni 1936. 

BARNEN. 

Sv. ps. 22, 488. 
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brödkakan med dem, som hungrade. Han berättade, att ett 10-tal torpare under Espetuna 

voro berättigade att i Blädinge sockenstuga en gång om dagen få intaga en tallrik ärt-

soppa, som en mamsell Vall på socknens bekostnad serverade. Emellertid ansåg Nilsson 

det vara en dålig uträkning att gå den en mil långa vägen för ett mål mat – man var ju åter 

hungrig, då man kom hem, varför han i det längsta delade sitt egna brödförråd till dessa. 

Otaliga episoder från denna tid kunde han förtälja. 

  Trots hårt arbete med umbäranden förmådde icke sjukdom lägga hinder för hans 

idoghet. Ända tills sjukdomen sakta bröt ned honom kunde han bevara sin spänst. De 

sista fem åren har han varit så gott som ständigt sängliggande. 

  Den gamle odalmannen efterlämnar minnet av en redbar och trogen arbetets tjänare. Han 

sörjes närmast av fyra efterlevande barn, tre söner och en dotter. Äldste sonen John är 

bosatt i Malmö och är f. direktören för John Hedbergs maskinaffär därstädes, Aron är 

handelsresande, bosatt i Göteborg, yngste sonen Karl, vilken äger fädernegården samt 

som på ålderns höst givit den gamle en kärleksfull omvårdnad, samt dottern Elin, gift 

med f. byggmästare Joh. Engström, Blädinge. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Söndagen den 21 Juni 1936. 
 

Bröllop. 
 

  Kyrkbröllop ägde på lördagen rum i Blädinge, då lantbrukaren Arvid Samuelsson, 

Blädinge Klockaregård, sammanvigdes med fröken Hildur Svensson, dotter till lant-

brukaren Alfred Svensson, N. Vare, Blädinge, och hans maka. 

  Under tonerna av Mendelsohns bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm” intågade 

brudparet i kyrkan. Vigseln förrättades av pastor P. I. Hallgren, Blädinge, som också höll 

ett varmhjärtat tal till brudparet. Därpå sjöng kantor G. Johansson från läktaren solo 

Widéens ”Gud välsigne dessa hjärtan”. Som utgångsmarsch spelades bröllopsmusik av 

Debois.  

  I brudens hem gavs efter vigseln middag för ett stort antal gäster. Flera lyckönsknings-

telegram ingingo till brudparet. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 23 Juni 1936. 
 

Begravning. 
 

  Under stor tillslutning vigdes under söndagen å Blädinge kyrkogård den i sitt 94:de 

levnadsår avlidne f.d. hemmansägaren Magnus Nilsson, Färanäs, till den sista vilan. 

  Jordfästningen förrättades av pastor P. I. Hallgren, Blädinge, som för utgång till sitt 

griftetal valt orden i Jes. 38 kap. 12v.  

  Vid graven talade den avlidnes son, direktören John Hedberg, Malmö, varvid några 

varma tacksamhetens ord ägnades den hädangångne, påminnande om den goda 

livsgärning, som avbrutits samt hur den döde med idoghet och nit strävat för de sina och 

även för sin omgivning. Slutligen riktades också ett tack för all hedersbevisning vid 

båren. 

  Många församlingsbor följde den gamle odalmannen på den sista färden, bland dessa 

den avlidnes läskamrat 96-årige Jon Nilsson, Näshult. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 112 Tisdagen den 14 Juli 1936. 
 
Fridaforsbolaget köper fastighet i Blädinge.  Jordbrukskommissionen i Kronobergs län 

har nu avgivit utlåtande över an ansökan från Fridafors fabriksaktiebolag om tillstånd att 

förvärva fastigheten 1/4 mtl. Långaryd i Blädinge socken. 
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  Då fastigheten, som är avsides belägen och i avsaknad av byggnader sedan flera år 

numera knappast torde lämpa sig såsom självständigt jordbruk, anser sig kommissionen 

kunna tillstyrka bifall till framställningen. Fastigheten angränsar för en avsevärd sträcka 

bolaget förut tillhöriga skogsfastigheter.  

  Kommissionen framhåller, att bolaget i sin ansökan förbundit sig att försälja egendomen 

Hovgårdstorp i Ryssby socken vid förvärv av Långaryd. Därigenom kommer icke 

bolagets markinnehav inom länet att undergå någon nämnvärd förändring. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 16 Juli 1936. 
 
Amerikan får förvärva fastighet i Blädinge.  Länsstyrelsen i Växjö tillstyrker hos k.m. 

att hr Gustaf Andersson, Näs Östregård, Blädinge, som är amerikansk medborgare, 

beviljas tillstånd att förvärva 5/6 av Näs Östregård 22 eller 5/48 mantal i Blädinge socken, 

vilken fastighet han köpt för 23,000 kr. av Axel och Augusta Johansson i Näs Östregård. 

Hr Andersson har för avsikt att stanna i landet som lantbrukare. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Söndagen den 16 Augusti 1936. 
 
Föll av tåget.  Stationskarlen Gustaf Andersson från Nässjö råkade natten till fredagen 

falla av uppgående nattsnälltåget från Malmö, då tåget befann sig mellan Vislanda och 

Alvesta. Han skadade sig dock icke svårare, än att han kunde krypa fram till närmaste 

banvaktstuga, som är belägen cirka 300 meter från olycksplatsen.  

  Olyckan inträffade cirka 300 meter norr om banvaktstugan vid Boda vid 1-tiden på 

natten. Tågets hastighet torde vid tillfället ha varit mellan 100 och 110 kilometer. Trots 

detta undkom Andersson äventyret relativt lindrigt. Skadorna torde inskränka sig till 

kontusioner i huvudet, revbensbrott och en stukad axel. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 137 Torsdagen den 27 Augusti 1936. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tillkännagives 

att  

vår älskade mor, mormor 

och farmor 

Ingrid Maria 
Johansson 

stilla och fridfullt avled den 24 

aug. i sitt 86:e levnadsår, djupt 

sörjd och i tacksamt minne 

bevarad av oss barn, barnbarn, 

barnbarnsbarn, syster, släkt och 

vänner. 

Södra Vare Kexlegård, Blädinge den 

24 augusti 1936. 

BARNEN. 

Sv. Ps. 443; 480. 
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Ur Smålandsposten N:o 140 Tisdagen den 1 September 1936. 
 

Begravning. 
 

  Till den sista vilan vigdes å Blädinge kyrkogård i söndags änkan Ingrid Maria Johansson 

från Södra Vare Kexlegård. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, 

som höll en anslående betraktelse. Vid graven talade häradsdomare C. M. Johansson, 

Södra Vare, och påminde om den långa strävsamma arbetsdag, som ändats för den 

bortgångna kärnkvinnan, samt erinrade om det goda gemyt och den älskvärda gästfrihet, 

som alltid varit framträdande egenskaper hos den nu avlidna. En stor mängd kransar 

nedlades vid griften. 

  Fru Johansson var änka efter f.d. lantbrukare D. M. Johansson, Södra Vare. Hon vistades 

vid dödsfallet hos en dotter och måg i Vislanda. Hon var i sitt 86:te levnadsår. 
 

 

Bröllop. 
 

  I söndags sammanvigdes i Blädinge kyrka linjearbetaren Karl Kling, Åäng, Vislanda, 

med fröken Ada Svensson från Södra Vare Engadal, dotter till grundläggaren P. J. Lund-

berg och hans maka född Svensson. 
 
 

Ur Smålandsposten N:o 163 Söndagen den 11 Oktober 1936. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 22 Oktober 1936. 
 

Hyllning. 
   
  90 år fyllde i tisdags änkefru Kristina Jonasson, Espetuna, Blädinge. 

  På bemärkelsedagen blev hon föremål för en del uppvaktningar. Förutom från de 

närstående, som överlämnade blommor, uppvaktade tidningen ”Husmodern” med tårta. 

  Den gamla är typen för en äkta Värendskvinna. Åren till trots är hon frisk och stark samt 

vistas i huvudsak uppe. Hennes glada gemytliga sinnelag smittar ifrån sig och utgör ett 

kännetecknande drag i hennes väsen. Ehuru reumatismen ibland söker lägga sordin på 

livsglädjen samt syn- och hörselförmågan på sistone i någon mån avtagit, behåller hon 

likväl själens spänst. Sin postilla brukar hon flitigt och i hushållsbestyren är hon mycket 

tacksam, om hon någon gång får stå till tjänst. 

  Det är svårt för den gamla fatta allt, som rör sig i tiden, men hon är benägen tro, att det 

nya som tillkommit, har sin goda uppgift att fylla. Ungdomen av idag tycker hon ser frisk 

och stark ut, något som hon anser vara en följd av att de unga i stort sett ej fara så illa som 

förr. 

  Den gamla hederskvinnan är född i Hallåkra, Blädinge socken, varifrån hon efter slutad 

konfirmation fick bege sig ut i världen. Hon innehade ett flertal tjänsteanställningar i 

olika socknar. I 30-årsåldern ingicks äktenskap med lantbrukaren Sven Johan Jonasson i 

Espetuna. Äktenskapet upplöstes 1922 vid makens frånfälle, varefter gården överläts till 

barnen. I deras hägn njuter nu den gamla ålderdomens otium. 

FÖRLOVADE. 
Karl Svensson 

Anna Karlsson 

Lekaryd.                             Blädinge. 
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Ur Smålandsposten N:o 174 Lördagen den 31 Oktober 1936. 
 

Dödsfall. 
 

  I den höga åldern av 87 år avled i onsdags 

efter en tids avtynande änkan Anna Katharina 

Pettersson, Södra Vare, Blädinge. 

  Hon var född i Södra Vare Norregård, där 

hon hela sin långa levnad varit bosatt med 

undantag för någon tid, då hon åtnjutit vård 

hos sin son, folkskollärare Carl Nilsson, 

Blädingsås, hos vilken hon nu slutat levnads-

dagen. 

  Den bortgångna har varit hårt prövad av livet 

och genomgått många svårigheter. I besittning 

av okuvlig energi och tack vare den kraft-

människa hon var, har hon dock kämpat sig 

genom. Hon ingick som 20-årig äktenskap 

med lantbrukare N. M. Pettersson, samtidigt 

som gården i Södra Vare inköptes. Äktenskapet blev kortvarigt, då maken avled helt ung. 

Gården brukades därefter med barnens hjälp under en följd av år. 1901 övertog en av 

sönerna gården, då utsikter fanns för den gamla att slå sig till ro. Så blev henne dock ej 

förunnat. Efter femårigt äktenskap dog sonhustrun, och återigen fick hon ikläda sig 

skötseln av gården samt omvårdnaden om de små. Härmed fortsatte hon, så länge 

krafterna stodo henne bi. Arbetsdagen blev henne aldrig för lång. Från tidig morgon till 

senan kväll var hon i verksamhet. Som talande bevis för vilken arbetsmyra hon var, kan 

nämnas, att hon på 80-årsdagen fanns sittande i vävstolen avslutande en 80-alnars 

lakansväv. Vid denna tid var hon jämväl behjälplig med hushållsbestyren. Emellertid tog 

ålderdomen ut sin rätt. Den gamla drabbades av slaganfall, genom vilket hon till stor del 

miste tal- och minnesförmågan. Efter detta har hon så gott som ständigt varit säng-

liggande. 

  Närmast sörjande stå fyra barn, två söner och två döttrar. Av sönerna är Carl 

folkskollärare och bosatt i Blädinge. Sonen August vistas i Amerika. Dessutom sörjes hon 

bl.a. av barnbarn och barnbarnsbarn. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 180 Tisdagen den 10 November 1936. 
 

Begravning. 
 

  Under stor tillslutning vigdes på söndagen till griftero å Blädinge kyrkogård änkan Anna 

Katharina Pettersson, S. Vare. Jordfästningen förrättades av pastor P. I. Hallgren, 

Blädinge, som med text hämtad ur Es. 28: 12 höll en anslående betraktelse, vari den 

gamlas verksamma levnad bringades i erinran. Den avlidnas son, folkskollärare Carl 

Nilsson, Blädingsås, talade vid graven, varvid uttryck gavs för den uppoffrande 

moderskärlek, den bortgångna bevisat hemmet och de sina. Vidare talade häradsdomare 

C. M. Johansson, S. Vare, som nedlade en krans från grannar och vänner. Blomstergärden 

var särdeles stor och praktfull. 

 

 

Tillkännagives 

att  

vår Moder 

Anna Katharina 
Pettersson 

född den 30 okt. 1849, stilla och 

fridfullt avled onsdagen den 28 

okt., sörjd och i tacksamt minne 

bevarad av oss barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn. 

Södra Vare Norregård, den 28 okt. 

1936. 

BARN och BARNBARN. 

Ps. 477. 

 



 
21 

Ur Smålandsposten N:o 181 Torsdagen den 12 November 1936. 
 
Ny tjurförening, bildades i Blädinge under måndagen. 

  Till styrelse valdes: ordf. och sekr. nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, kassör lantbr. 

A. Samuelsson, Klockaregård, övriga ledamöter lantbr. R. Salskog, Blädingenäs, Fritiof 

Wiberg, Blädinge, och O. Gustavsson, d:o. Suppl. blevo lantbr. H. Carlsson, Blädinge, 

och G. Ahlin, d:o. Till revisorer valdes lantbr. Ebbe Olsson, Blädinge, och C. J. Nilsson, 

d:o. Till fodervärd utsågs lantbr. A. Samuelsson, Klockaregård, med en ersättning av 300 

kr. Tjur kommer att inköpas vid tjurauktion i Linköping.  

  Blädinge–Benestadsortens tjurförening har upplösts. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 183 Söndagen den 15 November 1936. 
 

Dödsfall. 
 

  Helt hastigt avled i torsdags i Mellangården, 

Blädinge, änkan Anna Katarina Samuelsson, 

67 år gammal.  

  Den bortgångna var född i Blädinge 

Södregård och överflyttade vid ingånget 

äktenskap med Peter August Samuelsson till 

Vislanda där makarna bosatte sig i Tubba-

måla.  

  Sedan äktenskapet, som var barnlöst, upp-

lösts genom makens frånfälle, har hon den 

mesta tiden varit bosatt hos en syster i 

Blädinge. 

  Behäftad med en svår sjukdom kom döden nu son en verklig befriare från lidandet. 

Försynt och stilla till sitt väsen och präglad av hjälpsamhet och godhet åt alla efterlämnar 

hon ett aktat minne. 

  Närmast sörjes hon av syskon och syskonbarn.  

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 196 Tisdagen den 8 December 1936. 
 

Dödsfall. 
 

  Natten till söndagen avled i Espetuna, änkan 

Kristina Jonasson i en ålder av nyligen fyllda 

90 år. 

  Den avlidna var typen för en äkta Värends-

kvinna. Tills ålderdomskrämpor för en tid 

sedan bröt ned henne, var hon i verksamhet 

och förtrogen med allt som rörde sig i tiden. 

  Det mest kännetecknades i hennes väsen var 

dock det sällsporda nit med vilket hon 

begåvats. Till följd av hennes goda egenskaper 

var hon avhållen av alla med vilka hon kom i 

beröring. Närmast sörjes hon av barn och 

barnbarn. 

 

Tillkännagives 

att  

Anna Samuelsson 
i dag stilla och lugnt ingått i den 

eviga vilan, 67 år gammal, i tack-

samt minne bevarad av oss, övrig 

släkt och vänner. 

Blädinge Västregård, den 12 nov. 

1936. 

SYSKONEN. 

 

Tillkännagives, 

att 

Gud behagat hädankalla 

vår kära mor 

Ä n k a n 

Kristina Jonasson 
som stilla insomnade i sitt hem den 

6 dec. i sitt 91:a levnadsår, djupt 

sörjd av oss barn samt släkt och 

vänner.  

Espetuna, Blädinge den 6 dec. 1936. 

BARNEN. 

Sv. Ps. 35: 4; 36: 6. 
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Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 15 December 1936. 
 

Hyllning. 
 

  50 år fyllde den 29 november hemmansägaren Anders Johan Johansson, Blädingsås, 

Blädinge. Han blev därför föremål för omfattande hyllningar. Bl.a. uppvaktade en 

deputation av grannar och vänner med en käpp med silverkrycka jämte en subskriberad 

penningsumma. Släktingarna överlämnade elektrisk armatur m.m. En mängd telegrafiska 

lyckönskningar anlände. 

  I onsdags hade jubilaren inbjudit gratulanterna till supé i sitt hem, varunder ett flertal tal 

höllos, bl.a. utav riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, samt lantbrukaren Aron Karlsson, 

Espetuna.  
 

 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på fredag lantbrukaren Karl Johan Nilsson, Blädinge Västregård, Blädinge. 

Nilsson, som är född i Blädinge, övertog vid ingånget äktenskap den gård han ännu 

innehar, vilken han sköter rationellt och med stor omtanke. Utöver gårdens skötsel har en 

mängd kommunala allmänna värv lagts på hans axlar, vilka han ägnat stort nit och 

intresse. Bland de många förtroendeuppdragen må nämnas vice ordförandeskapet i 

valnämnden, fattigvårdsstyrelsen, hälsovårds- och nykterhetsnämnderna, ledamotskap i 

pensionsnämnden och under en följd av år ledamotskap av taxeringsnämnden. Dessutom 

har hr Nilsson varit verksam i olika lantmannasammanslutningar. Personligen utmärkes 

hr Nilsson av vänfasthet och stabilitet, vilka egenskaper parade med ett gott sinnelag 

förskaffat honom många uppriktiga vänner, vilka värdesätta hans person och insatser. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 17 December 1936. 
 

Jubilerande nykterhetsloge i Blädinge.  Logen ”Blendas minne” i Blädinge firade på 

söndagen 25-årsjubileum i samlingslokalen i Blädinge. 

  Den mycket talrika publiken hälsades välkommen av lantbrukaren K. Magnusson, 

Färanäs, varpå följde unison sång. Tillsynslärare G. Lücklig, Växjö, höll ett uppmärk-

sammat föredrag under ämnet ”Modern livsföring”. Kamrer Helmer Carlsson, Alvesta 

föredrog en dikt, ”Frigörelse” författad av Mauritz Sterner och hr Karl Magnusson 

föredrog en för tillfället författad versifierad hyllning med anledning av jubiléet. I övrigt 

medverkade Blädinge hembygdskör under ledning av kantor G. Johansson med några 

livliga och uppskattade sånger. Efter detta togs paus för kaffeservering, varunder 

sångkören utförde ett knippe sånger. Härefter uppförde ett knippe sånger. Härefter 

uppförde Alvesta goodtemplares teateramatörer den nykterhetsbetonade pjäsen ”Ödets 

dag”, som fick ett ypperligt framförande och mottogs med starkt bifall. Den offentliga 

festen avslöts med ett anförande av hr K. Magnusson, som tackade publiken och de 

medverkande. 

  Vid en högtidsloge, vilken därpå hölls av hr Lückligs presidium, intogos tvenne nya 

medlemmar i logen. Veckotidningen ”Folket i Bild” hade med anledning av jubiléet 

översänt en ståtlig ordförandeklubba, vilken överlämnades av logens L.D. Hr                  

K. Magnusson föredrog en mycket intressant redogörelse, som med anledning av jubiléet 

utarbetats, varav bl.a. framgick, att logen bildades efter ett föredrag av konservatorn       

S. Nygrelli, Halmstad, den 9 dec. 1911. Medlemsantalet som vid starten var 17, har växlat 

mellan denna siffra och 40. Härefter överlämnade hr Lücklig å logens vägnar 25-

årsdiplom till lärarinnan fröken Klara Snygg, fru Alma Olsson samt lantbrukarna           

K. Magnusson och O. Snygg. Hr Lücklig höll i anslutning härtill ett varmhjärtat 

anförande, tackande dem för deras goda insatser till Goodtemplarordens fromma. 
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Mätaravläsaren   A. E. Olsson, Växjö, framförde å Kronobergs distriktsloges samt å logen 

”Håkan Sjögrens” i Växjö vägnar dess varmaste lyckönskningar med anledning av 

jubiléet. Lantbrukaren K. Karlsson, Vislanda, talade å logens ”Blendas” och logen 

”Wieselgrens förhoppnings” i Vislanda vägnar och hr N. Johansson för logen ”Växjö” 

samt lantbrukaren E. Gustavsson, Alvesta för logen ”Friska viljor” i Alvesta. Så hölls ett 

anförande av hr Magnusson, som särskilt tolkade den tacksamhet, logen kände över 

kommunala myndigheters stöd och välvilja i arbetet genom upplåtande av de kommunala 

lokalerna och tackade så logens äldre medlemmar hrr O. Snygg, K. Olsson, A. Friberg 

m.fl. för deras aldrig svikande intresse att föra logen framåt. 

  Som avslutning hölls ett varmhjärtat, kärnfullt anförande av hr Lücklig. 

 

Från Blädinge, skrives till oss: 

  Sång- och orgelstund hölls i söndags i kyrkan. Högtidligheten, som fick form av vesper, 

var besökt av en talrik menighet. Samtliga körer utförde som vanligt musiken på ett 

förtjänstfullt sätt. Ett allmänt önskemål är, att barnkören låter höra sig oftare än nu varit 

fallet. 

  Sista sångavdelningen avslutades med Julpastoral av Matthiason-Hansson utförd på 

orgel av kantor Johansson. Medan sistnämnda spelades togs medelst håvgång offer till en 

ny orgel för kyrkskolan, vilken användes vid körernas övning. Den nuvarande, som 

skänkts av baron Gyllenkrok på Oby, börjar bli oanvändbar och kommer, när ny inköpts, 

att bevaras som minne. 

  Högtidligheten i kyrkan avslöts med Ps. 55: 4. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 203 Fredagen den 20 December 1936. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 2 Tisdagen den 5 Januari 1937. 
 

Från Blädinge, skrives till oss: 

  Julfest var i lördags anordnad i föreningslokalen. Arrangörer voro Blädinge studiecirkel 

och till festen hade inbjudits socknens ideella sammanslutningar. C:a 150 personer voro 

närvarande. 

  Programmet inleddes med föredrag av fil. lic. Inge Wettergren, Grimslöv, som behand-

lade ”praktisk patriotism”. Den uppburna talarens fängslande föredrag vann livligt bifall.  

  Härefter följde amatörteater av Vislanda S.H.U.-amatörer, som uppförde ”Ny väg”. 

Framförandet var över hela linjen förtjänstfullt och belönades med ihållande applåder. 

  Efter uppehåll för servering följde den mera nöjesbetonade delen av programmet, i 

vilken julgranen intog den mest dominerande platsen. När dansen kring granen pågick 

som bäst, infann sig jultomten och tömde innehållet i sin säck till de minsta. 

 

 

FÖRLOVADE. 
Gunnar Nilsson 

Dagmar Karlsson 

Blädinge.                        Målaskog. 
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Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 23 Januari 1937. 
 

Från Blädinge, skrives till oss: 

  Blädinge avdelning av S.L.U. höll i söndags årsmöte.  

  Medlemssiffran var vid årsskiftet 117. Enligt revisionsberättelsen har kassan omslutit kr. 

2,305:92 med en behållning av kr. 101:15. 

  I styrelsen för 1937 invaldes till ordf. B. Samuelsson, Ås, till v. ordf. H. Karlsson, 

Blädinge, kassör I. Dahl, Södra Vare, sekr. R. Johansson d:o, och v. sekr. O. Karlsson, 

Blädinge. Styrelsesuppl. H. Rosén och G. Dahl. Revisorer: J. Johnsson, Näshult, och P. 

Jonsson, Färanäs. 

  Till stipendiefonden anslogs kr. 2:50 och till S.L.S. studiekassa 5 kr. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 26 Januari 1937. 
 

Dödsfall. 
 

  I måndags avled i S. Vare, Blädinge, efter en 

längre tids sjukdom f.d. hemmansägaren Karl 

Johan Johannesson i en ålder av 81 år. 

  Johannesson var född i Agunnaryd men kom 

redan vid tidig ålder till Blädinge, där han 

hade anställning å Färanäs Östregård. Efter 

ingånget äktenskap med Maria Samuelsdotter 

där vilken makarna innehade till hustruns 

frånfälle år 1921, då gården försåldes. Johan-

nesson flyttade därefter till S. Vare, där han 

hos en syster njutit ålderdomens otium. Den 

bortgångne kännetecknades som en plikt-

trogen odalman. Vänlig och tillmötesgående 

räckte han gärna en behövande en hjälpande 

hand.  

  Närmast sörjes han av syskon och syskon-

barn. 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 30 Tisdagen den 23 Februari 1937. 

 
Dödsfall. 
 

  I fredags avled i Fridhem, Näs, Blädinge, 

lägenhetsägaren Anders Magni Jonsson. 

  Dödsorsaken var hjärnblödning.  

  Jonsson var född i Krokön, Blädinge den 24 

sept. 1866. Föräldrarna inköpte 1884 Hallåkra 

Norregård i samma socken, vilken gård den 

avlidne i sambruk med en broder senare 

övertog och brukade. År 1924 såldes gården 

och makarna Jonsson bosatte sig därefter i 

lägenheten Fridhem under Näs i Blädinge. 

Den avlidne var en idog jordbrukare och 

sysslade vid sidan av jordbruket även med 

snickeriarbeten. Ett ljust och glatt sinnelag, 

parat med en glimt humor, gjorde honom avhållen hos alla, med vilka han kom i beröring. 

  Närmast sörjande stå maka, son samt släktingar och många vänner. 

Tillkännagives, 

att  

Gud har behagat hädankalla 

vår broder, 
f. d. H e m m a n s ä g a r e n 

Karl Johan Johannesson 
som insomnade lugnt och stilla i 

sitt 82:dra levnadsår sörjd och 

saknad av syskon och syskonbarn. 

Södra Vare den 25 jan. 1937. 

SYSKONEN. 

Sv. ps. 252 och 457. 

Tillkännagives 

att 

Gud till sig hemkallat 
min käre make och min far 

f.d. Hemmansägaren 

Anders Magni Jonsson 
som avlidit i en ålder av 70 år och 

4 månader, sörjd och saknad. 

Fridhem, Blädingenäs den 19/2 1937. 

IDA JONSSON. 

Ivar. 

Sv. Ps. 477, 483 v. 7.  
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Ur Smålandsposten N:o 27 Torsdagen den 18 Februari 1937. 
 

En 60-åring. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  En av Allbo-bygdens mera kända mannar, häradsdomaren C. M. Johansson, Södra Vare, 

fyller på söndag 60 år.  

  Skulle man beskriva allt det häradsdomare Johansson hunnit utföra under den tid, han 

deltagit i allmänna angelägenheter, komme detta att bli en lång skildring. Som helt ung 

fäste han uppmärksamheten vid sig genom sitt klara förstånd och sunda omdöme, och det 

var därför helt naturligt, att sockenborna ville ha honom placerad, där det gällde att föra 

socknens talan. Och så vart han allteftersom åren gingo, en mycket betrodd man. Därtill 

kommer, att han städse beflitat sig om att fullt motsvara det förtroende, man ställt på 

honom, och därför i allt visat sig redlig, såsom en äkta svensk anstår. Det ena förtroende-

uppdraget efter det andra har under årens lopp lagts på honom, så att man förundrar sig 

över att han kunnat hinna med allt. Vid Allbo häradsrätt har han varit ledamot sedan 

många år tillbaka, och ehuru han blev häradsdomare, var han ändå under många år den 

yngste, vad levnadsåren beträffar. Han har också tilldelats Patriotiska sällskapets 

guldmedalj för nit och redlighet i rikets tjänst. Det behövs icke här uppräknas alla de 

uppdrag, han hugnats med. Det må blott framhållas, att han under många år inom Allbo 

härads vägstyrelse nedlagt ett synnerligen gott arbete. Det är ett omdanings- och 

nydaningsskede, han här fått vara med om. Vägväsendet ligger honom städse om hjärtat, 

och åt detta offrade han sig. När den nya regimen kom, fann han sig föranlåten att lägga 

ned det mandat, han i många år hugnats med. Men under den tid häradsdomare Johansson 

var med i vägstyrelsen, fördes sparsamhetens politik, och han var mån om, att utgifterna 

höllos inom rimliga gränser. 

  Man tycker, att en man, som så helt tagits i anspråk för det allmänna, ej skulle hinna 

med att sköta sitt lantbruk, såsom det bör. Men det är ett faktum, att hans gård är en av 

det bäst skötta. Han har också såsom erkänsla härför fått av premieringsnämnden mottaga 

belöning. Det var en stenbunden gård den nyvordne hemmansägaren övertog, men under 

hans regim har de flesta stenarna försvunnit från åkrarna. De skördar, som här utvinnas, 

visat tillfullo, att denna gård skötes efter noggranna principer. För några år sedan kom en 

man från våra sydligaste provins på besök hos häradsdomare Johansson. Denne trodde 

icke sina ögon, när han fick se, vilken veteskörd, som här prunkade. Det är flera än denne 

man, som förvånat sig över de rika skördar, häradsdomare Johansson förstår att utvinna 

från sina åkrar. 

  Ett hedrande uppdrag, som häradsdomaren också har är ordförandeskapet i Vislanda 

sparbank, åt vilken han ägnat tid och krafter. Som han har – såsom ovan framhållits – 

många järn i elden. När han nu går att fira de sextio, komma det helt säkert att till honom 

framföra ett tack för allt vad han under dessa år uträttat. Ty häradsdomaren i Södra Vare 

tillhör dem, som hinna uträtta mera än de flesta och utföra sina åligganden till allmän 

båtnad. 

  C. M. Johansson. 
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Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 27 Februari 1937. 
 
Från Blädinge, skrives till oss: 

  Blädinge kyrkliga sykretsar har avgivit redogörelse över verksamheten under det gångna 

arbetsåret. Från dessa arbetskretsar har till missionen influtit ett ganska betydande belopp. 

Utöver bidrag till missionen har från norra och västra sykretsarna medel ställts till 

förfogande för andra nyttiga ändamål. Således har 300 kr. ställt i utsikt för inköp av 

brudkrona till församlingens kyrka. Klenoden kommer troligen att inköpas under året. 

Vidare har norra sykretsen anslagit en summa för beklädnad av behövande inom socknen, 

och västra sykretsen har fonderat 1/3 av årets netto för ännu ej fastställt ändamål, 

möjligen som grundplåt för beredande av tandvård åt skolbarnen. 

– – –  

  Blädinge S.L.S.-studiecirkel har avslutat verksamheten för säsongen. Under vintern har 

studier bedrivits i kooperationsfrågan. Folkbildningsförbundet har ställt ett bibliotek 

omfattande c:a 40 band till cirkelns förfogande. Dessa har cirkulerat bland medlemmarna. 

Studieledare har varit hr F. Jansson, Benestad. Cirkeln har haft 12 deltagare. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 4 Mars 1937. 
 
Vävkurs i Blädinge.  På initiativ av fru Betty Samuelsson, Jutagård, har en sex veckors 

vävkurs anordnats i Blädinge av Kronobergs läns hemslöjdsförening. Kursen är förlagd 

till lantbrukaren R. Aronssons hem i Jutagård och tog sin början i tisdags. Den räknar sju 

deltagare från Blädinge och tre från Benestad. Kursen står under ledning av fröken 

Margareta Granstrand, Växjö. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 20 Mars 1937. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 48 Söndagen den 28 Mars 1937. 

 
 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Albert Johansson 

Vera Nilsson 

Blädinge.                  Kvenneberga. 

Jönköping den 19 mars 1937. 

 

FÖRLOVADE. 
Arvid Fransson 

Stina Nilsson 

Växjö.                                  Blädinge. 

Påskafton 1937. 
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Ur Smålandsposten N:o 49 Onsdagen den 31 Mars 1937. 
 
Vislanda och Blädinge-ortens elektriska förening, har hållit stämma.  

  Medlemsantalet har under året ökat med en till 150. Nettobehållningen, kr. 3,458:40, 

skall tillfalla energigivaren, Sibbe Johansson, Långhult, som ersättning för skötsel och 

tillsynen av föreningens huvudledningar. 

  Till revisorer omvaldes lantbr. K. Magnusson, Färanäs, och kvarnägare H. Nilsson, 

Kvarnadal, med kyrkovärd E. O. Karlsson, Hjälmaryd, och lantbr. E. Olsson, Brohult, 

som ersättare. 

  Föreningen beslöt, att eftersom borgensförbindelsen för elektricitetsverksbygget är tio 

år, låta förnya förbindelsen, varvid samtliga abonnenter skola ställa sig som borgensmän. 

Vägrar någon att underteckna borgensförbindelsen, kommer han att uteslutas ur 

föreningen till dess en månad förflutit efter det han eventuellt senare underskriver 

förbindelsen. 

  Tre nya ansökningar godkändes. 

  Vid stämman tillkännagavs att styrelsen vid sammanträde med energigivaren 

överenskommit, att strömförbrukningen för garantisumman 55 kr. skall höjas till 200 kw. 

Detta skall taga sin början vid 1938 års mätning av strömförbrukningen. 

  

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Torsdagen den 1 April 1937. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller om söndag folkskolläraren Carl Nilsson, Blädingsås, Blädinge.  

  Nilsson är född i Södra Vare, Blädinge och avlade folkskollärareexamen vid seminariet i 

Växjö 1910. Samma år blev han ordinarie folkskollärare vid Blädingsås folkskola. Denna 

befattning innehar han fortfarande. Jubilaren är som lärare högt uppskattad av såväl 

elever som målsmän.  

  Hr Nilsson har även anlitats i det allmännas tjänst och således under en lång följd av år 

varit ledamot i taxeringsnämnden. Inom allmänna områden har han haft ett flertal 

förtroendeposter. Under den tid, Blädinge föreläsningsförening existerade, var han med i 

styrelsen för densamma. I socknens biodlareförening är han ordförande och styrelse-

suppleant i fruktodlareföreningen. 

  Jubilaren är en god sällskapsmänniska och därför högt uppskattad i sin omgivning. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 8 April 1937. 
 
Skogsexkursion i Blädinge.  Skogsexkursion i samband med gallringstävlan var i tisdags 

anordnad i Blädinge.  

  Densamma, som leddes av bitr. länsjägmästare W. Roos, Växjö, var förlagd till 

Espetuna, där lantbr. A. Karlsson ställt sina förstklassiga skogsmarker till studieobjekt. 

Kursen räknade ett stort antal intresserade, och gallringtävlingen samlade 10 deltagare.  

  Sedan samling skett och de tillstädeskomna hälsats välkomna besågs under läns-

jägmästare Roos ledning hr Karlssons skogsbruk. Vid olika tillfällen gjorde exkursions-

ledaren uttalanden om skilda sätt för bedrivande av rationell skogsskötsel, och deltagarna 

fingo ställa frågor, som beredvilligt besvarades. 

  Efter exkursionen gick gallringstävlingen av stapeln. De tävlingsrutor de tävlande hade 

att gallra, hade ett ytinnehåll av 20 x 40 m. Vid bedömningen togs hänsyn till såväl själva 

gallringsarbetet som tiden, vilken satts till högst 30 min. I poängskalan segrade i nämnd 

följd: A. Pettersson, Mörhult, G. Gummesson, d:o, K. Friberg, Sissleboda, T. Törnkvist, 

Piggaboda, I. Dahl, S:a Vare, I. Karlsson, Espetuna, E. Karlsson, d:o, K.-A. Pettersson, 

Lönshult, G. Engström, Färanäs, och G. Olsson, Mörhult.  
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  Efter hemkomsten till gården, bjöd värdfolket på mjölk och smörgåsar. 

  Innan den lärorika dagen avslutats uttalade jägmästare Roos sitt tack till deltagarna för 

visat intresse under exkursionen, och lantbr. K. Magnusson, Färanäs, framförde del-

tagarnas tack till exkursionsledaren. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 56 Söndagen den 11 April 1937. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 59 Lördagen den 17 April 1937. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
John Lydig 

Ester Eriksson 

Blädinge.                         Linköping. 

 

Lösöreauktion. 
  Genom offentlig auktion, som förrättas 

i Blädinge Västregård i Blädinge 

socken torsdagen den 22 innevarande 

april med början kl. 2 e.m., låta 

sterbhusdelägarna efter fru Anna 

Samuelsson försälja dödsboets värde-

fulla lösbo, bestående av silver- och 

tennsaker, möbler, diverse husgeråd, 

linne, säng- och gångkläder m.m. 

  Vid samma tillfälle försäljes för annan 

persons räkning en del möbler samt 

yttre lösören, såsom åkvagn kälkar och 

arbetsvagnar, harvar m.m. 

  Två månaders betalningsanstånd för 

säkre köpare. 

  Äganderätten till försåld vara för-

behålles tills varan blivit till fullo 

betald. 

Alvesta och Södra Vare den 16 april 

1937. 

Gustaf Öhrstam.        C. M. Johansson. 

Anmodade auktionsförrättare. 

 

Lösöreauktion. 
  Torsdagen den 22 innevarande 

april med början kl. 1 e.m. låter 

lantbrukaren Emil Johansson, Blände-

borg, Blädinge, på grund av flyttning å 

offentlig auktion försälja:  

En ko, hackelseverk, div. handredskap, 

björkplank, potatis, hö, halm, höns, lin, 

orgel, linneskåp, skrivbord, gungstol, 

div. bord och stolar, bykkar, jaktgevär 

m.m. 

  Två månaders kredit emot vanligt 

äganderättsförbehåll. 

Benestad och Alvesta den 16 april 

1937. 

Eric Jonsson.        Torup Jonsson. 

”Svenska Gods och Gårdar” 
Ett hela landet omfattande samlingsverk, är sedan flera år under utgivning. 

Verket utgives under medverkan av bl.a. Bondeförbundets riksorgan 

”Svenska Landsbygden” samt räknar som medarbetare ett stort antal av 

vårt lands förnämsta skribenter och jordbruksteknici. 

  Då vi nu påbörja arbetet i Småland vilja vi härmed rikta en vädjan till 

länets lantbrukare att, då vår representant kommer att besöka Eder komma 

Ni godhetsfullt genom att lämna utförliga upplysningar om Eder gård ville 

underlätta vårt arbete. 

Högaktningsfullt 

Förlaget Svenska Gods och Gårdar. 
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Ur Smålandsposten N:o 61 Tisdagen den 20 April 1937. 
 
Vävkursavslutning i Blädinge.  På föranstaltande av fru Betty Samuelsson, Jutagård, har 

en 6-veckors vävkurs pågått i Blädinge, anordnad av Kronobergs läns hemslöjdsförening. 

Kursen, som föreståtts av slöjdlärarinnan fröken Margareta Granstrand, Växjö, har varit 

förlagd hos lantbr. Ruben Aronsson, Jutagård. 

  Kursavslutning hölls i lördags. Med anledning härav hade en enkel högtidlighet 

anordnats i kyrkskolan, där lärosalen apterats med de tillverkade vävnaderna, vilka gåvo 

ett förnämligt uttryck för flit och noggrannhet under kursen samt sakkunnig och dugande 

ledning.  

  Ett 100-tal intresserade hade mött upp vid avslutningen. Sedan kaffe serverats och 

alstren beskådats, sjöng kyrkokörens kvinnliga medlemmar under ledning av kantor       

G. Johansson ett knippe sånger. Sedan hälsade fru Samuelsson de närvarande välkomna. 

  Ordet överlämnades därpå till fröken Sigrid Synnergren, Växjö, som i ett intressant med 

skioptikonbilder belyst föredrag talade om vävnadsalster i äldre och nyare tid, därvid i 

huvudsak uppehållande sig vid framställning av ryamattor.  

  Med delvis vackert kolorerade ljusbilder gav fröken Synnergren en intressant inblick i 

utvecklingen särskilt beträffande mönster från 1700-talets rokoko till våra dagars mönster 

med någon dragning åt funkis. Utöver bilder från framställning av ryamattor från vårt lin 

och landet i övrigt visades också bilder från sådana vävnadsalster i grannlandet Finland, 

vars hemland ryamattan är. 

  Föredraget avtackades med hjärtliga applåder. 

  Efter föredraget vände sig fröken Synnergren dels till kursdeltagarna, som fingo betyget 

att de under kursen nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete, dels till fröken Gran-

strand, som hon tackade för dugande undervisning. Efter ytterligare sång av kören 

framförde fru Samuelsson deltagarnas tack till fröken Granstrand samt överlämnade som 

minnesgåva mockaskedar i gammalt silver. Högtidligheten avslöts med ”Du gamla, du 

fria”. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Söndagen den 15 Augusti 1937. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 76 Söndagen den 16 Maj 1937. 

 
 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Robert Karlsson 

Ellen Steen 

Blädinge.                 Sm. Rydaholm. 

Pingstafton. 

 

Nödslaktade eller självdöda 

häst- och nötkreatur, 
lämpliga som rävmat, och som icke 

erhållit giftig medicin, köpes och av-

hämtas inom de närmaste socknarna. 

Huden köpes även till högsta dagspris. 

KLAS PETTERSSON,  BLÄDINGE. 

Tel. Vislanda 17. 
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Ur Smålandsposten N:o 84 Söndagen den 30 Maj 1937. 

 
Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjuklighet avled på fredagen i 

sitt hem trädgårdsmästaren Ivar Svensson, 

Lindhult, Blädinge, 46 år gammal.  

  Svensson började i ungdomsåren intressera 

sig för trädgårdsmästareyrket och inhämtade 

de första lärdomarna hos trädgårdsmästare i 

Gåvetorp och Ljungby. Efter trädgårdsstudier 

i Tyskland och Danmark etablerade han år 

1916 Lindhults handelsträdgård, där han 

specialiserade sig å chrysantemumodling. 

Rörelsen har han med intresse och stora 

kostnader utvidgat och rationaliserat. Den 

bortgångne var en gladlynt, vänsäll och 

skötsam person, som gjorde sig omtyckt och 

värderad i sin omgivning.  

  Närmast sörjande äro modern och flera 

syskon. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 86 Torsdagen den 3 Juni 1937. 
 

Begravning. 
 

  I tisdags jordfästes å Blädinge kyrkogård trädgårdsmästaren Ivar Svensson, Lindhult, 

Blädinge.  

  Officianten, pastor P. I. Hallgren, Blädinge, höll i anslutning till orden i Joh. 11: 25–26 

ett manande griftetal, vari han med bakgrund av naturens nu pågående växtlighet och liv 

pekade på alltings förgänglighet.  

  Vid graven talade trädgårdsmästare Ivan Ljungkvist, Gåvetorp, som tackade för gott 

kamratskap samt nedlade krans från Alvestaortens trädgårdsmästare. Vidare talade en 

släkting till den avlidne handelsresanden Carl Johannesson, Vislanda, som även 

framförde släktingarnas tack för hedersbevisningen vid båren.  

  Blomstergärden var synnerligen rik och praktfull. 

 

 

 

Kommunalt.  Kyrkostämma har hållits.  

  Kyrkorådets förslag, att en Blädinge kyrka tillhörig dopfunt av sten och av mycket 

gammalt datum, som för närvarande finnes förvarad på museum i Växjö bör hemtagas 

och placeras i templet, behandlades. 

  Stämman godkände förslaget och gav kyrkorådet i uppdrag att ombesörja hemtagandet 

av densamma och i samråd med arkitekt Boberg, Växjö, ombesörja dopfuntens placering 

i kyrkan.  

  I avvaktan på arkitekt Bobergs restaureringsförslag bordlades frågan om vidare påtänkt 

kyrkorestaurering. 

 
 

 

Tillkännagives 

att  

min käre son och vår broder 

Trädgårdsmästaren 

Ivar Svensson 
avled i sitt hem i dag, djupt sörjd 

och saknad av moder, syskon, 

svägerskor och syskonbarn. 

Lindhult, Blädinge den 28 maj 1937. 

AMANDA SVENSSON. 

Syskonen. 

 
Jordfästningen äger rum i Blädinge 

kyrka tisdagen den 1 juni kl. 2 e.m. 
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– Kyrkorådet har haft sammanträde. 

  Till församlingsombud vid stiftsmötet i Växjö valdes kyrkovärd E. O. Pettersson, Näs.  

  Kyrkorådet gjorde ett uttalande om att komplettera den elektriska ljusinstallationen i 

kyrkan i så måtto, att sex nya ljuspunkter installeras, som anbringas å kyrkans långsidor, 

ett ovanför varje där upphängda epitafier. 

  Det beslöts att till Vislanda pastorats sparbank ingå med anhållan, att av dess vinstmedel 

erhålla 1,000 kr. till försköning av kyrkan. 

 – Skolrådet har haft sammanträde. 

  Till sjukvikarie för småskollärarinnan vid Blädingsås skola fröken Ester Svensson, 

antogs ex. småskollärarinnan fru Greta Widén, Mörhult, Vislanda. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 87 Lördagen den 5 Juni 1937. 
 
Skogsexkursion i Blädinge.  Skogsexkursion hölls i går i Blädinge hos lantbr. Axel 

Gustavsson, Ramsåkra. Ett 20-tal deltagare hade samlats. 

  Sedan deltagarna hälsats av exkursionsledaren länsjägmästare E. Rudbäck, Växjö, 

vilken därvid särskilt riktade en välkomsthälsning till f. ordf. i skogsvårdsstyrelsen, 

riksdagsman Olsson, Blädinge, företogs en skogspromenad på c:a 3 timmar, varunder en 

del av hr Gustavssons ypperliga skogsmarker besågos. 

  Vid olika tillfällen höll härunder länsjägmästaren anföranden i gallring, avverkning, 

föryngring m.m. samt besvarade deltagarnas frågor. 

  Särskilt intressant blev en upptäckt av en obekant skadeinsekt, som underminerat en 

större plantering, av vilken länsjägmästaren tillvaratog några exemplar för att tillställas 

statens undersökningsanstalt. 

  Sedan skogsvandringen var avslutad framförde exkursionsledaren ett tack till deltagarna 

för visat intresse samt lyckönskade ägaren att inneha en sådan produktiv och välvårdad 

skogsmark. 

  Deltagarnas tack till länsjägmästaren uttalades av riksdagsman Olsson.  

  Efter hemkomsten till den vackra gården bjöd det gästfria värdfolket på riklig 

förplägnad. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Tisdagen den 8 Juni 1937. 
 

Kyrkosångshögtid i Blädinge.  Den av Allbo körförbund årligen anordnade kyrkosångs-

högtiden hade denna gång förlagts till Blädinge kyrka i söndags.  

  Deltagarantalet var mycket stort. Templet var vid tiden för högtidens början fyllt av en 

intresserad menighet.  

  Det synnerligen väl valda programmets första del dirigerades av andre förbunds-

dirigenten, kyrkoherde H. Sjöfors, V. Torsås, och inleddes med ”Kommen till mig” av 

Bradshaw. Denna komposition har en storvulenhet, som aldrig förfelar att göra ett 

mäktigt inryck på åhöraren. Så följde ”Helige ande” och ”Du tålig var”, den sistnämnda 

en passionshymn med koralmotiv. I den därpå följande körsången, ”Herre, sänd Ditt 

ljus”, blev man även i tillfälle konstatera, att kören inom sig rymmer ett par synnerligen 

vackra tenorer, vilkas rika insatser kommo väl till sin rätt. Skada, att basarna icke kunde 

hävda sig så som tillförne.  

  Efter programmets första del utförde fru Ingeborg Nilsson, Öja, ackompanjerad av sin 

man, kantor Albert Nilsson, dels ”Så älskade Gud” av Lindvall samt ”O, Gud vi love 

Dig”, vilka utfördes med ypperligt textuttal. Församlingen sjöng därpå psalmen 271, 

varefter komminister P. I. Hallgren, Blädinge, höll ett kort tal med text hämtad ur 

Kolosserbrevet 3 kap. 16 vers. Talaren framhöll därvid, att sången äger en utomordentligt 
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stor betydelse. Sången har, sade talaren, förmåga att gripa hjärtan mera än ord kunna 

göra. Efter föredraget sjöngs ps. 500: 3– 4. 

  Kollekt upptogs nu medelst håvgång och inbragte omkring 89 kr. Under kollekt-

upptagningen utförde kantor Gunnar Johansson, Blädinge, å orgeln ”Fantasi” av J. S. 

Bach. Programmets andra del under vilken förste förbundsdirigenten kantor Amos 

Svensson, Alvesta, intog dirigentplatsen, inleddes med ”Huru ljuvliga äro Dina boningar” 

samt följdes av ”Statt opp, var ljus” samt ”Vad jubel Herren hör” och avslutades med 

Otto Olssons mäktiga 121:a psalm med orgelackompanjemang. Som avslutning på denna 

vackra sånghögtid sjöngs utan orgel ps. 272: 1. 

  Efter sånghögtiden i kyrkan ställde sångarna färden till Bloms pensionat, där kaffe 

intogs. Här hölls sångstämma under kantor Amos Svenssons ordförandeskap. Av 

revisionsberättelsen framgick, att förbundet nu har 12 körer och 202 medlemmar. Till 

förste förbundsdirigent omvaldes kantor Amos Svensson, Alvesta, och till andre 

förbundsdirigent kyrkoherde H. Sjöfors. Till sekreterare och kassör efter kantor J. Graner, 

Lekaryd, vilken på grund av bristande tid på det bestämdaste avsade sig detta uppdrag, 

valdes kantor Thore Hübner, Sm. Rydaholm. Till revisorer omvaldes kantor A. Forssen-

berg, Hjortsberga, samt nyvaldes efter hr Gunnar Johansson, Öjaby, suppleanten K. V. 

Andersson, Blädinge. Till revisorsuppleant nyvaldes järnhandlanden Gunnar Falk, Sm. 

Rydaholm. 

  Frågan rörande resebidrag diskuterades. Tidigare hade förbundet av Växjö stifts 

kyrkosångsförbund erhållit anslag, men detta hade indragits. Stämman anslog av 

tillgängliga medel ett reseanslag av 80 kr. att fördelas mellan de olika körerna. Stämman 

beslöt, att nästa kyrkosångshögtid skall hållas i Vislanda. Tiden för denna kommer att 

bestämmas av styrelsen. Efter förhandlingarnas slut riktade kantor Svensson ett 

varmhjärtat tack till den avgående sekr. kassören, kantor J. Graner, för hans mångåriga, 

uppoffrande arbete inom förbundet. Detta tack beslöts tagas till dagens protokoll. 

  Sedan förhandlingarna avslutats utförde kören ett antal fosterländska sånger. Kantor 

Svensson riktade dessutom ett tack till de medverkande, fru Ingeborg Nilsson för ypperlig 

sång och pastor Hallgren för det värdefulla föredraget. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 112 Tisdagen den 20 Juli 1937. 
 
Mjölkbilen brann upp.  En mjölkbil, förd av hr V. Nilsson, Blädinge, råkade vid 12-

tiden igår i Norra Vare fatta eld och brann upp. 

  Elden hade troligen uppkommit genom kortslutning i motorn. Chauffören lyckades 

hoppa ur den brinnande förarehytten men erhöll så svåra brandskador å benen och 

händerna, att han måste föras till Växjö lasarett. Med tillhjälp av kolsyresprutor lyckades 

man dämpa elden, så att lasten kunde räddas. Bilen blev fullständigt spolierad. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 24 Juli 1937. 

 
 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Hugo Wichardt 

Ruth Simonsson 

Alvesta.                               Blädinge. 
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Ur Smålandsposten N:o 119 Söndagen den 1 Augusti 1937. 
 
Blädingekretsen av Svenska landsbygdens kvinnoförbund, hade på onsdagen anordnat 

ett trevligt samkväm i Färanäs, där lärarinna och elever i den av Kronobergs läns 

vandrande skolkök därstädes anordnade skolkökskursen svarade för den materiella 

förplägnaden. 

  Medlemmarna i nämnda krets hade inbjudit sina män jämte några övriga att deltaga i 

denna festlighet. Sedan de till ett 30-tal uppgående deltagarna intagit en utmärkt middag 

och kaffe därefter serverats, höll lantbrukaren C. Magnusson ett innehållsrikt och 

intressant föredrag om ”Kvinnans insats på skilda områden under olika tidsperioder”. 

Åhörarnas tack till hr Magnusson framfördes av skolrådsledamoten A. Carlsson, vilken 

jämväl uttalade skolrådets och de närvarandes tack till lärarinnan vid kursen, fröken 

Margit Lilja, och till de duktiga tolv eleverna för deras duglighet i matlagningens konst. 

Vidare talade t.f. folkskoleinspektör A. Björkman i Ljungby. Sedan eleverna utfört flera 

sånger, utbringades ett leve för lärarinnan och eleverna. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Torsdagen den 5 Augusti 1937. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Skolköksavslutning i Blädinge.  Under en 6-veckorsperiod har Kronobergs läns 

vandrande skolkök anordnat en skolkökskurs i Blädinge. Den har föreståtts av 

skolkökslärarinna fröken Margit Lilja, Ljungby, och varit förlagd hos hr Sven Jonsson, 

Färanäs. 

  Kursen avslutades på tisdagen, då kommittérade för kursen samt elevernas föräldrar 

voro inbjudna till prov och avskedsmiddag. Inalles ett 40-tal personer voro bänkade i den 

vackert smyckade matsalen, då eleverna gåvo prov på sina kunskaper i matlagningens 

konst. Middagen gav ett markant bevis för att eleverna väl tillgodosett sig den utmärkta 

undervisning, fröken Lilja berett dem. Vid desserten gav komminister P. I. Hallgren, 

Blädinge, uttryck för kommitténs och elevernas tacksamhet för de sakliga kunskaper, som 

delgivits deltagarna i kursen, samt riktade även ett tack till eleverna för det intresse, de 

nedlagt i undervisningen. Elevernas tack till fröken Lilja uttalades även av en av 

deltagarna, fröken Edith Engh, vilken även överräckte en present, bestående av en stilfull 

silverbricka. Överlämningen beledsagades dessutom av en vacker blomsteruppsats. 

Slutligen framförde lantbr. C. Magnusson, Färanäs, i ett anförande ett tack till såväl 

fröken Lilja som eleverna samt uttryckte sin glädje över det intresse skolkökskursen rönt i 

Blädinge.  

  I kursen ha följande deltagit: Ellen Karlsson, Södra Vare, Berta Jonasson d:o, Ingeborg 

Johansson, Ås, Elsa Johansson, d:o, Ingrid Nilsson, Blädinge, Greta Pettersson, Boda, 

Signe Gustafsson, Hult, Ellen Karlsson, Färanäs, Elsa Karlsson, Espetuna, Evy 

Andersson, d:o, Stina Aronsson, Norra Vare, samt Edith Engh, d:o. 

Blädinge                                                  Dans 

å dansbanan i Blädingenäs 
lördagen den 7 aug. kl. 8 – 12.               Musik av Skandiapojkarna (6 man). 

Inträde: Herre 35 öre. Dam 25 öre.                                 Blädinge S.L.U. 



 
34 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 134 Lördagen den 28 Augusti 1937. 

                                                      Bilagan Hembygden. 
 

I de sjungande lärkornas by. 
 
Det var sol, det var blom och förtrollande vår, 

och all världen var knoppande ny, 

när jag kom den vägen, som buktande går 

mot de sjungande lärkornas by. 

 

Och där ån drog sitt glittrande band av sol 

genom ängsullens böljande mad, 

i sin blåa klänning med fladdrande kjol 

stod min kära och väntade glad. 

 

Och från stugan vid ån steg en dansande rök, 

och av kvitter all rymden var full. 

Och det gol en jublande västergök, 

när jag mötte mitt hjärtegull. 

 

Och min kära och jag gingo hand i hand 

genom vårligt susande skog. 

Och när fullmånen steg genom madernas land 

stod hon tätt vid min sida och log. 

–  –  – 
Nu är längesen dess. Det blev sommar och höst 

över ängsullens böljande mad; 

men nu klingar ej längre min käras röst 

så kuttrande lyckoglad. 

 

Och jag vet, om jag kommer den vägen som då, 

en gång uti lärkornas vår,  

ej skymtar vid trappan en klänning blå, 

inget skratt mig till välkomst når. 

 

Och min längtan går vill vid en ringlande å 

i en röd liten by med en mad,  

där de vitaste ängsull vid bräddarna stå 

som små älvor i bugande rad. 

 

Men jag väntar och vet, att jag kommer en gång, 

att den dagen skall randas och gry, 

för att fylla min värld med kutter och sång 

i de sjungande lärkornas by. 

                                                            Pälle Näver.    
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Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 12 Augusti 1937. 
 

Åskvädershärjningar i Värend igår. 
 

I Blädinge har en kvinna genom blixtnedslag 

blivit medvetslös. 

 

  Från Blädinge rapporteras en blixtolycka genom vilken en människa synbarligen blivit 

livsfarligt skadad. Blixten slog nämligen ned hos lantbrukaren K. Samuelsson, Färanäs, 

och bedövade dennes hustru, fru Anna Samuelsson.  

  Nedslaget skedde i den elektriska ledningen, som blixten följde till ladugården, där fru 

Samuelsson var sysselsatt med arbete. Den skadade omhändertogs omedelbart och läkare 

tillkallades skyndsamt. Ännu sent på eftermiddagen var fru Samuelsson alltjämt utan 

medvetande. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 156 Tisdagen den 5 Oktober 1937. 
 

”Blädinge” 80 år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F. riksdagsmannen P. M. Olsson i Blädinge fyller på torsdag 80 år. Han fyller dem med 

samma vigör, med vilken han passerat de tidigare milstolparna på sin levnads väg. 

  Hos honom skönjes intet, som motiverar, att han lättat den stora arbetsbörda, som lagts 

på hans axlar i tidigare år. Men tidens lösen är ju föryngring inom beslutande 

myndigheter, styrelser o.s.v. Och riksdagsman Olsson har anpassat sig efter tidens krav, 

även om det för hans del inte hade varit behövligt. Under sitt livs senaste decennium har 

han alltså avlastat det mesta av arbetsbördan. Han har lämnat landsting och riksdag, 

skogsvårdsstyrelse och många andra institutioner, där han verkat sedan seklet var ungt 

eller det förra seklet var gammalt, och där han gjort en både stor och minnesvärd insats. 

Han har också dragit sig tillbaka från den mest ansvarsfyllda posten inom kommunen, 

kommunalordförandeskapet, som han innehaft i 43 år. Kommunen har dock låtit detta 

förtroendeuppdrag gå i arv till sonen.  

  Men sysslolös är han ingalunda, även när han nu går in i sitt nionde decennium. Han 

sitter alltjämt som kommunalstämmans ordförande, och han tillhör fortfarande kyrko- och 

skolråd. Han har även kvar uppdrag utanför kommunens gränser. Alltjämt sitter han som 

ordförande i länets försäkringsbolag och som ledamot i det gamla systemaktiebolaget i 

P. M. Olsson. 
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Växjö. Och såsom ett tydligt uttryck för, att man vet, att 80-åringen fortfarande är 

densamme som förr ifråga om klarsyn och omdöme, återvalde årets landsting honom till 

revisor för länets sjukvårdsinrättning. Ytterligare en hel del uppdrag ligga ännu i hans 

händer.  

  Även om därmed skrivbordet alltjämt ger honom mycken sysselsättning, drager han sig 

icke för att fortfarande aktivt deltaga i utearbete för gårdens skötsel. Sådant arbete är för 

honom alltjämt en naturlig sak.  

  Mänskligt att döma är 80-åringen länge än kapabel såväl att styra och ställa hemma på 

sin gamla kära släktgård som att vaka över, att den socken, i vilken han i en mansålder 

varit den ledande kraften, fortsätter i de trygga hjulspår, på vilka han själv fört den in. 

 

 

 

 

 

Dödsfall. 
 

  På söndagen avled f. nämndemannen 

Samuel Magnusson från Aplamoen i 

Vislanda. Han var vid sin död något över 93 

år gammal. 

  Nämndeman Magnusson var född i 

Hönetorp, Vislanda. Hans fader var den i 

vida kretsar kände nämndemannen Magnus 

Åkesson. För omkring 65 år sedan inköpte 

Magnusson hemmanet Aplamoen, och tre år 

senare ingick han äktenskap. Tid efter annan 

skaffade han sig flera gårdar, så att han utom 

Aplamoen även under en lång följd av år var 

ägare till Lilla Nygård i Skatelöv samt 

Ekemoen och Spjutaretorp i Vislanda 

socken. Sedan han för några och 30 år sedan 

blivit änkling överlämnade han hemmanet 

till sina barn. Rikt begåvad och tillika 

synnerligen skötsam togs Magnussons 

krafter under årens lopp i anspråk för en 

mängd allmänna och kommunala värv. Att här räkna upp dem alla vore omöjligt, varför 

vi får nöja oss med en axplockning. Sålunda var han under en lång tid i postverkets tjänst 

och fraktade posten två gånger i veckan från Vislanda till Lönashult i V. Torsås, innan 

Karlshamn–Vislanda–Bolmens järnväg öppnades för trafik. 

  Att han redan tidigt kom att göra sig gällande även på det kommunala verksamhetsfältet 

är ganska naturligt. 

  Fadern, som varit kommunalnämndsordf. avgick från denna befattning 1879. Trots 

många varningar från fadern mottog sonen befattningen. Det blev rätte mannen på rätt 

plats, och han innehade uppdraget en följd perioder till allas belåtenhet. Efter fadern blev 

han överförmyndare. En tid var han styrelseledamot i Vislanda och Blädinge socknars 

brandstodsbolag och fungerade under 25 år intill 1919 som kassakontrollant i Vislanda 

pastorats sparbank. Då fadern avsade sig nämndemansbefattningen, valdes sonen en-

hälligt till hans efterträdare, vilken post han beklädde i 25 år, då han avgick på grund av 

försvagad hörsel. 

  Såsom jordbrukare var Magnusson väl skickad, och hans kärlek till modernäringen togs 

bl.a. uttryck i betydande nyodlingar. 

  Fastän han till följd av dövhet rätt tidigt nödgade frånträda sina befattningar, inverkade 

detta likväl inte på hans intressen och verksamhetslust. Bl.a. har han under årens lopp 

nedskrivit sina memoarer, innehållande mycket, som för orten är av stort kulturellt värde. 

Tillkännagives, 

att 

Herren Gud i sitt allvisa råd 

behagat hädankalla 
vår käre fader,  

f.  N ä m n d e m a n n e n 

Samuel Magnusson 
från Aplamon, Vislanda, vilken 

lugnt och stilla avled i Blädinge 

Jutagård den 3 dennes i en ålder av 

93 år, 17 dagar, sörjd och i tack-

samt minne bevarad av oss, släkt 

och vänner. 

Jutagård, Blädinge den 4 oktober 

1937. 

BETTY och PER SAMUELSSON. 

Barnbarnen. 

Sv. ps. 221, v. 3. 



 
37 

Sålunda finner man i dessa under rubriken ”Varjehanda” ett intressant kapitel, inne-

hållande en karaktäristik av nämndemännen i Vislanda sedan början av förra seklet – 

publicerat i Smålandsposten för några år sedan. Till Kronobergs läns hembygdsförbund 

och Nordiska museet lämnade han värdefulla bidrag. 

  Av den stora allmänheten var nämndeman Magnusson kanske mest känd såsom juridisk 

rådgivare och medhjälpare åt sina medmänniskor vida omkring i Värendsbygden. Som 

auktions- och boutredningsman var han mycket anlitad. För den allmänna upplysningen 

har han varit varmt intresserad. 

  Magnusson var i ordets bästa mening en ståtlig gestalt, till vilken man såg upp med 

vördnad och aktning. Många vänner förskaffade han sig också, vilka delar de närmast 

anhörigas stora sorg. Närmast sörjes den bortgångne hedersmannen av sonen, nämnde-

man Per Samuelsson i Blädinge Jutagård, sonhustru och barnbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 157 Torsdagen den 7 Oktober 1937. 
 

En småländsk märkes- 

man berättar. 

 
”Blädinge” ser tillbaka på sitt åttioåriga liv och sitt 

arbete i allmänna värv. 

 
Minnen från 43 år som kommunalman, 40 år som landstingsman 

och 30 år som riksdagsman. 
 

  Blädinge Jutagård, där Peter Magnus Olsson residerar, är en släktgård sedan sekler 

tillbaka. Man har anledning tro, att den varit i nuvarande ägarens släkt sedan 1600-talet. 

När man besitter en sådan gård, bör det vara förenat med ett oändligt välbehag att å 

densamma förnimma vilan och lugnet efter en väl förrättad livsgärning. Men P. M. 

Olsson njuter ännu icke i fulla drag av ett välförtjänt otiums sötma, än skönt han i dag har 

modiga åttio år på sin nacke. Ty ännu är nacken kraftig och styrkan kvar i armarna, och 

ännu är sinnet ungt och hjärnan fullt arbetsför. Varför inte då fortsätta livets gärningar!  

På sitt skrivbord har också Blädinge alltjämt fullt med grunkor, som taga hans tid i 

anspråk, och sitter han inte där, är han ute i ladugården eller på ägorna för att bistå med 

råd och dåd. Eller också är han i det allmännas tjänst faren… Bortrest till något styrelse- 

eller kommittésammanträde. Ty ännu har han inte avvecklat hela den stora av allmänna 

värv bestående arbetsbörda, som blev lagd på hans axlar för många, många år sedan. 

  När vi avlägga ett besök hos honom för att få en födelsedagsintervju, har han nyss 

hemkommit just från ett sådant värv. Kommittén, som å landstingets vägnar haft hand om 

rektorsbostadsbygget vid Grimslövs folkhögskola, har denna dag haft avsyningssamman-

träde; bostaden står nu klar att emottaga den nya rektorn.  

 
Landstingsminnen. 
 

  Grimslövsskolorna har varit ett av riksdagsman Olssons skötebarn, ända sedan han själv 

i sin ungdom genomgick en kurs där nere.  

– Min första motion i riksdagen gällde just Grimslöv, berättar han. Jag motionerade om 

inrättande av kvinnliga kurser vid folkhögskolan, och förslaget bifölls också.  



 
38 

  I fyrtio år tillhörde Blädinge landstinget eller t.o.m. år 1934. Vi spörja om minnena 

därifrån. 

 – Minnena från landstingsåren äro i stort sett angenäma. Trevligast var det naturligtvis i 

tinget åren innan landstingsmännen blevo uppdelade i partier. Det skar sig ju litet under 

övergångsåren, men snart blev allt gott och väl igen. Med den nya ordningen följde nya 

seder. Förut gingo vi i höghatt och högtidsdräkt till den traditionella middagen å 

länsresidenset, men efter det s.k. demokratiska genombrottet blev klädseln därefter. 

  Apropå dessa landstingsmiddagar bringar Blädinge i erinran det intermezzo i tinget, då 

en av dess ledamöter blev nedklubbad, vilket inte lär ha förekommit senare. 

  Tingets majoritet hade ställt sig avvisande till ett visst förslag men uppskjutit avgörandet 

till det plenum, som skulle hållas efter landshövdingemiddagen. Den hösten var 

landshövdingeämbetet vakant, vadan landssekreteraren gav den obligatoriska lands-

hövdingemiddagen, en måltid, som sannerligen inte skämdes för sig. Efteråt gick man i 

god och glad stämning tillbaka till plenisalen och tog upp nyssnämnda fråga till fortsatt 

debatt. Denna blev livlig, och upp stego även landstingsmän, som annars aldrig brukade 

säga ett ord i tinget. Alla tungors band voro som lösta efter den middagen… När till på 

köpet den ene efter den andre, som förut tydligen varit motståndare till yrkandet, började 

tala för detsamma, kunde en reslig och välkänd gestalt på Allbobänken, som tillhörde 

oppositionen, inte bärga sig längre utan ställde sig upp och sade ungefär som så, att om 

vissa somliga talare icke hade varit med på landssekreterarens goda middag, så hade de 

nog inte talat, som de nu gjorde… 

  Pang! 

  Klubban, som låg i greve K. A. Posses hand, slogs i bordet, och ordföranden uppmanade 

talaren att taga tillbaka, vad han hade sagt. Denne nekade, uppretad som han var, men på 

förnyad uppmaning lät han blidka sig. Inte minst med tanke på detta intermezzo styrde 

man med tiden, att man ej höll plenum efter de gemensamma middagarna. 

   
Från det gångna till nuet. 
 

  Vi spörja riksdagsman Olsson, vad han tänker om den väldiga ansvällning i tingets 

utgifter, som skett, sedan han drog sig tillbaka, och den därav inträdda kraftiga skatte-

höjningen. 

 – Det är ju, svarar han, sjukvården, som framkallat allt detta, och den vården bör man 

tillgodose på allt sätt. Sådan utgiftsökning får man icke klandra. Den kommer alla till 

godo. 

 
Som riksdagsman. 
 

  Blädinge var under en lång följd av år landstingets äldste ledamot. När han lämnade 

riksdagen i förfjor efter att ha varit med redan år 1906, var han också kammarens äldste 

ledamot. 

  Om man med politiker menar en riksdagsman, som är säker i att lurpassa, kompromissa, 

kohandla o.s.v., så har Blädinge sannerligen aldrig varit en politiker. Han har aldrig låtit 

sitt eget sunda förnuft dominera, när han övervägt ett förslag, och när han kommit till en 

övertygelse, har han vidhållit den och röstat i enlighet med den, även om t.o.m. hela hans 

parti skulle haft en annan mening. Han har alltid velat vara en självständige riksdags-

mannen. 

  Ibland kan ensam bli stark. Blädinge berättar själv en episod. Det hade föreslagits, att 

man skulle anslå medel till upprensning av inloppet i norra Fårösund för att ge arbetslösa 

sysselsättning. Vid avgörandet i kammaren var Blädinge ensam ja-röstare inom sitt parti. 

Han såg dock icke frågan från arbetslöshetssynpunkt utan tänkte som så, att om det bleve 

krig, kunde flottan bli instängd i Fårösund, därest det inte funnes utfart mot norr likaväl 

som åt andra hållet. Något sådant hade ju en gång i tiden hänt den amerikanska flottan. 

När frågan längre fram skulle avgöras genom gemensam votering, hade Blädinges hela 

parti anammat hans försvarssynpunkt på frågan och röstade nu för anslaget… 
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– Hur gick det med första riksdagsmotionen? 

– Det avgav jag redan första året, 1906, och året därpå blev den bifallen. Jag motionerade 

om, att alla dessa, som byggt i stationssamhällena å annan tillhörig mark, tillhörig 

traktens gods eller andra, och som fått den upplåten på viss tid, skulle få rätt att tillösa sig 

marken efter tidens utgång – detta för att giva både trygghetskänsla för framtiden och 

möjlighet att inteckna fastigheten. Motionen betraktades såsom mycket radikal. Den 

avslogs också första året. T.o.m. av de radikala, som tydligen inte ville låta ett sådant 

förslag komma från motståndarna och bliva godtaget utan önskade att själva framlägga 

det i sinom tid. Följande år kom också Lindhagen med en motion om samma sak. Själv 

upprepade jag min motion, något anpassad efter synpunkterna i utskottets avstyrkande 

utlåtande året förut. I utskottet avstyrktes på nytt min motion men tillstyrktes Lindhagens, 

fastän den var av precis samma innebörd. Det befanns, att vederbörande lagutskott inte 

hade läst min motion n:r 2 utan trott, att det var fjorårsmotionen oförändrad. När utskottet 

blev underrättat om sitt misstag, det skedde innan justeringen, tog det upp frågan till ny 

behandling, och nu tillstyrktes även min motion. Och det blev också bifall i kamrarna. 

  Går man igenom riksdagstrycket under Blädinges riksdagsår, så ser man en massa 

motioner, som härstamma enbart från honom. Man finner också, att han vunnit gehör för 

en ovanligt stor procent. Han har också haft ord om sig i riksdagen och har haft ovanligt 

stor tur i sina motioner. 

– Jag har aldrig motionerat i någon sak, utan att jag av egen erfarenhet kommit till den 

slutsatsen, att en motion vore påkallad, säger han själv. Därför har alla mina motioner rört 

sig om jorden, skogen och förhållandena över huvud taget på landsbygden. 

  Riksdagstrycket bär syn för sägen. Efter den första motionen kom en om rätt för mindre 

jordbrukare att få lån ur odlingslånefonden. Sedan påyrkade han, att församlingarna 

skulle få avkastningen av prästboställenas skog och även få sköta den själva. Varje år 

kom han med en eller flera motioner. Det skulle föra för långt att relatera alla Blädinges 

egna motioner utöver de många s.k. partimotioner, som han undertecknade. Vi nämna 

blott ytterligare några stycken: Om förmånsrätt för kommunernas skattefordran vid 

arrendators obestånd, om rätt till upplåtelse av det enskilda vägunderhållet på entrepre-

nad, om skyldighet för landstinget att lämna fattigvårdssamhälle gottgörelse för vård av 

sinnessjuka redan fr.o.m. den tidpunkt, då vederbörande förklarades vara i behov av 

anstaltsvård, om upphävande av en bestämmelse, en stämpelavgift skulle erläggas på 

virkesförsäljningskontrakt, om sänkning av Statens järnvägars fraktavgifter på spannmål, 

om anslag till lindring av fraktkostnaderna vid transport av kalk, om rätt även för 

jordbruksarbetare att erhålla reservarbete o.s.v. Vidare lägger man märke till flera 

motioner om ändringar i olika k. propositioner om ditt och datt. En pionjärmotion var det 

omedelbart bifallna yrkandet om åtgärder om skogsmarkernas försumpning, väckt av 

Blädinge redan år 1912. Det blev första början till en stor aktion på detta område. Efter 

kriget finner man en hel del motioner, som alla syfta till detsamma: Att man ständigt 

genom kontinuerligt utförda undersökningar skulle hållas underkunnig om jordbruks-

produkterna, speciellt brödsädens framställningskostnader, så att man erhölle både en 

grundval för rättvis prissättning på jordbrukets produkter, och även ett index, efter vilket 

löntagarnas löner skulle kunna beräknas. 

– Jag ville, säger Blädinge själv om dessa motioner, åstadkomma drägliga priser på 

jordbrukets produkter och samtidigt göra löntagarna intresserade uti, att jordbrukets 

produktion skulle bliva lönande. Riksdagen beslöt visserligen undersökningen tre år å rad 

för att utröna produktionskostnaderna, men när man upptäckte, att siffrorna underströko 

behovet av en kraftig hjälp åt jordbruket, tappade man lusten till fortsatta undersökningar, 

avslog en motion om att göra dem permanenta och underlät för övrigt att reflektera på 

andra förslag, som hade samband med denna fråga. 

  När vi spörja riksdagsman Olsson, vad som han mest har glatt sig åt, då det gäller hans 

motioners öden, svarar han:  

– Det är nog riksdagens beslut om boställsreformen. Visserligen avslog man den motion, 

som jag väckte år 1909 om att församlingarna skulle få disponera över löneboställena och 

avkastningen av desamma. Men när de sakkunniga, som för några år sedan av biskop 
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Stadener tillsattes för att gripa sig an med denna fråga, framlade sitt betänkande, 

överensstämde ju detta så gott som fullständigt med min gamla motion, och riksdagen 

beslöt ju också bifalla reformförslaget. Det var ju detsamma som ett bifall till min motion, 

fast det kom först efter mer än tjugo år… 

 
Försvarsminnen. 
 

– Var det stor skillnad mellan de första riksdagsåren och de sista? 

– Skall man se saken från högersynpunkt, måste man ju säga, att det blev ett sämre läge 

efter 1911. Dittills hade ju högern haft majoritet i de gemensamma voteringarna. Efter 

1911 kom ju Staaff-perioden, som i åtskilliga avseenden var ganska irriterad och hetsig. 

Om det senare blev lugnare, ökades å andra sidan arbetsbördan ganska betydligt med 

åren… 

  Det var ganska stormiga dagar när Staaff-perioden gick mot sitt slut, fortsätter Blädinge. 

Det var ju en allmän tro, att Bondetåget orsakade Staaff-ministärens avgång. Men likväl 

är det inte med sanningen överensstämmande, att Staaff skulle ha suttit kvar, om Bonde-

tåget icke hade kommit till stånd. En av det liberala partiets främste män anförtrodde mig 

en tid efter Bondetåget: Staaff hade avgått även om inte en enda bonde hade kommit till 

Stockholm, ty efter sitt Karlskrona-tal i försvarsfrågan hade han inte majoriteten av sitt 

eget parti med sig. 

  Det var tunga och dystra dagar, när mobiliseringsklockorna ljödo, medan riksdagen var 

samlad i höstsessionen 1914. 

– Detta eviga ringande pinar mig, sade en liberal riksdagskamrat och höll sig för öronen, 

när han och Blädinge uppehöllo sig å riksdagshusets altan. 

– Ja, men ni ville ju inte ge försvaret, vad det behövde, när vi begärde det! inföll 

Blädinge. 

– Kära du, tala inte om det, tala inte om det… 

  Det var dystert i riksdagen även en gång senare: När vårt försvar nedrustades år 1925, 

säger Blädinge. 

– Det mest intressanta arbetet under riksdagsåren? 

– Det var arbetet i försvarsberedningen under åren närmast före kriget. 

  Blädinge avslöjar på tal härom en liten hemlighet. Det var han, som först kom på idén, 

att man borde ha en vinterlinje i beväringsutbildningen. Han så saken som så, att det var 

ju lättare för jordbruket att avvara en dräng under vintern än om sommaren. Och från ren 

försvarssynpunkt menade han, att eftersom det inte var bestämt, att krig endast skulle få 

föras sommartid, kunde det inte skada, att man tränade sig i vinterstrapatser. Blädinge 

lyckades vinna gehör för sin tanke i försvarsberedningen och även hos militär sak-

kunskap, men officiellt kom det att heta, att förslaget var lektor Starbäcks – Blädinge 

menade, att förslaget skulle vara dödsdömt, om det framlades med högerursprungs-

beteckning! 

  Blädinge har varit varm försvarsvän sedan ungdomsåren. Såsom bästa bevis härför må 

nämnas, att han tog initiativet till bildandet av en skytteförening i Blädinge – en av de 

allra första, om inte den första, på Kronobergs läns landsbygd. 

– Det blev stor livaktighet i föreningen, säger han, och den lever ju än. Det fanns inga 

statsanslag till skytterörelsen på den tiden, så vi gjorde själva våra skott… 

 
Blädinge som kommunalman. 
 

  Därmed komma vi in på kapitlet om Blädinges förhållande till Blädinge. Riksdagsman 

Olsson är blygsam om allt sitt arbete, och han vill inte berätta om sina insatser i det 

kommunala livet, men man kan förstå, att han varit som en klockarefar och en verkligt 

god sådan för sin kommun under de 43 år, som han ridit för rusthållet i egenskap av 

kommunalstämmo- och kommunalnämndsordförande. kanske har han varit en diktator i 

en hel del ting, men hans diktatur har nog varit acceptabel även för en kommunist, ty den 

har varit av det faderliga slaget – med känsla för en vars behov. Om han någon gång 



 
41 

skulle ha slagit sin kraftiga näve i bordet, så kan det icke ha varit i annat än i ädel harm 

över motstånd mot behövliga reformer. 

  Man har under årens lopp fått kosta på sig en hel del i kommunen för att kunna hålla 

jämna steg med utvecklingen, och man har t.o.m. fått ge Statens järnvägar 12,000 kr. för 

att få tågen att stanna i socknen, men när riksdagsman Olsson i förfjor avgick som 

kommunalordförande, kunde man med tillfredställelse konstatera, att kommunen var 

skuldfri, och att den t.o.m. ägde en ståtlig skogsallmänning förvärvad för 14,000 kr. Ja, 

till på köpet hade den en mycket låg skattesats: blott 5:70 kr. pr skattekrona, vilket är 

betydligt under länets medelskattetunga. Så nog har det sina skäl, att konungen givit 

honom en medalj för medborgerlig förtjänst. 

– Vari består den mest frappanta skillnaden mellan förr och nu i kommunens liv? 

– Den ligger nog i omsorgen om dem, som kommit på livets skuggsida. Huru sorgliga 

voro inte förhållandena förr i tiden, då det gällde fattigvården och speciellt detta system, 

att man skulle auktionera bort barn! Det kunde inte gå i längden. Ej heller var det möjligt 

att vidmakthålla systemet med lämnabidrag till fattigvården in natura, genom spannmåls-

lagring. Det var nästan omöjligt att hålla spannmålen frisk i sockenmagasinet, även om 

man gick där ständigt och skyfflade. Så fort jag kunde, genomdrev jag, att man lämnade 

pengar istället för spannmål. Och med tiden byggde vi ett ordentligt hem för de gamla. 

Förut var det svårt att få folk till ”fattigstugan”, men när man fick ett gott ålderdomshem 

istället, blev detta en attraktion. Nu komma åldringar, som ha pengar, och be att få bo där 

mot betalning… 

 
Blädinge och tidens ungdom. 
 

  Från de gamla gå tankarna till de unga. Och vi spörja till sist vårt åttioåriga intervjuoffer, 

vilka visa ord han har att säga till ungdomen. Efter ett ögonblicks funderande kommer 

det:  

– Tidens ungdom bör beflita sig om mera kyrklighet och mera sparsamhet! Det är 

sorgligt, säger han, att ungdomen håller sig borta från kyrkorna i så stor omfattning. De 

försumma allt för mycket de kyrkliga intressena. Det blir till deras skada. Men hur kan 

man vänta annat, när nöjena sysselsätta dem så livligt! Inte har de håg att gå i kyrkan, när 

de varit ute och dansat en god del av lördagsnatten! 

  Lika sorgligt är det med bristen på sparsamhet hos tidens ungdom, fortsätter riksdags-

man Olsson. Förr i tiden kunde de unga spara, även om de hade aldrig så litet lön. Och det 

hörde ju också till en husbondes uppgift enligt katekesen, att han skulle vårda sig om 

tjänstefolkets sparsamhet. Jag minns en gång för många år sedan, huru en nyanställd 

flicka grät, när jag tog 20 kronor av hennes första lön och lät sätta in pengarna på en 

sparbanksbok åt henne. Hon fick lov att taga ut dem redan nästa gång det var bud till 

sparbanken, om hon ville, ja, jag lovade att förskottera henne, om hon behövde något, 

men sparbanksbok skulle hon under alla förhållanden ha, sade jag till henne. Hon grät 

likväl. Efter ett par år flyttade hon, men hon hade ganska snart självmant ökat sitt lilla 

kapital på boken, och när hon till slut gifte sig och hon kunnat betala en god del av boet 

med egna pengar, kom hon till mig och tackade mig för det hon tidigt fått lära sig 

sparsamhet.  

  Hos nutidens ungdom slösas pengarna ofta bort lika fort som de komma. De läggas på 

dansbanan eller andra nöjesplatser, när veckan är slut. Man far från nöje till nöje, nära 

eller fjärran. Och istället för sparbanksbok äger man med åren blott en uppsliten cykel… 

                                                                                                                     –r –n.  
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Ur Smålandsposten N:o 160 Tisdagen den 12 Oktober 1937. 
 
Kommunalt.  Kommunalstämma hölls på söndagen. 

  Härvid fastställdes utdebiteringen till den borgliga kommunen för kommande år till kr. 

1:70 pr skattekrona eller likasom hittills. Fattigvårdens stat krävde en utdebitering av 

1:20, vilket utgjorde en ökning med 10 öre mot nuvarande. 

  Till ledamöter och suppl. i beredningsnämnden för kommande års fastighetstaxering 

valdes lantbr. S. Johansson, Ås, lantbr. Claes Dahl, Södra Vare, lantbr. C. J. Nilsson, 

Blädinge, och lantbr. O. Andersson, Ås. 

 

– Skolrådet och lärarekåren har hållit sammanträde. 

  Skolrådet beslöt att för kyrkostämman tillstyrka inledandet av slask- och vattenledning i 

samtliga lärarebostäder i Blädinge och Blädingeås. 

  Man beslutade undersöka möjligheterna att få skoltandvård till stånd.  

  Det bidrag av 2 kr. pr år till varje elev, som deltager i slöjdlektionerna, beslutades skulle 

utgå som hittills. 

  Vissa reparations- och förbättringsarbeten bestämdes. 

  Utöver de redan beviljade förbättringarna i lärarebostaden i Blädinge hade kantor G. 

Johansson begärt vidare reparationer, vilket ärende emellertid bordlades till kommande 

sammanträde. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 171 Söndagen den 31 Oktober 1937. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 2 December 1937. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tillkännagives, 

att Gud i sitt allvisa råd behagat 

hädankalla 
vår älskade dotter och syster 

Annie Theresia Ring 
som avled i dag i sitt 39:de lev-

nadsår, djupt sörjd och i tack-  

samt minne bevarad av föräldrar, 

syskon och syskonbarn, släkt och 

många vänner. 

Södra Vare, Blädinge den 28 nov. 

1937. 

MARIA och K. M. RING. 

Syskonen. 

Sv. ps. 654. 

FÖRLOVADE. 
Gösta Gustafsson 

Ellen Karlsson 

Skatelöv.                             Blädinge. 
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Minnessten över slaget på ”Blädinge svedja”.  Efter ett av kantor P. G. Vejde väckt 

förslag har Norra Allbo hembygdsförening vidtagit åtgärder för resandet av ett 

minnesmärke över slaget på ”Blädinge svedja” för 325 år sedan. 

  Denna olyckliga strid, som slutade med allmogehärens undergång och bygdens 

fullständiga förhärjning, betecknar slutet på ett seklerlångt krigstillstånd för Värends-

bygden. Då fienden nästa gång stod på svensk mark, var det de nyförvärvade landskapen i 

söder och väster, som fingo taga emot stöten. 

  Händelserna 1612 hade under tidernas lopp råkat i fullständig glömska i bygden, men 

arkiven tala och efter nästa söndag skall även minnesstenen vid vägen utanför kyrkan tala 

sitt tysta språk till ättlingarna av de män, som här en gång föllo i striden för hem och 

härd. 

  Kostnaderna för minnesstenen täckas till större delen av frivilliga bidrag från socken-

borna. 

  I omedelbar anslutning till gudstjänsten på söndag hålles en minneshögtid, varvid kantor 

P. G. Vejde i ett kort anförande gör några historiska erinringar. 

  Blädinge och Vislanda kyrkokörer medverka. 

  Efter högtidligheten i kyrkan sker avtäckningen. Denna har landshövding Beskow lovat 

förrätta, om han inte får något oförutsett förhinder. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 9 December 1937. 
 

Begravning. 
 

  I söndags jordfästes i Blädinge kyrka den i unga år bortryckta fröken Annie Theresia 

Ring, Södra Vare. 

  Under det att den blomsterhöljda kistan inbars i templet, utförde kantor Johansson 

Chopins sorgmarsch. Officianten, kyrkoherde K. Holm, Vislanda, höll i anslutning till 

jordfästningen ett manande griftetal. Under sorgemusik fördes kistan till graven, där 

häradsdomare C. M. Johansson, S. Vare, talade och nedlade en krans. Vidare talade och 

nedlades krans från ungdomskamraterna av lantbrukaren I. Nilsson, S. Vare. Blomster-

gärden var rik och praktfull. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 194 Lördagen den 11 December 1937. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Blädinge. 
Till goda julinköp 

rekommenderas välsorterat lager av förstklassiga specerier, 

delikatesser, sydfrukter och konfektyrer. Utsökta, goda 

kaffeblandningar. 

John K. Gustafsson. 
Tel. 14. 
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Ur Smålandsposten N:o 192 Tisdagen den 7 December 1937. 
 

Striden i Blädinge 
1612. 

 
Minnesmärke avtäckt vid högtid- 

lighet i söndags. 

 
Folkskollärare Vejde skildrar det dan- 

ska infallet i Värend. 

 
 

  En säregen högtidlighet ägde i söndags rum i Blädinge, 

där en minnessten avtäcktes över den starka bondevakt, 

som år 1612, förintades i slaget på ”Blädinge svedja”. 

  Högtidligheten ägde rum i samband med högmässo-

gudstjänsten i Blädinge kyrka. 

  I det vackra vintervädret hade en talrik menighet samlats. 

En särskild heder vederfors församlingen därigenom att 

landshövding Aug. Beskow med fru övervoro högtidlig-

heten. Då landshövdingeparet anlände till kyrkan i sällskap 

med folkskollärare P. G. Vejde, Växjö, med fru, överläm-

nade två flickor blommor. 

  Högmässan inleddes med adventspsalmen 53: ”Bereden 

väg för Herran”. Vid altaret officierade kyrkoherde K. 

Holm, Vislanda. Blädinge och Vislanda kyrkokörer utför-

de efter trosbekännelsen under ledning av kantor Gunnar 

Johansson, Blädinge, ”Dotter Sion, fröjda dig” av G. F. 

Händel. Kyrkoherde Holm besteg därefter predikstolen och 

talade i anslutning till dagens text över ämnet ”När vi tåligt 

bida efter Herrens tillkommelse”. Vid altaret tjänstgjorde 

efter predikan komminister P. I. Hallgren, Blädinge. 

  Efter högmässans slut spelade kantor Johansson å orgeln 

en komposition av organisten vid Roskilde domkyrka, 

Camillo Carlsen. 

  Sedan kören sjungit ”Stridsbön” av Otto Lindblad, gav 

folkskollärare P. G. Vejde en synnerligen intressant skild-

ring över ”Striden vid Blädinge 1612, en episod från 

Kalmar-kriget”. 

  Kantor Vejde angav till en början, att Värend torde vara 

en av de bygder som mest varit utsatta för krigets olyckor. 

Beläget längst ute vid gamla gränsen mot Danmark, var 

det i allmänhet Värend, som i fejderna med vår sydliga granne nödgades ta emot första 

stöten. Under långa tider fick allmogen ligga på vakt vid de gamla vägpassen. Åldringar, 

kvinnor och barn glömde man ofta i skogarna och under tiden plundrades de öde hemmen 

av tjuvar och stigmän. Och till allt detta kom så utskrivningar och tunga krigsgälder ty ett 

fredsslut med Danmark på den tiden betraktades ofta endast som ett vapenstillestånd, 

under det man hade att rusta för ny kamp. Sverige kände sig på den tiden som den 

svagare parten och måste därför alltid räkna med krig mot Danmark, som hade svårt att 

lämna tanken på ett danskt Norden. Det sista anfallet på Värend skedde i januari 1612. I 

stark vinterköld gick fienden den 21 januari över gränsen. Då danskarna kommit till 

Gottåsa har troligen en avdelning sänts norrut på den gamla genvägen mot Alvesta för att 

plundra och skövla, under det att huvudstyrkan tagit av mot Växjö. I närheten av 

Blädinge kyrka stötte den mindre avdelningen på en stark bondevakt, bestående av 

Den nu avtäckta minnesstenen. 
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bönder från Blädinge, Slätthög och Mistelås. Det blev en häftig strid, som slutade med 

böndernas fullständiga nederlag. De flesta av dem stannade på valplatsen. Striden vid 

Blädinge har varit helt och hållet okänd för de författare, som sysselsatt sig med studiet 

av Kalmarkriget. Inte ens någon tradition om det har bevarats till vår tid. Kantor Vejde 

fann 1924 vid forskningar i Kalmararkivet de första spåren därav. Vid fortsatta 

efterforskningar fann han bl.a. i prästerskapets berättelser 1667 angående ”antikviteter” 

ute i socknarna följande meddelande av kyrkoherden N. Ringius i Vislanda: 

  ”När den danska fejden var, kom juten här upp, och strax nedom Blädinge kyrka, på 

Blädinge svedja benämnd, slog ihjäl en hop av bönderna här omkring i församlingarna, 

och detta vardt också vittnat med kyrkiones sexmän”. Efter att ha givit en kort historik av 

svenskarnas motanfall och plundringar i norra Skåne samt en redogörelse för de 

härjningar och plundringar danskarna under sitt endast c:a 10 dagar långa fälttåg i Värend 

hunnit med, slutade talaren med att ange att ”detta härjningståg endast var en liten detalj i 

det stora drama, som kallas Kalmarkriget. Under de år fejden varade, hörde dylika 

händelser nästan till ordningen för dagen. Men för oss här i Värend utgör emellertid 

danska infallet 1612 med striden vid Blädinge en tilldragelse av betydelse, värd att dragas 

fram ur glömskan. Och må den nu resta stenen städse hugfästa minnet av de män, som i 

farans stund lämnade hem och härd och sina kära för att ila till fosterbygdens försvar. 

Deras i ädel osjälviskhet gjorda offergärning blev sent känd, men lyse den alltid i Värends 

hävder”! 

  Efter föredraget sjöngs gemensamt psalmen 634: 1–5 ”Bevara, Gud vårt fosterland”. 

  Efter högtidligheten i kyrkan samlades man vid minnesstenen, som rests på en kulle, 

strax söder om Blädinge kyrkskola. Här utförde kören ”Stå stark, du ljusets riddarvakt” av 

Gunnar Wennerberg, varefter ordföranden i Norra Allbo hembygdsförening lantbrukaren 

Emil Gustafsson, Alvesta, framträdde och frambar ett tack till dem, som genom 

penningbidrag gjort det möjligt att resa minnesstenen. 

  Efter att ha uttalat ett tack till initiativtagarna, folkskollärarna P. G. Vejde och Tage 

Berggren, Alvesta, hemställde talaren om landshövdingen ville förrätta avtäckningen. 

Landshövdingen framhöll, att den sten, som här rests, minner om den tid av allvarstyngda 

dagar, 325 år tillbaka, då krigets olyckor härjade denna bygd. Vi känna tacksamhet, att 

denna bygd alltsedan dess har fått åtnjuta fredens välsignelse. Vi bringa, sade 

landshövdingen, en hyllning åt fosterlandet åt de tappra män, som här stredo sida vid sida. 

Han förklarade så stenen invigd och utbringade ett fyrfaldigt leve för hembygden. ”Du 

gamla, du fria” sjöngs därefter. 

  Riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, nedlade en krans vid stenen från Blädinge socken. 

”Må denna minnessten mana oss till tacksamhet mot försynen, som låtit oss leva under 

fredliga förhållanden. Men må den även mana oss till att göra vårt bästa och göra oss 

beredda att om så skulle behövas med kraft försvara vår hembygd och vårt fosterland”, 

sade talaren. 

  Minnesstenen är nära två och en halv meter hög och består av grå granit. På framsidan är 

överst utskulpterat Gustav II Adolfs vapen, en krona, genom vilket går ett svärd och spira. 

Därunder står årtalet 1612. Texten å stenen är av följande lydelse: 

  ”Denna sten restes 1937 till minne av de allmogemän, som i Januari 1612 stupade vid 

Blädinge svedja vid försvaret av hembygden”. 

  Nederst å stenen står initialerna N.A.H., vilket betyder Norra Allbo hembygdsförening, 

som genom resandet av minnesstenen åter visat sin stora kärlek till hembygdens minnen. 

  Stenen är komponerad av hr Tage Berggren och huggen av hr Torsten Johansson, 

Vislanda, som genom detta gedigna arbete visat sig vara en verklig konstnär. 

  Efter invigningen hade hembygdsföreningen anordnat ett trevligt samkväm på Bloms 

pensionat i Blädinge. Här undfägnades gäster och medverkande med kaffe. Tal höllos av 

landshövdingen, hembygdsföreningens ordförande och kassör, den sistnämnde på vers, 

kyrkoherde Holm och kommunalordförande Ebbe Olsson, Blädinge. Sångkören 

medverkade förtjänstfullt även här. Kantor Johansson utbringade till sist ett fyrfaldigt 

leve för länets avhållne hövding. 
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Ur Smålandsposten N:o 202 Fredagen den 24 December 1937. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 204 Torsdagen den 30 December 1937. 

 
Från Blädinge, skrives till oss: 

  Blädinge S.L.S. hade fjärdedag jul anordnat julfest. 

  Densamma hade samlat närmare 200 deltagare. Vid den vackert dekorerade lokalen 

bänkade man sig samman vid ljusprydda långbord och intogo kaffe under musik av hrr 

Ferm och Karlsson. Härefter hälsade lantbr. F. Jansson, Benestad, deltagarna samt 

överlämnade ordet till agronom C. B. Gaunitz, Klavreström, som talade om ”Hemmet och 

de hemlösa”. Förutom med ovationsartade applåder avtackades talaren i ord av hr 

Jansson. Nästa punkt på programmet var amatörteater av avdelningens sceniska 

förmågor. Det var en pjäs av det mera komiska slaget betitlad ”Lögn-Jerker på Bolunda”. 

Framförandet saknade inte alldeles sina poänger. Efter paus under vilken mjölk och 

smörgåsar serverades, tråddes dansen med liv och lust kring granen, och när dansen 

pågick som bäst uppenbarade sig en tomtenisse och överlämnade klappar till de minsta. 

Kvällen avslöts med en stunds gammal dansmusik. 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 4 Januari 1938. 

 
Bröllop. 
 

  Kyrkbröllop ägde på torsdagen rum i Blädinge kyrka, då lantbrukaren Gunnar Carlsson, 

Hjälmaryd, Blädinge, sammanvigdes med lärarinnan fröken Karin Gadd, Benestad, 

Aringsås.  

  Medan brudens svåger, kantor Gunnar Johansson, Blädinge, utförde Mendelsohns 

bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm” intågade brudparet i templet. Bruden bar 

Aringsås kyrkas vackra guldkrona. Vigseln förrättades av komminister P. I. Hallgren, 

Blädinge, som även höll ett anslående tal till de nygifta. Efter vigseln spelade brudens 

broder, folkskollärare H. Gadd, Ronneby, ett violinsolo, ”Säterjäntans söndag” av Ole 

Bull. Till tonerna av ”Ulvåsa-marschen” av Söderman lämnade brudparet kyrkan.  

  Vid den bröllopsmiddag som gavs för ett flertal inbjudna, hölls flera tal, bl.a. av 

vigselförrättaren. Ett 40-tal telegrafiska lyckönskningar ingingo. 

 

NAMNÄNDRING. 
Undertecknad har antagit släktnamnet 

Urselius. 
Gunnar Reinhold Svensson. 

Pastorsadjunkt. 

Hovmantorp den 22/12 1937. 
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Ur Smålandsposten N:o 2 Torsdagen den 6 Januari 1938. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 8 Söndagen den 16 Januari 1938. 
 
S.J. säljer mark vid Blädinge och Vislanda.  Järnvägsstyrelsen har hemställt om förslag 

till riksdagen att medgiva, att för S.J. obehövliga fastighetsdelar försäljas, bl.a. 30 

banvaktstugor inom tredje distriktet samt 5,400 kvm. vid Blädinge bangård och 5,000 

kvm. i Vislanda. 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 1 Mars 1938. 
 

Hyllning. 
 

  På sin 60-årsdag i lördags blev hem.-äg. Hjalmar Folin, S. Vare, Blädinge, föremål för 

många hjärtliga hyllningar. Barnen och släktingar uppvaktade med blommor och presen-

ter, varibland märktes en radioapparat. Från grannar och vänner överlämnade riksdags-

man P.M. Olsson i Blädinge en subskriberad penningsumma.  

  På kvällen gav jubilaren supé i sitt hem för ett stort antal inbjudna, då han blev föremål 

för ytterligare hyllning, bl.a. av riksdagsman Olsson, brandkårschef J.A. Ståhl, Vislanda 

m.fl. 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Söndagen den 6 Mars 1938. 
 
Blädinge studiecirkel, S.L.S. höll på torsdagskvällen årsmöte hos G. Karlsson, 

Hjälmaryd. Under vintern har studier bedrivits i jordbruksekonomi. Studiecirkeln har haft 

12 medlemmar. 17 studieaftnar har hållits, omfattande 51 lästimmar. Studieledare har 

varit lantbr. F. Jansson, Benestad. Det beslöts att vid midsommartiden företaga en 

tvådagars studieresa och därvid besöka rationellt drivna jordbruk. Lantbruksmötet i Eksjö 

kommer därvid att övervaras. 

  Till styrelse valdes lantbr. K. Friberg, Sissleboda, ordf., lantbr. E. Johansson, Blädinge, 

sekr., hr. G. Karlsson, Hjälmaryd, kassör; ombud vid S.L.S:s distriktsstämma: hr.           

E. Karlsson, Hjälmaryd, med hr. J. Karlsson, Espetuna, som suppl.; studieledare: lantbr. 

F. Jansson, Benestad. 

FÖRLOVADE. 
John K. Gustafsson 

Anna Persson 

Blädinge.                                   Malmö. 

Trettondagsafton 1938. 
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Ur Smålandsposten N:o 39 Lördagen den 12 Mars 1938. 
 
Blädinge moderata valmansförening, höll i onsdags årsmöte. 

  Till ordf. efter riksdagsman P. M. Olsson, som på det bestämdaste undanbad sig återval, 

valdes lantbr. O. Gustavsson, Jutagård. Övriga styrelseledamöter blevo nämndeman P. 

Samuelsson, Jutagård, lantbrukarna C. J. Nilsson, Västregård, Hj. Folin, Södra Vare, samt 

R. Salskog, Näs. Suppl.: lantbr. G. Karlsson, Hjälmaryd, chaufför G. Jonsson, Alvesta, 

samt lantbr. J. Blom, Näs. Till revisorer valdes kyrkovärd E. O. Karlsson, Hjälmaryd och 

lantbr. E. Karlsson, d:o, med kyrkovärd E. O. Pettersson, Näs, som suppl. 

  Då en stor del av organisationsarbetet omhänderhaves av distriktet, beslutades på förslag 

av E. Ohlsson att slopa det gamla systemet med roteombud. 

  Till ombud vid distriktsstämman i Växjö valdes lantbr. O. Gustavsson, Jutagård, och 

nämndeman P. Samuelsson, d:o. 

  Efter förhandlingarna uttalade nämndeman P. Samuelsson ett varmt tack till den 

avgående ordföranden, riksdagsman Olsson, för det gagnerika arbete, han under den tid 

av 27 år han suttit som ordf., nedlagt i föreningen. Han uttryckte sin beundran för att hans 

strängt upptagna tid räckt till och att han aldrig sviktat i sina strävanden. Riksdagsman 

Olsson invaldes till hedersordförande i föreningen. 

  Riksdagsman Olsson tackade för utmärkelsen och framhöll, att det alltid varit en kär 

plikt för honom att efter förmåga verka för högerns idéer. 

  Härefter lämnades ordet till folkskollärare L. Stenström, som höll ett sakligt och av 

entusiasm präglat föredrag. 

  Det livligt senterade föredraget avtackades förutom med rungande applåder i ord av 

riksdagsman Olsson. 

  Mötet avslöts med ”Vårt land” unisont, varefter ett animerat samkväm vidtog, 

omfattande vacker solosång av fröken Ejen Samuelsson, pianomusik m.m. 
 

 

Blädinge ungsvenska förening, höll i onsdags årsmöte.  

  Föreningen har under året bedrivit en livlig verksamhet. Medlemsantalet har under året 

sjunkit till 17, beroende på att ett stort antal medlemmar flyttat från orten. Kassan visade 

en behållning på kr. 33:58. 

  Till styrelse för 1938 omvaldes till ordf. lantbr. E. Ohlsson, Jutagård, v. ordf. R. 

Salskog, Näs, sekr. chaufför F. Samuelsson, Jutagård, kassör lantbr. R Aronsson, d:o, 

samt utan särskild funktion fru Sigrid Jonsson, Alvesta. Styrelsesuppl.: lantbrukarna H. 

Sandahl, Näs, och O. Gustavsson, Jutagård. Till revisorer omvaldes fru Sigrid Sandahl, 

Näs, och fru Elin Gustavsson, Jutagård, med chaufför G. Jonsson, Alvesta, samt fru 

Astrid Salskog, Näs, som suppl. Till ombud vid distriktsstämman i Växjö valdes chaufför 

F. Samuelsson, Jutagård. 

  Slutligen beslöts att anordna propagandadagar i Vislanda och Blädinge resp. 22 och 24 

mars. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Torsdagen den 17 Mars 1938. 
 
Blädinge lokalavdelning av R.L.F., höll på lördagskvällen årssammanträde hos lantbr. 

A. Samuelsson, Klockaregård. 

  Fem nya medlemmar har under året ingått i föreningen. 

  Till styrelse omvaldes lantbrukarna A. Samuelsson, Klockaregård, ordf., F. Wiberg, 

Blädinge, v. ordf., O. Snygg, Hjälmaryd, sekr., A. Karlsson, Espetuna, kassör, samt O. 

Andersson, Blädingeås. Styrelsesuppl. lantbr. G. Ahlin, Blädinge, och O. Gustavsson, 

d:o. Till revisorer omvaldes: lantbrukarna E. Ohlsson, Blädinge och S. Johansson, 

Blädingeås, med H. O. Pettersson, Blädingeås, och E. Salskog, Blädingenäs som suppl. 
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  Till ombud vid förbundsstämman valdes nämndeman P. Samuelsson, Jutagård. 

  Mötet beslöt stödja en skrivelse uppställd av vägtrafikanter i Vislanda och Blädinge till 

länsstyrelsen i Växjö angående snarast vidtagande av åtgärder för omläggning av vägen 

Blädinge kyrka– Ugnabygden. Åt ordf. gavs i uppdrag att även ingå till kommunal-

stämman i Blädinge med begäran om stämmans yttrande i frågan, vilket borde närslutas 

skrivelsen. 

  Efter förhandlingarna höll arrendatorn O. A. Heldt, Agunnaryd, ett upplysande föredrag 

om vägföreningarna och deras verksamhet. Då intresse syntes föreligga för vägförenings 

bildande för orten igångsattes en försöksteckning vilken gav till resultat, att ett 10-tal 

personer antecknade sig. 

  Efter mötet bjöd ordf. samtliga på kaffe och förtäring. Fyra nya medlemmar ingingo i 

föreningen. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 56 Söndagen den 10 April 1938. 

 
Hyllning. 
 

  På sin 80-årsdag i måndags blev fru Johanna Frisk, Norra Vare, Blädinge, föremål för 

livlig uppvaktning. Sålunda infunno sig grannar och vänner tidigt på morgonen med 

hyllningar, och en stor mängd blommor funno under dagen vägen till henne. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 57 Tisdagen den 12 April 1938. 

 
Hyllning. 
 

  På sin 50-årsdag i söndags blev lantbr. Karl Hagström, Blädinge, redan vid midnatt 

hyllad av barnen och de närmaste, som bjödo jubilaren på kaffe och tårta samt över-

lämnade presenter, varibland märktes trädgårdsmöbler samt kandelabrar. Vännerna 

uppvaktade därefter genom banvakt G. Sjöström med en penningsumma jämte blommor. 

Från arbetarna vid ångsågen i Blädinge anlände en fåtölj.  

  På eftermiddagen gav jubilaren supé i sitt hem för ett 50-tal gäster, då 50-åringen blev 

ytterligare hyllad med tal och sång. 

 

Bröllop. 
 

  I brudens hem Färanäs, Blädinge, sammanvigdes i lördags lantbr. Gösta Gustafsson, 

Odensjö, Grimslöv, och fröken Ellen Karlsson, dotter till hem.-äg. J. A. Karlsson. 

  Vigseln förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, varefter brudens föräldrar 

gav middag för ett 100-tal gäster. Härunder blev brudparet föremål för hyllningar. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 60 Söndagen den 17 April 1938. 

 
 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Lennart Arnell 

Karin Gustafsson 

Hjortsberga.                           Blädinge. 

 



 
50 

 
 

 

Vårnattstragik. 
 

När vårens lömska krafter 

i kroppen börja gro 

och man blir vek och virrig 

från huvudknopp till sko, 

då flyger pilten Amor 

omkring och söker ro 

och lockar män och kvinnfolk 

till spratt och stollaprov. 
 

En kväll i förra veckan 

gick drängen Per åstad 

att göra bortåt grannbyn 

en vårkvällspromenad. 

Han smög sig helt försiktigt 

till Norrgårdsbondens knut 

i tanke på att pigan 

snart skulle komma ut. 
 

Från jungfrukammar´n 

han såg ett dunkelt ljus 

och tänkte: Jag får vänta 

och tog sig lugnt en snus. 

Han spottade en stråle  

och såg mot fönstret opp, 

ty ännu slog hans hjärta 

av tillförsikt och hopp. 
 

Men när han stått och stirrat 

en timma eller två 

mot fönstrets ljusa fyrkant  

och tänkte hemåt gå, 

då skymtade en skugga 

på flickans rullgradin, 

profilen på en karlslok, 

som vred sig till ett flin. 
 

Till råga på malören 

så såg han tydligt att 

det var hans egen husbond, 

som in hos flickan satt… 

”En rik och knotig änkling 

kan få vadhelst han vill”, 

så tänkte Per och smågrät 

en natt uti April. 
 

                         PÄLLE NÄVER 
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Ur Smålandsposten N:o 63 Lördagen den 23 April 1938. 
 
Begravning.  Påskdagen jordfästes i V. Torsås kapell f. rättaren å Torsås Östregård *Nils 

Johan Andersson-Berg, Skulatorp.  

  Officiant var kyrkoherde H. Sjöfors. Deltagandet i sorgeakten var mycket stort. 

  Den avlidne var född i Blädinge den 20 november 1858. Som det torftiga hemmet icke 

hade någon användning för den hurtige tidigt försigkomne pojken, fick han vid 10 års 

ålder lämna hemmet för att på egen hand söka sin utkomst. Först kom han i tjänst hos 

kyrkovärden Danielsson i Blädinge och stannade där i fem år enligt härdande arbeten 

enligt tidens förhållanden. Sedan Berg 1886 ingått äktenskap med sin år 1925 avlidna 

maka, tog han plats som statdräng å Sjöby herresäte och arbetade här i två år. Han fick 

därpå anställning som rättare åt brukspatron J. S. F. Stephens å Huseby i den mindre 

herrgården Sundet i V. Torsås. Därifrån avancerade han 1894 som rättare åt Smålands på 

sin tid störste odlare, godsägaren Johan Pettersson, Torsås Östregård. I över 20 år 

innehade han denna anställning. Då patron Pettersson vid denna tid var en bruten man, 

kom ledningen av den betydande possessionen att så gott som helt och hållet i händerna 

på den kraftfulle rättaren. Till gårdens många arbetare och underhavande stod Berg i gott 

förhållande, deltog själv i alla förekommande göromål och sparade sig aldrig. Som ex. på 

hans arbetsprestation kan nämnas, att innan såningsmaskin anskaffades, sådde Berg själv 

under många år med egen hand all säden på godset. I och med styckningen av den 

betydande jordegendomen några år efter patron Petterssons frånfälle, var det slut med 

Bergs förmansställning å Torsås gård. Efter växlande öden bosatte han sig slutligen å 

lägenheten Sjöholmen, Skulatorp, där han alltsedan bott. Händig och slöjdkunnig, som 

han varit har han ända till senare tiden stått ortsbefolkningen till tjänst med förfärdigande 

av lantbruksredskap. 

  Med Berg bortgick en äkta kärngubbe av gamla stammen, glad, hurtig, optimistisk och 

språksam. Och han var i grunden en godmodig och givmild man, som länge kommer att 

uppriktigt saknas av sina många vänner i sin hembygd. Närmast sörjande äro fyra söner 

och en fosterdotter – alla bosatta i Danmark. 
* son till muraremästare Anders Carlsson o.h.h. Catharina Petersdotter, Blädinge backstuga, sedermera bosatta i backstugan 
Grönalund u. Norra Vare Södreg. i Blädinge sn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 89 Onsdagen den 8 Juni 1938. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tillkännagives 

att 

Eva Nordström 
stilla avlidit i sitt hem pingstdagen 

i en ålder av 80 år, sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av oss 

svägerska, syskonbarn, övriga 

släktingar samt vänner. 

Blädingenäs den 15 juni 1938. 

BARN och SYSKONBARN. 

 

Nya Ps. 301. 
 

Jordfästningen äger rum vid Blädinge 
kyrka söndagen den 12 juni 1938 kl. 10 

f.m. Samling vid kyrkan. 
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Bröllop. 
 

  Pingstafton sammanvigdes i Blädinge prästgård hemmansägaren Gustav Elof Helmer 

Andersson, Näs, Blädinge, och fröken Dora Alva Wennberg från Ryssby. Vigselförrättare 

var komminister P. I. Hallgren. 

  Efter vigseln gavs middag i brudens hem i Persatorp för ett stort antal släktingar och 

vänner. Vid denna höllos tal av brudens fader och brudgummens fader samt av lantbr. P. 

Larsson, Långhult. Ett stort antal telegrafiska lyckönskningar anlände. 

 

  I Blädinge prästgård sammanvigdes pingstafton chauffören Stig Folke Steen från 

Älmhult och fröken Ingeborg Elsa Svensson, Lindhult, Blädinge. Vigseln förrättades av 

komminister P. I. Hallgren, Blädinge. Efter vigseln gavs middag i brudens hem för den 

trängre släktkretsen. Ett stort antal lyckönskningstelegram anlände. 

 

  I Blädinge prästgård har sammanvigts lantbr. Torsten Erik Verner Walden från Bestorp, 

Korsberga, och fröken Edith Maria Nilsson, Ekebacken, Oby, Blädinge. Vigselförrättare 

var komminister P. I. Hallgren, Blädinge. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Lördagen den 18 Juni 1938. 
 
Motorcyklisten kolliderade med lastbilen.  Då charkuteristen Lennart Andersson på 

fredagen kom körande på motorcykel på väg mot Blädinge, råkade han, där vägen från 

Benestads dansbana mynnar ut i vägen Alvesta– Vislanda, kollidera med en lastbil från 

Alvesta, som var på väg från en vid den gamla Blädingevägen befintlig grusgrop. 

  Andersson, som enligt uppgift hade hög fart, förlorade herraväldet över sin motorcykel, 

och en kollision blev oundviklig. Vid sammanstötningen fick Andersson bl.a. ett brott på 

vänstra underbenet. En personbil, som vid samma tillfälle passerade olycksplatsen, tog 

upp den skadade och förde honom till d:r Vesterlund i Alvesta, vilken anlade ett första 

förband och därefter remitterade honom till lasarettet i Växjö. 

  Enligt den verkställda polisutredningen försökte motorcyklisten vika åt höger, för att 

komma förbi lastbilen, vilket dock på grund av den högra farten misslyckades. 

  Motorcykeln som blev ganska illa tilltygad, och även lastbilen fick en del skador. 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 21 Juni 1938. 

 
 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Folke Samuelsson 

Gerd Jonasson 

Blädinge.                                       Asa. 

Jönköping den 18 juni 1938. 
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Ur Smålandsposten N:o 100 Tisdagen den 28 Juni 1938. 
 

 

Dödsfall. 
 

  Natten till måndagen avled i sitt hem, 

Blädingenäs, Blädinge, änkan Eva Katarina 

Jacobsson i sitt 79:de levnadsår. Den bort-

gångna var änka efter hemmansägaren Sven 

Johan Jacobsson, som avled 1922. Hon var 

född i Björkemon, Vislanda, och kom efter 

giftermålet att bosätta sig i Blädinge. 

  Hon sörjes av fyra söner och tre döttrar, 

barnbarn och släkt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 5 Juli 1938. 
 

Begravning. 
 

  Å Blädinge kyrkogård jordfästes på söndagen änkefru Eva Katarina Jacobsson från 

Blädingenäs.  

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Chr. Sjögren, Slätthög, som dessutom över 

orden ”Se Guds lamm, som borttager världens synder” höll ett anslående griftetal. 

  Efter jordfästningen skedde kransnedläggning, varvid tal höllos dels av sonen, 

järnvägstjänstemannen Henry Jacobsson, Hästveda, som därjämte uppläste av honom 

författade verser, samt en av den andre brodern, vägmästare Oscar Jacobsson, Halasjö. De 

sörjandes tack framfördes av hr. H. Jacobsson. 

  En vacker gärd av kransar och blommor hade sänts till båren. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Härmed tillkännagives 
att 

vår kära moder 

Eva Katarina 
Jacobsson 

i dag stilla avled i tron på sin 

Frälsare i sitt 79:de levnadsår, 

djupt sörjd och saknad av oss, 

barn, barnbarn, åldrig syster, 

övriga släktingar och vänner. 

Blädingenäs den 27 juni 1938. 

BARNEN. 

Sv. Ps. 487. 

FÖRLOVADE. 
Carl Engh 

Ester Nilsson 

Blädinge.                                    Växjö. 

Eksjö den 5/7 1938. 
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Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 7 Juli 1938. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

”De våra” ute i världen. 
– 

Om och från smålänningar i andra 

provinser och länder. 

– 
Dödens skörd. 

 

  Enligt meddelande har en bemärkt Amerika-svensk, mr. Jonas F. Carlson, avlidit i sitt 

hem Elgin, Illinois, U.S.A., 62 år gammal. 

  Han var född i Kvenneberga församling, som son till soldaten Carl Johan Snygg o.h.h. 

Carolina Sofia Johannisdotter, och kom som 17-åring till U.S.A., där han vistats och 

verkat. Han har innehaft ett flertal affärer inom fotografbranschen och räknats som en av 

Amerikas främsta porträttkonstnärer. Tillsammans med den för några år sedan avlidne 

mr. Eastman, Eastmaninstitutets donator, till vars personliga vänner mr. Carlson hörde, 

har Carlson dels samarbetat med teknik inom fotograferingskonsten och bedrivit 

omfattande affärer. Bland svenskar i Illinois var Carlson välkänd och han har alltid varit 

redo att på alla sätt hjälpa och bistå, varjämte han med sitt glada och hjärtevinnande sätt 

verkat stimulerande på sin stora umgängeskrets. Förutom av maka samt broder och syster 

i U.S.A. sörjes Carlson av nio syskon. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 9 Juli 1938. 
 

Slåttertävlan i Blädinge.  Slåttertävlan var i onsdags anordnad i Blädinge hos hemmans-

ägaren A. Andersson, Espetuna.  

  Arrangör var Blädinge S.L.U.-avdelning. Tävlingen hade lockat ett stort antal deltagare 

och åsågs av en intresserad publik. 

  Bästa pristagare blevo: 1) N. Andersson, Espetuna, 2) E. Karlsson, d:o, 3) G. 

Gustavsson, Blädingsås, 4) J. Karlsson, Espetuna. 

  Prisnämnden bestod av lantbr. A. Samuelsson, Klockaregård, F. Jansson, Benestad, 

Alvesta, samt J. Karlsson, Spånhult, Vislanda. 

Härmed tillkännagives,  

att 
vår älskade broder 

Jonas Fritiof Carlson 
avled i sitt hem i Elgin, Illinois, 

U.S.A., den 22 juni 1938, i en 

ålder av 62 år, djupt sörjd och 

saknad men i tacksamt minne 

bevarad av maka, syskon och 

syskonbarn. 

Elgin, Ill., och Blädinge den 29 juni 

1938. 

Signe.   Johan. 

Amanda och Karl. 

Jenny och Ola. 

Karl och Ingeborg. 

Oscar och Linnéa. 

Alma och Karl. 

Ture och Karin. 

Hjalmar.   Klara.   Ellen. 
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Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 2 Augusti 1938. 
 

Bröllop. 
 

  I Hjortsberga kyrka sammanvigdes i söndags lantbrukaren Sven Albert Johansson från 

Norra Vare, Blädinge, och fröken Vera Gunborg Amanda Nilsson från Sköldsta, 

Kvenneberga.  

  Under tonerna av Södermans ”Bröllopet på Ulvåsa” intågade brudparet. Vigseln 

förrättades av kyrkoherde Nils Rosengren, Hjortsberga, som därjämte med utgång från 

Jakobs brev 1: 17 höll ett tal till de nygifta. Brudparet uttågade, medan kantor B. 

Sjöstrand spelade ”Jubelmarsch” av A. V. Myrberg. Efter vigseln gåvo brudens föräldrar 

middag för ett 150-tal gäster, varvid brudparet blev föremål för hjärtliga hyllningar i form 

av tal och sång. Under dagen anlände en stor telegram- och blomsterskörd. 

 

  I Blädinge prästgård sammanvigdes på onsdagen lantbrukaren Lennart Arnell från 

Hjortsberga och fröken Karin Gustafsson, Hallåkra, Blädinge. Vigselförrättare var 

komminister P. I. Hallgren, Blädinge. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 127 Söndagen den 14 Augusti 1938. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på tisdag lantbrukaren Carl Pettersson, Boda, Blädinge. 

  Jubilaren är född i Spånhyltan, Vislanda, och son till framlidne lantbrukaren P. 

Magnusson. 1915 ingick han äktenskap och arrenderade då gården Boda, som han sedan 

inköpte. Hr Pettersson är en mycket duglig lantbrukare. Personligen är han glad och 

vänsäll. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 23 Augusti 1938. 
 
Gåva till Blädinge kyrka.  Fröknarna Ingeborg och Anna Grönhagen ha till Blädinge 

kyrka skänkt ett praktexemplar av 1917 års bibel. 

  Gåvan, som skall vara ett minne av Grönhagenska släkten, som under många år bott på 

Espemon i Blädinge, kommer att överlämnas vid gudstjänsten i Blädinge kyrka nästa 

söndag kl. 2 e.m. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 136 Tisdagen den 30 Augusti 1938. 
 

Födelsedag. 
 

  50 år fyller på lördag byggmästaren och hemmansägaren Gustav Emil Johansson, 

Tångadal Södra Vare, Blädinge.  

  Han är Vislandabo till börden. Efter att i unga år ha lärt sig snickareyrket kom han vid 

ingånget äktenskap att bosätta sig i Blädinge, där gården Tångadal inköptes. Gården 

skötsel har han dock på senare tid på grund av sitt alltmer ökade arbete inom byggnads-

facket måst helt överlåta till barnen. Johanssons skicklighet som byggmästare är allmänt 

känd, och få äro de nybyggnader i Blädinge och trakterna däromkring, som ej uppförts 

under hans regi. 
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  Hr Johanssons klara och sunda omdöme i allmänna frågor har gjort att han tagits mycket 

i anspråk för kommunala värv. Sålunda är han ledamot av kommunalnämnd, skolråd och 

fattigvårdsstyrelse. Under en lång följd av år var han ledamot i taxeringsnämnden. 

  Personligen är jubilaren en präktig och stillsam person, rättrådig och med ett försynt och 

vinnande sätt. 

 

Gåva till Blädinge kyrka.  Gudstjänsten i Blädinge kyrka fick på söndagen en synner-

ligen högtidlig prägel då vid densamma kyrkoherde K. Holm, Vislanda, överlämnade ett 

praktexemplar av Gustaf V:s bibel i skinnband och guldtryck från fröknarna Ingeborg och 

Anna Grönhagen, vilka skänkt densamma som minne av den Grönhagenska släkten, som 

sedan många år bott på Espemons gård i Blädinge. 

  Blädinge kyrka har förut utökat sin samling föremål med en förnäm brudkrona, vilken 

till minne av Konungens 80-årsdag skänktes av de kyrkliga sykretsarna. 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 3 September 1938. 
 

 

Dödsfall. 
 

  I fredags avled hemmansäg. Sven 

Magnusson, Oby Nyagård, Blädinge.  

  Den hädangångne var född i Blädinge den 1 

mars 1876. Omkring 1912 inköpte han går-

den Nyagård i Blädinge, vilken han brukat, 

tills sjukdomen bröt ned hans krafter. 

  Han sörjes närmast av hustru och två barn. 

Dottern Elsa är gift med arbetaren G. Svens-

son, Vislanda, och sonen Edvin vistas i hem-

met. I deras sorg deltager en stor vänkrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 139 Söndagen den 4 September 1938. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Härmed tillkännagives,  

att 

min älskade make 

och vår käre far och morfar 

Sven Johan Magnusson 
lugnt och stilla avlidit å Växjö 

Lasarett i tron på sin Frälsare, i 

kärleksfullt minne bevarad av oss, 

släkt och vänner. 

Oby Nyagård,  Blädinge den 2 sept. 

1938. 

HANNA MAGNUSSON. 

Barn och barnbarn. 

 

W. Ps. 484. 

 

FÖRLOVADE. 
Martin Gustafsson 

Ellen Karlsson 

Gemla.                                    Blädinge.                                     
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Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 13 September 1938. 
 

Begravning. 
 

  På Blädinge kyrkogård jordfästes på söndagen hemmansägaren Sven Johan Magnusson, 

Nyagård, Oby, Blädinge. 

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, vilken med ledning av 

orden i Höga visan 8: 6 höll en vacker betraktelse. Vid graven talade den avlidnes 

svärson, vilken ägnade några varma, tacksamhetens ord till den hädangångnes minne 

samt bragte i erinran den goda livsgärning som nu brutits.  

  En stor mängd blommor och kransar nedlades vid griften. Ett tack för hedersbevisning 

vid båren uttalades av hemmansäg. C. Dahl, Södra Vare. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 148 Tisdagen den 20 September 1938. 
   

 

Dödsfall. 
 

  I söndags avled efter en längre tids sjukdom 

lantbrukaren Fridolf Andersson, Stolparås, 

Blädinge. Den bortgångne var endast 36 år 

gammal. Han var son till sågmästaren Frans 

Andersson, Vislanda. 

  Närmast sörjande äro hustru och tre barn, 

föräldrar och syskon. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 149 Torsdagen den 22 September 1938. 
 

Hyllning. 
 

  80 år fyllde i söndagspensionären å ålderdomshemmet i Blädinge Johan Peter Samuels-

son och blev där föremål för hjärtliga hyllningar från barn och släktingar, som tidigt på 

morgonen uppvaktade med kaffe och skånsk spettekaka, blommor m.m. 

  Samuelsson kan på bemärkelsedagen blicka tillbaka på en ganska skiftesrik levnad. Han 

är född å ett torp under Blädingeås. Hemmet var fattigt, och familjen drabbades dessutom 

av motgång. Tidigt rycktes fadern bort och sonen utackorderades på socknen. Häri 

bestods inte alltid den omvårdnad, vilken numera anses självfallen. Konfirmerad tog han 

anställning hos bönderna. Lönen var minimal. Första sommaren utgjorde de hela 15 kr., 

och sista sommaren han tjänte dräng höjdes den till 40 kr., jämte vissa naturaförmåner. 

Det ansågs för hög lön på den tiden. Så kom järnvägen, vilkens byggande bjöd bra 

förtjänster. Som järnvägsbyggare arbetade han flera år på stambanan och sedan denna var 

Härmed tillkännagives,  

att 
min gode, älskade make 

och vår käre lille far 

Fridolf Andersson 
36 år gammal för alltid lämnat oss, 

föräldrar, släkt och många vänner i 

namnlös sorg och förtvivlan.  

Stolparås, Blädinge den 18 sept. 1938. 

HILMA ANDERSSON. 

Bertil,    Karin,    Ulla. 

 

En tröst i sorgen Gud oss ger, 

att den vi älskar ej plågas mer. 

 

W. Ps. 483. 
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färdigbyggd, vid Ljungbybanan. Efter åtskilliga års träget arbete kunde han för sparat 

kapital inköpa ett torp under Högelycke gård i Blädinge, som då ägdes av greve Posse, 

och bilda familj. Bliven änkling för några år sedan kom han till ålderdomshemmet, där 

han får njuta en välbehövlig vila på en lång, strävsam arbetsdag. 

  Trots åren och de många umbäranden är han fortfarande pigg och hurtig. 

 

Begravning. 
 

  På söndagen jordfästes på Blädinge kyrkogård änkan Kristina Berg från ålderdoms-

hemmet. Jordfästningen förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, som med 

text hämtad ur Uppb. 21: 4 höll en trösterik betraktelse. Många blommor och kransar 

nedlades vid griften. En släkting talade vid graven.  

  Den avlidna, som var född i Oby, Blädinge, var maka till rättaren Berg därstädes, var i 

sitt 87:de levnadsår. Närmast sörjes hon av två barn, en son, som emigrerat till Amerika, 

och en dotter gift och bosatt i Lund. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 27 September 1938. 
 
Biskopsvisitationen i Vislanda pastorat.  Biskopen har utfärdat följande ordning för 

visitationen i Vislanda och Blädinge församlingars pastorat: 

  Torsdagen den 29 sept. kl. 1 e.m. besökes Vislanda gamla prästgård. Efter besök i nya 

prästgården förrättas kl. 2,30 inventering i Vislanda kyrka i närvaro av kyrkoråd, organist 

och kyrkobetjäning. Kl. 3 kallas skolbarnen från Vislanda station och kyrkskola samt de 

två sista årens konfirmander från Vislanda församling till kyrkan för samtal med sina 

lärare och visitator. Kl. 5 hålles nattvardsgudstjänst i Vislanda kyrka med skriftermål av 

komminister P. I. Hallgren.  

  Fredagen den 30 september besökes kl. 10 f.m. Mörhults skola, kl. 12,30 Sjöbackens 

skola, kl. 2,30 e.m. Hullingsveds skola och därefter ålderdomshemmet i Vislanda. Kl. 7 

inventeras pastorsexpeditionen i Vislanda. 

  Lördagen den 1 oktober besökes kl. 10,30 N. Vare löneboställe, kl. 11 Blädingsås skola 

och kl. 1,30 ålderdomshemmet i Blädinge. Därefter besiktigas Blädinge stom. Kl. 2,15 

kallas skolbarnen från Blädinge och Oby skolor samt de två sista årens konfirmander från 

Blädinge församling till kyrkan för samtal med sina lärare och visitator. Därvid hålles en 

betraktelse av visitator. Kl. 4,30 förrättas inventering i Blädinge kyrka i närvaro av 

kyrkoråd, organist och kyrkobetjäningen. Kl. 5,30 hålles i Blädinge prästgård special-

visitation i närvaro av församlingarnas prästerskap, kantorer, kyrko- och skolråd samt 

representanter för lärarekår och skolstyrelse. Därefter förrättas inventering av pastors-

expeditionen i Blädinge. 

  Söndagen den 2 okt. kl. 9,30 f.m. hålles gudstjänst i Blädinge kyrka med predikan av 

komministern Hallgren. Kl. 12 hålles i Vislanda kyrka gemensam högmässa för båda 

församlingarna med predikan av kyrkoherden Holm. I samband med högmässan hålles 

visitationsstämma. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 156 Tisdagen den 4 Oktober 1938. 
 
Skelettfynd i Blädinge. Då några arbetare i torsdags voro sysselsatta med gruslastning i 

ett vid lägenheten Brostugan i Blädinge socken invid allmänna vägen Kojtet– Gottåsa 

beläget grustag påträffade de i gruset en halv meter under jordytan resterna av ett 

människoskelett, sannolikt av en mansperson.  
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  Då arbetarna meddelade sin upptäckt till polismyndigheterna först, när delar av kraniet 

anträffades, har å platsen företagen undersökning icke givit några ledtrådar för utred-

ningen eller identifieringen av skelettet i fråga. I trakten bosatta personer hava emellertid 

uppgivit, att grushålan i vilket skelettet påträffades, tagits i bruk för 30– 40 år sedan. Det 

synes kunna antagas, att skelettet ditkommit efter det grushålan öppnats. Några uppgifter 

om brott eller andra händelser, som kan sättas i samband med skelettet, har emellertid 

icke kunnat erhållas. De funna skelettresterna voro starkt förmultnade, så att deras art 

endast kunnat bestämmas av en upphittad käkhalva och bakre delen av kraniet. Skelettet 

antages härröra av en person i 40– 50-årsåldern. 

 

Hyllning. 
 

  60 år fyllde den 26 sept. stenhuggaren Samuel Blom, Blädinge, och blev då livligt upp-

vaktad. Sålunda infann sig en deputation, företrädd av banvakt K. Simonsson, Blädinge, 

och överlämnade en penningsumma. Vidare fick jubilaren av familjen mottaga en vilstol 

m.m. Dessutom anlände blomsteruppsatser. 

  På lördagen voro ett antal gäster inbjudna till supé i jubilarens hem, då ytterligare 

hyllning förekom. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 160 Tisdagen den 11 Oktober 1938. 
 

Begravning. 
 

  Å Blädinge kyrkogård jordfästes i söndags fröken Edith Jonsson, Färanäs, Blädinge, 

som avlidit endast 38 år gammal. 

  Officiant var komminister P. I. Hallgren, som i anslutningen till jordfästningen höll ett 

anslående griftetal över texten i Rom. 14: 8. Den avlidnas broder, lantbr. Sven Jonsson, 

Färanäs, tolkade i ett tal den sorg som drabbat syskon och föräldrar och minde om den 

aldrig sviktande pliktkänsla, som präglade den avlidna, samt framhöll det ljusa minne hon 

efterlämnade. Vid graven läste en liten systerdotter, Gun-Britt Jonsson, Vislanda, en för 

tillfället författad vers. Häradsdomare C. M. Johansson, S. Vare, nedlade krans och 

tackade för allt vad den avlidna i uppoffrande kärlek uträttat såväl i hem som i sin 

omgivning. Vidare talade lantbr. K. Magnusson, Färanäs, samt nedlade krans. Sist 

uttalade lantbr. Sven Jonsson, Färanäs, ett tack till alla, som mött upp vid båren samt för 

all hedersbevisning som genom blommor och tal kommit den avlidna till del. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 169 Torsdagen den 27 Oktober 1938. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller i morgon f. hemmansägaren Anders Ahlberg, Sissleboda, Blädinge.  

  Ahlberg är bördig från Vislanda. Få personer kunna jämställas med honom i fråga om ett 

intensivt och målmedvetet arbete. Redan vid ej fyllda 16 år fick han lämna fäderne-

hemmet, där han förut i någon mån varit fadern, som var smed, behjälplig med smed-

yrket, och på egen hand skaffa sig utkomst. Han tog sålunda drängplats. Efter några års 

anställning hos lantbrukare emigrerade han till Amerika, där han under en 10-års tid hade 

olika sysselsättningar, dels arbetade han vid ett mudderverk och dels var han snickeri-

arbetare. År 1900 återbördades han till fäderneslandet och ingick äktenskap. En gård i 

Vislanda, som delvis låg öde, förvärvades och genomgick under årens lopp en hel 
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nydaning. Sålunda nyuppfördes byggnaderna och lantbruket sattes i god kultur. Det var 

ett skaparearbete, som icke vem som helst gör efter. 1928 såldes gården samtidigt som 

Sissleboda i Blädinge inköptes. Även å denna gård har sedan Ahlberg nedlagt ett frukt-

bringande arbete med olika förbättringar. 1936 överläts gården till en son. Trots det han 

dock inte Ahlberg lagt sig till ro. Nu är den energiske odalbonden i trägen verksamhet 

och bistår i gårdens bruk och skötsel. Språksam och med ett glättigt sinnelag är han 

värderad av alla, med vilka han kommit i beröring. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 1 November 1938. 
 
Älg på tre ben.  Ett ohyggligt bevis för det djurplågeri mer eller mindre skickliga skyttar 

åsamkar under älgjakten fick man häromdagen i Blädinge, då ett par personer å marker 

under Blädingeås iakttagit en älg med ena bakfoten släpande. Det sedda rapporterades till 

landsfiskalen i Alvesta, som lät föranstalta om försök att upphinna det sårade djuret. Detta 

har emellertid ännu ej lyckats. Markägare i Blädingeås, Hallåkra och Espetuna i Blädinge 

samt Ryamon i Hjortsberga har anmodat att göra en kraftansträngning för att finna djuret 

samt göra slut på lidandet. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 3 November 1938. 
 
Slut på älgens lidande.  Den i notis i tisdagsnumret omnämnda älgen, som iakttagits i 

Blädinge med söndersargat bakben fälldes på måndagseftermiddagen i Kuleryd, 

Hjortsberga. Ett 20-tal personer har sedan lördagen varit i verksamhet för att uppbringa 

djuret, vilket nu lyckades tack vare hundars hjälp. Trots att täta kedjor bildats kunde man 

icke komma på djuret, då det sökt väl dold plats i småbuskar. Sedan älgen påträffats 

nedlades den med ett välriktat skott av hr. Karl Häll, Vislanda. Älgen var en 4-årig tjur i 

mycket medtaget tillstånd. Hela vänstra bakbenet var söndertrasat, troligen av en 

exploderande kula. I det utmärglade tillstånd älgen var vägde den slaktad knappt 125 kg. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 184 Tisdagen den 22 November 1938. 
 

 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjukdom avled i lördags i sitt 

hem f. hem.-äg. Aron Nilsson, Jutagård, 

Blädinge. 

  Nilsson, som var i sitt 70:de levnadsår, var 

född i Blädinge, där han jämte sin broder 

innehade Jutagården, vilken för ett 10-tal år 

sedan överlämnades till svågern, nämnde-

man Per Samuelsson, Vislanda. Nilsson 

bodde dock fortfarande kvar på gården. Han 

efterlämnar minnet av en redbar och trogen 

odalman, som helt gick upp i sina arbets-

uppgifter. Han sörjes närmast av syskon och 

övrig släkt. 

 

 

 
 

 

Herren Gud 
har behagat hädankalla 

vår älskade broder 

f. Hemmansägaren 

Aron Nilsson,  
som efter ett långt men tåligt buret 

lidande stilla avled i sitt hem 

Blädinge Jutagård, lördagen den 

19 dennes i sitt 70:e år, djupt sörjd 

och saknad av oss, svågrar, släkt 

och vänner. 

Blädinge Jutagård den 19 nov. 1938. 

SYSKONEN. 

 

Sv. Ps. 221 v. 8. 
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Ur Smålandsposten N:o 187 Söndagen den 27 November 1938. 
 

Adventstankar 1938. 
 

– F ö r  S m å l a n d s p o s t e n – 

 
 O, Herre, hör hur Hosianna klingar! 

Från tusen strupar jubelsången går. 

Ditt folk, ditt Sion sin hyllning bringar. 

I segerstämning man emot Dig går. 
 

Ock dock, vem hämmar Dina tårars flöden? 

Du gråter över Sion, vem ger tröst? 

Du ser ditt folk, ser deras dunkla öden, 

och Gudahjärtat blöder i ditt bröst. 
 

Du ser ditt kors och ser Din törnekrona. 

Snart hopens jubel byts i vildsint larm. 

Du kom av kärlek, kom för att försona, 

och tända hoppets eld i mänskobarm. 
 

Se, sekler efter sekler långsamt skridit. 

Säg, Herre, flöda dina tårar än? 

Var den förgäves, smärtan, som du lidit? 

Går ock vår väg mot kors och törne hän? 
 

                                                                                            URTICA. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 186 Lördagen den 26 November 1938. 
 

Födelsedag. 
 

  75 år fyller på måndag fru Kristina Säll, Lisebro, Blädinge. 

  Hon är född i Exhult, Hjortsberga, och ingick i 20-årsåldern äktenskap med lantbr. 

August Säll, Exhult, Hjortsberga, varefter makarna bosatte sig i Öjahagen, Kvenneberga. 

Gården innehades till år 1925, då sönerna förvärvade Lisebro i Blädinge, dit makarna 

därefter flyttade, och sedan dess åtnjuta sin ålders ro och god omvårdnad hos sönerna.  

Fru Säll är trots åren i ständig verksamhet i hemmet, där hon med intresse deltar i göro-

målen. Hennes käraste sysselsättning är trädgårdsarbete, och en rik flora står under 

sommaren i hennes ömma vård. Med varmt kyrkligt intresse går hon ofta i templet. 

Hennes glada och vänliga sinnelag har gjort henne högt avhållen av alla. 

 

Hyllning. 
 

  Direktör Per Bayard, Blädinge, blev nyligen med anledning av sin 70-årsdag föremål för 

omfattande hyllningar. På förmiddagen uppvaktade representanter för kyrkliga och 

kommunala styrelser. Minnesgåvor och blommor överlämnades, och ett antal telegram 

anlände under dagens lopp. 

  På aftonen gav herrskapet Bayard supé för ett stort antal gäster. Härunder hyllades 

jubilaren i tal av riksdagsman P. M. Olsson, pastor P. I. Hallgren, kantor G. Johansson 

och kommunalordf. E. Olsson. 
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  Direktör Bayard har genom sin redbarhet och sitt vinnande sätt förskaffat sig en stor 

vänkrets i Blädinge. Efter att i många år ha ägnat sig åt affärsverksamhet inom sågverks-

branschen, varit disponent vid större sågverk i Norrland samt företagit omfattande 

affärsverksamheter i Europa, har han under senare år varit bosatt i Blädinge. Där har 

direktör Bayard i flera år varit anlitad som revisor för församlingen och pastoratets 

räkenskaper. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 189 Torsdagen den 1 December 1938. 
 

Begravning. 
 

  I söndags jordfästes i Blädinge kyrka f. hemmansägaren Aron Nilsson, Jutagård. 

  Jordfästningen förrättades av kyrkoherde K. Holm, Vislanda, som i anslutning till texten 

i Jobs 19: 25 höll en betraktelse, vari han erinrade om den bortgångnes stilla vandel och 

pliktuppfyllda levnad. 

  Vid graven talade svågrarna nämndeman P. Samuelsson, Blädinge och kommissarie G. 

Medin, Stockholm, påminnande om den goda livsgärning, som nu brutits. Vidare talade 

riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, kyrkovärd E. O. Pettersson, Blädingenäs, vilka 

framförde grannars och vänners tack. Syskonbarnens tack uttalades av trafikbilägare       

F. Samuelsson, Blädinge. 

  En mängd kransar och blommor nedlades. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 196 Tisdagen den 13 December 1938. 
 

Begravning. 
 

  På Blädinge kyrkogård jordfästes i söndags f. torparen David Johansson, Lästad. 

Jordfästningen förrättades av komministern P. I. Hallgren, som med utgång från Matt.  

21: 5 höll en betraktelse.  

  En vacker blomstergärd nedlades vid graven.  

  Den bortgångne, som var bördig från Nöbbele innehade under en följd av år ett torp 

under Lästad i Blädinge. För något år sedan överlämnade han detta, varefter han åtnjutit 

vård å ålderdomshemmet. Han var 71 år gammal. 
 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 24 December 1938. 

 
 

 

 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Hilding Karlsson 

Ruth Johansson 

Blädinge.                                 Virestad. 

Julafton.                                 
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Ur Smålandsposten N:o 205 Lördagen den 31 December 1938. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 3 Januari 1939. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 5 Tisdagen den 10 Januari 1939. 
 
 

Dödsfall. 
 

  På söndagen avled hemmasonen Ejnar 

Carlsson, Hjälmaryd, Blädinge. Den avlidne 

hade för blott några dagar sedan insjuknat i 

scharlakansfeber. Lunginflammation till-

stötte och ändade hans liv. 

  Den avlidne, som var blott 16 år gammal, 

var känd som en begåvad och skötsam yng-

ling, varför hans bortgång väckt förstämning 

såväl i hemmet som bland omgivningen. 

  Närmast sörjande stå föräldrar och syskon. 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Erik Johansson 

Elvie Johansson 

Tranås.                                   Blädinge. 

Nyårsafton.                                 

 

FÖRLOVADE. 
Ebbe Rosén 

Walborg Jansson 

Blädinge.                         Kvenneberga. 

Nyårsafton.                                 

 

Tillkännagives,  

att Herren Gud behagat hädankalla 

vår käre son och broder 

E J N A R 
i sitt 17:de levnadsår. 

Älskad. Saknad. 

Hjälmaryd, Blädinge den 8 jan. 1939. 

ANNA o. EMIL CARLSSON. 

Syskonen. 

Sv. Ps. 66. 
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Ur Smålandsposten N:o 9 Tisdagen den 17 Januari 1939. 
 

 

Dödsfall. 
 

  Ett dödsbud, som väckt allmän förstämning 

i orten, mälde på måndagen, att lantbrukaren 

Sven Johansson å Smörhöga gård i Skatelöv 

avlidit å Lunds lasarett efter en tids sjuk-

lighet. 

  Johansson var född den 23 december 1883 i 

Södra Vare Västregård, Blädinge, där föräld-

rarna då innehade jordbruk. Omkring år 1887 

inköpte fadern Smörhöga gård. Efter hans år 

1911 inträffade död har Johansson skött 

gården för sterbhusets räkning, och på grund 

av sin kunnighet och vidsynta erfarenhet 

drev han under årens lopp fram densamma 

till en av traktens mönstergårdar. Livligt 

intresserad var allt, som rörde sig i tiden, 

förstod han på ett mer än vanligt vaket sätt 

att utnyttja konjukturlägena. För den arbets-

samme mannen syntes ingenting omöjligt. 

För ungefär ett halvt år sedan började han 

lida av ohälsa, som han själv tillskrev följ-

derna av ett fall, som han råkade ut för i en av honom nyuppförd fastighet vid Grimslövs 

station. Men varken han själv eller hans omgivning kunde tro, att hans till synes starka 

krafter så hastigt skulle sina ut. Vänsäll och gladlynt, gästfri och hjälpsam – alltid med 

humorns glimt i ögat – blev han ofta medelpunkten i sällskapet, och gärna lyssnade man 

till vad den resliga gestalten hade för åsikt i tidens frågor. Kommunala eller andra 

förtroendeuppdrag eftersökte han aldrig. Men för jordbrukets ekonomiska förenings-

rörelse hade han alltid haft en vaken och klar blick.  

  Johansson, som avled ogift, sörjes närmast av åldrig moder, syskon, svågrar, svägerskor 

och syskonbarn. Deras sorg delas av en stor släkt och vänkrets. 

 

 

 

Begravning. 
 

  Å Blädinge kyrkogård jordfästes hemmasonen Ejnar Carlsson från Hjälmaryd. 

  Komminister P. I. Hallgren, Blädinge, förrättade jordfästningen samt höll i anslutning 

till orden Job 9: 25–26 en gripande betraktelse samt framförde ett tack till sin konfirmand. 

Efter jordfästningen sjöng kyrkokören under kantor Johanssons ledning ”Så tag nu mina 

händer”. Den bortgångnes lärare, kantor G. Johansson, Blädinge, höll ett tal, vari han 

bringade lärares och kamraters sista tack och farväl till den begåvade och trogne eleven 

och kamraten. 

  Bland mängden av kransar, som nedlades, märktes sådana från S.L.U., som nedlades av 

hr Bengt Samuelsson, Blädingsås, från I.O.G.T., som nedlades av hem.-äg. Karl Magnus-

son, samt från Blädinge I.F. som nedlades av hr Rune Nilsson, Blädingsås. 

  För all hedersbevisningen vid båren uttalade hem.-äg. Gunnar Carlsson, Hjälmaryd, de 

sörjandes tack. 

 

 

 
 

 

Tillkännagives 

att 

vår käre son och broder 

SVEN JOHANSSON 
i dag avlidit på Lunds lasarett, 55 

år gammal, innerligt sörjd och 

saknad samt i tacksamt minne 

bevarad av oss släkt och många 

vänner. 

Smörhöga Grimslöv den 16 jan. 1939. 

KRISTINA SVENSSON. 

Syskonen. 

Sv. ps. 502. 

Jordfästning i Skatelövs kyrka 

lördagen den 21 jan. kl. 2 e.m. 

 



 
65 

Ur Smålandsposten N:o 13 Tisdagen den 24 Januari 1939. 
 

Dödsfall. 
 

  Blädinge församlings äldsta kvinnliga 

medlem, änkan Karolina Persson från 

Blädingeås, avled på söndagen i sitt 98:de 

levnadsår. 

  Hon var bördig från Söraby. Hon har under 

en längre tid varit sängliggande sjuk, under 

vilken tid hon av sin dotter, fru Emma 

Pettersson, ägnats den kärleksfullaste om-

vårdnad. Närmast sörjes hon av två döttrar, 

barnbarn samt övrig släkt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 17 Tisdagen den 31 Januari 1939. 
 

Begravning. 
 

  På Blädinge kyrkogård jordfästes på söndagen änkan Inga-Lisa Hjertkvist, Espemon, 

vilken avlidit i sitt 87:de levnadsår. Med ledning av Ps. 68: 20–21 höll kyrkoherde         

K. Holm, Vislanda, en dödsbetraktelse och förrättade jordfästningen. Häradsdomaren     

C. M. Johansson, S. Vare, talade vid graven och frambar grannarnas tack. Sonen Emil 

uttalade barnens tack för allt, vad den bortgångna med kärleksfull uppoffring gjort för 

hemmet och de sina samt frambar de sörjandes tack för hedersbevisningen vid båren. En 

stor mängd blommor och kransar nedlades vid griften. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 23 Lördagen den 11 Februari 1939. 
 

Födelsedag. 
 

  65 år fyller på tisdag smedmästaren Karl Wilhelm Nordström, Blädinge. 

  Hr Nordström är född i Smedstorp, Kristianstads län. I likhet med sina fäder i flera 

generationer ägnade han sig åt smedyrket och inhämtade de första grunderna hos sin 

fader. Kommen till mogen ålder etablerade han egen smidesverkstad i Boderup, 

Malmöhus län. 

  Till Blädinge kom hr Nordström 1920 i samband med inköp av jordbruksfastigheten 

Lisebro. Densamma brukade han med söners hjälp jämsides med smedyrkets utövande till 

1925, då gården avyttrades, och hr Nordström uppförde den fastighet jämte smides-

verkstad vid Blädinge station, vilken han numera innehar. Som skicklig yrkesman åtnjuter 

han stort förtroende. God, jovialisk och rättrådig har han under sin Blädingetid förskaffat 

sig många vänner. 

Tillkännagives 

 att  

Herren Gud behagat hädankalla 

vår älskade mor och mormor, 

Karolina Persson, 
som stilla avlidit i sitt 98:de 

levnadsår. 

Blädingeås den 22 januari 1939. 

BARN och BARNBARN. 

Gamla ps. 472. 

Herren låt din nådes dörr icke för 

mig vara sluten. 

Låt ej Jesu dyra blod vara fåfängt för 

mig ljutet. 

Kasta mig ej från ditt ansikt, den din 

son har återlöst. 

Tag ej från mig nådens anda, den 

mig gläder med sin tröst. 
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Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 25 Februari 1939. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids svårt lidande avled på fredagen 

i Växjö lantbrukaren Ernst Karlsson från 

Blädingenäs, Blädinge, i sitt 43:e levnadsår. 

  Den i sina bästa år av döden skördade var 

född i Aringsås. Under några år innehade han 

lantbruk i Nottebäck men flyttade för ett år 

sedan till Blädinge. För några månader sedan 

drabbades Karlsson av en sjukdom, som trots 

läkarnas ansträngningar inte gick att häva 

utan slutade med döden. 

  Med Karlsson gick en synnerligen sympa-

tisk och hjärtegod man ur tiden. Sedan sin 

tidigaste barndom fostrad till en arbetets man 

nedlade han under sin krafts dagar stor 

omsorg i allt det, han hade för händer. Bittida och sent var han i full verksamhet och var 

på den grund den verkliga urtypen för den småländska idogheten. Bland alla dem, han 

kom i beröring med, var han också varmt uppskattad för sin gedigenhet, sin arbetsamhet, 

glada humör och goda hjärta. 

  Som närmast sörjande stå åldrig moder, syskon och syskonbarn. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 34 Torsdagen den 2 Mars 1939. 
 

Födelsedag. 
 

  Länets näst äldste mansperson, den yngste och nu levande av den riksbekanta brödra-

trion i Blädinge, Anders Nilsson, Andersboda, Blädinge, fyller i morgon 98 år.  

  Om denna nära sekelgamle ursmålänning kan ännu sägas detsamma som förut, nämligen 

att han fortfarande är vid bästa hälsa, fysisk såväl som psykisk. Varje söndag synes han i 

församlingens kyrka, dit han alltid går till fots, lätt och ledigt som ”en annan pojke”. Av 

de 100-åriga båda äldre bröderna gick han alltid under detta epitet. Och som en pojke 

eller yngling är han ännu till själen. Men så har han alltid fört ett sunt och härdande liv. 

Ännu är han ganska arbetsför. Hans käraste sysselsättning är vedhuggning och rödjning i 

skogen, vilket senare arbete han ännu ägnar mycken tid och omsorg åt, hur otroligt det än 

låter. Men hör och häpna: Innevarande vinter har han utan ressällskap företagit järn-

vägsresa uppåt Jönköpings län för att hälsa på en åldrig dotter. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 41 Tisdagen den 14 Mars 1939. 
 

Bröllop. 
 

  På lördagen sammanvigdes i Blädinge lokputsaren Erik Sandgren, Alvesta, och söm-

merskan Anna Karlsson, Blädinge. Vigselförrättare var komminister P. I. Hallgren, som i 

ett tal hjärtligt lyckönskade kontrahenterna. 

  Efter vigseln gavs middag i brudens hem för släkt- och vänkretsen, och brudparet blev 

föremål för hjärtlig hyllning. 

Tillkännagives 

 att  

 Gud behagat hädankalla 

min älskade make 

Ernst Karlsson 
som stilla och fridfullt insomnade i 

dag å Växjö lasarett i sitt 43:e 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

av mig, moder, syskon, 

syskonbarn, övriga släktingar och 

vänner. 

Blädingenäs den 24/2 1939. 

MINA KARLSSON. 

W. Ps. 257: 11. 



 
67 

Ur Smålandsposten N:o 38 Torsdagen den 9 Mars 1939. 
 

 

Dödsfall. 
 

  I tisdags avled i sitt hem f. korpralen 

Samuel Johan Asp, Oby, Blädinge, efter en 

tids sjukdom. 

  Asp var i sitt 70:de levnadsår. I ynglinga-

åren tog han värvning. Med intresse och 

anlag för krigarlivet avancerade han snart. 

För ett 40-tal år sedan kom han till Blädinge, 

där han brukade ett torp under Oby, samtidigt 

som han skötte sitt militära värv. Han efter-

lämnar minnet av en vänsäll och sympatisk 

person, som gjort sig allmänt omtyckt. 

Änkling sedan flera år tillbaka sörjes han 

närmast av barn samt syskon. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 42 Torsdagen den 16 Mars 1939. 
 
Begravning.  I går e.m. jordfästes å Blädinge kyrkogård f.d. distinktionskorpralen 

Samuel Johan Asp från Oby.  Jordfästningen förrättades av komminister P. I. Hallgren, 

som med utgång från Psaltaren ”Herre, Du har varit min tillflykt” höll en betraktelse. 

  Å släktingarnas vägnar talade en broder, konduktör E. Dahl, Karlshamn, och tackade 

den bortgångne för vad han varit för de sina. De sörjandes tack för hedersbevisningen 

uttalades av sonen, vägarbetaren E. Asp, Oby.  

  En mängd vackra kransar hade sänts till båren.  

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 4 April 1939. 
 

Bröllop. 
 

  I brudens hem i S. Vare, Blädinge, sammanvigdes på lördagen lantbr. Martin Gustafs-

son, Gemla, med fröken Ellen Karlsson, dotter till hem.-äg. S. A. Karlsson och hans 

maka. Vigseln förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, som därvid höll ett 

hjärtligt lyckönskningstal. Vid bröllopsmiddagen som gavs för ett stort antal gäster, 

hyllades brudparet med tal av kontraktsprosten K. Holm, Vislanda, samt sång. Ett antal 

telegrafiska lyckönskningar anlände. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 27 April 1939. 
 
Badstu uppföres i Blädinge?  Intresserade för uppförande av badstu i Blädinge hade på 

tisdagskvällen kallat fil. lic. I. Wettergren, Grimslöv, att tala över ämnet. 

  Föredraget, som hölls i skolan Blädingsås, hade samlat en talrik åhörareskara. Efter 

hälsningsanförande av folkskollärare C. Nilsson, Blädingsås, talade lic. Wettergren om 

badstubadets betydelse för folkhälsan och gav anvisning på olika byggnadstyper för 

uppförande av badstu, råd angående de anslag man bör söka m.m. Efter det intressanta 

 
 

Vår uppoffrande, käre fader 

SAMUEL JOHAN 
ASP 

har i dag stilla avlidit i sitt 70:e 

levnadsår, lämnande oss, släkt och 

vänner i djupaste sorg. 

Västrekvarn, Blädinge den 7 mars 

1939. 

BARNEN. 

 

Sv. ps. 275. 
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föredraget blev det diskussion, under vilken alla uttalade sig för att uppföra badstu. 

Slutligen tillsattes en kommitté med uppdrag att närmare utreda frågan. I denna kom-

mitté valdes fru Anna Nilsson, Blädingsås, lantbr. O. Andersson, d:o, lantbr. J. Aronsson, 

N. Vare, lantbr. A. Karlsson, Espetuna, lantbr. S. Jonsson, Färanäs, lantbr. I. Dahl,          

S. Vare, samt lantbr. O. Snygg, Hjälmaryd. Till sammankallande utsågs fru Anna Nilsson. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 4 Maj 1939. 
 
Försvunnen från sitt hem.  Lantbrukaren Magni Karlsson från Blädinge station, 74 år 

gammal, avvek i går förmiddag från sitt hem och har ej senare avhörts. Den försvunne, 

som visat tecken till nervositet och sannolikt är oförmögen att taga vård om sig själv, är 

av medellängd, kraftigt byggd med gråsprängda mustascher och gråsprängt hår. Han var 

vid försvinnandet iklädd en brun, sliten skinntröja, mörkblå cheviotkostym, svarta kängor 

samt en svart, mjuk filthatt. 

  Upplysningar torde lämnas på landsfiskalskontoret i Alvesta. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 71 Söndagen den 7 Maj 1939. 
 
Den försvunne gästade släktingar.  Förre lantbrukaren Magni Karlsson från Blädinge 

station, som den 2:e maj avvek från sitt hem därstädes under omständigheter, som 

föranledde hans närmaste att pr radio efterlysa honom, har nu välbehållen anträffats hos 

släktingar i Agunnaryd. 

 

Prästerskapen i Hjortsberga och Vislanda.  Inom kammarkollegium har uppgjorts 

förslag till nya löneregleringar för prästerskapen i Hjortsberga och Vislanda pastorat 

avsedda att träda i kraft den 1 januari 1941. Någon ändring i pastoratens kyrkliga 

indelning och organisation har icke ifrågasatts. Kyrkoherden i Hjortsberga får en kontant 

årslön av 4,520 kr. jämte 500 kr i fast reseanslag. I Vislanda pastorat blir kyrkoherdens 

kontanta årslön 4,770 kr. och komministerns 3,090 kr. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 20 Maj 1939. 
 

 

Dödsfall. 
 

  Efter en längre tids avtynande avled i 

torsdags i Nyatorp, Oby, Blädinge, f. hem-

mansägaren August Johannesson, 80 år 

gammal. 

  Den bortgångne var bördig från Tävelsås 

och kom för ett 30-tal år sedan till Blädinge i 

samband med inköp av gården Nyatorp under 

Oby. Å densamma har han under årens lopp 

nedlagt ett fruktbringande arbete. Bliven 

änkling och sedan krafterna börjat avtaga 

överlämnade han gården till barnen, hos vilka han nu åtnjutit den ömmaste vård. 

  Närmast sörjes han av barn och barnbarn. 

Vår käre far och farfar 

August Johansson 
har i dag stilla insomnat i sitt 

81:sta levnadsår, innerligt sörjd 

och saknad men i ljust minne 

bevarad. 

Nyatorp, Blädinge den 18 maj 1939. 

BARN. BARNBARN. 

 

Sv. ps. 473. 
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Ur Smålandsposten N:o 95 Söndagen den 18 Juni 1939. 
 

Bröllop. 
 

  I går sammanvigdes i Vislanda kyrka hemmansägaren John Karlsson, Hallåkra, 

Blädinge, och fröken Karin Andersson, dotter till lantbrukaren August Andersson, 

Nyatorp, Vislanda. 

  Medan en bröllopsmarsch spelades intågade brudparet i kyrkan, där vigseln förrättades 

av kontraktsprost K. Holm, Vislanda, som därjämte höll lyckönskningsanförande.  

  Efter vigseln gavs middag i brudens hem för ett stort antal gäster. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 96 Tisdagen den 20 Juni 1939. 
 

 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjuklighet avled på lördagen i 

sitt hem kyrkovärden Ernst O. Pettersson i 

Blädingenäs, Blädinge socken, i en ålder av 

67 år.  

  Den bortgångne var född på den gård, där 

han nu fick sluta sitt verksamma och 

samhällsnyttiga liv. Genom sin framsynthet, 

sin goda omdömesförmåga kom kyrkovärd 

Pettersson att intaga en bemärkt plats i sock-

nens kommunala och kyrkliga liv. Sålunda 

var han vid sitt frånfälle kyrkovärd, en 

syssla, som han innehaft sedan 1916, kyrko-

kassör, ledamot av pensionsnämnden, fattig-

vårdsstyrelsen och skolrådet samt huvudman 

i Vislanda sparbank. Han var också en 

synnerligen framstående jordbrukare. Sin 

gård försatte han i ett mönstergillt skick. 

Samtliga åbyggnader har moderniserats. Han 

var dessutom en utpräglad ordnings-

människa, och de gårdar torde vara få, där en 

sådan ordning, snygghet och trevnad är 

rådande som just på denna gård. De skördar, 

han årligen inbärgade visade med all tydlig 

önskvärdhet att han lyckats i sitt förehavande 

som odalman. 

  Pettersson var en av de ledande vid 

startandet av Alvesta mejeriförening, vars 

styrelse han ock tillhört. 

  Tilltagande sjuklighet tvang Pettersson att draga sig tillbaka och överlämna gården i 

yngre händer. År 1932 överlät han gården till sonen samt inflyttade i en byggnad på 

egendomen, som han låtit uppföra åt sig. Han var dock icke overksam utan deltog i de 

göromål, som han ansåg sig orka med. 

  Stillsam och försynt i allt, redlig i alla sina uppsåt var kyrkovärd Pettersson högt 

uppburen och allmänt avhållen av församlingsborna. De visste, att de kunde lita på 

honom, och hade han sagt något, så stod han för det. 

 
 

 

Min älskade make,  

vår gode, uppoffrade fader,  

Kyrkovärden 

Ernst O. Pettersson 
har i dag stilla ingått i den eviga 

vilan i en ålder av 67 år i ljust och 

tacksamt minne bevarad av oss, 

barnbarn, syskon samt övriga 

släktingar och vänner. 

Blädingenäs, Blädinge den 17 juni 

1939. 

JENNY PETTERSSON. 

Reinhold och Astrid, 

Edla och Manfred, 

Asta. 

Nya ps. 586. 

Käre fader, sov i frid. 

Gärna vi dig velat äga 

bland oss kvar ännu en tid. 

Men vi önska ej tillbaka 

det vår Herre tagit har. 

”Gud ske lov” med fröjd 

vi säga, ”återseendet står kvar”. 

Jordfästningen äger rum i Blädinge 

kyrka söndagen den 25 juni kl. 10 f.m. 
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  Som närmast sörjande stå efterlevande maka, sonen Reinhold, som innehar släktgården, 

dottern Edla gift med banktjänsteman Manfred Johansson, Alvesta, samt Asta, tand-

tekniker, barnbarn, syskon och övrig släkt. I deras sorg deltaga även många långt utanför 

församlingens gränser. 

 

 

Fick benet avsparkat under matchen.  Vid seriematch i Blädinge i söndags mellan 

Blädinge I.F. och Virestad I.F. erhöll centerhalven i Blädinge I.F., Gunnar Jonasson en så 

svår spark å högra benet att detsamma gick av strax ovan vristen. I bil transporterades han 

genast till Växjö lasarett, där han fick kvarstanna. Då benet dessutom var splittrat, torde 

en längre sjukdomsvistelse vara att vänta. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 99 Tisdagen den 27 Juni 1939. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Begravning. 
 

  Under högtidliga former jordfästes i söndags i Blädinge kyrka kyrkovärden Ernst O. 

Pettersson, Blädingenäs. 

  Kistan inbars i templet företrädd av kyrkovärd E. O. Karlsson, Bländeborg, och härads-

domare C. M. Johansson, S. Vare, som prestaverande. Härunder utförde kantor G. 

Johansson sorgemusik av Bach. Sedan kistan placerats å katafalken i koret, som var klätt  

i sorgeskrud och upplyst av levande ljuslågor, anträdde kontraktsprost K. Holm, Vislanda, 

och förrättade jordfästningen. Med textord ur Ef. 2: 14 höll officianten en gripande 

betraktelse, vari han bringade i erinran den avlidnes insatser för kyrkan och dess intressen 

samt minde om det ljusa minne han efterlämnat. Efter jordfästningen utförde kyrkokören 

en hymn och kontraktsprost Holm sjöng begravningsmässan. Under tonerna av ”Andante 

Funébre” av G. O. Hägg utbars kistan till graven. Här nedlades en överväldigande 

blomsterskörd och flera tal höllos. Sonen Reinhold tolkade barnens tack för allt upp-

offrande arbete den bortgångne haft för sitt hem och de sina samt ägnade några tack-

samhetens minnesord. Vidare talade kontraktsprost K. Holm, Vislanda, å kyrkorådets 

vägnar, hemmansägaren C. J. Nilsson, för pensionsnämnden, banktjänsteman M. Johans-

son, Alvesta, riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge, häradsdomare C. M. Johansson,        

S. Vare, hemmansägaren H. Sandahl, Blädingenäs, m.fl. 

  De sörjandes tack för den hedersbevisning, som kommit den bortgångne till del, 

framfördes av sonen, hemmansägaren Reinhold Sahlskog, Blädingenäs. 

  Blomstergärden vid båren var överväldigande. 

 

FÖRLOVADE. 
August Andersson 

Hilma Andersson 

Vislanda.                                Blädinge. 

 

Johan Petersson 

Svea Gustafsson 

Skatelöv.                                Blädinge. 

Midsommarafton. 
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Bröllop. 
 

  I Blädinge prästgård sammanvigdes i söndags gruvarbetaren Knut Arvid Hjerpe, 

Koskullskulle, Gällivare, och fröken Greta Arvida Emilia Pettersson, Norra Vare Liljedal, 

Blädinge. Vigselförrättare var komminister P. I. Hallgren, som även höll lyckönsknings-

tal. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 105 Lördagen den 8 Juli 1939. 

 
Från Blädinge, skrives till oss: 

  En av Kronobergs läns hushållningssällskap anordnad skolkökskurs har under sex 

veckor pågått i Blädinge. Kursen har varit förlagd till Färanäs hos lantbr. S. Jonsson. I 

kursen har tolv flickor under ledning av skolkökslärarinna fröken Kerstin Falck, 

Stockholm, fått lära sig grunderna för matlagningens konst. Avslutningen skedde i 

torsdags, då eleverna gåvo provmiddag, till vilken kommitterade och flickornas föräldrar 

voro inbjudna. Under middagen, som gav ett vältaligt bevis för att kursen förmedlat 

gedigna kunskaper och att eleverna väl tillvaratagit densamma, avtackade å kommitténs 

vägnar komminister P. I. Hallgren fröken Falck för hennes intresserade och fram-

gångsrika arbete. Elevernas tack tolkades av hemmansägaren A. Karlsson, Espetuna. 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 106 Söndagen den 9 Juli 1939. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Söndagen den 16 Juli 1939. 

 
Födelsedag. 
 

  60 år fyller på tisdag f.d. stationsföreståndaren Nils Johansson, Blädinge. 

  Johansson är skåning till börden, född i Loshult. Efter att under tidigaste ungdomsåren 

ha haft olika förvärvsarbeten, började Johansson i 20-årsåldern sin järnvägsmannabana 

vid banavdelningen i Älmhult, där han efter fyra års tjänstgöring erhöll befattning som 

trafikbiträde. 1916 överflyttades han till Killeberg, där han tjänstgjorde till 1920, då han 

kom till Blädinge som trafikbiträde och därmed blev Blädingebo. 1929 blev Johansson 

föreståndare för Blädinge station, vilken befattning han innehaft till helt nyligen, då han 

avgick med pension. Sin tjänstgöring har Johansson skött med nit och intresse och vunnit 

FÖRLOVADE. 
John Johansson 

Gertrud Stern 

Blädinge. 

 

Emil Eriksson 

Bertha Aronsson 

Alvesta.                                Blädinge. 
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den trafikerande allmänhetens förtroende. Då han nu går att njuta ålderns otium kan han 

se tillbaka på ett snart 40-årigt arbete som järnvägsman.  

  Utöver de ordinarie arbetsuppgifterna har Johansson ej haft tid ägna sig åt kommunal 

verksamhet. Johansson har dock under en följd av år varit ledamot av taxeringsnämnden 

och därvid representerat tjänstemännen. 

  Jubilaren uppbär värdigt de 60 åren. Med den oförargliga humor jubilaren besitter har 

han tillvunnit sig många vänner. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 110 Söndagen den 16 Juli 1939. 

 
Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjukdom avled natten till 

måndagen fru Kristina Karlsson, Blädinge 

station, Blädinge, maka till f. hemmans-

ägaren Magni Karlsson.  

  Den bortgångna var vid sitt frånfälle 75 år 

gammal. Hon var en av gamla stammens 

arbetsmänniskor, som helt gick upp i 

omtanken om sitt hem och de sina. Till sin 

personlighet och läggning sympatisk och 

vänlig var hon omtyckt och värderad av alla. 

  Närmast sörjes hon av make och fyra barn. 

Av barnen har Elin givit den hänsovna en 

kärleksfull omvårdnad den sista tiden, Artur 

är byggmästare i Stockholm, Per skräddare-

mästare i Örbyhus, Uppland, samt Ragnar 

byggnadssnickare i Stockholm. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Lördagen den 22 Juli 1939. 
 
Blixten dödade hästen i stallet.  Under det synnerligen intensiva åskväder i samband 

med skyfallsliknande regn, som på torsdagsmiddagen drog över Blädinge, skedde ett 

nedslag hos hemmansägaren Valter Johansson, Krokön, varvid en häst dödades i stallet. 

Nedslaget skedde c:a 100 m. från gården, och blixten fortsatte därifrån genom ett stål-

trådsstängsel till ladugården, under vilken väg blixten söndersplittrade en grind. I 

granngården, belägen ett 50-tal m. därifrån, hade man även känning av nedslaget. Således 

bortrycktes en bräda i väggen till ett uthus, och en flicka i mangårdsbyggnaden fick en 

lätt förlamning i ena benet. 

  Den dödade hästen var försäkrad. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 116 Torsdagen den 27 Juli 1939. 
 

Födelsedag. 
 

  60 år fyller om måndag lantbrukaren Sven Gustav Eng, Norra Vare Stendalen, Blädinge. 

  Jubilaren är bördig från Vislanda. För ett 30-tal år sedan kom han till Blädinge som 

arrendator på Stendalen under Norra Vare. Här har han nedlagt ett mycket intressant och 

framgångsrikt arbete på gårdens förbättring och skötsel och visat sig vara en dugande 

jordbrukare. Han är dessutom en skicklig biodlare och mycket anlitad halmtakstäckare. 

Som en redbar, stilla och försynt personlighet har han blivit allmänt känd. 

Tillkännagives 

 att  

 min älskade maka och vår 

kära moder 

Kristina Karlsson 
lugnt och stilla avlidit i sitt 75:te 

levnadsår, djupt sörjd och saknad 

av mig, barn, barnbarn och 

barnbarnsbarn samt släkt och 

vänner. 

Blädinge den 17/7 1939. 

MAGNUS KARLSSON. 

Barnen. 

Sv. Ps. 473, 470 v. 7, 8. 
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Ur Smålandsposten N:o 117 Lördagen den 29 Juli 1939. 

 
Dödsfall. 
 

  Ett dödsfall, som väckt stor förstämning, 

inträffade på fredagseftermiddagen i 

Blädinge, då hemmasonen Erik Blom, 

Blomsberg, hastigt avled 21 år gammal.  

  Blom har under ett par års tid lidit av en 

svårartad bröstsjukdom, för vilken han även 

åtnjutit sanatorievård, men var nu så pass 

återställd, att han vistades hemma. På 

fredagen besökte han sanatoriet för gasning 

av lungorna, och på hemresan inträffade 

dödsfallet, just då Blom stigit av tåget vid 

Blädinge station. Den i så unga år bortryckte 

var en stilla och sympatisk yngling, djupt 

avhållen och värderad inom kamratkretsen. 

  Närmast sörjande stå föräldrar och flera 

syskon. 

 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 128 Torsdagen den 17 Augusti 1939. 
 

Från Blädinge, skrives till oss: 

  Idrottsföreningen firar på lördag och söndag sitt 10-årsjubileum med festligheter i 

Färanäs. På söndagsmiddagen spelas en seriematch mellan Blädinge och Grimslöv och kl. 

4 blir det en spännande och säkert minst lika rolig uppgörelse mellan gubblaget ”Hej 

dunkom”, och flicklaget ”Lätt på tå”. Nämnas bör, att Time Boys svarar för musiken på 

lördag och Rag Times på söndag.  

  Se annons i dagens tidning. 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vår älskade son och broder 

ERIK 
har hastigt lämnat oss i dag i 

namnlös sorg. 

Blomsberg, Blädinge den 28 juli 1939. 

ELLEN och KARL BLOM. 

Syskonen. 

Snart bröt du upp, 

snart drog du bort, 

En flyktig gäst, 

Ditt liv blev kort, 

En vår, som blott i blomning gick 

En gryning, som ej dagas fick. 
 

Hallå!        BLÄDINGE        Hallå! 
STOR IDROTTSFEST 

anordnas av Blädinge I.F. i samband med 10-årsjubileet å festplatsen i 

FÄRANÄS lördagen den 19 aug. kl. 7 – 12 och söndagen den 20 aug. 

kl. 2 – 11,30. M u s i k lördagen TIME BOYS, söndagen RAG TIMES. 

Söndag kl. 2 seriematch mellan Blädinge och Grimslövs I.F. samt kl. 4 

match mellan gubblaget ”Hej dunkom” och flicklaget ”Lätt på tå”. 

Storslagna festanordningar. / Servering av kaffe, läskedrycker, smör-

gåsar och varm korv. / Skjutbana, gissningstävlan, pilkastning m.m. / 

Inträde 50 öre, barn 25 öre. Gynna Idrotten med talrikt besök. 

                                                                                Blädinge I.F. 
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Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 24 Augusti 1939. 
 

 
   

 

Från Blädinge, skrives till oss: 

  I anledning av sin 10-åriga tillvaro hade Blädinge idrottsförening på lördagen och 

söndagen anordnat festligheter. På söndagen spelades en jubileumsmatch i Allboserien 

mellan Blädinge och Grimslöv, vilken dock resulterade i seger för gästerna med 3 – 2. 

Matchen, som dömdes av Jansson, Benestad, var mycket jämn och vacker och borde 

blivit oavgjord, om inte Blädinge-laget i sista halvlek missat svårt vid mål. Efter serie-

matchen spelades en minst lika rolig jubileumsmatch mellan ett gubblag ”Hej dunkom”, 

och ett flicklag ”Lätt på tå”, bestående av krafter, som delvis aldrig förut stiftat närmare 

bekantskap med läderkulan. Den besynnerliga skrattretande matchen, som dömdes av 

Blädinge I.F:s allt i allo S. Jonsson efter helt nya regler, slutade så, att det rätt kraftiga 

gubblaget fick se sig besegrat med 4 – 1 av det smidiga, snabba damlaget. De båda 

matcherna hade samlat en publik på ett par hundra personer. Från idrottsplatsen skedde 

avtåg under musik till festplatsen, där festligheterna fortsatte med dans till Rag Times 

orkester. 

(Obs. Bilden ovan har aldrig varit publicerad i Smålandsposten utan har bifogats i efterhand.  A.R.) 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 5 Augusti 1939. 
 

Bröllop. 
 

  I Urshults kyrka sammanvigdes i onsdags vice komministern i Vittaryd, Gunnar 

Urselius och folkskollärarinnan fröken Maja Ahlgren från Ryssby, dotter till f.d. kantorn 

C. A. Ahlgren i Ljungby. Kyrkan var vackert smyckad med blommor och björkar. Under 

orgelmusik, utförd av brudgummens broder, kantor Einar Svensson, Urshult, intågade 

brudparet, företrätt av brudnäbbar i kyrkan. Akten inleddes med ps. 33: 1 och slutade vers 

3 ur samma psalm. Vigselförrättare var kyrkoherde N. Hellberg. Bruden var iförd 

Odensjö församlings vackra brudkrona.  

Damlaget ”Lätt på tå” och gubbalaget ”Hej dunkom” samlade efter matchen i Färanäs. 
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  Middag gavs efter vigseln av brudens föräldrar i Urshult. Härunder höllos flera tal. 

Brudens fader talade i versifierad form, vidare talade kyrkoherde N. Hellberg, brud-

gummens broder, kantor E. Svensson, Urshult, brudens tvillingsyster, folkskollärarinnan 

Martha Skoglund, Agunnaryd, och brudens svåger, missionssekreterare M. Lindén, 

Stockholm. Ett 60-tal telegram anlände. 

  På kvällen avreste de nygifta till sitt hem i Vittaryd. 
 

 

 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 22 Augusti 1939. 
 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids avtynande avled på lördags-

eftermiddagen i sitt hem smedmästaren Carl 

Wilhelm Nordström, Blädinge, i en ålder av 

65 år.  

  Den avlidne var född i Smedstorp, Skåne. 

1920 kom han till Blädinge i samband med 

inköp av jordbruksfastigheten Lisebro, vilken 

gård han med söners hjälp brukade jämsides 

med smedyrkets utövande till 1925, då han 

lät uppföra fastighet och smidesverkstad vid 

Blädinge station, där han sedan haft sin verk-

samhet. Som skicklig yrkesman har han haft 

gott om kunder och åtnjutit stort förtroende. 

  Han efterlämnar minnet av en rättrådig 

person med ett hurtigt sinnelag, alltid glad-

lynt och språksam. 

  Närmast sörjande står maka och två söner, 

Bror, trädgårdsmästare i Urshult och Karl, 

som övertagit faderns yrke, samt syskon. 

 
 
 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 134 Söndagen den 27 Augusti 1939. 
 

Begravning. 
 

  I går jordfästes i Blädinge kyrkogård smedmästaren Carl Wilhelm Nordström, Blädinge.  

  Jordfästningen förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, som höll ett 

anslående griftetal med textord ur Psaltaren 90: 1 – 2.  

  Vid graven talade den avlidnes broder, konduktör Ernst Nordström, Malmö, och frambar 

syskonens tack samt en svåger, stationskarl K. P. Svensson, Alvesta, som ägnade den 

bortgångne några tacksamhetens minnesord. Vidare talade f. stationsföreståndaren Nils 

Johansson, Blädinge, och hemmansägaren Emil Karlsson, Hjälmaryd, den förre å 

grannarnas vägnar och den senare tolkade vännernas tack.  

  För den synnerligen rika blomstergärden vid båren uttalade konduktör Nordström, 

Malmö, de sörjandes tack. 

 
 

Härmed tillkännagives,  

att 

min älskade make, vår käre 

lille far 

Smedsmästaren  

C. W. Nordström 
lämnade oss i dag i djupaste sorg i 

en ålder av 65 år, sörjd av mig, 

barn, barnbarn, syskon, övriga 

släktingar och vänner. 

Blädinge den 19 aug. 1939. 

HILDA NORDSTRÖM. 

Barnen. 

Nu slut är smärtan 

Du funnit frid 

Men lämnat hjärtan 

Som sakna Dig. 
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Ur Smålandsposten N:o 135 Tisdagen den 29 Augusti 1939. 
 

 

Dödsfall. 
 

  Efter ett långsamt avtynande avled på 

måndagen fru Ingrid Pettersson, maka till 

handlanden K. Pettersson, Blädingsås, Blä-

dinge. 

  Fru Pettersson var född i Blädingsås och vid 

sitt frånfälle endast 47 år gammal. Hon var 

en utomordentligt uppoffrande maka och 

mor, som helt gick upp i omtanken om sitt 

hem och de sina. Den sjukdom hon för 

åtskilliga år drabbades av, bar hon med stort 

jämnmod. 

  Närmast sörjande äro make, fem barn och 

syskon. 

 

 
 

 

 
 

 

Ur Smålandsposten N:o 139 Tisdagen den 5 September 1939. 
 

Begravning. 
 

I söndags jordfästes å Blädinge kyrkogård fru Ingrid Pettersson, Blädingsås. 

  Jordfästningen förrättades av komminister P. I. Hallgren, Blädinge, som höll griftetal 

över Jes. 30: 5. Vid graven talade folkskollärare C. Nilsson, Blädingsås, och uttalade 

syskonens tack samt minde om det ljusa minne, den avlidna efterlämnat. En över-

väldigande mängd kransar och blommor nedlades vid griften. För hedersbevisningen 

framförde folkskollärare Nilsson de sörjandes tack. 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 171 Tisdagen den 31 Oktober 1939. 
 

Dödsfall. 
 

  På måndagen avled efter en tids sjukdom 

f.d. arrendatorn Nils Magnus Karlsson, Oby 

Johannelund, Blädinge, i en ålder av 76 år. 

  Med den avlidne, som var bördig från V. 

Torsås, bortgick en odalman av den gamla 

stammen, vilkens levnad kännetecknades av 

strävsamhet och aldrig sviktande pliktupp-

fyllelse i omsorgen om hemmet och sina 

anhöriga. Genom sitt glada och humoristiska 

sinnelag vann han i sällsynt grad vänskap och 

tillgivenhet. Han var ogift och har på sista 

tiden vårdats av en anhörig, fjärdingsman   

O. M. Rosen, Hallåkra, Blädinge 

 
 

Härmed tillkännagives  

att 

min älskade maka och  

vår kära lilla mor 

Ingrid Pettersson 
lämnade oss i dag i djupaste sorg i 

sitt 48:de levnadsår, djupt sörjd av 

mig, barn, syskon, släkt och många 

vänner. 

Blädingsås den 28/8 1939. 

KLAS PETTERSSON. 

Siri. Gösta. Reinhold. 

Vera. Maj-Lis. 

 

W. Ps. 424 vers 7, 8 o. 9 

och 483 vers 1. 

 

 
 

Härmed tillkännagives  

att 

förre arrendatorn 

Nils Magnus Karlsson 
i dag avlidit i en ålder av 76 år, 

sörjd av oss samt många vänner. 

Oby, Blädinge, den 30 okt. 1939. 

SYSKONBARNEN. 

Omhägna med nattliga friden 

Den trötte, o grav, i din gömma. 
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Ur Smålandsposten N:o 173 Lördagen den 4 November 1939. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Söndagen den 19 November 1939. 
 

 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids lidande avled på fredagen i sitt 

hem i Lisebro, Blädinge, f.d. hemmansägaren 

J. August Säll i en ålder av nära 82 år. 

  Han var född i Hjortsberga. I likhet med så 

många andra vid den tiden utvandrade han 

till U.S.A., där han vistades en tid. Emellertid 

blev hemlängtan för honom för stark, vadan 

han återvände till hembygden och övertog 

fädernegården Öjahagen i Kvenneberga år 

1885. Denna innehade han till 1925, då han 

sålde den och flyttade till Lisebro, där han 

sedan njutit sitt otium. 

  Säll var en smålänning i ordets vackraste 

betydelse. Genom idoghet och sparsamhet 

grundlade han en oberoende ställning. Som 

jordbrukare var han framsynt och förstod att 

sköta jordbruket så, att det blev lönsamt. I all 

sin gärning hade han städse som ledmotiv att 

göra det bästa och att städse vara en sam-

hällsnyttig medborgare. Det är en trägen 

arbetare, som nu lagt sitt trötta huvud till ro. 

  Allmänt avhållen var Säll på grund av sin 

stora redbarhet och många vänner förvärvade 

han under sin långa levnad. Hälsan var under de senare åren icke så tillfredställande, men 

han kunde vistas upp och sköta smärre sysslor. Under den senaste tiden kände han sig 

betydligt kryare, och det var ingen, som anade att slutet var så nära. En hjärnblödning 

ändade hans verksamma och fruktbringande liv. Vid båren stå som närmast sörjande 

åldrig maka, barn och barnbarn. 

 

 

 

FÖRLOVADE. 
Åke Engman 

Stina Johansson 

Karlskrona.                           Blädinge. 

 

 
 

Min ömt älskade make 

och vår käre fader, 

f. d. Hemmansägaren  

J. August Säll, 
  * den 12/2 1858, 

  † den 17/11 1939. 

Sörjd och saknad, i ljust och 

tacksamt minne bevarad av maka, 

barn, barnbarn, släktingar och 

vänner. 

Lisebro, Blädinge den 17 november 

1939. 

KRISTINA SÄLL. 

Barnen. 

Sv. Ps. 257: 11. 

Av sjukdom tärd, av sjukdom trött, 

O, älskade make och far, sov gott 

och sött! 

Vi bäddar Dig ner i det tysta bo. 

Vi önskar Dig vila och ro. 

Farväl, käre make och far! 
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Ur Smålandsposten N:o 181 Lördagen den 18 November 1939. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Blädinge, skrives till oss: 

  Över ämnet ”Olika vägar till folknykterhet” talade på tisdagskvällen i Blädingsås skola 

pastor Nils Axel Enefält, Stockholm. Det intressanta föredraget mottogs med synbart 

intresse och ett särskilt tack riktades till talaren av komminister P. I. Hallgren, Blädinge. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 195 Tisdagen den 12 December 1939. 
 
Badhusfest med Finlandsinsamling i Blädinge.  En verkligt lyckad aftonunderhållning 

var på fredagskvällen anordnad i Blädingsås skola till förmån för uppförande av bastu i 

Blädingsås. 

  Programansvariga voro elever i små- och folkskolan, som lyckades alldeles förträffligt. 

De närmare 150 åskådarna voro överförtjusta. Främst märktes barnkören från småskolans 

första klasser, som inövats av fröken Svensson. De späda rösterna klingade vackert och 

gingo direkt till publikens hjärtan. Särskilt ”Sju små juleljus” väckte allas beundran. Även 

en kvartett mera försigkomna sångare gjorde sig uppmärksammade i mera krävande 

saker. De flesta applåderna tillknep sig 8-åriga Maj-Lis Pettersson för sin käcka tolkning 

av Rydbergs ”Tomten” samt rolig uppläsning om ”Hönan och vetekornet”. Glansnumret 

var emellertid Lucia, 8-åriga Eivor Nilsson, som jämte uppvaktning ljusomprydd inträdde 

i salen.  

  Programmet avslöts med ”Du gamla du fria” unisont. I ett anförande av lantbr. K. 

Magnusson, Färanäs, tolkades slutligen deltagarnas tack. Behållningen uppgick till 

närmare 65 kr. Vid kaffet gjordes en insamling till Finland, vilket inbringade c:a 85 kr. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 199 Tisdagen den 19 December 1939. 
 
Kyrklig sång- och musikstund i Blädinge.  En högtidlig sång- och musikstund var på 

söndagseftermiddagen anordnad i Blädinge kyrka under medverkan av Blädinge och 

Aringsås kyrkokörer, samt Alvesta stråkkapell. Den hade dock ej samlat ett så stort 

deltagarantal som den gjort skäl för. 

  Högtidsstunden inleddes med körsång, skickligt ledd av kantor G. Johansson, Blädinge. 

Sålunda sjöng kören ”Advent” av Otto Olsson. ”Vise konungars tåg” av Emil Sjögren 

Auktion. 
Tisdagen den 21 d:s med början kl. 

11 f.m. låta sterbhusdelägarna efter av-

lidne arrendatorn N. M. Karlsson, 

Johannelund, Oby, Blädinge, försälja 

all sterbhusets lösegendom bestående 

av möbler och husgerådssaker, 

snickeriverktyg, hyvelbänk, m.m. 

  Auktionsvillkoren tillkännagivas före 

auktionens början. 

S. Vare, Blädinge den 17 nov. 1939. 

C. M. JOHANSSON. 

anmodad auktionsförrättare 
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samt ”Ära” av Albert J. Runebäck. Kören klingade väl och hade god nyansering. Därefter 

följde ett musikstycke för orgel och stråkar, Beethovens ”Andante cantabile”. Kapellet 

bestod av kantor G. Åhlund, orgel, frisör S. M. Berg, första violin, folkskoll. F. Värnskog, 

andra violin, mekanikern J. Andersson, cello, samt elektrikern E. Andersson, kontrabas. 

Första avdelningen avslutades med körsång i kanon ”Ära ske Herren” av Calderna, 

”Jubilate Deo” av Gumpelzhainer samt ”Du signade stjärna” av E. Ekberg. Sedan ps 43: 3 

sjungits höll komministern P. I. Hallgren, Blädinge, en betraktelse med text ur Joh.12: 46.  

  Efter predikan utförde stråkkapellet J. Haydns III sonat op. 3, ett stämningsfullt melo-

diskt verk. Under ledning av kantor G. Åhlund sjöng därpå kören ”Betlehems stjärna” av  

Werther Carlsson. Solopartierna utfördes på ett synnerligen förtjänstfullt sätt av fröken 

Ingegerd Urzander, Alvesta. Kören avslutade den förnämliga konserten med ”Sitt öga 

Jesus öppnat har” av D. Wicander, varpå som avslutning sjöngs ps. 63: 13–15. 

 

 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 201 Lördagen den 23 December 1939. 

                                                       Bilagan Hembygden. 
 

Julhälsning 
till svenska sjömän 1939. 

 
– F ö r  S m å l a n d s p o s t e n – 

 
 

Då julens stjärnor klarast blänka och vi får fira julens fest, 

på våra sjömän varmt vi tänka och dem beundra allra mest. 

Sin plikt, sitt kall, de troget sköta, hur högt än havets vågor gå. 

Och vilka faror de än möta, uppå sin post de troget stå. 

 

Då glada julsångstoner klinga omkring vår tända julegran, 

kanhända nödsignaler ringa ombord av havets mörka Ran, 

Där stolta skepp och stormar bräcka och minor vålla fartygsbrand, 

där hoppets fyrar ofta släckas för sjömän på en önskad strand. 

 

Vid havets fasor dunkelt ana, då sjömän på en räddningsboj  

i dimman efter räddning spanar, då vågen yr kring svag konvoj. 

Hur gärna ville vi dem hägna och trygghet ge på upprört hav. 

Med sorg en tyst minut vi ägna åt dem, som där ha fått sin grav. 

 

Fast dimmor skymma, böljor brusa, Gud också uti djupet bor, 

såväl som uti rymder ljusa, för dem som på Guds kärlek tror. 

Den sjöman, som på vågor kalla mot faror kämpar utan lön, 

må känna den för sjömän alla samstämmiga och varma bön. 

 

Och tacksamt vi julgåvor sända med tusen hälsningar och namn. 

O, må de lyckligt till Er lända till glädje i var sjömanshamn,  

där svenska sjömän julen firar, där må de också väl förstå, 

att kärleken, som hemma spirar, den når ut över böljan blå. 

 

Må ”havets hjältar” kunna glömma i julens tid allt krig, all nöd. 

Må hemmets hälsningar så ömma åt deras färd ge hopp och stöd. 

Men framför allt må hjärtan vinnas för julens ljusa Kristustro. 

Kanhända barndomstron de minnas. Den gav ju frid och stilla ro. 

 
                                                                                 ESTER ANDERSSON. 
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Ur Smålandsposten N:o 203 Torsdagen den 28 December 1939. 
 

Dödsfall. 
 

  Efter en tids sjukdom avled natten till 

annandag jul f. boställsvärden och soldaten 

Carl Edvard Frisk, Norra Vare, Blädinge, i en 

ålder av 77 år. 

  Den bortgångne var bördig från Linneryd. I 

20-årsåldern tog han anställning som soldat 

vid Kronobergs regemente och tjänstgjorde 

där ett 30-tal år, varunder han befordrades till 

vicekorpral. Vid ingånget äktenskap tog han 

avsked och ägnade sig åt jordbruk. Till 

Blädinge kom han för ett 30-tal år sedan, där 

han senare blev arrendator på komminister-

bostället i Norra Vare, vilket arrende han för 

några år sedan överlät på en son. Den bort-

gångne var en gladlynt, vänsäll och skötsam 

person, som skaffade sig vänner, varthän han 

än kom. 

  Han sörjes närmast av maka och tre söner, 

samt syskon. Av sönerna är Albin stationskarl i Eslöv, Gustav arrendator på hemgården 

och Arvid snickare i Alvesta. 
 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 205 Söndagen den 31 December 1939. 
 

Dödsfall. 
 

  I en ålder av 72 år avled på fredagen f. 

stataren Emil Johansson, Oby, Blädinge.  

  Under de senaste åren var hans hälsa vack-

lande, men ingen anade, att slutet var så nära. 

Han var född i Nöbbele och kom i ynglinga-

åren till Blädinge, där han först hade anställ-

ning hos kapten Grönhagen på Espemon. I 

början av 90-talet kom han till Oby som kusk 

hos Key och har alltsedan haft sin verksam-

het förlagd till Oby gård, under sista tiden 

och så länge krafterna stodo honom bi som 

statare. Som erkänsla för långvarigt och tro-

get arbete erhöll han patriotiska sällskapets 

medalj i silver.  

  Johansson var en man av den gamla 

stammen, för vilken arbetsdagen aldrig blev 

för lång. Han utförde allt sitt arbete med 

största omsorg och punktlighet och var därför 

högt uppskattad av sina överordnade. 

  Närmast sörjes han av maka och fem döttrar, Alma, gift och bosatt i Särö, Ada vistas i 

Stockholm, Agnes, gift och bosatt i Växjö samt Paulina och Dagmar, gifta och bosatta i 

Blädinge. 

 

 
 

Tillkännagives 

att min älskade make 

vår käre far 

Carl Frisk 
i dag stilla och fridfullt insomnat i 

den eviga vilan i sitt 78:de 

levnadsår, djupt sörjd och i 

tacksamt minne bevarad av mig, 

barn, barnbarn, syskon, övrig släkt 

och många vänner. 

Norra Vare, Blädinge den 26 dec. 

1939. 

JOHANNA FRISK. 

Barnen. 

Barnbarnen. 

 

 
 

Tillkännagives 

att  

Gud hemkallat 

min älskade make 

och vår käre far 

Emil Johansson 
som lugnt och stilla insomnat i sitt 

73:dje levnadsår, djupt sörjd och 

saknad samt i tacksamt minne 

bevarad av mig, barn och barnbarn, 

släkt och många vänner. 

Oby, Blädinge den 29 dec. 1939. 

ANNA JOHANSSON. 

Barn och Barnbarn. 

Gaml. Ps. 477. 
 


