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Profnummer

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 18 December 1866.

WÄREND.
Södra sluttningen af det Småländska höglandet, med vattendrag som mynna genom
Blekinge, har så länge historien vet burit namn af Wärend. Detta land är till naturbildning
en något skålig högslätt, omsluten af skogbevuxna sidoåsar och inåt genomskuren af
talrika vatten. Dessa vatten draga sig åt landets midt, der de träffa stora bäckenformiga
försänkningar, alla med fall åt söder, och bilda så ett system af sjöar, bland hvilka de
ansenligaste äro Helgasjön, Salen och Åsnen. Alla dessa vattensamlingar ligga ännu på en
höjd af 5 till 400 svenska fot öfver hafvet. Tätt öster om sjöarne Åsnen och Mien begränsas den nämnda sänkningen af en låg landhöjd, som går ifrån norr till söder och afdelar ett
mera östligt system af vatten, som likaledes mynna genom Blekinge. Detta vattensystem
tillhör Värends sydöstra del eller Konga härad, hvilket härad af ålder haft sin vestra rågång i den nämnda midtel-åsen. Längst i sydvest bildar landet ett hörn, som skjuter öfver
in på Helgeåns vattenområde, så att gränsen här faller icke på den naturliga vattendelaren,
utan i den stora sjön Möckeln. I nordöstra delen af Wärend upprinna för öfrigt några
strömmar, hvilka, efter att hafva genomlupit Kalmar läns skogsbygd och landtbygd, kasta
sina vatten rätt öster ut i hafvet.
Landets beskaffenhet företer således en enkel och naturlig konfiguration, med bestämda
gränser och skarp afsöndring ifrån grannländerna. Dessa grannländer voro: i norr Niudungen, i vester Finveden, i söder Blekingen och en del af Skåne, samt i öster Kalmarlandet och Möre. Gränsen bildades åt alla sidor genom djupa och vilda skogstrakter.
Dessa skogstrakter intaga ännu åt söder, emot den gamla riksgränsen, ett bälte om flera
mils bredd. Vestra gränsen var ännu för få år sedan, i trakten af sjön Tjurken, blott en vild
hålskog, uppfylld af stenharg, myrar och oländig mark, och dertill utan väg, så att man
blott vintertiden kunde färdas emellan Wislanda och Wärend och Ryssby i Finveden. När
man från Wärend reser stora kungsvägen norrut, kan man knappast undgå att bemärka det
stora afstånd och den obygd, som skiljer de nordligaste kyrkorna i Wärend från deras
närmaste grannkyrka, gamla Hjelmseryd i Niudung. Och åt öster fortlöper den gamla
Kalmarvägen än i dag genom de skärfviga och oländiga holskogarne i Hälleberga och
angränsande socknar, en vildmark, ödsligare än kanske någon annan af dem som ännu
finnas qvar i gamla Göta rike.
De äldsta underrättelser som stå att vinna om naturförhållandena i detta således af sina
gränser fattade landområde, måste hemtas ifrån de gamla gårdsnamnen. Dessa namn, hittills föga rådfrågade af våra forskare, gifva nemligen, - om ock i de allra enklaste drag, en historia om land och folk, vid sin tid då det förra erhöll en fast, återbrukande befolkning. Rådfråga vi nu denna källa angående Wärend, så finna vi att landet, när det först
byg-des af sin nuvarande folkstam, ännu till större delen upptogs af en mäktig urskog,
som vid vattendragen på många ställen bildade ofantliga sammanhängande löfhult, och
blott åt den magrare grunden, på sandåsarne och emellan kärr och myrar, bar den vanliga
högnordiska barrskogen. Allt efter olika landmån och jordmån bestodo löfhulten af olika
slags träd, till en del af ädlaste art. Ofantliga jordvidder intogtos af ek- och bokskogar;
deremellan framträdde lönnen, linden, asken och almen i täta lundar, medan björken bildade skogens hufvudstånd å den lättare jorden samt å sidder och i dalgångar. Det hela var
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en blandning af sydländsk och nordisk skogsnatur, lika omvexlande som landet sjelft och
återgifvande alla de skilda lynnena hos vår fosterjord, ifrån den vilda, norrländska skogsmyren ända ned till det rika skånska bokhultet.
För att klart fatta den geografiska utbredningen af dessa forntidens praktfulla löfskogar,
behöfva vi allenast efterse hvilka gårdar i Wärend som ha dessa namn börjande eller lyktande på ”hult”, ”hylta”. Dessa ord bemärka nemligen i landets mål en skog af löfträd,
förnämligast af ek eller bok. Och af dessa namn, äfvensom af andra sammansättningar i
hvilka ingår namnet på något löfträd, förekomma i Wärend ett högst betydligt antal.
Serdeles är detta fallet inom Allbo härad, som ensamt räknar ej mindre än 144 gårdar med
namn på hult eller hylta, af hvilka 41 i Wirestad, 23 i Stenbrohult, 18 i Thorsås, 15 i Wislanda, 13 i Härlunda, 11 i Slätthög o.s.v. Hela södra fjerdingen af detta härad och stora
skiften af fjerdingen norr om Blädinge-bäck ha således i forntiden bildat nära nog blott ett
enda stort, sammanhängande löfhult. Nästan liknande har förhållandet varit i Kinnevalds
härad, hvars södra fjerding räknar 11 gårdsnamn på hult inom Urshults socken och 16
inom Almundsryd. I Konga härad förekomma dessa namn mera sparsamt: i Ljuder 6, i
Elmeboda 6, i Weckelsång 7 o.s.v. I Norrvidinge härad äro de allmännast i Bergs socken,
som har 6, och i Asa socken som har 7, Åsheda 12, Elghult 16, Algutsboda 16 o.s.v. Men
om redan dessa gårdsnamn tillåta oss en öfverblick af de stora sammanhängande löfhulten, - hvilka visserligen till det mesta bestodo af ek och bok; men jemväl af andra löfträd,
såsom Lönshult, Lindehult, Elmhult o.s.v., - så visa de i Wärend ytterst allmänna gårdsnamn, i hvilka namnet på olika slags löfträd, att landet i alla dess inre delar varit fordom
uppfyllt af löfskogar, ehuru icke allestädes i lika slutna och sammanhängande skogsstånd.
Vi hänvisa blott till gårdsnamn sådana som: Ekemoen, Ekewarfven, Eke, Fagereke,
Fröseke, Welleke, Bökemoen, Bökebacken, Böket, Wrångeböke, Ask, Eskås, Lönsås,
Lönshult, Lindås, Lindefälla, Lindeberg, Linneryd, Almås Elmisås, Elmeberg, Elmefall,
Hässlemoen, Hässlebäck, Hässle, Rotehässle, Saxabjörke, Lindbjörke, Björke o.s.v. Och
dessa slags namn förekomma i Wärend, såsom vi redan antydt, till ett högst betydande
antal.
I motsats till alla dessa namn, hänvisande på den fordna praktfulla löfskogsvegetationen,
framträder blott sällan minnet af gamla tiders barrskogar i gårdnamn lyktande på skog,
såsom: Ulfvaskog, Mörkaskog, Ledaskog, Högaskog, Bondeskog, Holstenskog o.s.v.
Största antalet af hithörande gårdnamn, nemligen tillsammans tolf, förekommer i det ännu
på furuskogar rika Uppvidinge härad. Emedlertid hafva jemväl barrskogarne i forntiden
haft en högst betydlig utsträckning, och antagligen hafva de gamla allmännings- och
gränseskogarne till det mesta bestått af dessa å magrare jord förekommande högnordiska
trädslag. Vi blifva då i stånd att bilda oss ett ungefärligt begrepp om de fordna barrskogarnes vidd och utsträckning, genom antalet af de utmål, hvilka ifrån gårdarne i den äldre
bygden blifvit tagna å de gemensamma, något sednare bebyggda allmänningsskogarne.
Dessa utmål heta på landets språk målar, och återfinnas talrikt i de yngre hemmansnamnen å sådana trakter, hvarest namnen på hult och hylta äro mera sparsamma. Konga
härad ensamt har således ej mindre än 140 gårdar med namn på måla, de flesta belägna i
häradets ännu af furuskogar uppfyllda södra och sydöstra del. – Elmeboda socken har
ensam 45 sådana namn. – Deremot har Allbo härad blott 14, hvaraf 7 vid södra gränsen i
Härlunda socken. Kinnevalds härads norra fjerding har blott ett enda; men i häradets
södra fjerding förekomma 37. I hela Norrvidinge härad finnas blott två sådana utmålshemman, deremot blifva de mer allmänna i Uppvidinge, som utom de redan omtalade
namnen på skog räknar 45 gårdar med namn på måla. Hursomhelst visa dock alltid dessa
gårdnamn på måla, att hemmanet icke är ett uråldrigt odalhemman, utan af yngre tillkomst, och således antagligen bygdt och odladt på den jord med ursprungligen svagare
vextlighet.
Vid en allmän öfversigt af all denna skogsvegetationens fordna rikedom i Wärend, som
flerfaldigt prisas i den år 1205 författade legenden om S:t Sigfrid, blir lätt att fatta, huru
konung Gustaf I:s hårda mandater emot fällande af ek, bok och bärande träd kunde blifva
en af de verksammaste orsakerna till den blodiga Dacke-fejden. I ett land, hvarest nära
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nog all för åkerbruk tjänlig mark i omätliga sträckningar upptogs af ek- och bokhult, såg
sig bonden genom dessa författningar våldförd i sin eganderätt och obilligt inskränkt i det
fria bruket af sin jord. Visserligen hade han någon ersättning genom den stora mängd svin
han vissa år kunde göda på ollonskogen; men denna afkastning föll ojemnt och var ovissare än skörden på åkern eller svedjelandet. Löfskogen, äfven den ädlaste, blef sålunda
för gården en börda och betraktades af jordegaren med ett slags fiendtlighet. Vi finna spår
af denna stämning hos folket i den skonsamhet häradsrätterna fordom gerna visade i fråga
om förseelser emot skogslagarne. Vid de mångfaldiga åtal som skogafogden anställde vid
Wärendstingen under kung Carl IX:s och Gustaf II Adolfs regering, var det blott sällan
förbrytaren blef straffad. Nämnden synes i allmänhet ha varit föga benägen att iakttaga
lagens skillnad emellan ”bärandes trä” eller ek axuldigra”, och ”dödveda trä” som saklöst
kunde fällas. Denna fiendtlighet, understödd af vår sednare slappa skogslagstiftning, har
fortlefvat ända in i vår tid. Ännu på 1830-talet såg författaren ”lågorna” eller ”tråsvältorna” af en präktig ekpark vid sjön Tjurken, lemnade att ruttna på marken. Efter flera
århundradens utrotningskrig återstår således nu mera blott svaga spår af skogsverldens
fordna herrlighet, och magra ferebuskar tvina nu på många af de åsar, hvilka ännu i mannaminne kransades af de praktfullaste ek- och bokhult. Både lagstiftning och folk synas
lika hafva förgätit, att skogarne äro ett vilkor för vårt lands beboelighet. Om således å ena
sidan skogslagarne icke böra onödigt och våldsamt ingripa i den enskildes rätt att bruka
sin jord, så är det å andra sidan blott en rå och falsk uppfattning af eganderättsbegreppet,
som ej ville inse, att denna rätt ej får sträckas utöfver hvad som kan förenas med landets
och samhällets eget bestånd. ”Ty” skrifver gamle kung Gustaf i sitt mandat af den 28
Febr. 1558, ”I mån sjelfve kunna besinna, att en hop skön bärande skog, der riket och den
menige man kunde hafva mycket gagn utaf, är snart förspilld och ödelagd, för en ringa
nyttas skull; men ganska sent uppvext och kommen till makt igen”

Ur Smålandsposten N:o 53 Onsdagen den 3 Juli 1867.
(annons)

Auktion.
Tisdagen den 16 inst. Juli kl. 12 på dagen försäljes genom
offentlig auktion frälseegendomen ½ till ¼ mtl. Espemoen
i Blädinge socken 1/8 mil från Wieslanda jernvägsstation
med varande gröda och fullständige inwentarier. Till
egendomen, som är bebygd för ståndspersoner och husen
brandförsäkrade för 9,000 rdr samt afgifterne inbetalde,
finnes trädgård af owanlig godhet, qwarn och öfrige förmåner för ett sjelfständigt jordbruk. Egovidden är 250
tunneland deraf 25 d:o utmärkt bördig i full wextkraft
warande åker, 54 d:o äng, 50 d:o stor kubb- och timmerskog och resten betesmark bevuxen med det resligaste
björke, 10 kor, 2 par oxar, 2 hästar och 15 á 20 får födas å
gården.
Egendomen är grafwationsfri och 10,000 rdr intecknade
som få innestå och resten af köpeskillingen kan gäldas om
så önskas, till större delen med goda säkerhetshandlingar.
Närmare underrättelser lemnar hr häradsskrifvare S.
Ekelund under adress Ljungby.
Espemoen i Juni 1867.
(617)

W.R. Mellin
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Ur Smålandsposten N:o 39 Onsdagen den 15 Maj 1867.
Omedelbara walsättet. Sedan wid kommunalstämmor vid Wieslanda, Blädinge och
Aringsås församlingar förslag blifwit wäckt derom, att wid wal af ledamot i riksdagens
andra kammare för Allbo härad det omedelbara walsättet borde begagnas, hafwa
wederbörande röstberättigade uti öfrige till walkretsen hörande församlingar blifwit öfwer
samma förslag hörde, och har enligt inkomna kommunalstämmoprotokoll röstningen
utfallit sålunda, att 231 röstande antagit berörda förslag, hwaremot 82 röstande ansett wal
medelst elektorer böra ega rum, hwadan och då alltså flertalet af de röstberättigade i
walkretsen förenat sig om det omedelbara walsättet, samma walsätt jemlikt 16 § i Riksdagsordningen den 22 Juni sistlidet år kommer att tillämpas wid wal af ledamot i riksdagens andra kammare för Allbo härad.

Ur Smålandsposten N:o 59 Onsdagen den 24 Juli 1867.
Emigrantbefordring. En svensk, som i våras begaf sig till Chicago i Amerika, meddelar
åtskilligt beträffande de iakttagelser han under öfverfarten varit i tillfälle göra. Han
skrifver bland annat:
Väl komna ombord, placerade vi oss så godt vi kunde i det för oss anvisade trånga
lastrummet. Vid afresan från Götheborg började en temligen stark blåst, som sedermera
öfvergick till storm. I anséende till de ständigt öfver däcket spelande vågorna var det
omöjligt att uppehålla sig der, och i lastrummet var vistandet ännu odrägligare. Ej nog
med, att egentligt mörker rådde der nere, – det fanns visst ett fönster, men det måste
öfvertäckas under sjögången, – der var dessutom så trångt, att man hvarken kunde ligga,
sitta eller stå. Var man nog lycklig att från början hafva erhållit liggplats, så kunde man
för det första ej ligga rak och för det andra vända på sig. Ville man förflytta sig från ett
ställe till ett annat, så måste det ske på fyra fötter, för att ej trampa ihjel de liggande. Då
härtill kommer, att man tidt och ofta blef nedsölad af de sjösjuka, och dertill ständigt
hörde jemmer och skrik från sjuka fruntimmer och barn, så var vistandet ombord på
ångbåten, under det stormen varade, allt utom behagligt.
På aftonen 1:e Maj fingo alla emigranterna, då i Liverpool, förflytta sig till ångbåten
”Hiberniau”. Vi trodde ju naturligtvis litet hvar, att vi ombord skulle komma i åtnjutande
af, hvad vi saknat å ångaren från Götheborg, nemligen större utrymme och sundare
kojplatser, men deri hade vi missräknat oss, ty The Montreal Ocean Steem Ship Company, hade annorlunda beslutat. Bolagets visa beslut var:
1/ att engelska resande skulle hafva det rymliga och ljufva mellandäcket akterut, oaktadt
deras antal var mindre än skandinavernas,
2/ att det förut varande mindre mellandäcket skulle upplåtas åt de skandinaviska
fruntimren, jemte barnen,
3/ att alla skandinaviska manspersoner skulle placeras i ett lastrum under mellandäcket
förut.
Nu har man betalt plats å mellandäck och så blir man nedstufvad i ett lastrum, der det är
omöjligt att stå i upprätt ställning och der det är mörkt som i grafven. Sådant akta
emigrantagenterna sig för att omnämna, då man köper biljett, då lofvas man den bästa
behandling, någon kan tänka sig. Hvad är nu att göra sedan man en gång köpt biljett?
Man måste finna sig i sitt öde och intaga den plats, man får sig anvisad. Så blef äfven
förhållandet med oss. Så förargade vi än voro, måste vi likväl krypa ned i vårt lastrum.
Med sängplatser var det deremot väl anordnat å ”Hiberniau”, ty hvarje mansperson hade
hvar sin hängmatta att ligga uti, och hvarje fruntimmer hade äfven ensam sängplats
afstängd i kojerna.
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Ur Smålandsposten N:o 48 Onsdagen den 17 Juni 1868.
Skogseld. Sedan hemmansegaren Anders Jonasson i Ramsåkra af Blädinge socken den
3:dje dennes utsatt eld å en å hans egor befintlig mossodling, hade wid middagstiden den
6:te dennes genom inträffad stark blåst, eld fattat uti en utombemälde odling warande
mosse och innan kort spridt sig till en närbelägen skogstrakt, tillhörig klockaren Jonsson i
Blädingenäs. Efter det folk från angränsande byar blifwit uppbudadt, lyckades man att
omkring kl. 6 e.m. samma dag hämma eldens widare framfart. En areal af omkring 50
qvadrat-refwar hade elden öfwerfarit. Någon väsentlig skada har dock ej härigenom
uppkommit, enär de trakter elden öfwergått bestodo hufwudsakligen af mindre ståndskog,
risfällor och en del mader. Någon vårdslöshet wid eldens uppkomst synes ej warit begången. Den odling hwarifrån elden spred sig, war omgifwen med en 6 fot bredt och med
watten försedt dike.
Ångbåtsfarten, mellan Malmö och Köpenhamn har nu antagit den liflighet, att de å
nämnde linie gående fartyg måst öka sina turer, och hwad bättre är, under det passagerareafgiften nedsatts. Det närmare härom kan inhemtas på af annons, som nu och framgent blifwer synlig i wår tidning.
Utwandringen till Amerika. Under tiden från den 6:te sistlidne Mars till den 5:te innewarande Juni har öfwer Götheborg befordrats 11,017 emigranter till Amerika, deraf 7,866
fullwexta personer, samt 2,185 barn mellan 1 och 12 år och 946 barn under 1 år gamla.
Största delen af dessa utwandrare har warit från Småland och Westergötland. Med ångfartygen Cato och Hero skulle i fredags afresa från Götheborg 6 á 700 emigranter.

Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 18 Januari 1868.
(annons)

Auktion.
Fredagen den 24 i denna månad kl. 2 e.m. kommer
owilkorligen genom öppen auktion och till den högstbjudande att försäljas 3/8 mtl. kronoskatte Blädingsåhs
Östergård, tillhörigt Anders Peterssons derstädes konkursmassa. Hemmanet, som är beläget i Blädinge socken,
3 mil från Wexiö och ¾ mil från närmaste jernvägsstation, är bebygdt med ett bonings- och ett ladugårdshus
samt vinter- och sommarföder omkring 12 fäkreatur, 1
häst och 6 får.
Hemmanets öfrige egenskaper och köpvilkoren tillkännagifvas vid auktionstillfället.
Wexiö och Blädingenäs den 13 Januari 1868.

E. Lundberg.

P. Magni.

Sysslomän.

Ur Smålandsposten N:o 74 Onsdagen den 16 September 1868.
Skörden i Nordamerikas Förenta Stater, har blifwit i år owanligt god. Man är nu endast bekymrad öfwer hwart man skall wända sig för att kunna afyttra öfwerflödet. New
Yorks handelstidning har för den 12 dennes yttrat bland annat: Wår spanmålsskörd i år är
en af de rikaste, som någonsin förekommit i Förenta Staterna, om äfwen ingen spanmål
blifwit skördad i Europa, skulle mycket wäl denna wärldsdels behof kunna fyllas af wårt
öfwerflöd.
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Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 29 Augusti 1868.
(annons)

Auktion.
Genom auktion som förrättas å Alfwestad gästgifwaregård Lördagen den 5 näste September kl. 10 f.m.
försäljas Johan Peterssons konkursmassas fastigergård i
Blädinge socken. Om hemmanets beskaffenhet, grafwationer och wilkoren för köpet tillkännagifwes wid auktionen.
Inteckningaegare i hemmansdelen warda härmed kallade
att wid tillfället bewaka deras talan.
På samma gång komma särskildt att försäljas dels en del
bjelkar och sparr å Alfwestad bangård, dels huggen och
ohuggen skog inom Hjortsberga och Rydaholms socknar.
Betalningstiden är härföre 12 månader.
Blädingenäs den 26 Augusti 1868.
(869)

P. Magni.

Ur Smålandsposten N:o 88 Onsdagen den 4 November 1868.
Warningar för utwandrare, inströmma nu i mängd från Amerika, alla skildrande den
förfärliga nöd, i hwilken de wanligen försjunka, som utan att ega något kapital, begifwa
sig ditöfwer, för att ”söka lyckan”, en bedräglig gyckelbild, som wiker undan från den,
hwilken endast åtrår hennes yttre håfwor. Men dessa warningar oaktadt strömma dock
den ena skaran efter den andra ut, liksom drifna af ett blindt begär att framför allt lemna
det gamla fosterlandet, hwilket de likwäl äro skyldiga så mycket. Det är med förfäran wi
gång efter annan se familjefäder och mödrar draga ut med hela barnskaror omkring sig,
ofta utan att ega mera än de penningar, som behöfwas för färden fram. Der väntar ej
sällan arbetslöshet, oftast brist – och nöden der är desto gräsligare, som man befinner sig
ensam, öfwergifwen i ett fremmande land, hwars folks karaktär, likgiltigheten för andra
och deras behof är ett betecknande drag. De små ryckas bort af nöd och elände, och de
gamla stå kanske i förtid brutna wid arbetslöshetens rand, bittert grämande sig öfwer att
ha lemnat ett torftigt, men dock lugnt hem för lyckans glitterguld, hwilket blir, såsom i
sagan, en wärdelös sten, då det nås med handen.

Ur Smålandsposten N:o 18 Onsdagen den 3 Mars 1869.
(annons)

Auktion.
Onsdagen den 17 instundande Mars kl. 10 f.m. blifwer
entreprenadauktion förrättad i Blädinge sockenstuga å
såwäl murarearbete in- och utwändigt å Blädinge kyrka
som bemälda tempels målning med oljefärg inwändigt.
Arbetet skal werkställas under loppet af förstkommande
Maj och Juni månader. Borgen bör wid klubbslaget presteras af entreprenören för arbetets bestånd och fullgörande å utsatt tid. Penningar erhållas emellan af arbetets fortgång.
Widare upplysning meddelas wid auktionen.
Wieslanda den 27 Februari 1869.

A. E. Eggertz.
(268)

Pastor
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Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 14 Juli 1869.
(annons)

Sammanträden.
Borgenärerna uti Johan Peterssons i Färanäs konkurs
kallas att sammanträda hos Peter Andersson wid Wieslanda Bangård Måndagen den 2:e nästa Augusti kl. 2 e.
m. för granskning af sysslomannens redowisning öfwer
förwaltningen.
W. Thorsås den 5 Juli 1869.
(760)

Uti Magnus Anderssons i Färanäs konkurs kallas att sammanträda å Alfwesta Gästgifwaregård Thorsdagen den 29
dennes kl. 10 f. m. för att granska sysslomannens redowisning öfwer förwaltningen.
W. Thorsås den 2 Juli 1869.

A. Sjöberg.
(771)

Rättens ombudsman.

Ur Smålandsposten N:o 80 Onsdagen den 6 Oktober 1869.
Ur ett bref från Amerika, som blifwit till redaktionen meddeladt, återgifwa wi följande:
Wår resa war ryslig, storm, störtregn och sjösjuka förföljde oss under en del af wägen,
de glänsande förespeglingar om lönande arbetsförtjenst, som blifwit oss gjorda, gingo
alldeles upp i rök. I Newyork råkade wi ut för bedrägliga svenskar, som under sken af att
hjelpa, på allt sätt sökte att stjelpa oss. Jag och min hustru hafwa nu efter tusen bekymmer
ändtligen fått plats hos en farm, men der wi med strengt arbete hafwa ett knappt bröd för
oss och wåra två barn. Bed för all del bror och swåger ej resa hit, hemma finnas åtminstone ärliga och hjelpsamma menniskor, häråt måste man frukta för hwar och en och någon hjelp kan man ej påräkna äfwen om af släktingar. I Amerika tyckes den åsigten
ensamt wara gällande att ”man är sig sjelf närmast”. För några dagar sedan mättade wi
och hyste öfwer natten en swensk qwinna med tre barn, hwars man gifwit sig westerut
och hwilken hon på två månader ej sport till. Hon bad till Gud att med sina små snart få
återwända från detta hjertlöshetens land till gamla Swerige. Hon hade wistats flera
weckor på en fattigbarack i Newyork samt hade nu, efter att hafwa försålt sin lilla lösegendom, gifwit sig ut med barnen för att uppsöka sin borttappade man. Sådana besök
hafwa wi ofta och det är jemmerligt att se unga arbetsföra landsmän, som i det gamla
Swerige skulle kunna taga sig godt ut, är i synnerhet till följe af okunnighet i språket,
drifwa omkring som tiggare.

Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 23 April 1870.

Amerikabref.
New York d. 20/3 1870.

Ingen råder jag resa hit, ty här får mången först weta hwad werklig nöd är. Huru mången
stackare går ej här utan bröd för dagen, som hemma haft, om ej öfwerflöd deraf, så
åtminstone fullt upp. Hos dessa ”Landcompanier” och ”Agenter”, som utlägger för allmänheten förgyllda snaror i form af lockande broshyrer och puffande annonser, som
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lofwar guld och gröna skogar, men som endast hafwa vinstbegäret i kikaren, finnes ej
något hjerta och samvete. Ju mera de kunna roffa åt sig från den fattiga emigranten, ju
bättre tycka de det är. Hwad som mycket bidrager att hitnarra personer är utan twifwel
den falska ambitionen hos mången härwarande, som skrifwer hit till slägt och wänner, at
han har det bättre än hwad han werkligen har. Hur mången har ej hört säga: ”Det skall hin
skrifwa hem till de mina och säga, att jag har det så dåligt som jag har, ty jag skulle då
endast göra dem ledsna”. Har han ingen plats skrifwer han: ”Jag har wisserligen en plats
men ej synnerligen god”. Har han en plats med t.ex. 5 dollars i weckan, så låter det: ”Jag
har en plats med 10 dollars per wecka, men wäntar förhöjning” etc. etc. Hur månget
”Lejon” från Swerige har jag ej sett här gå uti en kostym, som mera liknar tiggarens än
gentlemannens. Gör man promenad ned till Castle-Garden, (dit alla emigranter som anlända till New York först föras) så får man se mången ganska uppskakande syn, som här
är onödigt att upprepa. Jag läste en korrespondentartikel från Norra Amerika till
Götheborgs-Posten, deruti korrespondenten påstod, att ingen som will arbeta, behöfwer
gå utan arbete. Detta är ett fullkomligt misstag. Den wärde korrespondenten går sedan
före jul utan arbete och då jag för en tid sedan träffade honom, wisste han ej när han
skulle få återgå till det. I ett bref till mig skrifwer han: Allestädes klagar man öfwer
arbetsbrist. ”Jag är nyligen återkommen från Chicago, dit jag for för att höra mig om, att
äfwen der lika uselt”. Sjelf företog jag en resa till Boston och Lowell för att söka arbete,
men öfwerallt afslag. I Lowell besökte jag omkring 60 á 70 fabriker. På många af dessa
war halfwa arbetsstyrkan afskedad, på andra arbetades endast wissa dagar i weckan. De
flesta woro ylle- och bomullsfabriker. 29,000 flickor arbetade i denna stad på fabrikerna.
Dessa fingo i främsta rummet qwarstanna ty deras daglön war mindre än karlarnes.
Då man kommer till Amerika, får man afsäga sig alla beqwämligheter, åtminstone till en
början. Sofwa i kallrum, påstås wara helsosamt, men jag har åtminstone ej kunnat finna
det, ty då man nedlägger sig och uppstår, kan man lätt i kylan ådraga sig en sjukdom, som
kan blifwa efterhängsen för hela lifwet. Jag har också på en tid blifwit så stelbent som en
30-års gammal åkaretamp. Ni må ej tro, att det ej finnes annat än kalla rum! Jo bevars vill
man blott betala, så kan man äfwen få warma, men denna njutning är ej för sådane, som
ingen eller liten inkomst hafwa, för sådane som måste wända centen flera gånger innan
man wågar gifwa ut den. Sorgligt är att behöfwa nämna för hitkommande landsmän:
”Undwik så mycket som möjligt Dina egna landsmän, ty wanligen blifwer Du först af
dem luggad. Ännu en gång beder jag den som ernar resa hit att betänka sig många gånger
innan han företager den långa resan. Att han förr eller sednare kommer att ångra sig
antager jag för gifwet. Kommer man då hit med familj är måttet rågadt, inte nog med att
han sjelf kommer i elände, utan att äfwen draga sin familj dit. De ende som jag skulle
wilja tro hafwa någon nytta af att resa hit, är wåra ”lättingar”. Dem, tyckes mig, skulle det
göra mycket godt att komma hit. För några dagar sedan träffade jag en ung svensk f.d.
löjtnant, som hemma lefwat öfwer sina tillgångar, och som här fått genomgå många hårda
öden. Han sade: Jag tackar Gud jag kom hit så fort jag kunde, ty här har jag fått lära mig
att taga skeden i vackra handen. Den enda önskan jag har är att mina f.d. kamrater äfwen
kunde lära sig detsamma, men hemma går det ej, hit måste de. I nästa bref skall jag omnämna svenska förhållanden m.m. i New York.

M. B.

Ur Smålandsposten N:o 37 Onsdagen den 11 Maj 1870.
F. d. Landshöfdingen Grefwe Carl Mörners jordfästning försiggick förliden Söndag kl.
5 e.m. i härwarande Domkyrka.
Någon bjudning hade ej utfärdats, hwarföre Stater och Corpser samlades å stadens stora
torg samt der slöto sig till likwagnen. Wid inträdet i kyrkan uppspeltes en sorgmarsch,
hwarefter Musik-Sällskapets stora kör afsjöng Ps. 452. Jordfästningen förrättades af
Boskopen Doktor Hultman, som inledde densamma med ett djupt gripande liktal öfwer 1
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Cor. 15: 51. ”Alle måste wi förwandlade warda”, efter hwars slut kören afsjöng Mozarts
”Requiem” Sedan jordfästningen försiggått sjöngs Ps. 491-4.
En otalig menniskomassa fyllde det rymliga templet, för att säga ett sista farwäl åt den
ädle man, hwars stoft nu inwigdes åt den ewiga hwilan. Liket kommer att i dag afföras till
familjegrafwen i Blädinge kyrka.

Ur Smålandsposten N:o 39 Onsdagen den 18 Maj 1870.

Bref från Amerika.
Chicago i April 1870.

Sedan jag numera hunnit göra mig någorlunda bekant med spänningar och förhållanden
härstädes, får jag meddela följande:
Efter tvenne månaders uppehåll i New York åtföljde jag den stora pulsådren för emigrationen till Chicago, hvarest jag vistats sedan den 1 November nästlidna år, med undantag
af en månad, hwarunder jag gjort en utfart till Mississippi, för att göra mig underrättad
om derstädes wistande och den senare tiden dit emigrerade landsmäns förhållanden.
Den stora arbetsbrist, som i nästan alla Unionens östra stater der sista året warit rådande,
har öppnat en ny ström för emigrationen, och stora spekulationer i denna wäg förberedas
här i Chicago, hwarigenom den hwita arbetsklassen blifwer i negrarnas ställe en inkomstkälla eller en spekulation deråt. Flera personer emnar sig i Maj månad till Swerige med
flera tusen s.k. fribiljetter för resa från någon skandinavisk hamn från Mobile i Alabama.
Lyckas de att öfwertala ett större antal personer att göra sig sällskap till det, som de uppgifwa, ”Förlofwade landet”, så göra de otwifwelaktigt goda affärer, enär de betingar sig
25 dollars för hwarje familj, som genom dem öfwerlåtes till den mestbjudande såsom
tjenstehjon eller såsom s.k. hälftenbrukare. För min del afråder jag alla att lita på dessa
samwetslösa bedragare, hwilkas enda uppgift är att förtjena penningar. En olägenhet, och
den största är klimatet, som ej passar nordbon. En annan sak är den dåliga kost, som bestås af och wanligen utgöres af fläsk och majs- eller kornbröd, och hwartill kommer, att
under den warmare årstiden ej annat drickbart watten finnes än hwad som under wåren
samlas uti gropar under boningshusen, om man så ens kan benämna de jordkulor och usla
kojor, som för detta ändamål äro upplåtna. September och Oktober månader medföra
företrädelsewis också stor dödlighet ibland dem wid klimatet owanliga befolkningen. Wäl
wore för de omkring 2,000 svenskar, som blifwit eller blifwa hitlockade, om jag misstagit
mig. Någon emigration åt södern borde i alla händelser ej ega rum under året förrän i
slutet af Oktober.
En sjelfständig och oberoende tidning, som förde sanningens språk här på platsen skulle
kunna om icke stäfja emigrationen, åtminstone gifwa den en bättre rigtning. Den, som likt
mig dagligen sett och ser bedragare och bedragna att önska de förra afslöjade och de
senare upplysta om rätta förhållandet, borde i sanning önska få den werkliga ställningen
belyst inom en tidning, som komme att öppna ögonen på både unga och gamla och
således borde företrädelsewis gagna dem af mina landsmän, hwilka ännu lefwa i den
fåwitska tron, att man behöfwer blott komma hit för att skära guld med teljknifwar.

B. T.

Ur Smålandsposten N:o 48 Lördagen den 18 Juni 1870.
Olyckshändelse. Lördagen den 4:de dennes, inträffade wid Oby ångsåg, tillhörigt friherre
Walfrid Gyllenkrok, den olyckshändelsen att en derstädes anstäld arbetare, torparen
Johannes Christoffersson från Nyatorp u. Målerås i Wieslanda socken, under det han war
sysselsatt med att bortbära brädor från maskinen, tillfälligtwis snafwade baklänges öfwer
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en igång warande cirkelsåg med den olyckliga påföljd, att sågklingan skar honom i twenne delar från högra höften snedt öfwer bröstet och hjertat till wenstra axeln, derwid döden
ögonblickligen följde.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 7 Onsdagen den 25 Januari 1871.
Bland swenskar, nyligen aflidna i Amerika, nämnes Johan P. Bergqwist från Blädinge
socken, död i Chicago den 20 december, 26 år gammal. Detta dödsfall har Chicagotidningen ”Gamla och Nya Hemlandet” anmodat oss att till underrättelse för den aflidnes
släktingar och wänner på detta sätt tillkännagifwa.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 87 Onsdagen den 1 November 1871.
Förnyad arrendeauktion å stomhemmanet 2/8 mtl Blädinge i Allbo härad kommer att
såwäl på stället som å landskontoret härstädes hållas onsd. den 22 d:s kl. 11 f.m. derwid
hemmanet för bortlemnande på arrende under tjugo års tid från den 14 mars 1872 utropas
för den fastställda minimi-arrendesumman 102 kft 5 kannor spannmål, hälften råg och
hälften korn, och 3 ctnr smör, hwilka båda artiklar skola lösas med penningar efter hwarje
års medelmarkegångspris, samt årlig städja till belopp af 100 rdr rmt. Anbud utöfwer
berörda belopp böra göras i penningar.

Ur Smålandsposten N:o 53 Onsdagen den 3 Juli 1872.
Wid wal till komminister i Blädinge sistlidne Söndag erhöll vice Pastor L. Sjöborgh de
fleste rösterna.

Ur Smålandsposten N:o 17 Fredagen den 28 Februari 1873.
(dödsannons)

Tillkännagifves
att den käre Guden i sitt förunderliga råd
behagat hädankalla
kyrkovärden M. PETERSSONS
i Hult af Blädinge socken,
innerligt älskade maka

Sara Katrina,
Onsdagen den 26 Februari 1873 kl. 8
f.m., i en ålder af 41 år, 10 månader, 2
dagar; efterlemnande Make och 8 Barn i
stor sorg och saknad.

--------1 Thes. 5: 9–11. Sv Ps.-B. N:o 477: 5–7.
(275)
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Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 11 November 1873.
(dödsannons)

Tillkännagifves
Att Herren efter sitt allvisa råd,
behagat den 5 November 1873, kl. 6
e.m.,
hädankalla

Kyrkovärden

Magnus Petersson
i Hult, af Blädinge socken,
Ett anspråkslöst ljus, som lyste och
värmde så i helso- som sjukdomsdagen
I en ålder af 45 år, 10 månader och 17
dagar, djupt sörjd och saknad af 8 barn,
anförvandter och vänner.

--------Dav. Ps. 119: v. 165. Sv. Psb. N:o 492:
vv. 9, 10.
(1318)

Ur Smålandsposten N:o 3 Fredagen den 9 Januari 1874.
Auktion.
Genom offentlig auktion
som förrättas i Hult Thorsdagen den 15 instundande
Januari kl. 12 på dagen, kommer att till försäljning
utbjudas 1 till 5/8 förmedladt mantal kronoskatte Hult,
beläget i Blädinge socken 3/8 mil från socknekyrkan, 1
mil från Alfwesta samt ¾ mil från Wislanda jernwägsstation; hemmanet är af god beskaffenhet, har cirka 35
tunneland åker och odlad jord, bestående af swartmylla
på jätterbotten, som i årlig afkastning lemnar omkring
150 tunnor spannemål utom rotfrukter, winter- och sommarföder 20 st. fäkreatur samt 1 par hästar.
Till gården lyder 4 stycken jordtorp som årligen utgöra
312 karl-, samt 154 qvinsdagswerken på egen kost, jemte
en del andra tjenstbarheter.
Skog finnes mer än till husbehof der af en betydlighet
wed och byggnadswirke till afsalu.
Åbyggnaderna äro i gått stånd, de äro brandförsäkrade i
allmänna brandförsäkringswerket för byggnader å landet
för 5,000 rdr rmt samt premierna derför inbetalta.
Hemmanet får af blifwande köpare tillträdas den 14
nästkommande Mars. Betalningswilkoren kan lämpas
efter en reel köpares önskan och kommer att wid auktionens början tillkännagifwas.
Liatorp och Målensås den 29 Dec. 1873.
Efter anmodan:

J. M. Carlsson.

(13)
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Ur Smålandsposten N:o 9 Fredagen den 30 Januari 1874.

Auktion.
Torsdagen den 5 och Fredagen den 6 februari försäljes å
auktion i Hult i Blädinge socken, arffallen lösegendom
efter aflidne kyrkovärden Magnus Petersson och hans
hustru, nemligen guld, silfwer, tenn, koppar, jern och
träwaror, glas och porslin, möbler, flere lisp. fjeder m.m.,
sängkläder, en stor del linne samt de aflidnas gångkläder,
diverse åker och jordbruksredskap, par och enbetsselar,
hudar och skinn, ett tröskeverk med harpa, kreatur, ett
sto, ett föl, två par oxar, ett par stutar, åtta kor, fyra ungnöt, får och svinkreatur, spannemål och potäter, foder af
hö och halm samt löf, 3/16 dels mtl i uttappade sjön
Kölnen m.m. som ej uppräknas.
Med betalningen lemnas tre månaders anstånd. Auktionen börjas hvarje dag kl. 10 f.m. Restauration, samt
foder till hästar är att tillgå på stället, mot kontant betalning.
Blädingenäs den 26 januari 1874.
Efter anmodan
(151)

P. Magni

Ur Smålandsposten N:o 45 Fredagen den 5 Juni 1874.
Skogsegendom till salu.
Ett till 5/8 förmedladt mantal kronoskatte Hult, beläget i
Blädinge socken ½ mil från kyrkan, 1 mil från Alfvestad
och ¾ mil från Wislanda, men blott ¼ mil från jernbanan
vid lastningsplats, har 35 tunneland åker och svartmylla
på jetterbotten, cirka 60 tunl. äng och 236 tunl. betes och
skogsmark, af hvilken omkring 150 tunl. är beväxt med
vacker barr- och löfskog af många slag.
Åbyggnaderna äro brandförsäkrade i rikets allmänna
fond för byggnader på landet samt alla premier inbetalta
för evärderligt.
Boningshuset innehåller, i två våningar, 9 rum och kök
m.m., samt är omgifvet af trädgård med en mängd stora
fruktträd. Fyra torpare å gårdens egor utgöra 332 mansoch 54 qvinsdagsverken på egen kost jemte flera andra
tjenstbarheter.
Egendomen säljes, jemte gröda och inventarier, på fördelaktiga vilkor, att när som helst tillträdas, i anseende till
egarens förestående afflyttning från orten. Och kan större
delen af köpeskillingen blifva innestående mot inteckning. Uppgörelse kan träffas antingen med egaren, som
ännu bor på stället eller ock med nämndemannen:
P. J. Magnusson, under adress Hof & Wexiö.
(874)
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Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 68 Tisdagen den 25 Augusti 1874.
Nästa Måndag den 31 dennes
kl. 10 f.m. låter landtbrukaren G. Swensson i Hult, Blädinge socken, i anseende till afflyttning, genom auktion
försälja en stor del lösegendom af silfwer, koppar, jern
och träsaker, bättre förmaks- och andra möbler, glas,
porslin och kökssaker, åkerbruks- och körredskap af
många slag, hvaribland 1 bättre åkwagn för en eller twå
hästar med seldon, 3 par oxar, 1 häst, 7 st. kor och ungkreatur, 1 större swin samt diwerse waror.
Hof den 24 Augusti 1874.
(22)

P. J. Magnusson

Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 8 Februari 1876.

Bortstulet.
Natten emellan den 3 och 4 Februari bortstals i Blädinge
Stom ett ljusrödt stokreatur af medelstorlek, 11 år gammalt, med hvit stjerna i pannan, och en liten snopp jemte
en ny med grått tyg klädd mörkblå, kritrandad kärra med
tillhörande sele och flätad töm. Hederlig vedergällning
utlofvas till den som tillrättaskaffar det stulna och derom
lemnar upplysning till kantor I. Jonsson i Blädinge.
(239)

Ur Nya Wexiöbladet N:o 45 Lördagen den 15 April 1876.
Större skogsaffär. Den Oby egendom i Blädinge socken tillhörande skog är af friherre
W. Gyllenkrok såld till wirkeshandlaren Ingemar Svensson i Wislanda för 225,000
kronor.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 5 Lördagen den 13 Januari 1877.
Wådadöd. Vid s.k. lekstuga eller dansgille i Blädingeås by af Blädinge socken den 20:de
sistl. december blef stämningen på natten temligen lifvad, och det började gå bullersamt
till. Ibland andra hade hemmansbrukaren Jon Svensson i Blädingeås, känd såsom en ifrig
Bachidyrkare, tagit sig väl mycket till bästa af den förrädiska drycken. Modet växte hos
den bullrande och stojande skaran, allteftersom ruset hann göra verkan. Man ville genom
en och annan kraftyttring visa sig duktig på andras bekostnad, kragtag togos, och knuffar
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utdelades, i all vänskap förstås, dock så att en och annan af hjeltarna stupade, men blott
för att ånyo resa sig och ragla in i den på lek pågående striden. Det var likväl en som ej
vidare förmådde resa sig, och denne var ofvannämnde Jon. Han låg der som en slagen
Bachihjelte, med fradgan i mongiporna, och stönade redlös. Vänskapliga armar togo
honom om hand och buro honom hem till hustru och barn, der han på tredje dagen afled
af blodkongestion åt hjernan, utan att spår till yttre våld å den döda kroppen kunnat
förmärkas. – Här hafva vi således en ny anledning till varning för bränvinets användande
vid folksamlingar. Det är tyvärr en allt för sorglig erfarenhet, att vid sådana tillfällen den
omåttligt använda rusdrycken vanligtvis till något hem sänder en jobspost.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 17 Lördagen den 10 Februari 1877.
Sjelfmordsförsök. I Sydsv. Dagbl. Snällp. läses; På ångfartyget ”Falken” kapt. Hjärne, i
tisdags afton afgick från Lübeck, medföljde såsom passagerare en snyggt klädd karl,
svensk till börden och omkring 20 år gammal. Under färden visade han tecken till
sinnesrubbning, talade om ett dråp, hvartill han skulle gjort sig skyldig, och uppförde sig
för öfrigt så att kaptenen fann sig föranlåten att sätta honom under bevakning. På morgonen, då fartyget befann sig mellan Falsterbo och Dragör, smög karlen sig ifrån väktaren
och hoppade i sjön. Kaptenen som befann sig på kommandobryggan, observerade att
någon föll öfverbord, och kommenderade genast stopp och back. Oaktadt stark sjögång
rådde, lyckades man hastigt sätta ut en båt och komma den drunknande till hjelp; enär
kläderna höllo honom uppe en liten stund, hann båten fram och sjelfspillingen blef lyckligt upptagen. Vid ångbåtens framkomst till Köpenhamn öfverlemnades han till dervarande polis för vidare befordran till hemorten, som sades vara i trakten af Alfvestad.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 23 Lördagen den 24 Februari 1877.
Dråp. Under rubriken ”Sjelfmordsförsök” återgåfvo vi i n:o 17 af vår tidning en notis ur
”Sydsv. Dagbl. Snällposten”, hvari omtalades att en från Alfvestadtrakten bördig, snyggt
klädd passagerare å ångfartyget ”Falken” på tur från Lübeck tisdags aftonen den 6:te
dennes visade tecken till sinnesrubbning, talade om ett dråp, hvartill han gjort sig skyldig,
och uppförde sig för öfrigt så att kaptenen fann sig föranlåten att sätta honom under
bevakning. Följande morgon då fartyget befann sig mellan Falsterbo och Dragör, smög
karlen sig ifrån väktaren och hoppade i sjön. Oaktadt stark sjögång rådde, blef han dock
upptagen och vid ångbåtens framkomst till Köpenhamn öfverlemnad till dervarande polis
för vidare befordran till hemorten.
I n:o 5 af denna tidning meddelade vi under rubrik ”Wådadöd”, att hemmansbrukaren
Jon Swensson i Blädingeås af Blädinge socken någon af dagarna före jul tillsammans
med flere andra personer förtärt en omåttlig mängd bränvin, att derefter brottning egt rum
och mer eller mindre vänskapliga knuffar utdelats, att än den ene än den andre kullknuffats, ibland andra äfven nämnde Jon Svensson hvilken till slut ej vidare förmått resa
sig, utan i redlöst tillstånd blifvit buren till sitt hem, der han efter ett par dagar afled af
blodkongestion åt hjernan.
På förmiddagen söndagen den 17 december förlidit år hade ofvan nämnde Jon Svensson,
medtagande bränvin, begifvit sig till 21-årige drängen David Andersson, hvilken sex
veckor förut hemkommit från jernvägsarbete i Norrland och äfvenledes var hemma i
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Blädingeås by. Här samlades under förmiddagens lopp flere personer, och bränvin
efterskickades i många omgångar och förtärdes, tills de allesammans började blifva
druckne. Vid 2-tiden beslöts att man skulle besöka en granne. Inne hos denne woro förut
några personer, och bränvinsflaskan var redan i full gång. Det var ju naturligt att de sist
anlände icke kunde lemnas utan traktering. Härefter var det som brottningen började,
först inne i stugan och derefter ute på den frusna marken. Ruset gjorde allt mer och mer
verkan, och bland andra gingo efter en stund derefter Jon Swensson och David Andersson
åter in i stugan, der den senare snart kastade sig på en soffa och öfverlemnade sig i
Morfei armar. Jon Svensson som af gammalt var känd att vara en stor supare och dertill
retfull och grälsjuk, kunde naturligtvis icke nu tåla att hans kamrat och supbroder för
dagen låg på det sättet, utan började på allt sätt oroa och reta honom för att få honom
vaken. Ett år förut vid jultiden, hade Jon på något sätt förfördelat David. Detta rann den
senare nu i sinnet, och i vredesmod rusade han upp från sin plats, samt gaf Jon ett slag för
bröstet så att denne föll baklänges. Då Jon ej vidare syntes vilja stiga upp och fortsätta
den af honom sjelf framkallade leken, reste David honom upp men endast för att åter på
samma sätt kasta honom baklänges, och härmed fortsattes en lång stund utan att någon af
de innevarande kände sig manade att lägga sig emellan och afbryta den till misshandling
öfvergångna leken. Jon Svensson var derefter sanslös och blef i detta tillstånd buren till
sitt hem, der han påföljande tisdag afled.
Vid företagen polisundersökning var David Andersson ej att anträffa, han troddes hafva
lemnat orten, utan att någon kunde uppge hvart han tagit vägen. Så snart kronolänsman
Hjertqvist i Alfvestad erhållit kännedom om ofvan nämnda notis i ”Sydsv. Dagbl.
Snällposten”, telegraferade han genast till polisen i Köpenhamn om den räddade sjelfspillingens försändande hit till Wexiö. Och nu sitter David Andersson å härvarande cellfängelse. Vid rannsakning sistlidne tisdag upplästes en polisrapport från Köpenhamn,
enligt han redan der aflagt fullständig bekännelse, hvilken han nu inför häradsrätten i allt
vidhöll.
Strax efter dråpet hade David Andersson i allt ångrat sin gerning och fruktade för att
blifva gripen. Han beslöt derför att resa till Amerika och begaf sig till Lübeck, der han
ämnade stanna hos en bekant till våren, emedan han ej hade några penningar med sig för
resan öfver Atlanten. Emellertid varnades han genom bref från sina anhöriga att länge
dröja i Lübeck, emedan ”länsmannen” fått kännedom om hans vistelseort. Han ämnade
just begifva sig till Köpenhamn, för att der afvakta lägenhet, när han fick det olyckliga
infallet att kasta sig i sjön. Hans broder hade kort förut skickat honom en vexel på 220
kronor.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 47 Torsdagen den 26 April 1877.
Dömd för dråp. Det af oss förut omtalade dråpet i Blädingeås af Blädinge socken, förevar i tisdags till slutlig behandling. Drängen David Andersson som under bränvinets
inverkan, i hastigt mod varit vållande till brukaren Jon Svenssons död, dömdes på grund
af under vittnesförhören, i dagen komna åtskilliga förmildrande omständigheter, till 2 års
straffarbete, att med 20 kr. årligen bidraga till underhåll till hvart och ett af den aflidnes
minderåriga barn, tills dessa kunna sig sjelfva försörja, att med 50 kr. ersätta den å den
döde verkställda obduktionen, samt att till åtskilliga personer utgifva vittnesersättningar
till belopp af 126 kr. 40 öre.
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Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 9 Juni 1877.
Olyckshändelse. I måndags inträffade i Blädinge socken, att två flickor och en gosse vid
återvändande från skolan, der de öfvervarit examen, drunknade i en, för uttappning af
några smärre diken, gräfd kanal. Man antager att olyckan inträffat vid öfvergången af en
spång som leder öfver kanalen. Den ena flickan var dotter af korgmakaren Peter Jonsson
under Oby Storegård, den andra flickan äfvensom gossen barn af torparen Gustaf Petersson under Lästad. Anmärkningsvärdt är att barnens matknyte hittades på andra sidan af
kanalen, dit de hade att på hemvägen öfvergå, hvilken omständighet tyder på att någon
eller några af barnen tydligen hunnit öfver spången. Då barnen saknades i sina hem,
gjordes efterspaningar och så fann man, med ledningar af nämnda knytet, gossen stående
drunknad i kanalen invid spången. Flickorna hade af strömmen förts ut uti den s.k.
Qvarnsjön der deras lik sedermera genom notdragning anträffades. Vattnet vid spången
var ungefär 2 alnar högt.

Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 4 December 1877.
Hedersgåfva. En ovanlig högtidlighet egde rum sistlidne söndag den 2 december i
Blädinge kyrka, då efter slutad högmessogudstjenst kyrkoherden A. F. Ling till kantorn
och skolläraren Ingemar Johnson på hans 57:de födelsedag å församlingens vägnar efter
ett längre och anslående tal öfverlemnade en dyrbar och med inskription försedd
kaffekanna af silfver samt såsom särskild gåfva från hr baron W. Gyllenkrook på Oby
gräddkanna och sockerskål af nysilfver.
I sitt tal till hr Johnson frambar hr kyrkoherden församlingens tacksamhet för hans 30åriga nitiska verksamhet som skollärare, från hvilken befattning han föregående torsdag
tagit afsked, och framhöll särskildt hans alltid ådagalagda utmärkta och hedrande uppförande i sitt lefverne, deri han varit församlingen en god föresyn, samt hoppades att ännu
i många år, om möjligt få behålla honom som församlingens kantor och klockare. Efter
hvad redaktionen har sig bekant, är detta icke första gången hr Johnson af sina församlingsbor, erhållit prof på deras tacksamhet och tillgifvenhet.
Den väl arbetade silfverkannan var tillverkad af guldsmeden hr. E. Forsman i Wexiö.

Ur Smålandsposten N:o 3 Tisdagen den 8 Januari 1878.
Dödsfall.
Gammal trotjenare. I en tid, då det patriarkaliska
förhållandet mellan husbondefolk och tjenare blir
allt mera sällsynt, hafva vi trott oss, till eftersyn för
Betjenten
den nuvarande generationen, böra fästa särskild
ERIK EKELUND
uppmärksamhet å den dödsannons, som förekomstilla afled på Oby Säteri den 30 sistl.
mer i dagens blad. Den bortgångne gamle betjenten
December i en ålder af 66 år, 12 dagar,
Ekelund var nämligen en typ af ett slägte, som gått,
sörjd och saknad af hustru, barn,
men hvars dygder på den plats i lifvet, der han varit
barnbarn, husbondefolk och talrika
stäld, förtjena både allmänt och enskildt erkännanvänner, varder härmed tillkännagifvet.
de. Efter hvad vi erfarit om den bortgångnes enkla
Ps 484 v. 5.
lif, var detsamma blott en följd af tjenster i olika
(42)
familjer. Född 1811 den 18:de December i Härlunda församling tjenade han först hos asessor Natell, lifmedikus hos riksdrotsinnan grefvinnan
Wachtmeister samt hos bemälde grefvinna på Trolle-Ljungby till sammanlagt i 17 år. Derefter
tillbragte han 14 år i tjenst hos baron F. E. Gyllenkrok på Sinclairsholm samt 2 1/2 år hos
baron Koskull på Engaholm och afled slutligen på Oby säteri den 30:de sistlidne December i
Att
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tjenst hos baron W. Gyllenkrok, hos hvilken han tjenade de 9 sista åren af sitt lif. Men hvar
och en, som under dessa åren besökt denna familj, har ej kunnat undgå att bemärka det ömsesidigt hedrande förhållande af hjertlig tillgifvenhet och välvilja, som gjorde den gamle
betjenten mera till en medlem af familjen än till en aflönad och för dess glädje och sorger
främmande tjenare. Frid öfver hans minne!

Ur Smålandsposten N:o 120 Torsdagen den 10 Oktober 1878.
Dödad å jernväg. Lördagen den 5 dennes vid ½ 10-tiden på morgonen blef t.f. folkskolläraren Hultgren i Blädinge församling genom eget förvållande dödad å jernvägen ett
stycke norr om Wislanda. Hultgren, som troligen afvaktat tågets ankomst i afsigt att förkorta sitt lif, kastade sig framför lokomotivet och dödades ögonblickligen, ehuru föraren,
som märkt honom genast stoppade tåget. Gardjernen framför maskinen söndersargade
bröstet och magen, så att inelfvorna föllo ut, hvarjemte han fick högra armen söndersliten
och hufvudet illa skadadt.
Orsaken till Hultgrens förtviflade beslut känner man ännu icke med full visshet, men
sannolikt härleder det sig af ånger och fruktan för följderna af hans opassande beteende
föregående dag vid *invigningsfesten i Wislanda, der han i berusadt tillstånd uppfört sig
på ett ytterst förargelseväckande sätt och slutligen fullkomligt redlös med sönderrifna
kläder, inburits till korpral Sjögren derstädes. Morgonen derpå hade Hultgren fått låna
kläder för att begifva sig till skolan i Åhs rote, men istället hade han tagit vägen mot den
punkt på linien, der han afbidade morgontågets ankomst och så ömkligt afslutade sina
dagar.
Hultgren var ogift. Polisundersökning hölls i måndags af vederbörande kronolänsman.
* Invigningen av järnvägssträckan Vislanda-Bolmen.

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 15 Februari 1879.
Ledig tjenst.

Ambulatoriska folkskoleläraretjensten i Blädinge annexförsamling, Wexiö stift,
hvilken tillträdes efter lagvunnet val, med tjenstgöring å 3
ställen, 600 kronors lön för 8 månader, utom bostad,
vedbrand och kofoder, sökes inom 60 dagar, räknadt från
den 2 Februari. Församlingen har beslutat en fortsättningsskola på 6 veckor, hvarföre läraren erhåller 150 kr.
Prof aflägges och sökes af kompetente hos Pastorsembetet, under adress Wislanda station och Prestgården.
(369)

Ur Nya Wexiöbladet N:o 95 Lördagen den 16 Augusti 1879.
Wigde i Amerika den 10 Juni 1879. Mr Bengt Johan Johanson från Ryssby, Kronobergs
län, och Miss Ingrid Catharina Wiberg från Blädinge, Kronobergs län.
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Ur Smålandsposten N:o 117 Lördagen den 4 Oktober 1879.
Oby ångsåg, belägen mellan Alfvestad och Wislanda stationer nedbrann igår vid middagstiden inom mindre än en half timma, enligt hvad vi hört uppgifvas af resande, som då
med uppgående blandade bantåget passerade stället.

Ur Smålandsposten N:o 141 Lördagen den 20 November 1879.
Dödsfall.
Med deltagande lära många, ej minst bland de lekamligt hjelpbehöfvande, i detta
samhälle mottaga den från Stockholm ingående underrättelsen, att fröken Eva Charlotta
Mörner den 27 dennes derstädes aflidit. Född den 17 Augusti 1828 och enda dotter af
landshöfdingen öfver Kronobergs län, grefve Carl Mörner af Morlanda, var den nu bortgångna med starka band fästad vid denna landsort, hennes förfäders hembygd, och det
län, hvars styresmän hennes farfader och fader efter hvarandra varit i samfälda sjuttio år.
Efter sin moders, friherrinnan Constantia Ottiliana Wredes i Maj 1855 timade död blef
den nu aflidna värdinna i det rika och gästfria hus, hennes fader äfven efter sin afgång
från landshöfdingeposten 1863 här förde, intill sin våren 1870 inträffade död. Sedan den
tiden var fröken Charlotte Mörner bosatt i hufvudstaden, men besökte årligen fädernebygden. För endast några veckor sedan sade hon densamma sitt sista farväl. Redan då
hårdt angripen af ett obotligt lidande, nedlades hon några dagar efter ankomsten till
Stockholm på dödsbädden. Hennes stoft kommer att hit återföras för att förvaras i
slägtgrafven vid Blädinge kyrka.

Ur Smålandsposten N:o 150 Lördagen den 20 December 1879.
Testamentariskt förordnande. Uti efterlämnadt testamente af den 31 Juli 1879 har
framlidna fröken Lotten Mörner jemte åtskilliga dispositioner till förmån för anhöriga,
vänner och tjenare, meddelat åtskilliga förordnanden, af hvilka vi blifvit satta i tillfälle
offentliggöra följande punkter, som kunna anses vara af mera allmänt intresse:
”Som en ringa gärd af det intresse, hvarmed mina saliga föräldrar såväl som jag sjelf
varit fästade vid Vexiö samhälle, skall af förmögenheten efter mig till Sjögrenska flickskolan som särskildt alltid intresserat såväl min salig mor som mig, lemnas en summa af
3,000 kr. för bildande af en fond till ordnande af hushållsskola i samband med nämnda
flickskola.”
”Min kopp av sevrésporslin med Marie Antoniettes porträtt jemte dertill hörande fat
skall efter min död tillfalla Nationalmuseum i Stockholm.”
”Till förökande af den fond, som min salig fader genom testamentariskt förordnande i
Mars 1870 under namn af ”Mörnerska fonden” donerat till Blädinge församling för
underhåll af det å Blädinge kyrkogård befintliga Mörnerska gravchoret skall, sedan mitt
efterlemnade bo blifvit utredt, till nämnda församling öfverlemnas 500 kronor under förbehåll, att gravchoret täckes med Fredriksbergs kopparchiffer, och i öfrigt under samma
vilkor och förbehåll, som i min salig faders berörda förordnande äro bestämda.”
Dessutom har, jemte det att å fröken Mörners begrafningsdag till de fattige i Jakobs församling i Stockholm gifvits 200 kronor, i dessa dagar till fattige i Wexiö, särdeles dem
som varit närmare kända af fröken Mörner och dess föräldrar, af utredningsmannen i
sterbhuset enligt fröken Mörners förordnande utdelas 200 kronor.
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Ur Smålandsposten N:o 13 Tisdagen den 3 Februari 1880.

Ur Smålandsposten N:o 19 Tisdagen den 17 Februari 1880.
Från Alfvestad, skrifver vår korrespondent under gårdagen:
Guldbröllop firades den 14 dennes i Blädinge Jutagård af Blädinge socken af dannemannen Jonas Johannesson och hans hustru Helga. Det åldriga, men ännu raska brudparet
gladdes på denna sin högtidsdag med att få emottaga gratulationsbref från brudens
svägerska aflidne domprosten i Göteborg P. Wieselgrens enka, äfvensom från deras son,
pastor Wieselgren derstädes.

Ur Smålandsposten N:o 27 Lördagen den 6 Mars 1880.
Meddelande från Allmänheten.
I Blädinge är bildad en Landtmannaförening. Bestyrelse är vald, stadgar för föreningen
äro antagne samt några sammanträden redan hållne, der frågor diskuterats rörande landtbruket samt andra för samhället nyttiga ämnen afhandlats.

Ur Smålandsposten N:o 32 Onsdagen den 18 Mars 1880.
Minnes- och tacksamhetsgåfva. Då aftonskolan, som en tid fortgått i Blädinge skolhus,
fredagen den 12 dennes afslutades, öfverlemnades till folkskollärare N. Svensson af
eleverna en gemensam gåfva, en alfenidkaffekanna med bricka, samt verser författade af
en af eleverna, öfverlemnades jemte en penningsumma. Undervisningen har hufvudsakligen omfattat svenska språkets skrifning, räkning samt metriska systemets inlärande
på ett enkelt, praktiskt sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 31 Tisdagen den 16 Mars 1880.
Entreprenad-Auktion.

Med anledning af nytt skolhus och sockenstugas uppförande vid Blädinge kyrka,
kommer entreprenadauktion att förrättas i Blädinge
sockenstuga Tisdagen den 30 innevarande månad kl.
10 på dagen, för arbetets öfverlåtande till den minstbjudande. Arbetet kommer att utgöras af stenfot med
källare, byggnadens uppförande i två våningar, inredning med loft, golf, fönster och dörrar in- och utvändigt, samt murars uppförande. Arbetet kommer dels att
delvis utropas hvar för sig, dels i sin helhet enligt uppgjord ritning och kostnadsförslag; och erinras spekulanter att såvida afseende skall fästas vid ett skeende
anbud, bör en blifvande entreprenör vara försedd med
godkänd, till vederhäftigheten styrkt borgen, för arbetets ordentliga fullgörande; och förbehåller sig byggnadsdirektionen rätt pröfva blifvande anbud.
Öfrige vilkor tillkännagifvas före auktionens början.
Blädinge Sockenstuga den 8 Mars 1880.

Byggnads-Direktionen.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 50 Lördagen den 1 Maj 1880.
Af våda omkommen. I går morgon påträffades invid bron öfwer den s.k. Lillsjön vid
Alfvestad liket af virkeshandlaren Anders Jonasson från Ramsåkra. Den aflidne hade
aftonen förut varit synlig i Alfvestad och förmodligen på vägen till sitt hem af våda fallit i
sjön. Jonasson, som drifvit en omfattande virkesaffär, efterlemnar hustru och 8 barn i
goda omständigheter.

Ur Smålandsposten N:o 51 Tisdagen den 4 Maj 1880.
Ett beklagligt olycksfall, som inom den deraf träffades familj och talrika vänkrets väckt
mycken sorg och bestörtning, timade i närheten af Alfvestad i torsdags afton. Hemmansegaren och virkeshandlaren Anders Jonasson i Ramsåkra, hvilken på e.m. i Alfvestad
varit tillsammans med några bekanta, men ej ville invänta dessa, som ernade längre qvardröja vid stationen, hade ensam anträdt färden till sitt hem, gående utåt jernvägslinien,
hvilket han ofta brukade och dertill erhållit vederbörandes tillstånd. Morgonen efteråt
anträffades emellertid hans döda kropp stående i det 6 fot djupa vattnet vid södra
jernvägsbron 1200 fot ifrån stationen. Som bron låg 6 fot öfver vattenytan, och liket hade
ett sår i pannan ligger det antagandet närmast till hands att Jonasson i mörkret stigit miste
eller snafvat på den slippriga bron samt slagit sig så illa mot den skarpa stensättningen att
han genast mistat sansen, eljest antar man, att mannen som var något simkunnig, nog
skulle kunnat rädda sig.
Den så sorgligt omkomne var en duglig och redbar man, som med drift och omsigt i
flera år skött en större virkesaffär och derunder tillvunnit sig allmänt förtroende, hvarjemte han äfven hade många personliga vänner, som tillika med den aflidne, hustru och 7
barn beklaga den ännu kraftige mannens, menskligt att döma, alltför tidiga bortgång. Han
var född 1825. Den ekonomiska ställningen i dödsboet är god.
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Ur Ljungby-Posten N:o 19 Fredagen den 7 Maj 1880.
Bidrag till rusdryckernas sorgliga historia. Från Alfwesta skrifwes till tidningen
”Karlshamn”: Åter har ett plötsligt dödsfall inträffat i wår närhet till följd af förtärandet af
starka drycker. Då godståget i fredags morgon war på wäg hit från Wislanda observerade
medföljande banmästaren i wattnet wid en bro nära härwarande station något ligga, hwilket han tyckte wara en menniska. Efter framkomsten till stationen wände banmästaren
åtföljd af ett par andra personer åter tillbaka till nämnde bro, hwarest då anträffades liket
efter kyrkowärden och timmerhandlaren Anders Jonasson från Ramsåkra i Blädinge
socken. Wid undersökning angående saken utröntes, att Anders Jonasson i torsdags
wistats i Alfwesta, der han i sällskap med ett par nämndemän och andra bekanta tillbragt
aftonen på gästgifwaregården och jernwägsrestaurationen under dryckjom och gyckel,
tills de frampå natten åtskiljdes i rusigt tillstånd, då Jonasson gående begaf sig mot sitt
hem, beläget mellan Alfwesta och Wislanda stationer. Derwid hade han att passera den
nämnda jernwägsbron, hwilket han ock tycktes lyckligt ha öfwerkommit, att döma deraf,
att ett glasögonfodral, hwilket han burit på sig, hittades å andra sidan bron, åt hemmet till.
Om han der fallit och sedan i yrsel gått tillbaka åt bron och stupat i wattnet eller hur
sjelfwa olyckan timat kan endast gissningswis utrönas. Ett större hål i pannan och några
skråmor i ansigtet och på knäna antages han hafwa erhållit wid fallet eller under försöket
att komma upp ur wattnet, som på stället ej war djupare än 4 á 5 fot. Den aflidne
efterlemnar hustru och barn m.fl. anhöriga, för hwilka bestörtningen och sorgen öfwer det
plötsliga dödsfallet äro djupa. – Måtte denna sorgliga händelse blifwa en warning för
hwar och en, och särskildt för den omkomnes dryckeskamrater.

Ur Smålandsposten N:o 66 Torsdagen den 10 Juni 1880.

Ett tvåvåningshus,
beläget vid Wislanda bangård, vester om densamma,
säljes på fördelaktiga vilkor. Huset är i godt stånd, brädfordradt och måladt, inredt å nedra bottnen till 4 rum, kök
och skafferier samt 4 rum, kök och garderober å 2:a
våningen med 2 vindsrum deröfver, god källare finnes
under huset, med samma följer en ladugård, magasin och
brygghus jemte öfriga nödiga uthus, allt i godt stånd. Alla
husen äro brandförsäkrade i Länsbolaget för 5,500
kronor.
En reel köpare kan hänvända sig till Peter Månsson i
Södra Ware Norregård, adr. Blädinge, Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 90 Lördagen den 7 Augusti 1880.
Vid exekutiv auktion å härvarande landskansli den 4 dennes inropades ¼ mantal kr.-sk.
Högelycke i Blädinge socken, tillhörigt Carl Andersson derstädes, af kronolänsman C. E.
Hjertqvist för 4,000 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 10 Augusti 1880.
Om olycksfall, till följe af det starka åskvädret i lördags 8 dagar, ingå ännu underrättelser. Så förmäles från Blädinge att å hemmanet Krokön, tillhörigt Magnus Jonsson, antändes nämnde dag af blixten tvenne nybygda ladugårdshus, som inom en kort stund nedbrunno i grund tillika med deri inbergad högröda.

Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 19 Augusti 1880.
Ett ovanligt häftigt skydrag, anstälde i söndags 8 dagar åtskillig skada i Blädinge församling. Taken på tvenne hus i Hult och Norra Ware aflyftades, tjocka träd afbrötos eller
upprycktes med rötterna, och sädeskrakar lyftades högt och snurrade rundt omkring i
luften. Denna häftiga vind, som kom vid pass kl. 2 på dagen och föregicks af ett stort
svart moln, drog ifrån sydost mot nordvest och förstörde mycken skog, der den gick fram
till en bredd af omkring 20 famnar.

Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 26 Augusti 1880.
Drunknad. Vår Alfvestakorrespondent meddelar att torparen Kristian Kula under
Engaholm i Aringsås socken begaf sig från sitt hem lördagen den 14 dennes för att ro
några personer öfver sjön Salen till Näs i Blädinge. Då han ej återkom samma afton,
antogs att han stannat i Näs och lät man dervid bero till måndagen, men när han ej heller
då hördes af, underrättades hans längre bort boende son om förhållandet, och sökandet
efter den bortfarne börjades på tisdagen. På onsdagen anträffades båten, som blifvit rodd i
land vid Ströby, och på dess botten låg på ryggen den man sökte, död och under stark
förvandling. Företagen polisundersökning gaf anledning till den förmodan, att mannen,
som var 76 år gammal och enkling, råkat ro båten upp på en sten i sjön, och under arbetet
för att komma lös derifrån fallit i vattnet, men åter lyckats komma upp i båten samt slutligen öfverfallits af ett genom öfveransträngning och sinnesrörelse förorsakadt slaganfall,
som slutadt hans lif. Från sjön hade i lördags afton hörts ett nödanrop, hvilket man
antager hafva varit från Kristian Kula, då han föll i vattnet.

Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 2 September 1880.
Orgelinvigning egde rum sistl. söndag i Blädinge kyrka efter dagen förut försiggången
besigtning af instrumentet, dervid besigtningsmannen, musikdirektör A. Wideman,
vitsordade att orgeln, förskrifvande sig från orgelbyggaren C. Elfströms, Ljungby, väl
rennomerade atelier, var bygd med mycken samvetsgrannhet och skicklighet.
Instrumentet omfattar endast 7 stämmor och kostar 2,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 64 Lördagen den 4 Juni 1881.
Exekutiv auktion förrättades å härvarande landskansli den 1 dennes, då 1/16 mtl kronoskatte Färanäs Westregård i Blädinge socken, utmätt från Henrik Jonasson på Tranhult,
inropades af handlanden O. M. Nygren i Alfvestad för 1,500 kronor.
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Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 26 Juli 1881.

Stor egendom till salu!
Lördagen den 30 nästkommande Juli kl. 11 f.m. låter
Herr Friherre W. Gyllenkrok å offentlig auktion sälja
sin i Blädinge socken och Allbo härad samt ej långt från
Alfvestads och Wislanda jernvägsstationer belägna
egendom Oby. Denna egendom, som består af 5 3/8 mtl
säteri och har en areal af 3,006 tunnland, deraf 182
tunnl. åker till hufvudgården och 194 tunnl. åker till 27
under egendomen lydande torp, har särdeles vackert
läge vid sjön Salen. Trädgård med park, som genomflytes af Oby å, äro väl underhållna och prydliga. Corps
de logis, innehållande 21 rum med kök m.m., så väl som
ladugårdshusen äro alla i utmärkt godt och prydligt
skick. Å egendomen födas nu 60 st fäkreatur, 4 hästar
samt en del får och svin. Stora odlingslägenheter finnas.
Skog har egendomen till husbehof. Smålands Hypoteksförening har bestämt lånerätt för egendomen till belopp
af 90,000 kronor. Egendomen säljes med växande
gröda. Om kreatur och inventarier kan köpare träffa
serskild uppgörelse. Tillträdet af egendomen kan ske
den 1 nästkommande Oktober. För vederhäftig köpare
kunna betalningsvilkoren blifva beqväma.
Närmare upplysningar om egendomen erhållas bäst på
stället eller medelst korrespondence med egaren under
adress Oby och Wislanda.
Oby den 22 Juni 1881.

J. P. Samuelsson,
anmodad auktionsförrättare

Ur Smålandsposten N:o 88 Lördagen den 30 Juli 1881.
Wäfskolan, härstädes under ledning af Emma Johnsson från Blädinge, hvilken med
understöd af länets hushållningssällskap genomgått undervisningskurs i väfnad i Borås,
kommer att fortgå 6 veckor från den 4 d:s, hvarefter ännu en lika lång kurs begynner för
att låta ytterligare 6 af de många anmälda eleverna slippa att vänta på undervisning till ett
annat år. Skolan, som nu är inrymd i nedra våningen af Sjögrenska skolhuset, kommer att
vid sista kursens början flyttas till f.d. Musikkasernen.
Eleverna hvilka redan på denna korta tid vunnit rätt mycken färdighet, öfvas uteslutande
i sådan väfnad, som kan bli till praktisk nytta i hemmet, och få afteckna alla de olika slags
mönster, som inläras, på det dessa ej må afglömmas i brist på ständig öfning. Vackrast af
de förfärdigade arbetena föreföllo oss några i mycket smakfullt mönster utförda, ljusa
täckväfnader samt flere hållbara och trefliga klädningstyg.

Ur Smålandsposten N:o 9 Lördagen den 21 Januari 1882.
En rask pilt, son till Carl Jonasson i Norra Ware Mellangård af Blädinge församling och
endast 8 år gammal, tillerkändes i går vid sammanträde med länets brandstodsdirektion en
gratifikation af 5 kr. för visad rådighet och raskhet vid eldsvåda i hemmet den 13 sistl.
December. Fadern erhöll en belöning af 10 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 19 Tisdagen den 14 Februari 1882.
Föredrag om lantbruk. På förordnande af länets Hushållnings-Sällskap kommer agronomen C. Kihlberg att på följande ställe hålla landtbruksföreläsning, nemligen:
Fredagen den 3 Mars kl. 3 e.m. i Wislanda skolhus.
Lördagen den 4 Mars kl. 10 f.m. i Blädinge skolhus.
För sitt landsbruks förkofran nitälskande jordbrukare uppmana vi att icke försumma tillfället afhöra dessa föreläsningar utan så mangrant som möjligt tillstädsekomma, emedan
erfarenheten redan ådagalagt, att mången landtbrukare af dem inhemtat värdefulla upplysningar.

För afslutande af bouppteckningen
efter aflidna enkan Ingrid Andersdotter i Lillagårdstorp
under Oby, kallas alla sterbhusets delegare, äfvensom de
som med dödsboet hafva oafslutade affärer, att sig infinna
å ofvannämnde ställe Lördagen den 18 dennes kl. 2 e.m.
Blädinge den 13 Februari 1882.

N. Svensson.

Ur Smålandsposten N:o 26 Torsdagen den 2 Mars 1882.
Oby egendom, i Wislanda församling är af friherre W. Gyllenkrok försåld till friherre F.
Liljecreutz, för 145,000 kr. Yttre inventarier ingingo i köpet och tillträdet sker den 14
dennes.

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 30 Mars 1882.

Bref från Amerika.
(Till Smålands-Posten)
Dyresburgh, Tennessée d. 1/3 1882.

Ihågkommande den gamla satsen: ”Vi lära icke för skolan, utan för lifvet”, kan jag ej
underlåta att i denna stund, besjälad af tanken på det gamla, hederliga fosterlandet,
skrifva några ord om mitt lefnadssätt här i det förlofvade landet, der ”ingen kung finns
och inga kitsliga prester.” Såsom ett bevis på att allmänna meningen derhemma om arbetarnes ställning här i landet samt de fördelar Amerika erbjuder den obemedlade befolkning som dagligen hitströmmar från Europa, är och ännu mera blir hvad man på engelska
kallar ”humbug”, skall jag beskrifva:
7 svenskars lif i en amerikansk skog.
En är ett slags förman för skogsafverkning, f.n. huggning af ”staves” eller rättare stäfver,
som på Missisippifloden sändas i båtar till New-Orleans och derifrån till Frankrike, der de
förarbetas till vinkärl. Fem personer hugga i skogen, och undertecknad tjenstgör såsom
bokförare och sekreterare, men hufvudsakligen såsom kock. Ovan ett hårdt arbete och
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dessutom oförmögen att uthärda landets dåliga klimat, kan jag ej få bättre arbete och har
dessutom bra nog betaldt för detsamma.
Vi bo i ett s.k. logghus, uppfördt af runda stockar. Som vintern varit mild, hafva vi ej
gjort väggarne täta, hvarföre regn och snö hafva fritt tillträde till husets insida. Golf
kommer aldrig i fråga, och taket är sammansatt af intill hvarandra löst lagda bräder, så att
regnet strömmar in tillräckligt för att förvandla vårt hus till verklig ”röfvarekula”. Vi
hafva 2 eldstäder, nemligen en kokspis af jern samt en inrättning, som skall kallas spis
eller eldplats. Den senare är uppförd på följande sätt: Ett hål sågas i ena väggen, precist
som till en dörr och utanför nedsättas två stolpar i jorden, hvarefter man mellan stolparne
och väggen samt mellan båda stolparne påspikar brädlappar, så att eldstaden ser ut som
ett tillbygge vid huset. Spisen är vanligen 4 á 5 fot i fyrkant. Inuti denna gör man hvarje
afton en god eldbrasa, vid hvilken alla i huset kunna värma sig. Stundom ”tar det eld” i
bräderna, men den blir lätt hämmad genom ett par öfverspolningar med vatten. Ifall
någon person hemma i Sverige fölle på den idéen att begagna sig af en dylik eldstad,
skulle han säkerligen snart hamna på ett dårhus.
Nu ett par dagar och nätter har vi haft ett hällande regn, hvarföre det är nästan omöjligt
att laga mat, ty kokspisen blir full af vatten och ångan från densamma hindrar eldningen.
Om en svensk hushållerska skulle i mitt ställe baka bröd och steka fläsk här, hade hon allt
svårt för att hålla ”god min”. Allting är så fuktigt, att man kan vrida ur vattnet. Skrifpapper kan man ej bevara mera än en veckas tid, förrän det är mögligt.
Nog nu härom! Jag vill ej påstå att alla svenska arbetare här i Amerika lefva så der
mycket ”enkelt”, men nog är det många, i synnerhet de, som arbeta i skogen och på jernvägen. – Man tänker hemma i Sverige att nybyggaren på de så kallade:
frihemmanen,
som af United States skänkas till personer, villiga att bebo och odla dem i fem år, mår
som en perla i guld. För flere år tillbaka kunde detta vara bra, fast man fick arbeta för
andra minst 6 månader om året, tills jordens afkastning kunde föda odlaren. Numera
finnes intet fritt land, som är värdt att odla, såvidt det är beläget inom 10 à 15 svenska mil
från jernvägs- eller ångbåtslinie. Till och med den rike farmaren, som har sina 160 acres
jord odlade samt är skuldfri, kan ej förtjena mera än sin bergning, och likväl äro ej 5
procent af jordbrukarne vester om Illinois utan skuld och kanske 25 procent af dem äro
skyldiga mera än de ega. Dessa farmare kunna fortfara med sitt jordbruk endast till följe
af lagarnes skydd.
Kommer emigrationen att ännu några år fortfara i samma skala som hittills, blifva
utsigterna här i landet kanske icke mycket ljusare än i gamla Europa, der man åtminstone
får åtnjuta mensklig rätt och behandling, hvilket ej ofta händer här i landet, oaktadt allt
skrik om republik, jemlikhet och mera sådant. Den fattige drängen i Sverige önskar sig ej
mera än penningar nog för
öfverresan till Amerika,
der han tror sig skola blifva mottagen som en prins; men han ångrar snart sin resa och
önskar vara hemma igen. Jag har råkat ganska få personer af våra landsmän, som ej ångra
på att de lemnat hemmets härd. Några går det bra för här, men deras antal är ringa. De
flesta utvandrare skrifva hem till slägtingar och vänner att de må godt och hoppas på en
god framtid, allt emedan de ej ha mod att erkänna huru svikne de blifvit på hoppet om
rikedom och lycka. Kanske ej en bland tusen menniskor skrifver sanningens ord till de
sina i hemlandet. Jag hade till exempel en bekant, som kom hit (jag var på den tiden i
Chicago) och bad mig taga reda på en person vid namn S . . . . . . nd, som underrättat sina
anhöriga att han egde huset N:o 50 Segdwickstreet i Chicago. Herr S. befanns vara
inackorderad hos en person, som hyrde halfva huset. Herr S. är målare och är från
Härlunda s:n i Kronobergs län. Flere dylika exempel kunna omtalas, men jag bör väl ej nu
upptaga mera rum i tidningen.
Såsom ett sista afskedsord vill jag bedja mina landsmän att tänka en smula på, hvad de
göra, innan de emigrera till Amerika. Mina ord äro kanske osammanhängande och enkla,
men också sanna och välmenta.

Fr. W – d.

25

Ur Smålandsposten N:o 53 Lördagen den 6 Maj 1882.

Fastighets- och Skogsauktion.
Efter det Kongl. Maj:t i nådigt bref den 20 sistlidne
Januari medgifvit utbyte emellan nuvarande komministerbostället Geramon och ¼ mtl Aringsås Lunnagård,
så kommer förstnämnda hemman, 3/8 mantal Geramon,
beläget i Blädinge socken, en mil från Alfvestad jernvägsstation, innehållande 364 tunnland areal, deraf 35
tunnland åker och äng, 70 tunnland odlingsjord af god
beskaffenhet samt resten skog och betesmark, medelst
offentlig auktion, som å stället förrättas Fredagen den 26
instundande Maj kl. 10 f.m., att till den högstbjudande
försäljas; och äro till spekulanters kännedom uppställde
följande försäljningsvilkor:
att köparen skall vid klubbslaget aflemna behörigen
styrkt borgen för köpeskillingen;
att hemmanet, som får tillträdas den 14 nästkommande
Mars, kommer att utropas dels i sin helhet dels med undantag af hemmanets skog, hvilken blifvit serskildt
värderad och kommer att parkvis utropas med förbehåll
för vederbörande att pröfva högsta anbudets antaglighet;
att köpeanbudet, derest detsamma icke öfverstiger
17,300 kronor, kommer att underställas Kongl. Maj:ts
pröfning samt
att hemmanet försäljes gravationsfritt, och skall liqvid
erläggas före tillträdesdagen.
Alfvestad den 20 April 1882.

Å Kommiterades vägnar:

C. E. Hjertquist.

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 2 Januari 1883.
En öfverraskande syn. Hustrun Anna Charlotta Svensson i Lästad gård i Blädinge
socken har tillbragt sin mesta tid som sjukling i sängen. Först låg hon i blodgång och allmän svaghet i fem år, hvarefter hon var uppe i närmare två år. Derefter måste hon åter
intaga sängen och har nu legat i tretton år. Man kan då döma om dotterns glädje, då hon
från sin tjenst i Alfvesta till julen kommer hem och får se sin moder temligen kry och rask
röra sig uppe. En gladare julklapp hade den stackars sjuklingen ej kunnat gifva de sina.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 60 Tisdagen den 31 Juli 1883.

Arbetare.
Ordentliga arbetare kunna få arbete vid odlingsföretag å
hemmanet Högalycke uti Blädinge socken efter träffad
öfverenskommelse med antingen arbetsförmannen Johan
Johannesson derstädes eller undertecknad.
Öjaby den 26 Juli 1883.

K. A. Posse.
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Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 19 April 1883.

Sedan Kongl. Maj:t genom nådigt
bref den 19 sistlidne Februari förordnat, att indraga
rustmästarbostället 1/6 mantal Ekehvarfven i Blädinge
socken af Allbo härad skall å offentlig auktion till den
högstbjudande försäljas under de vilkor, Kongl. Brefvet
den 29 Maj 1874, kungjordt genom Kongl. Kammarkollegii cirkulärbref den 14 Augusti samma år, bestämmer, kommer sådan försäljningsauktion att förrättas
Fredagen den 13 nästkommande Juli klockan 12 på dagen
såväl inför Konungens Befallningshafvande här å Landskontoret som af Kronofogden i Allbo fögderi å Wislanda
hotell; och har Kongl. Domänstyrelsen för hemmanets
försäljning fastställt följande vilkor, nemligen:
att hemmanet får tillträdas den 14 Mars 1885 i det skick
det då befinnes, hvarvid köparen inträder i de rättigheter
Kongl. Maj:t och Kronan egt till den arrendator eller brukare, som vid samma tid afträder hemmanet;
att köpeskillingen, för hvars behöriga erläggande bör vid
auktionen aflemnas an af minst två personer, en för begge
och begge för en, ingången samt bevittnad och till vederhäftigheten af Konungens Befallningshafvande eller vederbörande domare styrkt borgen såsom för egen skuld,

skall betalas vid tillträdet, dock af köpare, som sådant
åstundar, skall ega att, efter derom vid auktionen gjord
anmälan, i länets ränteri inbetala köpeskillingen under
loppet af sex år med en sjettedel årligen; börande i
sådant fall första sjettedelen betalas vid tillträdet samt
hvar och en af de återstående sjettedelarne sedermera vid
midfastan hvarje år;
att högsta anbudets antaglighet kommer att underställas
Kongl. Maj:ts nådiga pröfning;
att försäljningen eger rum utan förbehåll af någon
kronotionde eller sådan grundränta, som utgår endast af
kronoskatteegendomar.
att köpebref utfärdas, så snart köpeskillingen blifvit erlagd eller, i händelse köparen, på sätt ofvan är sagdt, förklarat sig vilja inbetala densamma under sex års tid, första
sjettedelen deraf blifvit betald och för återstoden aflemnad behörigen bevittnad skuldförbindelse, å hvilken minst
två vederhäftige personer, en för begge och begge för en,
tecknat borgen såsom för egen skuld;
att sedan köpebref meddelats, hemmanet kommer att i
jordeboken upptagas under titel allmänt frälse och för
betecknande af denna dess natur påföras ränta till Kronan
i likhet med andra frälseegendomar i orten, samt
att köparen ensam skall vidkännas lagfarts- och andra
med köpet förenade kostnader.
Wexiö i Landskontoret den 14 April 1883.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:

E. J. Hagman.

Frithiof Ohlsson.

Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 14 Juli 1883.
Ytterligare medel, till de af Navarre förolyckade, slägtingar har öfversändts från Statelinien, nemligen 266:20 kr., i återburna biljettpengar till Brita Persdotter i Blädinge
Westregård, hvars dotter och dotterbarn omkommo vid ångarens undergång.
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Ur Smålandsposten N:o 94 Tisdagen den 14 Augusti 1883.
Egendomshandel. Kronolänsmannen C. E. Hjertqvist i Alfvestad har till arrendatorn
Joh. Andersson i Aringsås sålt sitt i Blädinge socken belägna hemman ¼ mtl. Högelycke
för en köpesumma af 8,000 kr., och med tillträdesrätt den 14 nästa mars, och har Joh.
Andersson sedan öfverlåtit detta köp på grefve K. A. Posse i Öijaby för 9,600 kr.

Ur Smålandsposten N:o 104 Torsdagen den 6 September 1883.

Genom auktion, som förrättas
Tisdagen den 18 September, låta delegarne försälja sitt
egande hemman Långaryd i Blädinge socken af Allbo
härad, 0,5 mil från Statens jernvägsstation i Wislanda.
Hemmanet sommar- & vinterföder 10 fäkreatur och lika
många får. En del större samt något mindre skog finnes,
som af trovärdige män är värderad till c:a 10,000 kronor.
Skafvenäs den 3 September 1883.
Efter anmodan

J. August Johansson.

Ur Smålandsposten N:o 123 Lördagen den 23 Oktober 1883.
Skatelöfs kompani under
1808–1809 års finska krig.
Femte korporalskapet
Hallåkra: anslaget till musiquen.
Espetuna: Sven Petersson Apel, död den 5 mars 1809.
Hjelmaryd: Nils Persson Ruter, 30 år.
Norra Wahre: Jöns Trulsson Warman, död 4 november 1808.
Södra Wahre: Jonas Jönsson Bohm, dödsskjuten vid Helsinge, ersatt med Peter Persson Bohm,
död 18 april 1809.
Södra Wahre Norregård: Johan Johansson Nord, 27 år tjenat 8 år.
Blädingeåhs: John Andersson Blank, död 18 mars 1809.
Färanäs: Sven Gummesson Flanck, fången vid Lokalax, ersatt med vargeringskarlen Sven Flank.
Näs Östregård: Peter Johansson Castell, död 11 december 1808.

Sjette korporalskapet
Lästad Norregård: Jakob Olofsson Larm, 31 år tjenat 10 år, fången vi Helsinge.
Lästad Södregård: Sven Månsson Mörk, död 8 juni 1808, ersatt med vargeringskarlen Jean Mörk,
död 16 mars 1809, ersatt 16 maj 1809 med Magnus Fäldt.
Blädinge Jutagård: anslaget till musiquen.
Blädinge Westregård: Per Jönsson Blad, fången vid Helsinge 1808 och ersatt med vargeringskarlen Anders Blad.
Blädinge Östregård: John Svensson Lundvall, afskedad 1807 emedan han fått bråck i kronans
tjenst, och anmäles till underhåll, ersatt 1808 med Sven Persson Gram.
Oby Östregård: Anders Gabrielsson Ohs, 27 år tjenat 8 år.
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Ur Smålandsposten N:o 62 Torsdagen den 29 Maj 1884.

Vårtankar i Värend.
18 12/5 84

Hur ljuflig är ej Nordens vår,
då vintrens kyla mer ej råder,
Men solen varm knapt nedergår,
då på den gröna äng jag tråder,
der snö och döden herrskat nyss.
Hur ljuft att blommors vällukt andas,
och fröjda sig åt fåglars sång,
Som i naturens jubel blandas,
då bräckt är vintrens hårda tvång,
och nu hvart väsen åter hoppas.
Jag vet en vår af evigt slag,
mer skön än jordens fagra vårar,
Der herrskar endast lifvets lag,
och ingen smärtas törne sårar,
som här, olägligt ömma bröst.
Den våren ofvan stjernor knoppas,
I himmelen Du finner den,
och här Du elskar tro och hoppas,
på Gud som i Försonaren,
till denna vår oss bjuder alla.
Det gifves ock ett hjertats vår,
en bild af himlens evigt unga,
När känslan ren i själen rå´r,
och hoppets näktergalar sjunga,
sin sång om frid och oskuld sann.
Då äkta kärlek, född af Herran,
som sjelf sann kärleks källa är,
Dig lyfter högt från stoftet fjerran,
från jordens tankar och begär,
som annars binda själens vingar.
Väl är den herrlig Nordens vår,
och hjertats vår är äfven fager,
Men hellre dock min aning trår,
Till himlens vår som uppåt drager,
en hvad som hoppas, elskar, tror.
A.V.L.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 57 Fredagen den 18 Juli 1884.
Gratifikationer för bekämpande af eldsvådan vid Brostugan under Oby i Blädinge
socken, har tilldelats Johannes Jonasson i Kojtet och G. J. Bengtsson i Hästhagen, 10 kr.
hvardera.

Ur Smålandsposten N:o 86 Lördagen den 26 Juli 1884.
Träffad af åskan med dock räddad, blef, skrifves till oss från Blädinge, i måndags åtta
dagar sedan, under det starka åskvädret, en äldre man härstädes Johannes Pettersson,
hvilken sökt skydd mot ovädret under en gran. Mannen, som legat sanslös ungefär tre
timmar, kunde vid uppvaknandet med möda röra sig, visste icke hvad som händt honom,
och kunde icke heller göra sig reda för hvar han befann sig, men hörde röster i närheten
och släpade sig så fram till ett soldattorp, der man tog vård om honom. Det befanns
sedermera att hela öfra delen af trädet var splittradt i bitar. En stråle hade följt stammen
nedåt och rispat en djup ränna deri, samt antagligen derifrån hoppat öfver på mannens
rygg, ty tröjan var sliten i smala remsor och skjortan var genomborrad af en massa fina
hål, bildande åtskilliga bladformiga figurer. Besynnerligast nog syntes på sjelfva kroppen
intet spår af slaget, men en alltjemt fortfarande värk i ryggen, ömhet i alla leder och yrsel
i hufvudet göra att mannen ännu icke kunnat lemna sängen och att man funnit rådigast att
i dagarna införa honom till lasarettet i Wexiö.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 65 Fredagen den 15 Augusti 1884.
Ett märkligt kyrkostämmobeslut, skrifves till oss, fattades för någon tid sedan å med
Blädinge församling hållen kommunalstämma, då kommunen på förslag af en person,
som väl till märkandes ej skulle komma att lida af beslutet, beslöt att hvarje hemmansegare, som har fattighjon boende på sina egor, skulle till kommunen betala en extra skatt
af 10 kronor årligen för hvarje hjon. – Naturligtvis öfverklagades och upphäfdes beslutet.

Ur Smålandsposten N:o 132 Tisdagen den 11 November 1884.
Nykterhetsfördrag hölls i onsdags i Blädinge af den ryktbare tidigare baptistpastorn
numera kyrkoherden P. Nymansson från Skåne. Vi hoppas i nästa nummer få plats för ett
referat, som en välvillig insändare skickat oss.
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Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 13 November 1884.

Dryckenskapen och dess följder.
(Föredrag af kyrkoherde Per Nymansson.)

Som ett litet – om än så fragmanteriskt och hopklämdt – sammandrag af den kärnfulla
och anslående nykterhetspredikan, som af kyrkoherde Per Nymansson från Skepparslöf
församling i Skåne hölls i onsdags å. d. i Blädinge skolsal för en till trängsel samlad åhörareskara, torde intressera några af tidningens ärade läsare, vill jag, skrifver en meddelare
till oss, vedervåga försöket, att inom en trång ram teckna detsammas mest framstående
konturer.
På det väl valda bibelstödet: ”Pröfva, hvad din kropp
sundt är och se, hvad honom osundt är, det gif honom
icke!” byggde talaren sitt hjertevärmande föredrag. I
raska drag framhölls inbördes beroendet och förhållandet mellan kropp och själ, deras utgående från och
slutliga återförening med sitt ursprung: kroppen af och
till materien, anden af och till andarnes Fader. I förbigående påvisades det dåraktiga i hvarje menniskas
försök att tillfredställa sin gudomliga del, anden, med
materiella ting, Derpå öfvergick talaren till ett rent
vetenskaplig behandling af ämnet.
En kort betraktelse öfver kroppsligt ondt, vålladt af
icke blott osund föda, utan äfven ett omåttligt förtärande af sund sådan anstäldes. En för ringa mängd födoämnen förorsakar blodbrist, men en för ymnig åter
Kyrkoherde Per Nymansson
öfverflödigt blod, hvilket bildar fett och efter fortsatt
1830 – 1900
frossande – döden genom slag. Det ”svagare könet”,
såsom i allmänhet förande en mera förståndig diet, drabbas sällan eller aldrig af denna
död. Härefter vände talaren sig med värma till att tala om menniskans andra näringsbeståndsdel: drycken.
Alla konstgjorda drycker, af hvad namn och slag som helst, äro utan undantag alkoholhaltiga. Detta är ett bevisadt faktum. Men då man är kall och trött, är det så godt att få sig
en ”värmare” och ”stärkare” heter det. Dock måste kroppen, för att värmas och stärkas,
mottaga föda. Är alkoholen födande? Nej, på intet vis! Alkoholen är en gas, för organismen lika skadlig som onaturlig: ”han tär, men icke när”, och är onaturlig, ty den dervid
ovane måste ovilkorligen känna äckel och illamående deraf.
Ruset indelas i 4 grader eller stadier:
Vid det första qvantum alkohol påskyndas blodets cirkulation med följd att kroppens
reserverade näringsämnen fortare förbrukas. Deri anledningen till ökad kroppsvärme och
kraft, som alltså äfven alltid efterföljs af kyla och mattighet. Den i första stadiet alkoholförgiftade igenkännes på den röda hyn, den oroliga blicken och en slags munterhet,
som i allmänhet plägar föregå en feber.
Genom det andra qvantum alkohol påverkas de nerver, som åstadkomma rörelsen hos
menniskorna, hvilka derigenom ofullständigt förmå förrätta sina funktioner. Den sjuke i
detta stadium kännetecknas af ett sluddrande tal, slö blick, osäker gång o.s.v.
Vid ett tredje qvantum alkohol jagas en naturlig mängd blod till stora hjernan, med följd
att förnuftet för tillfället suspenderas. Hemska äro de följder detta tillstånd ofta medför!
Menniskans sämre del jublar öfver friheten från förnuftets kontroll; hon är misstänksam
och retlig, vållar derför ofta osämja, slagsmål, ja mord samt andra fasaväckande brott, och
våra brottsannaler tala dessvärre ett alltför tydligt språk, att oss skulle göras mera vittne
behof. Yttre kännetecken äro: minskad känsel, feberglödande blick o.s.v.
Vid ytterligare ett qvantum alkohol koncentreras blodet i stora hjernans midt och påverkar derigenom kroppens ömtåligaste delar i de tvenne nerver, som reglerar hjertats
slag. Slappas dessa nerver, så följer att, - liksom uret på en gång ”surrar ner”, då dess
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regulator borttages – blodet i ohejdadt lopp genomströmmar hjertat och till sist ofta
spränger sina väggar och vållar ögonblicklig död: hjertslag. I detta stadium har kroppens
hela nervsystem nästan upphört att verka, hvarigenom de yttre sinnena förslöats och hela
kroppen blifvit lam.
Kraftiga och slående exempel inom hvarje stadium saknades ej, dock måste dessa af utrymmesskäl uteslutas.
Förbisedt alla de olyckor alkoholen bringar öfver konsumenten, hans familj, samhället,
hela menskligheten och förnämligast öfver hans och hans medmenniskors gudomliga
beståndsdel, själen, som deraf hastigt ryckes ifrån och göres kraftlös och ovillig till återförening med Gud, allt detta förbisedt, må ändå frågas: är den en klok man, som – äfven
om han finge det för intet – förtär något, som vore hans kropp onyttigt och för hans smak
motbjudande?
Och likväl blir begäret efter alkohol slutligen så starkt, att timlig occh evig välfärd – ja,
allt offras derför.
Med allvarlig uppmaning att afsky och undfly denna menniskans förbannelse, rådde
talaren till att absolut afhålla sig från konstgjorda drycker, samt förordade varmt anslutning till goodremplarne, hvarigenom ökad kraft erhölles att motstå och motarbeta den ofta
t.o.m. trugande frestaren. Att goodtemplarne vore ”antikristiska” och sysslade med ”hemlighetsmakeri” är naturligtvis ett illasinnadt rykte. Deras enda hemlighet består i en lösen,
ett inbördes igenkänningstecken. Sådant ha ju äfven militärerna; men man anser dem derför antikristiska?
Detta med spändt intresse åhörda föredrag afslöts af församlingens pastor, som, tackade
herr Nymansson för hans uppbyggliga och behjärtansvärda ord, stälde en innerlig bön till
sin församling, särskildt till de unge och dem, som har beredt till deras första nattvardsgång, att hädanefter afhålla sig från alla slags rusgifvande drycker. ”Låtom oss”, sade
han, ”göra en god början härtill genom att till den snart instundande stora högtiden försaka det fördömliga ”julbränvinet!”
En medlem af föreningen ”Wieslegrens förhoppning” tackade derpå Blädinge församlingsbor för deras tillmötesgående att öppna lokal åt dem, betonande derjemte det grundlösa i de rykten om föreningen, som utspridts och påvisade, att dessa rykten spridas och
underhållas hufvudsakligen af sådana personer, i hvars intresse det ligger att alkoholförbrukningen icke minskas; föreslog derför att ”bilda loge”, hvilket emellertid t.v. uppsköts.
Heder och tack åt medlemmarne af ofvannämnde förbund för deras välvilja, att – säkerligen äfven med pekuniär uppoffring – bereda oss denna sanna själsnjutning ”midt i hvardagslifvets rama prosa!”
Hemvill.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 100 Tisdagen den 16 December 1884.
En goodtemplarloge skulle i söndags bildas i Blädinge, men företaget strandade på några
af de närvarandes tydligt visade motvilja och misstroende mot goodtemplarsaken.
Beklagligt att så mången af vårt folk ännu icke förstår att uppskatta nykterhetssakens
välsignelse.

Ur Smålandsposten N:o 147 Tisdagen den 16 December 1884.
Goodtemplarrörelsen i Allbo. Några Blädingebor, tillhörande goodtemplarlogerna i
Vislanda och Alfvestad, hade i söndags tillställt ett större möte i Blädinge skolhus i akt
och mening att söka intressera befolkningen för goodtemplarorden och få en loge bildad
der på platsen. Sedan fabrikör Svanfeldt från Wexiö hållit ett längre, med stor uppmärk-
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samhet afhördt nykterhetsföredrag utspann sig ett lifligt meningsutbyte man och man
emellan. Meddelaren ber att ur detsamma få anföra några märkliga uttryck, för hvilkas
rigtighet han borgar.
”Kors i alla tider”, tyckte en talare, ”i Guds rena ord står det ju uttryckeligen, att man ska´ äta,
dricka och göra sig glada dagar. Duger inte att göra emot, hvad Gud sjelf befallt i sitt eget gamla
testamente”.
”Tänk hvilka gräseliga tider vi nu lefva uti”, sade en annan, ”di der goodtemplarne stå ju i förbund
med den lede sjelf, och han har satt vedertecknet på dem, så att di känna igen hvarandra”.
”å di förskräckelie hemligheterna se´n, som ingen annan får rätt på”, inföll en tredje. ”Inte få di va´
här i skollokal´n, å ha sådant djefvelskap för sej inte; på sina möten ska´di va´klädda i hvitt, blått å
rödt, å de ä´precis justament lika dana färger till den brinnande svafvelsjön. Hvarken vi eller våra
barn kunna ju sedan komma hit utan att bli besmittade”.

”Här är ingen dörr stängd”, pustade en, under det han skuffade upp dörren, hvilken tillslutits då ordensbröder, som ankommit från andra platser, gjorde min af att sätta loge,
hvilket måste ske inom slutna dörrar.
Då lokalen således ej längre blef tillgänglig, skildes goodtemplarne åt utan att just hafva
kunnat uträtta något.
Dock funnos många närvarande, som visst icke betraktade saken så oblidt som de ofvan
omnämnda, fast de ej ville taga någon aktiv del i arbetet. Man har således hopp om bättre
lycka vid nästa försök, till hvilket befolkningen troligen blifver något mera bearbetad till
förmån för saken.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 103 Tisdagen den 30 December 1884.
Drunknade. En dräng från Nyagård under Oby skulle julaftonen gå ut och roa sig en
stund och gick derföre ner på den närbelägna Qvarnsjön för att åka skridskor. Nöjet tog
dock ett sorgligt slut, ty isen brast och skridskoåkaren omkom samt kunde ej förr än följande dag, då båt och andra nödiga redskap hunnit anskaffas, upptagas. Den omkomne, en
omkring 20 års yngling, vid namn Ola Magni Berndtsson och bördig från Furutorpet
Blädinge, var en rask och omtyckt tjenare.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 2 Tisdagen den 6 Januari 1885.
Kommunalstämma. Vid sammanträde i Blädinge den 29 dec. blef kyrkovärden C. M.
Danielsson vald till godeman i landtmäteriförrättningar i stället för Lars Jonasson i Hjelmaryd, som begärt entledigande derifrån. Herr Jonasson undanbad sig äfven, på grund af
försvagad hälsa förtroendet af att vara kommunalnämndens ordförande, men uppmanades
att stå qvar åtminstone ännu ett år och villkor denna begäran. Till v. ordf. i kommunalnämnden valdes Anders Johan Bengtsson i Blädingeås.
Goodtemplarmötet i Blädinge före jul förklarar en aftalad brefskrifvare ingalunda hafva
så aflupit som i Wexiötidningarne förut berättats. Föredragen åhördes med stort intresse,
fastän märkvärdigt nog, ingen blef hågad att sluta sig till orden; och då församlingens
skolhussal uppläts för föredragens hållande, kan väl ej sägas, att motvilja eller misstroende mot goodtemplarsaken visats af församlingen. Det bör väl sedan vara hvars och
ens frivilliga sak att sluta sig till orden eller ej, och allt trugande eller lockande är förkastligt.
Folkskollärarlönen i Blädinge utgår, liksom på många andra ställen, med 700 kr., och
beslöt församlingen på kyrkostämma den 29 dec. att ingå med ansökan till direktionen för
folkskollärarnes pensionsinrättning om erhållande af en i enighet dermed förhöjd pension
åt nuvarande läraren på platsen.
Församlingens äldsta invånare är hustrun Sara Ingemansdotter i Arnanäs under Blädingenäs, som är född 1791 i dec. och således fyld 93 år.

33

Ur Smålandsposten N:o 51 Lördagen den 2 Maj 1885.
En vacker likbegängelse, firades igår i Blädinge, då stoftet af en ung flicka, kantor
Johnssons derstädes dotter, fröken Gerda Johnsson invigdes åt förgängelsen. Kyrkan var
af den aflidnas väninnor smyckadt med grönt, vacker sång utfördes vid grafven, en talrik
menniskoskara hade samlat sig, oaktadt det var söckendag, och den unga tärnans kista var
öfversållad af en fager blomstergärd, hvaribland särskildt märktes en prydlig krans från
det qvinliga seminariet i Kalmar, der den så tidigt bortryckta sökt och vunnit sin utbildning under en verksamhet, den hon aldrig hann börja.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 61 Fredagen den 31 Juli 1885.
Sjelfmord genom att hänga sig begick häromdagen ynglingen Emil Andersson Ramberg
från Ramsåkra af Blädinge socken. Orsaken till den hemska gerningen är ännu obekant.

Ur Smålandsposten N:o 122 Lördagen den 17 Oktober 1885.
Dödad af bantåg. I torsdags afton vid tågets afgång inträffade den olyckan att en då
okänd äldre man, som kort före tåget afgick lär varit synlig å en af vagnarnes plattformer,
men vid det tåget för några ögonblick backade, föll ned, utan att någon då märkte det, och
blef liggande med hufvudet å ena jernvägsspåret, sedermera då tåget satte sig igång, af
detsamma öfverkördes. Antagligen hade mannen i fallet slagit sig så att han förlorat medvetandet och sålunda ej kunnat ge något ljud ifrån sig. Då han sedan tåget lemnadt stationen anträffades, var han utan lif. Alldeles vanställd som ansigtet var, nästan snedklufvet
vid ena örat, lemnade det föga stöd för utrönande hvem den döde var, men igenkändes
han sedermera vara korgmakaren Peter Jonsson från Johannelund under Oby i Blädinge
socken, efterlemnande närmast sörjande bland andra trenne döttrar, här i staden.

Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 6 Maj 1886.
Eldsvåda, utbröt förliden tisdag hos kyrkovärden Sven Pettersson i Ramsåkra, Blädinge
socken, dervid nedbrann hela drängstugubyggnaden, innehållande förutom boningsrum,
äfven sädesmagasin, brygghus och matbod. Ingenting kunde räddas, utan blef all inneliggande gröda, matvaror, linne och kläder m.m. lågornas rof. Den förlorade egendomen var
delvis lågt och delvis alls icke brandförsäkrad, hvadan förlusten kan anses ganska betydlig. – Huru elden uppkommit är ännu ej utrönt, men man vet att bykning på dagen förehafts. Egaren var vid tillfället bortrest till någon af grannsocknarne.

Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 8 Juni 1886.
Förändrad sockenindelning. Kungl Maj:t har förordnat, att kronolägenheten Kyrkängen
n:o 1 skall vid 1887 års början i jordeboken öfverföras från Hjortsberga till Blädinge
socken i Allbo härad.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 59 Tisdagen den 27 Juli 1886.
Skogsbranden i Alfvesta. Enligt meddelande från Alfvesta hafva åboarne öfverenskommit med den bonde, i Norra Ware af Blädinge församling, som varit vållande till
branden, att han skall med 735 kr. ersätta hälften af den summa, hvartill skadan af
branden uppfattats, hvarjemte han på egen bekostnad får ombesörja vakthållningen å
brandstället och stå i ansvar för den skada, der utsläppta kreatur kunna ådraga sig af den
eld, som ännu brinner på fördolda ställen.

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 5 Oktober 1886.

Medelst offentlig auktion,
som å stället förrättas Måndagen den 11 nästk. Oktober
kl. 10 f.m. låta borgenärerne uti Landtbrukaren Lars
Fribergs i Hult konkurs till den högstbjudande försälja
konkursmassans fasta egendom utgörande ett till 3/8 mtl
kr.-sk. Hult, beläget i Blädinge socken af Allbo härad, 1
mil från Alfvestad jernvägsstation, 0,4 mil från sockenkyrkan samt allmänna landsvägen emellan Alfvestad och
Gottåsa. Till denna egendom, som är någorlunda väl bebyggd med ett större tvåvåningshus och nödiga uthus,
häfdas 30 tunnland åkerjord hårdt stenbunden men af god
beskaffenhet. Egendomen underhåller 2 hästar och 15
fäkreatur. Skogstillgången tillräcklig för gårdens behof. I
egendomen finnas inteckningar, hvilka få i densamma
innestå. Köpevilkoren tillkännagifvas vid auktionstillfället och skall en blifvande köpare vara beredd att å stället aflemna godkänd borgen eller annan säkerhet.
De, hvilka i egendomen ega intecknad fordran, behagade vid auktionstillfället tillstädsekomma.
Alfvestad och Skåningagården den 27 September 1886.

C. E. Hjertquist.

Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 9 November 1886.
En behaglig öfverraskning. På de gamla adliga familjegodsen i Småland, hvilka gingo i
arf från far till son, var jordtorparnes ställning för det mesta rätt dräglig, der den icke var
rigtigt god, hvilket äfven kunde hända då kontrakten lemnades orubbade i 70 á 80 år och
torparna sjelfve fingo draga fördelen af sina jordförbättringar, något som alls icke hörde
till ovanligheterna. Men en annan tid kom, och flertalet af de gamla ätterna har fått gå
från sina stamgods som sparf från ax.
Så gick det äfven på Oby, det gamla Gyllenkrokska herresätet. Dessa Gyllenkrokar hade
i förhållandet till sina arbetare och torpare alltid visat sig som sanne ädlingar och det var
tradition på godset att i all nöd vända sig till ”baronen”, som aldrig höjde pålagorna.
Kom så en ny egare, en grosshandlare från Stockholm, god och hederlig karl äfven han,
men naturligtvis utan de gamla tillgifvenhetsband, som för bundit godsherr´n i underhafvandena. Han hade betalt gården efter gängse pris, var ju i sin goda rätt att deraf fordra
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den inkomst som vederborde och kunde för den skull ej klandras, då han höjde de gamla,
låga torpareafgälderna till belopp, som eljest i orten voro vanliga, icke de allra lägste,
men visst icke heller de hårdaste.
Återigen såldes gården, denna gång till brukspatron C. E. Fryberg, och återigen fordrade
den nye husbonden in alla kontrakten på kontoret medan de skulle omskrifvas. Med tunga
sinnen och hårda villkor i sigte, gingo torparna upp med sina papper till herrgården och
afvaktade med oro huru mycket ännu tyngre pålagor de nu skulle få dragas med. En doft
knot förspordes, ty nu tyckte de sig fått allt hvad de tålde närapå.
Dystra i hågen kommo de på bestämd tid på kontoret igen för att se och underteckna de
nya kontrakten, dem de grepo med darrande fingrar. Men ett efter annat ljusnade de
väderbitna anleterna och strålande af glädje utbrusto torparna i korus: ”Herre Gud välsigne brukspatronen! Det här är ju våra gamla baroners kontrakt vi fått igen”!
Så var det verkligen också, hr. Fryberg försöker ämna räkna med andra faktorer än de
som kunna föras upp i dagsverkslängd och hufvudbok, han vill försöka hvad tillgifna och
tacksamma arbetare kunna uträtta, och hade derföre nedsatt alla afgälder till samma belopp som erlagdts under herrarne Gyllenkroks tid.

Ur Smålandsposten N:o 137 Tisdagen den 23 November 1886.
Diverse annonser.

En hynda, till färgen
hvit med bruna fläckar, är tillvaratagen,
och kan rätte egaren återfå densamma
hos O. M. Danielsson, Blädinge, adr.
Alfvesta.
(3644)

Ur Smålandsposten N:o 6 Tisdagen den 18 Januari 1887.
Ett slädparti, med 16 slädar var häromdagen anordnadt i Blädinge, skrifves derifrån till
oss. Man samlades vid kyrkan kl. 2 e.m., tog så kosan till Alfvestad och Oby samt dansade efter hemkomsten till kl. 4 påföljande morgon.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 12 Fredagen den 11 Februari 1887.

Att Johan Magnussons i
Blädingeås i Blädinge socken samtlige borgenärer blifvit
kallade och stämde att sist före klockan 12 på dagen
Måndagen den 4 nästa April inför Domhafvanden i Allbo
härad å jernvägshotellet i Alfvestad sina fordringar anmäla och lagligen bevaka samt att konkursen börjat den 27
sistlidne Januari, kungöres.
Alfvestad den 6 Februari 1887.

Domare-embetet.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 13 Tisdagen den 15 Februari 1887.
Egendomsköp. Landtbrukaren J. Svensson från Södra Ware, Blädinge socken har för
24,000 kronor köpt Smörhöga i Skatelöfs socken.

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 3 Mars 1887.
Uppträde i kyrka. Från Allbo skrifves till oss: Sistlidne söndag tilldrog sig under gudstjensten i Blädinge kyrka ett störande uppträde i det att en inom församlingen bosatt
qvinna, hvilken af allmänheten anses som något sinnesrubbad, midt under predikan ur
fickan uppdrog en stor brödkant, hvilken hon med god aptit spisade, hvarefter hon började att gestikulera med hufvud och armar samt utstöta, de mest oartikulerade ljud, dels
tillmälen mot en del personer, som voro i hennes närhet. Då hon efter predikan började
att allt för mycket störa gudstjenstens fortsättning tog kyrkoväktaren mod till sig och
beslöt att söka få henne att aflägsna sig eller förhålla sig tyst, hvarvid hon gjorde häftigt
motstånd, tog fast i håret på honom samt upprepande slog honom på armen, hvarefter han
aflägsnade sig och qvinnan fortfor att till gudstjenstens slut bedrifva sitt ofog.
Det var ej första gången hon på detta sätt uppträdt, ty den stackars menniskan har flera
gånger både i kyrkan och på många offentliga ställen stört ordningen.

Ur Smålandsposten N:o 28 Torsdagen den 10 Mars 1887.
Huru det såg ut i farfarsfars fars tid, kan man, skrifves till Smålandsposten, ännu på
något enstaka ställe få se den gamla smålandsbygden. Uti …..eds församling finnes ett
ställe, som bebos af två gamla personer, man och hustru som lefva ett orginelt lif. Stugan
är en gammal s.k. ryggåsstuga, som utan annan panelning på åsarne, som uppbära taket,
än ett underlag af bräder, som torftaket ligger på. Stugans inre upptagas till 2/5 delar af
muren, som innehåller spis och bakugn. Enligt sägen var der fordom bräder till golf, och
genom noggrann forskning kan man få se spår af gammalt trävirke der och hvar jorden,
som numera utgör golf. Möblerna utgöres af en större s.k. innebygd skåpsäng, som upptager 1/5 af rummet, vidare är der en gammal soffa, ett bord och några stolar, af enklaste
konstruktion. Köksattiraljen är i förhållande till den öfriga möbleringen och utgöres,
förutom ett par grytor, till största delen af halfrunda urholkade trädstammar eller s.k. tråg
af alla storlekar. Hönsen hafva sin bostad i stugan och lefva med de gamla uti broderlig
sämja och endrägt.
Sitt bo reda hönsen nere vid ändan uti det åldriga parets ofantliga säng, der de hafva god
plats, så att om både folk och fjäderfä, ligga uti sängen, de ej behöfva vara rädda att
sparka benen af hvarandra. Om vintern då kölden är sträng, händer det ofta att far tager in
en ko eller kalf, som får sin plats bortom spiseln vid dörren, och får qvarblifva der tills det
blir blidväder. Spjellet ligger ofvanpå spiseln, och öppnas och stänges med en häfstång,
som går ned om förstugudörren, så att man måste gå ut hvar gång man skall öppna eller
stänga spjellet.
Den oumbärliga handqvarnen har fått sin plats i – fähuset på fårkätten och nästan alltid
brukar der vara ett par gumsar, som slåss om den höga ståndpunkten. Det är ej fattigdom
som trycker dessa gamle, ty de hafva en egen hemmansdel utan skuld, och det är ej
många som hafva det nu för tiden, utan det är blott ett envist fasthängande vid fädernas
seder.
En åker hafva de som ligger ett stycke från inegorna, på andra sidan ett kärr, och dit bära
de gödseln, men ”suck”, och om någon frågar dem hvarför de ej dika ut kärret så att de få
väg dit så svarar de: ”Det har gått förr på samma sätt och derför kan det gå för oss”.

37

Ur Smålandsposten N:o 28 Torsdagen den 10 Mars 1887.
Vid exekutiv auktion, vid Wexiö landskansli förliden gårdag försåldes 5/8 mtl. Hult i
Blädinge socken – taxeringsvärderadt till 15,000 och saluvärderadt till 10,760 kr. – Från
L. Fribergs konkursmassa till Kronobergs läns sparbank för 9,200 kr.

Ur Smålandsposten N:o 46 Torsdagen den 21 April 1887.
Gårdsköp. Soldaten vid Östra Allbo kompani n:r 136 Peter Ring i Wislanda, har för
8,040 kr. af Johan Svensson köpt ¼ mtl. Södra Ware i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 11 Juni 1887.
Olyckshändelse. Från Wislanda skrifves till oss: Måndagen den 6 dennes erhöll en 15årig yngling från ett torp under Oby i Blädinge socken af ett hästkreatur ett så våldsamt
slag i hufvudet att han i sanslöst tillstånd måste bäras till sitt hem, hvarifrån han nu är
transporterad till lasarettet i Wexiö. Slaget träffade tinningen och örat, så att blodet
strömmade.
Huruvida ynglingen kan räddas till lifvet är ännu ovisst. Fadern, som genast efter
olyckshändelsen anlände, afsvimmade vid åsynen af sin illa tilltygade son.

Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 16 Juni 1887.
Eldsvåda. I lördags eftermiddag när det uppgående bantåget passerade mellan Wislanda
och Alfvestad och kom i närheten af det på Oby egor belägna torpet Staffansboda,
antände gnistor från maskinen en intill banan belägen skog. Folk kom genast tillstädes
och man lyckades hindra eldens framfart temligen fort. Omkring 2 tunnland skog blefvo
dock lågornas rof. Ända i söndags brann och rökte det i den antända marken.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 89 Tisdagen den 8 November 1887.
Groft brott af femtonåring. En 15 á 16 års pojkslyngel, Karl Ljunggren, son till målaren N. P. Ljunggren i Blädingenäs, hade förliden tisdag eftermiddag infunnit sig vid
Blädinge skolhus, der han inväntade barnens hemförlofvande. Då de kommo ut, följde
han dem ett längre stycke väg ned i skogen, der han utan ringaste anledning anföll och
kullkastade en *10-årig gosse, son till pigan Blända Svensdotter under Blädinge Södregård, och medelst en medhafd grof käpp på ett barbariskt sätt bearbetade den stackars
gossen öfver hela kroppen. Dessutom sparkade han gossen och drog honom i ett vattenfyldt dike. Då den misshandlade gossen upphäfde rop på hjelp och bad om förskoning,
yttrade slyngeln: ”skriker du, så dödar jag dig”. Då han ej förmådde slå längre, tvingade
han sitt offer att tacka för misshandlingen under fråga, ”om han fått så mycket stryk förr”.
Härefter gaf han gossen ytterligare några slag. Den misshandlade gossen har sedan öfvervåldet legat svårt och fara är att han kommer att för framtiden lida men, till följd af den
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honom öfvergångna misshandlingen. Barnen, som voro i den misshandlades sällskap,
vågade icke hindra våldet, emedan föröfvaren deraf vildt hotade att slå och döda dem, om
de rörde honom. Saken är nu anmäld till laga beifran hos vederbörande, och hoppas man,
säger vår brefskrifvare, att skolbarnen, åtminstone för en tid, blifva fredade för slika
illdåd af denne allmänt illa kände och för grofva oseder beryktade gosse. Det må nämnas,
att han infunnit sig vid skolan i akt och mening att utföra våldet.
Den misshandlade Carl Gustaf Fransson (Franzén) f. 1877-07-11 Blädinge, avliden 1944-02-07 i Göteborg.

Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 8 November 1887.
Vanartig ungdom. En 15 år gammal pojke i Blädinge socken befann sig, skrifves till
oss, den 1 dennes vid socknens skolhus och inväntade utanför detsamma skolans afslutande för dagen. Då sedan skolbarnen voro på hemvägen följde han dem in i skogen och
öfverföll der en 10-årig gosse dels med sparkar och dels med slag utaf en medhafd grof
käpp. Då den misshandlade ropade på hjelp, tystades han med hotelsen ”skriker Du, så
dödar jag Dig”. Då den vildsinte ynglingen icke förmådde slå mera, stötte han ned sitt
offer i ett vattenfyldt dike, och sedan han dragit upp den slagne igen, gaf han honom
ytterligare några rapp. Den misshandlade gossen ligger nu efter våldet hemma sjuk, och
man fruktar svåra följder af detsamma för framtiden. Anmälan om saken har skett, och
det är att hoppas att vederbörande ger den vanartige slyngeln skälig näpst för det öfverlagda våldet.

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 10 November 1887.
Minnesgåfva. Den 29 Oktober öfverraskade ett tjogtal arbetare vid Lessebo bruk magasinsbokhållaren derstädes herr August Pettersson med ett till honom, som ett minne
öfverlemna ett skrifställ af nysilfver. Herr Pettersson, som är bördig från Blädinge, afreste
från Lessebo den 1 dennes för att i Karlshamn, Blekinge tillträda befattning som jernvägstjänsteman.
August Pettersson (Åslund) född 1858-10-04 i Hökatorp, Blädinge, död 1937-10-18 i Uppsala.

Ur Smålandsposten N:o 148 Lördagen den 17 December 1887.
Olyckshändelse. Den 15 dennes blef en häst, som kördes af soldat Ring från Södra
Ware, Blädinge socken, vid Wislanda station skrämd och råkade i sken, skrifves till oss.
Ring kastades dervid ur vagnen och slog hufvudet mycket illa mot en vid vägen stående
påle. Den skadade infördes i ett hus vid vägen, och då han åter kom till sans klagade han
öfver lidanden i bröstet. I bakre delen af hufvudet hade han vid fallet från vagnen erhållit
ett krossår. Ring fördes senare på dagen till sitt hem, hvarest han för närvarande vårdas.

Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 7 Februari 1888.
”Trylsabålet”, kallas en stor hög bestående af ”offrade” grenar och stenar samt ris å
Blädingeås Östregårds egor, mellan Hjortsberga och Blädinge, skrifves till oss. Med bålet
är förknippad historien om två ynglingar i bygden, som för århundraden tillbaka båda
förälskat sig i en och samma Värends-mö. De hade då beslutat sig för att afgöra sin
hjertesak genom enwig, och denna hade utkämpats på den plats, der Trylsabålet nu reser
sig. Den som fallit i enwiget blef af sin motståndare begrafven på platsen. Ännu idag går
icke gerna någon af traktens befolkning förbi utan att kasta en gren eller något annat
föremål på Trylsabålet.
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Ur Smålandsposten N:o 26 Torsdagen den 1 Mars 1888.
Å exekutiv auktion, som den 28 februari förrättades å landskansliet i Wexiö, försåldes ¼
mtl kronoskatte Blädingeås Norregård i Blädinge socken, Allbo härad. Utaf gården, som
var saluvärderad till 5,500 och taxeringsvärderad till 3,600 kr., inropades 1/8 mtl för
1,950 kr. af handlanden O. M. Nygren och 1/8 mtl af kronolänsmannen C. E. Hjertqvist
för 2,310 kr. Gården i sin helhet betalades alltså med 4,260 kr.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 6 Mars 1888.
Eldsvåda. Under snöstormen natten till förliden lördag utbröt eld i hufvudbygnaden å
herresätet Oby i Wislanda socken, hvarvid det stora corps-de-logiet i grunden nedbrann.
Elden som började kl. 11 hade uppkommit derigenom att en skorsten varit i olag.
Stormen och snöyran gaf elden ökad fart på samma gång, som den hindrade folk, utom de
närmast boende, att infinna sig vid eldsvådestället. Alla försök till släckning hade, äfven
med tillräckligt manskap, derför varit omöjlig under den hvinande orkanen.
Egaren hr. C. E. Fryberg, hade den nedbrunna hufvudbyggnaden försäkrad i allmänna
brandförsäkringsbolaget för byggnader på landet för 18,000 och i bolaget Svea för 15,000
kr. Han gör likväl, uppgifves det, en ganska kännbar förlust genom eldsolyckan.

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 9 Juni 1888.
Dödsfall. Den 6 innevarande Juni afled i Lund efter en längre tids sjuklighet f.d. chefen
för preussiska flottans stab, Captain zur See kommendör Gustaf Erik Hyltén-Cavallius.
Han tillhörde en gammal krigareslägt, af hvilken 7 officerare tjenat och 5 fallit i Karl
XII:s krig.
Född den 13 Juni 1815 på Espemoen, Blädinge socken i Allbo, af föräldrarne kontraktsprosten, Carl Fredrik Cavallius och Anna Elisabeth Hyltenius, och gift 1857 med
Henriette Eleonora Gyllenkrok, dotter till majoren friherre Thure Gyllenkrok och dess
friherrinna Betty Horn af Rantzien, sörjes den bortgångne närmast af maka, barn och
syskon, bland hvilka sednare den bekante Gunnar Olof Hyltén-Cavallius.
Efter att hafva genomgått Wexiö skola och gymnasium, ingick Hyltén-Cavallius 1832 i
handelsflottans tjenst, deltog 1835 som extra kadett i korvetten Najadens expedition, tog
så sjöofficersexamen, samt utnämndes kort derefter till sekundlöjtnant vid flottan. – Med
kungligt stipendium afgick han 1841 till England och deltog der under 3 år i flera örlogsexpeditioner.
Återvänd till fäderneslandet, utnämndes Hyltén-Cavallius 1845 till premierlöjtnant.
Tjenstgjorde 1846 å fregatten Eugenie under prins Oscars medelhafsexpedition, och förde
dessutom chefsskapet vid flera expeditioner.
Permitterad, ingick Hyltén-Cavallius i österrikisk örlogstjenst 1850. Efter flera avancementer inom österrikiska flottan, samt derunder vunna utmärkelser, fann sig dock HylténCavallius på goda grunder föranlåten att 1852 begära entledigande ur tjensten, hvilket
beviljades och tillkännagafs genom generalorder, i hvilken hans insikter och duglighet
finna de amplaste erkännande och beröm.
Vid samma tid, 1852, hade prins Adalbert af Preussen, för organiserandet af Tysklands
då ännu under bildning varande flotta, hos prins Oscar af Sverige anhållit om utseendet af
trenne lämpliga sjöofficerare, och föll prinsens val härvid bland de tre på honom. HylténCavallius inträdde sålunda, och efter eget val mellan tjenstgöring till sjöss eller i öfverkommandot vid sidan af prinsen, i denna befattning. 1852 adjutant hos öfverbefälhafvaren, blef han följande året chef för preussiska flottans stab.
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1854 utnämnd till kaptenslöjtnant i svensk tjenst, erbjöds Hyltén-Cavallius jemte de
tvenne andra från Sverige utgångne sjöofficerarne, Sundevall och Indebetou, att med
pensionsrätt från 17 års ålder, samt garanti att aldrig behöfva tjena mot sitt fädernesland,
definitivt inträde i preussisk tjenst. Han antog detta förslag och erhöll samma år afsked ur
svensk tjenst, sedan han förut, – redan vid 38 års ålder – blifvit utnämnd till kommendör i
preussiska flottan, en befattning som ingen preussisk officer, utom de kungliga prinsarne,
vid den åldern ernått.
År 1857 tog Hyltén-Cavallius afsked ur preussisk tjenst med pension och bosatte sig
såsom jordbrukare å Stora Målen, Moheda socken i Allbo. 1882 flyttade han till Lund.
Hans på ålderdomen började botaniska studier samt den af honom stiftade botaniska
bytesföreningen ”Linnæa” hafva vi förut omtalat. Ett efterlemnat herbarium torde vara
det största och vackraste som eges af enskild person i Skandinavien. Han var en hederlig,
allmänt värderad man med lyckliga naturgåfvor och en mer än vanlig pligttrogenhet

Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 10 Juli 1888.
Fredsföreningens i Allbo, allmänna årsmöte försiggick i söndags i Blädinge. Öfver 500
personer närvoro. Mötets fredsföredrag af fil kan. G. Alving samt diskussion, inledd af
organisten P. Borgh, försiggick i Blädinge för tillfället vackert dekorerade folkskolesal.
Diskussionen om fosterlandskärlek, hvardt ej synnerligen liflig.
Sedan några smärre förändringar af stadgarne antagits, tågade man af till en dansbana af
trä, uppförd af Blädingeborna, och der gick dansen lika friskt till, vid tonerna af en sextett
messingsinstrument från Alfvestad, som någonsin en midsommardans å Kronobergshed.

Ur Smålandsposten N:o 81 Torsdagen den 12 Juli 1888.
Bråddöd. Hemmansegaren Nils Magni Petersson i Södra Ware Norregård i Blädinge
socken, hade i fredags qväll lagt sig att sofva som vanligt, såsom det tycktes, frisk och
kry. När man på morgonen derefter steg upp i huset, befans han emellertid ligga död i
sängen. En gosse, hvilken låg bredvid honom, hade ingenting märkt under natten. Troligen hade mannen under natten träffats af hjertslag, som plötsligt ändat hans lif.

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 19 Juli 1888.
Misstänkta sjukdomsfall bland svinkreatur, har yppats i Blädingeås och Ekehvarfven i
Blädinge socken, på hvilka två gårdar tillsammans 6 kreatur dödt. Veterinären Fahlström
i Wexiö har på platsen undersökt sjukdomens symptom och funnit att svinpest icke föreligger.

Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 15 November 1888.

År 1888 den 14 November
intogos i härvarande handelsregister följande anmälande:
af Pehr Olof Petersson Odelberg i Blädinge Westregård af Blädinge socken,
om idkande af handelsrörelse derstädes
under firma P. O. Odelberg.
Wexiö landskansli, som ofvan.

Länsstyrelsen.
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Ur Smålandsposten N:o 146 Tisdagen den 11 December 1888.
Minnesgod husbonde. En synnerlig vacker begrafning hade, skrifves till oss, i söndags
ombestyrts efter en trotjänarinna å Oby i Blädinge, aflidna 85-åriga Ingrid Sibbesdotter,
af hennes husbonde friherren Thure Gyllenkrok på Oby. Han hade inbjudit hela det stora
godsets befolkning till begrafningen, hvilken såväl mat som kaffe rigligt serverades gästerna. Alla medföljde derefter till grafven, och i den stora processionen fans säkert ingen,
som icke väl kändt gamla Ingrid och nu tänkte på henne med fridsönskningar.

Ur Smålandsposten N:o 8 Lördagen den 19 Januari 1889.
Småländsk qvinlig ”reformdräkt” har en soldathustru i Blädinge för länge sedan anlagt
och aldrig tör hon komma att gifva efter för qvinliga vexlande modegalenskaper, skrifver
en af våra korrespondenter. Hon begagnar nemligen aldrig andra plagg än sådana som
hennes man slitit och aflagt, eller m.a.o. hon uppträder dagligdags i fullständig karldrägt.
Till och med en gammal brättlös hatt användes i stället för hufvudkläde. Visserligen ligger torpet temligen aflägset i bygden, men under årens lopp ha många sett och blifvit
öfverraskade af det emanciperade qvinfolket. På annat sätt än att hon aldrig går i kyrkan,
synes hon ej heller känna sig generad för kostymen, som alltid hålles vi magt och lappas
af mannen, hvilken jemte kronans tjenst utöfvar det vällofliga lappskräddareyrket.

Ur Smålandsposten N:o 16 Torsdagen den 7 Februari 1889.
Ett danskt konstnärssällskap. En äldre karl och fyra barn, åtföljd af en ansenlig mängd
hundar, har under senaste veckan besökt Allbo, och på flera ställen uppträdt med sina
underhaltiga prestationer. Familjen namn är Miche från Thisted i Danmark. Det lif de föra
kan inte betraktas af annat än som lösdrifveri. Hvarför hemsändas icke dylika sällskap?
I en s.k. jordhytta, har en familj inom Blädinge församling nödgats bo denna vinter.
Familjen består af man och hustru jemte två minderåriga barn. Mannen, som är omkring
70 år, hade dels på grund af fattigdom och dels af tredska ej fullgjort sina skyldigheter för
en innehafd torplägenhet, hvarför egaren förskaffade sig vräkningsutslag. Ehuru gubben
eger virke till stuga, har det ej lyckats honom erhålla någon plan att uppföra denna på. En
medlidsam hemmansegare lofvade honom derför att tillsvidare få uppföra och inqvarteras
i den nu för tiden i orten ovanliga boningen, jordhyttan, hvilken mannen sökt göra så
beqvämlig som möjligt.
För tidigt, lät lärkan härstädes höras idag, nemligen redan den 24 nästlidne januari. De
sydliga gästerna torde med lifvet fått pligta för misstaget om tiden om våren i Norden.

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 16 Februari 1889.
Drängen Magnus Johansson
från Oby, Blädinge socken, Kronobergs
län, som 1869 afreste till Tyskland, torde
för arfsangelägenhet uppgifva sin nuvarande adress till sin moder,

Stina Magnusdotter, Oby, Wislanda.
(768)

42

Ett antikt och solidt väggur, eger, skrifves till oss, en hemmansegare Johannes Andersson i Hjelmaryd, Blädinge socken. Detta ur, som tros vara omkring ett par hundra år gammalt, är tillverkat hos en urfabrikör i Wexiö, vid namn Peter Ernest och lär vara ett af de
sinnrikaste och bästa af nämnda fabrikat. I medlet af förra århundadet egdes detta väggur
af en regementsauditör – C. H. Bergman å Huseby, efter dåvarande klockaren i Skatelöf
blef egare till detsamma och anses klockan ännu vara lika god som när den var ny. Då
den för fyrtio år sedan af nuvarande egarens fader inköptes betingade den ett pris af 40
specie riksdaler.

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 28 Februari 1889.
Afliden åldring. Söndagen den 24 dennes, efter slutad gudstjenst i Blädinge kyrka, förkunnade ljudet från kyrkklockorna att en af församlingens medlemmar slutat sin jordevandring. Denna gången gällde det en aktad fredlig danneman, förre hemmansegaren
Jonas Samuelsson i Blädinge Jutagård, som efter en 83-årig lefnad nedlagt vandringsstafven. Den aflidne var svåger till aflidne domprosten P. Wieselgren i Göteborg, hvars
syster Hildegard Jonasdotter, Samuelssons maka, jemte flera barn och barnbarn sörja den
hädangångne.
Med honom bortgick den siste af gamla stammen af nykterhetsvänner i orten. Alltsedan
nykterhetsrörelsens början af 1840-talet, då han aflade nykterhetslöftet, har han förblifvit
detsamma trogen och efter förmåga sökt verka för saken.

Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 4 Juni 1889.
Under bränning å mossodling, hos sergeanten Söderström i Blädinge, mellan Alfvestad
och Vislanda, har elden gått öfver behöriga gränser, och nedbränt ganska stora sädesfält,
samt varit nära att gå in i en större skog och hårdt hotat Blädinge by, hvarigenom oberäknerliga skador kunnat uppstå, skrifver en meddelare från orten. Af kronobetjening
uppbådadt manskap från närgränsande byar arbetade i flere dygn med släckningen för att
hindra eldens vidare framfart. Det är nu utsigt att elden ej vidare skall sprida sig.

Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 27 Juni 1889.
Eldsvåda. En ladugård, tillhörig fjerdingsmannen Johan Magnusson i Blädingeås, Blädinge socken, nedbrann för några dagar sedan i grunden. En kalf och en höna innebrändes. Orsaken till olyckan voro några pojkar, som roat sig med den farliga leken att
göra upp eld inne i ladugården.

Ur Smålandsposten N:o 117 Torsdagen den 3 Oktober 1889.
Kyrkligt. Å förslag till återbesättande af Blädinge lediga komministratur hafva, i här
nämnd ordning, uppförts vice pastorerna J. E. Cegrell, K. M. Palmgren och C. D. F. I .
Björnberg.

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 2 Januari 1890.
Patriotiska sällskapet har tilldelat rättaren Johan Andersson från Högalycke af Blädinge
församling sin mindre medalj i guld med konungens bröstbild för trettio års tjenst hos
grefve K. A. Posse å Asa.
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Ur Smålandsposten N:o 57 Tisdagen den 13 Maj 1890.

Landtegendom till salu.
Gården Ramsåkra i Blädinge socken, 1/1
mtl kronoskatte, belägen 1/16-dels mil från
Södra stambanan, midt emellan Alfvestad och
Wieslanda jernvägsstationer, har ett vackert läge och är väl bebyggd med nutidsenligt corps
de logis m.m., cirka 75 tunnland öppen, bördig
jord samt beteshagar, äng och skog 200 tunnland, hvaraf finnes mycket odlingsbar mark, afkastar emellan 2 à 3 hundra tunnor spanmål af
råg, korn, hafre och något hvete; potatisskörden
varierar emellan 1 à 200 hundra tunnor; vinter
och sommarföder 10 st kor, 2 par oxar, 1 par
hästar, 6 st ungnöt, 12 får m.m., säljes ograverad med eller utan inventarier samt, om så
önskas, med inbergad gröda. Tillträdet kan ske
den 1 November 1890 eller 14 Mars 1891.
Priset med inventarier 35,000, utan inventarier
30,000 kronor. Skogen är värderad till 10,000
kronor, utom gårdens eget behof. Skulle någon
spekulant reflektera härå, kan han för vidare
upplysningar pr korrespondens vända sig till
hemmansegaren Sven Pettersson, Ramsåkra,
Alfvestad.

(2346)

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 41 Fredagen den 23 Maj 1890.
(dödsannons)
Tillkännagifves
att Herren i sitt allvisa råd behagade den 24
dennes efter endast 5 dagars sjukdom
hädankalla min ömt älskade make

Anders Ingemansson,
i en ålder af 72 år, 3 månader och 9 dagar. Han
föddes i Blädinge socken af Kronobergs län
den 15 Jan. 1818, inträdde i äktenskap med
undertecknad den 24 Juni 1839, utflyttade till
Amerika 1869 direkt till denna plats, der han
oafbrutet vistats. Han efterlämnar i sorg och
saknad maka och 6 barn (3 söner och 3 döttrar)
samt en skara af barnbarn och barnbarnsbarn.
6 barn (3 söner och 3 döttrar) äro förut hädangångna (3 i Sverige och 3 i Amerika).
Hjelpe Gud oss alla att vara redo!
Sycamore, Ill., den 26 April 1890.
Maria Ingemansson,
f. Danielsdotter.

Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 5 Augusti 1890.
Något ovanligt. Landtbrukaren Sven Sibbesson från Wislanda har, skrifves till oss, under ordinarie organisten och klockarens i Blädinge socken frånvaro till allmän belåtenhet
tjenstgjort som vikarierande organist i församlingens kyrka. Hr Sibbesson har aldrig idkat
musikstudier annorlunda än på egen hand, men spelar orgel mycket bra. Tilläggas bör
kanske att han är broder till de bekante organisterna och sångarne Nordstrand i Åmål, af
hvilka den ene nu är afliden. Hr Sibbesson är ock begåfvad med god sångröst.

44

Ur Smålandsposten N:o 110 Tisdagen den 16 september 1890.
En egendomlig olyckshändelse, med dödlig påföljd timade, skrifves till oss, i fredags
afton vid snickaren Nils Peter Anderssons under Blädingeås i Blädinge och hans hustrus
hemresa från Wislanda, dit det fattiga paret med en legd häst begifvit sig för att avyttra
lingon. Då de voro komna framom Södra Ware by och ut i dess betesmark kom en der betande häst springande mot den häst Andersson körde. Hustrun steg först af och bortkörde
den löse hästen, men denne kom snart åter och stälde sig i vägen. Nu afstego begge de
åkande, dock utan att lyckas få undan löshästen, hvarpå den förspände hästen i skrämsel
ryggade vagnen bakut ned i en fördjupning, der hästen föll öfver Andersson, som deraf
ljöt en nästan ögonblicklig död.
Andersson var 55 år gammal och efterlemnar enka med två minderåriga söner i knappa
omständigheter.

Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 4 November 1890.

Diverse annonser.

Kungörelse.
Mönstring med Östra Allbo kompaniområde N:o 22 tillhörande beväringsmän
af innevarande års 3, 4, 5 och 6 klasser, samt
med dem, hvilka förut varit stamanstälde och
som vid 1889 års utgång icke öfverskridit 32
år, med undantag af sådana f.d. stamanstälde,
som under detta år lemnat sin stamanställning
och derunder i denna egenskap varit inkallade
i tjenstgöring, kommer att förrättas å följande
ställen och tider, nemligen:
vid Härlunda kyrka Tisdagen den
25 nästa November kl. 1 e.m. med
beväringsmän från Härlunda socken;
vid Westra Thorsås kyrka Onsdagen
den 26 nästa November kl. 10 f.m.
med beväringsmän från Westra Thorsås
socken;
vid Skatelöfs kyrka Fredagen den
28 nästa November kl. 10 f.m. med
beväringsmän från Skatelöfs och Öija
socknar, samt
vid Wislanda kyrka Lördagen den
29 nästa November kl. 10 f.m. med
beväringsmän från Wislanda och Blädinge
socknar,
hvarvid är att erinra:
att inskrifningsbok skall medföras;
att den, som erhållit Kongl. Maj:ts tillstånd
att utvandra, men fortfarande vistas inom riket,
är mönstringsskyldig;
att den, som utan laga förfall ej inställer sig
till mönstringen, kommer att böta Fem (5)
kronor.
För öfrigt hänvisas dels till inskrifningsboken
kapitlen IV, VI och VII, dels till den kungörelse om förenämnde mönstring, som kommer att uppläsas i kyrkorna inom kompaniområdet.
Espemoen & Wislanda den 31 Oktober 1890.

Claes Grönhagen,
Befälhafvare för Östra Allbo kompaniområde
No 22.
(4821)
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Ur Smålandsposten N:o 145 Lördagen den 6 December 1890.
Ett hemskt drama, utspelades i onsdags inom hemmansegaren Johannes Månssons i
Södra Vare by Blädinge, familj. Hustrun var ensam hemma med de fyra barnen. En liten
flicka, som väl vid något tillfälle fått kunskap om hur arsenik ser ut – som bekant
användes detta gift på landet vid kreaturssjukdomar – såg modern stoppa in något i
munnen, som väl måst förefalla barnet misstänkt, efter det frågade ”Mor, hvad var det
mor tog i munnen?” ”Det var bara en sockerbit”, förklarade den arma qvinnan. Flickan
skyndade efter sin något äldre bror, äfven han ett barn, ty makarna Månsson hade varit
gifta blott ett tiotal år. Båda barnen sökte derpå gemensamt förmå modern att ”spotta ut
det der”, men hon förtärde hela arsenikbiten. Detta skedde vid middagstiden.
Kl. 2 hemkom mannen. Han hade i affärer varit i Vislanda. Nu hade plågorna börjat bli
svåra, och modet tröt hustrun. Hon berättade att hon intagit gift. Han tvang henne att
dricka mycket söt mjölk. Det hjelpte icke. Giftet hade redan fullföljt sitt förstörelseverk,
och fram på aftonen afled hustrun under häftiga host- och krampanfall.
Och anledningen? Man får väl knappast någonsin höra talas om sjelfmord nu för tiden,
utan att som den sedvanliga afslutligen följer: ”sinnesrubbning”. Nog talas ock här om
klenmodighet och äfven kroppslig svaghet; men kanske högre om snålhetsvurm, gränsande till girighet. Så hade vid svärfaderns begrafning för kort tid sedan mycket mer ”gått
åt”, än som hustruns ekonomiska svaghet tålde vid, Hon hade häröfver kännt mycken
grämelse.
Hvadan orsaken varit, torde väl polisundersökning närmare ge vid handen.
Den aflidna hustrun, född Wahlqvist, var 38 år gammal. Hennes man, som är den
”rikaste bonden i byn”, är blott ett par år äldre.

Ur Smålandsposten N:o 147 Torsdagen den 11 December 1890.
Arsenik i stor myckenhet, har provinsialläkaren A. L. Nordström vid den nu verkställda
rättsmedicinska undersökningen anträffat i hemmansegarehustrun Ingrid Kristina
Magnussons i Södra Vare Södergård, Blädinge, döda kropp. Hennes sjelfmord medelst
gift är genom denna undersökning och den förutgångna polisundersökningen således
konstateradt.
Hemmansegaren Johannes Magnusson och hans sålunda aflidna hustru hade varit gifta i
14 år och ega, som förut omnämnts 4 barn.

Ur Smålandsposten N:o 14 Tisdagen den 17 Februari 1891.
Smittosamma sjukdomar. I Blädinge äro för närvarande sju barn angripna af scharlakansfeber, deraf sex i Norra Vahre Östregård och ett i Blädingeås Södregård.

Ur Smålandsposten N:o 25 Lördagen den 28 Februari 1891.
Öfverfallen och rånad, vardt häromdagen på landsvägen från Alfvestad en torpare i
Blädinge socken af två landsvägsriddare, med hvilka han kommit i sällskap. De hade först
bjudit på bränwin, som ock lär ha mottagits, hvarefter de började gräla och kommo i
handgemäng med torparen, som blef neddragen från sitt åkdon och föll ned i ett stort dike
vid vägen. Han hade fått några slag af ofarlig beskaffenhet, samt blef frånstulen 10 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 38 Torsdagen den 2 April 1891.
Ett upprörande brott, begicks annandag påsk i Alfvestadsnejden, hvilket på det högsta
uppskakat sinnena i orten. En 17-årig dotter till en torpare under Oby passerade i sällskap
med sin mindre syster vägen fram i närheten af Blädinge by. Hon gick förbi en grupp
drängar, och en af dessa grep henne samt bar henne in i skogen, dervid han med hennes
förkläde qväfde hennes nödrop. Den mindre flickan sprang efter hjelp, men bofven hann
dock fullborda sitt svarta, nesliga dåd. Enligt läkarebesigtning af den arma flickan, som
igår verkstäldes i Alfvestad af doktor Jacobsson, har hon lidit kroppsliga men af det
henne öfvergångna våldet. Den brottslige blef igår anhållen och kommer antagligen idag
att införpassas till Wexiö cellfängelse i afbidan af ransakningen inför Allbo häradsrätt.

Ur Smålandsposten N:o 39 Lördagen den 4 April 1891.
Det djuriska brott, som annandag påsk, enligt hvad vi förut omtalat, begicks i Blädinge
emot en 17-årig torparedotter har nu föranledt den brottsliges häktning. Han är drängen
Carl Andersson i Blädinge, född 1872 inom Aringsås socken.
Andersson införpassades i torsdags till Wexiö cellfängelse.

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 9 April 1891.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 8 April.
(Ordf. häradshöfding M. Hasselroth..)

Groft sedlighetsbrott, föröfvades, som vi förut omtalat, annandag påsk på aftonen mot
17-åriga torparedottern Anna Katharina Nilsdotter från Riddarehem under Oby, i tjenst
hos klockare Jonsson i Blädingenäs, då hon var på väg från sistnämnda ställe till
Ramsåkra. I närvaro af den så nesligt behandlade samt hennes fader Nils Andersson,
företogs nu ransakning med den för brottet häktade ynglingen Carl Andersson från
Blädinge Norregård hvilken är född 1872 i Benestad by, Aringsås socken.
Anna Nilsdotter redogjorde, enligt hvad vi erfarit, vid ransakningen hvilken fördes inom
lyckta dörrar, för huru våldsgerningen tillgått. Hon och hennes tjenstekamrat Tilda Sofia
Johansdotter hade på den s.k. ”Rallevägen” långt från menniskoboningar blifvit antastade
af den häktade, som varit i sällskap med tre andra i polisprotokollet namngifna ynglingar.
Sedan den häktade och ytterligare en till skuffat flickorna för att få dem att släppa
hvarandras händer, ryckte Carl Andersson Anna från vägen. Både Anna och Tilda hade
härunder fallit omkull, men den sistnämnda sprang upp och skyndade till soldattorpet
Bussakull, för att hemta hjelp till Anna, som uppgaf höga nödrop. Carl Andersson hade
brottats med Anna och svårt behandlat henne, men icke kunnat fullborda sitt mörka dåd,
ehuru han svept in Annas hufvud uti hennes schal, och till hälften qväft henne.
Enligt af jernvägsläkaren Jacobsson i Alfvestad utfärdadt läkarebetyg, kommer Anna
sannolikt icke att lida kroppsligt framtida men af de henne vid det nesliga våldsförsöket
tillfogade icke obetydliga skadorna.
Den häktade nekade för att ha gjort sig skyldig till våldet. Han skulle liksom de andre
pojkarne bara skuffa flickorna, för att se hvilka de voro.
Som vittne hördes ofvannämnde Tilda Sofia. Hon hade vid tillfället icke bestämt igenkänt den häktade, men trodde att det var han som ryckt Anna af vägen. Deremot hade hon
i en person, som drog schalen af vittnet själft, igenkänt en dräng vid namn Sven Johan
Johannesson. När hon kommit till soldat Blid på Bussakull och bedt om hjelp hade denne
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menat ”det vore väl inte så farligt”, men då han till sist lofvat komma till hjelp, hade vittnet sprungit i förväg tillbaka och mött Anna, som under tårar sade: ”Tilda lilla, Du kan
aldrig tro så jag plågats! Jag har brottats med honom så jag trodde jag skulle dö”.
Målsegaren fordrade en ersättning af 200 kr. för våldet mot dottern. – På åklagaren
kronolänsman Hjertqvists begäran, blef målet uppskjutet till den 25 dennes.

Ur Smålandsposten N:o 49 Tisdagen den 28 April 1891.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 25 April.
(Ordf. häradshöfding M. Hasselroth..)

Groft sedlighetsbrott. Förnyad ransakning företogs idag med drängen Carl Andersson
från Blädinge Norregård, häktad och tilltalad af kronolänsman Hjertqvist för försök till
groft sedlighetsbrott, begånget sistlidne annandag påsk mot pigan Anna Katharina Nilsdotter från Blädingenäs.
På fråga af domhafvanden om Andersson idag ville erkänna sitt brott, förklarade han att
han icke visste att han talat någon menniska till.
Åklagaren, kronolänsman Hjertqvist, företedde den häktades prestbetyg. Andersson är
född i Aringsås den 13 januari 1872.
Trenne vittnen, drängarne Peter Edvard Persson från Blädinge Jutagård, Sven Johan
Johannesson från Blädinge och Nils Johan Petersson från Blädingenäs, samtliga inkallade
af åklagaren, hördes. Af deras berättelse framgick att den åtalade knuffat ned Anna från
vägen och att ingen annan person än han varit i närheten då, af hennes skrik att döma, det
försök till groft sedlighetsbrott föröfvats mot henne, hvarom det vid förra ransakningen
upplästa läkarebetyget närmare förmälde.
Den tilltalade medgaf att han skuffat Anna, men upplyste att han mött en främmande
karl ute vid landsvägen, dermed han tydligen ville ha sagdt, att en okänd missdådare varit
den skyldige istället för Andersson.
Hemmansegaren Jonas Svensson från Blädinge Norregård, den häktades husbonde, var
tillstädes och upplyste i rätten att den häktade i tjensten varit flitig och bra samt alltid
visat sig hygglig, hvarför Svensson fann det skedda mycket besynnerligt. Då emellertid
Svensson fällde vinkar om, att flickan möjligen kunde bli skadad i ”stubbabråten” och
bland stenarne, då Andersson skuffat ned henne från vägen, blef ordet taget från den som
det ville synas, litet partiske husbonden, som fått komma till tals, enär rätten trott att
Andersson genom honom skulle bringas till att sjelf bekänna hvad, genom det som förekommit, redan konstaterats.
Efter öfverläggning afkunnades utslag i målet. Då det af rätten betraktades som lagligen
utrönt att Carl Andersson gjort sig skyldig till försök till nesligt våld mot målsegarinnan,
derför blef han jemte 15 kap. 14 § strafflagen dömd att undergå fängelsestraff i två
månader samt med 100 kr. ersätta målsegarinnan för skedd skada och värk, hvarjemte han
skulle betala henne och hennes faders kostnader för inställelsen vid rätten, läkarebesigtningen m.m.
Den dömde blef satt på fri fot i afbidan på att utslaget vinner laga kraft.

Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 9 Maj 1891.
Uti sjönöd, kommo i måndags e.m. godsegaren Key på Oby och en hans svåger från
Tyskland. De voro i en segelbåt på hemfärd å sjön Salen, från Benestad der de varit på
besök. Under en kastvind stjelpte farkosten, och sedan de nödställda först förgäfves sökt
simmande nå den aflägsna stranden, voro de glada att krafterna räckte för att åter hinna
den kantrande båten, vid hvilken de hakade sig fast. Hjelp från Blädinge anlände på deras
rop, som sedan de i 3 qvarts timme legat i vattnet.
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Ur Smålandsposten N:o 58 Tisdagen den 19 Maj 1891.
Stor insjögädda. Fiskaren A. J. Petersson i Blädinge fångade häromdagen en gädda, vägande 25 skålpund. Fisken salubjöds i Alfvestad, men ingen ville köpa den, enär man
menade att den var ”för grof i köttet”.

Ur Smålandsposten N:o 61 Tisdagen den 26 Maj 1891.
Olycksfall. Då 18-årige ynglingen Emil Simonsson, i tjenst hos possessionat Key i Oby,
Blädinge, i onsdags var sysselsatt med bultning å ett större åkerfält, inträffade den sorgliga händelsen, att Simonsson råkade falla af den å bulten anbragta sitsen med påföljd, att
han kom under bulten och nästan ögonblickligen dödades. På något afstånd voro flera
personer sysselsatta med hvar sina göromål, och då dessa tyckte, att Simonsson allt för
länge höll stilla med sina hästar, anade de oråd och skyndade till stället samt funno då
Simonsson redan liflös.

Ur Smålandsposten N:o 61 Tisdagen den 26 Maj 1891.

Rättegångs- och polissaker.
Från Wexiö länscellfängelse. Sedan den 1 dennes befinner sig drängen Carl Andersson
från Blädinge Norregård å Wexiö cellfängelse, der han aftjenar det honom ådömda
straffet, två månaders fängelse, för försök till nesligt våld mot en piga från Blädingenäs.

Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 13 Juni 1891.

EntreprenadAuktion
å

Vattenafledningsarbete
från Gustafsberg under Benestads gård genom Blädinge bys egor till sjön Salen, hålles
i Blädinge sockenstuga måndagen den 22
dennes kl. 10 f.m. och består arbetet dels uti
upprensning af nuvarande kanalen, dels omläggning af en större landsvägsbro, 5 st.
mindre stenbroar och dels stensprängning
samt glacinsättning å dikets båda sidor å en
sträcka af 742 meter.
Arbetet skall utföras i enlighet med Statens
Landtbruksingenjörs afvägning och profilritning och skall vara färdigt före den i nästkommande Oktober.
Entreprenören skall vara försedd med antaglig borgen för arbetets ordentliga utförande äfvensom för möjligen blifvande penningeförskotter.
Förslaget finnes i detalj att bese hos Godsegaren Adolf Krüger på Benestad.
Benestad pr Alfvesta i Juni 1891.
(2898)

Sysslomannen.
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Ur Smålandsposten N:o 70 Tisdagen den 16 Juni 1891.
Omständigheter föranledande obduktion ha förekommit vid pigan Anna Maria Petersdotter från Södra Wahre Kexlegård, Blädinge socken, den 4 dennes timade dödsfall. Anna
Maria, som var 28 år, hade på af hennes moder framstäld fråga före döden medgifvit, att
hon befann sig i hafvande tillstånd. Några dagar före dödsfallet hade Anna Maria arbetat
hårdt till följd hvaraf blodflöde genom näsa och mun uppstått. Jemte protokoll från
obduktionen samt å Wexiö apotek verkstäld rättskemisk undersökning af likdelar, ha
dessa likdelar, sändts till medicinalstyrelsen för vidare undersökning.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 52 Tisdagen den 30 Juni 1891.
Vid taktäckning hos en hemmansägare i Södra Vare, Blädinge, häromdagen rasade ställningen, å hvilken fyra karlar uppehöllo sig, med den påföljd att allesammans föllo till
marken och skadade sig mer eller mindre. Särdeles illa skadad vardt mågen på stället,
hemmansegaren Magni Jonsson från Rickardshult i Vislanda. Han slog sig hårdt mot
förstugubron och fick dessutom de öfriga männen öfver sig. Han ligger ännu till sängs på
grund af sina skador.

Ur Smålandsposten N:o 95 Fredagen den 14 Augusti 1891.
Kyrkvigsel förrättades den 12 dennes i Hinneryd då kyrkoherden N. J. Sjöstrands dotter,
fröken Emmy Sjöstrand, derstädes sammanvigdes med komministern i Blädinge församling Ivar Björnberg.

Ur Smålandsposten N:o 102 Måndagen den 31 Augusti 1891.
Olyckshändelse. Nioåriga flickan Gerda Gustafsdotter från Blädinge Jutagård nedföll
under lek i ladugården för ett par dagar sedan från en höjd af 7 meter och kom grensle
öfver en vertikalt stäld planka, hvarigenom hon ådrog sig svåra inre skador.

Ur Smålandsposten N:o 125 Fredagen den 23 Oktober 1891.
Sin högra arm krossad i ett tröskverk, fick idag på f. m. 4-årige gossen *Carl Nilsson,
son till enkan Anna Jonsson i Södra Ware af Blädinge församling.
Han infördes till Wexiö lasarett, der armen måste aftagas ofvanför armbågen.
*Det var denna gosse som senare i livet fick studera vid folkskollärareseminariet i Växjö, och sedermera blev folkskollärare i Blädingeås skola.

Ur Smålandsposten N:o 148 Onsdagen den 16 December 1891.
Rådjur, förekomma i stort antal å Oby gods i närheten af Blädinge. Tre äro skjutna
derstädes i höst, det sista i lördags, och två af det lättfotade villebrådet voro häromdagen
framme vid gården. Icke mindre än 13 st. har vid föregående tillfälle varit synliga
tillsammans i en flock.
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Ur Smålandsposten N:o 4 Måndagen den 11 Januari 1892.
Förlofvade:

Gustaf Olsson
Karin Andersson.
Blädinge

Ramsåkra.
(254)

Kyrkorna uppvärmas. Värmeapparat från Ebbes bruk i närheten af Husqvarna har,
skrifves till oss, för en kostnad af 500 kr. insatts i Blädinge kyrka. Vid afprofningen har
apparaten visat sig i allo fylla sitt ändamål.

Ur Smålandsposten N:o 10 Måndagen den 25 Januari 1892.
Utbyte af komministerbostället, 3/8 mtl. Geramoen nr. 1 inom Blädinge församling mot
det af Lekaryd och Aringsås församlingar inköpta frälsehemmanet ½ mtl. Lekaryd Södregården nr. 8 är nu tillstyrkt af kammarkollegium med de för dylikt utbyte nödvändige villkor. Sålunda skall Geramoen å offentlig auktion försäljas, dervid församlingarne af den
behållna köpeskillingen skola komma in i den mån den befinnes tillräcklig, åtnjuta ersättning för inköpet af det nya komministerbostället och kostnaderna vid utbytet. Blir öfverskott, skall detta öfverlemnas till pastorsembetet i Lekaryds och Aringsås församlingar,
för att intill dess tillfälle yppar sig till inköp af passande jordlägenhet, förvaltas efter den
grund, som för kyrkokassans medel är vedertagen, med rätt att för komministern under
tiden uppbära de derå upplöpande räntemedel.
I händelse bytet går i verkstälighet innan försäljning af Geramoen hunnit försiggå, skola
församlingarne ega att under tiden disponera, detta hemman, dock utan rätt att använda
dervarande skog annat än för hemmanets behof eller till byggnadernas iståndsättande å
det nya hemmanet.

Ur Smålandsposten N:o 20 Onsdagen den 17 Februari 1892.
Begrafning. I går kl. 2 e.m. jordfästes i Aringsås kyrka stoftet af framlidne öfverstelöjtnanten Reinhold Horn. Kistan, åtföljd af anhöriga och andra inbjudna samt buren af
soldater, infördes till tonerna af en sorgmarsch från orgelläktaren i det med granar
smyckade koret, der komminister O. Bergdahl, sedan ps. 452 v. 1 afsjungits, förrättade
jordfästningen och med text ur 1 Mosebok 27 kap. 40 v. höll ett kort griftetal, hvarefter
vers 2 af samma psalm afsjöngs.
Efter jordfästningen följde den sörjande makan den aflidnes stoft till Blädinge, der det
nedsattes i Gyllenkrokska familjegrafven vid sidan af de för åtskilliga år sedan aflidne
tvenne sönerna, den aflidnes enda barn. Begrafningsgästerna voro af friherrinnan Horn
inbjudna till middag å jernvägshotellet i Alfvestad.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 16 Fredagen den 26 Februari 1892.
Inte alla Bländas döttrar ha försummat begagna sig af skottårsprivilegiet. I Blädinge
hade nämligen flickorna – liksom Norrköpingsdamerna – skottdagen styrt till bal och
inbjudit hvar sin kavaljer.
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Ur Smålandsposten N:o 28 Måndagen den 7 Mars 1892.
Dödsfall.
Att
vår älskade moder,
Enkan

Hildegard Jonasdotter,
född den 18 December 1807, stilla afled i
Blädinge Jutagård Måndagen den 29 Februari 1892 klockan 4 eftermiddagen, djupt
sörjd och saknad af barn, barnbarn och
barnbarnsbarn samt talrika slägtingar och
vänner, varder härmed tillkännagifvet.

Den aflidnas söner.
Sv. Ps. No 492 v 6, 7 o. 8.
(1192)

Ur Smålandsposten N:o 39 Fredagen den 1 April 1892.
Lediga platser.
Lediga folkskolläraretjensten i Blädinge,
2:dra och 3:dje förslagsrummen, med hvilken tjenst organist- och kantorstjensterna
framledes komma att förenas, sökas hos Blädinge församlings kyrko- och skolråd, under
adress Wislanda, före den 1 nästa Maj.
Organist- och kantorslönen utgår med 300
kr. och kan vikariat af dessa tjenster genast
få öfvertagas. Skollärarelönen utgår enligt
lag, och ambulerar skolan på 3 stationer. Då
endera tjensten frånträdes skola äfven de öfriga frånträdas. Bostaden är nybygd och vackert belägen invid Blädinge kyrka och sjön
Salen, 0,5 mil från Alfvesta Jernvägsstation.
Vislanda den 29 Mars 1892.

L. Sjöborgh,
Pastor

(1617)

Ur Smålandsposten N:o 41 Onsdagen den 6 April 1892.
Beträd ej vårisarne! En landtbrukare från Blädinge var häromdagen nog oförsigtig att
för fiske bege sig ut på af solen anfrätt is å sjön Salen. Han slog ned genom isen och var
nära att komma under densamma, men lyckades att hålla sig uppe och till slut att med
hjelp af fiskeredskapen berga sig sjelf ur lifsfaran.
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Ur Smålandsposten N:o 43 Måndagen den 11 April 1892.
Utbyte af komministerboställe. K. m:t har nu medgifvit att komministerbostället 3/8
Geramoen nr 1 i Blädinge socken må utbytas mot det af Lekaryds och Aringsås församlingar till komministerboställe inköpta Lekaryd Södergården nr 8.

Ur Smålandsposten N:o 44 Onsdagen den 13 April 1892.
Bildande af ett veterinärdistrikt, bestående af Blädinge m. fl. socknar i Allbo, har som
bekant den senaste tiden varit på tal vid kommunalstämmorna der i orten. Vislanda
kommun har, skrifves till oss, den 10 dennes beslutit att för sin del icke medverka till
förslagets realiserande.

Ur Smålandsposten N:o 58 Måndagen den 16 Maj 1892.
Folkskolan. Å förslag till lediga folkskollärarebefattningen i Blädinge, hvarmed organistoch klockarebefattningarna framledes komma att förenas, äro uppförde, i här förekommande ordning, organisterna och folkskollärarne V. S. Hultstrand från Härlunda, O
Lundberg från Qville af Bohuslän, och O. Andersson från Angelstad.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 41 Tisdagen den 24 Maj 1892.
Tacksamhetsgåfva. Vid examen 21 dennes i Oby rotes skola, Blädinge församling,
öfverlämnades till folkskolläraren *N. Svensson en af barnen inom skolroten sammanskjuten gåfva, bestående af kaffekanna, sockerskål och gräddkanna af nysilfver. Gåfvan
frambars af församlingens komminister Björnberg, som därvid uttalade såväl föräldrarnes
som barnens hjärtliga tacksamhet för den möda och det nit, som hr Svensson nedlagt
under sin nära 13-åriga verksamhet i skolan. Hr Svensson kommer snart att lämna sitt
arbete i skolan sedan han med detta års början blifvit tilldelad pension efter mer än 35årig verksamhet som folkskollärare.
*Folkskollärare Nils Svensson f. 1834-10-26 Gumlösa, Krist. l., död 1927-03-26 i Ljungby, Kron. l.

Ur Smålandsposten N:o 65 Onsdagen den 1 Juni 1892.
Folkskolan. Till organist, klockare och folkskollärare i Blädinge har i går valts vikarierande folkskolläraren i Dref, O. A. Andersson från Angelstad.

Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 7 Juni 1892.
Född:

En Sons lyckliga födelse.
Blädinge den 2 Juni 1892.
Emmy Björnberg.
Ivar Björnberg.
f. Sjöstrand.
(2742)
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Ur Smålandsposten N:o 101 Fredagen den 26 Augusti 1892.
Minnesgåfva. Till folkskolläraren N. Svensson i Blädinge, hvilken den 1 dennes frånträdde sin befattning i nämnda socken, öfverlemnades vid afslutningen af folkskolan en
inom församlingen sammanskjuten penningesumma ”För inköp af något minne”. Det är
andra gången hr. Svensson på dylikt sätt der blifvit ihågkommen.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 75 Tisdagen den 20 September 1892.
Medalj. K. m:t har tilldelat kantorn och folkskolläraren i Blädinge församling I. Johnsson medaljen i silfver af åttonde storleken med inskrift ”för medborgerlig förtjänst”, att i
högblått band med gula kanter bäras på bröstet

Ur Göteborgs Aftonblad N:o 246 Lördagen den 22 Oktober 1892.
Följande beaktansvärda omdöme lemnas:
Blädinge kyrka. Ebbes vedbesparande

Express-Kamin, prydlig och i minsta möjliga måtto eldfarlig, torde därför framför
hvarje annan värmeapparat kunna rekommenderas åt församling som ämnar i sitt
tempel insätta dylik apparat.
Blädinge, Alfvesta den 29 Augusti 1892.
Ivar Björnberg.
Komminister och v. ordf. i Blädinge kyrkoråd.

Denna annons omfattade en halv sida i nämnda tidning med ytterligare 27 positiva omdömen från kyrkoherdar, pastorer,
företagsledare , affärsmän och andra som installerat denna värmekamin. Har endast tagit med texten från Blädinge. A.R.

Ur Smålandsposten N:o 124 Onsdagen den 19 Oktober 1892.
Medaljör. Till kantorn och f.d. folkskolläraren J. Johnsson i Blädinge öfverlemnades,
skrifves till oss, i söndags efter slutad högmessogudstjenst i nämnda församlings kyrka,
medaljen i silfver af 8:e storleken, med konungens bröstbild och inskription ”För medborgerlig förtjenst”. Det var 50 år den 1 sistlidne maj hr. Johnsson tillträdde klockare- och
organisttjensten i Blädinge der han jemväl i 30 år verkat som folkskollärare. Kantor
Johnsson är förut innehafvare af belöningsmedalj för vaccination.
Blädinge skytteförening, firade, skrifves till oss, häromdagen skyttefest med anledning
af sin tioåriga tillvaro. Vid täflingsskjutningen samma dag, hvartill prisen bekostats ur
föreningens kassa, togs första priset af landtbrukaren O. A. Johansson och andra af
landtbrukaren P. M. Ohlsson båda i Blädinge, samt tredje af sergeant O. Wickström i
Alfvestad, efter omskjutning med volontär O. Magnusson i Blädinge. Föreningen, som
räknar ett 70-tal medlemmar, har hittills arbetat enskildt, men har nu fattat beslut att söka
stadfästelse å sina stadgar för att komma i åtnjutande af de förmåner som numera äro
skyttegillet beredda.
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Ur Smålandsposten N:o 130 Onsdagen den 2 November 1892.
Tillstyrkt köpeanbud. För komministerbostället i Lekaryds och Aringsås pastorat 3/8
mtl. Geramoen n:r 1 i Blädinge, hvilket skall utbytas mot det af församlingarne för 12,450
kr. inköpte frälsehemmanet ½ mtl. Lekaryd Södregården i Lekaryd socken, bjöds som
förut omtalat, å offentlig auktion, handlanden C. M. Welander 13,800 kr. Pröfningen af
köpeanbudet ifråga har ännu ej skett, men kammarkollegium tillstyrker k.m. antagande af
anbudet och att derefter boställsbytet må försiggå.

Ur Smålandsposten N:o 133 Onsdagen den 9 November 1892.

Kungörelse.
Mönstring med Östra Allbo kompaniområde N:o 22 tillhörande beväringsmän af
innevarande års 3, 4, 5 och 6 klasser, äfvensom
med dem, hvilka förut varit stamanställde –
undantagandes sådana, som under någon tid af
detta år varit i tjenstgöring såsom stamanställde,
men sedermera derifrån afgått till beväringen –
och som vid 1891 års utgång icke öfverskridit 32
år, kommer att förrättas å följande ställen och
tider, neml.:
vid Härlunda kyrka Måndagen den 28
nästa November kl. 1 e.m. med Härlunda sockens beväringsmän;
vid Westra Thorsås kyrka Tisdagen
den 29 November kl. 9 f.m. med Westra
Thorsås sockens beväringsmän;
vid Skatelöfs kyrka Onsdagen den 30
November kl. 9 f.m. med Skatelöfs och
Öija socknars beväringsmän, samt
vid Wislanda kyrka Fredagen den 2
December kl. 9 f.m. Wislanda och
Blädinge socknars beväringsmän.
Inskrifningsbok skall medföras, och hänvisas
för öfrigt dels till kapitlen IV, VI och VII i inskrifningsboken, dels till den kungörelse, som
kommer att uppläsas i kompaniområdets kyrkor.
Espemoen & Wislanda den 25 Oktober 1892.
Claes Grönhagen,
Befälhafvare för Östra Allbo kompaniområde
No 22.
(4974)

Ur Smålandsposten N:o 154 Fredagen den 30 December 1892.

Privatskola och Inackordering.
För ännu några skolgossar finnes d. 1 Febr.
plats i undertecknads privatskola. Undervisning meddelas i alla läroverkets 5 nedra klasser hörande ämnen. Dubbla pensa genomgås.
God och omsorgsfull vård utlofvas. Pris pr år
för ett och allt 450 kr.
Blädinge, Alfvesta den 27 Dec. 1892.

Ivar Björnberg.
(6019)

Komminister.
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Ur Smålandsposten N:o 17 Onsdagen den 8 Februari 1893.

Fredagen den 17 Februari
kl. 12 på dagen låter f.d. Kyrkovärden Sven
Petersson i Ramsåkra genom offentlig auktion på stället försälja sitt egande hemman ½
mtl kronoskatte Ramsåkra i Blädinge socken,
med rätt att tillträdas den 25 nästa Mars.
Hemmanet är bebygdt för ståndspersoner
och alla husen i bästa skick. Till hemmanet
hörer ett torp, som vid gården utgör två
mansdagsverken i veckan året om, utom andra tjenstbarheter. Hemmanet är ett af de bästa
i orten, har cirka 70 tunnland öppen åker i
ordentlig cirkulation och afkastar i medeltal
250 à 60 tunnor spannmål, 100 tunnor potatis utom andra rotfrukter; vinter- och sommarföder omkring 20 fäkreatur, 2 hästar och
10 får. Å skog af löf och barr finnes riklig
tillgång, vida öfver hemmanets behof, och
hvaraf kan säljas för minst 7 à 8,000 kronor,
utan men för egendomen. Vidare om hemmanets godhet och gravationer, äfvensom
betalningsvilkoren, som blifva fördelaktiga,
tillkännagifves före utropet eller dessförinnan af egaren på stället.
Blädingenäs den 2 Februari 1893.
Efter anmodan

P. Magni

(719)

Ur Smålandsposten N:o 36 Fredagen den 24 Mars 1893.

Stor Lösöreauktion.
Genom ovilkorlig auktion, som förrättas å
Ramsåkra af Blädinge socken Tisdagen den
28 och, om så behöfves, Onsdagen den 29
dennes låta undertecknade till den högstbjudande försälja Sven Peterssons lösbo, bestående af silfver-, koppar-, messing-, malm,
jern och blecksaker, glas, porslin och
möbler, linne och sängkläder, 2 arbetshästar,
1 stor vagnshäst, 5 år gammal, 1 par oxar, 10
kor, 3 qvigor, 8 stutar, 2 svin och får, åkeroch körredskap, deribland en ny Stilles
öppen droska, 3 fjedervagnar, 6 arbetsvagnar, ett par nya stångselar samt spanmål och
potatis. Auktionen börjar båda dagarne bestämdt kl. 10 f.m. och kreaturen säljas den
28 kl. 2 e.m. 3 månaders kredit lemnas å inropen.
(1554)

Admininstratorerne.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 58 Tisdagen den 16 Maj 1893.
Blädinge skyttegille har fått stadgar faststälda af K. m:ts befallningshafvande i länet.
Ledamöter i gillets styrelse äro landtbrukaren P. M. Olsson ordförande, kyrkvärden O.
M. Danielsson vice ordförande, landtbrukaren Gustaf Olsson skattmästare, landtbrukaren
E. O. Johansson skjutbefälhafvare, landtbrukaren O. A. Johansson och handlaren A.
Petersson.
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Ur Smålandsposten N:o 63 Fredagen den 26 Maj 1893.
Elfvaårig sjelfmördare. En 11 år gammal fosterson å ett torpställe i Blädinge blef, skrifves till oss, häromdagen anbefalld att utifrån marken hembära ved. Han återkom icke till
qvällen, och då man anställde spaningar efter honom hittades han, hängande död i det för
vedbördan afsedda repet, ute i en gammal ladugård.
Sven August Johansson från Backstugan Stenkullen, Aringsås Skåningagård, född 1882-12-24 död 1893-05-20.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 77 Torsdagen den 29 Juni 1893.
Blädinge skyttegille, får med vederbörligt tillstånd från arméns förråd låna åtta gevär af
1867 års modell.

Ur Smålandsposten N:o 118 Måndagen den 2 Oktober 1893.
Groft hemfridsbrott hos en värnlös qvinna, begicks, skrifves till oss, natten till den 24
september inom en socken i Allbo härad. En småskolelärarinna derstädes hade efter
mörkrets inbrott anländt till det lilla hus det hon ensam bebodde. Sedan hon insomnat,
väcktes hon omkring kl. 11 af ett egendomligt buller vid förstugudörren. Hon trodde en
lång stund att det var vinden, som ryckte i dörren, men blef till sist öfvertygad om, att
någon person försökte att bereda sig inträde. I förskräckelsen skulle hon just begifva sig
på flykten genom en bakdörr, men hann icke lemna rummet förrän dörren gick upp och
en karl inrusade samt hindrade henne att fly. Han hade medels ett borrhål i dörren lyckats
aflyfta kroken och få upp dörren. Bofven hotade lärarinnan med orden: ”Om Du skriker
blir det ögonblickligen döden!” Den af fasa nästan medvetslösa lärarinnan tvangs till att
foga sig efter uslingens vilja och intaga sängplats tillsammans med honom. Han stannade
till fram på morgonen, då han före dager fann för godt aflägsna sig under ett ”Tack för
godt logi!” och löfte att komma igen om en månad. Att efter en slik natt lärarinnan icke
vågar bebo sitt hem är ej att undra på, liksom att blott tanken på de qval, hon under
nidingens vistelse under hennes tak utstod, uppfyller henne med fasa och förskräckelse.
Föröfvaren af det nattliga dådet har icke kunnat upptäckas, enär intet säkert signalement
kunnat angifvas. Lärarinnan tror sig dock minnas, att hennes nattlige våldsgäst var liten
till växten, i besittning af små mustascher samt mjuka händer.

Ur Smålandsposten N:o 124 Måndagen den 16 Oktober 1893.
En svensk flagga, invigdes, skrifves till oss, i torsdags i Åhs skola i Blädinge. Invigningstalet hölls af församlingens komminister, I. Björnberg som betonade flaggans betydelse såsom en sinnebild af fosterlandet, och lämpliga sånger afsjöngos af en för tillfället
inöfvad kör, anförd af organisten O. Andersson. Flaggan, skänkt af öfverbanmästaren
Å. Åhslund i Karlshamn, är att betrakta såsom en tacksamhetsgärd för de lärdomar, gifvaren en gång i Åhs skola inhemtat.
Ännu en flagga, till hvars inköpande medel insamlats genom frivilliga bidrag, kommer
att inom kort invigas vid ett annat skolhus i Blädinge.
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Ur Smålandsposten N:o 126 Fredagen den 20 Oktober 1893.
Från en utvandrare i Amerika, har G. A:bl. mottagit ett bref, hvari det bl.a. heter:
”I dessa städer S:t Paul och Minneapolis, vimlar det af svenskar. Det säges att omkring
70,000 landsmän finnas der. Att få arbete befanns lika omöjligt som att gå till månen. I de
stora städerna är arbetslösheten förfärlig. I Chicago gå 200,000 sysslolöse, i Minneapolis
30,000, och i de östra staterna är det ännu värre. Varna för Guds skull genom tidningar
landsmän från att nu resa öfver!”

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 132 Lördagen den 4 November 1893.
Vattenafledningsföretag. Väg- och vattenbygnadsstyrelsen har godkänt vattenaflednings- och afdikningsarbetet till det företag, som afser afdikning och odling af mark, tillhörande byarne Benestad och Blädinge, och hvartill k. m:t 1891 beviljat 4,000 kr:s
låneunderstöd.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 141 Lördagen den 25 November 1893.

Östra Allbo kompaniområde N:o 22
Mönstringar 1893:
vid Wislanda kyrka Måndagen den 4 December kl. 10 f.m. med beväringsmän från Wislanda och Blädinge socknar;
vid Skatelöfs kyrka Tisdagen den 5 December med beväringsmän från Skatelöfs och Öja
socknar;
vid Vestra Thorsås kyrka Onsdagen den 6
December kl. 10 f.m. med beväringsmän från
Vestra Thorsås socken;
vid Härlunda kyrka Torsdagen den 7 December kl. 10 f.m. med beväringsmän från Härlunda socken.
Mönstringsskyldig är enligt stamrullan hvarje
värnpligtig, som ej vid innevarande års utgång
uppnått 33 års ålder och ej varit under årets
lopp inkallad till tjenstgöring, det vill säga
3:dje, 4:de, 5:te, 6:te, 7:de, 8:de, 9:de, 10:de,
11:te och 12:te klasserna.
De värnpligtige, som äro födde 1861, 1862,
1863, 1864 eller 1865 och blifvit till landstormen öfverförde, äro återförde till beväringen och enligt § 32 värnpligtslagen mönstringsskyldige.
Till mönstringen skall inskrifningsbok medhafvas samt af den, som undergår mönstring
inom annat kompaniområde, jemväl behörigt
prestbevis.
I öfrigt hänvisas till inom kompaniområdet
utfärdade kungörelser.
Wexiö i November 1893.

Gustaf Lagerkrantz.
Befälhafvare för Östra Allbo kompaniområde No 22
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Dödsfall. I torsdags afled i Lund änkefru Henriette Eleonora Hyltén Cavallius. Den aflidna, dotter till den i vida kretsar kände godsegaren och filantropen Gyllenkrok å Oby i
Blädinge och änka efter den framstående militären Hyltén-Cavallius, efterlämnar minnet
af en älsklig och hjärtegod kvinna. Hon sörjes närmast af efterlevande barn, däraf en bosatt här i Vexiö.
Ungefär samtidigt har af döden bortryckts den nyss nämnda hänsofnes syster änkefru
Elisabet Horn, änka efter aflidne öfverstelöjtnanten Reinhold Horn. Den bortgångna, som
vid sin död var 72 ½ år gammal, har under senare åren varit bosatt i Alfvestad.

Ur Smålandsposten N:o 144 Fredagen den 1 December 1893.
Förlofvade:

Oscar Andersson.
Amanda Ohlsson.
Blädinge den 1 December.

(5708)

Ur Smålandsposten N:o 147 Fredagen den 8 December 1893.
Flagginvigning. I fredags Oscarsdagen, invigdes, skrifves till oss, ånyo en svensk flagga
i Blädinge, anskaffad till folkskolan medels frivilliga sammanskott af församlingsbor.
Kyrkoherde L. Sjöborgh höll invigningstalet, hvari han särskildt från religiös synpunkt
framhöll fanans fosterländska betydelse och sinnebildliga innebörd. Derefter föredrog
pastor I. Björnberg ett för tillfället skrifvet poem, som slöts med bön och välsignelsen.
Åtskilliga fosterländska sånger afsjöngos, dels af en större kör, dels af skolbarnen.
Högtidligheten, hvarvid många närvoro, afslöts med kaffeservering hos organisten för
skolbarnen och öfriga närvarande.

Ur Smålandsposten N:o 4 Måndagen den 8 Januari 1894.
Född:

En SON.
Blädinge Prestgård den 5 Januari 1894.
(202)
Emmy och Ivar Björnberg.

Trolofvade:

Carl Göthe
Ingrid Olsson.
Östersund.

(195)

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 14 Onsdagen den 31 Januari 1894.
Sjukligheten å den småländska landsbygden. Vid tjensteresa den 27 dennes till
Blädinge socken anträffade provinsialläkaren A. L. Nordström från Wexiö i Hjelmaryd i
hemmansegaren Nils Magnus Larssons familj tre fall af skarlakansfeber, komplicerad
med difteri, samt hos stenhuggaren Claes Blom i Karlsboda tre fall af skarlakansfeber.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 28 Tisdagen den 6 Mars 1894.
Vintern för 50 år tillbaka, var ej af så lindrig art som nuvarande vinter. 1844 års vinter
var den strängaste och snörikaste af sitt slag, som inträffat under detta århundrade. Många
äldre personer berättar, att här fanns så mycken snö, att landtborna grofvo tunnlar från
boningshusen till ladugårdarne, och redan så långt fram som vid påsken, den 7 april,
kunde man på många ställen köra på drifvorna öfver ladugårdshusen. De svåraste snöstormarne inträffade i mars eller just under tiden, som stamfadern för vårt nuvarande
kungahus, Carl XIV Johan afled. Underrättelsen om konungens död den 8:de Mars nådde
till följd af vintern och sjöfartshindren icke Gotland förrän fram emot sommaren. Fram på
vårsidan, då vintern bröt upp, inträffade stark flod. Man erinra sig att Ätraån till följd af
isfördämning svämmade öfver vid Falkenberg, så att vattnet gick öfver bron och in på
stadens gator.
Däremot, om vi går 100 år tillbaka i tiden eller till 1793-1794 finna vi att vintern då ej
var mycket olik 1893-1894 års vinter. Vintern för 100 år sedan var alltigenom regnig och
ostadig samt ovanligt blid vid jultiden. Något mera snö föll dock den vintern än som fallet
varit innevarande vinter.

Ur Smålandsposten N:o 29 Onsdagen den 7 Mars 1894.

God landtegendom.
Onsdagen den 21 nästkommande Mars kl. 3
e.m., låter Sergeanten M. Söderström i
Blädingenäs, tillfölje af förändrad verksamhet,
genom offentlig auktion, som å stället förrättas, försälja sina uti Blädingenäs i Blädinge
socken belägna hemmansdelar, nemligen 1/6
mantal Vestregård, 1/8 mantal Östregård, samt
15/152 mantal Östregård i sambruk med hvarandra. Egendomen, som är bebygd för ståndspersoner och i komfortabelt skick, har ett utmärkt vackert läge invid sjön Salen och 200
meter från landsvägen, samt 0,6 mil från
Alfvesta och Vislanda jernvägsstationer.
Å egendomen födas 20 kor, 2 à 3 hästar och
öfriga dragare, medelskörden 380 tunnor
spannmål, 500 tunnor rotfrukter och 30 à 40
lass hö. Öppen odlad jord af 1:ma beskaffenhet, cirka 75 tunnland stenfri och täckdikad. Genom sänkning å sjön Salen tillkommer cirka 15 tunnland 1:ma jord, djup dy på
lerbotten. En god mosse, cirka 20 tunnland,
hvars utlopp redan färdigt och dikning påbörjad, samt cirka 90 tunnland skog, hag- och
betesmark, skog öfver husbehof. Egendomen i
sin helhet är taxerad och värderad med hus och
jord till 26,000 kronor. Till egendomen hörer 3
st. torpställen som betala arrende. Större delen
af köpeskillingen kan uti egendomen få innestå mot moderata vilkor. Om ej egendomen
försäljes, kommer den samtidigt att utbjudas
på arrende under 5 eller 10 år. Om egendomens beskaffenhet m.m. lemnas beredvilliga upplysningar af undertecknad och egaren.
Alfvesta och Blädingenäs den 26 Febr. 1894.

P. Magni,
(1326)

auktionsförrättare.
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Öfvervåld. En dess bättre sällsynt tilldragelse timade häromdagen i B. socken i det att en
lantbrukare under ordväxling med sin arrendator med en s.k. manhill tilldelade denne ett
slag i hufvudet så att ett stort krossår uppkom och han sanslös föll till golfvet. Mannen
blef senare på kvällen af doktor Lindstrand i Alfvesta förbunden. Saken är anmäld för
kronolänsman Hjertqvist.

Ur Smålandsposten N:o 86 Fredagen den 20 Juli 1894.

Ett vittert Värends-minne.
(För Smålandsposten.)

Anlag för vitterhet eller skön konst ha utmärkt åtskilliga medlemmar af slägten Mörner. Hos
en och annan af dem fingo dessa anlag en utveckling, som lemnat hedrande spår efter sig. Vi
erinra blott om den genialiske målaren grefve Hjalmar Mörner 1794-1837, hvilken eger ett
berömdt namn i konsthistorien, dennes farbroder, statsrådet och generallöjtnanten, grefve
Axel Otto Mörner 1774-1852, om hvilken antecknats bl.a. följande i all sin enkelhet vackra
eftermäle:
”Som krigare han tapper var,
Han det i Norge visat har.
Som målare och skald hans minne lefve qvar”,
samt generallöjtnanten grefve Hampus Elof Mörner 1763-1824, den som infallsmakare, improviserande humorist och jovialisk upptågsmakare på sin tid riksbekante ”Hampus Husar”,
hvilken hade en utmärkt versifications-talang. Han satte, säger en minnestecknare; sin ära i
det, som andra hans tids versifikatörer, äfven i dialoger mellan vanliga menniskor, mest sökte
undvika, eller att närma sig samtalsspråkets sanning. Och det rör sig lätt och ledigt till och
med i alexandrinens tunga rustning. En syster till de båda sistnämnde var grefvinnan
Christine-Charlotte Cederström, hvars minne vi nu vilja söka återupplifva i den bygd, der
hennes vagga stod och der en stor del af hennes lif framflöt samt der slutligen hennes graf
reddes.
Grefvinnan Christine-Charlotte Cederström föddes
den 2/3 1760 på Gåfvetorp i Småland och afled den
22/2 1832 på Benestad i samma provins. Hennes stoft
hvilar på Blädinge kyrkogård vid hennes andre mans
sida. Ett jernstaket omger platsen. Föräldrarne voro
öfverstelöjtnanten grefve C. G. Mörner och hans maka
Sophia Elisabeth Steuch. Om hennes öden före första
äktenskapet känna vi endast, att hon som hoffröken
någon tid tjenstgjorde vid Gustaf III:s hof. År 1780 den
17/10 gifte hon sig med majoren friherre A. Th. Gyllenkrok till Stenstorp och Björnstorp. I detta äktenskap,
som emellertid framledes upplöstes genom skilsmessa,
föddes bl.a. den i Värendsbygden så högt ansedde,
älsklige mæcenaten och menniskovännen, nu mera aflidne majoren, friherre Thure Gyllenkrok på Oby. Sitt
Christine-Charlotte Cederström
andra äktenskap ingick Christine-Charlotte Mörner år
1800 den 19/11 med generallöjtnanten och presidenten friherre Bror Cederström.
På 1820-talet bodde grefvinnan Cederström såsom enka i Vexiö. En åldrig borgaredotter derstädes har för antecknaren af dessa rader meddelat, hurusom hon i sin barndom såg den
”karlvulna grefvinnan”, utstyrd i en rund, grå eller blå mössa, af en tallriks form och försedd
med en stor skärm, rock med en rad knappar fram och två knappar i ryggen samt knäppt upp i
halsen, alldeles som en herrerock, mycket vid kjol utan släp, kortklippt hår och – snugga i
mun. Grefvinnan Cederström säges hafva varit stor och ståtlig. Hon hade grof röst som en
karl. Anletsdragen voro välbildade. I sin ungdom lärer hon varit en skönhet. Till gamla generalskan Horn, hvilken tillbragte sin lefnadsafton hos mågen, baron Thure Gyllenkrok på Oby,
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yttrade hon ock vid ett tillfälle: ”Mins du, när vi voro skönheter? – Nu äro vi gamla och fula”.
En gång, under en färd från Oby till Benestad, mötte grefvinnan Cederström två ryttare,
hvilka voro på väg till Skåne. Då hon hörde, att de ämnade rasta på Oby, sade hon till dem:
”Helsa min son, att han skall fodra hästarne bra”. Ryttarne framförde helsningen från –
baronens far. Grefvinnan Cederström var sålunda i sitt uppträdande ganska egendomlig.
(Fredrika Bremer lärer ock ha tagit hennes yttre till modell för teckningen utaf en af hjeltinnorna i romanen ”Grannarne”).
Grefvinnan Cederström skildras som godhjertad, frikostig, orädd, musikalisk, vitter, konstnärligt anlagd, humoristisk samt ej så lite excentrisk: Hon har blifvit kallad sin tids fru
Nordenflycht, mer för hon omkring sig samlade skalder och tonkonstnärer, än för egna vittra
arbeten. Om snillen, konstnärer och vetenskapsmän lärer hon yttrat: ”Det är Guds verkliga
adel”; emellertid framgår af en anekdot, som vi läst, att grefvinnan Cederström var icke så
litet bördsstolt. Hennes sånger hafva aldrig blifvit samlade och utgifna; flera af dem blefvo
emellertid synnerligen populära såsom hennes melankoliska

Helsning till månen.
Välkommen, o måne, min åldrige vän,
du ende, som delar min smärta,
du sjunker i molnen, men lyser igen
lik hoppet i uslingens hjerta.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 44 Lördagen den 14 April 1894.
För Kronobergs regementes 2:dra klass beväringsskap är följande marschroute bestämd till och från vapenöfning å Kronobergshed år 1894:
Östra Allbo kompaniområdes n:r 22 beväring.
Den 20 kl 6 e.m. samlas manskapet från Vislanda, Blädinge, hela Skatelöf, Vestra Torsås,
Härlunda och Öja socknar, 68 man, i Vislanda, där de emottages af militärbefäl, 1 underofficer och 3 korpraler, nattläger. Den 21: afgår med bantåg 402 från Vislanda till Alfvestad samt därifrån tågande till Kronobergshed.
Såsom befälhafvare öfver samtlige kontingenter, hvilka inkvarteras i Vislanda, kommer
1 subalterofficer att beordras.

Ur Smålandsposten N:o 113 Fredagen den 21 September 1894.
Nervfeber. Vid provinsialläkaren A. L. Nordströms besök den 17 dennes i det under
Lästad lydande torpet Nya Degerön, anträffades hos torparen Karl Jönsson 4 fall af
nervfeber. Första sjukdomsfallet inträffade för tre veckor sedan, då ett af barnen insjuknade, hvarefter sedermera hustrun och två andra barn angripits. Huru sjukdomen uppstått
kunde icke utrönas. Veterligen finnes den icke i orten förut.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 137 Lördagen den 17 November 1894.
Aflyst väg. K. bfhde i Kronobergs län har låtit för trafik aflysa allmänna vägen emellan
torpet Friheten vid Oby och korsvägen vid torpet Kojtet under tiden från den 21 t.o.m.
den 27 dennes, därvid vägfarande hänvisas att färdas öfver Lisebro kvarn, Ströby och
torpet Kojtet. Anledningen till aflysningen är att godsägaren M. Key å Oby anmält sig
ämna omlägga en å allmänna vägen midt för Oby belägen större vägtrumma.
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Ur Smålandsposten N:o 149 Fredagen den 14 December 1894.
Gustaf Adolfsfest, firades i Blädinge skolhus i lördags e.m. Inför en åhörareskara af omkring 300 personer afsjöngos några fosterländska sånger samt ”Förfäras ej du lilla hop”,
hvarefter föredrag om Gustaf II Adolfs person och lifsgerning hölls af skolläraren på
platsen. Lokalen var smakfullt dekorerad och högtidligheten slöts med kaffeservering.

Ur Smålandsposten N:o 153 Måndagen den 24 December 1894.
Gåfva åt skollärare. Vid terminsafslutning häromdagen i Oby, Blädinge, erhöll folkskolläraren O. Andersson af skolbarnen en större taklampa.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 6 Tisdagen den 15 Januari 1895.
Gå ej öfver ån efter vatten!
Öfver allt i vårt land höres klagan öfver att våra dugligaste jordbruksarbetare, misströstande om sin utkomst här hemma, emigrera till främmande land. Att en sådan misströstan är onödig, och att äfven i vårt land en kunnig och energisk person genom flit och
omtanke kan slå sig godt ut, därpå torde nedanstående, som meddelats oss från Alfvesta,
utgöra ett bevis. – På Benestad byallmänning, utmed landsvägen mellan Blädinge och
Alfvesta, erhöll för några år sedan stenhuggaren J. Andersson tillstånd att uppföra en
stuga och kring densamma inhägna ett eller annat tunnland jord. Platsen var den mest
ogästvänliga, som gärna tänkas kan – endast grus och sten. Men det oaktadt och fastän
fattig och med stor familj förlorade Andersson ej modet utan grep sig genast an med att
bygga, rödja och plantera. Den, som nu färdas där förbi, öfverraskas af att i stubbarnes
och stenblockens ställe finna ett nätt och prydligt boningshus med uthus, en välskött
trädgårdsanläggning samt åkertegar, som åtminstone en god del af året föda sin brukare.
Endast den, som sett platsens forna utseende, kan göra sig ett begrepp om hvilket jättearbete Andersson, ensam och alldeles utan främmande hjälp som han varit, här nedlagt.
Heder åt dem, som så söka väcka våra slumrande millioner!
Tagen efter unge män, och I skolen finna att moder Svea ej är på långt när så otacksam
mot sina söners arbete, som hon ofta utmålas!
En originell gumma. Från Alfvesta skrifves till Nya Vexiöbladet:
Regelbundet, som ett kongl. posttåg, ses hvarje tisdag, torsdag och lördag en gumma
knogande vägen fram från Benestad by i Aringsås mot Alfvesta med en kärra eller kälke
lasta, ja öfverlastad med hundratals knyten, flaskor, paketer o.d. Gumman är den för alla
Alfvestadbor välkända ”mor Lena” och kärran är det på skämt s.k. ”Benestad godståg”.
Lena har nämligen till födkrok att förmedla den kommersiella samfärdseln mellan bondgummorna i Benestad och fruarna i Alfvesta. Ur hus i hus går Lenas vandring i Benestad
dagen före stadsresan. Här mottages ett tjog ägg, där ett kilo smör, på ett tredje ställe en
flaska grädde, en slagtad tupp o.d. – allt till försäljning i Alfvesta. För pängarne skall åt
den ena moran köpas kaffe och socker, åt en annan garn och sill, åt en tredje kanske sex
eller sju olika saker. Som Lena dessutom aldrig nekar för att mottaga skickebud af hvad
slag som helst, kan det stundom hända, att hon på en och samma dag har ett eller annat
hundratal ärenden att uträtta. Det märkvärdigaste härvid är, att dessa mångskiftande
uppdrag utföres med en ordning och säkerhet, som högst sällan lämnar anledning till
anmärkningar; och detta fastän Lena hvarken förstår eller kan skrifva en siffra, ej heller
någonsin kunnat förlika sig med den ”konstiga räkningen” i kr. och öre. Hela affären har
hon i minnet och det är ju ej så dåligt af en 70-åring. Lena tar ej något kommissions-
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arvode, utan nöjer sig med frivilliga gåfvor. Att dessa ej heller tilltagas allt för njuggt
framgår däraf att Lena på sin affär godt försörjer både sig själf och sin orkeslöse man.
Också har Lena en mycket ljus världsåskådning, och förundrar sig mest af allt öfver ”huru
människor kunna vara så snälla.”

Ur Smålandsposten N:o 14 Fredagen den 1 Februari 1895.
Ur de eländas lif. Den 14 augusti 1894 anträffades i Blädinge en 84-årig mansperson,
som endast krypande på händer och knän kunde fortskaffa sig. Det befanns, enligt den
olycklige åldringens egna uppgifter, att han var i Moheda socken år 1810 födde Olof
Petersson, tillhörande Brunnby sockens i Malmöhus läns fattiggård, till hvilken han sade
sig vara på väg. Mannen var full af orenlighet och ohyra, och ingen ville taga den upptröttnade i omvårdnad, hvarföre Blädinge fattigvårdsstyrelse måste taga honom om
händer. Allt sedermera har den sjuklige gamle fått, såsom inackorderad, stanna hos enkan
Anna Jonasdotter i Sissleboda.
Den gamles uppgifter har icke bestridts från Brunnby fattiggård, men om hans hemtning
och ersättning för hans omvårdnad m.m. har ännu icke afhörts.
Då Blädinge fattigvårdsstyrelse icke känner sig fullt förvissad om, att Brunnby fattigvårdssamhälle förpligtigat till godtgörelse, har den hos k. bfhde ingifvit ansökan om statsanslag för de till 182 kr. uppgående utgifterna under fjoråret för bemälde Peterssons räkning.
Som bekant skola dylika ansökningar vara ingifna till länsstyrelsen före den 1 februari,
för att komma under ompröfning, om denna ansökan har först idag anländt till k. bfhde i
Kronobergs län.

Ur Smålandsposten N:o 16 Onsdagen den 6 Februari 1895.
Hastigt dödsfall. Femtiosexåriga enkan Marta Katarina Emanuelsdotter från Ås i Blädinge socken, hvilken en längre tid lidit af vattusot och derför flera gånger vårdats å
Wexiö lasarett, skulle i måndags med aftontåget resa från Wexiö, efter att ha vårdats å
lasarettet i tre veckor med, som det tycktes, godt resultat. En *22-årig dotter hade kommit
för att hemta sin moder och hade blott gått i förväg för att köpa jernvägsbiljetter. Modern
hade icke klagat öfver mattighet eller större svaghet, men när hon hunnit stationshusets
trappa, träffades hon af ett slaganfall. Hon inbars i väntsalen, och läkare eftersändes som
endast kunde konstatera att döden inträdt. I en anskaffad släda fördes hon därpå tillbaka
till lasarettet. Man kan lätt tänka sig den stackars dotterns förtviflan öfver moderns hastiga död. Hon är nu föräldralös; hennes fader blef nämligen mördad för många år sedan.
* Dottern Eva Amanda Jonsdotter f. 1872-12-17 Blädinge död 1953-02-15 Hjortsberga.
Ang. dråpet, se Nya Wexiö-Bladet N:o 5 Lördagen den 13 Januari 1877.

Ur Smålandsposten N:o 19 Onsdagen den 13 Februari 1895.
Fattigvårdsärende. -K. bfhde i Malmöhus län har nu ålagdt Brunnby fattigvårdssamhälle
att utgifva full ersättning åt Blädinge fattigvårdsstyrelse för den vård, som lemnats åt 84årige, sjuke Olof Petersson från Brunnby fattiggård, hvilken den 14 augusti i fjor, såsom
förut omtalats, anträffades så sjuk å landsvägen i Blädinge, att han der måste omhändertagas och vårdas.
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Ur Smålandsposten N:o 27 Måndagen den 4 Mars 1895.

Fastighetsauktion.
Genom offentlig, frivillig auktion
som på stället förrättas Måndagen den 11 Mars
kl. 2 e.m. låta sterbhusdelegarne efter aflidna
hustrun Katharina Johannesdotter till försäljning utbjuda ½ mtl kronoskatte Blädinge
Jutagård i Blädinge socken, med tillträdesrätt
för en blifvande köpare den 24 nästa April.
Hemmanet, hvars åbyggnader äro i försvarligt skick, är vackert och väl beläget i Blädinge kyrkoby invid allmän landsväg och sjön
Salen, ½ mil från Alfvesta jernvägsstation.
Vinter- och sommarföder ett par hästar och 20
fäkreatur, förutom får och svin. Åkerjorden är
största delen helt och hållet stenfri och af god
beskaffenhet. Skog finnes till husbehof och afsalu.
Skulle antagligt köpeanbud å hela fastigheten
ej vid auktionen afgifvas, utropas densamma i
tvenne mindre lotter hvar för sig.
Betalningsvillkoren kunna lämpas efter en
reel köpares önskan.
Närmare upplysningar om hemmanets beskaffenhet lemnas före auktionens början och
dessförinnan af Kyrkovärden O. M. Danielsson på stället, adr. Alfvesta.
En timmes betänketid för antagande eller förkastande af skeende anbud förbehålles.
Blädinge den 28 Februari 1895.

P. M. Olsson,
anmodad auktionsförrättare. (1136)

Häktad för stöld. Arbetskarlen Wilhelm Fredriksson, född 1871 i Blädinge socken,
Kronobergs län, är häktad för stöld och införpassades i fredags till Wexiö länsfängelse af
kronolänsman Hjertquist i Alfvestad.
Farlig auktionsbesökare. De stölder, hvarför den å annat ställe i dagens tidning omtalade arbetskarlen Wilhelm Fredriksson från Blädinge häktats, begingos vid en auktion i
Sälhyltan, Vislanda socken, förliden torsdag. Der tillgreps från Olof Andersson i Getaskärf, Öja socken, en pels, samt från Johannes Johansson i Ekehvarfen, Blädinge, en
ytterrock. Derjemte tillgreps en plånbok – som dock för tillfället ej innehöll penningar, en
näsduk m.m. från en tredje person.

Ur Smålandsposten N:o 30 Måndagen den 11 Mars 1895.
Farlig auktionsbesökare. Den under denna rubrik i måndags som häktad omtalade
arbetskarlen Wilhelm Fredriksson från Södra Vare Norregård i Blädinge socken, blef i
lördags å Wexiö cellfängelse af Allbo häradsrätt, för de af honom vid en auktion i Sälhyltan, Vislanda socken, begångna tillgreppen af en pels, och en ytterrock m.m. dömd till
2 månaders straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende 1 år efter utståndet straff.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 30 Tisdagen den 12 Mars 1895.
Stöld vid auktionstillfälle. Arbetaren Vilhelm Fredriksson från S. Vare Norregård af
Blädinge socken, som måndagen i förra veckan häktades, blef i lördags å Wexiö cellfängelse af Allbo häradsrätt dömd till 2 månaders straffarbete och 1 års förlust af medborgerligt förtroende, för vid en auktion i Sälhyltan, Vislanda socken, tillgripna klädespersedlar.

Ur Smålandsposten N:o 36 Måndagen den 25 Mars 1895.
Vägindelningen i Allbo. Vid fortsatt handläggning af vägfrågorna den 19 dennes behandlades, skrifves till oss, först de af Vislanda och Blädinge kommuner föreslagna
vägen från hemmanet Ugnabygden öfver Mörhult, Fållen, Spånhult och Blädingeås till
Blädinge. Komiterade hade föreslagit, att endast sträckan Blädingeås–Blädinge borde
antagas som bygdeväg.

Ur Smålandsposten N:o 72 Måndagen den 17 Juni 1895.
Förlofvade:

C. Wilhelm Kennedy
Eva Johansson.
Hjortsberga.

(3289)

Blädinge .

Ur Smålandsposten N:o 82 Onsdagen den 10 Juli 1895.

Våra emigranter i Amerika.
Ej mindre än för alla, hvilka intressera sig för deras öden i det främmande landet, helst i
allra första början, då naturligtvis allt faller sig nytt och svårt för dem, torde det vara af
intresse att taga del af följande meddelande från Newyork till Smålandsposten om en
välsignelsebringande och från våra absolut trovärdiga håll väl vitsordad institution, väl
värd våra bästa sympatier och kraftiga understöd.
Brefskrifvaren säger: Troligen skall det intressera våra svenska vänner att höra huru det
tillgår då emigranterna stiga iland vid landstigningsplatsen, som är en liten ö belägen i
Newyorks hamn och som heter Ellis Island. Hvarje dag, äfven söndagarne, landsättes der
från 1 till 6000 emigranter af allahanda folk och tungomål. Bland dessa utdelas af
Augustsynodens emigrantmission Nya testamentet på ej mindre än tjugo tungomål, och
erhåller hvarje emigrant, som kan läsa ett sådant testamente fritt.
Det medför ej litet besvär att resa till Amerika. Först blifver nästan hvarje emigrant
sjösjuk och man kan ej göra sig en föreställning om huru det ser ut, då flera hundra
personer ligga i denna åkomma. Sedan emigranten efter en lång och stormig resa kommit
till Newyorks hamn, skall han genomgå tullen samt läkarebesigtning, och sedan forslas
till Ellis Island uti en mindre båt. Sedan allt detta är öfver och emigranter komma in till
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landsstigningsplatsen, besigtigas han åter af läkare, hvilken utgallrar hvar och en, som har
någon synlig sjukdom. Så får då Augustanasynodens emigrantmissionär tjena såsom tolk
för dessa och det första de då fråga är: ”Käre, de ämnar väl ej sända oss tillbaka?” För den
nu tjenstgörande menniskovänlige Augustanamissionären, hr. Carl Schuch, bördig från
Småland, synes det vara ett kärt besvär att få trösta dessa landsmän uti deras nöd, och
man kan lätt förstå hur ängsliga de äro. Många af dem föras till sjukhuset och slutar der
sin resa. Sedan doktorn passerats, genomgås många pröfvande frågor, på hvilka svar
måste gifvas, och om dessa ej äro tillfredställande, så blir emigranten afstängd för vidare
pröfning. Det är, som bekant ej tillåtet för någon emigrant att på förhand antaga arbete
eller uppgöra kontrakt om arbete i Amerika, och dock är många barnsligt nog att säga sig
hafva arbete, då han anländer, troende att om han säger motsatsen så blir han hemsänd,
må detta lända till varning!
Sorgligt nog komma nog rätt ofta unga förförda qvinnor hit, att i detta främmande land
komma undan skammen, men de hinna ej mera än inom dörren, förrän de blifva afskilda
och får tillbringa 14 dagar bland brottslingar uti ett fängelse samt blifva sedan återsända.
Må dessa taga sig till vara och ej fördubbla sina lidanden med en resa hit.
Sedan allt detta besvär är öfver, så återstår att checka bagaget och blifva färdig för afresan. Emigrantmissionären får nu hjelpa och råda och man kan lätt förstå huru välkomna
hans tjenster äro. De som instängas såsom medellösa eller försvarslösa hjelpas ut och arbete anskaffas.
Från sjukhuset kommer en moder med förgråtna ögon, hennes enda barn har der slutat
sitt lif. Der sitter en grånad man med barnen omkring sig och modern ligger död i bårhuset. Oh, hvilka hjertslitande tårar! Der kommer en moder, som förlorat biljetten, ej
heller alla har biljetten för alla barnen. Hon skall hjelpas med penningar, ty hon kan ej
resa från sitt enda barn. Der sitter en moder gråtande med 4 à 5 jemrande små. De hafva
inga penningar och intet att äta. Dessa erhålla mat för hela den återstående resan.
Hela dagen fortsätter missionärens kärleksverk på detta sätt, och så föras de emigranter,
som behöfva stanna öfver i Newyork till emigranthemmet, 26 State Street i Newyork. Der
omhuldas de på bästa sätt och för de arbetssökande skaffas platser så långt möjligt är. Här
finns många s.k. ”runnare”, hvilka sökt draga emigranterna till sedeslösa nästen och
krogar, och här mången blifvit skamligt bedragen både på heder och penningar. För att
förebygga att våra landsmän skola behöfva komma till dessas händer, har Lutherska
emigrantmissionen upprättats, och kan hvarje landsman, som ämnar resa till Amerika,
försäkra sig om den hjelp och det beskydd som denna gifver. Denna hjelp erhålles om den
person, som emigrerar skrifver till missionären före afresan samt uppgifver linie och båt,
på hvilken man reser. Kan ej detta ske, så bör man på ett visitkort skrifva ” Svenska
Lutherska emigrantmissionen” samt sätta det på bröstet eller hatten och låta det qvarblifva tills man är omhändertagen af emigrantmissionären sjelf. Emigrantmissionen bör
anlitas af alla som emigrerar till Amerika, ty derigenom bevaras emigranten från många
sorger och utgifter och finner en tillförlitlig vän, samt all den hjelp och upplysning, som
kan behöfvas.
Ett nytt emigranthem är af nöden, och har redan 10,000 dollars tecknats derför. Vi
hoppas att Gud skall hjelpa att skaffa de penningar, som ytterligare behöfvas för att fylla
summan, 30,000 dollars. Detta hem blifver ett skönt och kristligt härberge för de trötta
och ängsliga emigranterna, ty platsen der emigrantströmmen mest rör sig i Newyork, är
öfverfylld af krogar, och just der behöfves ett kristligt hem.
Afsigten med detta bref är ej att tigga, men om det är så att kärleksfulla hjertan i fosterlandet skulle känna sig manade till att gifva en skärf till detta välsignade hem, som så
emottagen dem med största tacksamhet, och medlen blifva redovisade uti Smålandsposten.
Adressera då bidragen till Svenska Lutherska emigrantmissionen, Carl Schuch,
Missionär, 26 State Street, Newyork N.Y.
Emigrant.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 94 Torsdagen den 8 Augusti 1895.
Råd och upplysningar till ledning vid plockning och transport af lingon lämnar Vislanda
lingonaffär och då dessa kunna vara till nytta för äfven andra orter göra vi här ett utdrag:
Bären böra plockas i torr väderlek och hembäras i korgar, därefter befrias bären på det
sorgfälligaste från kvistar, blad, småbär och s.k. söbär så att endast mogna fullt prima,
rena, friska bär utbjudas till försäljning. Efter afslutad rengöring läggas bären i lådor,
rymmande 61 kg. Vid transport under bar himmel iakttages att bären skyddas mot sol,
damm och regn genom att i torr väderlek höljas med hvit duk och i regn med presenning
eller vattentätt tyg. Såvidt görligt är böra bären transporteras på fjädervagnar. Såsom en
bestämd regel gäller, att bären måste säljas nyplockade, ty gamla lagrade bär finna ingen
afsättning och genom att i nya bär inblanda gamla göres hela partiet osäljbart. Allmänheten uppmanas vidare i cirkuläret att följa ofvanstående råd och upplysningar i minsta
detalj, ty eljest är fara värdt, att våra större lingonexportörer vända sig åt andra orter, där
dessa regler bättre iakttagas, hvilket blefve till mycket stor skada för vår ort.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 95 Lördagen den 10 Augusti 1895.

Östra Allbo kompaniområde N:o 22.
För årets vapenöfningsskyldige meddelas, att
samling sker:
Till 2:dra årets tjenstgöring:
I Wislanda den 19 Augusti kl. 6 e. m. för
Westra Thorsås, Härlunda, Skatelöfs, Blädinge, Wislanda och Öja socknar.
Inskrifningsbok skall vid samlingen uppvisas
och ”undervisning för infanteristen” medföres.
För utfående af full ersättning för så kallade
småpersedlar påminnes, att af skodon skall ett
par stöflar med skaft eller snörskor med höga
skaft medhafvas.
Den som erhållit tillstånd att afflytta ur riket,
men vistas inom landet, skall iakttaga inställelse.
I öfrigt hänvisas till i kyrkorna upplästa kungörelser.
Wexiö i Augusti 1895.

Gustaf Lagerkrantz.
Befälhafvare för Östra Allbo kompaniområde No 22

Ur Smålandsposten N:o 133 Onsdagen den 6 November 1895.
Kommunalt. I Blädinge erfordras för kyrkans behof utdebitering af 10 öre pr allmän
fyrk, till skolan 16 öre pr fyrk samt 50 öre för man och 25 öre för qvinna, till församlingens enskilda kassa för underhåll af prestgårdsbyggnaden 4 öre pr fastighets- och 1 öre
pr inkomstfyrk. Till betäckande af brist i fattigkassan beslöt stämman utdebitera 20 öre pr
allmän fyrk samt till de fattiges underhåll 3 liter spannmål pr fyrk, hälften råg och hälften
korn. Församlingens länge debatterade fattighusbyggnadsfråga blef så till vida afgjord, att
nytt fattighus skall med tillhjelp af det gamla uppföras till 8 alnars bredd och 24 alnars
längd med 2 större boningsrum, kök och förstuga.
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Ur Smålandsposten N:o 145 Onsdagen den 4 December 1895.
Blädinge skyttegille, högtidlighöll, skrifves till oss, på ett anslående sätt Carl XII:s dödsdag, den 30 november. En f.d. församlingsbo, som äfven förut genom gåfvor visat sig
hafva hembygden i tacksam hågkomst, hade åt gillet öfverlemnat en större minnessten,
hvilken nämnda dag restes vid skjutstationen. Förutom konung Oscars namnschiffer och
siffrorna 18 23/11 92 från hvilket datum den nya värnpligtslagen som bekant, för-skrifver
sig, står å stenen att läsa ”Värends söner hägne fosterbygden!”.
Utgående från denna behjertansvärda inskription framställde ordföranden P. M. Olsson,
betydelsen för vårt land af såväl ett tryggadt försvar i allmänhet som ock af den frivilliga
skytteverksamheten och dess främjande. Sedan organist O. Andersson föredragit ett för
tillfället lämpadt poem, sammanskrifvet med anledning af ofvan citerade ord, utbragdtes
ett fyrfaldigt lefve för fäderneslandet och konungen. Derefter vidtog en festlig kollation,
hvarvid äfven förekommo deklamation och sång af en blandad kör. Då man redan hunnit
in på Oscarsdagens morgon, afslutades den animerade tillställningen med ett Lefve för
konungen. Minnesstenens gifvare, som vill vara onämnd, skänkte derjämte åt skyttegillet
en penningsumma, hvarå räntan årligen skall under benämningen ”Bländapriset” tilldelas
den skickligaste skytten inom gillet.

Ur Smålandsposten N:o 151 Onsdagen den 18 December 1895.
Olyckshändelser. En häst tillhörig hemmansegaren Sjöblom från Billingetorp råkade i
fredags i sken i Alfvestad, hvarvid slädan slungades mot i en veranda, med påföljd att de
åkande, ofvannämnde Sjöblom och en gumma Maria Petersdotter, också från Billingetorp, erhöllo svåra kontusioner. Gumman, som fick läkarevård hos doktor Lindstrand,
erhöll derjemte, troligen inre skador.
– Häromdagen råkade ynglingen P. A. Nilsson från Blädinge under det han var sysselsatt
med rishuggning komma att svårt hugga sig i ena handen. Den skadade vårdas i hemmet.

Ur Smålandsposten N:o 153 Måndagen den 23 December 1895.

Allbokretsen
håller sitt vintermöte i Vislanda å hotellet
Lördagen den 28 Dec. kl. 9 f.m.
Diskussion öfver följande frågor förekommer:
1. Hvilken förändring af nuv. stadganden rörande organist & klockarebefattningen, särskildt där dessa äro förenade med skolläraretjänst, anses önskvärd?
(Inlämnat af J. B. Ahlgren, Alfvestad).
2. Om åskådningsundervisning i småskolan.
(Inlämnat af O. Andersson i Blädinge).
Medlemsafgifter uppbäras.
(1136)

Ordföranden.
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Ur Smålandsposten N:o 11 Måndagen den 27 Januari 1896.
Dödsfall.
Att
Friherre

Stellan Walfrid Gyllenkrok,
född den 20 April 1829
afled stilla
i Karlskrona den 24 Januari 1896; sörjd
och saknad af oss, barnbarn, syskon och
vänner varder endast på detta sätt
tillkännagifvet.
Sv. ps. 258 v. 1 och 5.
Barnen.
(577)

Jordfästningen efter Friherre S. W.
Gyllenkrok eger rum i Blädinge kyrka
Onsdagen den 29 Januari 1896 kl 11
f.m.
(593)

Dödsfall. F.d. egaren af egendomarne Oby och
Benestad i Blädinge samt Hultanäs i Hjortsberga
socken friherre S. W. Gyllenkrok afled den 24
dennes i Karlskrona af sviter efter ett slaganfall,
som drabbade honom för omkring en månad sedan. Den aflidne, som var född 1829, efterlemnar tre döttrar och fyra söner, af hvilka sistnämnda en är boende i Wexiö. Han var i sin krafts dagar en glad och alltid hjertegod man. Vårt samhälle har anledning särskildt minnas honom på
den grund, att han ganska verksamt bidragit till
ökandet af Smålands museums å Smålands fornsal nu deponerade samlingar. I Karlskrona var
han boende hos sin måg auditören vid flottan
Liedman.

Olyckshändelse. G. L. Nilsson från Blädinge råkade häromdagen, då han var sysselsatt
med vedhuggning, halka och hugga sig i ena benet. Han vårdas i hemmet.

Ur Smålandsposten N:o 12 Onsdagen den 29 Januari 1896.

Den aflidne
friherre Walfrid Gyllenkrok.

En högtidlig begrafningsakt, firades, meddelas till oss, idag i
Blädinge församlings för tillfället sorgklädda kyrka, då stoftet
af aflidne friherre Stellan Valfrid Gyllenkrok, den forne
egaren af Oby, Benestad m.fl. egendomar i Kronobergs län,
invigdes till den sista hvilan. Jordfästningen förrättades sedan
den rikt blomhöljda kistan nedsatts å katafalken i kyrkan under guirlander mellan fjerde pelare vid altaret utaf utnämnde
kyrkoherden i Igelösa och Oderlöfs församlingars pastorat i
Skåne, Lindskog, som höll ett anslående griftetal. Kyrkan var
fylld af åhörare. Efter jordfästningen bars kistan af åtta torpare
från Oby till grafven. Bland de många vackra kransarna
märktes en med stora vita band och försedd med hälsningen
”Ett sista farväl från Oby”.

Ur Smålandsposten N:o 31 Fredagen den 13 Mars 1896.
En högtidlig jordfestning, egde igår e.m. rum i Wexiö domkyrka då stoftet af aflidna
friherrinnan Lotten Gyllenkrok invigdes åt den sista hvilan. Jordfestningen förrättades af
domprost Henning, som jemväl höll betraktelse öfver orden ”Salige äro de, som i
Herranom dör”. I domkyrkan, som var sorgklädd i koret, hade utom den aflidnas slägt och
vänner samlats en mycket stor åhörareskara. Före och efter jordfestningen sjöngs en vers
af psalm 452.
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Omedelbart efter akten i kyrkan fördes den rikt blomsterklädda kistan till Wexiö jernvägsstation och derifrån i dag på jernväg till Alfvestad, samt vidare till Gyllenkrokska
familjegrafven å Blädinge kyrkogård, der bl.a. den aflidnas man och tvenne hennes barn
förut äro jordade.
Med anledning af begrafningsakten blefvo icke blott alla de fattige personer i Wexiö,
hvilka den aflidna plägat understödja, utan ock samtliga å Wexiö fattighus intagne hjon
rikligt bespisade. Sålunda fingo de sistnämnda, utom middag med tre rätter mat, kaffe och
kakor samt sockerkaka.

Ur Smålandsposten N:o 44 Måndagen den 13 April 1896.
För mordförsök, har kronolänsman C. E. Hjertqvist häktat och i lördags middag till
Wexiö cellfängelse införpassat kringstrykande ståltrådsarbetaren f.d. marinsoldaten Ola
Nilsson från Backaryd i Blekinge, född 1841. Nilsson hade i fredags afton i närheten af
Blädinge kyrka sökt gräl med några personer, som han träffat å landsvägen. Då hemmansegaren P. Ring från Södra Ware i Blädinge dervid tillhållit Nilsson att hålla sig lugn och
låta folk fredligt passera förbi honom å landsvägen, hade Nilsson ryckt upp en fulladdad
revolver, och sigtande på Ring, aflossat ett skott. Mera hann han icke förrän han såg sig
öfvermannad och afväpnad. Dessbättre var Nilsson, som vid tillfället var något rusig icke
särdeles stadig i handen, hvadan kulan förfelade målet. Mannen fördes till kronolänsman
Hjertqvist och afbidar nu å Wexiö cellfängelse ransakning inför Allbo häradsrätt.

Ur Smålandsposten N:o 51 Onsdagen den 29 April 1896.
Nervfeber, har utbrutit i Hallåkra by, Blädinge socken, och har provinsialläkare A. L.
Nordström vid besök å platsen i dagarne konstaterat fyra fall af sjukdomen, deraf tre hos
hemmansegaren Jon Nilsson och det fjerde i en granngård, Spånhult. Anledningen till
sjukdomens uppkomst har ej kunnat utrönas.

Ur Smålandsposten N:o 53 Måndagen den 4 Maj 1896.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 2 Maj.
(Ordf. häradshöfding C. M. Fleetwood.)

Revolverman och trollkarl. Ransakning företogs i dag med kringstrykande ståltrådsarbetaren, f. marinsoldaten Ola Nilsson från Backaryds socken i Blekinge, född derstädes
1841, hvilken som förut omtalats, häktats, emedan han i berusadt tillstånd den 11 sistlidne
April invid Blädinge kyrka mot hemmansägaren Peter Ring från Södra Vare aflossat ett
revolverskott, som dock lyckligtvis icke råkat. Den häktade som i sällskap med en kringstrykande qvinna, hustrun Augusta Eleonora Bengtsdotter från Halmstad, och hennes
dotter, vid tillfället varit på väg mot Skåne, hade med sitt åkdon hållit vid Blädinge kyrkstallar, der han kommit i gräl med sitt qvinnliga ressällskap. Hemmansegaren Ring hade
då tillkommit och förehållit den uppretade mannen det origtiga uti att föra oljud på landsvägen, hvarvid denne under tillropet: ”Tig, bonddjefvel, annars skjuter jag dig”, dragit
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upp en revolver och aflossat ett skott efter Ring, som hunnit förbi vagnen. Den yngre af
qvinnorna hade hindrat våldsverkaren att aflossa flere skott, och tillstädeskommande
personer hade derpå tagit hand om honom och fört honom till kronolänsman Hjertquist i
Alfvestad, hvilken efter föregånget förhör häktade honom.
Den häktade, som aldrig förr varit för brott tilltalad och som visade sig djupt bedröfvad
öfver det skedda, förnekade på det bestämdaste att han i afsigt att döda aflossat skottet.
För öfrigt var han vid tillfället så drucken, att han icke mindes, huru vid händelsen tillgått,
men ville icke bestrida att det skett så som i polisprotokollet uppgafs.
I den häktades plånbok hade åklagaren påträffat en del formulär till besvärjelser, hvilka
hans qvinnliga följe uppgaf, att han erhållit af en finne, i hvilkens sällskap han varit. De
berättade också att han brukade med deras tillhjelp besvärja ”villarpsskott”, ”elfvablåst”,
ormbett m.m. mot en ersättning af 50 öre per gång. Besvärjelserna voro af mycket enkel
art. ”Elfvablåst” t.ex. botades enligt följande recept, hvartill väl dock hörde icke upptecknade ”småkonster”.
”Nu blåser jag”.
”Hvad blåser du för?”
”Jag blåser för elfvablåst i Guds faders, Sons och den helige andes namn”.
Ormbettsformuläret började med: ”Den gamle ormen, den satans ormen….”
Den häktade bestred emellertid på det bestämdaste att han ”botat” någon, liksom att han
tagit betalt för eller tillämpat besvärjelserna. Han sade sig endast ha tagit vara på dem, för
den händelse han möjligen sjelf skulle bli ormbiten!
Åklagaren öfverlemnade målet med yrkande af ansvar för mordförsök, och efter öfverläggning dömdes svaranden jemlikt 14 kap. 15§ strafflagen att för resande af lifsfarligt
vapen hållas till fängelse i en månad.

Ur Smålandsposten N:o 60 Onsdagen den 20 Maj 1896.
Gåfva till skola och lärarinna. Vid afslutning af småskolan i Oby skolhus, Blädinge
socken, den 15 dennes, skänkte skolrådsledamoten, godsegare M. Key å Oby dels ett
penningbelopp till premie åt de flitigaste barnen och dels ett dylikt som uppmuntran åt
lärarinnan för hennes trägna arbete.

Ur Smålandsposten N:o 69 Onsdagen den 10 Juni 1896.
Nervfeber har utbrutit i Blädinge socken. Då provinsialläkaren A. L. Nordström i Wexiö
häromdagen besökte platsen, påträffades hos hemmansegaren N. M. Larsson i Hjelmaryd
tre fall af sjukdomen samt i en angränsande gård i samma by två personer angripna af
samma sjukdom. Samtlige hade för 3 veckor sedan insjuknat, sedan de bevistat ett begrafningsgille efter en antagligen i nervfeber afliden. En af de sjuke var nu afliden.

Ur Smålandsposten N:o 70 Fredagen den 12 Juni 1896.
Oloflig jagt. För oloflig jagt under förlidet år å friherre A. J. Koskulls tillhöriga egor
dömde Allbo häradsrätt handlanden Axel Petersson i Blädinge att böta 10 kr. till kronan
samt att med 59,75 ersätta kärandens rättegångskostnad. Hofrätten har nu fastställt
häradsrättens utslag.
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Ur Smålandsposten N:o 80 Onsdagen den 8 Juli 1896.
Angifven för förfalskning. Vaktkonstapeln *A. W. Johansson vid centralfängelset å
Långholmen har angifvits, för det han vid Stockholms rådhusrätt företett förfalskade
qvittenser för att fria sig från ett af bagaren Lars Petter Andersson, S:t Eriksgatan 9 B,
mot honom gjort kraf å kr. 35,68. Johansson har varit kallad till inställelse i poliskammaren. Han nekar för förfalskningen, som består deruti, att datum och månad ändrats
på några qvittenser. Johansson är född 1849 i Blädinge socken af Kronobergs län.
* Anders Wilhelm Johansson född 1849-04-13 på torpet Perstorp u. Lästad, Blädinge, död 1897-05-19 i Maria Magdalena
förs. Stockholm. Han var son till rättaren Johan Magnus Svensson och pigan Anna Lisa Johansdotter å nämnda torp.

Ur Smålandsposten N:o 94 Måndagen den 10 Augusti 1896.

Inackordering.
En eller två skolgossar kunna för erhållande
af noggrann undervisning för inträde i någon
af läroverkens fem nedre klasser blifva till
inackordering hos undertecknad mottagna den
1:e Sept. Omsorgsfull vård utlofvas. Pris pr
månad i ett och för allt: 45 kr.
Blädinge, Alfvesta den 6 Aug. 1896.

Ivar Björnberg.
(4481)

Komminister.

Ur Smålandsposten N:o 100 Måndagen den 24 Augusti 1896.
Skördefest firades, meddelas oss, å Oby, hvartill godsets alla underlydande voro inbjudna och dervid de trakterades med kaffe och dopp samt qvällsmat. Trädgårdsmästaren
L. Larsson frambar gästernas tacksamhet till husbondefolket och godsets rättare utbragte
ett lefve för herrskapet, hvilket åtföljdes af tvåfaldigt hurra.
Å ett sädesmagasin fortgick sedan dans till klockan 12 på natten. På aftonen afbrändes
ett litet fyrverkeri och bengaliska eldar. Glädjen var allmän.

Ur Smålandsposten N:o 118 Måndagen den 5 Oktober 1896.
Födde:

En SON.
Blädinge prestg. d. 2 Okt. 1896
Emmy Björnberg.
f. Sjöstrand

Ivar Björnberg.
(5816)
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Ur Smålandsposten N:o 132 Fredagen den 6 November 1896.
Befrielse från sitt undersåtliga förhållande till Sverige sökes af i Tyskland sig uppehållande arbetaren Johan Jonasson Melin från Blädinge socken.

Ur Smålandsposten N:o 134 Onsdagen den 11 November 1896.
Olyckshändelse. Ynglingen Karl Gustafsson i Blädingeås, Blädinge socken, skulle i
måndags köra efter en säck hafre å ett ställe beläget ett stycke från hemmet, hvarvid
hästen blef skrämd och råkade i sken. Gustafsson hoppade då af vagnen men fick då ena
foten insnärjd i tömmarne, och släpades med den framrusande vagnen med ett långt
stycke. Härvid erhöll han mycket svåra kontusioner i hufvudet, som nästan fullständigt
skalperades. Den skadade infördes så fort sig göra lät till Wexiö lasarett der han nu
vårdas.

Ur Smålandsposten N:o 8 Lördagen den 16 Januari 1897.

Passa på tillfället.
I anseende till egarens ålder salubjudes 1 ¼
förmedladt till 3/8 mtl kronoskatte Blädingenäs i Blädinge socken. Hemmanet som har ett
vackert, naturskönt läge med tillräckliga och i
godt stånd varande åbyggnader, är beläget vid
vestra stranden af sjön Salen och intill allmänna landsvägen 0,7 nymil från Alfvestad och
Wislanda jernvägsstationer, har en areal af
omkring 300 tld deraf omkring 40 tld åker, 10
tld äng, resten skog och betesmark.
Skog för husbehof och dessutom en stor del
till afsalu. Hemmanet får tillträdas den 25
Mars detta år.
En del af köpeskillingen får mot inteckning i
hemmanet innestå.
Närmare underrättelser meddelas af egaren,
Kantor I. Johnsson, Blädinge & Alfvestad,
eller af undertecknad mot bifogande af porto.
Hjertanäs pr Gåfvetorp den 5 Januari 1897.
(253)

J.A. Andersson.

Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 21 Januari 1897.
Ett lömskt öfverfall, föröfvades häromdagen mot en son till hemmansägaren P. Ring i
Södra Vahre, Blädinge socken. Då denne skulle gå ned i ladugården i sällskap med ett par
drängar blef han bakifrån tilldelad ett svårt knifhugg, som träffade i ryggen.
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Ur Smålandsposten N:o 18 Onsdagen den 3 Mars 1897.

Kungörelse.
År 1897 den 30 Januari
intogs i härvarande föreningsregister Logen
Wärends Byggnadsförening, utan personlig
ansvarighet, för hvilken förening, som har till
ändamål att bygga och vidmagthålla ett hus
lämpligt att användas till mötes- och festlokaler för logen Wärend N:o 320 af I.O.G.T.,
stadgar antagits vid sammanträde den 31 December 1896.
Föreningens styrelse, som har sitt säte i Alfvestad af Aringsås socken och Allbo härad.
utgöras af Banvakten Axel Alf i Blädinge
Vestregård, extra Banvakten Peter Magnus
Hjertsson, Kopparslagaren Frans Elof Roos,
Smeden Sven Johan Malm och Stationskarlen
Aron Jonasson-Fält, alla i Alfvestad, hvilka
samtliga gemensamt teckna föreningens firma.
Kallelse till sammanträde med föreningens
medlemmar och andra meddelanden till dem
kungöras i tidningen ”Reformatorn” två
gånger och anslag derjemte i föreningens
byggnad; föreningens räkenskaper omfatta
kalenderår och afslutas årligen den 31 December.
Wexiö Landskansli den 30 Januari 1897.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:

Ernst Ahl.

Wilhelm Modée.
(794)

Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 4 Mars 1897.
Ett godt husbondfolk, har underhafvandena å det gamla Obygodset i Blädinge lyckan att
ega uti den familj, som uti några år innehaft egendomen. Åt hvarje torpare och arbetarehem hustjenare, som bildar eget hushåll eller af särskilda anledningar kommer i behof af
hjelp, egnas den varmaste omtanke och ofta lemnas vänligt bistånd till redande af nytt bo.
Der fattigdomen hotar att alstra liknöjdhet och osnygghet, träder arbetsgifvaren emellan
hemmets uppsnyggande, målning, tapetsering, gardiner, kläder och oundgängligt bohag,
hvilket allt sedan ej i form af skuld hämmar den af någon orsak efterblifnes försök att
arbeta sig upp utan ofta lemnas utan vidare, som en underpant på den trohet och det
intresse, hvilka heller aldrig fela bland arbetarne på Oby. Intet bekymmer eller lidande å
något hem å det stora godset saknar husbondfolkets deltagande.
Med kännedom om herrskapet Keys tänkesätt äro vi visserligen fullkomligt säkra om att
de helst skulle se detta förhållande för vara en fullkomlig privatsak emellan dem och föremålen för deras välvilja, men de af tacksamhet genomandade meddelanden från hjulpne
och andra iakttagare af det gamla herresätets egares sätt att uppfatta sina pligter, som till
oss ingått med önskan om deras offentliga erkännanden, äro så många och varma, att vi ej
ansett oss kunna tillbakahålla dem. Det är ju godt att någonstädes ett ärligt försök göres
att fylla den klyfta mellan arbetsgifvare och arbetare, som dessvärre flerestädes beklagligt
vidgas i vår tid.
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Ur Smålandsposten N:o 38 Onsdagen den 10 Mars 1897.
Häststölder. Hemmansegaren Lars Larsson i Refvinge vid Hästveda har i dag å Wexiö
poliskontor anmält att han natten till den 5 dennes blifvit frånstulen två bruna hästar, den
ene något ljusare än den andre, båda med hvita stjernor i pannan, samt en tvåbets liggfjedervagn och ett par selar. För stölden misstänkas två personer, af hvilka den ene skulle
vara från Blädinge socken.
Hr Larsson var nu ute på spaning efter sina djur. Han hade i går besökt Ljungby marknad.

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 13 Mars 1897.

Genom offentlig auktion,
som förrättas i Blädinge Jutagård i Blädinge
socken Torsdagen den 18 dennes med början
kl. 10 f.m., låter Kyrkovärden O. M. Danielsson till den högstbjudande försälja en del
lösörebo, bestående af diverse möbler och husgerådssaker, lör- och åkerbruksredskap af flere
slag, kreatur: 1 par oxar, 10 st. kor samt 4 st.
ungkreatur och några får m.m. som ej specifieras.
För vederhäftighet kände inropare erhålla 3
månaders betalningsanstånd; andra betala kontant eller ställa borgen före varans afhemtning.
Blädinge den 10 Mars1897.

P. M. Olsson,
(1800)

anmodad auktionsförrättare.

Ur Smålandsposten N:o 52 Måndagen den 5 April 1897.
Eldsvåda. I går kl. omkring 10 f.m. utbröt, skrifves till oss, eld i slöjdaren Johan Magnussons i Benestad, ¼ mil från Alfvestad belägna hus, som på två timmar nedbrann till
grunden. Som olyckan inträffade under pågående gudstjenst, var ej tillräckligt med folk
hemma för att ingripa, hvadan lösboet delvis brann inne, deribland en svarfstol, verktyg
o.d. Huset var brandförsäkradt för 440 kr. och lösboet för 500 kr. i Kronobergs läns
brandstodsbolag, men gör Magnusson en kännbar förlust, emedan såväl huset, som lösboet var mycket lågt försäkradt. Om eldens uppkomst är ej ännu före polisförhöret något
med säkerhet bekant.
Nykterhetsarbetet. I lördags hade, skrifves till oss, logen ”Värend” i Alfvestad anordnat
en större fest, med föredrag af resetalaren C. A. Karlsson från Norrköping. Festen, som
började kl. 8 e.m. med några sångnummer af barntemplet ”Syskonkedjans” medlemmar
samt sång och guitarrmusik af några fruntimmer, var besökt af omkring 280 personer,
som medels starka applåder gåfvo sin belåtenhet tillkänna med såväl föredraget som
sången och musiken. Sedan det obligatoriska ”Kaffe med dopp” serverats, afslöts festen
med sång och musik, hvarefter logemöte hölls.
– Efter föredrag i nykterhetsfrågan i Blädinge i går af nykterhetstalaren C. A. Karlsson
från Norrköping bildades, skrifves till oss, en loge af Verldsgoodtemplarorden med 14
medlemmar.
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Ur Smålandsposten N:o 56 Måndagen den 12 April 1897.
Då hemmet lagts i aska. Såsom en indirekt följd af den i måndags omtalade eldsvådan i
Benestad, Aringsås, meddelas oss från Alfvestad, att hustru Magnusson tog olyckan så
hårdt vid sig, då hon kom från kyrkan och såg sitt hem i aska, att hon insjuknade och i går
avled.

Ur Smålandsposten N:o 59 Lördagen den 17 April 1897.
Insjöfisket. Efter meddelande af råd och upplysningar af Kronobergs läns
fiskeriinstruktör C. E. Eriksson i Wexiö samt erhållande af lämplig låda för fiskodling,
har landstingsmannen P. M. Olsson i Blädinge med gynnsamt resultat flera gånger
utsläppt gäddyngel i sjön Salen. Allmänheten börjar nu litet hvarstädes i den bygden på
allvar arbeta för fiskets återuppbyggande.

Ur Smålandsposten N:o 71 Måndagen den 10 Maj 1897.
Hjelpverksamhet. Hustru Ingrid Stina Svensson å Berghem under Benestad, Aringsås
socken, hade olyckan att mista en af de båda kor, hvilka hon använde vid brukandet af sin
jord. Hon bad då byalaget att hjelpa henne med vårbruket mot det att hon gjorde en liten
aftonbjudning för dem. Då godsegaren Krüger fick veta detta, lät han sitt folk med dragare ombesörja arbetet och släppte äfven till allt utsädet.
Olyckshändelse. Från Alfvestad meddelas, att i går morgse blef en liten flicka, omkring
1 år gammal, dotter till ett statfolk under Benestad, skållad af hett kaffe, som den lilla
råkade stjelpa öfver sig. Hon erhöll nödig vård af doktor Lindstrand.

Ur Smålandsposten N:o 116 Måndagen den 2 Augusti 1897.

Kungörelse.

Östra Allbo kompaniområde N:o 22
tillhörande beväringsmän, hvilka i år skola fullgöra 2.dra årets vapenöfning å Kronobergshed,
erinras:
att manskapet från Vislanda, Blädinge, Skatelöfs, V:a Thorsås, Härlunda och Öja socknar
den 17 Augusti kl. 6 e.m. samlas och inkvarteras i Vislanda, afgår följande morgon med
bantåg No 402 till Alfvesta samt därifrån tågande till Kronobergshed.
I öfrigt hänvisas till den kungörelse, som uppläses i inom kompaniområdet belägna kyrkor.
Vexjö i Juli 1897.

O. Bratt
Befälhafvare för Östra Allbo kompaniområde No 22.
(4943)
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Ur Smålandsposten N:o 75 Måndagen den 17 Maj 1897.
Gåfva åt prest. Till minne af årets konfirmander har komminister Björnberg i Blädinge
erhållit en förläggssked, en såssked och en strösked af silfver samt en vattenså af koppar.

Ur Smålandsposten N:o 133 Onsdagen den 1 September 1897.
Åskbrand. I Blädingenäs, Blädinge socken slog blixten ned och antände en mindre ladugård hos träskomakaren Johannes Magnusson. Den brann ned till grunden.

Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 18 September 1897.

1872 – 18 September – 1897.
En hänsofven och en jubilerande Sveadrott.

Karl XV.

Oskar II.

Sorg och glädje, skuggor och solsken skifta ständigt om här uti ändlighetens verld.
Så ställer sig i dag det ljusa och glädjande minnet af vår nuvarande älskade konungs 25
lyckliga regeringsår mot den dystra bakgrunden af landssorgen öfver hans broders bortgång till skuggornas rike efter svåra lidanden.
Med anledning af minnesdagen bringa vi i dag våra läsare de båda Sveadrottarnas bilder.
Kär var den femtonde Karl Sveriges folk, hvilket ärade och upphöjde hans dygder samt
översåg med hans fel i den grad, som endast kommit få monarker till del. Skälet dertill
var hans stora personliga älskvärdhet och vinnande yttre egenskaper samt att både hans
dygder och fel voro af den äktsvenska arten, präglade af nationellt kynne.
Konung Oskars regering har liksom företrädarens varit fridsäll, men dock segersäll, om
vi medräkna segrarna på kulturens fält, på den andliga och materiella odlingens områden;
den har varit en tid, som visserligen haft sina pröfvande drag, men dock, om vi jemföra
oss med flertalet af jordens öfriga folk, gifvit rikare anledningar än de flesta af dessas historia under motsvarande tidsrymd att ödmjukt hembära vår stora tacksamhet till konungarnas Konung.
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Ur Smålandsposten N:o 188 Måndagen den 6 December 1897.
Gåfva åt lärare. Vid folkskolans afslutning i Oby i Blädinge mottog läraren O. Andersson af barnen ett dussin silfvermatskedar.

Ur Smålandsposten N:o 196 Måndagen den 20 December 1897.
(dödsannons)
Tillkännagifves
Att Herren Gud behagat i sitt allvisa råd
till sig hemkalla
vår innerligt älskade lille Son

Arvid Ivar Martin,
1 år, 2 månader och 15 dagar gammal,
djupt sörjd och saknad af oss föräldrar,
två små bröder och slägtningar.
”Då dufvan fann icke, hvar hon kunde
hvila sin fot uppå, kom hon igen till
Honom i arken. Så räckte Han handen ut
och tog henne till sig in i arken.”
1 Moseb. 8: 9
Blädinge Prestgård den 17 Dec. 1897.

Emmy Björnberg, Ivar Björnberg,
född Sjöstrand.
(7900)

Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 3 Januari 1898.
Kommunalt. I Blädinge har tillsatts en komité, som fått i uppdrag att till nästa Oktoberstämma inkomma med ritning och kostnadsförslag till nytt skolhus vid Blädingeås samt
anskaffa derför lämplig byggnadsplan. Fortsättningsskolan, som förut hållits i början af
året, skall från och med 1899 förläggas till hösten sedan folkskoleundervisningen för året
afslutats.

Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 3 Februari 1898.

1898 den 2 Februari
anmälde ”Logen Wärends Byggnadsförening
utan personlig ansvarighet” till härstädes förda
föreningsregister att styrelsen för föreningen
utgöres af Banvakten Axel Alf i Blädinge
Westregård samt extra Banvakten Peter Magnus Hjertsson, Kopparslagaren Frans Elof
Roos, Skomakaren Johan Valfred Ekström och
Muraren Johan Peter Kjellberg i Alfvestad äfvensom att samtlige styrelseledamöterna gemensamt teckna föreningens firma.
Wexiö Landskansli den 2 Februari 1898.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:

G. W. Granqvist.

Ernst Ahl.
(821)
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Ur Smålandsposten N:o 68 Onsdagen den 4 Maj 1898.
Nesligt våld mot en 87-årig i Toaboda skolhus af Blädinge socken ensam boende qvinna
begicks, meddelas oss, i lördags af en drucken yngling, hvilken sedermera försvunnit från
orten.
Gumman blef svårt skadad å flera ställen af kroppen under sin vanmägtiga strid med nidingen.
Minnesgåfva. Till minne af att i år 25 år förflutit sedan kyrkoherden i Vislanda och Blädinge församlingars pastorat L. Sjöborgh tillträdde Blädinge komministratur öfverlemnade i söndags 1874 års konfirmander från Blädinge till honom ett dussin teskedar af
gammalt silfver, inlagda i ett etui med inskription.

Ur Smålandsposten N:o 72 Onsdagen den 11 Maj 1898.

Till inackordering och
undervisning.
för inträde i någon af läroverkets 6 nedre klasser mottages af undertecknad instundande sommar en eller tvenne skolgossar. Pris i ett för
allt: 45 kr. pr månad. Omsorgsfull vård utlofvas.
Blädinge pr Alfvesta den 9 Maj 1898.

Ivar Björnberg,
(3306)

Komminister.

Ur Smålandsposten N:o 76 Onsdagen den 18 Maj 1898.
Gåfva till församlingslärare. Komminister Ivar Björnberg i Blädinge har af årets konfirmander erhållit en penningsumma för inköp af en minnesgåfva.

Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 23 Juni 1898.
Födda:

En Son och en Dotter.
Blädinge prestgård den 21 Juni 1898.
Emmy Björnberg,
Ivar Björnberg.
f. Sjöstrand.

(1850)
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Ur Smålandsposten N:o 133 Måndagen den 29 Augusti 1898.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att Gud i dag kallat till sig
vår lille älskade son

Erik Magnus Olof,
som afled i en ålder af 17 månader,
innerligt sörjd och saknad af föräldrar
och två små systrar.
Blädinge, Alfvesta den 29 Aug. 1898.
Amanda och Oscar Andersson.
”Så kärlek är: den smärta ger, men
äfven genom tårar ler och hoppas än vid
grafven”.
”När Kristus är lifvet, blir döden en
vinning”.
(5851)

Ur Smålandsposten N:o 137 Måndagen den 5 September 1898.
Motion om anslag till qvinlig folkhögskola i Kronobergs län har landstingsmannen P.
M. Olsson i Blädinge väckt hos Kronobergs läns landsting. Motionären hemställer om
beviljande af 500 kr. till anordnande af en qvinlig undervisningskurs under 3 månader vid
länets folkhögskola i Grimslöf, samt att derjemte 200 kr. förslagsanslag måtte lemnas för
anskaffande af erforderlig undervisningsmaterial till nämnda undervisningskurs.
Motionären framhåller det länge kända behofvet af en qvinlig folkhögskola inom länet,
då det alltjemt tillväxande antalet af kunskapssökande qvinnor nu nödgas färdas långt
utom länets gränser för att få dylik undervisning. Så uppgifves det att under innevarande
år icke mindre än 18 unga flickor begifvit sig till andra län befintliga qvinliga folkhögskolor. Och då detta ställer sig ganska dyrt, är det dock endast de mera bemedlades döttrar, som kunna få del af den nyttiga folkhögskoleundervisningen.

Ur Smålandsposten N:o 145 Måndagen den 19 September 1898.
Dödsfall.
Att
Herren Gud hemkallat
vår lilla innerligt älskade dotter

Anna Adelaide,
som afled den 17:de dennes i en ålder af
2 år, 4 mån. och 27 dagar, djupt sörjd och
saknad af föräldrar, syster och
anförvandter, hafva vi den smärtsamma
plikten tillkännagifva.
Blädinge skolhus den 19 Sept. 1898.
Amanda och Oscar Andersson.
Sv. ps. 487: 3. Jobs bok 5: 18.
(5851)
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Ur Smålandsposten N:o 158 Onsdagen den 12 Oktober 1898.
Olycka. Idag på morgonen fick hemmansegaren Johan Johannesson i Blädingenäs, Blädinge, allmänt känd som ”Johan Jägare”, sin högra hand svårt skadad i gårdens tröskverk.
Bl.a. afklipptes ett finger. Han infördes till Wexiö lasarett.
En elgtjur, har i dagarna observerats i Södra Vare by, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 170 Onsdagen den 2 November 1898.
Olyckshändelse. Trettioårige arbetaren August Andersson från Blädinge råkade i lördags natt under lek med kamrater i närheten af Åhs Västregård få skenbenet afbrutet. Han
vårdas å Wexiö lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 175 Torsdagen den 10 November 1898.
Häradsdomaren P. Magni i Blädinge är född den 19 Mars
1820, blef nämndeman 1853 och häradsdomare 1895. Såsom
skiftesgodman, hvartill han utsågs 1854, har han vid hundratals förrättningar biträdt inom flera af Kronobergs läns härad.
Ledamot i Allbo härads egodelningsrätt blef han 1863. Under
två perioder på 1870-talet hade han säte bland Allborepresentanterna inom Kronobergs läns landsting. Ledamot i länets
brandstodsbolags direktion har häradsdomare Magni varit i
mer än 30 år. Uti expropriationsnämnderna för Karlshamn –
Vislanda och Vislanda – Bolmens jernvägar har Magni varit
ledamot. Om så härtill lägges att han i många år varit sin sockens – Blädinge – ordförande inom såväl kommunalstämma
som kommunalnämnd och under en lång följd af år innehaft
alla de förtroendeuppdrag, som innefattas i det stående uttrycket: ”han sköter kommunens
angelägenheter”, så torde icke mycket vara att tillägga, om icke detta, hvilket dock som
sjelfklart framgår redan af denna meritlista: han har skött allt med den dugande dannemannens osvikliga pligtkänsla och klara, sunda förstånd.

Ur Smålandsposten N:o 180 Lördagen den 19 November 1898.
Falskt eldsvådelarm. I går afton kl. 5,45 uppskrämdes, meddelas oss, befolkningen i
Alfvestad af gälla rop att elden var lös i Benestad eller Blädinge. Dess bättre upptäcktes
dock snart, att detta ej var förhållandet. Saken var, att kolarbetarne vid statens jernvägar
på sjön Salens strand uppstaplat en mängd odugliga kolkorgar och tändt eld på dem. I den
dåsiga luften var skenet af elden förvillande likt en större eldsvåda. En del personer blefvo också ganska allvarligt uppskrämda vid tillfället.
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Ur Smålandsposten N:o 1 Måndagen den 2 Januari 1899.
Kommunalt. I Blädinge ha till skolrådsledamöter för 4 år valts arrendatorn A. J. Karlsson i Espemon, hemmansegarne A. J. Bengtsson i Blädingsås och G. Jonsson i Ulfvagrafven. Som fjerdingsman har återvalts J. Magnusson i Blädingsås mot en kontant ersättning
af 60 kr. Postens transporterande från Alfvestad har kyrkovärden J. Svensson i Blädinge
åtagit sig och densammas utdelning organist O. Andersson. Till ledamöter i kommunalnämnden har återvalts J. Isaksson i Lästad och trädgårdsmästare R. Larsson å Oby samt
nyvalts J. Karlsson i Norra Wahre och G. Svensson i Ulfvagrafven.

Ur Smålandsposten N:o 9 Måndagen den 16 Januari 1899.
Förlofvade:

I. Nordström.
Eva Johnson.
Benestad.

(386)

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 21 Januari 1899.
Skogsköp. Soldat D. Hall från Blädinge har köpt skog af hemmansegaren Gustaf Johansson i Färanäs för 1,600 kr., af enkan Anna Katarina Magnusson i Södra Vare för 750 kr.
och af hemmansegaren Samuel Johnsson i Sissleboda för 2,500 kr., allt af Blädinge
socken.

Ur Smålandsposten N:o 38 Onsdagen den 8 Mars 1899.

Statare.
En ladugårdskarl samt 2:ne stalldrängar, vana vid
körning af hästar, alla ogifta, ordentliga och nyktra,
antagas vid Oby Gård pr Wislanda till den 24 nästk.
April
(1548)

Gårdskontoret.

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 11 Mars 1899.
Vid rekryteringsförrättning, som i dag egt rum å Wexiö landskansli för Kronobergs
regementes räkning approberades de uppvisade karlarne för följande vakanta rotar:
……………..; vid Östra Allbo kompani 18 Nybygden och n:r 121 Oby Storegård;………
Rotarne n:r 83 Huseby Norregård och 120 Blädinge Vestregård vid Östra Allbo
kompani, samt 95 Fårtorp Södregård vid Ljungby kompani ålade att vid 50 kr:s vite vid
nästa rekrytering uppvisa antaglig karl och roten n:o 69 Tånneryd Kronogård vid Södra
Sunnerbo kompani att utgifva försutet vite med 50 kr. och vid nästa rekrytering vid vite af
100 kr. uppvisa antaglig karl.
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Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 12 April 1899.
Emigrationen till Amerika synes i år ånyo taga fart. Så t.ex. afreste, meddelas oss, i går
från Alfvestad ett 20-tal personer, alla i unga år, till det ”förlofvade landet” dels, till
Denver i Colorado och dels till Anakonda i Montana. En svensk-amerikan, som en tid
gästat sitt hem, tycktes vara de ungas ledare på resan. Samtlige resenärerna voro från
Blädinge och Hjortsberga socknar. Mycket folk hade samlats vid stationen för att till de
afresande säga farväl.

Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 13 Maj 1899.
En olycksprofet. Ett torkår liknande 1868 kommer, fruktar man, skrifver till oss en meddelare, att inträffa i år, ty, enligt äldre personers utsago, liknar det sig så, emedan vildgässen ha måst på sin flyttningsfärd mot norden vända tillbaka i följd af för sträng köld.
Detta påstås ej hafva godt att betyda.

Ur Smålandsposten N:o 90 Onsdagen den 14 Juni 1899.

Ur Smålandsposten N:o 92 Lördagen den 17 Juni 1899.
Förlofvade:

Fritiof Cerwin.
Ellen Peterson.
Elmhult.

(4033)

Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 26 Juni 1899.
Skogseld uppstod, meddelas till oss, midsommarafton i en hage beväxt med ung löfskog
och tillhörig sergeant Söderström i Blädingenäs, Blädinge, genom gnistor från maskinen å
nedgående blandade tåget n:o 123, då det omkring 2-tiden på e.m. passerade stället för att
i Vislanda möta försenade tåget 124. Faran observerades strax af P.M. Abrahamsson och
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Blid i Blädingenäs, hvilka tillkallade manskap, deribland banvakter utåt linien. Vid tåg
124:s ankomst till Alfvestad blef olyckshändelsen bekant, hvarför baningeniören,
banmästaren och manskap med spruta och öfrig brandredskap på extratåg afgingo till
olycksstället, som då till omkring 1 hektars ytvidd stod i lågor. Genom energiskt och
kraftigt ingripande från flera olika sidor lyckades man på omkring 1 timme dämpa elden,
hvarpå vakter utställdes att stanna qvar på stället under eftermiddagen och natten. Af den
starka torkan, i samband med rådande blåst, fick branden fart, och gnistor kastades öfver
100 famnar bort och antände, men blef elden strax dämpad. Starkt hotade voro S. J.
Jakobsons och J. P. Karlssons i Blädingenäs samt baron Koskulls å Engaholm dervarande
skogsmarker.

Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 29 Juli 1899.
Mjeltbrandsutbrottet i Kronobergs län. Distriktsveterinär C. M. Hammarstrand i Alfvestad har nu inkommit till k. bfhde i Kronobergs län med rapport öfver sin tjensteresa till
Odensjö Karlsgård i Skatelöfs socken och Lästad i Blädinge socken, å hvilka båda platser
mjeltbrand förmodats ha utbrutit.
Å det förra stället, som bebos af hemmansegaren Carl August Petersson, hade den 16
dennes en stut dött efter högst en timmes sjukdom, och den 23 på morgonen hade i
samma ladugårds stall en häst funnits död i spiltan.
Den döde stuten hade begrafts med ”hull och hår”, medan hästen först flåtts, och huden
sändts till beredning.
Hästkadavret blef åter uppgräfdt genom veterinärens försorg, och vid mikroskopisk
undersökning konstaterades enstaka mjeltbrandsbaciller i blodet.
Kadavret blef derefter nedgräfdt till 1,5 meters djup och betäckt med jord samt grafven
beströdd med kalk och derefter inhägnad. På samma sätt förfors med stutens graf.
Gårdens öfriga kreatursbesättning, bestående af 5 nötkreatur, 1 häst och 2 svin, var frisk
och blef utsläppt på bete, hvarpå ladugården decinficerades.
Å Lästad, som lyder under Husaby gods och befinner sig på en mils afstånd derifrån,
fanns den 26 på morgonen en qviga död. Vid veterinärens ankomst låg det till hälften
flådda kadavret på gården, öfvertäckt med granris.
Äfven i detta fall konstaterades mjeltbrandsbaciller i blodet. Med den kreaturskroppen
förfors på samma sätt som i Odensjö, Skatelöf. Gårdens kreatursbesättning utsläpptes från
ladugården, som blef decinficerad. Der finnas 67 nötkreatur och 4 hästar.
Såsom i kungörelse å annat ställe i tidningen inhemtas har k. bfhde i Kronobergs län nu
förklarat båda dessa platser smittade af mjeltbrand.
I sitt utlåtande framhåller veterinär Hammarstrand att ingen synnerligt stor fara föreligger för att smittan skall sprida sig, enär sannolikast är, att de båda konstaterade mjeltbrandsfallen äro af sporadisk natur.

Ur Smålandsposten N:o 119 Lördagen den 5 Augusti 1899.
Lingonskörden i Småland slår efter allt att döma, fullständigt fel i år. Från olika delar av
provinsen klagas häröfver, och man kan förstå, att detta icke betyder så litet för den
fattiga befolkningen, då man vet hvilka kolossala qvantiteter af dessa skogsbär, som
exporteras från Småland, och hvilka till största delen insamlas af fattiga menniskor.
Fritt från mjeltbrand. Distriktsveterinär Hammarstrand har till k.bfhde i Kronobergs län
rapporterat, att han vid företagen tjensteresa till hemmanen Odensjö i Skatelöf och Lästad
i Blädinge funnit alla kreaturen, såväl der som i trakten omkring, fria från mjeltbrand.
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Skogseld utbröt i onsdags å Oby säteri, Blädinge. Elden, som förorsakats af gnistor från
ett lokomotiv å stambanan, fortfor till sent på aftonen, men var då begränsad. Omkring 50
tunnland ha härjats af elden.

Ur Smålandsposten N:o 121 Onsdagen den 9 Augusti 1899.

Östra Allbo kompaniområde N:r 22
tillhörande och fotfolket tilldelade beväringsmän af 2. klassen samt af 9. klassen, hvilka ej
undergått 2. årets tjenstgöring meddelas med
afseende å innevarande års regementsmöte:
att manskapet från Vislanda, Blädinge, Skatelöf, Vestra Thorsås, Härlunda och Öja socknar
samlas i Vislanda den 22 Augusti kl. 6 e.m.
samt
att inskrifningsbok och undervisning för infanteristen skola af hvar och en medföras.
I öfrigt hänvisas till den kungörelse, som uppläses i de inom kompaniområdet belägna kyrkor.
Sunnanvik, Torne den 7 Augusti 1899.

Gunnar Hyltén-Cavallius,
Befälhafvare för Östra Allbo kompaniområde N:r 22.
(4921)

Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 10 Augusti 1899.
Diverse annonser.

Kungörelse
angående upphörande af
mjeltbrand.
Sedan kreaturssjukdomen mjeltbrand, som
förekommit å hemmanet Lästad i Blädinge
socken af Allbo härad, enligt hit inkommen
anmälan, numera upphört, varder nämnda
hemman förklaradt fritt från smitta af ifrågavarande sjukdom.
Wexiö Landskansli den 9 Augusti 1899.

På Landshöfdinge-Embetets vägnar:

G. W. Granqvist. Ernst Ahl.
(4949)
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Ur Smålandsposten N:o 124 Måndagen den 14 Augusti 1899.
Dödsfall.
Att
Herren Gud behagat efter sitt allvisa
råd hädankalla
min älskade dotter

HILDA,
som efter ett långvarigt, tåligt buret
lidande stilla afled i Olofsdal, Blädinge, i
en ålder af 28 år, 9 månader och 7 dagar,
djupt sörjd och saknad af mig, styfmoder
och syskon samt öfriga anförvanter och
vänner, är det min smärtsamma plikt
tillkännagifva.
Blädinge den 13 Aug. 1899.
O. M. Danielsson.
Ps. 170:5.
”Jesu Kristi Guds sons blod renar oss från
alla synder.”
(5096)

Kandidatfrågan i Allbo.
I Smålandsposten för sistlidne torsdag har redaktionen i en artikel angående kandidatfrågan inom Allbo härads valkrets uttryckt sin förvåning öfver att vid valmötet i Alfvestad den 9 dennes, på ordförandens förslag och utan votering, två kandidater uppställdes,
äfvensom befarat, att de andre två föreslagne, på grund af det outredda skick, hvari frågan
befinner sig, skulle öka förbistringen inom det parti, samtlige de föreslagne kandidaterna
tillhöra, och sålunda, till följd af röstsplittring, spela en lätt seger i händerna på ett mindre
starkt men enigt motparti, samt slutligen ställt en uppmaning till dem, som ”kände sig i
minoritet”, att i tid afsäga sig.
Då undertecknad är en af dem, som vid valmötet i Alfvestad blef föreslagen till kandidat
vid nu förestående riksdagsmannaval inom valkretsen, vill jag med anledning häraf, och
så mycket hellre, som jag häri är af samma tanke som redaktionen, för undvikande af en
farlig röstsplittring, härmed uppmana de valmän, som möjligen tänkt hedra mig med sin
röst, att i stället afgifva den på riksdagsmannen M. Andersson i Löfhult, hvilken, såsom
jag tror, har störst utsigt att vid valet uppnå pluralitet.
Blädinge den 12 Augusti 1899.
P. M. Olsson
Vi bedja att, samtidigt som vi lägga valmännen innehållet i ofvanstående på hjertat, få
till hr Olsson uttala vårt tack för hans lojala hållning härvidlag.
Det är nu välbekant, att flere valmän i Allbo. på grund af motigheterna vid valmötet i
Alfvestad, nu tänka hålla sig passiva vid valet, helt draga sig ifrån deltagande i detsamma
o.s.v. Detta skulle än vidare draga ansvar öfver det sätt, hvarpå valmötet fungerade, men
vara föga värdigt den vakna och svensksinnade bygd det här gäller. Faran både af splittring och ohåga vid valet borde vara våra skyddsvänner i Allbo så tydlig, att ej mycket
behöfver ordas härom.
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Ur Smålandsposten N:o 132 Måndagen den 28 Augusti 1899.
Lokomotivet antänder. I går antände uppgående snälltåget n:o 8 mellan Vislanda och
Alfvestad en skogsmark på 2 ställen, nemligen å Oby egor ungefär ½ tunnland och å
Blädinge Jutagårds egor 1 tunnland. Å det förra stället släcktes elden af hr Key samt hans
folk och banvakter och å det senare stället af folk, som per extratåg, under baningeniörens
ledning, från Alfvestad afgick till brandstället.

Ur Smålandsposten N:o 145 Onsdagen den 20 September 1899.
Kronobergs läns landsting, är denna vecka samladt i
Wexiö, och då dess förhandlingar, särskildt i år då det gällt
att afgöra om ett hela länets invånare nära rörande
spörsmål – frågan om tillbyggnader af länslasarettet i
Wexiö – ha vi trott det vara våra läsare kärt att få se i bild
de män, som tillhöra Kronobergs läns landsting.
Landstingets ordförande, grefve K. A. Posse, är född
1855 och blef student 1876. 1880 aflade han i Lund
examen för inträde i rättegångsverken, vistades derefter en
tid hos domare och satt ting i Norrvidinge och Allbo. Från
år 1882 egnade han sig åt jordbruk, först i Öjaby samt
sedermera äfven å Högelycke i Blädinge och å Asa, i
hvilka senare ställen, särskildt å Högelycke, stora och
dyrbara nyodlingar utförts, hvarjemte å Asa en planmessig
skogsvård och planteringar infördes. Hans intresse för
skogen tog sig uttryck bland annat deri, att då Asa såldes, villkorades att den skogsmark
som afverkades, skulle kultiveras med skog, och blef detta högst betydliga arealer, då Asa
mycket vidsträckta skogar i allmänhet voro af den ålder, att de borde afverkas och ej utan
skada och förlust kunde stå. 1882 – 1895 har han varit ordförande först i Öjaby, sedan i
Asa sockens kommunalstämmor och äfven en del år i dessa socknars kommunalnämnder.
…….
Landtbrukaren P. M. Olsson i Blädinge är född 1857
och sedan 1893 ordförande i stämma och nämnd inom
Blädinge kommun. Han är elev af länets folkhögskola
och varmt hängifven folkhögskoleidén samt ordförande
i Grimslöfs folkhögskoleförbund sedan 1896. Han har
vid flera tillfällen gjort sig bemärkt såsom en framstående, dugande nutida danneman med stora insigter
och utprägladt klar landtmannapartistisk hållning, hvilket ock medfört, att de senaste åren vid riksdagsmannavalen hans namn varit namnet å en af kandidaterna,
ehuru han nu sist fullt lojalt afsade sig kandidaturen för
att röstsplittring skulle undvikas. Han är ock en stor
vän af skyttesaken och ordförande i Blädinge skyttegille samt innehar ett stort antal kommunala uppdrag.
Artikeln omfattade hela landstingets ledamöter. Jag har endast tagit med dessa med anknytning till Blädinge. A.R.
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Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 16 September 1899.
Aflyst väg. För ombyggnad af vägbron öfver jernvägen strax söder om Alfvestad å allmänna vägen mellan Blädinge och Alfvestad är bron aflyst för trafik under 2 månader
från den 22 Oktober, och hänvisas vägfarande att under nämnda tid begagna den gamla
landsvägen.

Ur Smålandsposten N:o 152 Måndagen den 2 Oktober 1899.
Kommunalt. Vislanda församling har till ombud vid markegångssättningen utsett fabrikör C. J. Lindgren, Vislanda, samt beslutit att anställa annan barnmorska tillsammans
med Blädinge församling. Lönen bestämdes till 300 kr. pr år, och skulle hon hafva sin
bostad vid Vislanda station.
Åt afgående barnmorskan fru Anna Hedrén beviljade församlingen en årlig pension af
50 kr.

Ur Smålandsposten N:o 156 Måndagen den 9 Oktober 1899.

Barnmorskebefattningen
inom Wislanda och Blädinge socknar är ledig
och kan af fullt kompetent sökande få tillträdas
genast. Årlig lön 300 kronor samt 1 à 3 kronor
vid hvarje förlossning. Befattningen tillsättes
med vilkor om tre månaders ömsesidig uppsägning. Skulle platsen ej kunna tillsättas genast,
antages vikarierande barnmorska på obestämd
tid. Ansökningshandlingarne, hvilka böra vara
åtföljda af prestbetyg och fullständiga betygsafskrifter, ställas till Wislanda och Blädinge
socknars kommunalnämnder samt insändas till
undertecknad senast före denna månads utgång.
Elnaryd pr Wislanda den 5 Okt. 1899.

Samuel Johannesson,
(6122)

Kommunalordförande.

Ur Smålandsposten N:o 183 Lördagen den 25 November 1899.
Nog af skolhus? Blädinge kommun beslöt härförleden på en kyrkostämma att uppföra
ett nytt skolhus. Nu har man besvärat sig öfver detta beslut hos förment vederbörande,
nemligen Wexiö domkapitel, som ock icke är rätt forum. Besvären skola anföras hos k.
bfhde.
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Ur Smålandsposten N:o 4 Onsdagen den 10 Januari 1900.
Naturlig död. Med anledning af att pigan Eva Gustafsdotter från Madebacken u.
Blädingsås Södregård i Blädinge, hvilken under juldagarna vistats i ”Rödstugan” under
Vret Norregård i Hjortsberga socken och der blifvit moder, natten till den 5 dennes hastigt
afled, har i dagarne företagits polisundersökning af kronolänsman Hjertquist. Men vid
denna framkom intet, som kunde tyda på att flickan ljutit döden genom eget eller annans
förvållande.
Ett ganska grundligt julfestande tillsammans med ”luffare” skall där emellertid ha föregått den bortgångnas dödsfall.

Ur Smålandsposten N:o 23 Måndagen den 12 Februari 1900.
Slädparti, anordnat af en del ungdomar i Alfvesta till Blädinge och åter. Partiet, som räknade 14 slädar, hade senare på aftonen dansnöje i en bondgård i Alfvesta. Sällskapet tog
vid hemresan från Blädinge genvägen öfver sjön Salen och Engaholm.

Ur Smålandsposten N:o 27 Måndagen den 19 Februari 1900.
Vattenkoppor ha konstaterats å hemmanet Blädingsås, Blädinge socken, der ett fall förekommit. Flere fall af nämnda sjukdom lära ha förekommit i trakten.

Ur Smålandsposten N:o 52 Onsdagen den 4 April 1900.
Fynd af fornsaker. Utanför Blädinge kyrka hittades, skrifves till oss, nyligen i sjön Salen
af malmupptagare för Huseby bruks räkning gevärspipor med flinta samt flere stridsyxor,
af hvilka en af dem till och med hade skaftet qvar. Fyndet låg på omkring 6 alnars vatten,
och voro särskildt yxorna utmärkt väl bibehållna. Att de härstamma från Blendas tid,
tages i orten alldeles för gifvet, helst som en pil äfven funnits på ungefär samma plats.

Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 5 April 1900.

Kungörelse.
Medelst offentlig auktion,
som förrättas å hemmanet Sissleboda i Blädinge socken Lördagen den 7 innevarande månad kl. 10 f.m., låta borgenärerna uti Timmerhandlanden D. W. Halls derstädes konkurs, till
den högstbjudande försälja konkursmassans
egande fastighet 1/32 mtl kr.-sk. Björkedal med
tillträdesrätt nu genast. Hemmansdelen, som
föder 4 fäkreatur och häst, är försedd med nya,
ändamålsenliga åbyggnader och har skog till
husbehof. Betalningsvillkoren tillkännagifvas
vid tillfället.
Alfvestad den 1 April 1900.
(2170)

Konkursförvaltningen.
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Ur Smålandsposten N:o 59 A Onsdagen den 18 April 1900.
Sjelfmord i Blädinge. 27-årige hemmasonen Karl Johan Jonasson i Blädinge Klockaregård beröfvade sig i långfredags middag lifvet medelst hängning. Ännu vet man ej orsaken till den förtviflade handlingen.
Om förloppet berättas följande: Husmodern på stället fick höra, att hunden sprang
utanför logen och skällde, och för att utforska anledningen därtill tittade hon in genom
dörren och såg där innanför sin egen son hängande orörlig. Hon skyndade strax till den
närbelägna kyrkan, hvarest hennes man öfvervar gudstjänsten, och kallade genast ut
honom. Den hängde blef nu nedskuren och var ännu varm, men alla försök att återkalla
lifvet voro fruktlösa. Den döde var en ordentlig och duktig ung man. Om motivet till den
hemska gerningen vet man ingenting.
Med anledning af detta sjelfmord ha polisförhör hållits af kronolänsman J.E. Hjertqvist,
som nu hos k. bfhde hemställer om att liket måtte utan obduktion begrafvas.

Ur Smålandsposten N:o 63 Onsdagen den 25 April 1900.
Fastighetshandel. Virkeshandlanden A. G. Johansson i Alfvestad har för 4,500 kr. köpt
D. W. Halls i Sissleboda konkursmassas fastighet 1/8 mtl Sissleboda i Blädinge socken.

Ur Smålandsposten N:o 85 A Onsdagen den 6 Juni 1900.
Acklimatiseringsförsök med lärkträd. Å Oby säteri i Blädinge socken har i år afverkats fyra stycken lärkträd af den der för 50 år sedan gjorda planteringen. Dessa träd hade
hvar för sig en rotdiameter af 18 verktum samt en toppdiameter 54 fot från roten af 5
verktum (jemte betydande vedvirke). Samme man som planterat träden var närvarande
vid deras afverkning, dervid han utbrast; ”Det skulle jag aldrig kunnat tro, när jag för 47
år sedan körde hit och satte de små treårsplantorna, att jag skulle få vara med om att fälla
sådana bjässar”. Framför oss ligger just nu präktiga, hit öfverlemnade bitar af de å Oby
afverkade träden, och för den eventuellt intresserade står det en fritt att å vår redaktionslokal taga dem i betraktande. Man tyckes redan vid en ockulärbesigtning af träbitarne
kunna öfvertygas om detta träslags snabba tillväxt och förträffliga egenskaper i öfrigt.

Ur Smålandsposten N:o 109 Onsdagen den 18 Juli 1900.
Drunknad. I fredags omkom under badning i den s.k. Härydsån vid Nennesmo i Refteleds socken vid järnvägsbyggnaden Refteled–Gislaved anställde 16-årige arbetaren Per
Otto Bengtsson-Linde från Blädingsås i Blädinge socken.
Om förloppet vid olyckshändelsen har inhemtats, att Linde blifvit uppmanad af en kamrat att medfölja denne för att bada. Kamraten kastade sig först i vattnet och var nära att
drunkna, men blef räddad af Linde. Derpå gick Linde i vattnet, men som han ej lär varit
simkunnig och vattnet var djupt, sjönk han, utan att kamraten kunde bispringa honom.
Den förolyckades lik hittades några timmar senare.

Ur Smålandsposten N:o 127 Lördagen den 18 Augusti 1900.
Inbrottsstöld. Natten mellan lördagen och söndagen gjordes inbrott i ett till Unnens
station hörande godsmagasin, hvarvid några i magasinet förvarade öllådor blefvo uppbrutna och plundrade på en del af dess innehåll. Stölden upptäcktes först på söndagsmorgonen af en banvakt, hvilken på goda grunder misstänkte för densamma en mans-
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person, som i ”fridfull” söndagsstämning fanns liggande invid magasinet på alla sidor
omgifven af mer eller mindre tömda ölbuteljer. Mannen fick emellertid tillfälle att komma undan och blef först följande dag anhållen i Lidhult af fjerdingsmannen Nils Brorsson
i Loshult.
Vid på måndagen anstäldt förhör fann den anhållne, vars namn är *Wilhelm Broberg,
efter 10 timmars nekande fann för gott att erkänna. Broberg som är född 1871 är redan
förut straffad för stöld och har nu införpassats af C. W. Pontén till Wexiö länsfängelse.

*Han hette äfven Wilhelm Fredriksson (Broberg) och var oä. son till Anna från torpet Féet u. S. Vare Västregård, Blädinge
sn., sederm. ”Anna i Gölaboda”.

Ur Smålandsposten N:o 138 Torsdagen den 6 September 1900.
Rannsakning inför Sunnerbo häradsrätt
(Ljungby den 5 September, ordförande häradshöfding O. Karlqvist)

För andra resan stöld med inbrott stod arbetaren Wilhelm Fredriksson-Broberg från
Blädinge idag åtalad inför Sunnerbo häradsrätt af kronolänsman C. W. Pontén.
Broberg vidgick att han natten till den 12:te sistlidna Augusti i berusadt tillstånd brutit
sig in i godsmagasinet vid Unnens station och der, efter hvad han tyckte sig minnas,
”såsom i en dröm” tillgripit tre halfvor öl ur en tillspikad låda.
Målsegaren, trafikchef J. Jönsson i Halmstad, uppgaf att inalles 106 buteljer öl dagen
efter tillgreppet saknats i fyra särskilda, uppbrutna lådor. Två vittnen hördes hvilka upplyste, att svaranden på morgonen den 13:de augusti anträffats liggande sofvande bakom
magasinet, med 14 fyllda halfbuteljer öl strödda omkring sig. Dagen derpå hade ytterligare, men på annat ställe, 15 tomma halfbuteljer i närheten af magasinet hittats. Svaranden antog att han tillgripit äfven de 14 buteljer som hittats strödda omkring honom, men
på frågan om han derjemte tagit de öfvrige, kunde han ej lemna något vare sig nekande
eller jakande svar på. Sedan trafikchef Jönsson förklarat, att han ej yrkade någon ersättning för det stulna ölpartiet som jernvägsbolaget måst betala, dömdes svaranden Broberg
för andra resan stöld förenad med inbrott till 8 månaders straffarbete samt 2 års förlust af
medborgerligt förtroende utöfver strafftiden.

Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 22 September 1900.
Kyrkvigsel har i dag kl. ½ 3 e.m. egt rum i Blädinge kyrka mellan lokomotiveldaren
J.A.F. Cervin i Alfvestad och fröken Ellen Petersson från Blädinge Jutagård.

Ur Smålandsposten N:o 148 Måndagen den 24 September 1900.

Kungörelse.
År 1900 den 22 Sept.
intogos i härvarande handelsregister följande anmälan:
af Anders Gustaf Petersson Ekström om
idkande af handel i Blädinge af Blädinge
socken under firma Gustaf Ekström; hvilket härmed kungöres.
Vexiö i landskansliet som ofvan.
Länsstyrelsen.

(5521)

Svenskamerikanaren Ekström var inneboende hos handlanden Per Axel Petersson i Blädinge Jutagård. Han var verksam i
Blädinge endast en kort period. Avflyttad till Hamneda 1902. A.R.
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Ur Smålandsposten N:o 161 Onsdagen den 17 Oktober 1900.
Kommunalt. Kyrkostämman i Blädinge har i enlighet med skolrådets förslag beslutit, att
församlingen skall indelas i två skolrotar i stället för de hittillsvarande tre och att för
ändamålet två skolhus skola uppföras, nemligen ett vid torpet Friheten under Oby, der
kostnadsfri byggnads- och lekplan upplåtes, och ett i vestra delen af socknen vid Blädingsås by. Det sistnämnda skall derjemte inrymma bostad åt läraren under hans 4 månaders lästid derstädes. En komité bestående af hrr M. Key och A. Svensson, Oby, P. M.
Olsson och N. J. Wiberg, Blädinge, N. P. Svensson, S. Vahre, A. J. Bengtsson, Blädingsås, och J. Karlsson, N. Vahre, utsågs, hvilken till nästkommande Decemberstämma skall
uppgöra ritningar och kostnadsförslag till de nya skolhusen, och skall denna komité sammankallas af hr Key.
I följd af ofvannämnda beslut bestämdes att förutom de personliga afgifterna af 50 öre
pr man och 25 öre pr qvinna, 20 öre pr fyrk skall för nästa år utdebiteras till skolan i
stället för föreslagna 7 öre, hvarjemte 7 öre pr fyrk erfordras till kyrkokassan.

Ur Smålandsposten N:o 165 Onsdagen den 24 Oktober 1900.

Förenade Organist-,
Klockare- och Folkskollärarebefattningen
i Blädinge församling sökes hos Kyrko- och
Skolrådet i Blädinge under adress Wislanda,
före den 20:de nästa December. Organistoch Klockarelönen utgår med 300 kronor
och tillträdes denna befattning vid nuvarande 80-årige innehafvarens afgång. Vikariearvodet utgår med 200 kronor. Folkskollärarelönen utgår enligt lag. Beslut är fattadt
att Folkskolan skall fortgå på 2 stationer.
Beqväm och treflig bostad för Folkskolläraren invid Blädinge kyrka och den vackra
sjön Salen.
Wislanda den 18 Oktober 1900.

L. Sjöborgh,
Kyrkoherde.

(6140)

Ur Smålandsposten N:o 166 Torsdagen den 25 Oktober 1900.
Skördefest firades i Blädinge kyrka i tisdags med predikan af komministern C. J. Krusell
från Hjortsberga, som med ledning af Herrens ord till profeten Hesekiel 1 kap. 3: 22–24.
”Statt upp och gack ut i marken, då vill jag tala med dig”, påvisade huru äfven i naturen,
Guds stora hus, möter oss ett om skaparens allmagt, vishet och godhet mägtigt talande
språk. Ej minst årets rika, väl inbergade skörd vore en kraftig påminnelse härom och
manande till tacksamhet mot den allgode.
Den ovanliga högtidligheten, som afslutades enligt ritualen, gjorde på de talrika åhörarne ett godt och hvaraktigt intryck.
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Ur Smålandsposten N:o 188 Tisdagen den 4 December 1900.
Läraren hedras. Folkskolläraren Oskar Andersson, som nu afflyttat från Blädinge till
Woxtorps församling har af några sina församlingsbor erhållit ett finare guldur, som till
honom öfverlemnades sistlidne Oskarsdag.

Ur Smålandsposten N:o 197 Torsdagen den 20 December 1900.
Kommunalt. I Blädinge har till ordförande i stämman och nämnden omvalts för kommande 4-årsperiod P. M. Olsson i Blädinge och till kommunalnämndsledamöter i stället
för de afgående A. Johannisson i Blädinge, C. Snygg i Hjelmaryd, N. J. Andersson i Blädingsås och P. M. Svensson i S. Wahre. Att revidera kommunalräkenskaperna för innevarande år utsågos E. O. Johnsson i Blädingenäs och A. J. Bengtsson i Blädingsås. Att
emottaga och utdela posten i Blädinge åtog sig N. J. Wiberg i Blädinge för en ersättning
af 12 kr. pr år.

Ur Smålandsposten N:o 200 Torsdagen den 27 December 1900.
Föreningsaffär i Vislanda? Slagtaren J. Nilsson vid Vislanda station har försålt sitt hus
der för 3,900 kr. till några Södra Vare-bor, Blädinge. Meningen är att i det nyköpta huset
starta en föreningsaffär.

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 5 Januari 1901.
Två mindre phyna murrar. Till Wexiö cellfängelse införpassades i går utaf kronolänsman H. Wieslander från Slätthög tvenne sotare, hvilka han, på begäran af kronolänsman Hjertqvist i Alfvestad, häktat för i Blädinge begången inbrottsstöld. De häktade
stoltsera med namnen: den ene Carl Johan Andersson Lavett Anderberg, född 1866 i
Mörrum, och den andre, Nils Nilsson Nordström Berggren, född 1866 i Nosaby.

Ur Smålandsposten N:o 3 Söndagen den 6 Januari 1901.
Inbrottsstölden i Blädinge, för hvilka häktats af kronolänsman H. Wieslander,
sotarena Nils Nilsson-Nordström-Berggren och Carl Johan Eriksson-Lavett-Anderberg,
har enligt polisprotokollet bestått i tillgrepp af sex liter bränvin, tre liter konjak och en
butelj portvin samt rull- och pressylta, af hvilka varor en del funnos i behåll då Nordström
i fredags morgon af kronolänsman Wieslander påträffades hos gravören Danström i Öhr.
Det är en ful meritlista de häktade hafva. Bl.a. är Nordström förut straffad för tredje resan stöld och Anderberg för första resan stöld.
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Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 22 Januari 1901.
Dödsfall.
Att
Gud i dag uti sitt allvisa råd behagat
hädankalla
vår älskade fader,
Kyrkovärden

Jonas Svensson
i Blädinge Norregård, född den 1 Mars
1835, djupt sörjd och saknad af barn,
barnbarn, broder, slägtingar och talrika
vänner, är det vår smärtsamma pligt att
härmed tillkännagifva.
Blädinge den 16 Januari 1901.

Barnen.
”Kristus är mitt lif och döden är min
vinning”. Fil. 1: 21.
(467)

Ur Smålandsposten N:o 13 Torsdagen den 24 Januari 1901.
Hushållnings-Sällskapets
kungörelse.

FiskevattensEgare!
De egare af fiskevatten inom länet, hvilka
under år 1901 önska besök af länets Fiskeriinstruktör, hafva att derom göra anmälan till
endera af undertecknade, kommiterade, före
den 1 Febr. 1901.
Reqvirent är skyldig lemna kost och logis
under Instruktörens vistelse hos reqvirenten,
så äfven skjuts från och till närmaste jernvägsstation.

Mac Key,

Knut Gyllensvärd,

Oby, Vislanda.

Åby, Tjureda.
(3799)

Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 26 Januari 1901.
Stulna spritvaror och pressylta. Såsom misstänks att natten mellan den 2 och 3 innevarande januari hafva begått inbrottsstöld hos Valfrid Carlsson i Hjälmaryd, Blädinge
socken, hade af kronolänsmannen H. Wieslander häktats ett par luffare f. artilleristen Nils
Nilsson-Nordström-Berggren och f. båtsmannen Carl Johan Eriksson-Lavett-Anderberg.
Inbrottet hade tillgått sålunda, att en fönsterruta å vestra gafveln till boningshuset
bestrukits med såpa, ett papper lagts på och rutan intryckts, hvarpå tjuvarne inkrupit
genom den sålunda uppkomna öppningen och tillgripit en del cognac, bränvin, portvin
och pressylta, tillsammans värderadt till 21 kronor. Å marken utanför fönstret hade på
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morgonen efter stölden märkts spår efter två personer och en hund. Som ofvannämnde
Anderberg, hvilken sysselsatt sig med sotning, ett par dagar före jul legat en natt å stället
der stölden skedde, och dertill åsett när spritvarorna uppackades, vändes genast misstankarna mot honom, och på morgonen den 4 januari blefvo han och Nordström-Berggren
häktade.
De äro båda gamla kända poliskunder och hafva förut varit straffade, Nordström för
tredje resan stöld och Anderberg för första resan stöld jemte förskingring.
Nordström-Berggren är född den 23 oktober 1866 i Åraslöf, Nosaby socken, och har
först egnat sig åt sotareyrket, derpå hade han vid aderton års ålder tagit värfning hos
Vendes Artilleriregemente, hvarest han tjenade i 3 år. Efter kapitulationstidens slut hade
han, den tid han ej suttit häktad, befunnit sig på vandring i Sverige, Norge, Danmark och
Finland.
Anderberg är född den 27 juni 1866 i Mörrums socken. Han hade under 1 år tjenstgjort
som båtsman, men för öfrigt drivit omkring utan stadigvarande arbete, sysselsatt äfven
han med sotning.
Det brott, hvarför de nu stodo tilltalade, förnekade de helt och hållet och berättade, att de
öfver julen bott hos en enka som hette Stina, i Lekaryd. På qvällen före den natt, då
stölden begicks, hade de varit i Alfvestad och supit samt kommit tillbaka till sitt logi vid
midnattstiden. Nordström-Berggren medgaf, att han härvid haft med sig en liten honom
tillhörig hund. Spritvaror uppgåfvo de sig hafva köpt och förtärt i stora qvantiteter och en
del sådana varor, som de innehade vid häktandet, sade de sig hafva inköpt, men som de
hördes hvar för sig uppgåfvo de bådadera att de hvar för sig köpt dessa varor. Nordström
å Gottåsa gästgifvaregård och Anderberg å gästgifvaregården i Alfvestad. Å andra sidan
igenkände målsegaren de hos de häktade funna flaskorna vara de samma, som blifvit
honom frånstulna.
Tre vittnen hördes, men intetdera af dessa hade egentligen något annat att berätta än att
de häktade dagen efter stölden varit hos dem och medfört spritvaror, hvilka flitigt anlitats.
För hörande af flera vittnen uppsköts ransakningen till Onsdagen den 13 februari.

Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 31 Januari 1901.
Intet hemlighetsmakeri. En i en Allbo-socken boende f.d. hemmansegare, som endast
hade det felet att ha samma för- och tillnamn som en i byn från Skåne nyligen hemkommen yngling, emottog för någon tid sedan med posten ett bref, som han på goda skäl
trodde tillhöra sig. Då han läst detsamma, blef han helt förlägen och stoppade det i fickan,
utan att nämna något om detsamma. Detta skulle han emellertid ej ha gjort, ty hans annars
beskedliga gumma hade sett hans förlägenhet och visade sig vara en äkta telning till
mamma Eva, hvarför hon i tysthet anammade brefvet och begaf sig till en läsekunnig. Der
fick hon höra, huru hennes Johan i så ömma och poetiska ordalag, som en förälskad
oskuld från Skåne kunnat uttrycka sig, påminnes att hålla sitt till henne gifna löfte m.m.
”Gud nåde den gubbstuten”, var det enda, den förtörnade gumman hann uttala, innan
hon styltade i väg mot hemmet.
Mannens belägenhet, innan han med brefvets egentlige egare kunde bevisa sin oskuld,
var ej afvundsvärd, skrifver en korrespondent till oss.

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 14 Februari 1901.
Ransakning å Wexiö cellfängelse, inför Allbo häradsrätt, angående stulna spritvaror.
Förnyad ransakning företogs med häktade förre artilleristen Nils Nilsson-NordströmBerggren, och f. båtsmannen Carl Johan Eriksson- Lavett – Anderberg. Misstänkta för att
ha begått inbrottsstöld hos Valfrid Carlsson i Hjälmaryd, Blädinge socken, hvarvid en del
spritvaror samt ett stycke pressylta och ett stycke rullsylta tillgripits.
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Lavett-Anderberg erkände nu, att stölden föröfvats på af honom framstäldt förslag, och
hade dervid så tillgått, att Nordström-Berggren tryckt ut rutan, hvarpå Anderberg krupit
in och tillgripit syltan och spritflaskorna samt lemnat ut dem till kamraten. Enda motivet
till stölden har varit begäret efter sprit, och var Anderberg periodsupare.
Nordström-Berggren nekade till en början, men sedan kamraten aflagt sin bekännelse
tyckte han, att det nog ej var idé att neka längre, utan medgaf, att de båda tillsammans
begått stölden, hvilken Anderberg flera gånger förut föreslagit, att de skulle begå, men
hade den ej förut kommit till utförande förrän nu p.g.a. yrväder. Om sjelfva stöldens utförande uppgaf Nordström-Berggren, att det varit Anderberg som tryckt ut rutan, hvarvid
han begagnade sig af ett såpadt papper, som för ändamålet medförts. Dessförinnan hade
dock Anderberg sökt med en tång taga ut de spikar som höllo fönstret för att få bort detta,
men hade detta ej lyckats. Sedan rutan intryckts hade Anderberg räckt in armen genom
öppningen och haspat upp fönstret.
Ånyo hörd vidgick Anderberg, att det i hufvudsak tillgått så som Berggren uppgaf.
På grund af de sålunda afgifvna bekännelserna afstod åklagaren, kronolänsman Hjertqvist, från hörandet af de af honom inkallade vittnena, genom hvilkas berättelser full bevisning mot de tilltalade skulle ha förelegat.
Åklagaren yrkade ansvar å Berggren för fjerde resan stöld till åtta års straffarbete samt å
Anderberg för andra resan stöld.
Genom efter enskild öfverläggning afkunnadt utslag dömdes Nordström-Berggren till
straffarbete i tre år samt att vara medborgerligt förtroende förlustig i fem år utöfver strafftiden. Lavett-Anderberg dömdes till straffarbete i ett år och sex månader samt åtta års förlust af medborgerligt förtroende.

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 16 Februari 1901.
Olyckshändelse. Då Johan Samuelsson i Ulfvagrafven, Blädinge socken, i onsdags var
ute och körde med ett par oxar, råkade han falla omkull och slog ena benet mot kälkarna,
hvarvid knäskålen spräcktes. Han vårdas å Wexiö lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 19 Februari 1901.
Dödsfall.
Dödsfall. Enkefru Sophie Lekander, född Kullberg, Wexiö stads dittills varande äldste invånare, fick i går morgse lägga sina ögon samman.
Sofie Lekander,
Efter blott några få dagars sjukdom inslumrade
född Kullberg,
hon stilla och fridfullt, 98 år och ett par månader
efter några dagars sjukdom stilla och
gammal.
fridfullt afled i Wexiö Måndagen den 18
Såsom vi å den vördade åldringens födelsedag
Februari 1901 kl. 7 f.m., i den höga åldern
den
13 December i fjor omtalade, hade fru Leaf 98 år, 2 månader, 3 dagar, djupt sörjd
kander
inemot den hundraårsdag, man på goda
och saknad af sonhustru, barnbarn, öfriga
slägtingar och många vänner.
grunder trodde sig kunna spå, att hon komme att
Sv. Psb. 480.
upplefva, varit i besittning af goda krafter,
Delgifves endast på detta sätt.
(1029)
ganska god synförmåga och ett alltid blidt och
lugnt lynne. Ännu förliden sommar kunde hon
t.o.m. taga promenader i det fria och bevista gudstjenster.
Fru Lekander var bördig från Jönköpings län och enka efter den långt före henne bortgångne kronolänsmannen Frithiof Lekander i Blädinge, Allbo härad.
Hvile den åldriga, älskvärda gamla i frid!
Att
Enkefru
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Ur Smålandsposten N:o 30 Lördagen den 23 Februari 1901.
Olyckshändelse. Då Johanna Kristina Petersson i Gåfvetorp, Blädinge socken, i torsdags
afton skulle gå ut och låsa förstugudörren, råkade hon halka och afbryta venstra lårbenet.
Hon vårdas å Wexiö lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 31 Söndagen den 24 Februari 1901.
Till den eviga vilan, vigdes i fredags middag stoftet af Wexiö stads äldsta invånare, den
öfver 98-åriga enkefru Sofia Lekander. Jordfästningen förrättades af den aflidnas sonson,
pastorsadjunkten G. Lekander, och prestaverna fördes af brukspatronen I. Sjöbring och
kamreraren A. Fornander. Liket fördes till Blädinge griftegård att hvila bredvid den der
sedan flere år bidande maken.
Sofia Lekander f. Kullberg f. 1802-12-13 Moheda, död 1901-02-18 Växjö, var gift med kronolänsman Fridolf
Lekander f. 1815-11-19 Sjösås, död 1866-07-23 Blädinge. De var bosatta på Blädingenäs Smedjegård, Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 26 Februari 1901.
Folkskolan. På förslag till förenade organist- och folkskollärarebefattningen i Blädinge
äro uppförda hrr O. Svensson från Herråkra och A. Nilsson från Ormesberga. En sökande
hade återtagit sin ansökan, och två förklarades inkompetenta att uppföras på förslaget.
Församlingen skall nu höras, huruvida den vill åtnöjas med det ofullständiga förslaget.
Kommunalt. Till kassörer hafva för året valts i Blädinge af kyrkorådet kyrkovärden
G. Olsson i Ramsåkra och af kyrkorådet pastor I. Björnberg i Norra Ware.
Angående klockarnes petition uttalade sig Blädinge församling för klockareinstitutionens afskaffande med villkor att de åligganden, som nu i praxis utföras af klockaren,
öfvertagas af kantor-organisten. Beträffande lönevillkoren förordades att hvarje församling må efter eget godtfinnande häröfver bestämma. Pensionering ansåg man helst böra
åstadkommas utan församlingarnas betungande.

Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 5 Mars 1901.
Öfverklagat utslag. Den ene af deltagarne i sprit- och pressyltestölden hos Valfrid Carlsson i Hjelmaryd, Blädinge socken, f. artilleristen Nils Nilsson-Nordström-Berggren,
hvilken den 10 Februari af Allbo häradsrätt för fjerde resan stöld dömdes till 3 års straffarbete, har hos Göta hofrätt öfverklagat denna dom med yrkande om straffets nedsättning
under påstående att han af sin medbrottsling blifvit förledd till delaktighet i stölden, i
hvilkens utförande han ej heller tagit någon aktiv del.

Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 19 Mars 1901.
Till kantor, organist och folkskollärare i Blädinge är vid kyrkostämman med Blädinge
församling den 17 dennes vald organisten och folkskolläraren i Herråkra O. M. Svensson.

98

Ur Smålandsposten N:o 90 Söndagen den 9 Juni 1901.
Omkommen. Kronofogden i Redvägs och Kinds fögderi, v. häradshöfdingen G. F. N.
Andersson, som någon tid varit intagen för vård på Wexiö hospital, men nu vistades å en
enskild vårdanstalt i Blädingenäs i Blädinge socken, drunknade den 5 dennes i sjön Salen.
Af den i saken hållna polisförhöret framgick i hufvudsak följande: Andersson hade brukat
få gå och promenera stundtals på egen hand och hade gjort så äfven i onsdags. Han hade
härvid följt först en gångstig och så en gärdesgård ned till sjön, dit afståndet är omkring
300 meter. Sjelfva sjöbottnen är här mycket långsluttande och jemn, hvarför det antogs
troligt att Andersson, som gick grubblande och ej visste vad han gjorde, fortsatt promenaden ut i sjön utan att akta på vattnet stod honom öfver hufvudet. Då hade han synbarligen vändt om för att gå tillbaka mot land, men det hade varit för sent, ty när den döde
påträffades, befanns han i stående ställning och med ansigtet vändt mot land. Den omkomne var 44 år gammal samt efterlemnar enka och barn.

Ur Smålandsposten N:o 168 Torsdagen den 24 Oktober 1901.
Två häradsvägsförslag, det ena afseende anläggning af ny häradsväg från Blädinge kyrka förbi hemmanen Katåsen, Espetuna, Spånhult och Fållen samt tillstötande Ljungbyvägen vid Ugnabygdens smedja i närheten af Mörhult, samt den andra omfattande linien
Vislanda kyrka – Lindås åt Brohult mot Haramoen samt tillstötande landsvägen vid
Eneryda by, äro nu å bane.

Ur Smålandsposten N:o 189 Lördagen den 30 November 1901.
Banvakten slog ihjäl sig. Banvakten vid Sparrhult, beläget mellan Vislanda och Alfvestads stationer, C. J. Grahn var i måndags i något ärende uppe på taket till banvaktstugan
och råkade dervid halka och falla ned. Den olycklige slog i en sten, och Grahn blef liggande sanslös, läkare som eftersändes, kunde ingenting uträtta.
I tisdags morse afled Grahn utan att ha återfått sansen, lemnande efter sig hustru och
flere barn i små omständigheter.

Ur Smålandsposten N:o 191 Tisdagen den 3 December 1901.
Åldringen hedras. 81 år fyllde igår kantorn Ingemar Jonsson i Blädinge. Denne ännu
raske och hurtige åldring blefve med anledning af födelsedagen föremål för mycken
hyllning från en mängd uppvaktande församlingsbor och andra personer. I nära 60 år har
hr. Jonsson innehaft kantorstjensten i Blädinge.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 11 Januari 1902.
En lycklig jägare, kan man med skäl kalla 19-årige Aron Gustafsson i Blädingsås Blädinge socken, när han dagarne närmast före och efter jul, förutom flere harar, sköt icke
mindre än fem stycken rådjur, dervid ett föll solo, två för dubbelskott och två samtidigt
för ett skott. Alltså fem rådjur för inalles fyra skott.
Kommunalt. Blädinge församling har beslutat åtskilliga reparationer å kyrkan, såväl insom utvändigt, att utföras under instundande sommar. Till att verkställa beslutet och
öfvervaka arbetet valdes en komité bestående af fem ledamöter, och i densamma invaldes
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kantor I. Johnsson i Näs, kyrkovärdarne G. Olsson i Ramsåkra och A. J. Bengtsson i Blädingsås, hemmansegaren S. J. Jonsson i Södra Vare och kommunalordföranden P. M.
Olsson i Blädinge, som jemväl valdes till ordförande i komitén. Att granska kyrkans
räkenskaper valdes hemmansegaren E. O. Johnsson i Näs och handlanden A. Petersson i
Blädinge med hemmansegaren N. M. Larsson i Hjelmaryd som suppleant.

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 25 Februari 1902.

Entreprenadauktion

Medelst offentlig

auktion,

å

kyrkoreparation

som förrättas i Blädinge Norregård Tisdagen den 4 nästa Mars kl. 10 f.m., låta sterbhusdelegarne efter aflidne Kyrkovärden
Jonas Svensson derstädes till den högstbjudande försälja all qvarlåtenskapen, såsom
kreatur: 1 par oxar, 7 st. kor och 6 st. ungkreatur; åkerbruks-, kör- och slöjdredskap af
flere slag, möbler och husgerådssaker m.m.
som ej specifieras.
För vederhäftighet kände köpare erhålla tre
månaders betalningsanstånd.
Blädinge den 22 Februari 1902.

hålles i Blädinge sockenstuga Lördagen den
8:de nästa Mars kl. 11 f.m.
Till hugade spekulanters kännedom meddelas, att arbetet omfattar snickeri-, murerioch måleriarbeten m.m.
Förenämnda arbeten skola vara färdiga till
afsyning, snickeri- och mureriarbetena den
1:ste Juli och måleriarbetet senast den 1:e
nästa Augusti.
Blifvande entreprenör skall vara försedd
med antaglig borgen för arbetets ordentliga
utförande, äfvensom för möjligen erhållna
förskott.
Närmare upplysning om arbetets beskaffenhet m.m. lemnas före auktionens början
och dessförinnan af undertecknad.

Efter anmodan
(1165)

P. M. Olsson.

Å komiterades vägnar

P. M. Olsson.

(1028)

Ur Smålandsposten N:o 90 Lördagen den 14 Juni 1902.
Rättegångs- och polissaker.
Bedrägeri och förfalskning. På begäran af kronolänsman C. E. Hjertqvist i Alfvestad har
kronolänsman J. A. Dahl i Diö häktat och till Wexiö länscellfängelse införpassat symaskinsagenten Carl Henrik Johansson från Wexiö för undergående af ransakning för
bedrägeri och förfalskningsbrott, som han skall hafva begått inom Allbo härads mellersta
länsmansdistrikt.

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 30 Juni 1902.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 30 Juni.
(Ordförande v. häradshöfding V. Hj. F. Petersson.)

För förfalskning af kontrakt angående försäljning af symaskiner hade kronolänsman
C. E. Hjertqvist häktat f. typografeleven Carl Henrik Johansson, född i Wexiö 1882. Med
Johansson företogs i dag ransakning, hvarvid utröntes, att han från 9 till 15 års ålder varit
af Wexiö fattigvårdsstyrelse utackorderad inom Väckelsångs församling, der han blef
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konfirmerad, hvarefter han återkom till Wexiö och fick plats, först hos tapetserare Feuk
från hösten till julen 1897 samt derefter som springpojke och typografelev å Nya Wexiöbladets officin. När tidningen Smålandskuriren 1899 började utgifvas, fick Johansson
anställning som typografelev å dess tryckeri, der han arbetade tills i Juni 1900. Derefter
hade han från Juni till Oktober 1900 anställning som agent för Singers filial i Karlskrona.
Från denna befattning blef han emellertid skild med anledning af någon oegentlighet, som
dock ej åtalades. Efter att sedermera ha rest som agent för en del klädesfirmor, fick han
den 23 Oktober 1901 anställning som agent för Nornans symaskiner, firman Lundberg &
Rossing. Det är förfalskning af kontrakt angående försäljning af denna firmas maskiner
som gifvit anledning till häktningen. Ett af dessa kontrakt, som vid rätten förevisades,
upptog som köpare snickaren A. Johansson, Blädinge. När denne blef af firman kräfd för
köpesumman, röjdes förfalskningen. Af ransakningen i dag framgick, att såväl köparens
som vittnenas namn voro af Johansson förfalskade. Maskinen, som kontraktet gällde,
hade afsändts till Alfvestad, der den af Johansson utlösts och sedermera försålts till korpral Blid, som dock anade oråd och meddelade sig med firman, innan han betalade köpesumman.
Ett annat likaledes förfalskadt kontrakt upptog som köpare sömmerskan Ida Dahl i
Alfvestad. Maskinen öfverlemnades först på 3 månaders prof till Ida Dahl, samt, när hon
ej ville behålla den, till en murare Källberg.
Johansson, som föreföll nedstämd och ångerfull, erkände oförbehållsamt förfalskningarne, som han sade sig ha begått för att komma åt provisionen. Hvad beträffar den till Källberg sålda symaskinen, hade Johansson från början uppgifvit, att den var hans egen, och
ämnat sjelf behålla försäljningssumman.

Ur Smålandsposten N:o 100 Onsdagen den 2 Juli 1902.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 30 Juni.
(Ordförande v. häradshöfding V. Hj. F. Petersson.)

Förfalskning. Vid ransakningen i måndags med symaskinsagenten C. H. Johansson från
Wexiö företeddes af åklagaren icke mindre än 21 köpekontrakt, som Johansson förfalskadt. I diktade eller verkligen befintliga personers namn har han reqvirerat symaskiner att
försändas till Liatorp, Alfvestad, Wexiö och Qvarnamåla. De sålunda reqvirerade maskinerna har han dels afhemtat och försålt, dels låtit till firman återgå.
För att lemna tillfälle såväl åt målsegaren att närmare precisera sina ersättningsyrkanden
som åt åklagaren att anskaffa vidare bevisning uppsköt häradsrätten målet till lördagen
den 12 dennes kl. 10 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 12 Juli 1902.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 12 Juli.
(Ordförande v. häradshöfding V. Hj. F. Petersson.)

Den förfalskande symanskinsagenten C. H. Johansson från Wexiö ransakades i dag å
nyo, hvarvid han vidhöll sin förut afgifna bekännelse utom deri, att han nu sade sig i
Alfvestad ha begått fyra förfalskningar, som han förut sade sig ha gjort i Wexiö.
På begäran af stadsfiskalen i Jönköping der han fullbordat förfalskningarna, hänvisades
Johansson till att ransakas inför Jönköpings rådhusrätt.
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Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 19 Juli 1902.
Dödad genom åska. I torsdags e.m. rådde ett förfärligt åskväder bl. a. i Blädinge och
kringliggande trakter. Skräddaren Johan Nyblom från Norra Ware i Blädinge blef dervid
ihjelslagen utaf åskan strax utanför sin bostad, der han stod och samtalade med en person
om huruvida det skulle bli ett allvarligt åskväder eller icke. Nybloms kläder antändes och
trots folk genast släckte elden, så dog Nyblom om några minuter. Den så sorgligt bortgångne var en skötsam och ordentlig handtverkare, omkring 50 år gammal. Han efterlemnar maka och flera barn.

Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 24 Juli 1902.
Rättegångs- och polissaker.
För förfalskningsbrott häktade agenten Carl Henrik Johansson från Wexiö har i går ransakats af Jönköpings rådhusrätt å dervarande cellfängelse. Symaskinsdepôten ”Nornans” i
Jönköping båda innehafvare, hrr Lundberg och Rossing, hade i egenskap af målsegare infunnit sig vid ransakningen.
Johansson erkände äfven nu hvarje förfalskning och tycktes ej ens göra ett försök att
dölja sanningen.
Målsegarne yrkade att af den häktade utfå ersättning för genom förfalskningarna lidna
förluster med kr. 531,30 men hemställde att han för öfrigt måtte dömas så mildt som möjligt.
Åklagaren e.o. hofrättsnotarien F. Hjortsberg, begärde uppskof för inkallande af den tilltalades målsman, och med bifall härtill blef målet uppskjutet.

Ur Smålandsposten N:o 124 Onsdagen den 13 Augusti 1902.
Rättegångs- och polissaker.
För förfalskning af symaskinskontrakt m.m. häktade agenten Carl Henrik Johansson
från Wexiö har nu slutransakats inför Jönköpings rådhusrätt, som dömde Johansson att
för förfalskning och bedrägeri undergå fängelse i tillhopa ett år.

Ur Smålandsposten N:o 144 Onsdagen den 17 September 1902.
Dödsfall.
Att
Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla
vår lilla älskade dotter

Gerda,

som afled den 15 dennes i en ålder af 6
månader och 25 dagar, djupt sörjd och
saknad af oss, syskon och öfriga anförvanter, varder härmed tillkännagifvet.
Ramsåkra den 16 Sept. 1902.

Karin och Gustaf Olsson.
Sv. Ps. 493
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(5236)

Ur Smålandsposten N:o 150 Lördagen den 27 September 1902.
Lediga platser.

Tjensten
vid beslutad fast mindre folkskola vid Guldkroken af Blädinge församling sökes hos
Skolrådet i Blädinge, adress Wislanda, före
den 24 nästa Oktober. Lön 400 kronor.
Wislanda den 22 Sept. 1902

L. Sjöborgh,
Skolr. Ordf.

(5891)

Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 18 Oktober 1902.
Några vackra småländska vykort har fotograf Johan Johansson – allas vår Jo-Jo, ni vet
– nu åter fört i marknaden. En serie à 3 stycken visar Bländastenen vid Blädinge, samma
sten med sjön Salen i bakgrunden och Bländastenen med Blädinge kyrka i bakgrunden.
En annan serie, likaledes om tre kort, visar Snugge, Kristina Nilssons födelsehem, vidare
den gamla, bekanta Botels stuga på Åsen, ett af Kristina Nilsson som barn ofta besökt
ställe, och slutligen visare ett vykort hållstugan vid Nöbbeleds gästgifvaregård, hvilken
har berömmelsen att ha tjenstgjort som Kristina Nilssons första konsertsal.

Ur Smålandsposten N:o 184 Onsdagen den 26 November 1902.
Kronobergs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott hade i måndags sammanträde, hvarvid bland andra följande ärende behandlades:
Bidrag till undersökning och laga syner vid vattenafledningsföretag för utdikning af
vattensjuk mark, tillhörande byarne Sköflemoen, Målerås, Hönetorp, Sälhyltan och Ekemoen i Vislanda samt Södra Vare och Ekehvarfven i Blädinge, 375 kr.

Ur Smålandsposten N:o 186 Lördagen den 29 November 1902.
Förlofvade:

P. M. Olsson
Betty Magnusson.
Blädinge

(6765)

Folkskolan. Till lärarinna vid mindre folkskolan vid Guldkroken, Blädinge, har antagits
fröken Annie Lagerqvist, f.n. tjenstgörande i Skatelöf.

Ur Smålandsposten N:o 199 Måndagen den 22 December 1902.
Dödsfall. Natten till fredagen afled i Lidköping f.d. egendomsegaren grefve Carl Axel
Mörner af Morlanda i en ålder af nära 69 år.
Grefve Mörner var född 1834 på Lästad i Blädinge socken, Kronobergs län, och var son
af f.d. kapten Stellan Hampus Mörner af Morlanda och hans hustru, född grefvinna Piper.
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Efter att under många år ha egnat sig åt landtbruk, flyttade han till Lidköping, der han
sedan dess varit bosatt.
Han sörjes närmast af två systrar, af hvilka den ena är gift med hofrättsrådet i Göta hofrätt J. F. von Sydow och den andra i Wexiö bosatta systern, enka efter kaptenen friherre
H. M. Wachtmeister.

Ur Smålandsposten N:o 200 Tisdagen den 23 December 1902.

Ur Smålandsposten N:o 202 Lördagen den 27 December 1902.
Olyckshändelse. Arbetaren Alfred Wilhelm Johansson från Sjogerstad i Skaraborgs län,
som haft arbete i Oby, Blädinge, råkade juldagens qväll halka i mörkret, hvarvid högra
benet afbröts, hvarjemte han erhöll flera skador i ansigtet. Den skadade vårdas å Wexiö
lasarett.

Ur Nya Wexiöbladet N:o 153 Måndagen den 29 December 1902.
Det fanns en hel sida med rapporter från hela södra Sverige om julstormen. Värst drabbat blev västkusten. Under rubriken ”En fruktansvärd orkan”, kunde man läsa följande:
Vindens styrka under ovädersnatten värdesattes å Meterologiska centralanstalten med
talet sex, den högsta siffra som användes vid utmärkande af vindstyrkan. Alltså rådde full
orkan.
Vindens hastighet kan ej här mätas, då vi ej äga någon vindmätare, men man anser att
den uppgick till mellan 30 och 40 meter i sekunden, möjligen däröfver de 2 timmar den
rasade som värst.
I Blädinge ramponerades en del bostadshus mer eller mindre. En del ladugårdar miste
sina tak och på flere ställen utslogos fönsterrutor. Några familjer lemnade på natten sina
hem för att söka skydd på de ställen, som ej voro så mycket utsatta för vinden. Tusentals
träd nedblåste.
Får man tro, hvad gamla Bondepraktikan förkunnar, så har ett slikt väder under själva
juldagarna föga godt att betyda för det kommande året.
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Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 3 Januari 1903.
Vespergudstjenst hölls, skrifves till Smålandsposten, i Blädinge kyrka nyårsafton, dervid
pastor F. Björnberg höll en mycket anslående predikan och äfven tjenstgjorde som liturg.
En sångkör, inöfvad af församlingens organist O. Svensson, utförde på ett förtjenstfullt
sätt dels vexelsång, dels flera fyrstämmiga sånger. Församlingsborna äro hr Svensson
mycket tacksamma för det arbete, han här nedlagt, helst som det vid flera tillfällen förut
inträffat att sångkören i fråga låtit höra liknande sång i församlingskyrkan.
Förbättrad postförbindelse erhåller Blädinge från och med nästa år, då postturerna
som ombesörjas af s.k. åkande lantbrefbärare från Alfvestad genom postverkets tillmötesgående utsträckning från fyra till sex dagar i veckan, eller alla dagar i veckan utom måndagen, då jemförelsevis ringa post förekommer.
Kommunalt. Å kommunalstämma i Blädinge återvaldes i kommunalnämnden rättaren
S. Isaksson i Lästad och trädgårdsmästaren R. Larsson i Oby, samt nyvaldes arrendatorn
S. M. Jonsson i Blädingsås och hemmnasegaren G. Jonsson i Ulfvagrafven.
Till kronofjerdingsman återvaldes för tre år J. Magnusson i Blädingeås.
Af kyrkostämman i Blädinge har i skolrådet återvalts pastor I. Björnberg och godsegaren
Mac Key på Oby samt nyvalts arrendatorn S. M. Jonsson i Blädingsås.

Ur Smålandsposten N:o 19 Onsdagen den 4 Februari 1903.

Entreprenad-

auktion.

Lördagen den 14 Febr. kl. 1
e.m. hålles auktion vid Toraboda, under
Oby, i och för uppförande af ett nytt skolhus, jemte ytterhus, med staket rundt hela
planen, för Blädinge församlings räkning,
att utlemnas till den minstbjudande.
Ritningar och materialförslag finnas tillgängliga hos ledamoten af byggnadskomitén Herr Aug. Svensson, Lissebro.
Samma dag försäljes till den högstbjudande vid *Toraboda befintliga gamla skolhus.
Närmare vilkor vid auktionstillfället.
Byggnadskomitén förbehåller sig en timmes betänketid i och för antagande eller
förkastande af gjorda anbud.
Å byggnadskomiténs vägnar:

Ordföranden.
(624)

* Toraboda gamla skolhus inropades av f.d. hemmansägaren Sven Johan Jonsson 1840 – 1911 och uppfördes
som undantagshus på gården Södra Vare Västregård. Årtalet 1868 finns inristat i ett av timmerstockarna på
framsidan av huset. Förmodligen byggdes det upp som skolhus i Oby då. Namnet Jonsbo som det heter än
idag stammar från nämnde Jonsson. A. R.
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Ur Smålandsposten N:o 26 Måndagen den 16 Februari 1903.
Kyrkvigsel. I går sammanvigdes i Wexiö domkyrka efter slutad aftonsång folkskolläraren från Åsled, i Vestergötland, A. J. Thelander, bördig från Vederslöf, med f.d. sjuksköterskan vid epidemisjukhuset i Wexiö fröken Blenda Andersson, dotter till Anders
Johan Jonasson och hans hustru i Norra Wahre, Blädinge. Vigselakten förrättades af domprost K. Henning. En kör af seminarieelever tillika med några bland brudens f.d. patienter, sjöng en bröllopshymn.

Ur Smålandsposten N:o 41 Lördagen den 14 Mars 1903.
Kyrkvigsel förrättades i Blädinge den 10 dennes, då landstingsmannen P. M. Olsson i
Blädinge sammanvigdes med fröken Betty Magnusson derstädes, skrifves till oss. Den
nyrestaurerade kyrkan, för tillfället vackert dekorerad med blommor och grönt, tedde sig i
festlig skrud. Förutom de talrika gästerna hade en mängd åskådare samlats för att öfvervara den högtidliga akten, som förrättades af kyrkoherde L. Sjöborgh i Vislanda. Efter
vigselakten intogs middag i brudens hem.

Ur Smålandsposten N:o 42 Måndagen den 16 Mars 1903.
Fastighetshandel. Hemmansegaren M. Persson har sålt sitt hemman i Blädingsås, Blädinge socken, till sin måg, S. Petersson i Geramon, Hjortsberga socken, för 5,500 kr.
I köpet ingingo äfven en del inventarier.

Ur Göteborgs Aftonblad N:o 67 Lördagen den 21 Mars 1903.

Tur och retur
Små resetrippskildringar
af Gert.

Midt i Värendsbygden. –
Alfvesta. – Vislanda.
En blåsig och blöt aftonstund reste jag från Vernamo för att egna ett dygn åt studiet af de
båda närbelägna och uppblomstrande stationssamhällena Alfvesta och Vislanda.
Åsynen af Alfvesta stationshus gör ingen glad. Det slår rekord i fulhet. En smutsgulbrungrådaskig industribyggnad. En likadan lada bredvid är restaurant. Kommer man från Borås –
Alfvesta-banan, där de nya stationshusen – icke minst det i Vernamo – äro snygga och smakfullt byggda, så blir man vid ankomsten till Alfvesta så lessen, så lessen.
Men kommer man bara några steg från stationen så ger Alfvesta intryck af ett synnerligen
prydligt och välbyggdt samhälle. Och läget är förtjusande vid den vackra sjön Salen.
Mellan Alfvesta och det halfannan mil längre söderut belägna Vislanda har länge rådt en viss
rivalitet. Det har varit en täflan – på det hela ganska nyttig, tror jag – mellan dessa båda stora
stationssamhällen och trafikcentra, en täflan om hegemonien i Allbo härad.
Alfvesta har en bundsförvant i sitt vackra läge, som gör att folk, som lefver på pensioner,
kapital eller kredit, slår sig ner där. Och så var det en rätt stor plats, redan innan järnvägarne
kommo och gåfvo det uppsving. Alfvesta har anor.
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Men det har inte Vislanda. Platsen var, innan stambanan kom dit, ett skogsmoras, bebodt af
kväkande grodor och all skogens flygande och springande villebråd. Nu har samhället ett
sjuttiotal hus och omkring sjuhundra invånare, hvilket är rätt vackert. Alfvesta har emellertid
hunnit upp till tusentalet och är nu municipalsamhälle.
Som handelsort, särskildt som plats för en rätt betydande trävaruhandel har Vislanda försteg.
Och så finns på sistnämnda plats förutom sparbank, ett afdelningskontor för Bankaktiebolaget
Södra Sverige med en riktig bankdirektör i spetsen. Denna bank är ett föremål för vislandaboarnas stolthet och alfvestaboarnas afvund.
Men Alfvesta har läkare, stort ullspinneri och andra fabriker.
Så att konkurrensen är skarp, och det är inte lätt att säga, hvilken af de båda orterna om tio år
skall vara Allbo härads hufvudstad.
Jag önskar dem så hjärtligt framgång båda två.
Ett hinder för Vislandas utveckling, särskildt i yttre prakt och arkitektonisk skönhet är, som
ofta på dylika nya platser, tomtjobberiet. Fiffiga spekulanter ha för en del år sedan med godt
väderkorn på ortens blifvande storhet köpt tomterna närmast kring stationen. Och nu hålla de
dem uppe i ett pris, som afskräcker köplusten och hindrar palatsbyggande och platsens estetiska ordnande.
Bland annat som behöfs är en ny hotellbyggnad. Lindahls hotell är ju välkändt och godt, och
man äter och sofver bra där, men det behöfdes en tidsenligare och större lokal.
*
Vi äro nu här midt inne i det urgamla, minnesrika
Värend, just i Blendabygden. Om den resande ej har alltför brådtom, bör man göra små afstickare till Blädinge –
der den bekanta Blendastenen är rest i närheten af kyrkan
– eller till det Tegnér-besjungna Skatelöf, eller till den af
Samuel Ödmann i hans intressanta ”Hågkomster från
hembygden och skolan” beskrifna Gamla Vislanda prestgård, där ”Gamla Vislanda-släkten” – inom hvilken pastoratet i öfver 200 år gick i arf – hvilar å en nu öfvergifven
kyrkogård.
Ja, här är gammal bygd och gammal odlings spår och
minnen. Bautastenar träffas här i mängd. Och tiden har
farit varligt med de gamla klockstapelkyrkorna. En af de
vackraste är Aringsås kyrka, nära Alfvesta. Man ser den
från järnvägen. Här är den. Läget är bedårande vackert vid
skogkransad sjöastrand.
Äfven de gamla ryggåsstugorna, den här välkända
typen ni vet, träffar man en och annan inne i skogarna.
Djupt får man böja sig, när man träder in i en dylik
stuga. Men äfven om taket ej vore så lågt, manas man
ofrivilligt att buga sig vid tanken på det anspråkslösa
men ihärdiga, sträfsamma, kärnfriska släkte, som
byggde och bodde här, starkt i kärlek till fosterbygd
och till hemmets torfva.
Jag gripes alltid af en känsla af vördnad vid åsynen
af en gammal ryggåsstuga.

Ur Smålandsposten N:o 74 Torsdagen den 14 Maj 1903.
Amerikaarf. Arfsmedel till belopp af 805 kr. efter i Sycamore, Ill., aflidne Johan Peter
Danielsson från Blädinge ha anländt till k. bfhde i Kronobergs län, att tilldelas arfvingar i
Vislanda, Blädinge, Öja och V. Torsås.
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Ur Smålandsposten N:o 98 Onsdagen den 1 Juli 1903.
Visitation förrättas i dag och i morgon i Vislanda pastorat utaf biskop N.J.O.H. Lindström. I dag förekommer specialvisitation och skolbesök i Blädinge annexförsamling. I
morgon förrättas visitation, gudstjenst och visitationsstämma i moderförsamlingen.

Ur Smålandsposten N:o 102 Onsdagen den 8 Juli 1903.
Den nya häradsvägen, i Blädinge öfver Åhs mot Mörhult med anknytningspunkt till
Ljungbyvägen vid Ugnabygdens smedja är nu, skrifves till oss, fullt färdig till insyning
och ingenting återstår mer än påföring af slagen sten eller grus. Denna väg blir med säkerhet mycket nyttig för den ort, som den genomlöper.

Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 25 Juli 1903.
Öfverkörd banvakt. Extra banvakten Alfred Pettersson i *1/ Vislanda blef natten till i
dag lördag öfverkörd och dödad af nedgående nattsnälltåget. Han hade, då han var sysselsatt med att syna sin bansträcka, somnat på trallevagnen, då tåget upphann honom och
körde på honom omkring 4 kilometer norr om Vislanda jernvägsstation. Han dödades
ögonblickligen.
Den omkomne var 22 år gammal och ogift.
Olyckan skedde midt framför det hus, *2/ der Petterssons föräldrar, hvilka båda äro
döda, ha bott. Peterssons fader var också banvakt.
*1/ Enighetens vakthus i Blädinge socken
*2/ Sparrhults vakthus i Blädinge socken

Ur Smålandsposten N:o 129 Måndagen den 24 Augusti 1903.
Lysning till äktenskap afkunnades förliden gårdag i Blädinge kyrka mellan landtbrukaren
Ludvig Sylvan på Näs vid Wexiö och fröken Blenda Grönhagen, dotter till kapten C.
Grönhagen på Espemoen och hans maka, född Hartman.

Ur Smålandsposten N:o 149 Måndagen den 28 September 1903.
Aflyst väg. Allmänna vägen mellan Qvarnabacken i Vislanda och Södra Vahre i Blädinge
är för ombyggnad af vägtrumma aflyst från trafik från och med den 28 September till den
4 Oktober. Vägfarande ha anmodats att under tiden taga vägen öfver Sälhyltan, Ekemon
och Ekehvarfven, till Södra Vahre.
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Ur Smålandsposten N:o 165 Måndagen den 26 Oktober 1903.
Lysning till äktenskap afkunnades den 25 dennes i Blädinge kyrka mellan kaptenen vid
Kronobergs regemente D. von Sydow och fröken Alma Grönhagen, dotter till kapten C.
Grönhagen å Espemoen, och hans maka, född Hartman.

Ur Smålandsposten N:o 200 Måndagen den 28 December 1903.
Diamantbröllop firades, skrifves till oss, annandag jul af f.d. hemmansegaren Samuel
Wiberg och hans hustru Stina Emanuelsdotter i Blädinge Vestregård, Blädinge socken, i
kretsen af barn, barnbarn och vänner.
De åldriga makarne, som äro i respektive 85:e och 82:a lefnadsåret, äro ännu vid goda
kropps- och själskrafter, och hafva de i närmare 50 år egt och brukat fädernegården, som
för några år sedan öfverlemnades åt son och sonhustru, hvilka nu äro de gamles ålderdomsstöd och vårdare.

Ur Smålandsposten N:o 202 Torsdagen den 31 December 1903.
Kommunalt. Till fattigvården i Blädinge har utdebiterats 36 öre pr fyrk. Till viss ordförande i kommunalnämnden valdes hemmansegaren N. J. Andersson i Blädingsås. Till
skiftesgodman efter kyrkovärden O. M. Danielsson som afsagt sig uppdraget valdes kommunalordföranden P. M. Olsson i Blädinge.
Till kyrkoväktare för 4 år är i Blädinge vald J. P. Johannesson i Näs Östregård emot en
årlig lön af 140 kr., för hvilket belopp jemväl ingår skyldighet att ombesörja gudstjenstringning. Afgifter till kyrka och skola utgå med 35 öre pr fyrk.

Ur Smålandsposten N:o 18 Onsdagen den 3 Februari 1904.
Död till följd af olyckshändelse. Till Smålandsposten meddelas: Hemmansegaren Peter
Walfrid Karlsson från Hjelmaryd i Blädinge socken, skulle den 1:e dennes hemta ett
svinkreatur i Blädinge Mellangård. Då just som han var färdig att köra hem, men innan
han hunnit stiga på skjutsen, blef hästen skrämd och började springa. Härunder föll
svinburen af vagnen, och ytterligare skrämd häraf, kastade sig hästen så hastigt mot den
sida der Karlsson befann sig, att han slogs omkull af vagnen. Han blef hängande i denna
samt släpades med och fick dervid så svåra slag i hufvudet mot den hårdfrusna marken,
att döden följde omedelbart.
Det hela kräfde blott en tid af några få sekunder, och en närvarande person hann icke
bringa någon hjelp.
Man kan göra sig en föreställning om med hvilken kraft den olycklige släpades framåt,
då man hör att en ingalunda klen vagnsaxel brast tvärt af och med hjulet blef liggande
bredvid den döde.
D:r O. Lindstrand i Alfvestad som eftersändes, kunde endast konstatera dödsfallet.
Den så sorgligt bortgångne var ej fullt 30 år och efterlemnar maka och tvenne späda
söner i god ekonomisk ställning. Yngste sonen var blott åtta dagar vid faderns bortgång.
Karlsson var en duglig jordbrukare, nykter och skötsam samt genom sitt redbara väsen
och vänliga sätt tillvunnit sig allas aktning och förtroende. Hvadan och sorgen är allmän
och uppriktig, liksom för hans unga efterlemnade maka och barn.
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Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 30 Mars 1904.
Fågeln flög sin kos. Södra Ware byamän voro häromdagen ute för att fasttaga en luffare,
som i Blädinge gjort visit å ett litet ställe i skogen, Furutorpet (Féet) kalladt, och tillgripit
åtskilliga klädespersedlar. Efter en ansträngande jagt i skogar och moras, fick man fatt i
tjufven som nu af två handfasta karlar skulle skjutsas öfver Wislanda till vederbörande
kronolänsman i Alfvestad. Från Wislanda medföljde äfven polisuppsyningsmannen Engdahl. Då de fyra resenärerna kommit ett stycke uppåt Oby skog bad den anhållne, som var
mycket lätt klädd, och få springa ett stycke och hålla sig i vagnen, medan han tog värme.
Detta beviljades. Men karlen hade ej sprungit många steg, förrän han med blixtens hastighet försvann inåt skogen. Hans fasttagande för andra gången omöjliggjordes bl. a. deraf,
att det nu var qväll och mörker. Tjufven är lång till växten, klädd i utnötta kläder och är i
omkring 30 års ålder, skrifves till Sm.-P:n.

Ur Smålandsposten N:o 125 Måndagen den 15 Augusti 1904.

Hrr Jägare!
En stöfvaretik, som drifver hare, räf och rådjur utmärkt, är till salu hos

Oscar Svensson,
(5011)

Blädinge, Alfvesta.

Ur Smålandsposten N:o 129 Måndagen den 22 Augusti 1904.

Till salu
1/2 till 3/8 f.m. mtl Geramon i Blädinge
socken, beläget 7 km. fr. kyrkan och 6 km. fr.
närmaste jernvägsstation, säljes till billigt pris
och på fördelaktiga vilkor, att tillträdas genast
eller den 25 Mars. Areal cirka 300 tunl. deraf
10 tl. gammal åker, 14 tl. nyodlad stenfri mad
och cirka 45 tl. odlingsbar mad och mossjord.
Skog finnes såväl till husbehof som afsalu. Å
gården finnes svart granit.
Spekulanter kunna hänvända sig antingen till
egaren J. Johannesson, Blädinge Näs, Alfvesta
eller undertecknad då närmare upplysningar
meddelas.

Blädinge, Alfvesta d. 20 Aug. 1904.
(5140)

P. M. Olsson.

Ur Smålandsposten N:o 138 Onsdagen den 7 September 1904.
Eldsvåda, lade häromdagen 2 ladugårdar i aska för en hemmansegare i *Espetuna,
Blädinge.
All inbergad säd förstördes, och allt var oförsäkradt, skrifves till oss.
*Är feltryck i tidningen. Skall vara Södra Vare Västregårds sammanbyggda ladugårdar.
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Ur Smålandsposten N:o 201 Onsdagen den 28 December 1904.
Kommunalt. Från Blädinge skrifves till oss: Till ledamöter i kommunalnämnden efter
dem som voro i tur att afgå har af kommunalstämman återvalts landstingsmannen P.M.
Olsson i Blädinge och nyvalts hemmansegaren E.O. Petersson i Näs Norregård, kyrkovärden G. Olsson i Ramsåkra samt hemmansegarne Karl Jonsson i Färanäs och Karl Ring
i Södra Vare.
Till ordförande i kommunalstämma och kommunalnämnd återvaldes P.M. Olsson i
Blädinge och till vice ordförande nyvaldes G. Olsson i Ramsåkra.
Till revisorer att granska innevarande års kommunalräkenskaper valdes kyrkovärden
A.J. Bengtsson i Blädingeås och hemmansegaren C.M. Johansson i Södra Vare, med
organist Oscar Svensson i Blädinge och hemmansegaren N.M. Larsson i Hjelmaryd som
suppleanter.
Till ombud vid markegångsnämnderna i Januari och Mars valdes hemmansegaren G.
Jonasson i Blädinge med kyrkovärden G. Olsson i Ramsåkra som suppleant.
Kommunalskatten utgår med 75 öre pr fyrk, deraf 40 öre för kyrkans och skolans behof.

Ur Smålandsposten N:o 202 Torsdagen den 29 December 1904.
Kommunalt. Från Blädinge skrifves till oss: Vid kyrkostämma den 28 dennes skedde följande val:
Till kyrkovärdar för 4 år återvaldes kyrkovärdarne G. Olsson i Ramsåkra och A.J.
Bengtsson i Blädingeås.
Till ledamöter i kyrkorådet omvaldes kantor I. Johnsson i Näs samt landtbrukarne P.M.
Olsson i Blädinge och S.J. Jonsson i Södra Ware.
Till ledamöter i skolrådet ptervaldes landtbrukarne P.M. Olsson och P.M. Johansson i
Blädinge samt N.P. Svensson i Södra Ware
Till revisorer valdes landtbrukarne N.M. Larsson i Hjelmaryd och C.M. Johansson i
Södra Ware med O.A. Johansson i Blädinge som suppleant.

Ur Smålandsposten N:o 10 Onsdagen den 18 Januari 1905.
Bärande en stock, öfver ett kärr, slant gossen Karl Widén i Oby, Blädinge, förliden måndag e.m., och fick dervid stocken öfver venstra låret. Han har måst söka vård å lasarettet i
Wexiö.

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 11 Mars 1905.
Dödsfall.
Att
Herren Gud efter sitt allvisa råd i nåd
hädankallat
vår ömt älskade son

Bengt Magni,

som efter några dagars svår sjukdom afled
i dag, i tron på sin Frälsare, kl. 5,24 e.m., i
en ålder af 18 år, 9 mån. och 6 dagar,
innerligt sörjd och saknad af oss, sex
syskon samt slägtingar och vänner, ha vi
den smärtsamma pligten tillkännagifva.
Blädinge Jutagård den 8 Mars 1905.

Karolina pch Gustaf Jonasson.
Jobs bok, 1 kap., 21 v. (1746)
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Ur Smålandsposten N:o 41 Måndagen den 13 Mars 1905.
Till Amerika. Öfver ett dussintal unga personer reste igår från Vislanda med Amerika
som mål, skrifves till oss.
En som ej försummat sin tid, kan man med skäl säga om landtbrukaren Ernst Svensson,
Götheslida i Oby, Vislanda, är. Blott adertonårig arrenderade han ¼ mtl, som han sköter
sjelf, med så liten hjelp som möjligt. Tager man så i betraktande att han tillträdde arrendet
för 2 år sedan, finner man att intresset för jordbruk finnes hos den ynglingen, skrifves till
Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 54 Onsdagen den 5 April 1905.
Dödsfall.
Att
Herren Gud i sin allvishet återigen
hemkallat en kär son

Karl August Gustafson,
som efter en svår sjukdom, njurinflammation afled å Wexiö lasarett Tisdagen den
4 April kl. 6,35 e.m., i en ålder af 21 år, 6
mån. och 26 dagar, sörjd och saknad af
oss, 5 syskon, slägtingar och vänner, ha vi
den smärtsamma plikten tillkännagifva.
Blädinge Jutagård den 5 April 1905.

Karolina pch Gustaf Jonasson.
Sv. Ps. N:o 452.

(2510)

Ur Smålandsposten N:o 64 Lördagen den 22 April 1905.
Dödsfall. I sitt hem i Växjö afsomnade stilla i onsdags afton f.d. landträntmästaren i Kronobergs län J. F. Wettermark något öfver 81 år gammal.
Född i Espemoen, Blädinge den 19 januari 1824 såsom ende son till kronofogden
Anders Wettermark, tog J. F. Wettermark den s.k. lilla studentexamen i Lund 1840 och
kameralexamen därstädes 1841. Efter att ha tjänstgjort på häradsskrifvare- och kronofogdekontor, i kammarkollegium och kammarrätt samt vid 1848 års riksdag, i bondeståndets kansli, blef han 1849 tillförordnad och 1855 ordinarie landträntmästare, hvilken
tjänst han innehade till den 31 maj 1898.
Det var mera med hänsyn till den öfriga cirkulationen af männen i ämbetsverken än på
grund af sviktande krafter han då afgick från sin befattning. Ända in i sena ålderdomen
ägde han ovanligt god hälsa, tills på det allra sista ett hjärtlidande tillstötte, som nu ändat
hans lif.
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Ur Smålandsposten N:o 97 Måndagen den 26 Juni 1905.
(annons)

Genom exekutiv

Auktion,
som förrättas här å Landskansliet Onsdagen den 2 nästkommande
Augusti klockan tolf på dagen, kommer att till försäljning utbjudas
Godsägaren Mac Key tillhöriga, till 123,500 kronor värderade säteriegendomen Oby med underlydande, om tillhopa 5 3/8 mantal, i Blädinge
socken och Allbo härad.
Uti inkommet värderingsinstrument har uppgifvits:
angående hufvudgården, bestående af i samband varande 1 mantal
säteri Oby Åkesgård med mjöl- och sågqvarnen Lissebro, 1 mantal rå
och rör Oby Östregård samt frälsehemmanen 1 mantal Oby Storegård,
1/2 mantal Oby Vestregård, 1/2 mantal Oby Eskagård, 1/2 mantal Oby
Staffansgård och 1/4 mantal Oby Lillegård:
att egendomen som är belägen utmed landsväg och sjön Salen, 0,6 mil
från Vislanda och 1 mil från Alfvesta jernvägsstationer, och 0,3 mil från
sockenkyrkan, har åbyggnader endast å Åkesgård och Lissebro af hvilka
kvarnhuset är förfallet och de öfriga i hufvudsakligen godt skick; att
corps de logihuset icke efter eldsvådan 1888 blifvit återuppbygdt; att
arealen utgör dels 206,34 hektar välskött åker som årligen besås med 70
tunnor råg, 70 tunnor vårsäd och 500 tunnor rotfrukter; dels 125, 92
hektar till största delen sidländ, med ek, al och björk bevuxen äng; och
dels 986,24 hektar utmark, hvarå numera efter skedd afverkning i stor
skala endast finnes skog till egendomens behof förutom en myckenhet
nyplanterad, icke afverkningsbar ungskog; att årligen från egendomen
säljas stora kvantiteter spannmål, rotfrukter och stråfoder, att 12 par
dragare och 100 nötkreatur kunna vinterfödas; att årliga bruknings- och
arbetskostnaden uppgår för närvarande till 5,000 kr.; att under gården
lyda 22 torp och en utgård, alla bebyggda, samt 282 hektar fiskevatten,
hvarjemte finnes ett obegagnat vattenfall om 80 hästkrafter; att Lissebro
kvarn och såg afkasta tillhopa 1,000 kronor; samt att för fiskodling anlagts dammar om 40 hektars ytvidd;
angående 1/8 mantal frälse Stolparås; att hemmansdelen, som ligger
0,5 mil från hufvudgården, har åbyggnader i mindre godt skick; att
arealen utgöres af 4 hektar åker, som besås med 1 tunna råg, 3 tunnor
vårsäd och 3 tunnor potatis, 7 hektar äng och 25 hektar med mindre skog
bevuxen utmark; att 1 häst och 4 fäkreatur kunna vinterfödas samt att
arrendet från hemmansdelen för närvarande utgöres af 250 tunnor tjära;
angående 1/4 mantal rå och rör Göteslida; att hemmansdelen, som är
belägen 0,6 mil från allmän väg och har åbyggnader i godt stånd, består
af dels 3 hektar åker, därå årliga utsädet är 1 tunna råg, 4 tunnor vårsäd
och 3 tunnor potatis, dels 25 hektar utmark, bevuxen med ungskog; att
ängsmarken i och för fiskodling är satt under vatten, att 5 nötkreatur
kunna vinterfödas; samt att arrendatorn för närvarande utgör 156 mandagsverken;
angående 1/4 mantal frälse Hesslemoen: att hemmansdelen, som
numera brukas till hufvudgården, är belägen 0,6 mil från allmän väg, har
åbyggnader i mindre godt skick och omfattar 5 hektar åker och 50 hektar
utmark förutom ängsmark, däraf endast 2 hektar icke äro satta under
vatten för fiskodling.
De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen utgå, eller annan rätt,
som skall vid auktionen iakttagas, äga därvid sin rätt bevaka och anmodas vederbörande att sina fordringsbevis då i original förete.
Växiö i Landskansliet den 16 Juni 1905.

Ch. E von Oelreich.
Fritiof Ohlsson.

(4433)
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Ur Smålandsposten N:o 118 Onsdagen den 2 Augusti 1905.
Vid exekutiv auktion, som i dag förrättats å Wexiö landskansli, har säteriegendomen
Oby med underlydande om tillhopa 5 3/8 mtl. i Blädinge socken, saluvärderad till
123,500 kr., och taxerad till 127,500 kr., försålts till fru Marie Key, född Schade, för
100,000kr.

Ur Smålandsposten N:o 140 Lördagen den 9 September 1905.
Dödsfall.
Att
vår käre fader,
Klockaren och f.d. Folkskolläraren

Ingemar Johnsson,
lugnt och stilla afled i Blädinge Näs
Torsdagen den 7 September 1905 kl. 7
e.m. i en ålder af 84 år, 9 månader och 5
dagar, innerligt sörjd och i tacksamt minne
ihågkommen af oss barn, barnbarn, syster
och svåger,öfriga slägtingar och vänner
samt församlingsbor, varder härmed
tillkännagifvet.

Barnen.
Sv. Ps. 221 v.8.

(6146)

Dödsfall. I torsdags afton afled i sitt hem i Blädingenäs
Smedsgård klockaren och f.d. folkskolläraren Ingemar
Johnsson efter en lefnad af nära 85 år, skrifves till
Smål.-P:n.
Född i Ramsåkra i Blädinge socken den 2 december
1820, af gammal aktningsvärd bondeslägt, uppfostrades
han till jordbrukare, enligt tidens sed i enkla lefnadsvanor, hvilka han städse under sin långa lefnad skattade
högt och sökte följa så långt ändrade tidsförhållanden
sådana medgaf.
Af sin företrädare uppmärksammad för sin goda sångröst, blef han efter dennes frånfälle 1841 på prosten
Cavallius uppmaning insatt i sångskola i Wexiö och
derefter antagen som klockare i Blädinge hvilken befattning, som de senaste 15 åren upprätthållits af vikaKlockaren Ingemar Johnsson.
rien, han innehade till sin död.
Mest var dock gamle klockaren uppmärksammad som folkskollärare och hans rykte som
sådan var vida kändt. Många voro derför de ynglingar från skilda håll, som blefvo honom
anförtrodda som att fostra och säkerligen skolade såväl som alla hans forna skolbarn från
hemsocknen tacksamt minnes sin gamle nitiske lärare, hvilken kanske stundom var väl
sträng, varför skolbarnens kärlek aldrig uteblef som belöning för det mödosamma värfvet
som barnuppfostrare, han med så stor heder utförde.
Under c:a 30 år egare till det vackra Blädingenäs, var han en intresserad jordbrukare.
Äfven för de kommunala angelägenheterna visade han största intresse, och troligen finnes
ingen församlingsbo, som kan erinra sig någon kyrko- eller kommunalstämma, då ej
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gamle klockarefar, så länge krafterna medgåfvo, var tillstädes och deltog i förhandlingarna.
Han var en af stiftarne af Wislanda pastorats sparbank, hvars styrelse han i 30 år tillhörde. Af yttre utmärkelser har han bekommit belöningsmedalj för vaccination samt
medalj för medborgerlig förtjenst. Frid öfver hans minne!

Ur Smålandsposten N:o 141 Måndagen den 11 September 1905.
Valet i Vestra Värend i går, dervid den konservative proportionalisten landstingsman
P.M. Olsson i Blädinge med en förkrossande majoritet insattes i riksdagens andra kammare, var ett af de vackraste inom hela landet, och vi vilja, på samma gång frambära vår
välönskan åt den här valde, betona att landtmännen i denna valkrets förtjena det största
beröm för sin politiska vakenhet och den partidiciplin, som här iakttagits och lemnat intet
öfrigt att önska. Redligen ha ock i partiets intresse män sådana som kamrer Aug. Hall i
Alfvestad och nämndeman S.A. Johansson i Högshult trädt i god tid tillbaka från dem erbjuden kandidatur. Härigenom har den mest önskliga enighet erhållits, och valmännen i
Allbo ha också genom sitt storartade deltagande i valet gifvit tydligt uttryck åt den mening, de med rätta hyst om det ovanligt fräcka uti anloppet mot denna i bästa mening konservativa valkrets.

Ur Smålandsposten N:o 145 Måndagen den 18 September 1905.
Till alla dem, som hedrat vår käre aflidne fader, Ingemar Johnssons minne,
samt visat oss deltagande i vår sorg,
och för den rika blomstergärden hembära vi härmed vårt hjertliga ödmjuka
tack.
Blädingenäs den 17 Sept. 1905.

Carl.

Eva.

Ernst.

Ur Smålandsposten N:o 176 Lördagen den 11 November 1905.

Kyrkvärden Bengt Petersson och hans
hustru Eva Jonasdotter, Blädingeås
Bromon.

Förenade i lifvet och döden. För något mer än 14
dagar sedan afled i Blädingeås, Blädinge sn., hustrun
Eva Jonasdotter 82 ½ år gammal. Hennes ålderstigne
efterlemnade make, f. kyrkovärden Bengt Petersson,
som alltid hittills alltid varit frisk och stark, kunde
ock sina krafter vara i hastigt aftagande, sorgen gjorde den sitt till och den 27 sistlidne oktober, tvenne
dagar innan hustrun skulle begrafvas, gick äfven han
ur tiden vid den höga åldern af något öfver 86 år. Så
fingo de båda sistliden söndag tillsammans göra den
sista färden till kyrkogården efter att i lifvet troget
lefvat för hvarandra i ett 60-årigt sällsynt lyckligt
äktenskap. Förutom af en talrik skara ättlingar intill
tredje och fjerde led och många andra närstående
sörjes och saknas de af en stor vänkrets, skrifves till
Sm. P:n.
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Ur Smålandsposten N:o 12 Onsdagen den 24 Januari 1906.
Mot ”49 års-kontrakten.” Ett stort antal egare af hus på förpantade tomter inom Allbo
härad hafva till sin riksdagsman, hr. P. M. Ohlsson i Blädinge, aflåtit en skrifvelse med
anhållan om hans medverkan dertill att expropriationsrätt å sådana tomter må vara i lag
medgifven. I skrifvelsen anföres att efter jernvägarnes tillkomst uppstod vid stationerna
en mer eller mindre liflig byggnadsverksamhet, och som det ej före år 1881 var i lag tillåtet att förvärfva tomter med full eganderätt har en mängd hus byggts på ofria tomter,
vanligtvis förpantade på 49 år.
I 1881 års lag hade varit lämpligt införa expropriationsrätt för förpantade tomter, men
behofvet af sådan rätt hade antagligen då ej gjort sig tillräckligt gällande. Emellertid har
allt eftersom tiden för kontraktens utgång närmat sig dessas olägenheter alltmera framträdt. Att få köpa en förpantad tomt till ett något så när rimligt pris, då några få år återstår
på kontraktet, är vanligtvis omöjligt. De flesta af oss har försökt, men alltid fått afböjande
svar, och sällan har jordegarne ens kunnat förmått att begära något som helst pris – de
tänka tydligtvis att de vid kontraktstidens slut, då vi med nuvarande lagar, fullständigt i
deras våld, kunna utpressa högre pris än något dessförinnan godvilligt betalar. Skulle
under tiden husegaren dö, komma på obestånd, eller bli tvingad att afflytta från orten, blir
ju tillfälle för tomtegaren att köpa huset för en spottstyfver och sedan sälja hus och tomt
gemensamt, hvilket brukar bli en ”fin affär”. Det behöfver väl knappast påpekas att såväl
hus som tomter under de 49 åren byta om egare, oftast flera gånger.
Att under sådana omständigheter lägga ner kostnader på hus och tomt eller bygga mer
på sådana tomter blir tydligtvis till förlust för husegaren, ty ju mer han reparerar och bygger, desto högre pris kan tomtegaren pressa ut för tomten.
Sådana kunna en eller ett par personer ofta hindra ett helt samhälles normala utveckling,
och följden har börjat visa sig i form af bostadsbrist. Det har t.ex. händt, att lokomotivpersonal beordrats bosätta sig i Elmhults köping, men måst återvända till Malmö, emedan
det ej varit möjligt att hyra bostad i köpingen.
Af det anförda torde framgå, att det är rättvist och nödvändigt, det egare af hus å förpantade tomter erhålla enligt lagstadgad rätt, att för ett rimligt pris, och vågar vi derför
anhålla, att Ni hr. riksdagsman vid årets riksdag väcker motion om expropriationsrätt för
byggnadstomter, förpantade på 49 år, åtminstone för sådana som är belägna i köpingen.
Jernvägsstation eller inom annat större samhället, och är det vårt fasta hopp att riksdagen i
dessa egnahemsrörelsens dagar behjerta vår bekymmersamma ställning, blott den får full
kännedom om densamma.
Den behjertanvärda skrifvelsen har 141 namnunderskrifter.

Rättegångs- och polissaker.
För inbrottsstöld hos torparen Carl Johansson från Furutorpet, Södra Vare i Blädinge
socken ransakades i dag inför Allbo häradsrätt förre sjömannen Gustaf Otto Jönsson från
Sölvesborg. Två vittnen hördes, hvilka båda intygade den häktades brottslighet. Jönsson
nekade dock fräckt. Uppskof till den 7 Februari.

Ur Smålandsposten N:o 20 Onsdagen den 7 Februari 1906.
Rättegångs- och polissaker.
Ransakning. Inför Allbo häradsrätt hölls i dag å Wexiö cellfängelse med för inbrottsstöld
hos torparen Carl Johansson, Södra Vare, Blädinge, häktade f.d. sjömannen Gustaf Otto
Jönsson från Sölvesborg. Full utredning i målet kunde icke åvägabringas, hvarför det
samma uppsköts att ånyo förekomma den 21 Dennes.
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Ur Smålandsposten N:o 28 Onsdagen den 21 Februari 1906.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 21 Februari.
(Ordf. häradshöfding Th. Blix.)

Inbrottsstöld. Förnyad ransakning hölls i dag med häktade f. sjömannen Gustaf Otto
Jönsson från Sölvesborg. Målsegaren, Carl Johansson, på Furutorpet, Södra Vare i Blädinge socken, var personligen närvarande.
Den 26 Mars 1904 skulle den häktade ha föröfvat inbrott hos målsegaren, hvarvid han
tillgripit 10 st. skjortor, en vadmalskavaj samt en de småsaker, alltsammans af häradsrätten värderadt till kr. 24,07. Efter inbrottets föröfvande hade Jönsson emellertid afvikit
under hotelser att bränna upp målsegarens stuga, hvarför denne allt sedan dess ej vågat bo
i sitt hus. Ej förr än under sistlidne jul hade Jönsson kunnat anträffas och häktas.
Äfven vid detta ransakningstillfälle nekade svaranden till hvad som lades honom till last.
Trenne vittnen hördes, hvilka alla intygade Jönssons brottslighet.
Åklagaren, kronolänsman Hjertqvist, öfverlemnade målet till häradsrättens pröfning
under yrkande om ansvar för stöld i förening med inbrott.
Efter enskild öfverläggning dömde häradsrätten Jönsson, som mot sitt nekande ej kunde
fällas för stölden, för att ha innehaft stulet gods och farit med tydliga osanningar angående detsammas åtkomst, till straffarbete i 8 månader. Jönsson skall dessutom ersätta
målsegaren för hans inställelse samt utgifva af statsverket förskjutna vittneslöner.

Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 8 Februari 1906.

Statdrängar.
2:ne nyktra, pålitliga körkarlar, gifta, antagas denna vår emot god lön vid

Oby Gård
(948)

pr Alfvestad.

Ur Smålandsposten N:o 39 Måndagen den 12 Mars 1906.
Meddelande från
allmänheten.
”49-årskontrakten.”
Riksdagsmannen för Allbo valkrets, hr P.M. Olsson, Blädinge, har, dertill uppmanad
medelst en af 164 egare af hus på ofri grund vid statsbanans stationer inom valkretsen
undertecknad petition, vid årets riksdag väckt motion: ”att riksdagen ville i skrifvelse till
k.m. anhålla, det täcktes k.m. låta utreda, om och i vilken ordning egare af byggnader,
som uppförts af annan tillhörig inom köping, municipal- eller annat sådant samhälle, der
allmän byggnadsordning tillämpas, belägen och på minst 30 år upplåten byggnadstomt,
må vinna rätt att vid nyttjanderättstidens utgång tillösa sig tomten, samt för riksdagen
framlägga det förslag, hvartill nämnda utredning föranleder”.
Denna motion har af lagutskottet afstyrkts dock med reservation af hr Lindhagen, som
yrkat bifall.
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Om få år börjar emellertid en mängd 49-årskontrakt förfalla och om tomtfrågan ej dessförinnan blir löst, komma i de flesta fall dess innehafvare att bli skinnade och många rent
af att bli ruinerade – husegarne äro nemligen vid förfallotiden ställda fullkomligt utanför
lagen.
Frågan är sålunda brännande, och som förvisso hvarje riksdagsman, som får en fullständig inblick i frågan, äfven komma att biträda dess lösning, uppmanas härmed alla de
tusentals valmän, som äro olyckliga nog att inneha ett 49-årskontrakt, att för sina resp.
riksdagsmän tydligast möjligt klargöra dessa kontrakts olägenheter för innehafvarna, för
samhället och för hela landet.
Vi ha öfvertygat vår riksdagsman, gören I sammanledes med Edra!
164 husegare i Allbo.

Ur Smålandsposten N:o 48 Onsdagen den 28 Mars 1906.
Kommnalt. Till ledamöter i årets bevillingsberedning för Blädinge socken hafva valts
pastor I. Björnberg i Norra Ware och hemmansegaren N.J. Andersson i Blädingeås, samt
till suppleant Ernst Petersson i Blädingenäs.
Till elektorer för val af landstingsmän valdes hemmansegaren G. Olsson i Ramsåkra och
G. Jonasson i Blädinge Jutagård, med hemmansegaren N.M. Larsson i Hjelmaryd och
E. Petersson i Blädingenäs som suppleanter.

Ur Smålandsposten N:o 63 Onsdagen den 25 April 1906.
Stort egendomsköp. Fru Maria Key har försålt egendomen Oby i Blädinge socken till en
Ludvig Schulze för 175,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 65 Lördagen den 28 April 1906.

Sättpotatis
af den rikt gifvande Professor ”Mærker” finnes till salu för 4 kr. hektoliter, med
fria säckar, hos Handlanden

Axel Petersson,
(2058)

Blädinge pr Alfvesta.

Ur Smålandsposten N:o 93 Onsdagen den 20 Juni 1906.
Nykterhetsarbetet. Alfvestads blåbandsförening företog i söndags e.m. en utflykt till den
plats i närheten af Blädinge kyrka, der minnesstenen med anledning af Blendasagan är
rest. Tal höllos dels af hr J.W. Zetterberg, dels af en föreningsmedlem. Den senare framställde och tillämpade på nykterhetsarbetet sägnen om Blenda.
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Ur Smålandsposten N:o 95 Lördagen den 23 Juni 1906.
Aflyst väg. Allmänna bygdevägen mellan den s.k. Resestenen vid Vret i Hjortsberga
socken och hemmanet Qvarnabacken i Vislanda socken är aflyst från trafik fr.o.m. den
1:e t.o.m. 7:e nästkommande juli i och för omläggning af en vägtrumma. Resande hänvisas att under tiden färdas öfver Hult, Blädinge och Espemoen.

Ur Smålandsposten N:o 105 Onsdagen den 11 Juli 1906.
Till epidemisjuksköterska, med station Lenhofda, har Kronobergs läns sjukvårdsnämnd
antagit fröken Nina Magni från Blädinge.
Platsen tillträdes den 26 Augusti.

Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 28 Juli 1906.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
vår älskade fader,
f. d. Mjölnaren

Karl Jonasson
i Lisebro afled i sitt hem därstädes den 26
dennes efter en lefnad af 85 år, 7 mån. och
13 dagar, djupt sörjd och i tacksamt minne
bevarad af barn, barnbarn, barnbarnsbarn
samt öfriga släktingar och deltagande
vänner.
Lisebro, Blädinge, 27 Juli 1906.

Barnen.
Sv. Ps. 444.

(5286)

Ur Smålandsposten N:o 116 Måndagen den 30 Juli 1906.
Storartade fiskdammsanläggningar. Södra Sveriges fiskeriförening hade i början af
detta år träffat aftal med egaren till Oby i Blädinge, om öfvertagande om der varande
fiskdammar samt anläggande af nya sådana derstädes. Då detta aftal af någon anledning
ej hade någon följd, har nu genom landtbrukaren C. M. Petersson i Ugglehult förvärfvats
hagmarker i Aneboda, å hvilka skola anläggas 90 st. fiskdammar. Arbetet med anläggning
af dessa har nu tagit sin början, dock ännu med en arbetsstyrka på blott sju man. Som det
varit rätt svårt, att i Sverige finna en lämplig föreståndare har dertill antagits en tysk, en
hr. Wobst, hvilken f.n. i Aneboda prestgård studerar svenska språket. En gång fullbordade
blifva nog dessa fiskdammar de största i sitt slag i Sverige. Meningen hade varit att arrendera sjön Fiolen, från hvilka fiskdammarna erhålla sitt vatten, dels för att odla nya fisksorter der, dels att kunna fritt reglera vattnet i dammarne. Men, om åtskilliga strandegare
ej vill bli af med sin fiskerätt i sjön, kunde föreningen ej bli i tillfälle att sätta sitt beslut i
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verkställighet. Man tror sig dock kunna reglera vattenmängden utan att fullständigt disponera sjön. Anläggningarne emotses med stort intresse af ortsbefolkningen, som i framtiden af dem kan draga nytta på olika sätt, ej minst genom tillfället af konstruktiv undervisning om fiskets vård och betydelse för vårt land, skrifves till Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 124 Måndagen den 13 Augusti 1906.
En arfshistoria. I Silfverstone Colorado, U.S.A., afled i augusti 1904 Peter Magni Andersson, född i Blädinge. Han var lifförsäkrad i bolaget Thule för 2,000 kr., som den 7
februari utqvitterades af hustrun Lovisa Hall, som var gift med en broder till den döde,
nemligen soldaten D.V.A. Hall och som visade sig dertill berättigad. Beloppet äfven som
öfrig qvarlåtenskap skulle lika fördelas mellan den dödes arfvingar. Men soldaten Hall
och hans hustru lära ändan hittills behållit såväl lifförsäkringsbeloppet som den aflidnes
egendom Sissleboda äfven kalladt Björkedal i Blädinge, hvilken egendom de ock bebor.
Nu har den aflidnes broder, danske medborgaren J. August Andersson-Nyqvist, genom
utrikesdepartementet begärt k. bfhdes i Kronobergs län mellankomst för erhållande af
uppgift i saken.

Ur Smålandsposten N:o 132 Måndagen den 27 Augusti 1906.
Förlofvade:

Claes Dahl
Anna Davidsson.
Blädinge

(5977)

Ur Smålandsposten N:o 141 Onsdagen den 12 September 1906.
Elgjakten. Tvenne elgar, en större tjur och en ko, blefvo den 9 dennes af inspektor Sandahl i Blädingenäs skjutna i tvenne skott omedelbart efter hvarandra. Det var de första
elgdjur, som skjutits inom Blädinge socken, men torde ej blifva de sista, enär flera stycken af de ståtliga högdjuren varit synliga.

Ur Smålandsposten N:o 179 Lördagen den 17 November 1906.
Förlofvade:

Sven Joh. Jonsson
Anna Maria Johannesson.
Blädinge
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(8077)

Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 23 Februari 1907.
Stort egendomsköp. Till Smål. P:n. skrifves: Godsegaren L. Schulze hafver till ej bekantgjordt pris till arkitekten Edward Möller i Köpenhamn, sålt egendomen Oby i
Blädinge socken.
Gården tillträdes den 14 mars. I köpet ingår ej inventarier.
På Oby bedrifves, som bekant storslagna fiskodlingar, som nu ytterligare skola utvidgas.

Ur Smålandsposten N:o 51 Onsdagen den 3 April 1907.
Vådadöd. Smedmästaren Henrik Jonasson i Blädingenäs, Blädinge socken, hade på aftonen annandag påsk varit på besök hos ett grannfolk. Då han på hemvägen skulle passera
öfver ett mindre dike med obetydligt vatten, hade han antagligen fått ett slaganfall, ty vid
half 8-tiden hittades han af en sin son, som hört något underligt ljud från diket, liggande
der och utandades strax derefter sin sista suck. Den så hastigt bortgångne var omkring 75
år gammal och en enkling samt efterlemnar fem barn.

Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 29 Augusti 1907.
Difteri, ha utbrutit å torpet Kojtet under Oby i Blädinge socken.

Ur Smålandsposten N:o 153 Måndagen den 30 September 1907.
En sorglig olyckshändelse, inträffade häromdagen vid Grimslöfs järnvägsstation, då
nämndemannen N. M. Hörberg i Grimslöf höll på att aflasta frukt der. Dennes häst som
blef skrämd af en tomlåda, föll i sken och for dervid öfver förre arrendatorn af Gåfvetorp,
under Lästad med den påföljd att hufvudskålen å denne spräcktes. Den stackars mannen
fördes i sanslöst tillstånd till sitt hem.
Huruvida lifvet kan räddas är mycket ovisst, skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 165 Måndagen den 21 Oktober 1907.
Det blef döden. F.d. arrendatorn af Gåfvetorp under Lästad, Blädinge, Karl Johan Petersson har nu aflidit af de skador som i slutet af förra månaden tillfogades honom af en
skenande häst vid Grimslöfs station, hvilken olyckshändelse förut omtalats i Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 50 Måndagen den 30 Mars 1908.
Fynd. Till Sm. P:n. skrifves: Sjön Salen är rik, synes det, på reliker från svunna dagar.
För några år sedan hittade malmupptagare derstädes flera stycken mycket vackra och
värdefulla stridsyxor och äfven, märkvärdigt nog, å ungefär samma ställe metalldelarna af
en gammal bössa.
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Äfven i år har ett fynd gjorts i samma sjö, idet malmupptagare derstädes hittat en äggformig, förgylld messingstingest, som möjligen suttit på någon värja eller möjligen å
någon lanstång. Förgyllningen är märkvärdigt väl bibehållen. Å sidan står Carl XII:s
namnschiffer och årtalet 1713. Hur länge den legat der, är naturligtvis omöjligt att afgöra.
Upphittaren lär vara bjuden 50 kr. för pjäsen.

Ur Smålandsposten N:o 65 Måndagen den 27 April 1908.
Afliden åldring. Blädinge församlings äldsta qvinnliga innevånare, enkan Kajsa Nilsdotter under Färanäs Östregård*, afled den 23 dennes i den höga åldern af 96 år och några
månader. Hon efterlemnar äfven åldersstigna syskon, en syster 94 år och en broder 89 år,
skrifves till Sm.-P:n.
* skall vara backstugan Fridslund u. Färanäs Västregård. Kajsa Nilsdotter var född 1812-01-15
och avled 1908-04-23.

Ur Smålandsposten N:o 66 Onsdagen den 29 April 1908.
Omkommen. Inemot 70-årige N. P. Nord från backstugan Perstorp, Blädinge Jutagård,
hittades sanslös en liten bit från vägen sistlidne påsk. Han upptogs och omvårdades på
bästa sätt, men dog om ett par timmar. Den aflidne var en gammal trotjänare hos fabrikör
von Schéele i Alfvesta och var en dag på besök i sitt hem under påskhelgen. I fjor påskas
omkom på samma sätt en person i samma socken, skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 9 Maj 1908.
Minnesgåfva till prestman. Kyrkoherde I. Björnberg, som den 1 maj tillträdde Lekaryds
pastorat, erhöll före sin afflyttning från Blädinge, der han som komminister verkat i 17 år,
en minnesgåfva, bestående, af ett guldur med kedja af Halda fabrikat samt ett dussin matskedar af gammalt sifver. Minnesgåfvan öfverlemnades af kantor O. Svensson, som å
församlingens vägnar tackade Björnberg för hvad han verkat och gjort inom Blädinge
församling, hvarefter kyrkoherde Björnberg frambar sitt hjärtevarma tack för minnesgåfvan och kärlek, han fått röna, skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 115 Onsdagen den 29 Juli 1908.
En sommarutflykt, var i söndags anordnad till Oby herregård af Alfvesta blåbandsförening och dess barnafdelning ”Hoppets här”. Sedan den vackra platsen besetts, höll
pastor A. Dahlbäck ett varmt religiöst föredrag. Talaren varnade de närvarande att alltid
sky både rusdrycker och allt annat ondt, dervid ihågkommande lönen, det goda och rättfärdiga lifvet slutligen skall medföra, sedan det jordiska lefnadsloppet afslutats.
Sedan sång derpå förekommit och kaffe druckits i det fria, höll folkskollärare G. A.
Alveroth ett till de unga adresseradt, intressant och värmande fosterländskt föredrag, med
Blendasagan som utgångspunkt. Under återvägen till Alfvesta gjordes uppehåll vid det i
Blädinge vid stranden af sjön Salen resta minnesmärket med anledning af Blendasagan,
hvarvid sjöngs ”Vårt land”och som afslutning på utflykten ”Herre signe”.
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Ur Smålandsposten N:o 130 Måndagen den 24 Augusti 1908.
Svårt ormbiten, i ena foten, blef häromdagen en 20-årig dotter till hemmansegaren
Johan Danielsson i Norra Vahre, Blädinge socken, då hon var ute i skogen och plockade
lingon. Läkare måste genast tillkallas, men någon fara för lifvet föreligger ej, skrifves till
Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 17 September 1908.

Julens firande i Värend under 1800-talets förra hälft.
(För Smålandsposten af en allmogeman.)

Julen har i alla tider varit en kärkommen gäst. Mycket arbete med förberedelserna till
julen får göras, och har så varit förhållandet ej minst under gångna tider. Tröskningen,
som då allmänt skedde för hand, med slaga, hvilket upptog en lång tid, skulle om det var
bra, vara afslutad före jul. Tidigt om morgnarne, redan kl. 4 t.o.m. kl. 2, var arbetet å
logen i full gång. Som belysning å logen om morgnarne använde man sig af en mycket
primitiv lampa. En urholkad kålrot, fylld med skosmörja, hvari en veke blifvit placerad.
Skräddare och skomakare som då allmänt gingo omkring i bygden och utförde sina
arbeten, hade ett fasligt göre till jul, ty alla ville hafva något nytt i klädesväg till högtiden,
annars var det ej bra. Skräddarne fingo derför sitta uppe långt fram på nätterna med sitt
arbete. Fotogenlampor voro då ej gängse bruk, utan använde man sig af lyse med stickor.
Några lass med kvistfritt furuvirke åtgingos för hvarje år, endast för detta behof. Till julen
eller annars vid något högtidligt tillfälle stöptes talgljus. Till julen stöptes s.k. treklynniga
ljus.
Slagt och bykning utfördes två och tre veckor före jul. Ölet bryggdes endast några dagar
före jul. Mältningen af maltet utfördes i de flesta hem af husmodern sjelf, och skedde i en
i badstugan härtill särskildt anbragt ugn. På de ställen, der hemkvarnar funnes, voro dessa
strax före brygden ständigt i bruk med att krossa malt. Humle användes mycket som
tillsats till ölet. Mycket bröd bakades till jul. Det räckte ända till vårfrudagen. Särskildt
bröd bakades till att gifva till de fattiga, som då i stora mängder strax före jul gingo och
bådo om julbröd, hvilket jemte något sofvel å de flesta ställen skänktes dem. Något
regleradt fattigunderhåll var då ej kommet till stånd. När inköpen till jul – och äfven till
andra tillfällen – skulle göras, måste man företaga den långa resan till staden – Wexiö –
dåtida enda afsättningsort för landtmännens i dessa bygder jordbruksalster. Några landthandlande funnos ej på flera mil, men vandrande krämare gingo omkring och sålde kaffe
och socker samt åtskilliga kryddor. Hela deras lager var ej större än det rymdes i en låda
som bars på ryggen. Förbrukningen af kaffe var ej stor. Ville man rigtigt slå på stort köpte
man till jul ett skålpund kaffe samt lika mycket socker. Utgifterna till hela julinköpet
borde ej ha uppgått till mer än 3 – 4 kronor. De flesta julinköpen, förutom lutfisken,
gjordes vid ”Thomasmässo”, dåtida sista torgdagen före jul. Det hette då på småländskt
talesätt ”Thomasmässo-da´ är det marknad i var sta´”. Julbränvinet var då en nödvändighetsvara och kunde ej undvaras i något hem, ej ens i fattigmans. Priset var ej högre än 67
öre á 1 kr pr. kanna.
Så fort julskurningen skett, breddes långhalm på golfvet som fick ligga till julaftonsmorgon, och ersattes då med friskt afhackadt granris. Julaftons morgon eller dagen innan
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gingo soldaterna omkring och togo upp sina s.k. julkost. Denna utgjordes med en kaka af
bröd, sofvel, ljus, samt en kappe malt, pr. hvarje rotehållare. Förplägade blefvo de dugtigt, ty ingen ville vara sämre att bjuda.
Innan julduken om julafton blefvo uppsatt, var ej rätta julstämningen inne. Julduken
fästes i taket framme vid gafveln emellan de båda väggfasta sängarne. Hos förmögnare
bönder var duken af hellinne samt drällväfd. Kl. 12 julafton togs fritt från arbete, s.k. julafritt. Då skulle julskinkan vara kokt, och man doppade då i grytan. I regel tog husfadern
den första julasupen. Till samma tid på dagen skulle allt inomhus vara snyggt och städadt.
Ölet och julosten skulle vara på bordet, ljus satta i ljusastakarne och ljuskronan, julgran
deremot var ej så brukligt. Barnens julhögar tillagades på stora bordet, en hög för hvarje
barn, med ett äpple öfverst å hvarje hög. Som bordsprydnad fanns i en del hem ett äppelträd. Detta utgjordes af träfot i hvilken sattes en rund käpp, häri voro i äpplen istuckna
kvistar, – föreställande grenar. Foten kläddes sedan med papper. Trädet hade sin plats
midt på bordet.
Julkärfvar sattes julafton, en af hafre och en af korn. Äfven husdjuren voro julafton
ihågkomna med nytt friskt ”ströe” och något bättre foder.
Kl. 5 på julaftonen tändes julljusen som skulle brinna en stund, så att de blefvo lättare att
tända juldagsmorgonen. Julbrasan skulle om möjligt bestå af färsk nyhuggen björkved.
Kl. 7 läste husfadern i kretsen af sin familj, högt juldagens evangelium, och några julpsalmer sjöngos. Sedan så kreaturen utfordrats, spisades kvällsvard. Till julbordets rariteter
hörde ölet, julskinkan, ”hvitegröt”(risgryn), samt naturligtvis lutfisken. Derpå gick man
tidigt till sängs, för att orka tidigt upp till julottan. Personer funnos som på julaftonen
gingo s.k. ”årsgång”. Dessa fingo då se hvad som kom att hända i bygden påföljande år,
och man kunde genom särskilda förehafvanden få se sin tillkommande maka eller make.
Julnatten ansågs som mycket helig, och något ljus fick under hela natten brinna.
Till julottan skulle alla såväl unga som gamla, åkande eller gående begifva sig. Dessa
senare, som brukade vara ett större sällskap, hade som lyse under vägen ett bloss. Detta
hade förut blifvit tillverkadt af någon person i sällskapet, hvilket tillgick på följande sätt.
Ur badstugan hemtades en torr stång, som användts vid lintorkningen och som bearbetades med en yxa några alnar i toppänden, så att denna blef flingrig. Sedan fastgjordes
medelst trävidjor torr tjärved å detsamma.
Vid framkomsten till kyrkan lades alla blossen i en hög på kyrkbacken, såvida upplysande trakten vida omkring. Nykterheten var då ej så stor, bränvin medfördes af flera
personer och vid framkomsten till kyrkan, bjödos vänner och bekanta under tillönskan af
”God jul”. Så fort gudstjänsten var slut och prosten sagt ”amen”, lagade folket sig hem.
En formlig kapplöpning mellan gående och körande egde rum, i det troddes att den som
först kom ifrån julottan, fick först inbergadt, under det kommande året. Efter hemkomsten
från kyrkan och sedan man fått sig litet mat skulle man ut och ”skrämma skator”, ty tron
var den att om man kunde skrämma några, skulle man blifva lätt till arbete följande år.
Under juldagen gjordes inga besök, men höll man sig då hemma.
Annandags morgon samlades ortens manliga ungdom, hvar och en försedd med en häst
för att rida ”Staffans scheije”. Vanligtvis utkostymerades någon af något ovanligt i
klädesväg t.ex. träskostöflar och en bikupehatt på hufvudet. Personer funnos som engagerades endast för sådant. Man gjorde derefter påhälsningar i bygden med den utkostymerade som förridare. På de platser de hyllades med sina besök, blefvo de rikligen välfägnade med bränvin och ”skötekringlor”. Förplägningen blef till sist så riklig att många föllo
af hästarne. Derpå skulle man gå till kyrkan för att visa att man varit ”karl för sin hatt”.
Annandagen för öfrigt användes till jagt och superi.
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Från annandagen till trettondedagen hade man sina gillen. Dessa voro ej som nu med
många fina rätter, men var det ej så många rätter, så var det mera i sofvelväg och dryckjom. Sedan gubbarne fått sig några supar, togos långpiporna fram, och man slog sig ned
dragande sina frieri- och jagthistorier. Allt under den gemytligaste stämning, glömmande
hvardagslifvets besvärligheter.
Äfven ungdomen hade sina nöjen under julen. Man samlades hos hvarandra i trefliga
gillen, der allt gick lustigt till. Kom man i större sällskap gick man långdansen in, härmed
hedrande värdfolket. Julnötterna voro vid sådana tillfällen ett angenämt tidsfördrif. Muntra danslekar sådana som ”Nu är det jul igen”, och ”Anders Perssons stuga stod i ljusan
låga” m.m. utfördes. Vid sådana gillen anlitades bygdens fiolspelare. De fingo hela julen
gå från ställe till ställe, och spela på gillen som varade nätterna ut. Spelmannen blef till
slut så utsläpad, att han stundom fram på morgonen somnade med fiolen i hand. Han erhöll naturligtvis många ”spelsupar”, som gjorde sitt till. Innan man skiljdes, gick en af
pojkarna fram och uppsamlade spelpengar. Ingen skulle vara sämre än den andre, derför
gåfvo de flesta såsom den första börjat. En 30 – 40 riksdaler, kunde spelemännen sålunda
förtjena under julhelgen, en god inkomst vid dessa tider. Gästvänligheten var då mycket
stor, kom någon på besök under julen, kvitta hvem, skulle han rikligen undfägnas och
smaka julölet. Gick han utan att låta sig bjudas på något, sades han bära ut julen.
Till nyårsdagen gjordes ej mera arbeten, än som nödigt var med utfordring af kreaturen.
När sedan trettondagen varit ansågs julen vara slut, och man var inne i hvardagslifvet
igen. Kvinnornas spinnrockar togos då fram, och man började med spinningen af
”Sigfidsmessogarnet”.
A. C.

Ur Smålandsposten N:o 161 Lördagen den 17 Oktober 1908.
Ett högtidligt och hjertligt mottagande, egnades komminister K. Holm och hans familj,
då de den 8 oktober från Aneboda inflyttade till Blädinge, skrifves till Sm.-P:n.
Vid första stället i socknen bjödos de på förfriskningar, vackra äreportar hade blifvit
uppresta både vid kyrkan och prestgården. På senare stället vajade trenne nya svenska
flaggor, och var öfverallt festligt smyckadt. Församlingsbor hade talrikt infunnit sig i
prestgården, och vid ett väldigt kaffebord, rikligen försedt med allehanda godt dopp,
helsade de sitt nya prestfolk välkommet. Församlingen bekostade ock alla utgifter för
flyttningen, och ett trettiotal skjutsar, transporterade flyttsakerna från Alfvesta till
prestgården. När pastor Holm i söndags åtta dagar sedan höll sin inträdespredikan i
Blädinge, var kyrkan till trängsel fylld af åhörare, som andäktigt lyssnade till predikan
och med rörelse mottogo de hjärtliga helsningsorden till församlingen.

Ur Smålandsposten N:o 178 Måndagen den 16 November 1908.
En ståtlig råbock, fälldes i fredags morse af hemmansegaren Gustaf Petersson i Blädingeås Södregård, Blädinge.
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Ur Smålandsposten N:o 187 Onsdagen den 2 December 1908.
Högtidlig begrafning, egde i söndags före högmessans början rum i Blädinge med granar
i koret klädda kyrkan, då fröken Bertha Grönhagen från Espemoen, stoft vigdes till
grafvens ro. Sedan Ps. 451 v. 1-2 sjungits, förrättades jordfästningen enligt ritualen af
kyrkoherden N. M. Nilsson, hvarefter följde psalmsång. Under tonerna af en sorgemarsch
utbars derefter den rikt blomsterhöljda kistan och sänktes i grafven. Vid grafven läste
kaptenen D. von Sydow, en svåger till den aflidna, för tillfället med författade verser, i
hvilka den aflidnas ädla lifsgerning pietetsfullt tecknade och ett hjertligt tack för allt hvad
hon varit för sörjande föräldrar och syskon uttalades. Efter gudstjenstens slut voro
slägtingar och vänner inbjudna till middag å Espemoen.

Ur Smålandsposten N:o 195 Onsdagen den 16 December 1908.
En högtidlig skolfest. Aftonskola har under denna höst varit anordnad i Blädingsås
skolhus i Blädinge. I skolan, som hållits 3 kvällar i veckan, har deltagit ett 30-tal ungdomar och har undervisning i vanliga skolämnen, kommunalkunskap m.m. meddelats af
kantor T. Nikander. Dessutom hafva förekommit diskussioner samt föreläsning en gång i
veckan af pastor K. Holm om kyrkohistoriska bilder. Skolan afslutades för terminen
sistlidne måndags afton med en fest, till hvilken allmänheten inbjudits. I den nya, rymliga, rikligt upplysta med svenska flaggor, lefvande växter och enar vackert högtidsklädda skollokalen, som trots regnväder och dåliga vägar var till trängsel fylld med folk,
öppnades festen kl. 7 e.m. med afsjungande af Ps. 204 v. 2, hvarefter pastor Holm helsade
de närvarande välkomna, erinrande, att han tagit initiativet till festen i tanke att bereda de
unga nöje af den art, att de kunde få en god behållning och om möjligt dragas bort från de
många nöjestillställningar, der både kropp och själ förderfvas. Sedan ”Du gamla, du fria”
gemensamt sjungits, höll pastor Holm en intressant föreläsning om ”Den fornsvenska
lutheranska församlingen å Runö”. Derefter förekom omvexlande duettsång och unison
sång samt uppläsningar och deklamation af kantor Nikander och ynglingarne C. Snygg
från Hjelmaryd och C. Magnusson från Färanäs.
Efter några allvarsmaningar af pastor Holm till de unga afslöts festen med aftonbön och
psalmsång.
Till Kantor Nikander, som i dagarne flyttar till Wermland, hafva eleverna i aftonskolan
öfverlemnat en större penninggåfva, såsom synligt uttryck af deras tacksamhet för hans
arbete i skolan.

Ur Smålandsposten N:o 14 Onsdagen den 27 Januari 1909.
En ovanligt högtidlig gudstjenst, firades i Blädinge kyrka sistlidne söndag afton. Altartjenst efter särskild liturgisk ordning förrättades af pastor Holm, hvilken äfven höll en för
barn särskildt lämpad predikan öfver 1 Petr. 2:17 ”Hedren alla, elsken bröderna, frukten
Gud, ären konungen.” Sång framfördes solo samt af en barnkör inöfvad och ledd af
kantor Waldegren, som äfven med skicklighet skötte orgeln. I det vackra, rikligt upplysta
templet hade samlats så mycket folk från Blädinge och närgränsande socknar, att gamla
Blädingebor sade sig aldrig förr, hafva sett så mycket folk i sin kyrka.
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Ur Smålandsposten N:o 25 Måndagen den 15 Februari 1909.
Funnen död i sin stuga, blef söndagen den 7 februari gratialisten Johan Peter Carlsson
från Carlsberg under Näs i Blädinge socken, skrifves till Sm.-P:n.
Carlsson hade en längre tid legat sjuk och dervid vårdats af sin sinnessvaga hustru. Då
en granne nämnda söndag ville besöka den sjuke, vägrade hustrun, som väl tillbommat
ytterdörren, honom tillträde. Anande att ej allt stod rätt till, tillkallade han kommunalnämndsordföranden, hvarefter de bröto sig in i stugan. Vid inträdet befanns Carlsson
liggande död i sängen, och hade han då säkerligen legat död ett dygn. Hustrun som
menade, att han blott sof och ej fick störas, sökte på allt sätt förhindra de inträdande att
intaga befattning med den döde. Sedan anmälan gjorts till ortens kronolänsman och då
vid undersökning utrönts, att Carlsson ljutit en naturlig död, kommer han att i vanlig
ordning begrafvas.

Ur Smålandsposten N:o 42 Onsdagen den 17 Mars 1909.
Vid afskedet. Häradsdomaren P. Magni i Blädingenäs, Blädinge, hvilken vid nära 89 års ålder och efter en tjänstetid af
omkring 56 år som nämndeman nyligen entledigats från nämndemansbefattningen, blef vid Allbo häradsrätts sammanträde i
Alfvesta i måndags föremål för varmt erkännande och hyllning
från häradsbornas sida.
På initiativ af domhafvanden häradshöfding T. Blix, hade
inom Allbo insamling gjorts till en hedersskänk, som nu öfverlemnades och bestod af en större silfverbägare med inskription
samt en betydande penningsumma. Vid gåfvornas öfverbringande höll häradshöfding Blix ett hjertligt tal, hvar han
tackade hr. Magni för hans under den sällspordt långa tjenstetiden städse ådagalagda nit, redbarhet och duglighet. Den gamle häradsdomaren tackade under rörelse för hedersgåfvorna, som för honom skulle vara
kära bevis för häradsbornas välvilja.
Hr. Magni var senare inbjuden till middag i sällskap med häradsrätten och var der ytterligare föremål för hyllning.

Ur Smålandsposten N:o 104 Torsdagen den 8 Juli 1909.
Åskeld. Under det häftiga åskväder, som åtföljdt af stridt regn och delvis hagel, i tisdags
vid half 3-tiden drog öfver Blädinge och Vislanda socknar, antände blixten hos hemmansegaren Johannes Johansson i Ekehvarfven, Blädinge socken, en stallbyggnad, som jämte
den närliggande ladugården nedbrann. Det nedbrunna var försäkradt i Vislanda pastorats
brandstodsförening.

Ur Smålandsposten N:o 128 Torsdagen den 19 Augusti 1909.
Rånad. Då 16-årige drängen Johan Magni Augustsson från S. Vahre, Blädinge socken
förra veckan reste hem från Husaby kvarn och hade kommit ett stycke inom Ströby skog
upphanns han af en cyklist, som innelät sig i samtal med honom, hvarefter han befallde

127

honom lemna ifrån sig de penningar, som han hade. Drängen vågade icke annat än lyda
och framräckte med svidande hjärta sin börs med inneliggande kr.1,50 hvilka cyklisten
tog, hvarefter han vände åter samma håll han kommit. Sin klocka fick drängen behålla
under tillsägelse: ”Du är väl fattig din stackare”. Man kan lätt tänka sig att, var någon
fattig, så var det rånaren, ty eljest hade han väl icke tagit från en 16-åring hans penningar.

Ur Smålandsposten N:o 137 Lördagen den 4 September 1909.
En högtidlig begrafningsakt, egde i torsdags rum i Blädinge för tillfället med växter och
grönt klädda kyrka, då stoftet efter aflidne f. häradsdomaren P. Magni vigdes till den sista
hvilan. I sorgehuset talade kyrkoherde N. M. Nilsson om döden, uppståndelsen och det
eviga lifvet.
Sedan begrafningsprocessionen anländt till kyrkan, inbars den rikt blomsterhöljda kistan
i densamma under tonerna af en sorgemarsch, utförd af organist J. V. Waldegren, hvarefter sedan Ps. 452 v. 1 sjungits, griftetal med ledning af 1 Kor.br. 15: 1-2 hölls af församlingens komminister K. Holm, som också förrättade jordfästningen, hvilken afslöts
med Fader vår. En kör sjöng derpå en hymn, hvarefter uppstämdes Ps. 452 v. 2. Derpå
trädde komminister K. Holm för altaret och, sedan sången tystnadt, själf sjöng begrafningsmessan. Den högtidliga akten afslöts med Ps. 480.
Till den aflidnes bår hade sändts många vackra kransar.

Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 16 September 1909.
Elgjakten. En vacker elgtjur sköts i måndags å egna egor af landtbrukaren S. M. Nilsson
i Ulfvagrafven, Blädinge socken. Vid försäljning i Alfvesta bringade jaktbytet den nätta
summan af kr. 142,50.

Kyrkobesökare i Blädinge.
Bilden förmodligen tagen någon gång under 1890-talet.
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