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Ur Smålandsposten N:o 110 Måndagen den 22 Juli 1912.  

  

Sin första sommarfest, firade logen ”Blendas minne” af I.O.G.T. på söndagen.   Festplatsen, på 

gårdsplanen med en bredvidliggande skuggig björkdunge i Blädinge Jutagård, var vackert smyckad 

med svenska flaggor, kulörta lyktor, blomster- och löfdekorationer. Bortåt 400 personer från när och 

fjärran hade kommit tillstädes för att se och höra hur nyktert folk roar sig på ett nyktert sätt.    Sedan 

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

som vid nöjet på den för tillfället nyuppförda dansbanan efter festens slut – gifvit några 

musiknummer, höll journalisten Wilhelm Norrxxxx tal, hvilket belönades med lifliga applåder. 

Programmet utfylldes dessutom med deklamation m.m. Förfriskningar var ytterst väl sörjt med, 

arrangörerna gifvas en särskild eloge för alltigenom präktiga anordningarna för festen.    Det var den 

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

 

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

  

Jubilerande nykterhetsloge i Blädinge.  Logen ”Blendas minne” i Blädinge firade på söndagen 25-

årsjubileum i samlingslokalen i Blädinge.   Den mycket talrika publiken hälsades välkommen av 

lantbrukaren K. Magnusson, Färanäs, varpå följde unison sång. Tillsynslärare G. Lücklig, Växjö, höll ett 

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

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

tillfället författad versifierad hyllning med anledning av jubiléet. I övrigt medverkade Blädinge 

hembygdskör under ledning av kantor G. Johansson med några livliga och uppskattade sånger. Efter 

detta togs paus för kaffeservering, varunder sångkören utförde ett knippe sånger. Härefter uppförde 

ett knippe sånger. Härefter uppförde Alvesta goodtemplares teateramatörer den 

nykterhetsbetonade pjäsen ”Ödets dag”, som fick ett ypperligt framförande och mottogs med starkt 

bifall. Den offentliga festen avslöts med ett anförande av hr K. Magnusson, som tackade publiken och 

de medverkande.   Vid en högtidsloge, vilken därpå hölls av hr Lückligs presidium, intogos tvenne nya 
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medlemmar i logen. Veckotidningen ”Folket i Bild” hade med anledning av jubiléet översänt en ståtlig 

ordförandeklubba, vilken överlämnades av logens L.D. Hr                  K. Magnusson föredrog en mycket 

intressant redogörelse, som med anledning av jubiléet utarbetats, varav bl.a. framgick, att logen 

bildades efter ett föredrag av konservatorn       S. Nygrelli, Halmstad, den 9 dec. 1911. 

Medlemsantalet som vid starten var 17, har växlat mellan denna siffra och 40. Härefter överlämnade 

hr Lücklig å logens vägnar 25årsdiplom till lärarinnan fröken Klara Snygg, fru Alma Olsson samt 

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

anförande, tackande dem för deras goda insatser till Goodtemplarordens fromma.  

Mätaravläsaren   A. E. Olsson, Växjö, framförde å Kronobergs distriktsloges samt å logen ”Håkan 

Sjögrens” i Växjö vägnar dess varmaste lyckönskningar med anledning av jubiléet. Lantbrukaren K. 

Karlsson, Vislanda, talade å logens ”Blendas” och logen ”Wieselgrens förhoppnings” i Vislanda vägnar 

och hr N. Johansson för logen ”Växjö” samt lantbrukaren E. Gustavsson, Alvesta för logen ”Friska 

viljor” i Alvesta. Så hölls ett anförande av hr Magnusson, som särskilt tolkade den tacksamhet, logen 

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

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

aldrig svikande intresse att föra logen framåt.   Som avslutning hölls ett varmhjärtat, kärnfullt 

anförande av hr Lücklig. 

 

Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 22 Juni 1950. 

Logerna Värend och Bländas minne, har haft gemensamt möte i tisdags i Blädinge.    Lantbrukare K. 

Magnusson, Färanäs, uttalade sin glädje över att organisationen de båda logerna emellan är så fast 

utbyggda, att de kan åstadkomma programutbyte.   Ett rikt kaffebord var dukat, och Alvesta 

musikstudiecirkel underhöll med musik. Formgravör I. Andersson, Alvesta, höll sedan ett anförande, 

på vilket följde uppläsning och sång. Frågesport var också anordnad mellan de båda logerna, varvid 

en Blädingeflicka vann det uppsatta priset. Kvällen slöts med en ceremoni utanför 

godtemplarlokalen. 

 

Ur Smålandsposten N:o 126 Torsdagen den 17 Augusti 1950.  

  

Sommarmöte i Blädinge, anordnas på söndag av Kronobergs läns nykterhetsförbund i samband med 

logen ”Blendas minne”.   Programmet upptar servering av kyrkkaffe, tal av rektor Sven Hultman, 

Kronoberg, Växjö, underhållning av Alvesta Godtemplares musikcirkel.   Rektor Hultman predikar 

samma dag vid högmässan i Blädinge kyrka. Kyrkbuss avgår från Södra Vare. 

 

Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 6 September 1958.  

  

Alvesta–Blädinge IOGT på utfärd.  IOGT-logerna Friska viljor i Alvesta och Blendas gille i Blädinge har 

gjort en utfärd på cykel och med bil till Uno Nilsson, Geramon, Hjortsberga.   Programmet upptog 

visning av gården, dragspelsmusik, idrotts- och skämttävlingar samt färgbildsunderhållning. Åke 

Ljung, Alvesta visade en kollektion vackra färgbilder från Norrvikens trädgårdar i Båstad. Utfärden 

samlade 40-talet medlemmar. 
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