
Blackstads socken  
Socknens areal är drygt 83 kvadratkilometer. Socknen är en kupe-
rad skogsbygd rik på småsjöar. De största insjöarna är Långsjön, 
som delas med Hallingebergs socken, och Hallången. Det finns två 
naturreservat i socknen: Hultserum och Ålhults urskog som båda 
ingår i EU-nätverket Natura 2000. 

Blackstads socken har medeltida ursprung. Socknen har tillhört 
samma fögderier och domsagor som Södra Tjusts härad. De in-
delta soldaterna tillhörde Kalmar regemente, Sevedes kompani 
och Andra livgrenadjärregementet, Tjusts kompani. Den enda in-
delta båtsmannen tillhörde Tjusts båtsmanskompani. Sätesgårdar 
var Trästads säteri och Källsbergs säteri. I Grönhult fanns förr ett 
gästgiveri. 

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrk-
liga frågorna till Blackstads församling och för de borgerliga frå-
gorna till Blackstads landskommun. Landskommunen inkorpore-
rades 1952 i Locknevi landskommun och när denna upplöstes 
1971 uppgick Blackstad i Västerviks kommun. Församlingen upp-
gick 2012 i Hallingeberg-Blackstads församling.  



Hembygdsgården 

Blackstad hembygdsgård består av den s.k. Haghultsstugan, 
byggd 1790 och skänkt av Stig och Inga-Maj Johansson i Hultse-
rum 1984. Stugan plockades ner och uppfördes på en plats allde-
les utanför kyrkogårdsmuren vid Blackstad kyrka. Stugan invigdes 
1990, alltså 200 år efter byggnationen, som Blackstad Hembygds-
gård. 

Hembygdsföreningen har också ett litet gårdsmuseum Svensborg, 
skänkt av Lilian och Sven Johansson i Lundaborg. Där finns en stor 
mängd snickarverktyg m.m. 

Föreningen förfogar också över det gamla sockenmagasinet där 
föreningen förvarar en del äldre saker, exempelvis skålen till en 
dopfunt från 1200-talet och en så kallad pliktestock. 



Blackstad Bygdegård 

Bygdegården är en viktig samlingsplats. Här anordnas danser 
några gånger per år. Blackstad IF anordnar aktiviteter för ungdo-
mar och vuxna fyra kvällar i veckan under vår och höst. Uthyrning 
för privatfester är också en del av verksamheten. 

Blackstad Bygdegård byggdes 1937 efter ett förslag 1933 från SLU 
(Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund). En sjumannakommité 
utsågs för att styra med lokalfrågan. Platsen för bygdegården ut-
sågs bl.a. efter att en hästsko (!) hittades på en av de tänkbara 
platserna, något som enligt folktron betyder tur.  

Kostnaderna för byggnationen som påbörjades i mars 1937 upp-
gick till 24 450 kr. Byggnaden var i stort sett klar den 1 oktober 
samma år. Den 27 november hölls en efterlängtad invigningsfest 
under mycket ståhej, med dans och annan underhållning och som 
resulterade i 120 kr i nöjesskatt till kommunen!  

Lokalen användes till möten, familjefester, offentliga danser m.m. 
och söndagskvällar visade sedan "Bio-Calle" film, fram till och 
med 1957. År 1944 fick Bygdegården bli flyktingförläggning till 
200 baltiska flyktingar. Från 1945 och fram till 1960-talets början 
var Blackstad ett av de populäraste dansställena i norra länsdelen 
med upp till 1 100 besökare...  

År 1964 såldes bygdegården till ingenjör Isaksson som startade 
företaget El-teknik som sysselsatte några anställda med monte-
ring av elektriska komponenter i elskåp. Företaget gick i konkurs 
1968. 

Så hamnade bygdegården "i malpåse" fram till 1971 då det påbör-
jades en stor renovering mestadels med ideella krafter. Ett år se-
nare var det invigningsfest, Blackstad Bygdegårdsförening bilda-
des och platsen blommade åter upp som "danspalats" under en 
period, där alla den tidens mest kända dansband spelade och 
drog storpublik med upp till 1 500 besökare! 

 



Från 1991 och framåt fungerade byggnaden mest som fritidsgård, 
till scoutverksamhet, idrottshall och privatuthyrning m.m. Några 
styrelser senare år 2010 upptogs iden med danser igen. Det har 
hittills fungerat bra och ger ett överskott till en ständigt pågående 
renovering av den stora byggnaden. Nuvarande styrelse behöver 
därför inte känna sig sysslolös och ser Ijust på Bygdegårdens fram-
tid. 



Taxi till bröllopet 
Uno Karlsson från Kleva i Blackstad kompletterade lantbruket 
med att köra taxi. Här skjutsar han brudparet Emmy och Helge 
Fransson, Haganäs Kleva. Uno Karlssons syster, Elin Karlsson, är 
passagerare och bröllopsvittne. 

Fotograf: Edla Gustavsson, Spårelund, Blackstad - där fotografe-
ring skett, år 1929. 

 

 



Skomakare Albert i Veneberg 
Skomakare Albert Liljeberg, Veneberg, Blackstad, föddes 1877. 
Albert Liljeberg växte upp i Veneberg tillsammans med sin mor, 
far och 6 syskon.  

Albert Liljeberg gick aldrig i skolan utan fick läsundervisning av 
sin mor. I stället för att gå i skola blev det för Alberts del att vid 
tidig ålder börja arbeta. Hans far sa: "Det duger inte längre att du 
Albert ska skene på backa o slå dank, så nu får du följe med mig i 
bya och lappe sko". Han lärde yrket av sin far och förblev verk-
sam som skomakare under sin levnad. Albert Liljeberg levde en-
sam i Veneberg fram till sin död 1961. 
 



Utflykt i det gröna  
Blackstads "socitet" på utflykt i det gröna år 1902, genom bl.a. 
Ernst och Beda Pettersson, Maria Nilsson - som spelar följt, 
Hanna Gabrielsson, Karls Johansson från Trästad och Ellen 
Wistedt som sitter i stolen. 



Blackstad ålderdomshem 

Blackstad ålderdomshem och kommunalhus byggdes omkring 
1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här läggs grunden till ålderdomshemmet omkring år 1920, ge-
nom Petrus Johansson från Södra Vi, Hugo Johansson från Döve-
stad Blackstad, Strömkvist från Södra Vi, Algot Karlsson från Gås-
dalen Blackstad och Nils Karlsson från Södra Vi. 

 

Här ser vi från väns-
ter; föreståndarin-
nan Lotten Jonsson 
och barnmorskan 
Hanna Sundqvist. 



Shellmacken i Blackstad 
Här står Arthur Johansson vid den nybyggda macken i Blackstad. 
Shellmacken började med två pumpar 1943. Så småningom bygg-
de Arthur till med en kiosk där man sålde smörjmedel och tillbe-
hör samt glass och godis.  



Blackstad Sparbank  
Blackstad Sparbank grundades redan 1 maj 1872.  Det första pro-
tokollet som nämner banken är daterat 25 november 1871.  Där 
föreslås en distriktssparbank för Blackstad, Locknevi, Hallingberg 
och Odensvi socknar. Banken kunde starta sedan man samlat 
grundfonden på 500 Riksdaler. Sparbankens första ordförande 
blev C M Roback.  

Bankens fastighet i Blackstad invigdes den 13 december 1929. 
Blackstad Sparbank fusionerades med övriga Sparbanker i Tjust 
den 22 december 1969.  

Verksamheten i bank huset i Blackstad fortsatte till 1997. Numera 
är Bankhuset i Blackstad bostad.  

På bilden syns Aina Bjerkinger och Bo Backstad mångåriga med-
arbetare på Banken i Blackstad.  



Blackstad skola 
Blackstad skola byggdes 1953 och omfattar idag både förskola, 
fritidshem, låg- och mellanstadie. I anslutning till skolan finns den 
uppskattade utomhuspoolen som är öppen för både skolans barn 
och alla andra badsugna mellan 15 maj och 15 september. Under 
hösten 2016 kommer en ny byggnad i anslutning till skolan för en 
förskola att färdigställas. 




