
 

En historik över 

Blädinge Skyttegilles åttioåriga 

tillvaro 

AV JOHAN KARLSSON 

ÅR 1882 var det några kunniga och framsynta män i Blädinge, som började 

agitera för bildandet av en skytteförening. De egentliga initiativtagarna var 

kyrkovärden O. M. Danielsson och hemmansägaren senare riksdagsmannen 

P. M. Olsson Blädinge Jutagård. Söndagen den 30 juli 1882 hade initiativ

tagarna kallat de personer som var intresserade av saken till sammanträde i 

Blädinge Jutagård. 
Vid detta sammanträde var det endast sex personer som mötte upp. Detta räckte 

dock till styrelse som skulle bestå av fem personer. 

Ordförande blev kyrkovärd Danielsson, vice ordf. lantbr. O. A. Johansson 

Blädinge Västregård, sekr. P. M. Olsson, kassör Gustav Olsson, Blädinge Jutagård, 

och sexmästare Johan Karlsson Blädingenäs Smedsgård. Den sjätte som inskrev sig 

i föreningen den dagen var lantbr. Johan A. Johannesson Blädinge Jutagård. De 

närvarande beslöt bilda Blädinge Skytteförening och antog följande stadgar. 

Skytteföreningen består af äldre och yngre personer som äro för dess ändamål och 

syften intresserade, vilka huvudsakligast äro att utbilda skickliga skyttar, för vilket 

ändamål föreningen anordnar skjutmöten samt att hålla diskussioner över sådana 

ämnen som avser nytta och nöje. 

Varje medlem erlägger 1 kr. i årsafgift som bör betalas före juli månads 

slut. Nytillträdande medlem skall dessutom erlägga en inträdesafgift som 

motsvarar förutvarande medlems delaktighet i föreningens tillgångar, såväl 

kassabehållningen som dess inventarier enligt senast upprättad årsräkning. 
För att ombesörja föreningens angelägenheter väljes för tre år en styrelse af fem 

ledamöter, nämligen: ordförande, som vid föreningens möten och sammankomster 

förer ordet och vakar över att föreningens stadgar och beslut noggrant efterföljas, 
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vice ordf. att tjänstgöra vid ordf. frånvaro, sekreterare att föra protokoll, emottaga 

och besvara till föreningen ställda skrifvelser samt jämte ordf. utfärda kallelse till 

föreningens skjutmöten och sammanträden, kassör som förvaltar och redovisar 

föreningens kassa, sexmästare, som har att verkställa vad som ej åt den övriga 

bestyrelsen är uppdraget. 

Föreningen sammanträder till ordinarie skjutmöte varje år i slutet af juli 

eller början af augusti månad då styrelsens räkenskaper och förvaltning från 

föregående år granskas och val af lediga befattningar företagas. 

Extra skjutmöte och sammanträden hålles då styrelsen sådana beslutar eller då 

minst fem föreningsledamöter hos styrelsen därom göra skriftlig anmälan. Utgifter i 

och för årsmötet bestrides af föreningens kassa men för extra tillställningar af 

deltagarna. Kallelse till föreningens skjutmöten och sammanträden utfärdas 

af styrelsen tre veckor före skjutmöte och minst en vecka före sammanträde. 

Vid diskussioner och afgörande af föreningens angelägenheter får hvar och en 

yttra sig i den ordning han af ordf. begärt och erhållit ordet. Då skilda meningar 

uppstå företages omröstning om så yrkas. Falla rösterna lika för olika meningar 

gäller den mening som ordf. biträder. Val skall då så yrkas företas med slutna sedlar. 

Mellan lika röstetal skiljer lotten. 

S 6 och 7. 

Frånvarande medlem får åtnöja sig med de närvarandes beslut. Föreningsmedlem 

som är boende utom Blädinge kommun är skyldig att för sekreteraren uppgifva sin 

adress samt om så skulle befinnas nödvändigt, själf betala portoafgifter för kallelse 

och annan korrespondens med föreningen. 

Medlem som ej i behörig tid inbetalar bestämd årsafgift eller icke ställer 

sig föreningens stadgar och beslut till efterrättelse varder från föreningen 

utesluten. Medlem, som på grund häraf eller på egen begäran utträder ur 

föreningen, äger ej rätt återfå till föreningen inbetalda medel eller delaktighet 

i föreningens tillgångar. 

Förändringar af föreningens stadgar får göras å ordinarie möte och å 

sammanträde eller extra skyttemöte endast i det fall därom i kallelsen särskilt 
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utsättes. I fråga om föreningens upphörande får ej afgörande beslut 

fattas utan två ordinarie mötens sammanstämmande beslut. 

S 10. 

Vars och ens skyldighet är att vid föreningens skjutmöten iakttaga all möjlig 

varsamhet vid användandet av skjutvapnen. 

Tillägg till ovanstående stadgar enligt beslut på ordinarie årsmöte den 4 

aug. 1883. 
Kallelse till möten och sammanträden skulle ske på så sätt att några av 

medlemmarna får sig tillställda skrifvelser med namnen på de medlemmar, som de 

i sin tur skola kalla, samt att föreningens namn skulle blifva Bländas skytteförening. 

Redan samma dag som föreningen bildades företog de närvarande en mindre 

provskjutning på kort håll mot en mindre tavla. Skjutningen försiggick på Byön i 

Blädingeviken. De närvarande beslutade att till nästa söndag, således den 6 aug. 

1882 inbjuda alla intresserade församlingsbor till ett skjutmöte. Härvid skulle ur 

föreningens kassa utdelas 3 pris. Första pris å 1 krona, 2 å 60 öre och 3 å 40 öre. 

Enär inga bakladdarevapen fanns tillgängliga måste skjutningen försiggå med 

gamla mynningsladdare och hemmagjorda kulor. Vid detta möte anmälde sig 12 nya 

medlemmar till inträde i föreningen, — varför deltagarna i denna första tävlan var 

18. Första pris erövrades av O. M. Danielsson, andra av Johan August Johannesson 

och tredje av P. M. Olsson, samtliga Blädinge Jutagård. 

Vid ett extra skjutmöte, som hölls den 14 maj 1883 i Blädinge Jutagård anmälde 

sig fem nya medlemmar. Dessa fingo förutom årsavgiften erlägga en inträdesavgift 

av 22 öre vardera motsvarande deras blivande andel i för- 

eningens tillgångar. Enär föreningen inte hade andra vapen än 

mynningsladdare förekom ingen prisskjutning utan endast övningsskjutning 

vid detta möte. 

Av f. d. lantmannaföreningsmedlemmar överlämnades som gåva 3 kr 50 öre 

till föreningens kassa. Behållningen vid detta möte blev netto 83 öre vilket 

beslöts att avsättas till föreningens kassa. 

Årsmötet för 1883 hölls på Byön lördagen den 4 augusti. Vid detta möte ingick 

12 nya medlemmar. Dessa fick förutom årsavgiften erlägga 41 öre i inträdesavgift, 

utom 3 av dem som hade varit delaktiga i lantmannaföreningens gåva, vilka endast 

betalade 27 öre var. Vid granskning av föregående års räkenskaper visade det sig 

att föreningen hade en kassabehållning av 2 kr 25 öre och inventarier för 1 kr 75 öre 

tillsamman 4 kr. 
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Den 7 okt. 1883 hölls ett extra skjutmöte i Blädinge Jutagård. Härvid inskrev 

sig 7 nya medlemmar vilka i inträde fick erlägga 60 öre var. Vid den 

övningsskjutning som företogs med mynningsladdarna på 70 meters avstånd deltog 

33 skyttar. Bästa resultat uppnådde August Johansson Blädinge Västregård. 

Nettobehållningen för mötet blev 3 kr. 98 öre, som beslöts avsättas till kassan. E. 

Ramberg Ramsåkra överlämnade till kassan 19 öre som han skulle haft i ersättning 

för lika många hemmagjorda blykulor. 

Vid årsmötet 1883 hade beslutats att till nästa år om mÖj1igt skaffa mera lämpliga 

skjutvapen. Detta lyckades även genom att sergeant C. V. Johnsson Blädingenäs 

utverkade att föreningen ur kronans förråd å Kronobergshed fick låna några 

remingtongevär. Dessa måste dock den första tiden efter varje skjutning återlämnas 

och först efter förnyad ansökan åter lånas. Detta var en ganska tungrodd anordning. 

Senare fick de dock lånas på längre tid. Nu kunde inte föreningen längre ha sina 

skjutövningar på Byön, varför en skjutbana måste anläggas. Denna blev förlagd till 

P. M. Olssons marker å Blädinge Jutagård. Dock måste de vid längre avstånd skjuta 

över G. Jonassons marker. 

Vid årsmötet 1884 hade föreningens kassabehållning stigit till 24 kr 32 öre samt 

inventarier för 3 kr 87 öre. 

När de nu fått goda vapen att skjuta med blev intresset stort bland bygdens folk. 

Till detta bidrog kanske till en viss del de festliga samkväm som styrelsen i samband 

med prisskjutningen ordnade och till vilka bygdens damer var inbjudna. Bland 

föreningens medlemmar fanns många goda sångare, 

som ur sitt rika förråd av fosterländska sånger förhöjde stämningen. Sånger 

ur Gluntarna var särskilt omtyckta. 
Under de närmaste åren därefter utvecklade Blädinge Skytteförening en livlig 

verksamhet. Vid varje möte kom det till nya medlemmar. Och särskilt tävlingarna 

var mycket uppskattade. 

En bidragande orsak var nog den goda ordning och disciplin som alltid var 

rådande vid mötena och vilket ledningen inte gjorde något avkall på. Ett exempel: 

Vid årsmötet 1888 beslutades att varje medlem, som kom mer än en halv timma 

försent till sammanträde eller skjutmöte, skulle böta 10 öre till kassan. 

Enär det inte fanns någon skytteförening i Alvesta eller Vislanda var det många 

intresserade ungdomar från dessa trakter som sökte sig till Blädinge Skytteförening 

under slutet av 1880- och början av 1890-talet. Från Alvesta var det flera kända 

namn såsom handlaren Adolf Johansson, åkare Klas Engkvist, J. Nordström 

Benestad, m. fl. Från Vislanda var det handlaren Karl Samuelsson, Uno och Axel 

Lindahl, Elof Ydén och många andra. Den verklige veteranen är den nu 92-årige 
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grosshandlaren Emil Svensson Vislanda. Han skrev in sig som medlem i föreningen 

den 11 aug. 1888. 

Nu förflytta vi oss till 1893. Då började en ny era i föreningens historia. Dels 

beslutades vid årsmÖtet att ändra namnet till Blädinge Skyttegille och dels att 

omarbeta föreningens stadgar och hos vederbörande myndigheter få dem stadfästa 

så att statsbidrag kunde erhållas. Till att ombesörja detta valdes ordf. O. M. 

Danielsson, sekr. P. M. Olsson och handl. Axel Pettersson. Vid denna tid hade 

fÖreningen 76 inskrivna medlemmar. Dessa nya stadgar blevo dock icke länge 

gällande. 

Den frivilliga skytterörelsen hade här i Sverige tagit sådana proportioner att en 

centralstyrelse för hela Sveriges skytteföreningar måste tillsättas. Och för att få 

jämställighet över det hela utsände Centralstyrelsen förslag till stadgar, vilka 

Blädinge skyttegille enhälligt godkände vid ett extra möte den 20 juli 1894. Dessa 

stadgar innehöll bland annat den bestämmelsen att Blädinge skyttegille skulle 

ansluta sig till Kronobergs läns skytteförbund, samt erkänna Centralstyrelsen för 

Sveriges frivilliga skytteföreningar. Dessa stadgar är med mindre ändringar ännu 

bestående. 

Detta år blev på många sätt ett minnesår i Blädinge skyttegilles historia. 

Blädingesone@baningenjör August Åhslund, Karlshamn skänkte 50 kronor till 

priser samt även en vacker minnessten rest vid den ättehög som ligger strax intill 

den dåvarande skjutbanan. HÖgen kallas Bländas kulle och är ett minne av sägnens 

Blända ärofulla bragd någon gång i tidiga medeltiden. Detta värdefulla minnesmärke 

invigdes den 30 november 1895 med en stor högtidlighet varvid tal hölls och 

Blädinge sångkör medverkade. 

Här vid sjön Salens strand skall enligt sägnen våra förfäder redan i den grå 

forntiden samlats till ting för att handlägga bygdens angelägenheter. 
På stenen står följande att läsa. >Värends söner hägne fosterbygden 20/11 1892.» 

Orsaken till att det står just detta datum är att den dagen fattades det ett 

riksdagsbeslut som gav vårt försvar en väsentlig förbättring, och det var detta 

riksdagsbeslut som hembygdsvännen Åhslund på detta sätt ville hugfästa. 

Riksdagsbeslutet innefattade 90 dagars allmän värnplikt, och troligen är Värend den 

enda bygd i Sverige som har ett minnesmärke över detta viktiga beslut. 

Och nu några ord om denne man, som så hedrade sin hembygd. August Åhslund 

föddes i en backstuga på Blädingeås Östregård den 17 okt. 1858. Hans föräldrar var 

Petter skomakare och hans hustru Anna. Ordentliga, gudfruktiga och hederliga 

människor men mycket fattiga. Ja man kan säga att familjen var en av de fattigaste 

bland de fattiga. Sonen August började sin järnvägsmannabana som pinnapojke åt 

en schaktmästare. När han skulle lämna hemmet första gången för att söka sin lycka 

ute i världen skickade modern med honom en liten ask med lite av hemmets jord i. 
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Det var för att om hemlängtan blev för svår skulle han ha något från hemmet. Och 

hon hade inte något annat att giva honom. Denne backstugepojk lyckades genom 

självstudier och sin goda begåvning samt en okuvlig energi arbeta sig upp till 

ingenjörsposten vid Karlshamn-Vislanda järnväg. Även hans broder blev 

järnvägsman och slutade som banförman. Under de sista åren av sin levnad bodde 

ingenjör Åhslund först i Sala sedan i Uppsala, där han den 18 okt. 1937 avled. Han 

hade dessförinnan uttalat en önskan att få vila i sin hembygds jord, varför han blev 

begraven på Blädinge kyrkogård. 

Nu förflyttar vi oss till år 1902 och skyttegillets verksamhet. Då drabbades 

det av en motgång. Föreningen hade under många år haft sekreteraren P. M. 

Olssons tvättstuga till materialbod och där laddades även skotten. Detta gick 

så till att föreningen köpte skott till prisskjutningarna. Sedan omladdades 

hylsorna och dessa skott användes vid övningsskjutning. Likaså var 

huvuddelen av skjutbanan, så länge de sköt på hundra meter och lite 

däröver förlagd på P. M. Olssons marker. När de skulle skjuta på 200 och 300 

meter måste de skjuta över en hörna av lantbrukare Gustav Jonassons marker. 

Vid årsmötet 1902 inlämnade Jonasson en skrivelse vari han förbjöd all 

skjutning över hans ägor. Genom detta förbud blev skjutbanan oanvändbar 

varför styrelsen fick i uppdrag att om möjligt hyra en annan plats för 

skjutbanan. 1904 kunde saken ordnas genom tillmötesgående från inspektor 

T. H. Sandal, Blädingenäs. Han upplät plats till en ny skjutbana (på dess 

nuvarande plats). Denna var i början ganska provisorisk, tavlorna var fästade 

vid käppar som nedstacks i jorden. Något eller några år senare byggdes en 

riktig skjutvall. Detta utfördes huvudsakligen genom frivilligt arbete av 

skyttegillets medlemmar. Sedan gick skyttegillets verksamhet friktionsfritt. 

1913 fick skyttegillet sina första vandringspris. Det var Blädinge församlings 

damer som skänkte två bägare. En större för 300-metersskyttarna och en mindre för 

200-metersskyttarna. Villkoren för att bli ägare till dessa var 

 

att pristagaren skulle erövra dem 3 år i följd. Detta år hölls prisutdelning i 

samband med en trevlig skyttefest hos lantbrukaren Johan Karlsson 

Hjälmaryd. 

Vid årsmötet den 22 febr. 1914 beslöts att följande personer skulle inväljas till 

skyttegillets hedersledamöter. Nämligen kyrkovärd O. M. Danielsson Blädinge, 

riksdagsman P. M. Olsson Blädinge, kyrkovärd Gustav Olsson Ramsåkra, lantbr. O. 
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A. Johansson Blädinge, N. J. Viberg Blädinge, inspektor T. H. Sandal Blädingenäs, 

lantbr. Olof Pettersson Benestad, inspektör O. Engnell Blädinge, lantbr. Aron 

Nilsson Blädinge, komminister K. B. Holm Norra-Vare, godsägare Per Gustafsson 

Benestad, nämndeman C. M. Johansson Södra-Vare, ingenjör August Åhslund Sala 

och kantor Oskar Andersson Voxtorp. 

Detta år hade kyrkovärd Gustav Olsson Ramsåkra upplåtit plats för 

skyttegillets festligheter i samband med prisskjutningen. Under de närmast 

följande åren gick föreningens verksamhet i sina vanliga spår. 
1919 beslöt skyttegillet att fira 25-årsminnet av Bländastenens tillkomst. Ingenjör 

Åhslund, som nu var bosatt i Sala, var kommen på besök till hembygden. Och så 

firades 25-årsminnet med tal och sång vid en enkel fest på denna sagoomspunna 

plats. Telegram avsändes till Hans Maj:t Konungen och Ordföranden i 

Centralstyrelsen för de frivilliga skytteföreningarna General Uggla. Konungens 

svarstelegram var av följande lydelse: »Framför till skytteföreningen mitt hjärtliga 

tack för det vänliga hälsningstelegrammet. Gustaf». Från General Uggla anlände 

följande skrivelse. > Till Blädinge skytteförenings styrelse. Härmed får jag på det 

hjärtligaste tacka för det i dag mottagna telegrammet från föreningsmötet vid 

Bländas sten avsänt av herrar Åhslund, Nilsson och Espling. De minnen, som 

Bländas sten är satt att hugfästa och vakta, värma fosterlandsvännernas hjärtan, och 

jag gläder mig att skytteföreningens ledare, själva eldade av den glöden genom dem 

sprida fosterlandskärlekens hänförelse till deltagare av alla åldrar. Må den elden 

aldrig slockna varken i Bländas hemtrakt, det sköna Värend, eller i fosterlandets 

övriga bygder. Gud bevare konungen och fäderneslandet! Med hjärtliga hälsningar 

till envar av eder, Fosterlandsvänner, Skyttekamrater. Gustav Uggla.» 

Och till detta vill jag foga, vad en av initiativtagarna till föreningen, den gamle 

mångårige sekreteraren och ordföranden i skyttegillet riksdagsmannen P. M. Olsson 

i Blädinge skrev 1932 när föreningen firade sitt 50årsjubileum. Det var i anslutning 

till 30-talets svåra brytningstider som han poängterade telegrammet med följande 

uttalade ord och förhoppningar: »Dessa den gamle generalens ord äro kärnord, som 

böra begrundas och bevaras i varje svenskt hjärta, särskilt i nuvarande tider, då det 

finns ungdom, som icke förstår bättre än att lyssna till dem som äro förrädare mot 

sitt eget fosterland och ställt sig i främmande makters sold. Må vi innerligt hoppas 

att vår svenska ungdom skall förstå sitt eget bästa och ej lyssna till den agitation, 

som av främmande makter bedrives mot vårt fria Sverige och vårt fria folk. Må vi 

till sist instämma i den gamle generalens ord. Gud bevare konungen och fosterlandet. 

Och så ett fyrfaldigt leve för Blädinge skytteförening och dess fortsatta framgång. 

Leve den! >> Och till detta vill jag foga de ord som den år 1900 avgående 

sekreteraren kantor Oskar Andersson avslutade sin avskedshälsning till föreningen: 
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>Vårt försvar är en livsfråga med vilken vi stå eller falla. Högstämda freds- och 

avväpningsprinciper stannar vid fraser och vackra teorier medan rättvisa och mildhet 

trampas under fötterna, folkrätten ligger i bojor och dagens envåldshärskare är 

våldet. Men inte skall utvecklingen till det bättre sluta nu. Krigets förhärjande eld 

skall kanske bli mera sällsynt än hittills. Men tagen varning och väckelse av 

tidsförhållandena. Vårt gamla Sverige behöver oss alla. Må även Blädinge 

skytteförening varda rik på svensk mannatrohet, växa till inåt och utåt likt en 

dådkraftig yngling, som värdigt fyller en lucka i fosterlandsförsvararnas led. 

Detta önskar den avgående sekreteraren». Tidens utveckling har inte jävat vad den 

gamle fosterlandsvännen skrev för 62 år sedan. 

Under första världskriget utvecklade Blädinge skytteförening en livlig 

verksamhet. Men till följd av det svåra tidsläget kunde inte några festligheter ordnas. 

Under 1920-talet blev det bland många av de svenska ungdomarna en viss antipati 

mot allt vad det militära och skytterörelse hette, varför många skytteföreningar 

måste lägga ned sin verksamhet. Blädinge skytteförening kunde dock glädja sig åt 

ett i det närmaste oförminskat intresse. Att detta intresse kunde bibehållas kan nog i 

första hand tillskrivas det hängivna arbete, som föreningens dåvarande styrelse 

nedlade för saken. 

I början av 1930-talet var det en ung pojke, Valter Svensson från 

NorraVare, som skrev in sig i föreningen. 1932 finna vi honom bland 

föreningens skjutchefer. Ej anade då hans skyttekamrater att denne yngling 

under namnet Valter Fröstell skulle giva glans åt de svenska färgerna och 

erövra världsrykte samt under mer än 20 år försvara det svenska namnet 

bland eliten av världens skyttar. 

1932 firade föreningen sitt 50-årsjubileum under stor tillslutning av både f. d. och 

nuvarande medlemmar. Festligheten var förlagd till den sagoomspunna Bländas 

kulle. Efter hälsningsanförande av ordföranden sjöngs Smålandssången. Därefter 

lämnade föreningens stiftare riksdagsman P. M. Olsson en historik över 

föreningens tillblivelse och dess femtioåriga verksamhet. Vid den skyttetävlan som 

dagen till ära var ordnad hade firmor och enskilda skänkt ett 20-tal hederspris. 

Vidare var två vandringspris uppsatta. Dessa var skänkta av riksdagsman Olsson och 

ingenjör Åhslund. Prisutdelningen förrättades av riksdagsman Olsson. Nämndeman 

C. M. Johansson Södra-Vare uttalade ett varmt tack till riksdagsman Olsson för de 

stora insatser han under årens lopp gjort för föreningens framgång. 

Vid årsmötet 1933 beslöts att uppsätta två månadsvandringspris. 

1938 erÖvrade Gustav Blom Berghult för tredje gången och därmed för alltid det 

1913 av damerna uppsatta vandringspriset, som i 25 år hade vandrat mellan olika 
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skyttar. Redan samma år skänkte Norma Projektilfabrik ett nytt vandringspris avsett 

för de högre klassernas skyttar. 

1945 upprättades ett nytt kontrakt med markägaren till skjutbanan, Henrik 

Sandal. Detta stipulerade att skytteföreningen får disponera marken 

kostnadsfritt i 49 år. För denna sin storslagna frikostighet utverkade 

föreningen 

förbundsstyrelsens förtjänstmedalj i silver till herr Sandal samt valde honom till 

hedersledamot. 

Vid årsmötet 1946 beslöts att för ombyggnad av skjutvallen vädja till alla 

medlemmar som har skog, att skänka två stockar var, och till de övriga att skänka 

bidrag allt efter råd och lägenhet. 

Vidare har Blädinge kommun och Vislanda pastorats sparbank under 1930- och 

1940-talet flera gånger beviljat anslag till föreningens verksamhet. Under denna 

tjugoårsperiod har föreningen fått mottaga vandringspris av bland andra lantbr. 

Janne Blom Blädingenäs, f. d. föreningsmedlemmen Valter Fröstell och firman 

August Hall Alvesta. 

I protokollet för 1947 omtalas att herr Oskar Svensson (nu Fröstell) Norra-Vare 

under föregående år hade erÖvrat Kronobergs läns förbundsmästerskap i skolskytte. 

En prestation som ingen förut inom föreningen lyckats utföra. Vid detta möte 

ändrades stadgarna för Norma Projektilfabriks vandringspris till att omfatta endast 

andra klassens skyttar. 

År 1950 hade Stockholmstidningen anordnat en riksskyttetävling. I denna 

placerade sig Blädingeskyttarna så förmånligt att de erövrade ett gevär. De som vid 

denna tid gjorde de bästa insatserna inom föreningen var bröderna Tage och Oskar 

Fröstell, Norra-Vare och Erik Karlsson, Blädinge. 

Det är ett stort antal priser som Blädingeskyttarna under årens lopp lyckats erövra, 

och de är för närvarande placerade i en monter i Blädingegården. 

Och så är vi komna till 1952, då föreningen firade sitt 70-årsjubileum med en 

fältskjutning vari omkring 250 skyttar från olika delar av Kronobergs län deltogo. 

Till finansiering av denna hade flera personer skänkt större och mindre belopp. 

Vidare hade firmor och affärsmän skänkt ett stort antal hederspriser. Vid den supé, 

som senare var anordnad i Blädingegården höll riksdagsman Ebbe Olsson, Blädinge 

en historik över föreningens 70åriga verksamhet. Enär hans fader, gamle 

riksdagsman P. M. Olsson var en av stiftarna av föreningen var det många intressanta 

saker han hade att berätta. Sekreteraren i Kronobergs läns skytteförbund löjtnant 

Hjalmar Fransson, Växjö uttalade förbundets lyckönskningar och överlämnade dess 

diplom till föreningen. 
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Vid årsmötet 1953 beslutades att i samarbete med Norra Allbo 

Befälsutbildningsförening anordna k-pistskjutning för intresserade medlemmar. Vid 

den märkes- och prisutdelning som förrättades av ordföranden bör särskilt nämnas 

de lägre klassernas prestation att i skolprisskjutning på hemmabana uppnå det goda 

resultatet av 512 poäng och i lagpris erhålla ett gevär. Vidare beslöts att under 

sommaren ordna en skyttefest i Björknäset Blädinge. Vid detta möte beslöts att 

uppsätta det av firma Aug. Hall, Alvesta, skänkta priset som vandringspris. Likaså 

beslöts vid årsmötet den 3/3 1954 att under sommaren anordna en skyttefest. Sedan 

har föreningens verksamhet gått i sina vanliga spår, med god rekrytering och livligt 

intresse särskilt från den yngre generationen. För att stimulera intresset har 

månadstävlingar med priser varit anordnade. Likaså har Stockholmstidningen 

skänkt priser, som man årligen haft att tävla om. 1957 uppfördes en ny 

skyttepaviljong. Byggmästare var Lorentz Bergstrand. 

Under 1950-talet hade Blädinge skytteförening ett mycket starkt tremannalag, 

vilket bestod av brÖderna Tage och Oskar Fröstell, Norra-Vare och Erik Karlsson, 

Blädinge. 

Så är vi komna till 1962 då skytteföreningen kunde fira sitt 

åttioårsjubileum. Till att hugfästa detta beslöt styrelsen att den 3 november 

anordna en fältskjutning för hela Kronobergs läns skyttar. Till denna var 

etthundrafemtio skyttar anmälda från olika delar av länet. De som uppnådde 

de bästa resultaten blev Gösta Olsson 1 11 Växjö, Lennart Lindström, 

Lammhult och Tage Persson, Gårdsby. Till denna tävling hade flera 

intresserade personer skänkt värdefulla priser för skyttarna att tävla om. 

Likaså till finansierande av samkvämet. Blädingeskyttarna deltogo ej i 

tävlingen utan ägnade sin tid helt åt att organisera det hela. 
Efter skjutningen samlades deltagarna i Blädingegården där ett enkelt 

kaffesamkväm var anordnat i samband med prisutdelningen. Härvid fick Blädinge 

skytteförening mottaga Kronobergs skytteförbunds diplom för sin åttioåriga 

verksamhet. Och så får vi uttala den fÖrhoppningen att nästa tio årsera blir lika 

lyckosam som de föregående. 

Det är ett ordstäv som säger >>Sätt en smålänning på en klippa i havet och han 

reder sig». När man genom protokollen får taga del av de svårigheter, som 

initiativtagarna och den första styrelsen hade att kämpa med och under vilka 

miserabla förhållanden de fick arbeta, så är detta ordstäv inte någon stÖrre överdrift. 

Men dessa hårdvallsgubbar, som då var i sin mannaålder, var nog begåvade med en 

god portion småländsk envishet och denna parad med en varm fosterlandskärlek 

gjorde att de inte ryggade tillbaka för några svårigheter. 
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Som avslutning vill jag publicera några data över dem som har stått i 

ledningen under föreningens åttioåriga verksamhet. 

Ordförandena : 

Från starten 1882—1892 Kyrkovärden O. M. Danielsson Blädinge Jutagård. 

1893—1908 Riksdagsman P. M. Olsson Blädinge. 

1909—1913 Nämndeman C. M. Johansson Södra-Vare Blädinge. 

1914—1928 Lantbr. C. J. Nilsson Blädinge Västregård. 

1929—1936 Nämdeman Gunnar Rogdahl Hjälmaryd Blädinge. 

1937—1940 Lantbr. John Jonsson Näshult Blädinge. 

1941—1956 Lantbr. Janne Blom Blädingenäs. 

1957—1960 Lantbr. Tage Fröstell Norra-Vare Blädinge. 

Fr. o. m. 1961 har lantbr. John Jonsson återigen tagit hand om 

ordförandeklubban. 
Sekreterarebefattningen sköttes de första tio åren av riksdagsman P. M. Olsson 

Blädinge. Sedan har det varit byten ganska ofta, varför det vore för mycket att 

uppräkna alla. Dock vill jag nämna några, som under längre tider dels har tillhört 

styrelsen och dels tjänstgjort som skjutchefer: Kyrkovärd O. M. Danielsson 

Blädinge 18 år. Riksdagsman P. M. Olsson Blädinge 25 år. Kyrkovärd Gustav 

Olsson Ramsåkra 25 år. Lantbr. C. J. Nilsson Blädinge över 25 år. Lantbr. Olof 

Gustavsson Blädinge 24 år. 

Vidare är det flera andra, som har tillhört styrelsen längre tider, såsom lantbr. 

Janne Blom Blädingenäs, lantbrevbärare Hugo Blom Blädinge, riksdagsman Ebbe 

Olsson Blädinge m. fl. Nu sist har målaren Oskar Fröstell skött kassörsplatsen i 20 

år. Den som har gjort en ovanlig insats inom föreningen är nuvarande ordf. John 

Jonsson, Näshult, som ännu aktivt deltager i skjutningarna, och som med 1962 års 

utgång har deltagit i 47 skjutsäsonger och har tillhört styrelsen i över 30 år. 

Däribland som ordf. under två perioder. 

Även Blädingedamer gynnade föreningen genom att skänka priser och aktiva 

arbetsinsatser vid fÖreningens festligheter. Den enda särskilt omnämnda är fröken 

Amanda Olsson Blädinge Jutagård, senare maka till föreningens sekreterare 

folkskollärare Oskar Andersson. Om detta förmäler protokollet för 1890 års möte att 

föreningen beslutade att tilldela fröken Amanda Olsson en gratifikation av två 

kronor för hennes välvilliga tillmötesgående och uppoffrande arbete vid skyttegillets 

fest. 


