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Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 4 April 1923.  

  

Blädinge lokalförening, av Kronobergs läns lantmäns centralförening hade på lördagen ordinarie 

årsmöte i Blädinge sockenstuga under ordförandeskap av riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge.    Av 

den framlagda redogörelsen för 1922 års verksamhet framgick bl.a., att den totala omsättningen 

balanserat på en summa av kr. 14,763:12, med en årsvinst av kr. 484:85. Tillsammans med 

reservfonden, kr. 676:69, stod alltså till föreningens förfogande kr. 1,161:54. På revisorernas förslag 

beviljades kassören full och tacksam ansvarsfrihet, varjämte på förslag av styrelsen, beslöts att hela 

årsvinsten skulle överföras till reservfonden för att tjäna som täckning för medlemmarnas 

garantiteckning.   Styrelse och suppleanter omvaldes. Revisorer blevo lantbr. Fr. Johansson och Hj. 

Snygg, Hjälmaryd samt P. Bayard, Blädinge, revisorsuppleanter blevo lantbr. Oscar Snygg, Hjälmaryd, 

och Robert Karlsson, N. Vare.   Till ombud i centralföreningen utsågos riksdagsman P. M. Olsson, 

Blädinge, och kyrkovärd E. O. Carlsson, Hjälmaryd, med kyrkovärd E. O. Pettersson, Blädingenäs, som 

suppl. Två nya medlemmar ingingo i föreningen. Att justera protokollet utsågos lantbr. Fr. Johansson 

och Oscar Snygg, i Hjälmaryd.   

 

Ur Smålandsposten N:o 40 Onsdagen den 14 Mars 1917.  

  

Kungörelse.  Den 3 Mars 1917 antogos stadgar för Blädinge lantmannaförening u.p.a., vars ändamål 

är att åt sina medlemmar mot kontant likvid anskaffa varor av full god beskaffenhet till möjligast 

billiga pris, huvudsakligen av de slag, jordbrukaren behöver för ett rationellt bedrivande av sitt yrke, 

såsom frö och spannmål till utsäde, gödsel, kalk och kraftfodermedel, redskap och maskiner m. fl. 

artiklar, att försälja jordbrukarnes jordbruksalster såsom säd, hö, halm och ladugårdsprodukter m. 

m., ävensom att på allt sätt arbeta för jordbrukets, boskapsskötselns och därmed sammanhängande 

binäringars höjande. Styrelsen har sitt säte i Blädinge. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. 

Styrelsen utgöres av lantbrukarne Sigfrid Emanuel Andersson i Oby, Aron Karlsson i Espetuna, Ernst 

Otto Carlsson i Hjälmaryd, Johan Peter Carlsson i Norra Vare och Aron Nilsson i Blädinge, ordinarie 

ledamöter, samt lantbrukarne Ernst Otto Petersson i Blädinge Näs och Gustav Hjalmar Reinhold 

Snygg i Hjälmaryd, suppleanter. Firman tecknas av bemälde E. O. Carlsson och S. E. Andersson var för 

sig. Kallelse till sammanträde sker genom kungörelse i sockenkyrkan två söndagar å rad, första 

gången senast åtta dagar före sammanträdet, eller och genom utsändande av cirkulär till varje 

medlem av föreningen minst åtta dagar före sammanträdet. Andra meddelanden delgivas på 

enahanda sätt eller genom s. k. roteombuden. 

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 4 April 1923.  

  

Blädinge lokalförening, av Kronobergs läns lantmäns centralförening hade på lördagen ordinarie 

årsmöte i Blädinge sockenstuga under ordförandeskap av riksdagsman P. M. Olsson, Blädinge.    Av 

den framlagda redogörelsen för 1922 års verksamhet framgick bl.a., att den totala omsättningen 

balanserat på en summa av kr. 14,763:12, med en årsvinst av kr. 484:85. Tillsammans med 

reservfonden, kr. 676:69, stod alltså till föreningens förfogande kr. 1,161:54. På revisorernas förslag 

beviljades kassören full och tacksam ansvarsfrihet, varjämte på förslag av styrelsen, beslöts att hela 
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årsvinsten skulle överföras till reservfonden för att tjäna som täckning för medlemmarnas 

garantiteckning.   Styrelse och suppleanter omvaldes. Revisorer blevo lantbr. Fr. Johansson och Hj. 

Snygg, Hjälmaryd samt P. Bayard, Blädinge, revisorsuppleanter blevo lantbr. Oscar Snygg, Hjälmaryd, 

och Robert Karlsson, N. Vare.   Till ombud i centralföreningen utsågos riksdagsman P. M. Olsson, 

Blädinge, och kyrkovärd E. O. Carlsson, Hjälmaryd, med kyrkovärd E. O. Pettersson, Blädingenäs, som 

suppl. Två nya medlemmar ingingo i föreningen. Att justera protokollet utsågos lantbr. Fr. Johansson 

och Oscar Snygg, i Hjälmaryd.   

Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 19 Mars 1932.  

  

Från Blädinge, skrives:   Blädinge sockenförening av B. F. har beslutat att till de förslag, styrelsen gjort 

i anledning av krisen, fogar ytterligare några, nämligen att räntan på jordbrukslån bör vara högst 4 %, 

att importen på majs och kraftfoder hämmas, att spannmålspriset blir minst 20 öre för råg, 25 öre för 

vete och 15 öre för havre, att hushållningssällskapen skulle anordna driftsgårdar att ledas 

uteslutande av dess tjänstemän för att få fram en statistik över produktionskostnaderna och att 

riksdagen beslutar 1 kr. skatt på margarin samt tull på margarin och smör, så att smörpriset blir minst 

3 kronor.  

  

Ur Smålandsposten N:o 186 Söndagen den 26 November 1933.  

  

Blädinge lantmannaförening, som bildades 1886 och har till syftemål att diskutera aktuella 

jordbruksfrågor och särskilt föreningsverksamheten, men som under de senaste tio åren legat nere, 

var i söndags kallat till sammanträde i kommunalrummet för att återupptaga verksamheten.   

Styrelseval företogs. I en diskussion behandlades de nu så enormt låga svinpriserna, vilka ansågs ha 

sin orsak i den väldiga importen av majs och andra fodermedel, som har till följd, att en lönande 

animalisk produktion, baserad på egen foderodling, verkar ruinerande. Sammanträdet uttalade sig 

för en skrivelse till hushållningssällskapet om medverkan att få regering och riksdag att vidtaga 

importreglering på särskilt majs och havre och med en importavgift, så att majspriset i detaljhandeln 

blir minst 15 öre pr kg. för att i någon mån skydda såväl brödsädesodlingen som fläskproduktionen.   

Vidare redogjorde lantbr. A. Karlsson, Espetuna för slaktdjursförsäljningsföreningen och resultatet av 

teckning för medlemskap i densamma, vilken betecknades som mycket tillfredställande, då stora 

utsikter finnas att uppnå ett resultat av över 80 proc. av samtliga brukningsdelar inom socknen. 

 

Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 6 Mars 1934.  

  

Blädinge lantmannaförening, sammanträdde i söndags.    Närvarande voro ett 20-tal medlemmar. Tre 

nya anmälde sig till inträde i föreningen.    Nämndeman Samuelsson väckte förslag om bildandet av 

en fruktodlareförening, och intresset visade sig vara mycket stort, varför teckning av medlemmar 

omedelbart igångsattes. På förslag av hr Ebbe Olsson beslöt, att varje medlem vid 

föreningssammanträde skall inleda en diskussion över ett aktuellt ämne. Till diskussionsledare valdes 

för nästa möte hr Olsson.   Efter sammanträdet vidtog ett angenämt samkväm å villa Bländeborg.  
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Mjölkleverantörer till Vislanda och Alvesta mejerier, voro i torsdags sammankallade till möte i 

Blädingsås att bestämma gränserna för Alvesta och Vislanda mejeriers uppsamlingsområde i 

Blädinge.   Många intresserade hade infunnit sig.   Ordf. i Vislanda mejeriförenings interimsstyrelse, 

lantbr. Bengt Olsson, Skörda, hälsade samtliga välkomna, särskilt då ordf. i mejeriförbundet 

bruksägare I. Ekströmer, Klavreström, samt representanterna för Alvesta mejeriförening.   Till att leda 

förhandlingarna valdes hr Ekströmer. Ordf. uttryckte sin glädje över att Vislanda går med i 

mejeriförbundet samt redogjorde också för de olika förslagen angående uppdelningen av 

tillförselområdena för de båda mejerierna.   Härefter vidtog diskussion, vilken blev synnerligen 

livaktig och stundom tog rätt aggressiva former. Brännpunkten var huruvida leverantörerna i Ås 

skulle helt övergå till leverans till Vislanda, då nämnda by ansågs böra tillhöra Vislanda 

uppsamlingsområde. Det framhölls, att om turnén över Espetuna skall kunna uppehållas, måste all 

mjölk från ås gå till detta mejeri. numera finnas i Ås tre leverantörer till Alvesta, men Vislanda har 

samma antal leverantörer i Norra Vare. Det framhölls vidare som en möjlighet till lösning av frågan, 

att utbyte skedde mellan dessa leverantörer, så att Vislanda avstode från leverantörerna i Norra Vare 

men i stället fick hela Ås by. Denna framställning gjordes men kunde icke godtagas vare sig av 

leverantörerna själva eller av representanten för Alvesta mejeriförening.   Då uppgörelse efter 

långvarig diskussion härvid ej kunde ernås, beslöts slutligen, att inga nuvarande leverantörer finge 

övergå till annat mejeri samt att Alvesta mejeri å ena sidan och Vislanda å andra förbunde sig att icke 

t. v. värva leverantörer från varandra.  

Detta beslut fastställde mejeriförbundets ordf., och skrivelse härom skall omedelbart tillställas 

föreningen.   Diskussionen, som tog drygt två timmar i anspråk, avslöts av lantbr. Aron Karlsson, 

Espetuna, som tackade samtliga närvarande och särskilt hr Ekströmer, som biträtt vid försöket till 

frågans lösning.  

 Ur Smålandsposten N:o 181 Torsdagen den 12 November 1936.  

  

Ny tjurförening, bildades i Blädinge under måndagen.   Till styrelse valdes: ordf. och sekr. 

nämndeman Per Samuelsson, Jutagård, kassör lantbr. A. Samuelsson, Klockaregård, övriga ledamöter 

lantbr. R. Salskog, Blädingenäs, Fritiof Wiberg, Blädinge, och O. Gustavsson, d:o. Suppl. blevo lantbr. 

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

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

Tjur kommer att inköpas vid tjurauktion i Linköping.    Blädinge–Benestadsortens tjurförening har 

upplösts.  

  

Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 8 April 1937.  

  

Skogsexkursion i Blädinge.  Skogsexkursion i samband med gallringstävlan var i tisdags anordnad i 

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

där lantbr. A. Karlsson ställt sina förstklassiga skogsmarker till studieobjekt. Kursen räknade ett stort 

antal intresserade, och gallringtävlingen samlade 10 deltagare.    Sedan samling skett och de 

tillstädeskomna hälsats välkomna besågs under länsjägmästare Roos ledning hr Karlssons skogsbruk. 

Vid olika tillfällen gjorde exkursionsledaren uttalanden om skilda sätt för bedrivande av rationell 

skogsskötsel, och deltagarna fingo ställa frågor, som beredvilligt besvarades.   Efter exkursionen gick 

gallringstävlingen av stapeln. De tävlingsrutor de tävlande hade att gallra, hade ett ytinnehåll av 20 x 
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40 m. Vid bedömningen togs hänsyn till såväl själva gallringsarbetet som tiden, vilken satts till högst 

30 min. I poängskalan segrade i nämnd följd: A. Pettersson, Mörhult, G. Gummesson, d:o, K. Friberg, 

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

Pettersson, Lönshult, G. Engström, Färanäs, och G. Olsson, Mörhult.    Efter hemkomsten till gården, 

bjöd värdfolket på mjölk och smörgåsar.   Innan den lärorika dagen avslutats uttalade jägmästare 

Roos sitt tack till deltagarna för visat intresse under exkursionen, och lantbr. K. Magnusson, Färanäs, 

framförde deltagarnas tack till exkursionsledaren.  

  

Ur Smålandsposten N:o 87 Lördagen den 5 Juni 1937.  

  

Skogsexkursion i Blädinge.  Skogsexkursion hölls i går i Blädinge hos lantbr. Axel Gustavsson, 

Ramsåkra. Ett 20-tal deltagare hade samlats.   Sedan deltagarna hälsats av exkursionsledaren 

länsjägmästare E. Rudbäck, Växjö, vilken därvid särskilt riktade en välkomsthälsning till f. ordf. i 

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

varunder en del av hr Gustavssons ypperliga skogsmarker besågos.   Vid olika tillfällen höll härunder 

länsjägmästaren anföranden i gallring, avverkning, föryngring m.m. samt besvarade deltagarnas 

frågor.   Särskilt intressant blev en upptäckt av en obekant skadeinsekt, som underminerat en större 

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

undersökningsanstalt.   Sedan skogsvandringen var avslutad framförde exkursionsledaren ett tack till 

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

skogsmark.   Deltagarnas tack till länsjägmästaren uttalades av riksdagsman Olsson.    Efter 

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

Ur Smålandsposten N:o 36 Söndagen den 6 Mars 1938.  

  

Blädinge studiecirkel, S.L.S. höll på torsdagskvällen årsmöte hos G. Karlsson, Hjälmaryd. Under 

vintern har studier bedrivits i jordbruksekonomi. Studiecirkeln har haft 12 medlemmar. 17 

studieaftnar har hållits, omfattande 51 lästimmar. Studieledare har varit lantbr. F. Jansson, Benestad. 

Det beslöts att vid midsommartiden företaga en tvådagars studieresa och därvid besöka rationellt 

drivna jordbruk. Lantbruksmötet i Eksjö kommer därvid att övervaras.   Till styrelse valdes lantbr. K. 

Friberg, Sissleboda, ordf., lantbr. E. Johansson, Blädinge, sekr., hr. G. Karlsson, Hjälmaryd, kassör; 

ombud vid S.L.S:s distriktsstämma: hr.           E. Karlsson, Hjälmaryd, med hr. J. Karlsson, Espetuna, 

som suppl.; studieledare: lantbr. F. Jansson, Benestad.  

Ur Smålandsposten N:o 42 Torsdagen den 17 Mars 1938.  

  

Blädinge lokalavdelning av R.L.F., höll på lördagskvällen årssammanträde hos lantbr. A. Samuelsson, 

Klockaregård.   Fem nya medlemmar har under året ingått i föreningen.   Till styrelse omvaldes 

lantbrukarna A. Samuelsson, Klockaregård, ordf., F. Wiberg, Blädinge, v. ordf., O. Snygg, Hjälmaryd, 

sekr., A. Karlsson, Espetuna, kassör, samt O. Andersson, Blädingeås. Styrelsesuppl. lantbr. G. Ahlin, 

Blädinge, och O. Gustavsson, d:o. Till revisorer omvaldes: lantbrukarna E. Ohlsson, Blädinge och S. 

Johansson, Blädingeås, med H. O. Pettersson, Blädingeås, och E. Salskog, Blädingenäs som suppl.  

  Till ombud vid förbundsstämman valdes nämndeman P. Samuelsson, Jutagård.   Mötet beslöt stödja 

en skrivelse uppställd av vägtrafikanter i Vislanda och Blädinge till länsstyrelsen i Växjö angående 
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snarast vidtagande av åtgärder för omläggning av vägen Blädinge kyrka– Ugnabygden. Åt ordf. gavs i 

uppdrag att även ingå till kommunalstämman i Blädinge med begäran om stämmans yttrande i 

frågan, vilket borde närslutas skrivelsen.   Efter förhandlingarna höll arrendatorn O. A. Heldt, 

Agunnaryd, ett upplysande föredrag om vägföreningarna och deras verksamhet. Då intresse syntes 

föreligga för vägförenings bildande för orten igångsattes en försöksteckning vilken gav till resultat, 

att ett 10-tal personer antecknade sig.   Efter mötet bjöd ordf. samtliga på kaffe och förtäring. Fyra 

nya medlemmar ingingo i föreningen 

 

Ur Smålandsposten N:o 173 Tisdagen den 2 November 1943.  

  

Jordbrukardag i Blädinge.  Styrelsen för Blädinge R.L.F.-avd. hade i söndags inbjudit socknens 

jordbrukare och skogsägare till möte i samlingslokalen, Blädinge. Föredrag hölls av organisatör 

Engblom, Växjö, om skogsägareföreningens verksamhet. Talaren betonade, att en stor medlemsstock 

är det mest värdefulla, utan att medlemmarnas försäljningar till föreningen och dessas storlek äro 

mera betydelsefulla. Genom att i större utsträckning än tidigare få förmedla skogsägarnas 

försäljningar kan föreningen rätt fylla sin uppgift.   Sekreteraren i Centralföreningen Gunnar Rogdahl, 

Hjälmaryd, höll härefter föredrag om denna förenings organisation samt verksamhetens uppläggning. 

Upplysningsvis nämndes att 1,700 jordbrukare nu äro anslutna till föreningen med en tecknad areal 

av 13,000 hektar, vilket betecknas som stabil grund för den nya föreningen. Verksamhetsområdet 

omfattas av 60 socknar med ett ombud för varje socken. En del av dessa ombud har redan utsetts. 

Försäljningen kommer att omfatta utsäde, kraftfoder, konstgödsel, kalk, torvströ, maskiner, redskap 

m.m. Genom omfattande propaganda räknar föreningen med att uppnå nära nog 100-procentig 

anslutning.   Det givande mötet var talrikt besökt. Centralföreningen erhöll ett flertal nya medlemmar 

 

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 4 April 1944.  

  

Äggförening bildas i Blädinge.  R.L.F. i Blädinge hade i lördags kväll anordnat möte med föredrag av 

konsulent G. Adelbert för bildande av en äggförening i Blädinge. Föredraget belystes med film.   Efter 

föredraget vidtog diskussion, varefter man beslöt at utse trenne personer, som genom 

teckningslistor skulle söka erhålla tillräckligt antal medlemmar för bildande av äggförening. Att ordna 

med dessa listor utsågos fru Ingeborg Olsson, Blädinge, hrr Helge Carlsson, Blädinge, och Gustav 

Carlsson, Hjälmaryd.   Visar sig teckningsresultatet positivt, skall ägghandlareförbundets instruktör 

kallas för instruktionsmöte.   Mötet avslutades med kaffesamkväm. 

 

Ur Smålandsposten N:o 91 Söndagen den 11 Juni 1944.  

  

Skogsexkursion i Blädinge.  En skogsexkursion har varit anordnad hos lantbrukare Uno Nilsson, 

Geramon, Blädinge.    Inbjudare var skogsvårdsstyrelsen med länsjägmästare Svensson, Växjö, och 

länsskogvaktare Karlsson, Alvesta, såsom ledare för utflykten, i vilken ett 20-tal skogsägare från 

Blädinge samt angränsande socknar deltogo. Värdfolket bjöd ledare och deltagare på kaffe. 

Länsjägmästare Svensson höll före avfärden till skogen ett orienterande anförande  
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beträffande olika trädslags växtkraft samt vilken skogsmark som är tjänlig för vissa trädslag.    De 

skogsområden, som genomgingos, hade för c:a 50 år sedan varit idel kalmark, då skogen tidigare 

skövlats genom brand. De olika ägarna hade företagit omfattande planteringar, och det var smäcker, 

växtkraftig ungskog och delvis fullmogen skog som nu fanns på området ifråga. Med detta sortiment 

av trädslag i olika åldrar som objekt delgåvo ledarna för skogsvandringen deltagarna mängder av rön. 

Planteringar och ständigt underhåll av avsättningskanalerna är första förutsättningen för att marken 

skall ge bästa möjliga mängd produkter. Gallringen är även ett led i samma riktning men också en 

strävan att få reslig någorlunda jämngrov och kvistren skog. Hr Svensson redogjorde i övrigt 

lättfattligt för alla skogsvårdsfrågor, och deltagarna inhämtade med tacksamhet hans förkunnelse, 

som säkerligen var välkommen. Efter tre timmars vistelse i skogen ställdes färden tillbaka till 

värdfolkets gård, där ånyo ett välförsett kaffebord väntade.   Lantbrukare Karl Magnusson, Färanäs, 

Blädinge, och en annan lantbrukare från Klinten i Hjortsberga med samma namn framburo 

deltagarnas tack till ledarna för exkursionen. Å skogsvårdsstyrelsens vägnar frambar jägmästare 

Svensson ett tack till värdfolket. 

 

Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 27 Juli 1948.  

  

Lyckad skogsdag i Espetuna, Blädinge.  Den av Blädinge RLF-avdelning i lördags anordnade 

skogsexkursionen hos landstingsman Aron Karlsson i Espetuna hade lockat ett trettiotal deltagare.   

Första diskussionsobjektet blev ett nygallrat ungskogsbestånd av i huvudsak tall och gran, där ägaren 

själv gjort stämplingen. Även om beståndet, som på sin tid tillkommit genom naturlig föryngring, 

hade en del luckor, gav det ett gott intryck och vittnade om ägarens förmåga att ta ut det sämsta och 

låta det bästa stå på tillväxt. Den skogliga fackkunskapen, här presenterad av skogsvårdsstyrelsens 

biträdande jägmästare Svensson och skogsägareföreningens forstmästare Swedrup, gav också sitt 

gillande till känna.    Samma intryck av ägarens strävan att göra det bästa av för handen varande 

förutsättningar ytterligare bestyrkt under den fortsatta promenaden. Denna gav deltagarna en hel 

del nyttiga lärdomar. Bland annat fick man anledning understryka vikten av att hyggen och 

föryngringsluckor i tid befrias från enstaka eller mindre grupper av granbuskar. Kvarlämnas dessa blir 

de gärna spärrvuxna och förorsakar stort ohägn på kringstående träd av bättre kvalitet.   I gårdens 

skogsmarksareal, som nu uppgår till 52 hektar, ingår även en del utdikade kärr, som nu bär återväxt 

av björk.    Dagens melodi, såsom den angavs an exkursionsvärden, gick ut på att skogsägarna själva 

genom beståndsvårdande huggningar skall ta ut vad skogen kan ge, och det är inte så lätt. Hr 

Karlsson var mycket belåten med de priser han fått ut för gallringsutfallet vid försäljning av 

upphugget virke till skogsägareföreningen. Ur beskattningssynpunkt är ett sådant system oändligt 

mycket bättre än stora rotpostförsäljningar.   Sedan några damer från SLKF-avdelningen förplägat 

skogsvandrarna med kaffe och smörgåsar, gav forstmästare Swedrup en kortfattad orientering av 

skogsägareföreningens mål och arbetsuppgifter. Han underströk vikten av att de 30 procent som 

skogsägarna i Kronobergs län, som ännu står utanför föreningen, gör klart för sig, vad det betyder att 

stå utanför i en tid, då behovet och betydelsen av skogsägarnas samarbete framstår i klarare dager 

än någonsin.    Jägmästare Svensson avslutade dagen med en allmän översikt över förutsättningarna 

för en ekonomisk skogsproduktion och tackade i anslutning därtill dagens exkursionsvärd för hans 

goda föredöme, såväl när det gäller skogsvården som samarbetet med jordbrukets organisation. 
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Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 2 September 1948.  

  

Från Blädinge, meddelas:   Blädinge RLF-avdelning hade på söndagen anordnat friluftsmöte på 

festplatsen i Färanäs, som besöktes av ett hundratal personer. En firma inledde med information om 

stenborrning. Maskinens avverkningsförmåga var 10 borrmeter pr timme vid entumsborrning. Med 

denna kapacitet hade snart nog i ett femtontal stenar borrats de 15 cm. djupa hål, som fordrades för 

de dubbar, som sedan utgjorde fästen för den mekaniska röjningsmaskinen. En sådan i arbete 

demonstrerades av ungdomlige instruktören hr Vincent Andersson, Virestad, och dennes 

medhjälpare. Föredrag följde sedan av konsulent F. Strömblad, som gav en uttömmande orientering i 

olika jordbruksfrågor. Talaren avlyssnades av idel tacksamma åhörare, som gav applåder i mängd.    

Hr Strömblad och övriga medverkande under dagen avtackades av ordförande, lantbrukare Aron 

Karlsson, Espetuna. 

 

Ur Smålandsposten N:o 182 Torsdagen den 25 November 1948. 

  RLF- afton i Blädinge.  Blädinge RLF hade i går kväll anordnat filmförevisning och föredrag av 

jordbrukskonsulent Folke Strömblad, Växjö, över ämnet ”Kollektiv maskinanvändning”.    Sedan ordf. 

f. landstingsmannen Aron Carlsson i Espetuna hälsat ombudsman               R. Gustavsson, Grimslöv, 

konsulent Strömblad och de omkring 40 närvarande välkomna, visade ombudsman Gustavsson 

filmen ”Ny tid över tegarna”, inspelad i Uppland. Filmen visade en maskinstation och dess 

verksamhet i kollektivt bruk. Därefter höll konsulent Strömblad sitt föredrag och framhöll däri bl.a., 

att det småländska jordbruket är stenigt och i regel består av små brukningsdelar, varför maskindrift 

inte kan tillämpas här nere på samma sätt som i de större jordbruksdistrikten. Talaren 

rekommenderade stenbrytning med maskin och att områden skulle tilltagas i rimliga proportioner.    

Föredraget mottogs med kraftiga applåder, och hr Carlsson tackade de medverkande. Ombudsman 

Gustavsson poängterade slutligen de närvarande om RLF:s stadgeändringsförslag. 

 

Ur Smålandsposten N:o 26 Måndagen den 15 Februari 1954.  

 Festligt RLF-jubileum i lördags i Blädinge.  

  Blädinge RLF-avdelning firade i lördags kväll 20-årsjubileum samt årsmöte i Blädingegården. Därvid 

hade som föredragshållare inbjudits förbundsordföranden Bernhard Ekström.  

  

Årsmöte.   Ordföranden i Blädinge RLF-avdelning Aron Karlsson, öppnade årsmötet och hälsade 

medlemmarna.   Till styrelse omvaldes ordföranden Aron Karlsson, Espetuna, vice ordförande 

nämndeman Gunnar Rogdahl, Hjälmaryd, sekr. lantbrukaren Oscar Snygg, Hjälmaryd, bitr. sekr. Sven 

Johnsson, Färanäs, kassör lantbrukare Gustaf Karlsson, Hjälmaryd. Övriga ledamöter, Riksdagsman 

Ebbe Ohlsson, Jutagård, arrendator Karl Wahlqvist, Södregård. Revisorer: hemmansägaren Olof 

Gustavsson, Jutagård, hemmansägaren Ruben Aronsson, Jutagård, ombud för årsförbundsstämma: 

hemmansägaren Rune Johansson, S. Vare, arrendatorn Helge Karlsson, Södregård, med ordföranden 

och sekreteraren som självskrivna, ombud vid länsförbundets stämma: lantbrukaren Gustav Karlsson, 

kontaktman för jordbrukets utredningsstatistik: lantbrukaren Bertil Petersson, Boda, ombud vid RLF:s 

kollektiva försäkringsskydd: arrendator Helge Karlsson, Södregård, kontaktman för ägghandelsfrågor, 

hemmansägaren T. Fröstell, N. Vare, ledamot av landsbygdsorganisationens samarbetskommitté: 
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arrendator Helge Karlsson, Södregård.   Styrelsen fick i uppdrag ordna en bussresa till 

lantbruksutställningen i Karlshamn i sommar samt i förbifarten göra ett uppehåll i Fridafors för att 

bese den sulfitfabrik, som köpts av Skogsägareföreningen.   Ortsförbundet fick i uppdrag att ingå i 

Länsförbundet för att få klarhet i naturaförmånerna i länet. Dessa är högre i Kronobergs län än i 

Hallands län.  

  

Jubileet.   Efter förhandlingarna tackade nämndeman Gunnar Rogdahl ordföranden Aron Karlsson för 

det arbete han nedlagt inom föreningen under de 20 år som gått och hoppades, att han ännu i 

många år vill vara dess ordförande.   Därefter lämnade ordföranden hr Karlsson en historik för de 20 

åren.  – De äldre minns utan tvivel väl tiderna för inte minst jordbrukarna, sade talaren. Särskilt svårt 

var det för de mindre bemedlade och skuldsatta jordbruken. För landsbygdens del  

Avdelningens ordförande lantbrukare Aron Karlsson, Espetuna, samtalar med förbundsordföranden 

Bernhard Ekström.  

 

fortsatte dessa förhållanden till första världskriget 1914. Sedan följde efterkrigstidens påfrestningar 

av olika slag på snart sagt alla områden av livet och tillvaron. 1920-talet kännetecknades för 

landsbygdens del i stort sett av förarbeten och åtgärden för att komma i samma nivå i fråga om 

levnadsstandard som andra befolkningsgrupper. Detta ansågs väl allmänt kunna uppnås genom skälig 

höjning av priserna på jordbrukets produkter.   I februari 1934 bildades Blädinge RLF-avdelning, som 

nu har 88 medlemmar. Genom att denna sammanslutning kommit till stånd har mycket på 

landsbygden förändrats till det bättre. Vidare tillkom en för Blädinge betydelsefull angelägenhet, när 

Blädingegården blev byggd och där de olika föreningarna nu har sina sammankomster. Gården var 

ett initiativ av RLF.   Många studieresor har under årens lopp företagits med bussar för att se 

förhållandena på andra platser, att bese anläggningar i anslutning till jordbruk och boskapsskötsel.   

Efter historiken höll förbundsordföranden Bernhard Ekström ett innehållsrikt föredrag om 

jordbrukets framtid.   En utredning av jordbrukets prisfrågor ligger f.n. i brännpunkten. Genom en 

höjning av lantarbetarnas löner blir jordbruket lidande, ty den var ej beräknad till uppgörelsen av 

jordbrukskalkylen. Konsumenterna kräver, att man skall gå med i priserna, men hur skall detta gå till? 

Man kan istället emotse en höjning av mjölkpriset. Visserligen är det lättare nu att förränta lånat 

kapital än det var på 1930-talet, när jordbrukets produkter ej gick att sälja, men ett lånat kapital är 

fortfarande svårt att amortera av. Om man kan klara räntorna, står skulden kvar lika stor. Vi måste på 

bästa sätt förädla våra produkter, så att de ger ett skapligt utbyte. Alla folkgrupper äro organiserade, 

varför skulle då den svenske lantbrukaren stå utanför? Vi måste hålla kontakten med varandra för att 

få skäliga priser på våra produkter.   Efter föredraget avtackade Blädingeavdelningens ordförande 

Aron Karlsson förbundsordföranden för det innehållsrika föredraget, som mottogs med kraftiga 

applåder.   Så följde supé, vartill medlemmarnas damer inbjudits. Vidare förekom film, musik och 

allsång. 
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Ur Smålandsposten N:o 180 Lördagen den 18 November 1961.  

  

Skogsdag i Blädinge.  

  

  Blädinge RLF har anordnat en skogsdag som var förlagd till Blädinge kyrkas egendom, Långaryd.   

Exkursionen leddes av jägmästare O. Kolmodin och distriktsskogvaktare Hj. Olsson.   Deltagarna 

hälsades välkomna av RLF-ordf. Sven Jonsson, Färanäs. Därefter följde skogsstig med gallringstävlan. 

En första inteckning i ett uppsatt vandringspris erövrades av lantbr. John Andersson, Vislanda, med 

93 p. I den gemensamma tävlingen i skogsstig och gallring blev prislistan följande: 1) John Andersson, 

Vislanda, 93 p. 2) Sven Jonsson, Blädinge, 92 p 3) Uno Nilsson, Blädinge, 91 p. 4) Torsten Nilsson, 

Blädinge, 89 p. 5) Karl Uno Nilsson, Blädinge, 87 p. 6) Gustav Andersson, Blädinge, 86 p.   Slutligen 

samlades deltagarna i Blädingegården för kaffe och filmvisning. Jägmästare Kolmodin höll i samband 

med prisutdelningen ett orienterade anförande om aktuella skogsfrågor. Deltagarnas tack till 

exkursionsledarna framfördes av Sven Jonsson.  

Ur Smålandsposten N:o 181 Tisdagen den 19 November 1963.  

  

Stor skogsdag i Vislanda  

  

  Vislanda, Skatelövs och Västra Torsås skogsbruksområden hade i samråd med Blädinge RLF haft en 

givande skogsdag, vilken var förlagd till lantbrukare Lennart Karlssons, Espetuna, skogsmarker.   

Dagen började med att hr Karlsson hälsade samtliga välkomna och uttryckte sin tillfredställelse över 

att så många hade kommit tillstädes, samt överlämnade ordet till skogsinspektor Bengt-Erik 

Bengtsson, vilken redogjorde för de olika momenten i dagens studieplan. Sedan ställdes färden till 

skogen där först skogsvägarna besågs.   Därefter var skogsstig anordnad med 12 knepiga frågor. 

Sedan samlades man i föreningslokalen Mörhults skola, där ett väldukat kaffebord väntade och 

prisutdelning förrättades.   Vid tävlan om Blädinge RLF:s vandringspokal blev prislistan följande: 1) 

Thorsten Nilsson, Blädinge, 97 p., 2) Karl Uno Nilsson, Blädinge, 92, 3) John Andersson, Vislanda, 92, 

4) Reinhold Virdeskog, Blädinge, 90.   Vid skogsstigen blev följande pristagare: 1) Thorsten Nilsson, 

Blädinge, 11 p., 2) Lennart Karlsson, Blädinge, 11, 3) Kennert Gustavsson, Västra Torsås, 11.   

Skogsbruksområdenas gallringstävlan vanns av Alvar Ljungberg, Grimslöv, 93, 2) Kennert Gustavsson, 

Västra Torsås, 93, 3) Erik Karlsson, Alvesta, 85.   Prisutdelningen förrättades av RLF-ordföranden Sven 

Jonsson, Färanäs, och skogsinspektor B-E Bengtsson, Vislanda. 

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 15 Augusti 1964.  

  

Jordbrukaredag i Blädinge   

  Blädinge RLF-avdelning arrangerade på torsdagen en jordbrukardag, förlagd till lantbrukare 

Thorsten Nilssons gård i Geramon. Tillslutningen var god. Markerande var främst maskinkonsulenten 

Bo Wiberg och jordbruksinstruktören Helge Karlsson samt gårdens ägare.   Ordf. i RLF-avdelningen, 

Sven Johnsson, Färanäs, välkomsthälsade. Fältvandringen upptog besök vid olika grödor, återväxten 

på en vall, i foderrapsfältet, vid potatisen och på en odling med en del experimentväxter sådana som 

klöver, timotej, hundäxing, rajgräs och ängssvingel. Slutligen presenterade man gårdens anläggning 
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vad gäller ladugården. Denna är en anläggning, där korna går i lösdrift i kalluft. Till anläggningen hör 

även ett silotorn med c:a 140 kubikmeters volym. Efter kaffepausen följde en diskussion. 

 

Ur Smålandsposten N:o 38 Torsdagen den 10 Mars 1966.  

  

Fest i Blädinge för sammanslagna  RLF-avdelningen  

  

  De båda RLF-avdelningarna i Vislanda och Blädinge som numera har sammanslagits till en avdelning 

firade denna händelse genom att anordna en större festlighet på Blädingegården varvid de avgående 

styrelsemedlemmarna hyllades. Till festen hade alla medlemmarna inbjudits tillsammans med 

damer, och nästan ett 100-tal hade hörsammat kallelsen.   Under supén underhöll Dahls orkester, 

Vislanda, med musik och den nye ordföranden lantbrukare Manfred Svensson, Lönshult, hälsade alla 

besökarna välkomna.   Under kvällen hölls historik från de båda avdelningarna med början av 

avgående ordföranden i Vislanda Arvid Johansson. Han omtalade att avdelningen bildades år 1932 i 

maj månad. Sedan dess har en mängd viktiga frågor förekommit på styrelsebordet i avdelningen, och 

ur protokollet kunde man se att Vislanda mejeri bildades genom avdelningens försorg. Förste 

ordföranden i avdelningen var lantbrukare Ernst Pettersson, Lönshult. En annan fråga i avdelningen 

av större format var då slakteriet diskuterades. Den drivande kraften i denna fråga var lantbrukare 

Bengt Olsson, Skörda. Så småningom bildades slaktdjursförsäljningsföreningen.   Frågan om inköp av 

gödning och utsäde genom central till billigaste priser var ständigt återkommande i avdelningen. 

Avgående ordf. avslutade sin historik med att han uttryckte sin förhoppning att den nya styrelsen 

alltid väl skall taga vara på de enskilda olika intressena hos medlemmarna och önskade den nya 

avdelningen lycka till.   Blädinge RLF:s avgående ordf. Sven Jonsson fortsatte med en historik från sin 

avdelning, och han omtalade att avdelningen bildades år 1934, alltså två år efter grannavdelningens 

bildande.   Första ordföranden i denna avdelning var Per Samuelsson. Han berättade om 

avdelningens första arbetsår. Tyvärr fanns ingen protokollbok förrän år 1940 enär den tidigare blev 

lågornas rov vid en brand. Men det fanns ändå en mängd händelser inom avdelningen som man kom 

ihåg. Bl.a. beslutade avdelningen vid ett tillfälle att väcka frågan om bildandet av en 

inköpsorganisation vilket även gjordes. Den nya styrelsen önskades en god fortsättning.   Blommor 

överlämnades till de avgående styrelseledamöterna i Vislanda av nye ordf. Manfred Svensson. De 

som för sitt i avdelningen nedlagda arbete fick mottaga blommor var avgående ordf. Arvid 

Johansson, sekr. Ernst Nilsson och styrelseledamot John Gustavsson. Till Blädinges avgående styrelse 

överlämnades blommor av lantbrukare Thorsten Nilsson, Geramon. Mottagare var ordf. Sven 

Jonsson, sekr. Oscar Snygg, kassör Gustav Carlsson, Carl Wahlqvist och Gustav Andersson.   Allsång 

leddes av mästaren inom denna sångart, lantbrukare Olle Nilsson, Blädinge, och han framförde även 

ett par gamla sånger som diktats för avdelningen för ett 20-tal år sedan, vilket rönte stor 

uppskattning bland åhörarna. 
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Ur Smålandsposten N:o 132 Lördagen den 27 Augusti 1966.  

  

Jordbrukaredag i Blädinge  

  

  Vislanda–Blädinge RLF har haft en välbesökt jordbrukaredag hos lantbrukare Gustav Karlsson, Södra 

Vare, Blädinge. Den var anordnad i Hushållningssällskapets regi. Efter samlingen presenterade ägaren 

gården, och försöksledare Bengt Sinander från Hushållningssällskapet talade om 

försöksverksamheten i länet, om gödningsförsök samt besprutning mot ogräs.   Efter föredraget 

besågs djurstallarna som för närvarande genomgår en omfattande renovering. Sedan gjordes en 

rundvandring utåt ägorna varvid särskilt ett klöverfröfält och ett stort kornfält väckte beundran.   

Assistent Gunnar Svensson höll ett intressant föredrag om slaktdjursuppfödningens och 

mjölkproduktionens lönsamhet. Efter föredraget följde en livlig diskussion.   Länsförbundets ordf. 

Thorsten Nilsson framförde det förslaget att avdelningen till nästa år skulle anordna en hel studiedag 

med jordbruks- och skogsbruksstudier halva dagen vardera.   Avdelningens tack till värdfolket och de 

medverkande tjänstemännen framfördes av ordf. Manfred Svensson, Vislanda. 

 

Ur Smålandsposten N:o 193 Måndagen den 12 December 1966. 

Skogsdag på Oby i Blädinge  

  

  Vislanda skogsbruksområde och Vislanda–Blädinge RLF-avdelningar har haft skogsdag i 

Skogsägareföreningens skogar på Oby. Efter hälsningsanförande av skogsinspektor Bengt Erik 

Bengtsson och en kort historik om Obyskogen följde en skogspromenad.   Som första punkt på 

promenaden visades ett röjningsbestånd där bl.a. hårdheten av röjningen diskuterades. Som 

avslutning fick deltagarna se en upplagd provyta bli röjd. Nästa punkt var en apteringsdemonstration 

där bl.a. visades olika sortiments lönsamhet efter de nya virkespriserna. Under promenaden var även 

ett skogstips anordnat.   Som nästa punkt var en gallringstävlan upplagd i ett vackert granbestånd. 

Förvaltare Olle Bjerkert gav deltagarna information och säsongens prisförhandlingar. Därefter 

utdelades priser i de olika tävlingarna och de bästa placeringarna blev tipstävlingen: 1) Lennart 

Karlsson, Espetuna, Blädinge, 2) Mauritz Marcusson, Blädingenäs, 3) Sture Lindahl, Arnö, Skatelöv. 

Gallringstävlan: 1) Bengt Andersson, Fållen, Vislanda, 2) Sven Klasson, Hölmö, Skatelöv, 3) Sture 

Lindahl, Arnö, Skatelöv. 

 

 

Ur Smålandsposten N:o 87 Tisdagen den 6 Juni 1967.  

 Jordbrukardag i Blädinge  

  

  Vislanda–Blädinge RLF-avdelning med Lantbruksnämnden, SSSF och Hushållningssällskapet har 

anordnat en skogs- och jordbrukardag, som hölls hos lantbrukare Rune Johansson i Södra Vare, 

Blädinge. Vid arrangemanget medverkade även damerna i RLFavdelningen med en förnämlig 

utställning av flamskvävnad som färdigställts under vintern.    Besökarna hälsades välkomna av 
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lantbrukare Rune Johansson. Under ledning av jägmästare Torsten Nyhlén företogs en 

skogsexkursion och fältvandring, och man besåg bl a ett plantbestånd, ett ungskogsbestånd samt ett 

gödningsförsök som SSSF för närvarande håller på med vilket nu skall flygbesprutas. Vid samlingen på 

gården igen överlämnade lantbrukaren Manfred Svensson, Lönshult, blommor till värdfolket Bertha 

och Rune Johansson. Ekonomikonsulent Claes Samberg talade därefter om möjligheten att köpa och 

finansiera ett lantbruk. Han utgick därvid från den fastighet man för dagen besökte, och redogjorde 

för lånemöjligheter och vilka möjligheter och inkomster man kunde räkna med. Enligt redogörelsen 

måste en köpare kunna svara för ca 20 proc av köpeskillingen genom eget kapital för att ett köp över 

huvud taget skall kunna finansieras. Han redogjorde därvid även för olika alternativ för den bästa 

avkastningen. Lantbruksdirektör Anton Arvidsson redogjorde för markens uppdelning i Kronobergs 

län och fördelningen mellan jord och skog. Ägandebalansen visade att ca 80 proc av marken finns i 

enskild ägo. Lantbruksnämndens fastighetsbyten belystes också, och därvid speciellt markerna i 

Lönshult och Örnhyltan som just nu är aktuella. Finansieringsfrågorna och de lån som kan bli aktuella 

efter den 1 juli belystes. Beträffande övergångsbidragen omtalade lantbruksdirektören att dessa kan 

utgå till de som i år fyller 55 år och fortsätta till det år då de fyller 67 år. Efter den 1 juli reduceras 

lantbruksnämnderna till 24 stycken, och för dess sammansättning redogjorde lantbruksdirektör 

Arvidsson. De båda anförandena följdes av en stunds livlig debatt och diskussion där deltagarna även 

fick möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna. 


