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Ur Smålandsposten N:o 196 Lördagen den 19 December 1953. 

Oscar Fröstell Smålandspostens guldmedaljör i år.  

  Vid ett rekordkort sammanträde – det varade blott några minuter – korades gevärsskytten Oscar 

Fröstell, Blädinge, till årets främste idrottsman i Kronobergs län och får sålunda mottaga 

Smålandspostens guldmedalj. Hans utomordentliga SM-prestation, 80 poäng av 80 möjliga, i denna 

tävlings huvudskjutning fällde avgörandet vid valet.   Om Oscar Fröstells meriter som gevärsskytt har 

redan tidigare nämnts. Han har ju hört till eliten inom Kronobergs län ända sedan han år 1946 gick 

upp i V-klassen och då blev förbundsskjutningens stora sensation genom att vinna såväl 

huvudskjutningen som förbundsmästerskapet i skolskjutning. Hans bästa prestation som banskytt 

kom i somras vid SM-tävlingarna i Skövde, då han jämte två andra skyttar sköt ”fullt” i 

huvudskjutningen, d.v.s. 80 poäng av lika många möjliga.. Han är tillika även en utmärkt fältskytt, 

blev förbundsmästare däri år 1950 vid tävlingarna i Jät och har dessutom utgått som segrare i 

huvudskjutningen tvenne gånger, senast i våras i Agunnaryd. Alltså en synnerligen välmeriterad 

guldmedaljör!   Preliminärt är bestämt, att medaljen skall utdelas i Växjö idrottshall den 16 januari i 

anslutning till världsmästerskapsmatchen där.   Fröstell är Smålandspostens sjunde guldmedaljör. 

Hans föregångare är pistolskytten     T. Ullman, spjutkastaren Gunnar Petersson, orienteringslöparen 

Sven Davidsson, stavhopparen Birger Hultqvist, gevärsskytten Maiken Fouckt och hinderlöparen 

Gunnar Karlsson.  

  

Ur Smålandsposten N:o 136 Tisdagen den 30 Augusti 1960.  

  

Oskar Fröstell förbundsmästare  

 Vann med sju poängs försprång  

  

  Oskar Fröstell blev årets förbundsmästare i skolskjutning vid gårdagens tävlingar på I 11:s skjutbana. 

Det var hans 4:de förbundsmästerskap i skolskjutning, vilket dessutom kompletteras av ett 

förbundsmästerskap i fältskjutning. I mästerskapstävlingen stod han faktiskt i en klass för sig. I första 

mästerskapsomgången hängde visserligen Hall, I 11, och Einvall, Lessebo med, de tre hade vardera 72 

poäng, men i nästa omgång drog Fröstell ifrån med en fullpoängare, d.v.s. 50 poäng, och hans 

sammanlagda resultat efter två omgångar var 122 med Eiservall och Hall närmast på 119 resp. 118. I 

sista stående visade Fröstell fortfarande strålande takter och drog ifrån ytterligare, görande en 

ståskottsserie på fina 24 poäng av 25 möjliga.   I huvudskjutningen var f.d. förbundsmästaren Owe 

Nilsson, Hälleberga, bäste man med 77 poäng, men han ställde upp som fjärdeklassaren. I klass V 

vann Birger Fransson, Hovmantorp, på 76 poäng, och samma antal hade i denna klass Erik 

Andreasson, Ljungby, Tor Larsson, Vislanda, och K.A. Lilja, Älmhult. Även segraren i klass Vet. Y och 

klass III, Knut Svensson, Tolg, resp. Ingvar Johansson, Gårdsby, kom upp i vackra 76 poäng. Tävlingen 

om vandringspriserna var knallhårda. Ljungby knep förbundspokalen med 184 poäng. Växjökretsen 

Lyséns jubileumspris med 354, Vislanda Hjalmar Franssons vandringspris och därjämte Carl 

Malmstedts minnespokal, Birger Fransson Henrik Håkanssons vandringspris och Owe Nilsson 

Swärdells dito.   Skjutvädret var idealiskt för dagen. Ingen vind eller sol generade skyttarna.  

 

 Ur Smålandsposten N:o 172 Tisdagen den 6 November 1962.  
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                      Blott en protokollsbok                                 för Blädinge skyttar  

  

  Blädinge skytteförenings sekr. Olle Andersson är kanske ensam i hela landet om en sak: att skriva in 

protokollen i en bok som varit föreningens enda protokollsbok under hela dess nu mer än 80-åriga 

historia. Föreningen bildades av sex medlemmar den 30 juli 1882 och boken berättar på blad efter 

blad om föreningens öde år efter år.   Under föreningens allra första tid använde man sig av 

mynningsladdare och man sköt på ett avstånd av 70 meter. Man sköt med blykulor som en av 

föreningens medlemmar själv stöpte hemma i Ramsåkra. Senare tog man den moderna tidens gevär i 

bruk. Det var först Remingtongevär. Dessa lånade man från Kronobergshed och det berättas att man 

blott fick låna dem för dagen. Det skulle dröja till lite längre fram i tiden innan man fick kvittera ut 

gevären för något år i taget.   De allra första tävlingarna skedde ute på Byön på Blädingenäs och det 

var som sagt med mynningsladdare det begav sig på den tiden.  

  

Ordförandena.  

   Riksdagsman P.M. Olsson och dennes son Ebbe Olsson, båda kända riksdagsmän, förekommer på 

en lång rad sidor.   Förste ordföranden från 30 juli 1882 till 19 mars 1893 var O.M. Danielsson. Sedan 

kom P.M. Olsson och satt till 1908. Han efterträddes av en annan riksdagsman Per Gustafsson. Hans 

ordförandetid blev dock bara några månader gammal, då han flyttade över till Amerika. C.M. 

Johansson hade ordförandeklubban till 1913. C.J. Nilsson till 1928, nämndeman Gunnar Rogdahl till 

1935 och därefter kom nuvarande ordföranden från 1937 till 1939 och nu i andra omgången från 

1960. Åren från 1940 till 1956 var Janne Blom ordförande och från 1957 till 1959 Tage Fröstell.   I 

föreningens annaler finns en annan med samma efternamn också nämnd, Walter Fröstell, som gjorde 

sin första kontakt med skyttet i föreningen och sedan låtit tala om sig i den verkliga skyttetoppen i 

hela landet.  

  

1 kr. i årsavgift.  

   På första sidan läses. Hvarje medlem erlägger 1 krona i årsavgift, som bör betalas före juni månads 

slut. Nyinträdande medlem skall dessutom erlägga en inträdesavgift, som motsvaras av förutvarande 

medlems delaktighet i föreningens tillgångar, såväl kassabehållningen, som dess inventarier enligt 

senast upprättad årsräkning.   För att ombesörja föreningens angelägenheter väljes för 3 år en 

styrelse bestående av 5 ledamöter, nämligen ordförande, som vid föreningens möten och 

sammanträden förer ordet och vakar öfver att föreningens stadgar och beslut noggrant efterlefves.   

Vice ordförande att tjänstgöra vid ordf:s frånvaro, sekreterare att föra protokollet, emottaga och 

besvara skrifvelser, samt jämte ordföranden utfärda kallelsen till  

Föreningens sekreterare med den 80-åriga protokollsboken 

föreningens skjutmöten och sammanträden. Kassör, som förvaltar och redovisar föreningens kassor, 

sexmästare, som har att verkställa hvad som ej den öfriga bestyrelsen är uppdragen till.  

  

Första protokollet.  
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   Föreningens första protokoll fört vid Blädinge skytteförenings första sammanträde i Blädinge 

Jutagård söndagen den 30 juli 1882 börjar så här:   ”Efter fleras önskan hade till denna dag stämts 

möte för att, om intresset visade sig tillräckligt stort, bilda en skytteförening hvars mål och syften 

hufvudsakligast skulle vara att bland ortens manliga befolkning uppöfva skjutfärdigheten för hvilket 

ändamål skjutmöten skola hållas. Då efter all förmodan dessa åsikter skulle vinna fleras bifall, beslöt 

de närvarande efter något meningsutbyte att organisera Blädinge skytteförening och antaga 

stadgar”.   I protokollet från 1893 framgår att man ändrade namnet till Blädinge skyttegille.   Dess 

nuvarande namn är som föreningen hette vid starten: Blädinge skytteförening.  

  

Medlemsantalet  

 var från början stort. De personer, som enligt första protokollet ingick i föreningen, var 

hemmansägarna O.M. Danielsson, P.M. Olsson, Blädinge Jutagård, Olof August Johansson, Blädinge 

Västregård och Johan Karlsson, Blädingenäs Smedjegård, samt Gustaf Olsson och drängen Johan A. 

Johannisson, Blädinge Jutagård, och vid augustimötet år 1882 anmälde sig till inträde i föreningen 

lantbrukaren Gustaf Johansson, Blädinge stom, korgmakaren J.A. Petersson, Johannelund, lantbr. 

Karl M. Petersson, Blädingenäs, mjölnaren S.J. Karlsson, Lisebro, lantbrukare P.M. Johansson, 

Blädinge Södregård, Gustaf Johansson och Johan Petersson, d:o, J.A. Magnusson, Blädinge 

Norregård, Johan Samuelsson, Sissleboda och folkskolläraren N. Svensson, Blädinge, vilka samtliga 

hälsades av föreningen välkomna.  

  

Maratondans.  

   1886 års mötesprotokoll slutar så här: att då mötets förhandlingar voro afslutade, samlades 

deltagarne jämte bygdens damer, som voro inbjudna till ett enkelt dansnöje hos kyrkovärden O.M. 

Danielsson, der först middag intogs, hvarefter dansen började och fortsattes med glädje och lust till 

påföljande morgon, d.v.s. söndagsmorgonen.  

  

Gratifikation.  

   Sekreteraren noterar, att föreningen vid årsmötet 1890 som en ringa erkänsla för uppoffrande och i 

övrigt välvilligt tillmötesgående vid anordnandet av föreningens fester tillerkände fröken Amanda 

Olsson en gratifikation av 2 kr.  

  

42 aktiva år 1894.  

   För 1894 föreligger den första egentliga verksamhetsrapporten för ett helt år. Föreningen hade 

under året 42 aktiva skyttar och fem passiva. Av de aktiva skyttarna var fem under värnpliktsåldern, 

13 värnpliktiga i första uppbådet, 6 tillhörde landstormen, 2 var militärer i tjänst och 9 andra 

medlemmar. Påföljande år var medlemsantalet 55.  

 

  

Skjutförbud.  
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   Vi sammanträdet den 22 juni 1902 noteras, att från Gustaf Jonasson i Blädinge Jutagård inlämnades 

en skrivelse med förbud mot skjutning över hans ägor. Då den nuvarande skjutbanan härigenom 

gjordes oanvändbar, uppdrogs åt styrelsen att vidtaga erforderliga anstalter för åstadkommande av 

en ny bana.   Frågan om skjutbanan behandlades även vid mötet den 4 april 1904. Det heter: Enär 

gillets gamla skjutbana vid Blädinge ej längre af jordägarne hålles tillgänglig, uppdrogs åt styrelsen att 

vidtaga åtgärder för anläggande av en provisorisk skjutbana i Blädingenäs där inspektor Th. Sandahl 

upplåtit jord därtill.  

Bekymmer.  

   De gevär till antalet 8 som använts och ännu användes, var 1867 års Remingtongevär, vilka på 

grund av ålder och långvarigt bruk varken var fullt passabla eller tidsenliga. Såsom ett önskemål har 

därför, står det i protokollet för årsmötet år 1900, mången gång framhållits anskaffande av nya 

gevär, helst mauser. Ingen skytt har ännu försett sig med eget gevär.   Laddningen, gevärets 

renhållning m.m. har mot skälig ersättning ombesörjts av skyttegillets nitiske ordförande. 

Markörernas artiga arvode för söndagens tjänstgöring har hittills utgjort blott 10 kronor.   Den 

tydligen temparamentsfulle, som han skriver, afgående sekreteraren, fortsätter med en hel del 

målande skildringar av verksamheten.   Skjutbanans läge och anläggningen har allt som oftast varit 

föremål för anmärkning inom föreningen, och skjutbanans miserabla tillstånd har under dessa år 

åsetts av skyttemedlemmar med vemod.   Men svårigheterna att få mark för ny bana upplåten och 

planerad samt föreningens betryckta finanser hafva gjort att allt detta äfvensom en skjutpaviljong 

måste stanna vid fromma önskningar. Föreningen har haft att glädja sig åt en ej ringa uppmuntran af 

inspektören hr O. Engnell, Blädinge, som skänkt densamma, dels den kära blågula duken, som från 

toppen av en högrest stång däruppe på kullen leker i kapp med Salens böljor där nedanför hvarje 

gång ”Wärends söner hägna fosterjorden”, dels ett signalhorn för användning vid skjutöfningarna.   

Det täcka könet har också, någon gång – vid täflingsskjutningarna hösten 1897 – åt skyttegillet gifvit 

den lyftning och auktoritet, som endast kvinnan kan gifva. Då skänktes nämligen af några bygdens 

unga tärnor, hvilkas intressen för föreningen var af mera enskild art, 3:ne pris – ett skrifställ, ett par 

skrifbordsljusstakar och en brefpräss att tilldelas de högsta pointantalet uppnående.  

  

Elitskyttar.  

   Även om Blädinge skytteförening har fler år på nacken än de flesta andra skytteföreningarna i 

landet, så dröjde det dock långt om länge, innan föreningens skyttar gjorde sig gällande i större 

sammanhang. Men sedan Oscar Fröstell är 1944 slog igenom med att som tredjeklass skytt nå högsta 

poängantalet vid förbundsskjutningen i Växjö, har framgångarna blivit både många och vackra. Oscar 

Fröstell är det stora namnet i föreningen – hans bror Walter i Örebro har ju nått än större ryktbarhet 

genom att erövra världsmästerskap. Fyra gånger har Oscar Fröstell blivit förbundsmästare i 

skolskjutning, ett år gjorde han t.o.m. ”the double” genom att vinna både huvudskjutning och 

mästerskap, och så blev han år 1950 förbundsmästare i fältskjutning, då för resten brodern Tage blev 

fjärdeman och tvåa i huvudskjutningen. Oscar hör till länets mest pålitliga gevärsskyttar och han är så 

gott som självskriven i den sextett, som representerar Kronobergs skytteförbund vid SM.   Tage 

Fröstell har också goda förutsättningar som gevärsskytt men tyvärr har fritiden för honom varit snävt 

tilltagen för att han skulle nå den absoluta klassen.   Eric Karlsson har på 1950-talet gjort sig gällande 

och nått flera framskjutna placeringar i förbundsskjutningar, särskilt på kpist, där han 1959 blev bäste 

man i huvudskjutningen och i fjol belade andraplatsen. Föreningssekreteraren Olle Andersson har 

ävenledes visat sig vara en säker skytt.   Föreningen firar sin 80-årsdag med att ordna en 

jubileumsfältskjutning på söndag i Blädinge och Benestads-trakten. 
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Ur Smålandsposten N:o 131 Måndagen den 23 Augusti 1965.  

  

Olle Andersson, Blädinge Allbo-mästare  

  Skatelövs skytteförening hade i går anordnat mästerskap i skolskjutning inom Allbo skyttekrets på 

Alvesta skjutbana. 60-talet skyttar infann sig till tävlingen i det vackra vädret, som var väl varmt och 

soligt. Striden om mästerskapet blev dock en spännande uppgörelse mellan Olle Andersson, 

Blädinge, och Arne Wildh, Alvesta, som vid finalskjutningen stod på lika poäng. Olle Andersson, 

Blädinge, visade sig dock denna gång säkrast på handen, och de två sista skotten i stående ställning 

blev avgörande.   Skatelövs skytteförenings fältskyttepokal utdelades i samband med skjutningen. 

Pokalen överlämnades till Vislanda skytteförening, som tagit erforderliga tre inteckningar i det vackra 

vandringspriset och blev slutliga ägare till detta. Resultat:   Kretsmästerskapet: 1) Olle Andersson, 

Blädinge, 180 poäng. 2) Arne Wildh, Alvesta, 177.         3) Tord Larsson, Vislanda, 171. 4) Rune 

Johansson, Vislanda, 170.   Huvudskjutning: Veteraner: 19 John Jonsson, Blädinge, 69.   Klass 5: Rune 

Johansson, Vislanda, 74. Bernt Johansson, Lammhult, 71. Åke Sibbesson, Skatelöv, 71.   Klass 4: Olle 

Andersson, Blädinge, 69. Folke Svensson, Hjortsberga, 69. Bengt Gustavsson, Alvesta, 68. Stig 

Magnell, Blädinge, 68.   Klass 3: Ragnar Samuelsson, Alvesta, 69. Kjell Engström, Blädinge, 49. Valter 

Lennartsson, Alvesta, 44. Rolf Rosén, Blädinge, 43 p.   Klass 1: Bengt Söderling, Alvesta, 96.   Klass 

juniorer: Roland Svensson, Hjortsberga, 98. Tommy Magnusson, Blädinge, 97. Staffan Karlsson, 

Hjortsberga, 93.   Lagtävlan. Högre klasserna: 1) Blädinge 202 poäng, Skatelöv och Alvesta 201. 

Hjortsberga 200.   Lägre klasserna: Alvesta 213. Skatelöv 102. 


