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Profnummer

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 18 December 1866.

WÄREND.
Södra sluttningen af det Småländska höglandet, med vattendrag som mynna genom
Blekinge, har så länge historien vet burit namn af Wärend. Detta land är till naturbildning
en något skålig högslätt, omsluten af skogbevuxna sidoåsar och inåt genomskuren af
talrika vatten. Dessa vatten draga sig åt landets midt, der de träffa stora bäckenformiga
försänkningar, alla med fall åt söder, och bilda så ett system af sjöar, bland hvilka de
ansenligaste äro Helgasjön, Salen och Åsnen. Alla dessa vattensamlingar ligga ännu på en
höjd från 5 till 400 svenska fot öfver hafvet. Tätt öster om sjöarne Åsnen och Mien begränsas den nämnda sänkningen af en låg landhöjd, som går ifrån norr till söder och
afdelar ett mera östligt system af vatten, som likaledes mynna genom Blekinge. Detta
vattensystem tillhör Värends sydöstra del eller Konga härad, hvilket härad af ålder haft
sin vestra rågång i den nämnda midtel-åsen. Längst i sydvest bildar landet ett hörn, som
skjuter öfver in på Helgeåns vattenområde, så att gränsen här faller icke på den naturliga
vattendelaren, utan i den stora sjön Möckeln. I nordöstra delen af Wärend upprinna för
öfrigt några strömmar, hvilka, efter att hafva genomlupit Kalmar läns skogsbygd och
landtbygd, kasta sina vatten rätt öster ut i hafvet.
Landets beskaffenhet företer således en enkel och naturlig konfiguration, med bestämda
gränser och skarp afsöndring ifrån grannländerna. Dessa grannländer voro: i norr Niudungen, i vester Finveden, i söder Blekingen och en del af Skåne, samt i öster Kalmarlandet och Möre. Gränsen bildades åt alla sidor genom djupa och vilda skogstrakter.
Dessa skogstrakter intaga ännu åt söder, emot den gamla riksgränsen, ett bälte om flera
mils bredd. Vestra gränsen var ännu för få år sedan, i trakten af sjön Tjurken, blott en vild
hålskog, uppfylld af stenharg, myrar och oländig mark, och dertill utan väg, så att man
blott vintertiden kunde färdas emellan Wislanda och Wärend och Ryssby i Finveden. När
man från Wärend reser stora kungsvägen norrut, kan man knappast undgå att bemärka det
stora afstånd och den obygd, som skiljer de nordligaste kyrkorna i Wärend från deras
närmaste grannkyrka, gamla Hjelmseryd i Niudung. Och åt öster fortlöper den gamla
Kalmarvägen än i dag genom de skärfviga och oländiga holskogarne i Hälleberga och
angränsande socknar, en vildmark, ödsligare än kanske någon annan af dem som ännu
finnas qvar i gamla Göta rike.
De äldsta underrättelser som stå att vinna om naturförhållandena i detta således af sina
gränser fattade landområde, måste hemtas ifrån de gamla gårdsnamnen. Dessa namn, hittills föga rådfrågade af våra forskare, gifva nemligen, - om ock i de allra enklaste drag, en historia om land och folk, vid sin tid då det förra erhöll en fast, återbrukande befolkning. Rådfråga vi nu denna källa angående Wärend, så finna vi att landet, när det först
bygdes af sin nuvarande folkstam, ännu till större delen upptogs af en mäktig urskog, som
vid vattendragen på många ställen bildade ofantliga sammanhängande löfhult, och blott åt
den magrare grunden, på sandåsarne och emellan kärr och myrar, bar den vanliga högnordiska barrskogen. Allt efter olika landmån och jordmån bestodo löfhulten af olika
slags träd, till en del af ädlaste art. Ofantliga jordvidder intogtos af ek- och bokskogar;
deremellan framträdde lönnen, linden, asken och almen i täta lundar, medan björken bildade skogens hufvudstånd å den lättare jorden samt å sidder och i dalgångar. Det hela var
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en blandning af sydländsk och nordisk skogsnatur, lika omvexlande som landet sjelft och
återgifvande alla de skilda lynnena hos vår fosterjord, ifrån den vilda, norrländska skogsmyren ända ned till det rika skånska bokhultet.
För att klart fatta den geografiska utbredningen af dessa forntidens praktfulla löfskogar,
behöfva vi allenast efterse hvilka gårdar i Wärend som ha dessa namn börjande eller lyktande på ”hult”, ”hylta”. Dessa ord bemärka nemligen i landets mål en skog af löfträd,
förnämligast af ek eller bok. Och af dessa namn, äfvensom af andra sammansättningar i
hvilka ingår namnet på något löfträd, förekomma i Wärend ett högst betydligt antal.
Serdeles är detta fallet inom Allbo härad, som ensamt räknar ej mindre än 144 gårdar med
namn på hult eller hylta, af hvilka 41 i Wirestad, 23 i Stenbrohult, 18 i Thorsås, 15 i Wislanda, 13 i Härlunda, 11 i Slätthög o.s.v. Hela södra fjerdingen af detta härad och stora
skiften af fjerdingen norr om Blädinge-bäck ha således i forntiden bildat nära nog blott ett
enda stort, sammanhängande löfhult. Nästan liknande har förhållandet varit i Kinnevalds
härad, hvars södra fjerding räknar 11 gårdsnamn på hult inom Urshults socken och 16
inom Almundsryd. I Konga härad förekomma dessa namn mera sparsamt: i Ljuder 6, i
Elmeboda 6, i Weckelsång 7 o.s.v. I Norrvidinge härad äro de allmännast i Bergs socken,
som har 6, och i Asa socken som har 7, Åsheda 12, Elghult 16, Algutsboda 16 o.s.v. Men
om redan dessa gårdsnamn tillåta oss en öfverblick af de stora sammanhängande löfhulten, - hvilka visserligen till det mesta bestodo af ek och bok; men jemväl af andra löfträd,
såsom Lönshult, Lindehult, Elmhult o.s.v., - så visa de i Wärend ytterst allmänna gårdsnamn, i hvilka namnet på olika slags löfträd, att landet i alla dess inre delar varit fordom
uppfyllt af löfskogar, ehuru icke allestädes i lika slutna och sammanhängande skogsstånd.
Vi hänvisa blott till gårdsnamn sådana som: Ekemoen, Ekewarfven, Eke, Fagereke,
Fröseke, Welleke, Bökemoen, Bökebacken, Böket, Wrångeböke, Ask, Eskås, Lönsås,
Lönshult, Lindås, Lindefälla, Lindeberg, Linneryd, Almås Elmisås, Elmeberg, Elmefall,
Hässlemoen, Hässlebäck, Hässle, Rotehässle, Saxabjörke, Lindbjörke, Björke o.s.v. Och
dessa slags namn förekomma i Wärend, såsom vi redan antydt, till ett högst betydande
antal.
I motsats till alla dessa namn, hänvisande på den fordna praktfulla löfskogsvegetationen,
framträder blott sällan minnet af gamla tiders barrskogar i gårdnamn lyktande på skog,
såsom: Ulfvaskog, Mörkaskog, Ledaskog, Högaskog, Bondeskog, Holstenskog o.s.v.
Största antalet af hithörande gårdnamn, nemligen tillsammans tolf, förekommer i det ännu
på furuskogar rika Uppvidinge härad. Emedlertid hafva jemväl barrskogarne i forntiden
haft en högst betydlig utsträckning, och antagligen hafva de gamla allmännings- och
gränseskogarne till det mesta bestått af dessa å magrare jord förekommande högnordiska
trädslag. Vi blifva då i stånd att bilda oss ett ungefärligt begrepp om de fordna barrskogarnes vidd och utsträckning, genom antalet af de utmål, hvilka ifrån gårdarne i den äldre
bygden blifvit tagna å de gemensamma, något sednare bebyggda allmänningsskogarne.
Dessa utmål heta på landets språk målar, och återfinnas talrikt i de yngre hemmansnamnen å sådana trakter, hvarest namnen på hult och hylta äro mera sparsamma. Konga
härad ensamt har således ej mindre än 140 gårdar med namn på måla, de flesta belägna i
häradets ännu af furuskogar uppfyllda södra och sydöstra del. – Elmeboda socken har
ensam 45 sådana namn. – Deremot har Allbo härad blott 14, hvaraf 7 vid södra gränsen i
Härlunda socken. Kinnevalds härads norra fjerding har blott ett enda; men i häradets
södra fjerding förekomma 37. I hela Norrvidinge härad finnas blott två sådana utmålshemman, deremot blifva de mer allmänna i Uppvidinge, som utom de redan omtalade
namnen på skog räknar 45 gårdar med namn på måla. Hursomhelst visa dock alltid dessa
gårdnamn på måla, att hemmanet icke är ett uråldrigt odalhemman, utan af yngre tillkomst, och således antagligen bygdt och odladt på den jord med ursprungligen svagare
vextlighet.
Vid en allmän öfversigt af all denna skogsvegetationens fordna rikedom i Wärend, som
flerfaldigt prisas i den år 1205 författade legenden om S:t Sigfrid, blir lätt att fatta, huru
konung Gustaf I:s hårda mandater emot fällande af ek, bok och bärande träd kunde blifva
en af de verksammaste orsakerna till den blodiga Dacke-fejden. I ett land, hvarest nära
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nog all för åkerbruk tjänlig mark i omätliga sträckningar upptogs af ek- och bokhult, såg
sig bonden genom dessa författningar våldförd i sin eganderätt och obilligt inskränkt i det
fria bruket af sin jord. Visserligen hade han någon ersättning genom den stora mängd svin
han vissa år kunde göda på ollonskogen; men denna afkastning föll ojemnt och var ovissare än skörden på åkern eller svedjelandet. Löfskogen, äfven den ädlaste, blef sålunda
för gården en börda och betraktades af jordegaren med ett slags fiendtlighet. Vi finna spår
af denna stämning hos folket i den skonsamhet häradsrätterna fordom gerna visade i fråga
om förseelser emot skogslagarne. Vid de mångfaldiga åtal som skogafogden anställde vid
Wärendstingen under kung Carl IX:s och Gustaf II Adolfs regering, var det blott sällan
förbrytaren blef straffad. Nämnden synes i allmänhet ha varit föga benägen att iakttaga
lagens skillnad emellan ”bärandes trä” eller ek axuldigra”, och ”dödveda trä” som saklöst
kunde fällas. Denna fiendtlighet, understödd af vår sednare slappa skogslagstiftning, har
fortlefvat ända in i vår tid. Ännu på 1830-talet såg författaren ”lågorna” eller ”tråsvältorna” af en präktig ekpark vid sjön Tjurken, lemnade att ruttna på marken. Efter flera
århundradens utrotningskrig återstår således nu mera blott svaga spår af skogsverldens
fordna herrlighet, och magra ferebuskar tvina nu på många af de åsar, hvilka ännu i mannaminne kransades af de praktfullaste ek- och bokhult. Både lagstiftning och folk synas
lika hafva förgätit, att skogarne äro ett vilkor för vårt lands beboelighet. Om således å ena
sidan skogslagarne icke böra onödigt och våldsamt ingripa i den enskildes rätt att bruka
sin jord, så är det å andra sidan blott en rå och falsk uppfattning af eganderättsbegreppet,
som ej ville inse, att denna rätt ej får sträckas utöfver hvad som kan förenas med landets
och samhällets eget bestånd. ”Ty” skrifver gamle kung Gustaf i sitt mandat af den 28
Febr. 1558, ”I mån sjelfve kunna besinna, att en hop skön bärande skog, der riket och den
menige man kunde hafva mycket gagn utaf, är snart förspilld och ödelagd, för en ringa
nyttas skull; men ganska sent uppvext och kommen till makt igen”.

Ur Smålandsposten N:o 19 Onsdagen den 6 Mars 1867.
(annons)

Auktion.
Genom auktion, som förrättas
tisdagen den 12 i denna månad och
börjar kl. 10 f.m. hos Landthandlanden O. Lindgren wid Wieslanda
station, försäljas silfwer, koppar, tenn,
jern, säng och linnekläder, möbler,
kör- och jordbruksredskaper, kreatur,
sorteradt handelslager, jemte flera
andra varor.
Betalnings- och öfrige wilkor tillkännagifwas wid auktionstillfället.
Lindås den 4 Mars 1867.
L. Lindahl.
(232)

Ur Smålandsposten N:o 39 Onsdagen den 15 Maj 1867.
Omedelbara walsättet. Sedan wid kommunalstämmor vid Wieslanda, Blädinge och
Aringsås församlingar förslag blifwit wäckt derom, att wid wal af ledamot i riksdagens
andra kammare för Allbo härad det omedelbara walsättet borde begagnas, hafwa
wederbörande röstberättigade uti öfrige till walkretsen hörande församlingar blifwit öfwer
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samma förslag hörde, och har enligt inkomna kommunalstämmoprotokoll röstningen
utfallit sålunda, att 231 röstande antagit berörda förslag, hwaremot 82 röstande ansett wal
medelst elektorer böra ega rum, hwadan och då alltså flertalet af de röstberättigade i
walkretsen förenat sig om det omedelbara walsättet, samma walsätt jemlikt 16 § i Riksdagsordningen den 22 Juni sistlidet år kommer att tillämpas wid wal af ledamot i
riksdagens andra kammare för Allbo härad.

Ur Smålandsposten N:o 32 Onsdagen den 22 April 1868.
Marknaden i Wieslanda, war mer än lofligt illustrerad af berusade personer. Då
utskänkningsställen ej finnas, förmodas, att smygkrögare uppehöllo sig i skogarne omkring marknadsplatsen. Kronolänsmannen visade berömwärdt nit att förekomma owäsen.
Massan af wägarbetare anses hafwa bidragit till de försök, som gjordes att störa ordningen.

Ur Smålandsposten N:o 74 Onsdagen den 15 September 1869.
Barnamord. Sedan kronolänsmannen C. E. Hjertqwist erhållit kunskap derom, att en
owanlig tilldragelse timat den 12 sistl. Augusti i närheten af en backstuga under
hemmanet Fagerås i Wieslanda socken, en half mil wester om Wieslanda Jernwägsstation, blef af honom den 19 i nämnde månad undersökning werkställd till utrönande af
nämnde tilldragelse, och berättade hustrun Kristina Gustafsdotter boende i ofwannämnde
backstuga samt sedan en längre tid sängliggande sjuk, att ofwannämnde dag den 12 kl.
omkring 6 e. m. hade Gustafsdotter förmärkt några owanliga ljud och rörelser i närheten
af sin stuga, att hon för utrönande af orsaken praktiserat sig till ett fönster, att hon derigenom warseblifwit twenne qwinnor, en äldre straxt omkring 45 år och en yngre omkring 20 år, synbarligen mor och dotter, af hwilka den senare legat å marken och efter en
kort stunds förlopp framfödt ett lefwande barn, att den äldre qwinnan det nyfödda barnet
genast efter födseln upptagit och om detsamma swept ett förkläde samt medelst förklädsbandet knytande omkring barnets hals så medelst beröfwat barnet lifwet, att samma
qwinna nedstoppade liket i en för tillfället medhafd spann med lock, samt att efter en kort
stunds förlopp de båda qwinnspersonerna aflägsnat sig efter pockande af den äldre, utan
att Gustafsdotter kunde märka hwarthän de begåfwo sig.
Oaktadt de flitigaste efterspaningar har upptäckten af någon af qwinnorna ej kunnat ske.

Ur Smålandsposten N:o 80 Onsdagen den 6 Oktober 1869.
Från Wieslanda skrifwes till Smålands-Posten: Här i medelpunkten af häradet glädja
wi oss åt en riklig skörd. Wår gamle bepröfwade riksdagsman fingo wi behålla, och wäl
war det, ”ty gammal är bäst”. Måtte nu för den föreslagna jernwägen mellan Wieslanda
och Carlshamn snart blifwa en werklighet. Ej blott Wieslanda-trakten, utan än mera de i
kommunikationswäg mycket wanlottade till Blekinge angränsande socknarne af Småland
komma att winna mycket på denna kommunikationsled. Helst dessa trakter ännu hafwa
skog i behåll, som till och med i form af wed bör kunna bära den billiga transportkostnaden till det närbelägna Carlshamn. Att sistnämnda stad gör allt hwad i dess
förmåga står för realiserande af jernwägen till Wieslanda, bör ej synas underligt för den,
som inser att Carlshamn genom denna jernwäg troligen kommer att återfå åtminstone en
stor del af den rörelse, det i forna dagar hade på Småland, men hwilken på senare tider
såwäl af export som import angår, hufwudsakligen dragit sig till Malmö.
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Ur Smålandsposten N:o 97 Lördagen den 4 December 1869.
Jernwägsfrågan. Den lifsfråga, som närmast rörer icke blott detta samhälle, säger
Carlshamns-Posten, utan äfwen hela westra Blekinge och södra Småland, är onekligen
den föreslagna jernwägen mellan Carlshamn och Wieslanda. Med bekymmer har man
erfarit huru affärslifwet i dessa trakter mera och mera sjunkit, i följd af saknad af goda
kommunikationsanstalter hwarigenom konkurrens omöjliggjorts och många waror, som
kunnat framträda i werldsmarknaden, hafwa nu blifwit osäljbara, derföre att de icke
kunnat draga de dryga kostnader, som blifwit en följd af en wanlig landswägstransport,
och då landtmannen icke kan afyttra sina produkter till skäliga priser, har han icke heller
tillgångar hwarken att bereda inkomster åt arbetsklassen i orten, eller från stadens handlande och handtwerkare uppköpa sådana förnödenheter, som han eljest skulle hafwa
försett sig med. Det är derföre man med största tillfredställelse erfar, att berörde jernwägsförslag nu blifwit aflemnadt på wederbörlig ort, att den med mycken noggrannhet
uppgjorda beräkning öfwer trafik och inkomst wisar det wackraste resultat, så att det är
full anledning att antaga att sjelfwa banan kommer att lemna ganska god ränta, ett förhållande som icke öfwerallt är wanligt, men som här till wäsendtlig del orsakas af de
jemförelsewis billiga anläggningskostnaderne.

Ur Smålandsposten N:o 100 Onsdagen den 15 December 1869.
Ur Carlshamn skrifwes: Så har då det glada budskapet kommit, att man med allwar tänker på att bygga jernbana från Carlshamn till Wieslanda! Wi erfara också att teckningslistorne snart äro att motse. Desse äro wälkomna, och wi wilja såsom red. uppmana oss,
såsom en man för att bidraga till den goda saken. Wi landtboar äro tröga och wi skyggar
äfwen för utgifter, men fosterlandskärlek finnes äfwen hos oss, och då wi blifwa öfwertygade om saken, wilja wi icke undandraga oss wår pligt. Fördelen af en jernbana är så i
ögonen fallande, att hwar och en kan se det. Skall landtbon bestå måste han framåt och
icke såsom hittills gå kräftgången. Wi hafwa hört huru Carlshamnsboarne redan gjort
uppoffringar genom det att de bekostat undersökningen och dragit alla bekymmer för
frågans lösning, och då nu landtboar får rätt att jemte stadsboarne taga aktier och dela
förtjensten af banan, wilja wi med tacksamhet emottaga erbjudandet.

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 19 Mars 1870.
Torgdag. Genom beslut den 16 sistlidne Februari har Landshöfdinge-Embetet medgifwit,
att torgdag för försäljning af kreatur samt landtmannawaror och industrialster af ortens
tillwerkning må hållas wid Wieslanda jernwägsstation första och sista fredagen i hwarje
månad eller, om helgedag då inträffar, näst föregående söckendag.

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 14 Maj 1870.
Ännu en rymmare! Hemmansegaren J. Ingemarsson från Osmo i Wieslanda socken i
Småland har sistlidne tisdag försvunnit från sitt hem och antages ha begifwit sig till
Amerika. Den afwikne har under en längre tid bedrifwit omfattande timmer- och spanmålsaffärer, och efterlemnar skulder till betydliga belopp.
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Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 21 Maj 1870.
Anhålles om införande i Smålandsposten.
Såväl i N:o 38 af Smålands-Posten, som i flere andra tidningar är en notis meddelad, att
åbon J. Ingemarsson från Osmo i Wieslanda socken afvikit från orten och tros hafva rest
till Amerika. Detta föranleder mig, då misstankar i detta afseende fallit på mig, att upplysa, att min adress är Wieslanda och Espemoen och att jag å senare stället fortfarande är
att träffa, då jag ej händelsevis är stadd på någon affärsresa.
Wieslanda och Espemoen i Maj 1870.
J. Ingemarsson.

Ur Smålandsposten N:o 47 Onsdagen den 15 Juni 1870.
Wid Wieslanda marknad, i sista weckan lära slagsmål i temligen storartad skala hafwa
försiggått.

Ur Smålandsposten N:o 49 Onsdagen den 22 Juni 1870.
Jernwägen Carlshamn-Wieslanda. Enligt på enskild wäg oss tillhandahållen underrättelse, lärer den af löjtnanten wid wäg och wattenbyggnadskåren E. Sandell werkställda
undersökningen för en jernwäg mellan ofwanstående orter blifwit i dessa dagar afslutad.
Banan som är beräknad att byggas smalspårig, blir 7 mil lång och är hela sträckan afsedd
att kosta endast 1,700,000 Rdr, den rörliga materialen inbegripen. Af denna summa äro
800,000 tecknade och de öfriga 900,000 lära wara af danska kapitalister öfwertagna mot
preference-aktier. Arbetet säges skola börjas oförtöfwadt.

Ur Smålandsposten N:o 57 Onsdagen den 20 Juli 1870.
Besittningsrätt. K M:t har tillåtit danske undersåten E. Mackeprang att ega och besitta
det af denne inköpta 1 mtl frälse säteri Hästhagen inom Wieslanda socken af Allbo härad.

Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 3 September 1870.
Sedan ett skjutsombytesställe å nya wägen emellan Wieslanda jernwägsstation och
Ljungby köping blifwit inrättadt wid hemmanet Holmborna i Ryssby socken, har skjutsskyldigheten under twå år, räknadt från den 1 nästkommande Oktober på entreprenad
öfwertagits af hemmansegaren Salomon Petersson i Holmborna emot en skjutslega af
1 rdr 20 öre milen för hwarje häst.
Carlshamn. Såsom wi förut omnämt, är intresset för den tilltänkta jernwägen emellan
Wieslanda station å södra stambanan och wår stad mycket lefwande, säger CarlshamnsPosten, och detta – utan twifwel med allt skäl – enär en sådan jernbana icke allenast för
detta samhälle, utan äfwen för hela orten skulle medföra werkligt stora fördelar. Aktieteckningen, hwilken man kan kalla den hufwudsakligaste af de förberedande åtgärderna,
wisar, att Carlshamns stad – såsom förut omnämnts – tecknat 500,000 Rdr och enskilde
personer inom wårt samhälle dessutom 200,000 Rdr, hwartill torde komma såsom wi
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hoppas, betydliga teckningar å landet, der banan är emnad gå fram, alldenstund wäl hwar
och en i den trakten bör kunna inse, huru fördelaktigt det blefwe äfwen för honom sjelf
om banan werkligen komme till stånd. Det sist erhållna kostnadsförslaget är mycket
billigare än det förut uppgjorda och uppgår endast till 1,900,000 Rdr, och då det ej kan
betwiflas, att fördelen för aktieegarne just genom den billigare anläggningskostnaden
äfwen i annat fall blir så mycket större, wilja wi endast påpeka, att en räntebesparing af
30,000 Rdr årligen uppstår.

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 10 September 1870.
(annons)

Observera!
Sedan undersökning för smalspårig jernbana
emellan Carlshamn och Wieslanda station nu
blifvit afslutad och kostnadsförslag samt
ritning erhållits, få komiterade anhålla att så
väl de, hvilka redan tecknat sig för aktier i detta företag, som öfrige, hvilka intressera sig för
ifrågavarande för hela denna orts och en stor
del af Smålands framtid vigtiga ärende, ville
sammanträda å Stadshuset i Carlshamn,
Måndagen den 19 nästkommande September
kl. 11 f.m., då bland annat, fråga förekommer
om bolagets konstituerande m.m. som dermed
står i sammanhang.
Carlshamn i Augusti 1870.

Komiterade.

(837)

Ur Smålandsposten N:o 76 Lördagen den 24 September 1870.
Jernwägsmöte. Wid det till sistlidne Måndag utlysta sammanträde i Karlshamn med
dem, som tecknadt aktier för en jernbara häremellan och Wieslanda station å södra
stambanan, hade ungefär 100 personer infunnit sig; dessa hufwudsakligen från staden och
tillgränsande Asarums socken. Herr Landshöfdingen, Grefwe H. Wachtmeister, som ditkommit för att öfwerwara mötet, utsågs enhälligt att blifwa dess ordförande. Förhandlingarne öppnades af Ordföranden i den komité, som förut handhaft saken, Herr Consul
Edward Meyer, och hwilken redogjorde för de åtgöranden, komitéen hittills widtagit,
hufwudsakligen gående ut på att låta ombesörja den nya undersökningen för utrönande af
kostnaderna för en smalspårig bana. Den förut föreslagna jernwägen och den derom
werkställda undersökningen war nemligen för bredspårig bana. Enligt de meddelade
upplysningarne skulle kostnaderna för det nu föreslagna smalspåriga banan af cirka 7
mils längd, uppgå till ett belopp af i rundt tal 1,900,000 rdr. Af detta belopp är i Karlshamn tecknade aktier för 700,000 rdr, och i Asarum har wid ett under förra weckan der
hållet sammanträde kommunen beslutat sig för att teckna cirka 30,000 rdr, hwarjemte
enskilda inom Asarum boende personer troddes teckna en lika summa. Från öfriga
socknar såwäl inom Blekinge som i Småland, hwilka komma att draga fördel af banan,
hade inga teckningalistor ännu inkommit.
För utarbetande af bolagsregler utsågos Hrr Consul Edward Meyer, Grosshandlaren C.
G. Berg, Kustchefen och Riddaren S. Landegren samt Magistratssekteteraren, Häradshöfding C. H. Leissner.
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Härefter företogs wal af Interimsstyrelse och inwaldes i denna: Hrr E. F. Meyer, S. A.
Hellerström, I. von Bergen, E. O. Berg, Herman Schmidt, S. Landegren Körmöllegård,
Swen Persson i Gunawala, Kyrkoherden P. Rönbäck i Kyrkhult, Jonas Danielsson i
Idekulla, Erik Danielsson i Hagwerksmo, Sjöberg i W. Thorsås, Magni Håkansson på
Sågsberg, Baron W. Gyllenkrok på Oby, Brukspatron Steffens på Huseby, Chargé-d´
Affaires Hyltén-Cawallius i Stora Målen, Landssekreter Holmberg i Wexiö, Baron Taube
på Lidhem, Riksdagsman P. Petersson, J. E. Berg i Ö. Hoka, Nils Jönsson i Törneryd,
August le Grand i Hoby, John Mattsson i Mörrum och Ola Månsson i Jemshög.

Ur Smålandsposten N:o 81 Onsdagen den 12 Oktober 1870.
Diligensturerna till Ljungby och Halmstad äro så tillwida ändrade, att diligenserna till
Ljungby nu mera ej afgå från Alfwesta, utan från Wieslanda, Måndagar, Onsdagar och
Fredagar efter snälltågets ankomst.

Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 22 Oktober 1870.
Om jernwägsfrågan, skrifwes till Carlshamn: Intresset för den tillemnade jernwägsanläggningen kommer att blifwa allt mera liflig, i samma mån som man börjat inse de
oskattbara fördelar, som derigenom tillskyndas icke blott den trakt hwarigenom banan
kommer att löpa utan äfwen omgifwande trakter smålänningarne, som hittills wisat sig
temligen tillbakadragne i detta afséendet, hafwa under Hr Chargé d´Affaires HylténCawalli ordförandeskap haft ett sammanträde, som skall warit talrikt bewistat af personer
från både westra och östra sidan om sjön Åsnen. Icke en enda röst höjdes emot fördelen
af en jernbana, och man förklarade sig likaledes beredda att göra uppoffringar, under den
wissa öfwertygelse att både de sjelfwa och deras barn skulle deraf skörda rika frukter.
Denna åsigt börjar också mera allmänt omfattas för de på landsbygden i Blekinge efter
hwad man kan finna, och så bör den sansade befolkningen tänka.
Emellertid hade det i Småland hållna sammanträdet till följd, att deputerade – herrar
Hyltén-Cawallius och nämndemännen Eric Danielsson å Hagwerksmo och Magni i
Hunna kommo till Rörmöllegården i fredags förra weckan, der äfwen kommiterade från
Carlshamn sammanträdde för att öfwerlägga i ämnet. Resultatet deraf är oss ännu icke
bekant, men wi hafwa hört, att grosshandlanden J. von Bergen och kustchefen och
Riddaren E. Landergren jemte en tredje från Blekinges landskommuner skola i nästa
wecka resa åt Småland för att bewista flere utlysta sammanträden rörande detta wiktiga
ärende.
Det är glädjande erfara, att denna sak omfattas med kraft, och wi kunna deraf hoppas att
en stor del af Blekinge och Småland icke länge skall wara undanskjuten från den allmänna rörelsen.

Ur Smålandsposten N:o 9 Onsdagen den 31 Januari 1871.
Från Carlshamn skrifwes: att åtskilliga förberedelser för jernwägens byggande blifwit
widtagna, att löjtnant Sandell, som blifwit högsta ledaren för jernwägsarbetet, gästade
staden i onsdags och torsdags, att linien emellan Allmundsryd och Carlshamn håller på att
utstakas, samt att åtskillig materiel, bland annat 900 skottkärror, äro i arbete för jernwägens räkning.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 11 Onsdagen den 8 Februari 1871.

DÖDSFALL.
Att
den käre himmelske Fadren denna dag kl.
10 f.m. till Sig hemkallat vår innerligt
älskade son

John Gustaf,
11 månader och 25 dagar gammal, få vi
härmed för deltagande slägtingar och vänner tillkännagifva.
Wieslanda & Lindås den 2 Febr. 1871.
Mariana Hagstrand,
P Hagstrand.
född Lindblom.
Job. 1: 21.
Sv. Ps.-B. 493.
(131)

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 1 April 1871.
Bewäringsmönstringar. Konungens Befallningshafwande har utsatt mönstringar att ställen med såwäl 1871 års första klass, eller de 1850 födde ynglingar, som äfwen med dem
till äldre årsklasser hörande bewäringsskyldige, hwilka af en eller annan orsak mönstring
eller wapenöfning ej undergått, nemligen:
Onsdagen den 3 Maj kl. 11 f.m. å Gottåsa gästgifwaregård med de bewäringsskyldige
från Wieslanda, Blädinge, Lekaryd, Aringsås och Hjortsberga socknar af Allbo härad
samt den till sistnämnda härad hörande del af Skatelöfs socken.

Ur Smålandsposten N:o 50 Fredagen den 23 Juni 1871.
Jernwägen Carlshamn-Wieslanda. Carlshamns Allehanda yttrar härom följande:
Icke blott den del af Småland och Blekinge som beröres af banan, kommer att winna,
utan äfwen åtskilliga andra trakter, belägna norr och söder om Wieslanda station, måste
hafwa förmån deraf. Mellan Göteborg och Carlshamn är Tenhults station, näst söder om
Jönköping medelpunkten, och mellan Malmö och Carlshamn är, ifall jernbanan begagnas,
Osby medelpunkten. Således för alla de waror som wilja söka wäg till wärldsmarknaden
med begagnande af hafwet, och komma från plats söder om Tenhult eller norr om Osby,
blir kostnaden billigare, då wägen tages till Carlshamn, emot om de färdas till Göteborg
eller Malmö. Beträffande tyngre gods, så kan den lindrigare transportkostnaden afgöra
om sådane waror skola komma i marknaden, eller för egaren blifwa ett dödt kapital, med
andra ord om en nationalwinst skall erhållas eller icke. Tager man nu i betraktande de
förmåner en aktieegare i banan har att motse, så är det klart att denna jernbana skall
framför många andra trafikeras, just för den korta wäg den från hjertat af landet leder till
hafwet. Men äfwen staten kommer att förtjena mera på sin bana, ty dels kommer en del
gods i rörelse, som eljest icke warit säljbart, och dels skall banan Carlshamn-Wieslanda
lemna många både passagerare och waror till transport å stambanan, hwilka eljest sökt
andra wägar till sin bestämmelseort.
Carlshamn-Wieslanda-jernvägen. Då kostnadsförslaget anger ett belopp af 1,900,000
rdr, och teckningen icke betydligt öfwerstiger 800,000 rdr, beslutade bolaget wid sammanträde i Thorsdags att, genom blifwande Direktionens försorg, icke blott innewånarne i
de trakter, genom hwilka jernbanan kommer att löpa, skulle uppmanas att fylla teckningen till halfwa summan, utan äfwen hos Kongl. Maj:t göra underdånig anhållan derom
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att bolaget såsom lån måtte bekomma den andra hälften utaf de af riksdagen för sådant
ändamål anslagna medel.

Ur Smålandsposten N:o 61 Onsdagen den 2 Augusti 1871.

Kronobergs Läns landtbrukare
och öfrige för landthushållningen intresserade innebyggare inbjudas härmed till deltagande i Allbo
Härads Landtbruksmöte, som kommer att, den 13 instundande September, hållas wid Wieslanda Jernwägsstation. Med mötet förenas utställning af hästar, nötkreatur, får, svin, fjäderfä af alla slag, ladugårdsprodukter, landtmannaredskaper och maschiner samt
slöjdalster, och komma priser att utdelas af de, utaf
Hushållssällskapet för detta ändamål anslagna medel.
Endast afvelsdjur kunna täfla om pris, och får samt
fjäderfän i flock af minst ett han- och 2 hondjur.
Minsta partiet af smör och ost, som mottages, är 10
skålpund.
Mötet öppnas kl. 9 f.m. Kreatur, som skola i pristäflingen deltaga böra vara på anvisad plats uppställde kl.
8 f.m. och öfrige expositionsartiklar inlemnas vid
middagstiden dagen före mötet.
Oby den 29 Juli 1871.
Å Bestyrelsens vägnar:
W. GYLLENKROK.
(737)

Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 19 Augusti 1871.
Hushållningssällskapets
Kungörelse.

Carlshamn. Kommunalstämmor blefwo i
förra weckans början hållna i Hellaryd samt i
Skatelöfs och Westra Thorsås socknar för att
besluta angående frågan om bidrag till jernwägen mellan Carlshamn och Wieslanda. Alla
tre kommunerna beslöto att med 1 rdr pr fyrk
bidraga till nämnda jernwägsanläggning,
hwarigenom Hellaryds församling kommer att
lemna ett bidrag af 5,000 rdr samt Skatelöfs
och Westra Thorsås församlingar 16,000 rdr.
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I sammanhang med det mindre landtbruksmöte, som jemte dertill hörande utställningar, enligt redan utfärdadt tillkännagifvande, kommer att ega rum wid Wieslanda
jernwägsstation Onsdagen den 13 instundande September, kallas Kronobergs läns
Kongl. Hushållnings-Sällskap till ordinarie
sammanträde nämnde dag klockan Elfwa
förmiddagen i den lokal, som å berörde
jernwägsstation anwisas.
Wid detta sammanträde förekomma de
ärenden, som i § 10 B af HushållningsSällskapets stadgar omförmälas, äfwensom
ett af utsedde komitérade uppgjordt förslag
till ordningsföljd för landtbruksmöten inom
Kronobergs län, samt till bestämmelser rörande prisbelöningar wid de utställningar,
hwilka i förening med sådana möten anordnas.
Sunnanwik den 7 Augusti 1871.
På Hushållnings-Sällskapets FörwaltningsUtskotts wägnar:
E. O. Hyltén-Cawallius.
(761)

Th. v. Schantz

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 9 September 1871.
Diskussionsämnen vid Allbo Härads Landtbruksmöte
i Wieslanda den 13 September 1871.
1:o. Då ladugårdsskötseln allmänt erkännes vara landtbrukets enda säkra och fortfarande
grundval, så frågas: huru bör det ordnas så att den kan bli landtmannens förnämsta
inkomstkälla?
2:o. Har något jemförande försök anstälts att efter ismethoden och andre godkände
methoder behandla mjölk, och till fördel för hvilken af dessa har resultatet blifvit?
3:o. Har man här i orten funnit att den gamla åkerjorden aftagit i bördighet, och i så fall,
hvilka äro orsakerne dertill?
4:o. Hafva några nya, i handeln förekommande konstgödningsämnen blifvit använde, och
huru hafva försöken utfallit?
5:o. Då klöfver är ganska ringa gifvande på en stor del af provinsens jord, så frågas: har
under senare åren någon annan foderväxt blifvit odlad, hvilken anses fördelaktig på den
svagare jorden?
6:o. Har man någon äldre erfarenhet om kalkrappning på trädhus, och visar denna att
kalken icke angriper och förderfvar trädet?
7:o. Är det nödvändigt för varuomsättningen och nyttigt att marknad flera gånger om året
hålles på samma ställe?
8:o. Länets befolkning har af ålder varit känd som idog, sparsam, förnöjsam och enkel i
lefnadssätt och klädedrägt. Då lyxen och njutningstystnaden med hvarje dag allt mer och
mer undantränger det okonstlade lefnadssättet, så frågas: hafva under de senare åren
några nya förvärfvsvägar öppnats, på hvilka de förökade lefnadskostnaderne hemtas, och
i så fall, hvilka äro dessa?
9:o. Inom vårt land äro så kallade husbondeföreningar på flera orter bildade, företrädesvis
afseende förbättrandet af tjenarnes ekonomiska ställning på ålderdomen. Är inom
Kronobergs Län någon dylik förening ännu bildad, och i så fall, huru är den organiserad,
och hvad frukt har dess verksamhet burit?
Föranledd af Orgelnist Hagstrand.

Bestyrelsen.

(834)

Ur Smålandsposten N:o 96 Lördagen den 2 December 1871.
Från Urshult skrifwes till Smålands-Posten den 29 Nowember: Hittills har Carlshamn
nästan uteslutande warit wår ”stad”. På de senare åren och i synnerhet det senaste året har
dock ett annat förhållande inträdt och detta af fullt giltiga skäl. De waror wår ort har att
sälja, såsom frukt, säd och kött, betalas nemligen i Wexiö för närwarande högre än i wår
Blekingska grannstad på samma gång det orten behöfwer köpa fås i allmänhet i Wexiö
bättre och billigare än i Carlshamn. Dubbla anledningar således, att rörelsen från denna
ort allt mer och mer börjar draga sig norrut, och det är i sanning tid på, att jernwägen mellan Carlshamn och Wislanda snart blir en werklighet, för att nämnda stad, hwars handelsområde redan nu är synnerligen begränsadt, ej inom en snar framtid i kommersielt afseende må se sig inskränkt till sitt allra närmaste område. – Skörden har här blifwit god, dock
motswarar råg- och potatisskörden ingalunda de förhoppningar, som man i detta afseende
gjort sig. Fruktskörden åter har warit synnerligen riklig och wi tro oss ej säga för mycket,
om wi påstå, att flere mindre jordbrukare från ”Öarne”, sålt denna wara för hundratals
riksdaler. – Ordning och skick är inom församlingen wida bättre än inom grannsoknarne,
som med skäl kunna kallas ”ölkrogarnes förlofwade land”. Fiskpriserna här äro för gädda
och aborre 5 à 6 samt för ål 12 à 14 skilling för skålpundet.
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Ur Smålandsposten N:o 98 Lördagen den 9 December 1871.
Utwandringen. Amerikanska regeringen sände för kort tid sedan tillbaka en agent till
Europa för att undersöka och afgifwa en rapport om emigrationen. Denne agent, hr F.
Frederick Myers, en embetsman i finansdepartementet, har nu afgifwit en rapport. hwaruti han säger, att under loppet af de nästa 20 åren torde utwandringen fortgå såsom nu.
Han tror sig kunna antaga den årliga utwandringen till 300,000 personer, yttrar sig i de
mest smickrande ordalag om utwandrarnes karakter samt antager att blott 4 procent äro af
twifwelaktig karakter och 1 procent – kriminalförbrytare. I allmänhet hafwa utvandrarne
ej någon särdeles stor förmögenhet; men egentligen utfattiga äro få; han tror, att de i medeltal medföra 120 pund sterling pr person. Agenten tror ej, att någon regering i Europa
sänder kriminalförbrytare till Amerika, när man undantager politiska förbrytare eller af
despotiska regeringar förföljde patrioter. Han föreslår utnämnandet af inspektörer, hwilka
skulle besöka hwarje skepp med inwandrare och examinera dem, som hade att beswära
sig öfwer swår behandling, dålig, osund eller otillräcklig föda, samt att kaptener, som
gjort sig skyldiga till pligtförgätenhet mot emigranter, skulle kunna blifwa arresterade och
anklagade.

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 9 Mars 1872.
Carlshamn-Wieslanda-jernwägen, är nu med allwar påbörjad från Carlshamn, och
kommer arbetet inom kort att äfwen börjas från Wieslanda.

Ur Smålandsposten N:o 27 Onsdagen den 3 April 1872.

Förenklad konstväfskola
öppnas i Wexiö för de elever, som infinna sig den 8 och 9
April. Wäfmetoden är nu förenklad och förbättrad, så att
man kan wäfwa owanligt stora mönster som kransar och
ornamenter, som sträcka sig öfwer hela duken, förutan lod
och fasonskaft. Läroboken i konstwäfnad är nu utarbetad,
innehållande 22 lithografierade planscher, hwarå äro utförda öfwer 200 nya wäfmönster, samt beskrifning öfwer
båda metoderna. Endast wid denna min sista resa kan den
fås. Den kommer ej på boklådan. Denna metod kan ej
läras af falska lärarinnor, af dem som wilja undwika
lagliga rättegånger hwilka innan patentårens slut komma att sökas. Patent är den 24 Febr. detta år meddeladt
på flera förändringar i denna metod. Å annonskontoret
hänwisas till skolan. Den 16 öppnas samma skola å
Wieslanda station.

L. Nylander.

(344)

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 27 Onsdagen den 3 April 1872.
Malmö. En katt, som häromdagen, då det nedgående blandade tåget höll i Alfwestad, satt
sig å ett fotsteg på tågets bakre del för att slicka sig i solskenet, fann detta så behagligt att
han när tåget sattes i gång medföljde till Wieslanda, der han i banbetjeningens åsyn helt
lugnt steg af, utan att ens såsom andra ”tjufåkare” bli kräfd på dubbel biljett, berättar
”Framåt”. Maken till resa har nog aldrig någon katt förut gjort.
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Ur Smålandsposten N:o 33 Onsdagen den 24 April 1872.
Carlshamn. På nedre halfdelen af jernwägssträckningen arbeta nu omkring 1,000 man.
Planen för den blifwande stationen i staden är så färdig, att grundläggningen för stationsbyggnaderna, till hwilka sten redan apteras, kan börja när som helst. De stora schaktningarna för ändarna af den blifwande tunneln wid Marieberg forceras med ifwer och en
hel del brobyggnader, äro under fullt arbete. Kontrakt om lokomotiv och passagerarwagnar lär wara upprättadt, men om en del räls har uppgörelse ännu ej kunnat träffas.
Största delen af det till banan erforderliga wirket är redan uppköpt.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 35 Onsdagen den 1 Maj 1872.
Carlshamn. På öfra linien å jernbanan Karlshamn-Wieslanda lärer i dessa dagar arbetet
jemwäl taga sin början, antagligen wid Hunna. Jernwägsskenor för omkring 2 mils bana
wäntas också i dessa dagar öfwer Malmö till Wieslanda, der nödiga förbindelser och
leveranser redan äro fullgjorda, så att man, i den mån bankläggningen fortgår, hoppas
kunna drifwa de större arbetena deruppe med wagnar, som nu äro på wäg till bestämmelseorten. Enligt uppgörelse skall det första lokomotivet för nämnda jernwäg wara levereradt i Malmö under loppet af nowember månad innewarande år, för att derefter afgå till
Wieslanda, der man sålunda har att motse den första trafikabla delen af banan.

Ur Smålandsposten N:o 47 Onsdagen den 12 Juni 1872.
Från Allmundsryd, skrifwes till Smålands-Posten den 10 dennes:
Arbetet å jernbanan Carlshamn-Wieslanda pågår med en fart, som wittnar om att
Carlshamn inser huru wiktigt det är för staden och dess handelsförbindelser med Småland, att wi ej blifwa efter när det gäller att i anläggningshastighet täfwla med CarlskronaWexiö-banan, hwars byggande äfwen pådrifwes af alla krafter. Här inom församlingen
äro betydliga sträckor af banken redan färdiga och arbetet har hittills pågått med ordning
och utan obehag för den kringboende befolkningen, som ej alltid lär wara wanligt wid
wåra jernwägsanläggningar, då massor af löst folk från skilda delar sammanföras. Förtjensten häraf kommer naturligtwis i första rummet. Arbetarne sjelfwa jemte arbetscheferna, men äfwen polismyndigheten d.w.s. wår nyss omnämnde kronolänsman, hwilken under den korta tid han tjenstgjort inom sitt widsträckta och folkrika distrikt, wisat
sig ega ej blott wilja, utan äfwen förmåga att upprätthålla och ordningssamt winna anséende och förtroende hos dess talrika befolkning.

Ur Smålandsposten N:o 83 Onsdagen den 16 Oktober 1872.
(Insändt.)
Om lagen för djurplågeri någonstädes borde komma att tillämpas, så är det på en del
personer, som färdas på wägen emellan Wislanda och Bolmen. Dagligen ser man prof på
råhet, ja på den mest omenskliga behandling, som en del forbönder utöfwa mot sina till
största delen magra och utswultna hästkreatur. Häromdagen kom en forbonde körande
fram till skjutsombytesstället Hokadal med ett större lass, och enär hans magre häst icke
förmådde så skyndsamt som formannen önskade draga upp lasset å den stigning på wägen, som ligger åt Ljungby till, skulle det arma djuret trakteras med hans tillhandswarande piska, och detta medlest rapp på rapp, till djuret utmattadt ändtligen framkom till
ofwannämnde ställe, der det fick stå utan att få något att äta.
Då några personer som woro der på stället närwarande, och hwilka åsett den barbariska
behandling forbonden utöfwat mot sitt hästkreatur, wille uppmana honom att ge det något
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att äta, för att derigenom stärka dess förlorade krafter, utfor bonden i swordomar af den
wildaste beskaffenhet mot dessa under påstående, att hästkreaturet wore hans och att han
alltså egde rättighet att behandla det som han wille, utan att någon hade hwarken med honom eller hans häst att göra.
Det är tywärr, allt för ofta å denna wägen dylika omenskligheter inträffa. Önskligt wore,
att den eller de, som komme att åse en slik behandling mot de ädle lastdragarne, wille
beifra saken till laga åtal; äfwensom att wederbörande hädanefter icke måtte wisa den
slapphet och liknöjdhet, som hitintills, att i dylika fall bringa den skyldige till wälförtjent
straff!
Hatare af djurplågeri.

Ur Smålandsposten N:o 89 Onsdagen den 6 November 1872.
Från Carlshamn skrifwes: Arbetet wid wår jernwäg fortgår sin jemna gång. Arbetsstyrkan är till följd af årstiden minskad till omkring 600 man. Af jordterasseringen
återstår endast något litet som ej kan fullbordas förrän broarne blifwit färdiga, hwilket ej
lärer dröja så särdeles länge, så t.ex. torde den närmast staden belägna bron få sin
fullbordan innewarande wecka. Broarne byggas af trä och deras konstruktion är sådan, att
framtida reparationer på dem kunna werkställas utan att wålla uppehåll i trafiken.
Sprängningarna hafwa, till följd af brist på dynamit, någon tid stått stilla, men fortgår nu
åter. Sprängningen af berget wid Bellewue är snart fullbordad, och wid Marieberg har
man hunnit så långt genom berget, att arbetet med sjelfwa tunneln snart kan börjas.
Stationsbyggnaderna äro i allmänhet färdiga till sitt yttre. Lokomotiven få sin plats wid
härwarande station, och i det för dem uppförda stallet ter det sig med sitt lilla torn särdeles prydligt ut.

Ur Smålandsposten N:o 96 Lördagen den 30 November 1872.
Från Wieslanda skrifwes till Smålandsposten, att oordningar af ofta betänklig beskaffenhet begås af jernwägsarbetare, stationerade i grannskapet. Sålunda har det händt att
fredliga resande utan all anledning blifwit öfwerfallna med stenkastning, och hemställdes
till wederbörande huruwida ej hwarje jernwägsarbetare, som kan öfwerbewisas om att
hafwa deltagit i sådana excesser, genast bör skiljas från arbetet.

Ur Smålandsposten N:o 101 Onsdagen den 18 December 1872.

Kristianstads Enskilda Bank
öppnar den 2 Januari 1873 Afdelningskontor i Wieslanda
under ledning af Herrar Friherre W. Gyllenkrok, Handlanden Ingemar Svensson och Stationsinspektoren N.
Nilsson jemte Handlanderne L. Lindahl och Samuel Nygren; kommande alla från sagda Afdelningskontor utgående vexlar, anvisningar och qvittenser att undertecknas af
endera utaf Herrar Svensson och Lindahl samt kontrasigneras af endera utaf Herrar Nilsson och Nygren.
Kristianstad den 13 December 1872.
(132)

BANKSTYRELSEN.
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Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 8 April 1873.
Carlshamn-Wieslanda Jernvägsaktiebolags styrelse, hade uppgjorts kontrakt med
firman John Cockerill Seraing i Belgien, enl. denna skulle från sitt etablissement lemna
de för jernvägen behöfliga skenorna, nemligen halfva partiet till den 1 Maj och resten till
den 1 Augusti, såvida intet naturhinder komme att afbryta etablissementets verksamheter.
Olyckligtvis inträffade just ett sådant hinder. Under stormen i November uppstod en
öfversvämning, som försatte etablissementet i overksamhet under en hel månad. Dom
komma till följd af den stora efterfrågan, det för närvarande är ytterst svårt att inom en ej
alltför lång tid anskaffa jernvägsskenor, såg det rätt mörkt ut med hänseende till jernvägens snara fullbordande. Så mycket mera glädjande var det för styrelsen att erhålla
telegram från John Cockerill Seraing, enl. hvilket arbetet å de för vår jernväg, beställda
skenorna redan påbörjats, och dessa skola aflämnas i nästa månad. Styrelsen har med
anledning deraf beordrat den för ändamålet antagne kontrollören begifva sig till ort och
ställe för att öfvervara tillverkningen af skenorna.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 45 Onsdagen den 4 Juni 1873.

DÖDSFALL.
Att
Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla
min hustru

Maria Nilsson,
född Klintberg, i Wieslanda den 30 Maj
1873 kl. 1 f.m., i en ålder af 56 år, och 16
dagar, sörjd och saknad af mig, fosterdotter, slägtingar och vänner; varder
endast på detta sätt tillkännagifvet.
S. Ps.-B. N:o 275, v 8 o 9. 491, v. 1.

N. Nilsson,
Stationsinspektor.
(680)

Ur Smålandsposten N:o 30 Tisdagen den 15 April 1873.
Wieslanda-Carlshamns Jernväg. Skenläggning pågår nu från Wieslanda nedåt linien.
Banans eget lokomotiv är numera dagligen igång, medförande grusvagnar för ballastning
och materiel. Allt är lif och rörelse, för att senast till hösten få banan öppnad för öfriga
trafiken.

Ur Smålandsposten N:o 46 Tisdagen den 10 Juni 1873.
Carlshamn. Näktergalarne hafva i år infunnit sig i ovanligt stort antal i stadens omgifningar. Vid vägen mot Wägga kan man få höra en mångstämd kör af dessa sångare.
Äfven Asarumsdalen genljuder om aftnarne af näktergalarnes drillar.
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Ur Smålandsposten N:o 49 Fredagen den 20 Juni 1873.
Från Almundsryd, skrifves till Smålands-Posten, att man der ingalunda gläder sig åt den
nu snart färdiga Carlshamn-Wieslandabanan, som genomlöper socknen. Man befarar
nemligen skogarnes uthuggande, åkerbrukets försummande samt ökad lyx och flärd i
förening med minskadt välstånd. För vår del tror vi dock, att dessa farhågor till största
delen komma att befinnas ogrundade.

Ur Smålandsposten N:o 55 Fredagen den 11 Juli 1873.
Jernväg emellan Wieslanda
och Bolmen.
På föranledande af löjtnant H. von Schönberg på Bolmstad hade en talrik samling af
Sunnerbo härads inbyggare församlat sig vid Ljungby tingsställe den 25 sistlidne Juni för
att öfverlägga och besluta om medels anskaffande för bekostande af undersökning
rörande ifrågasatt utsträckning af Carlshamn-Wieslanda jernväg från Wieslanda jernvägsstation öfver Wäraboda och Ljungby till sjön Bolmen i samma riktning som den nyanlagda chauséen emellan Wieslanda och Bolmen, och sedan löjtnanten v. Schönberg öppnat
mötet, samt varmt och lifligt förordat den ifrågasatta jernvägsförbindelsen, blef hr. landssekreteraren Holmberg, som jemväl anmodats tillstädsekomma, enhälligt utsedd att såsom
ordförande leda dagens förhandlingar, hvilket uppdrag han och till den goda sakens
fromma sig välvilligt åtog. Jemte det han utförligen anhöll de ovärderliga fördelar, jernvägsanläggningar i allmänhet medföra till höjande af vidsträckta bygders ekonomiska
välstånd och förkofran, fäste han äfven med bland annat, de närvarandes synnerliga
uppmärksamhet derå, att i de öfriga delarna af länet, hufvudsakligen genom enskildes
företagsamhet, jernvägsanläggningar redan åstadkommits till och med i betydligare
utsträckning än hela den genom länet gående stambanan, att den rätta tidpunkten nu vore
inne för Sunnerbo härad att äfven förskaffa sig jernväg, gående nästan midt igenom
häradet och jemväl erbjuda tillfälle att synnerligen mycket utvidga jernvägens trafikområde såväl genom ångbåtsled på den stora sjön Bolmen samt de norr och söder om
Wäraboda belägna Ryssby- och Stensjöarne, som genom Lagaåns kanalisering i flera mils
längd i både söder och norr om Ljungby, men att något hopp om framgång ej kunde
finnas om ej Sunnerbo härads inbyggare för egen del gjorde allt hvad göras kunde för
förverkligande af denna jernvägs sträckning såväl af dess bekostande af dess undersökning, som äfven slutligen och framför allt genom tecknande af bidrag till företagets
slutliga utförande. I hufvudsakligen samma syfte yttrade sig äfven ytterligare hrr v.
Schönberg, häradshöfdingen Richter, kommissionslandtmätaren A. E. Modée, riksdagsmannen C. L. Bengtsson, kyrkovärden Johan Carlsson i Målensås, kommendörkaptenen
Dankvardt, v. pastorn Nilsson, häradsskrifvaren Ekelundh, kronolänsmannen Sandström,
skollärarne S. J. Ekberg i Bolmarö och J. Davidsson i Torpa samt landtbrukarne Gustaf
Andersson i Wännaryd, Knut Gyllensköld i Wäraboda, Anders Johan Svensson i Nygård,
Johan Alfred Carlsson i Tutaryd, Peter Magnusson i Hästhult och Anders Peter Andersson i Bäckaryd m. fl. Allmänt och lifligt intresserade sig de närvarande för den viktiga
frågans lyckliga lösning samt sammansköto på stället alla för en fullständig jernvägsundersökning arforderliga kostnader. Äfven yttrade man sig allmänt för förslaget att
jernvägen skulle i möjlig mån förläggas i den nästan alldeles raka sträckning, hvari man
förut anlagt Bolmen-Wieslandavägen, hvilken i sådant förhållande kunde bli såsom
häradsväg obehöflig. Slutligen blef man ock ense derom att komma om det stora företaget
skulle kunna lyckligt genomföras, dertill oundgängligen hoppas, Carlshamn-Wieslanda
Jernvägsaktiebolag, för hvilket denna nya kommunikationsled ostridigt skulle bereda
ovärderliga fördelar, så intresserade sig derför, att detta bolag, som erhållande af en aktieteckning från orten, uppgående till ungefär ½ af kostnadsbeloppet, åtoge sig verkstäl-
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ligheten af ifrågavarande jernvägsutsträckning, och utsågs derjemte en interimsstyrelse,
som hade att ombesörja den nödiga jernvägsundersökningen samt förbereda de åtgärder,
som kunde finnas behöfliga och lämpliga för jernvägssträckningens åstadkommande. På
enträgen anmodan derom åtog hr landssekreteraren Holmberg sig ordförandeskapet i
denna bestyrelse, till hvars ledamöter vidare utsågos hrr löjtnanten von Schönberg, riksdagsmannen C. L. Bengtsson i Össlöv, Gustaf Andersson i Wännaryd, kammarherren
grefve H. Calling från Toftaholm, v. pastor J. Ydström i Feringe, Anders Johan Svensson
i Nygård, Johan Alfred Carlsson i Tutaryd, fabrikören N. C. Sandberg i Ågård, Bengt
Göran Carlsson i Bäck, J. M. Carlsson i Målensås, Anders Peter Andersson i Bäckaryd,
Johannes Jönsson i Lönshult, Bengt Petersson i Stafsätra, Anders Johan Petersson i Ifla,
Sven Andersson i Wåkön, skollärarne J. Davidsson i Torpa och S. J. Ekberg i Bolmarö,
Peter Magnusson i Hästhult och Lars Svensson i Elmås.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 58 Lördagen den 19 Juli 1873.
Karlshamn-Wieslanda jernwägsaktiebolag hade för några dagar sedan bolagsstämma,
derwid bland annat meddelades att hela jernwägens banwall, 7 mil 8,000 fot, numera är
terrasserad och allt det förnämsta af bangårdarne utfyldt; att 8 stationshus af trä med 6 á 8
rum äro upptimrade och under inredning; att stationshuset i Karlshamn, af tegel med
flyglar och perrong af trä, närmar sig sin fullbordan; att arbetena pågå nu hufwudsakligen
för grusning, putsning och mindre kompletteringar samt hägnadsuppsättning; att tunneln
wid Marieberg kostar för närwarande i ett för allt 19,007 rdr; att endast för 2 mil skenor
då woro aflemnade; att ett lokomotiv och 20 lastwagnar woro wid innewarande års början
färdiga att begagnas wid öfwerbyggnaden; att ett lokomotiv war på wäg från England och
att de öfriga fås i september månad detta år; samt att 40 st. godswagnar äro färdiga till
sammansättning i Karlshamn så snart hjul och axlar ankommit, äfwensom att 5 passagerarewagnar äro under arbete i Karlshamn, men de öfriga i Malmö, der de äro kontraherade att levereras nästa månad.

Ur Smålandsposten N:o 78 Tisdagen den 30 September 1873.
(dödsannons)

Att
Kyrkoherden öfver Wieslanda och
Blädinge församlingar

Anders Erik Eggertz
fridfullt afsomnade i Wieslanda prestgård, Fredagen den 26 September
1873, kl. 12 middagen, efter en lefnad
af 68 år, 3 månader och 3 dagar, djupt
sörjd och begråten af maka och 3
barn; varder, enligt den aflidnes
önskan, endast på detta sätt för
deltagande slägtingar och vänner
tillkännagifvet.
Dav. Ps. 31:6. 1 Corinth 2:9. Sv. Psb. N:o
477: vv. 5, 8 och N:o 484.

Kyrkoherde A.E. Eggertz
1805 - 1873
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Ur Smålandsposten N:o 84 Tisdagen den 21 Oktober 1873.
Mot bränwinssupandet pågår nu öfwerallt en agitation, hwilken, ehuru den har att bekämpa omätliga swårigheter, dock ingalunda kan förfela att ha ett helsosamt inflytande.
Den förflutna marknaden, då man knappast kunde möta en enda af wår orts allmoge, unga
gossar och grånade gubbar, en och annan fager tärna ej ens undantagen, som ej war mer
eller mindre berusad af starka drycker, tyckes wisa behofwet af en dylik agitation. Också
war omsättningen – sorgligt att anteckna – lifligast – på stadens många krogar. Ännu ha
wi ej fått anteckna att någon samling af arbetare härstädes förbundit sig afhålla sig från
den förderfliga krogen, men wi wilja i det längsta hoppas, att det exempel, andra orters
arbetare gifwit härutinnan, må winna efterföljd.
Följande stationsinspektorer hafwa blifwit transporterade, nämligen: Stjerna från Jönköping till Malmö, Tersmeden från Säfsjö till Jönköping, Tullström från Sandsjö till
Tenhult, Nilsson från Wieslanda till Sandsjö, Andersson från Hästweda till Wieslanda.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 90 Lördagen den 8 November 1873.
Jernbanan Karlshamn-Wieslanda lärer, enligt beräkning komma att för allmän trafik i
hela sin längd öppnas den 1 april 1874. Åtminstone har de å nämnda bana tillsatta stationsbefälen erhållit tillsägelse att berörda dag inträda i tjenstgöring å dem anwisade
platser. Till stationsföreståndare wid Torne har, till allmänhetens i den trakten synnerliga
belåtenhet, blifwit utsedd den humane stationskretsförmannen hr E. Hallbeck.

Ur Smålandsposten N:o 90 Tisdagen den 11 November 1873.
Det första passageraretåget på Carlshamn-Wieslanda jernwäg gick från Carlshamn i
söndags. Det war jernwägsstyrelsen och jernwägstjänstemännen, som gjorde en lusttur.
Tåget bestod af 4 öppna godswagnar, (passagerarewagnar finnas ej ännu), på hwilka
trädgårdssoffor woro uppsatta. Kl 3 afgick tåget från Carlshamns station och ankom till
Marieberg 25 minuter derefter. Efter några minuters uppehåll wid Marieberg anträddes
återfärden, och allting aflöpte lyckligt.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 93 Onsdagen den 19 November 1873.

Tillkännagifwanden.
Mot 500 rdr rmt årligen,
som qvartalsvis kan erläggas, önskar en
70 års gammal blind bättre herre få inackordera sig uti ett stilla och godt hus,
der ett välvilligt deltagande kan vara att
vänta. Den härå reflekterar torde hänvända sig till H. H. på Wieslanda.
(328)
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Ur Smålandsposten N:o 93 Fredagen den 21 November 1873.
Från Urshult skrifves till Smålandsposten: ”Välmågan är här i märkbart stigande, lagsökningarne nästan inga, landtmännen äro glada, kronobetjeningen nedslagen öfver de
dåliga tiderna, brännvinssupandet synes vara i aftagande, öldrickningen deremot tyvärr i
starkt tilltagande. Som bevis på hvad de små förvärfsställena, förståndigt och med omtanke skötta, kunna inbringa, kan jag nämna att hemmansegare finnas i församlingen, som
innevarande sommar fått frukt för 150 á 200 rdr. Och så är trädgårdsskötseln här, och i
synnerhet på öarna, skett på ett sätt som borde lända till eftersyn för länets öfriga socknar.
Jernvägens fullbordan emellan Carlshamn och Wieslanda emotses här med förhoppningsfull längtan. Visserligen går den ej genom vår socken, men vi hoppas och tror, att
denna nya kommunikationsled, som berör vår syskonförsamling Allmundsryd, der likväl
en trångbröstad minoritet gjort allt för att motarbeta densamma, skall bidraga till att
upphjelpa ej blott det kommersiella lifvet, utan äfven gifva en välbehöflig lyftning åt den
allmänna andan inom vårt vidsträckta, 11,000 menniskor räknande pastorat”.

Ur Smålandsposten N:o 102 Tisdagen den 23 December 1873.
Carlshamn-Wieslanda Jernväg. Den öfver 260 fot långa och ganska höga stenläggningen af kilad sten till upplagsbrygga wid Almundsryds station, äfvensom den öfver 230
fot långa sträckan af dylik sten till perronger der sammanstädes, äro nu färdiga, liksom
godsmagasinet redan blifvit uppfördt på sin höga stenfot. Arbetet fortgår nu på stenfoten
till vändskifwa, lokomotivstall och pump, och stationshuset målas af den aktade målarefirman Wilhelm Bremberg i Carlshamn. Från både norr och söder är skenläggningen
redan hunnen inom Almundsryds sockens område. Smålänningarne passa på att löpa
banken utåt och följer med tåget till och från Carlshamn. Jernvägsherrarne förkasta ej
heller att begagna såväl det södra som det norra tåget vid sina resor mellan Carlshamn
och Wieslanda.

Ur Smålandsposten N:o 6 Tisdagen den 20 Januari 1874.
Om jernvägen Karlshamn-Wieslanda skrifver ”Carlshamns Allehanda”:
Arbetet med skenläggningen utefter jernwägen har nu så långt avancerat att skenor äro
utlagda från Karlshamn till Slättesmåla qwarn och såg i Allmundsryds socken och från
Wieslanda till Toftåsa, äfwenledes i Allmundsryds socken. Man kan antaga att skenläggningen blir komplett färdig i Februari, hwarefter ballastningen kommer att fortsättas ända
till den tid banan upplåtes till allmän trafik.
Delägarne i bolaget för nämnda jernwäg hade i tisdags extra bolagsstämma hwarwid
beslöts att en summa af 200,000 rdr skall upplånas till arbetets fullbordande. Orsaken till
den brist som uppstått ligger deri, att priserna på rails och den öfriga materielen oförmodadt stegrades kort efter det arbetet på jernbanan war börjat. Men under arbetets pågång ha ock stora inbesparingar gjorts, hwadan driften icke är så stor som den kunnat
wara om icke kloka beräkningar och god hushållning egt rum, just för att göra bristen så
litet känbar som möjligt.
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Ur Smålandsposten N:o 7 Fredagen den 23 Januari 1874.
Jernvägsmöte i Ljungby. Sammanträde hölls i Ljungby lördagen den 10 dennes angående den tillämnade utsträckningen af Carlshamn-Wieslandajernvägen till Bolmen.
Mötet var så talrikt besökt af ortens och Jönköpings läns representanter att tingssalen
knappt mägtade inrymma de församlade. Det upplystes att hela väglängden enligt löjtnant
Sandells undersökning utgjorde 4 1/3 mil och kostnaden 1,199,000 kronor. Meningen var
att sammanknyta den stora trafikpunkten, som Bolmens vidsträckta vattensystem erbjuder, mellan statsbanorna och Carlshamn. Den ymniga skogstillgången och bygdens aflägsenhet hade hos de närvarande, som dels med, dels utan fullmakt från respektive kommuner infunnit sig, väckt ett särdeles intresse för sakens lösning. Landssekreteraren
Holmberg ledde såsom ordförande mötets förhandlingar. Det beslöts att sträckningen
skulle enligt uppgjorda förslaget, gå från Wieslanda öfver Ljungby till Bolmen med
lemnad frihet för blifvande direktion och bolagsstämma att närmare afgöra riktningarne
mellan dessa punkter framdeles, att listorna för aktieteckningen skulle angifva meningen
af två slags aktier, serien A. och B., skolande B. då vara preferenceaktier à 6% och deras
utlöpande beroende af bolagsstämmobeslut samt att den blifvande operationen skulle gå
en viss ordning, så att möjligheten för att krypa bakom ryggen blefve mindre lätt. Det
troddes att 300,000 kronor kunde af kommunerne och enskilde åstadkommas. Beror så på
hvad Carlshamn, hvars vigtigaste ekonomiska intressen det angår, kan åstadkomma. Det
föreföll som om allas ögon litat på detta samhälle eller dess representanter och deras
förmåga att gifva saken ett handtag. Visst är väl ock, att aldrig kan staden eller dess
jernväg någonsin genom ett annat medel så till fullo trygga sin framtida ekonomi som
genom denna jernvägsanläggning.

Ur Smålandsposten N:o 11 Fredagen den 6 Februari 1874.
Nådår. Kongl. Maj:t har med afseende å förekomne ömmande omständigheter beviljat
kyrkoherden i Wislanda och Blädinge församlingar Anders Eric Eggertz enka Hanna
Maria Forssander och oförsörjda barn ett extra nådår vid kyrkoherdebeställningen i
nämnde församlingars pastorat.

Ur Smålandsposten N:o 13 Fredagen den 13 Februari 1874.
Från Almundsryds socken skrifves: Den 24 januari uppnådde gruståget Almundsryds
station och passerar nu den 29/1 6 á 7 gånger om dagen densamma upp till Hönshylte
åkergärde, som hörer till grosshandlaren hr C. G. Bergs egendom. Skenläggarne äro i
förväg vid borgarvallarne eller den punkt, där första jernvägsarbetet för omkring 2 år
sedan begynte medels gräfning af förvaringsrum för krut och dynamit. När man besinnar,
att jordarbetet vid Ryds station stod stilla under hela förra sommaren, måste man dock
tillstå, att det har gått raskt undan, när det har arbetats. Flera lag äro nu sysselsatta med
grusfyllning i hålorna vid stationen och vägomläggning. Stationshuset är färdigt och
beredt att öppna sina dörrar för stationsinspektoren och trafikerande.

Ur Smålandsposten N:o 16 Tisdagen den 24 Februari 1874.
Carlshamn-Wieslanda-jernvägen. I lördags åtta dagar sedan afslutades skenläggningen
mellan Wieslanda och Carlshamn. Sammanknytningen skedde vid Ålshults station. Ballastningen fortgår oafbrutet, hvadan lokomotiven snart obehindradt kunna ila mellan
Carlshamn och Wieslanda. Första klassens passagerarevagnar äro färdiga att afhämtas
från Kockums fabrik i Malmö och tredje klassens passagerarevagnar förfärdigas i Carlshamn. Godsvagnar finnas i parti.
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Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 20 Tisdagen den 10 Mars 1874.
Jernbanan Karlshamn-Wieslanda. Söndagen den 1 dennes gick det första bantåget från
Karlshamn ända fram till Wieslanda och återwände på aftonen samma dag. Undergrusningen är redan fullbordad å hela bansträckningen och öfwergrusningen pågår nu
som bäst.

Ur Smålandsposten N:o 22 Tisdagen den 17 Mars 1874.
Föråldrade marknadsterminer. Kongl. maj:t och rikets kommerskollegium har förordnat att de i almanackan för innevarande år äro utsatte marknaderne i Wislanda till den
1 April, i Hultet den 19 och i Ljungby den 27 September, i stället komma att hållas i
Wislanda onsdagen den 8 April, i Hultet fredagen den 18 September och i Ljungby fredagen den 25 September.

Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 24 Mars 1874.
En *torparehustru, boende i Hönetorp i närheten af Wieslanda, har med en slö bordsknif tillfogat sig så svåra sår å hals och nacke att hon deraf aflidit.
* Hustrun Stina Åkesdotter född 1814-08-22 Skatelöv, död 1874-03-19 från Hönetorp Södregård.

Ur Smålandsposten N:o 34 Tisdagen den 28 April 1874.
Tillbud till jernvägsolycka, på Carlshamn-Wieslanda banan förekom natten mellan den
13 och 14 dennes, då lokomotivet, kommande från Wislanda och skjutande tomvagnar
framför sig, passerade Ålshult. Den förstgående vagnen sprang ur spåret och kom alldeles
tvärt för det öfriga tåget och sammansköt syllarna, och framhjulen till derpå följande vagn
hoppade äfven ur spåret. Som tåget dels gick sakta, och dels ögonblickligen stoppade på
signalen, och den på spåret på tvären komna vagnen hade för ögonblicket blifvit en god
bromsvagn, så stannade tåget genast utan att någon vidare olycka skedde, men så stod
man också där i mörka natten utan manskap att kunna lyfta vagnarne på spåret. Bud
skickades till Ryds gästgifvaregård eller efter fyra hästar med åkdon att transportera
arbetare från deras qvarter vid Ryds station för att hjelpa vagnarne på spåret, och först kl.
3 på morgonen kom tåget till Ryd. Man ville gissa att något, som förorsakat missödet,
skulle hafva blifvit lagdt i vägen, men vid undersökningen på stället kunde icke något
sådant observeras.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 38 Tisdagen den 12 Maj 1874.
(annons)

Entreprenadauktion
Fredagen den 29 innewarande Maj kl 10 f.m.
hålles Entreprenadauktion i Wieslanda sockenstuga å uppställandet af en ny tornspira med kors
och glob å Wieslanda kyrkotorn, samt målning
derå, äfwensom reparation å nedra torntaket
samt alla takens omstrykning med tjära. Arbetet
skall wara fullgjordt före Augusti månads slut
detta år. Blifwande entreprenörer böra wara försedda med antaglig borgen för arbetet och de
förskottsmedel som möjligen lyftas. Materialier
tillsläppas af församlingen.
Wislanda i Maj 1874.

Byggnads-Direktionen.
21

(320)

Ur Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 2 Juni 1874.
Carlshamn-Wislandabanans invigning, kommer att ega rum den 17 eller 18 Juni, hvil-kendera dagen är ännu ej bestämdt. Efter hvad vi tro oss veta, komma festligheterna att
anordnas på följande sätt: Konungen reser från Stockholm på jernväg till Wislanda, der
vår jernvägsstyrelse är honom till mötes der frukost intages. Derefter går festtåget till
Carlshamn, där konungen emottages af herrar stadsfullmäktige m.fl. Från stationshusets
perrong torde konungen komma att förklara Carlshamn-Wislandabanan öppnad. Sedan
denna högtidlighet försiggått, intages middag i stadshusets stora salong.

Ur Smålandsposten N:o 46 Tisdagen den 9 Juni 1874.
Invigningen af Carlshamn-Wislandabanan, har blifvit uppskjuten till någon af de
senaste dagarne i denna månad, iföljd af att konungen ändrat resplan. Efter hvad vi hört,
kommer han först följa sin gemål till Sofiero, därefter resa till Sölvesborg för öfvervarande af Sölvesborg-Christianstadbanans invigning, från Sölvesborg begifva sig till
Carlshamn och med festtåg afgå därifrån till Wislanda och begifva sig till Jönköping, för
att deltaga i den stora fältmanövern som börjas den 30 dennes.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 46 Tisdagen den 9 Juni 1874.

Ur Smålandsposten N:o 51 Fredagen den 26 Juni 1874.
Carlshamn-Wislandajernvägen. Konungens ankomst till Carlshamn är bestämd till söndagen den 28 dennes på aftonen. Majestätet ditväntas landvägen från Sölvesborg.
Dagen därpå gifver staden frukost å stadshuset kl. ½ 12, till hvilken konungen och hans
följeslagare (bland dem statsrådet Bergström m.fl.) kommer att inbjudas. Kl. ½ 3 e.m.
afgår festtåget från Carlshamn och anländer till Wislanda ½ 7. Före tågets afgång från
Carlshamn torde konungen komma att förklara Carlshamn-Wislandabanan öppnad.
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Ur Smålandsposten N:o 53 Fredagen den 3 Juli 1874.

Carlshamn-Wieslanda-banans
invigning.
Kl. ½ 8 afreste konungen från Sölfvesborg, der han tidigare bevistat invigningen af
Sölfvesborg-Christianstad jernväg, till Carlshamn. Första skjutsombytet skedde vid
Norje.
Öfver bron vid Norje voro trenne grönklädda äreportar uppreste samt en dylik närmare
tingshuset. En väl öfvad qvartett från Ysane socken, anförd af hr Nilsson, mottog konungen med afsjungandet af folksången m.fl. sångstycken. Konungen samtalade vänligt
med folket. Bland andra vände han sig äfven till nämndemannen Ingemar Eskilsson och
frågade honom, var han bodde. Då han fick veta, att den tillfrågade bodde alldeles intill,
sade han: ”Då har jag lust, att se hur Du bor”, hvarefter han gick med Ingemar Eskilsson
till dennes hem, der han på begäran trakterades med ett glas mjölk. Då han tog afsked,
yttrade han till Ingemar Eskilsson: ”Det är mig ett nöje att hafva beträdt Din tröskel.”
Derefter fortsattes resan till nästa skjutsombyte, nämligen
Hästaryd.
De närmast liggande husen voro festligt prydda. Mörrumsbron var klädd med flaggor
och grönt, och öfver densamma hvälfde sig en äreport, som gjorde god effekt, i synnerhet
genom den transparent, som å densamma var anbragt. Å denna transparent lästes
konungens namn samt valspråket. Derunder var afbildad en simmande lax, såsom en
sinnebild af kronolaxfisket i Mörrum. Midt för gästgifvaregården var upprest en särdeles
vacker, grönklädd äreport, å hvilken konungens namnschiffer samt flaggor voro anbragta.
Konungen trädde icke in i gästgifvaregården, utan gick in i folkmassan och samtalade
med flera personer, hvilket gjorde ett godt intryck på folket. ”Här är jag, se nu på mig!”
yttrade han helt muntert. Vid sin afresa yttrade han till sin omgifning sin glädje öfver de
tillgifvenhetsprof, som folket visat honom.
Ankomsten till Carlshamn,
skedde kl. 10 på aftonen. Husen längs vägen närmast staden voro illuminerade och vid
infarten till staden var upprest en utomordentligt praktfull och vacker äreport, öfver hvars
båge stod med gyllene bokstäfver konungens valspråk ”Brödrafolkens väl”. Deröfver
tronade konungens namnschiffer och öfverst riksvapnet, prydt med små flaggor, som
sutto i solfjederform. Å ömse sidor om bågen reste sig tvänne flaggstänger, och på båda
sidor om hufvudporten samt förenade med denna, voro tvänne mindre portar, hvars sidostolpar uppburos i stora urnor, fylda med blommor och grönt. Dessutom voro på sidorna
anbringade vapensköldar med Carlshamns, Blekinges, Sveriges och Norges vapen. En
dubbel rad af skeppsgossar bildade hafe å ömse sidor om gatan. En ofantlig menniskomassa, dels från staden och dels från landsbygden församlade, mottog konungen med
skallande hurrarop. Hans Maj:t stannade utanför konsul Meijers, der han mottogs af hrr
stadsfullmäktige, magistratens ledamöter och officerarne från de i hamnen liggande
skeppsgossebriggarne. Hr konsul Meijer, i hvars hus H. Maj:t konungen tog logis, helsade
honom å stadens vägnar välkommen.
I måndags uppvaktades H. Maj:t kl. 9 f.m. af hrr stadsfullmäktige, magistratens
ledamöter, skolstaten och stadens kyrkoherde äfvensom af biskopen Flensburg, som för
tillfället befann sig i staden. Derefter företog H. Maj:t i vagn en tur till Strömma, Stampen
och Rosenborg. Under tiden böljade i staden en stor menniskomassa gata upp och gata
ned.
Klockan omkring ¾ 12 återkom konungen till staden samt åkte genom Storgatan under
ett ymnigt blomsterregn ned till hamnen. Husen längs gatorna voro festligt prydda med
flaggor, blommor och grönt. Handlanden Björkmans hus och posthuset utmärkes i
synnerhet för sin smakfulla dekorering. Vid hamnen stodo flaggstänger, med svajande
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flaggor, uppstälda längs kajen. De i hamnen liggande skeppsgossebriggarne mannade rå
och folksången spelades af musikkåren ombord. Alla i hamnen liggande fartygen
flaggade. Då H. Maj:t återvände från hamnen, gafs salut. Nu begaf sig H. Maj:t till
Festmåltiden å stadshuset,
som väl egentligen får anses som festens glanspunkt. Matsedeln, som torde intressera
våra läsarinnor, hade följande utséende:
Boullion i koppar & Pastejer.
Kallrätt på lax á la Mayonnais.
Flet. Legumer.
Kall rökt skinka, förlorade ägg.
Vaul au vent på champignoner.
Kallrätt på hummer, röd sås.
Kyckling. Sallad. Sparris.
Tårta.
Ost.
Glace, Smultron med grädda.
Desserts.
Viner.
Bordeaux.
Equem.
Champagne.
Burgunder.
Johannisberger.
Cherry.
Portvin.
Madeira.

Efter festmåltidens slut skedde
Invigningen af Carlshamn-Wieslanda jernväg.
Det i sig sjelf vackra och väl inredda stationshuset var vid invigningen prydt med en
vacker triumfbåge. På bangården midt emot perrongen var utsatt en läktare, på hvilken
damerna tagit plats. På ömse sidor om läktaren stod en rad af flaggstänger, förenade med
guirlander och granris. De pelare, som uppbära perrongens tak, voro prydda med
vapensköldar och flaggor. Midt på perrongen var anbragt en med blått kläde belagd
upphöjning, hvilken bestegs af konungen, som derefter yttrade:
”I det jag härmed förklarar Carlshamn-Wieslanda jernväg från och med denna dag
invigd och högtidligen öppnad för allmän trafik, uttalar jag mitt varma erkännande af det
offer, som utan bidrag från statens sida bragt till stånd det företag, som sammanbinder
tvenne provinser, och uttalar jag tillika i detta ögonblick min hjertliga lyckönskan för
denna och de tvenne provinser, den förenar. Vare nu Carlshamn-Wieslanda jernväg
öppnad!”
Derefter genomskakades luften af hurrarop, och under ackompagnemang af musikkåren
afsjöngs folksången. Nu körde tåget fram till perrongen. Den kungliga vagnen var öppen,
klädd med vackert blått tyg, kantat med guldlister, på sidorna draperade med blått och
gult tyg och på dörrarne prydd med en kunglig krona. Sedan de i festtåget deltagande
intagit sina platser, afgick tåget ½ 3 och så börjades under de församlades skallande
hurrarop denna lustresa, som med skäl kan få namn af en förtjusande färd.
Få jernvägar inom vårt land torde nemligen gå igenom så natursköna trakter som denna.
Den leende skogomkrassande Asarumsdalen, med sina pittoreska villor genomilas, under
det den medföljande musikkåren låter sina instruments toner ljuda, och sedan Gungvalaslätten passeras, går tåget genom Mariebergstunneln och stannar några minuter i Svängsta, der folket hurrar. Tåget sättes åter igång, den slingrande Mörrumsåens af skogsklädda
höjder omgifna dalgång följes och nästa uppehåll göres i Hofmansbygd. Äfven här liksom, vid alla de öfriga stationerna, är folk samladt, som bringa konungen och jernbanan
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sin hyllning med hurrarop, och musiken blåser fanfarer. Här och der ser man äfven
äreportar resta öfver banan. I Hofmansbygd lemnade konungen den öppna vagnen och
satte sig i en 1:sta klass vagn. Färden fortsättes. I Ryd göres ett kort uppehåll på 15
minuter. Här var uppförd en smakfull, grönklädd äreport, prydd med flaggor samt med
Smålands och Blekinges vapensköldar. Sedan konungen stigit af vagnen höll kyrkoherden
Linell från Urshult till honom ett längre anslående tal, slutande med en försäkran om
folkets välönskningar för konungen och om dess förböner för honom hos alla konungars
konung. Konungen tackade kyrkoherden för hans välgångsönskan, och yttrade sin glädje
öfver att hafva blifvit i tillfälle att besöka Småland och särskildt Virdarnes minnesrika bygder. ”Jag beder Eder”, slutade konungen ”att fortfara med Edra förböner till mig,
ingen behöfver dem bättre än en konung. Frambär dessa mina ord till Edra församlingsboar.” Åter frustar tåget åstad, stannande vid de flesta stationer. Hurraropen och konungens samtal med folket förnyas. Färden går längsmed sjön Åsnens förtjusande stränder till
tåget stannar i Wieslanda kl. ½ 8.
Dekorationer.
Vid framkomsten till Wieslanda utnämnde konungen till riddare af Nordstjerneorden hr
konsul Edv. Meijer i Carlshamn, samt till riddare af Wasaorden, Carlshamn-Wieslandabanans anläggare hr. löjtnant Eric Sandell och verkställande direktören vid jernvägen
borgmästaren i Carlshamn, hr L. W. Lothigius.
Slut.
I Wieslanda bjödos förfriskningar, bestående af vin, konfekturer, körsbär m.m. Derefter
tog konungen afsked af Carlshamnsboarne, tackade dem för allt besvär, de gjort sig för
hans skull, samt för all den vänlighet, de visat honom. Med extratåg afreste konungen
derefter uppåt stambanan. Festtåget vände tillbaka till Carlshamn, dit det anlände kl. ¾ 12
på natten.

Om Smålandsbygden,
har en af Dagens Nyheters referenter, som under rubrik ”Resa utföre” skildrat sin nedfärd
till södra Sverige för att öfvervara de nyligen timade jernvägsinvigningarne, följande att
förtälja:
* - - - - - - - - - - men det lider mot Wieslanda, der man skall byta tåg för att komma till
Karlshamn.
Ett Karlshamns-lokomotiv står och blåser vid stationen. Snälltåget släpper en af sina
fångar, fortsätter ögonblickligen sin brådskande framfart och här står man utkastad med
kappsäcken i hand midt i det minnesrika Värend, midt på Bråvalla hed, midt upp i
skådeplatsen för Blendas bedrift. Efter åtskilliga om och men befinnes det, att man icke
den dagen annat än pr rapphöna kan komma till Karlshamn, men väl till Kristianstad, dit
väntas kungen om lördag. Under sådana omständigheter finns naturligtvis icke längre
något val: Till Kristianstad!
Emellertid har man god tid att se sig om i bygden. Wieslanda, för några år sedan en
ödemark, har redan hunnit så långt att det fått en fotograf och fyra handlande, vare detta
nog sagdt om platsens nuvarande utveckling. Socknens äldsta kyrka, enligt sägnen bygd
af en jungfru Wissla, som jemte två systrar kämpade under Blendas baner, nedtogs i slutet
af 1700-talet, endast predikstolen och ett par bänkar fingo den äran att öfverflyttas till den
nya 1793 bygda stenkyrkan som man måste vara Värendsbo för att finna vacker. Hon
ligger vackert ½ fjerdingsväg från stationen. Det var här som Christine Nilsson en söndag
för några år sedan tog upp psalmerna i högmessan, då domprosten Wieselgren predikade i
sin fädernebygds gamla kyrka. Wieslanda är som bekant de gamla prestslägterna
Wieselgrens och Hyltén Cavallii vagga, och ättlingar, upplyste klockaren, att dessa
slägter komma ofta på besök för att taga del af gamla slägtanteckningar, som finns i
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kyrkans arkiv. Apropos klockaren, som också är skollärare, tager man nio tunnor säd
årligen af nuvarande skollärares knappa lön till pension åt den gamle.
Men tiden hastar och jag måste lemna den stackars mannen, hos hvilken jag tydligen var
en mycket välkommen gäst. Jag ser ännu det vemodiga uttrycket i blicken, då han slog
upp sitt Rosenwallska piano och bad mig spela, ”mina fingrar orkar ej längre trycka ned
tangenterna”, tillade han och vände sig bort från instrumentet, som tydligen var honom
mycket kärt.
Innan jag går och köper biljett, vill jag till tjenst för efterkommande anmärka, att man i
Wieslanda kan få ypperlig lekamlig spis till mycket moderat pris.
* Detta är en längre artikel som beskriver resan hela vägen mellan smålandsgränsen mot Östergötland och
söderut. Har bara tagit med beskrivningen som handlar om Vislandatrakten.

A. R.

Ur Smålandsposten N:o 59 Fredagen den 24 Juli 1874.

Bref från ”Södern”.
I.
Karlshamn-Wieslandabanan.
Af den rubrik, jag valt för mina anspråkslösa skildringar, kan läsaren möjligen föreställa
sig, att jag som bäst färdas i något land, ”wo die Citronen blühen” och att jag kommer att
bjuda på några bilder från Rhein med dess klippborgar, Schweiz alper, Paris boulevarder,
Hispanos gröna ö, Romas konstskatter eller Hellas klassiska jord. Men jag skyndar, att
genast taga läsaren ur en slik villfarelse, och förutskickar den välbehöfliga anmärkningen,
att min färd ej sträcker sig så långt, samt att jag endast har för afsigt meddela några intryck från mina resor i vår södra grannprovins, och mångbesjungna Blekinge, ”Sveriges
Arkadien”, såsom man med rätta kallar detta lilla täcka landskap. Och dessa nejder äro
verkligen väl förtjenta af att beses och beundras! Smålänningen, van vid en ofta karg och
steril natur, mötes här af de mest leende vyer och fängslas inom kort af dess skönheter. Så
är åtminstone förhållandet med mig och, som jag tror, de flesta.
Men vi bege oss åstad.
Först i Wieslanda inträffade något anmärkningsvärdt, ehuru det ej var af den angenämaste beskaffenhet. I Dagens Nyheter läste man nyligen, hur en dess korrespondent härstädes vid köp af biljett trakasserats af biljettförsäljaren angående vexlingen. Att korrespondenten ej var den ende, som råkat och råkar ut för liknande obehag, derom vittnade de
klagomål, som af flere medpassagerare efteråt uttalades.
Tåget till Karlshamn står färdigt att afgå och som jag hade för afsigt färdas med detsamma, gaf jag mig strax efter ankomsten till Wieslanda ut på bangårdens plattform, för
att taga den smalspåriga banan med dess rörliga materiel, nyheter för mig och flertalet af
de nyfikne åskådarne, i betraktande. Den mindre spårvidden 3 ½ eng. fot, och skenornas
lättare vigt 12 skålp. per fot, faller en genast i ögonen. Den lilla trainern ter sig som en
leksak vid jemförelsen med dess granne på andra sidan plattformen, det söder ut gående
nattåget. Godsvagnarne, med en död vigt af 70 centner, lasta 100 centner. Tredje klassens
vagnar äro målade i någon ljusbrun färg och ganska snygga. Dessa båda slag af vagnar
äro gjorda på banans egen reparationsverkstad i Karlshamn. Första klassens vagnar, hållna i en mörkbrun färgton och å mellersta dörren försedda med Karlshamns vapen, ett
lejon, som lyfter ett ankare ur vågorna, i stället för den å Statens vagnar anbragta kungliga
kronan, äro mycket eleganta och beqvämt inredda. Invändigt klädda med ljusgrått kläde,
hafva hvarje kupé platser för åtta personer. Då afståndet mellan de båda sittsofforna är
öfver två alnar, undvikes derigenom den annars å jernvägar obehagliga trängseln vid

26

passagerarnes af- och påstigande. Dessa vagnar äro utgångna från Kockums mekaniska
verkstads fabriks aktiebolag i Malmö och hedra denna anläggning, i det de utmärka sig
för komfort och soliditet. Lokomotiven äro från Bristol och sakna s.k. tender. Vattenreservoiren ligger på båda sidor om ångpannan, och draga dessa små maskiner i allmänhet 17 af banans vagnar med en hastighet af ända till tre och en half svensk mil i timman.
Banan eger för närvarande 98 vagnar och 4 lokomotiver. Läsaren känner säkerligen, att
arbetet å banan börjades i medlet af Mars månad för två år sedan, och har detsamma
således fortgått med berömvärd raskhet. Färdig kostar banan något öfver 300,000 kronor
per mil eller 2,250,000 kronor. Denna summa har åstadkommits dels genom aktieteckning 950,000 kronor, och dels genom upplånte medel 1,100,000 kronor. Banan har utan
gensägelse en vacker framtid och sades det till mig, att trafiken redan var liflig och inkomsterna öfver förväntan goda.
Det ringer sista gången, man intager sin plats och inom kort bär det åstad. Hvad man
genast märker är det, att vagnarne skaka mera än å de bredspåriga jernvägarne, och lär
detta komma sig af skenornas mindre längd. Skakningen uppstår nämligen genom hjulens
friktion vid de ställen, der skenorna är hopfogade.
Trakten mellan Wieslanda och första stationen derifrån, Grimslöf, är äkta småländsk:
skogsdungar och mader. I närheten af denna station skär banan stora landsvägen mellan
Wexiö och Kristianstad. Huseby stora jernbruk och jordegendom ligger knappt en fjerdingsväg härifrån. Sedan man lemnat Grimslöf bakom sig, ilar tåget förbi Sjöby egendom
och bränneri, och går banan längs åt en sträcka af väl häfdade åkrar, som buro en lofvande skörd. Sjön Åsnens vackra stränder börja här framskymta och Torne vackert belägna
station ligger alldeles invid sjöns strand. Här låg ångbåten från Huseby och intog last, och
förhöjde dess närvaro det pitoreska i den vackra taflan. Under de närmaste stationerna löper banan fortfarande längs den ofvan omnämnda ansenliga insjöns strand och förbifares
den ena vackra utsigten efter den andra. Baken sköljes stundom af vågorna och utsigten är
fri öfver den ansenliga vattenytan med dess kuperade stränder och idylliska ögrupper.
Strax derpå framskymtar Åsnens klara vattenspegel genom några lummiga trädgrupper,
eller går banan öfver någon af sjöns in i landet inskjutande många vikar. Så fortgår det
ända till Ålshult station, belägen vid Åsnens sydligaste vik, der en vacker och till arealen
betydlig utgård till Huseby är belägen. Men innan man anländer hit, har man passerat
Ulfvö station och en mellan denna och Ålshults stationer belägen svängbro af jern i sjön
Åsnen. Naturen har emellertid under tiden blifvit allt mera leende och den blekingska
vegetationens yppighet och prakt gör sig för hvarje mil mera förherskande. Sedan
Allmundsryds vackra kyrka passerats, stannar tåget vid Ryd, den sista stationen i Kronobergs län. Denna station, belägen i en bördig och folkrik trakt, är redan af en viss betydelse och en framtidsplats. Här finnes för banans räkning ett reservlokomotivstall och för
de resande en god restauration. Strax söder om Ryd far man öfver Mörrumsån, som synes
än på ena än på andra sidan af banan, intill dess den vid Svängsta station tager en mera
vestlig riktning. Åns stränder utgöras på ena sidan af höga, lodräta bergshällar, och löper
banan större delen af vägen på sluttningen af en moraine eller rullstensås. Hofmansbygds
station, belägen norr om Svängsta, lärer fått sitt namn efter tvenne i närheten liggande
ansenliga bondgårdar. Harnäs, mellan Hofmansbygd och Svängsta, är också täckt belägen. Söder om sistnämnde station finner resenären Asarums kyrka, enligt å väggen anbragte större siffror uppförd 1799, hvarpå Karlshamns magnaternas präktiga villor bebåda
stadens närhet. Snart uppnår man den också och stannar vid dess af tegel uppförda stationshus. Jag hade så när glömt omnämna den vid ingången till Asarumsdalen befintliga
230 fot långa tunneln, som passeras på 20 sekunder.
Jag hade således passerat den 7,3 mil långa banan med dess 16 broar, alla af trä utom
den ofvan omtalade svängbron, och kan som slutomdöme sägas det, att få banor i vårt
land framgå genom vackrare trakter. Som en egenhet förtjenar omnämnas, att andra kommunikationsleder nära nog alltjemt löpa längs banan. Der ej Åsnen följer banlinien, stryker nästan alltid en landsväg parallell med denna. De trakter, banan genomgår, är ovanligt
litet bebygda.
– r. – t.
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Ur Smålandsposten N:o 59 Fredagen den 24 Juli 1874.
Skogseld, utbröt den 21 dennes ¼ mil från Wislanda, hvadan nedgående jernbantåget
måste återgå till Wislanda, emedan det ej kunde gå igenom elden. Lokomotiv och vagnar
lastade med släckningsredskap, gingo sedan till brandstället, hvarefter elden dämpades
snart. Det antages att elden uppkommit genom svedjande af en torfmosse. Tågets ankomst till Karlshamn fördröjdes emellertid tvenne timmar.

Ur Smålandsposten N:o 67 Fredagen den 21 Augusti 1874.
Järnvägsmissöde. Den 13 dennes, då nedgående eftermiddagståget å CarlshamnWislandabanan närmade sig Ryd station, hade en oxe inkommit på banan samt öfverkördes af tåget och krossades, hvarvid en 1:sta klassens kupé kastades ur spåret, lyckligtvis utan att någon passagerare skadades. Efter några minuters uppehåll sattes tåget åter
igång, sedan kupén åter inlyfts.

Ur Smålandsposten N:o 86 Tisdagen den 27 Oktober 1874.
Ny jernvägsanläggning. Den 20 dennes hölls i Ljungby sammanträde med dem, som
tecknat sig för aktier i den tillemnade jernvägen från Wislanda till Bolmen. Åtskilliga
medlemmar, af Carlshamn samhälle samt en talrik mängd personer från Sunnerbo härad
hade dervid infunnit sig. Förhandlingarne, som leddes af interimstyrelsens ordförande, hr
landssekreteraren Holmberg, utvisade de varmaste intresse att bringa denna för Sunnerbo
härad och Carlshamns stad högt vigtiga fråga med en lycklig utgång. Af enskilda
personer hade redan så betydlig aktieteckning egt rum, att med den teckning, som man
var förvissad skulle ytterligare erhållas från Carlshamns stad samt de fleste kommunerna
inom Kronobergs och åtskillige jemväl inom Jönköpings län, att företaget snart nog
kunde sättas i verket. Ett aktiebolag för anläggning af jernväg från Wislanda jernvägsstation till Ljungby köping och vidare till sjön Bolmen under benämning af WislandaBolmens jernvägsaktiebolag blef jemväl bildadt, och man antog bolagsordning, i hvilken
fastställelse skulle ofördröjligen sökas. Måtte nu kommunerna, då aktieteckningsfrågan
hos dem inom kort förekommer, beredvilligt bifalla hvad som från deras sida oundgängligen erfordras, helst företagets framgång numera är deraf helt och hållet beroende.

Ur Smålandsposten N:o 88 Tisdagen den 3 November 1874.
Timade olyckstillbud å jernvägen. Emellan Wieslanda och Liatorp stationer öfverkörde
uppgående snälltåget i lördags en ko, som kommit in på banan.
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Ur Smålandsposten N:o 11 Tisdagen den 26 Januari 1875.
(annons)

Karlshamn-Wieslanda
Jernväg.
Från och med nästkommande 1 Februari kommer, för undvikande af förvexling mellan stationerna Harnäs å Upsala-Geflebanan och
Härnäs å Karlshamn-Wieslandabanan, sistnämnde station att benämnas Hemsjö.
Karlshamn den 21 Januari 1875.

DIREKTIONEN.

Ur Smålandsposten N:o 16 Lördagen den 6 Februari 1875.
Nedbrunnet wattentorn. Natten mellan den 22-23 sistlidne januari nedbrann wattentornet wid Swängsta station å Carlshamn-Wieslanda banan. Det war försäkradt i Skandia
för 2,000 kronor.
Carlshamn-Wieslanda Jernwäg. Under sistlidne december månad har CarlshamnWieslanda Jernväg gifwit en trafikinkomst af 11,693 kr. 25 öre eller pr dag och banmil 51
kr. 67 öre.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 12Tisdagen den 9 Februari 1875.
Olyckshändelse. I fredags transporterades med bantåget till Malmö en illa tilltygad
stationskarl från Wieslanda. Biträdande wid wexeln, hade han halkat och i fallet kommit
under en af wagnarna i tåget med den påföljd att, utom andra skador, hans ena ben afbröts. Hans tillstånd wid ankomsten till Malmö war betänkligt.

Ur Smålandsposten N:o 43 Lördagen den 10 April 1875.
Wislanda marknad. Marknaden den 2 dennes var temligen fåtaligt besökt och affärerna
syntes gå trögt. Det berättas, att en egendomsherre från Skåne hade infunnit sig, för att
köpa 9 par dragoxar, hvilka skulle ersätta de rotssjuke hästar, han nödgats nedslagta.
Ordningen under marknaden skall hafva varit den utmärktaste, man kunde önska sig. Vår
sagesman såg endast en öfverlastad person och denne var rusig, redan då han kom till
stället. Men också fans hvarken spirituosa, vin eller ens öl att få, och länsmannen tillsåg
med berömvärdt nit, att intet lönkrögeri utöfvades. Tvenne tjufvar häktades.
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Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 13 Maj 1875.
Hedrande kommunalstämmobeslut. Vid kommunalstämma med Wieslanda kommun
fattades den 26 sistl. Oktober följande hedrande beslut, hvilket först i Maj i år vunnit
Konungens Befallningshafvandes fastställelse.
a) Ingen af de vid Wieslanda station eller i dess närhet boende privata personer eller
värdshusvärdar, får till någon, eho det vara må, utlemna dryckesvaror af hvad namn eller
beskaffenhet som helst från kl. 4 e.m. dagen före sön- eller helgedag till kl. 6 f.m. nästpåföljande söckendag;
b) Å de marknader, som årligen hållas vid Wieslanda station, får icke någon vid stationen
boende värdshusvärd, ej heller fremmande personer, som besöka marknaden, i bodstånd
eller vid ståplatser, bredvid ankommande passagerarevagnar ellr på något annat ställe vid
stationen eller å marknadsplatsen försälja eller utlemna någon sorts dryckesvaror;
c) Till tillsyningsmän, hvilka det åligger att noga vaka öfver att dessa förbud strängt
efterlefvas, utsågos tvenne vid stationen boende personer.
Genom detta af nödvändigheten förestafvade beslut råder nu allmän ordning och skick
vid stationen, hvarest förut, serdeles å sön- och helgedagar, gräl och slagsmål ofta förekommo.

Ur Smålandsposten N:o 60 Torsdagen den 20 Maj 1875.
Skogseld. Då uppgående tåget å Karlshamn-Wislanda jernväg pingstdagen vid middagstiden hade passerat Grimslöfs station, uppkom 3/10 mil norr ifrån stationen skogseld,
orsakad af gnistor från lokomotivet. Tåget stoppades och sex man afstego för att hjelpa
banvakten att släcka elden. Med tåget, som kl. 2,47 e.m. afgick från Wislanda, följde
ytterligare 40 man till stället, hvarefter elden efter en kort stund släcktes, utan att hafva
förorsakat någon ytterligare skada.

Ur Smålandsposten N:o 72 Torsdagen den 17 Juni 1875.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att vår ömt älskade dotter

Alma Maria Sophia
efter ett långt lidande stilla afled å
Lönshult i Wislanda socken, fredagen den
11 Juni kl. 11 e.m., uti en ålder af 18 år, 4
månader och 14 dagar, djupt sörjd och
saknad af föräldrar och tvenne syskon.
S. Ps.-B. N:o 201, 487.

Marie Svenson.

Staffan Svenson.
(1160)
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Ur Smålandsposten N:o 75 Onsdagen den 23 Juni 1875.
(annons)

Nytt Jernvägs-Hotell!
Undertecknad öppnar den 1 Juni d.å.
Jernvägs-Hotellet vid Wislanda och
tillhandahåller derstädes rum, mat och viner,
allt med ferm uppassning och till billiga
priser.

Wislanda i Maj 1875.

J. F. Carlsson.

(1069)

Ur Smålandsposten N:o 77 Tisdagen den 29 Juni 1875.
Jernvägsmissöde. Morgontåget från Wislanda kom i fredags något senare än vanligt till
Karlshamn. Anledningen dertill var den, att en s.k. stationsvagn, d.v.s. en sådan vagn,
som lastas med allehanda smågods, hvilken befann sig närmast lokomotivet, men i
Wislanda ej hade blifvit försedd med presenning, hade tagit eld genom gnistor från
lokomotivet. Vid Ålshult märktes elden som släcktes.

Ur Smålandsposten N:o 78 Torsdagen den 1 Juli 1875.
Telegrafväsendet. Vid Carlshamn-Vislanda jernväg öppnas den 1 Juli ytterligare stationerna Hemsjö, Ålshult och Grimslöf för enahanda slags korrespondens som för öfriga
stationer derstädes.

Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 3 Augusti 1875.
Missöde. Tåget n:o 4, som i torsdags på morgonen afgick från Carlshamn, drabbades af
det missödet att maskinen kom i olag och stannade 2/10 mil hitom Wislanda. Extra maskin afgick derföre från Carlshamn kl. 2,10. Den skadade maskinen hjelptes genast så att
tåg n:o 3 afgick från Wislanda i rätt tid och mötte extra maskinen i Ulfö, der båda
maskinerna tillkopplades. I Ryd afkopplades sedermera den felaktiga maskinen och extra
maskinen framkörde tåget till Carlshamn. Genom kloka och snabba åtgärder anlände
tåget sålunda endast omkring en half timme efter den ordinarie tiden.

Ur Smålandsposten N:o 105 Torsdagen den 2 September 1875.
Riksdagsmannaval. Vid igår inom Wislanda kommun förrättadt val till riksdagsman i
andra kammaren har f. riksdagsmannen Carl Magni i Hunna erhållit 26, L. Lindahl i
Lindås 7 och nämndemannen M. Åkesson i Lönshult 4 röster. 37 röster afgåfvos sålunda,
de röstberättigades antal utgör 145.

31

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 113 Lördagen den 23 September 1876.
Kronobergs Läns Landsting.
Under Måndagens sammanträden upptogs tiden uteslutande af val och andra förberedelser till den egentliga behandlingen af de inlämnade frågorna.
På hr L. Lindahls hemställan och vederbörande afdelnings förslag, beslöt landstinget, att
i stället för de hittills årlige trenne marknaderna i Wislanda, endast två hädanefter der
skola hållas, den ena i medlet af april och den andra strax efter medlet af september.

Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 28 September 1875.
Wislanda marknad, i tisdags var talrikt besökt och många kreatur voro torgförda. Handeln med desse gick också raskt undan. Danske uppköpare lära hafva funnits på platsen.

Ur Smålandsposten N:o 124 Lördagen den 16 Oktober 1875.
Tillbud till jernvägsolycka. Då eftermiddagståget å Karlshamn-Wislanda jernväg i
onsdags afton passerat Ulfvö station kullblåste trenne stora träd och lade sig tvärs öfver
banan. Lyckligtvis fick dock lokomotivföraren i tid syn på det hotande hindret, och hann
stoppa tåget. Sedan verktyg blifvit hemtade, lyckades man undanröja hindret och
framkom till Wislanda blott en half timma för sent.

Ur Smålandsposten N:o 125 Tisdagen den 19 Oktober 1875.
Domprosten d:r Wieselgrens, porträtt, med välkänd talent måladt af mamsell Hilda
Lindgren, har i dagarne varit utstäldt i Göteborg museii tafvelgalleri och väckt allmän
uppmärksamhet för sin likhet med den vördade själasörjaren. Vi omnämna detta, emedan
som ett flertal af våra läsare säkerligen känner, att domprostens vagga stått i våra bygder
och sannolikt fotografier tagas af porträttet, hvarigenom hans många vänner inom vårt
stift komma i tillfälle att förskaffa sig hans bild.

Ur Smålandsposten N:o 147 Torsdagen den 9 December 1875.
Tågsammanstötning. En resande från södra stambanan har meddelat, att uppgående nattsnälltåget från Malmö sammanstötte i onsdags kl. omkring 7 e.m. vid Wislanda station
med ett godståg till följd af felaktig vexling. Tågen gingo dock med så sakta fart, att
endast s.k. finkan å snälltåget skadades, samt tuberna å godstågets lokomotiv så pass, att
det måste frånkopplas och annat lokomotiv tillsättas.
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Ur Smålandsposten N:o 149 Tisdagen den 14 December 1875.
(dödsannons)

Tillkännagifves
att Gud i sitt allvisa råd efter ett långvarigt lidande behagat hädankalla
Organisten och Skolläraren

Peter Hagstrand
i Wieslanda församling, torsdagen d.
9 December 1875, i en ålder af 40 år,
5 månader, 21 dagar, djupt sörjd och
saknad af maka och barn samt talrika
vänner.
Ps. n:o 477, vers 5,6,7,8, 9.
(2099)

Ur Smålandsposten N:o 152 Tisdagen den 21 December 1875.
Från Ryd skrifves till Carlshamns Allehanda:
Några ”rallbusar” kommo från banarbete, för att begifva sig till sin hemort, Sandsjö
socken. Såsom goda vänner och kamrater hade de vid Wislanda station gått in i samma
kupé, den de sjelfve utan intrång af någon annan fingo under vägen begagna. Då
konduktören vid ankomsten till Ryd öppnade dörren till deras kupé, märkte han att de
läderremmar, som med hvilka fönstren i kupén upp- och nedlyftas, voro borta och
anmäler förhållandet. Förargade öfver tilldragelsen ville alla de som varit i kupén låta
ransaka sig utom den sannskyldige, hvilken ”pelade” sig mot dörren i väntsalen. Men
äfven denne måste till sist ”gnibiren”, och då befanns det att han hade en rem nedstoppad
i hvartdera af sina stöfvelskaft. Kamraterna ondgjordes på honom, som så hade blottställt
dem, och funno nu orsaken, hvarföre han när tåget dröjde vid de öfrige stationerna, icke
såsom de gick ut för att röra på sig, utan stannade qvar i kupén. Han blef naturligtvis ett
åtlöje för den vid stationen församlade menigheten, men försvarade sig dermed, att ”det
var blott en dumhet.” Till Carlshamn telegraferades förfrågan, huru man sig med en sådan
passagerare sig förhålla skulle? Till kronolänsmannen afgick bud med underrättelse om
hvad som inträffat. När brottslingen hörde, att frågan kunde blifva att han skulle häktas,
erbjöd han pengar för att befrias. Men då besked sedermera kom, att man skulle ”näpsa´n
och släppa´n”, det vill säga, att han skulle först betala 6 kronor och ”sedan gifvas lös”,
föregaf han sig inga penningar ega. Dock plockades slutligen fram de 6 kronorna, men
han fick inga remmar för det, utan lära veta hvad det kostar att, då intet annat i kupén
finnes att stjäla, taga remmarne vid fönstren.

Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 11 Januari 1876.
Hedrande julgåfva. Utnämnde kyrkoherden A. F. Ling som den 1 nästkommande maj
tillträder Wieslanda pastorat, erhöll förliden julafton af Käfsjö församlings samtlige
medlemmar en vacker kaffekanna, gräddskål med sked samt sockerskål, allt af silfver,
såsom ett uttryck af församlingens vänskap och hjertliga tacksamhet för hans 25-åriga
verksamhet såsom komminister inom sistnämnde församling, meddelar JönköpingsPosten.
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Ur Smålandsposten N:o 7 Tisdagen den 18 Januari 1876.
Wislanda-Bolmens-Jernvägsaktiebolag. Bolagsstämma med delegarne i detta bolag
var, af interimstyrelsens ordförande, hr landssekreteraren och riddaren Holmberg utlyst
att hållas i Wislanda den 14 dennes. Omkring 100 personer hade hörsammat kallelsen.
Sammanträdet egde rum i stora salen å hr Lindahls hotel, der planer och kostnadsförslag
till de trenne projekterade jernvägslinierna voro till beséende framlagda. Från Karlshamn
hade åtskilliga representanter infunnit sig, hvaribland märktes herrar borgmästaren m.m.
Lothidius, konsuln m.m. Meijer, konsul Hellerström och grosshandlaren von Berg med
flera. Ljungby var äfven talrikt representeradt.
Kl. 9 hade interimstyrelsen samanträde, som varade till omkring kl. 10,30 och under
tiden diskuterades de afgifna förslagen lifligt man och man emellan. Kl. 11 f.m. öppnades
stämman, och sedan ordföranden i interimstyrelsen helsat de tillstädsevarande välkomne,
erinrade han om att bolagsordning för Wislanda-Bolmens-Jernvägsaktiebolag blifvit den
18 december 1874 af kongliga m:t faststäld, samt uppmanade nu att välja ordförande.
Härtill utsågs enhälligt hr landssekreteraren m.m. Holmberg. På ordförandens uppmaning
redogjorde nu hr löjtnanten m.m. Sandell. För de olika förslagna jernvägsliniernas fördelar och olägenheter, hvarefter han anhöll att hr ordf. måtte uppmana de taga del i
stämman och uttala sina åsigter, hvilket vore af vigt, väl ej derföre att man kunde hoppas
att nu komma till något afgjordt resultat, men emedan allmogens tänkesätt för och emot
de föreslagna jernvägssträckningarnes lämplighet derigenom blefve kända.
En liflig diskussion utspann sig härefter som visade med hvilket stort intresse den nu
föreslagna jernvägen af allmänheten omfattades. Slutligen fattade mötet det beslutet att
man tills vidare ej skulle bestämma sig för någon af de föreslagna linierna. Genom val
medelst slutna sedlar utsågs härefter till styrelseledamöter: herrar landssekreteraren m.m.
Holmberg, borgmästaren m.m. Lothidius, löjtnanten m.m. Sandell, konsul m.m. Meijer
samt konsul m.m. Hellerström. Sedan val af suppleanter för dessa äfven försiggått, förklarade hr ordföranden stämman vara upplöst.
En splendid middag var nu anordnad hvari deltogo omkring 70 personer, bland hvilka
märktes talrika representanter af ortens allmoge. Middagen var i allo lyckad och gjorde
heder åt hotelvärden hr Lindahl. Talrika skålar föreslogos och tömdes, hvaribland bör
nämnas, för företagets själ, den oförtrutne och verksamme landssekreteraren Holmberg,
för Sunnerbo och det lifligaste intresse, hvarmed det omfattade förslaget till den
ifrågavarande jernvägsanläggningen, samt för Karlshamn, hvilken senare skål besvarades
af hr borgmästaren m.m. Lothigius, som uttalade den vissa förhoppningen om jernvägsfrågans klara och säkra lösnings förverkligande. Efter intaget kaffe skiljdes man åt i den
angenämaste sinnesstämning, hvarefter Karlshamns-boarne med extra tåg afgingo till sin
goda stad, och de öfriga deltagarne i mötet, gynnade af ett klingande slädföre begåfvo sig
till sina respektive hem.

Ur Smålandsposten N:o 8 Torsdagen den 20 Januari 1876.
De olika sträckningarne, för Wislanda-Bolmen-banan, hvilka vid senaste bolagsstämman föreslogos, voro följande:
Den allra första tanke som uppstod på fråga blef om en jernväg mellan Bolmen och
Wislanda, blef att begagna den nya chaussén, blef helt och hållet öfvergifven.
Den linie, som skulle framdragas från Wislanda samt gå under stambanan ¼ mil söder
om Wislanda station vid Råknen, vidare förbi Målensås, söder om Stensjön genom
Agunnaryd till Ljungby och af hvilken blott en ockulär undersökning blifvit gjord, ansågs
i följd af terrängförhållandena alldeles olämplig. Hvad trafiken å denna linie beträffar,
voro eller rättare blefvo efter en kortare öfverläggning nästan alla mötets deltagare af
samma mening, att om en jernväg mellan Wislanda och Bolmen skulle byggas, denna ej

34

må framdragas på de trakter, der minsta trafiken kunde erhållas när på samma gång
marken erbjuder de största, om ej rent af de orimligaste svårigheterna. Det är mycket
menskligt och förlåtligt, om en hvar söker att få såväl stäldt för sig här i verlden som
möjligt, och menskligt är det, men oförlåtligt, när det enskilda intresset vill icke blott
gräla utan äfven kämpa mot det allmänna under mask och ej öppet såsom den beryktade
riksdagsmannen från Träslända, hvilken ej steg tillbaka för att uttala öppet sin mening:
”Jernvägen måste gå förbi Träslända, ty der bor jag!”
Den tredje undersökningen hade blifvit gjord från Wislanda öfver Tubbaremma,
Långhult, Wäraboda, Tutaryd och Ljungby.
Den fjerde från Wislanda öfver Mörhult, Mjöhult, Målaskog, Ryssby, Tutaryd till
Ljungby, och företeddes vid bolagsstämman ritningar för båda dessa linier. Båda visar i
lokalt hänséende ett ganska gynnsamt resultat, dock tyckes linien öfver Ryssby erbjuda de
största fördelarne både hvad lutningsförhållandena, jordmånens beskaffenhet och hvad
sjelfva anläggandet beträffar och, då båda linierna äro i längd hvarandra i det närmaste
lika – Wärabodalinien 95 fot kortare än Ryssbylinien – skall, så snart kostnadsberäkningen – för Ryssbylinien blifvit färdig, blifva af stort intresse att se hvilken linie
blir den billigaste i anläggningskostnad. Å Ryssbysträcklinien fanns närmare 2,000
kubikstänger mindre jordschaktning än å linien öfver Wäraboda, hvadan Ryssbylinien
måste blifva om ej billigare, så åtminstone ej dyrare i anläggning än linien öfver
Wäraboda. Då nu lutningsförhållandena å Ryssbylinien äro vida gynnsammare samt de
stora mossarne på ett lyckligt sätt kunna förbigås, så är naturligtvis att drift- och
underhållskostnaden af denna linie måste blifva billigare än om linien komma att dragas
åt Wäraboda. Så långt fakta. Hvilkendera af dessa två linier, som skulle komma att lemna
den största trafiken, är svårt att afgöra. Naturligtvis påstodo de, som ifrade för Ryssbylinien att denna skulle i detta afséende vara den bästa liksom de för Wärabodalinien, att
Wäraboda vore rättast att passera. Ett ganska lifligt meningsutbyte uppstod härom, hvilket
ej kunde leda till något resultat eller så att någondera parten gaf vika, men framgick dock
genom detta meningsutbyte åtminstone så mycket att båda punkterna hafva mycket att
betyda. Men hvilken punkt, som väger mest i vågskålen, är ett problem, som ej löses utan
de noggrannaste undersökningar af en opartisk person.
För att minska linien från Wäraboda-Tutaryd-Ljungby och Wislanda–WärabodaLjungby-sträckningen, hade undersökningen blifvit gjord från Ljungby öfver Hångers,
Wislaryd, Bräkentorp, Ekön till Wäraboda, hvilken linie blifvit ej obetydligt kortare än
linien Wäraboda-Tutaryd-Ljungby, men utvisade de ritningar, som öfver denna linie
framlades, synnerligen svåra lutningar och långt större arbeten hvarför, om nu anläggningskostnaden blefve mindre, skulle driftskostnaden blifva ojemförligt större än å linien
öfver Tutaryd, liksom trafiken måhända komme att ställa sig lika å båda delarne. Detta
angående sträckningarne.

Ur Smålandsposten N:o 33 Lördagen den 18 Mars 1876.

Flickor till Danmark.
Flickor, som vilja resa till Danmark,
kunna få goda platser, 100 kronor i lön
för året och fri resa, när de ha utdrag af
prestbetyg och infinna sig i Wislanda på
tisdag middag kl. 1.

Chr. Madsen,
(550)

Kommissionär.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 46 Tisdagen den 18 April 1876.
(annons)

Auktion.
Genom auktion, som på stället förrättas Tisdagen den 25 och Onsdagen den 26 dennes och
börjas båda dagarne kl. 10 f.m., låta sterbhusdelegarne efter aflidne Kyrkoherden A. E. Eggertz i
Wieslanda Prestgård, försälja en stor del lösegendom, bestående af guld, silfver, tenn, koppar, malm, jern- och träsaker, åker- och körredskap, 1 droska, 1 liggfjedersvagn, 1 mindre
enbetsvagn, 1 barnvagn, 3:ne arbetsvagnar, 1
släda, 2 par kälkar, stång- och enbetsselar, 2:ne
plogar, 3:ne jernharfvar, 1 gåsharf, 1 mullfös, 1
tröskverk med kastmaskin, 1 hackelseverk samt
diverse laggkärl.
Kreatur: 1 häst, ett par oxar, 7 st. kor, af hvilka
en del stå på ridden att kalfva, 1 mindre tjur, en
del ungkreatur, 10 stycken får.
Ett stort parti spannmål af råg, korn och hafre,
tjenligt till utsäde, äfvensom en del potater.
Ett stort urval bättre möbler, bestående af 1
pianino, 1 linklädesskåp af alm, 2 byråer, 2 stycken bättre imperialsängar, 2:ne tvåmanssängar,
flere st. dragsängar, 3:ne bättre sittsoffor, 1
skrifbord, fönster och divanbord, samt åtskilliga
rund- & slagbord.
Ett parti bättre klädda stolar, samt pinn- &
gungstolar, skänkar, kommoder, samt diverse
begagnade möbler af olika slag.
1 kokspis med tillhörande kärl af jern & koppar, 1 bättre malmgryta.
Alfanit, bestående af mat-, thé & förläggsskedar, bordställ, ljuskronor & ljusstakar.
1 amerikanskt väggur, diverse vägg & toilettspeglar, 1 stor del finare oljefärgstaflor & porträttramar.
Ett större parti bättre säng & linkläder, dukar &
servietter.
Glas & porslin, bord- & hänglampor, äkta théoch kaffeserviser, jemte diverse artiklar, som ej
specificeras. Godkände köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd.
För auktionsbesökandes räkning tillhandahålles
restauration på stället.
Wislanda & Lindås den 12 April 1876.
Efter anmodan
(390)
L. LINDAHL.

Ur Smålandsposten N:o 52 Tisdagen den 2 Maj 1876.
Gåfva. Årets nattvardsbarn inom Wislanda församling har som ett tacksamhetsbevis
förärat sin lärare v. pastor S. J. E. Leander en kaffeservis af alfenid, bestående af kaffeoch gräddkanna, sockerskål samt ett dussin teskedar, äfvenson 1 dussin äkta kaffekoppar.
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Ur Smålandsposten N:o 54 Lördagen den 6 Maj 1876.
Gåfva. Till prostinnan Hanna Eggertz öfverlemnades vid hennes flyttning från Wislanda
tvenne stora oljetaflor, föreställande den ena Wislanda kyrka och den andra Wislanda
prestgård. Taflorna hade blifvit anskaffade genom sammanskott af medlemmar från Wislanda och Blädinge socknar.

Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 10 Juni 1876.
En beklaglig olyckshändelse, timade vid Wislanda station å södra stambanan i torsdags
qväll vid 6-tiden. 10-årige gossen Anton Nilsson, hvilkens föräldrar äro bosatte derstädes,
stod då nemligen på en sandhög bredvid spåret, halkade ner och blef öfverkörd af ett
vagnsvexlande lokomotiv. Båda benen krossades nedom knäet. Gossen infördes genast
till länslazarettet, der han efter 7 timmars lidande afled.

Ur Smålandsposten N:o 87 Lördagen den 22 Juli 1876.
Om den vackra egendomen Torne, der som bekant en station med samma namn å
Wislanda-Karlshamns-banan blifvit förlagd, skrifver en reseskildrare till oss:
Egendomen Torne är en naturskön possession inom denna trakt och der holländare på
1500-talet, så sades mig, anlagt manufakturverk och några år senare räck-, spik- och en
stångjernshammare och från ännu längre tid tillbaka har der äfven varit en masugn. Dessa
anläggningar äro numera icke i verksamhet, men deremot är en sågqvarn och ett på senare
år uppfördt prydligt qvarnverk, som drifves med vattenkraft, igång. En nyanlagd trädgård
om flere tunnlands areal pryder stället, som ännu mera förskönas derigenom att en
forsande ström, med sina flera konstgjorda vattenfall genomskär trädgården och i dennas
midt bildar en nätt och egendomlig holme, som blifvit planterad och ordnad med flera
grottor och bersåer. Nära intill och i samband med Torne är egendomen Sunnanö. Begge
dessa egendomar äro belägna vid vestra stranden af Åsnen, en större insjö, som vid Husaby, säkert från Helgasjön, mottager sitt vatten, genomskär sedermera flera kyrkosocknar
och slutligen utmynnar i hafvet, i närheten af Karlshamn genom Mörrumså, som noga är
bekant i och för sitt laxfiske.

Ur Smålandsposten N:o 90 Lördagen den 29 Juli 1876.

Bokhandel i Wislanda.
Nils Quidings bokhandel i Karlshamn har öppnat afdelningskontor i
Wislanda. Kontoret, som hålles öppet i jernvägshotellet hvarje
söcken-dag kl. 1 – 3 e. m. och expedieras allt, som till en bokhandel
hörer, rekommenderar sig i den läsande allmänhetens åtanka. Skriftliga
reqvisitioner torde benäget sändas till
(1378)

Nils Quidings bokhandel i Wislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 24 Augusti 1876.
Då Nya Jernvägs-Hotellet
vid Wislanda Jernvägsstation af en händelse blir ledigt den 1:ste nästkommande Oktober, kan samma få hyras vid
nämnde tid.
Hotellet, hvari rörelse bedrifvits med
fördel under 1 ½ års tid innehåller 11 st.
väl tapetserade rum, hvaraf 2:ne matsalar, dessutom finnes nödiga uthus.
Spekulanter torde hänvända sig till undertecknad.

L. C. Trägårdh.
Kristianstad.

(1511)

Ur Smålandsposten N:o 107 Torsdagen den 7 September 1876.
Första spadtaget, å Wislanda-Bolmens jernväg tog i tisdags i Wislanda i närvaro af
borgmästare L. W. Lothigius å Karlshamn-Wislanda jernvägs och apotekaren Lundgren i
Ljungby som ombud för det nyligen bildade bolaget. Sedan hölls en festlig collation å
källarmästare Lindahls lokal i Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 19 Oktober 1876.
Inbrott, egde natten till i torsdags f. v. rum i Wislanda jernvägshotell, hvarvid tillgrepos
knifvar, gaflar, skedar m.m. af nysilfver samt linne och matvaror.

Ur Smålandsposten N:o 142 Tisdagen den 28 November 1876.
Wislanda-Bolmens jernväg. Telegrafen bragte oss i fredags afton den här med spändt
intresse emotsedda nyheten om fördelningen af anslaget till enskilda jernvägars byggande. På lördagen kunde vi meddela våra läsare den glada nyheten att vår ort jemväl
kommit i åtnjutande af det sökta understödet. Vi kunna nu något utförligare efter posttidningen redogöra för det åt Wislanda-Bolmens jernväg lemnade anslaget. Banan blir
4,78 mil lång och spårvidden 3,59 fot eller lika med Karlshamn-Wislandabanan. Hela
anläggningskostnaden belöper sig till 1,612,000 kronor och det beviljade förstärkningsanslaget till 785,000 kronor att utgå under åren 1877 och 1878.
De välgrundade förhoppningar, som förorsakade så mycket uppseende, kommo således
ej på skam, och vår ort har att glädja sig åt att inom ett par år få se en ny samfärdsled
öppnad. Vi önskar banan en vacker framtid äfvensom att Sunnerbo genom densamma må
varda höjdt i jemnbredd med öfriga trakter af vårt land. Antagligen kommer arbetet att till
våren taga sin början.
Förändrade marknadsterminer. Kommerskollegium har i anledning af gjord framställning förordnat, att 1877 års marknader i Wieslanda inom Kronobergs län, hvilka marknader enligt almanackan blifvit utsatta att hållas den 6 April och den 21 September, skola i
stället ega rum torsdagen den 26 April och tisdagen den 18 September.
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Ur Smålandsposten N:o 144 Lördagen den 2 December 1876.

Rättegångsärenden.
Cellfängelset.
Stölden å Wislanda hotell. Såsom förut omtalats, begicks natten till sistlidne 12 Oktober
stöld genom inbrott i Wislanda hotell hos hr Carlsson, hvarvid tillgrepos åtskilliga
nysilfverpjäser äfvensom en gräddskål af äkta silfver. Tjufven, som sedermera greps af
timmerhandlaren Jonsson och veterinärläkaren A. Crona i Elmhult, befanns vara Johan
Johannesson från Hyltan i Wirestad socken. Han affördes af dem till kronolänsmannen i
distriktet, hvilken införpassade honom till länscellfängelset. Vid med Johannesson hållna
trenne ransakningar, hvaraf den senaste i torsdags, har han ihärdigt förnekat sig hafva
någon vetskap om stölden, men genom fem vittnens sammanstämmande intyg har han
öfverbevisats innehafva största delen af det stulna godset. Detta hade han föryttrat till
handlanden, landstingsmannen Gustaf Eriksson från Loushult i Kristianstads län, utom en
kaffekanna och skedar af sysilfver, som han hade försålt till andra personer. –Vid
försäljning af nysilfvergodset uppgaf Gustaf Eriksson, som nu är vid rätten närvarande
och tilltalad såsom den der tagit befattning med tjufgodset hafva så tillgått, att Johannesson, som då kallat sig för Carl Frostensson, inkommit i hans butik och utbjudit
nämnde nysilfver till salu. Efter en stunds underhandling dem emellan och förfrågan, om
detta nysilfver var orättfånget gods, afslöts köpet till ett pris af 6 kr. 75 öre för det medhafda partiet. Detta nysilfver, som sedermera i Gustaf Erikssons bostad påträffats och af
honom till veterinärläkare Crona utlemnats samt nu fanns i rättens förvar, har af nämnden
värderats till 47 kronor. Häraf tyckes framgå, att Eriksson bort ha kännedom om att säljaren ej på ärligt vis åtkommit godset, samma tanke uttalades af åklagaren. Johannesson,
som genom vitnens intyg förvunnits till stölden, har förut straffats för 3:dje resans stöld.
Åklagaren yrkade att Eriksson skulle häktas, emedan den tilltalade eljest enligt åklagarens
förmenande skulle kunna undanrödja den bevisning, åklagaren ännu hade att förebringa,
hvarjemte åklagaren äfven för sitt häktningsyrkande anförde som skäl, att Eriksson för
underpris tillhandlat sig gods af misstänkt person. Två vittnen upplyste äfven att Eriksson
enligt i deras hemort gängse rykte vore kändt för att köpa silfver af okände eller mindre
väl kände personer. Efter enskild hållen öfverläggning fann häradsrätten ej skäligt bifalla
åklagarens häktningsyrkande, utan utsattes målet att ånyo förekomma den 21 dennes, då
Eriksson vid hemtningsäfventyr skall iakttaga inställelse. Johannesson skulle i häktet
qvarblifva.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 7 December 1876.
Olycka å jernväg. I söndags afton, då tåg n:o 2 passerade lutningen vid Skörda, 0,3 mil
söder om Wislanda, hade eldaren O. Enarsson gått ut på maskinen för att smörja några
kranar men snafvade på något sätt och föll till marken med den påföljd, att ena benet
krossades. Lokomotivföraren gaf genast signal till stopp, men tåget stannade ej förrän
3,400 fot derifrån. Enär passagerarna voro oroliga för att ej hinna fram till uppgående
snälltåget, fortsatte tåget till Wislanda, hvarest maskinen genast afkopplades tåget, samt
tillkopplades en passagerarvagn, hvarefter det återvände till olycksstället. Derefter forslades eldaren till Wislanda, hvarest han erhöll nödig vård af hr doktor Hjelmqvist från
Ljungby, hvilken eftertelegraferades från Alfvestad och ditkom med nedgående godståget. Med tåg n:o 1 i måndags fördes eldaren inbäddad i postkupen till Karlshamns station, hvarifrån han genast transporterades till Gustafsborgs sjukhus. Det krossade benet
lärer genast blifvit amputeradt ofvanför knäskålen. Helsotillståndet lärer efter omständligheterna vara temligen godt.
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Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 1 Tisdagen den 2 Januari 1877.
Wislanda-Bolmens jernwäg. Styrelsen för denna jernwäg har med kapten E. Sandell
uppgjort kontrakt om jernwägens byggande. Enligt detta kontrakt har herr Sandell
förbundit sig, att jernwägen, färdigbygd, ej skall kosta bolaget öfwer 1,225,000 kronor. I
denna summa är dock icke inbegripen kostnaden för ändring af Wislanda station, ränta å
anläggningskostnaden under byggandet expropriationskostnaden o.d. Herr Sandell skall i
arvode hafwa 20,000 kronor. Då konjunkturerna för jernwägsbyggnad nu äro rätt fördelaktiga, kan man måhända hoppas, att anläggningskostnaden skall blifwa bolaget ännu billigare, än den ofwan nämnda, så hafwa t.ex. de redan i England köpta jernwägsskenorna
icke kostat stort mer än hälften så mycket som de, hwilka köptes till Karlshamn-Wislanda
jernwäg.
Herr ingeniör J. Wallner har anländt till Wislanda, för att hafwa tillsyn wid arbetet.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 6 Tisdagen den 16 Januari 1877.
Olyckshändelse på jernwäg. I onsdags anlände med godståg till Nässjö en karl, som
förestått ett sågwerk i Wislandatrakten och war på resa för att öfwertaga någon liknande
befattning wid Göteborg. Under dagens lopp berusade han sig och blef en gång bortwisad
från stationen. På qwällen lär han begifwit sig på wandring utåt jernwägen mot Grimstorp, ty följande morgon fanns han död och stelfrusen i en drifwa bredwid banan. Det antages att han blifwit dödad af nedgående snälltåget, hwars personal dock ingenting märkt.
Efter likets läge och ett sår i hufwudet tycktes det som om wandraren träffats af buffertplankan och kastats åt sidan samt strax derefter dött. Händerna woro krampaktigt knutna
och fylda med snö.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 13 Torsdagen den 1 Februari 1877.
Arbetet på Wislanda-Bolmens jernwäg går raskt undan. Öfwer 100 man äro sysselsatta
med stenarbeten för densamma. Man har hopp om att redan nästa höst få rails utlagda på
banan, säger tidningen ”Halmstad.”

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 14 Lördagen den 3 Februari 1877.
Förmodadt sjelfmord. I tisdags morgon afled under owanliga förhållanden pigan Maria
Augustinsson i Wislanda tjenande hos hotellwärden Lindahl derstädes. Hon hade under
sex dygn legat till sängs, föregifwande sig wara sjuk. Doktor Engström i Alfwestad hade i
måndags blifwit tillkallad och förklarat henne wara frisk samt uppmanat henne att stiga
upp. I tisdags tidigt på morgonen afled hon. Wid strax derpå af hr kronolänsman Hjertqwist anstäldt polisförhör och undersökning om dödsorsaken, kommo åtskilliga förhållanden i dagen, som gifwa wid handen att hon war i långt framskridet hafwande tillstånd.
Derjemte påträffades under en byrå i rummet, der hon legat ”sjuk”, ett dricksglas med
watten samt deri en bundt fosfortändstickor. Hon hade antagligen strax efter doktor
Engströms afresa på måndags aftonen intagit en dosis af den tillagade giftdrycken.
Medikolegal besigtning å den döda kroppen har hos kongl. bfhde blifwit begärd.
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Ur Smålandsposten N:o 14 Lördagen den 3 Februari 1877.
Stölden å Wislanda hotell. Sedan vi förlidet år under denna rubrik omnämnda ransakningen angående denna inbrottsstöld, har målet några gånger förevarits, utan att dervid
något af synnerligt intresse förekommit, hvarföre vi uraktlåtit att redogöra för dessa
rättegångsförhandlingar. Emellertid har saken så långt framskridit, att vid extra ting med
Allbo härad å härvarande länscellfängelse den 31 sistlidne januari, den för stölden
häktade Johan Johannesson från Hyltan, dömdes att hållas till 4 års straffarbete och på fri
fot vistande landstingsmannen handlanden Gustaf Eriksson från Loushult af Kristianstads
län för handel med misstänkt person att böta 100 kr. Båda lärer emna besvära sig.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 18 Tisdagen den 13 Februari 1877.
Beställning på rörlig jernwägsmateriel. Styrelsen för Karlshamn-Wislanda jernwäg har
wid Kristinehamns mekaniska werkstad beställt 2 lokomotiv och 35 lastwagnar. För alla
dessa wagnar skall betalas 96,000 kr., hwaraf 25,000 kr. kontant och det öfriga skall
amorteras på 10 år. Yttermera behöfs en del passagerarewagnar, allt på det att bolaget må
kunna fullgöra sitt åtagande att besörja trafikerandet af Wislanda-Bolmen jernwäg.
Styrelsens åtgöranden godkändes på den extra stämma, som hölls med KarlshamnWislanda bolag i onsdags.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 20 Lördagen den 17 Februari 1877.
Försök till poströfveri. I fredags afton f.v. vid 8-tiden blef postiljonen P. O. Svärd, som
för diligensen mellan Wislanda och Halmstad under färd från Hilleshult till Breared å
landsvägen emellan Esmared och Höjared uppehållen af tvenne personer, af hvilka den
ene, som igenkändes vara en smörhandlande vid namn *Sven Peter Nilsson-Morin boende i Glamshult, Vrå socken, aflossade tvenne pistolskott, deraf lyckligtvis endast postvagnen träffades. Några resande medföljde ej postvagnen. Förhållandet är anmäldt till k.
befallningshafvande i och för undersöknings anställande.
* Var född 1839-08-30 i Odensjö socken. Utvandrade 1882 till Nord-Amerika tillsammans med hustru och fyra barn.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 30 Tisdagen den 13 Mars 1877.
En liten sammanstötning egde i onsdags rum å Karlshamn-Wislanda jernwäg. Då uppgående eftermiddagståget kom till Hofmansbygds station, wexlades origtigt, så att tåget
kom in på sidospåret, der några lastwagnar stodo. Lyckligtwis war farten så sakta, att
stöten blef helt obetydlig, men den hade en urspåring till följd, som uppehöll tåget i twå
timmar. Då plats för möte med nedgående tåget måste ändras, blef äfwen detta försenadt,
så att det kom till Karlshamn en timme efter wanlig tid.
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Ur Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 24 April 1877.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 63 Tisdagen den 5 Juni 1877.
Karlshamn-Wislanda jernwäg har under sistlidne april månad gifwit en trafikinkomst
af 19,777 kr. 93 öre eller pr dag och banmil 90 kr. 31 öre. Samma månad nästlidet år lemnade jernwägen 16,271 kr. 68 öre eller pr dag och banmil 74 kr. 30 öre.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 64 Torsdagen den 7 Juni 1877.
Karlshamn-Wislanda jernwägspersonals färgsinne har blifwit undersökt af doktor I.
Frykman, och det har derwid wisat sig, att en person warit ”rödblind” och twå ”grönblinde.”
Den första sändningen jernwägsskenor till Wislanda-Bolmens jernwäg har nu hitkommit
från New-Port med engelske ångaren ”Anne Smith”, skrifwes från Karlshamn i tidningen
med samma namn.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 66 Tisdagen den 12 Juni 1877.
Wal förrättades söndagen den 3 dennes för återbesättande af förenade organist-, klockareoch skollärarebefattningen i Wislanda, och tillföllo derwid alla de afgifna rösterna
wikarierande organisten och skolläraren Johan Nordstrand.
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Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 28 Juni 1877.
(annons)

Tillkännagifvande.

Se hit!
Undertecknad får härmed underrätta, att
Fotografi-Ateliern i Wislanda kommer fortfarande att hållas öppen under hela
sommaren, men som förut endast under söndagarne.

Hanna Forthmeiier.
(1556)

Ur Smålandsposten N:o 77 Tisdagen den 3 Juli 1877.
Wislanda-Bolmens jernvägsaktiebolag hade ordinarie bolagsstämma i Ljungby köping
i onsdags. Granskningsberättelsen föredrogs och styrelsen erhöll ansvarsfrihet för förvaltningen. Förutvarande granskningsmän återvaldes. Angående jernvägsbygnaden meddelades, att den pågår med mycken raskhet och med en arbetsstyrka af 800 man. Omkring
56,000 fot äro terasserade; alla skenorna äro levererade. De större brobyggnaderna äro
under arbete. Vid Wislanda pågår arbetet med att höja statens jernväg, så att den nya
vägen kan gå under densamma; med anledning deraf är statens jernvägsspår nu flyttadt
omkring 1,000 fot åt sidan, berättas.

Ur Smålandsposten N:o 81 Torsdagen den 12 Juli 1877.
Om arbetet å Wislanda-Bolmen jernvägen, äro vi i tillfälle att meddela följande: Vid
Wislanda pågår uppfyllningen af stambanan med lokomotiv och vagnar. Vägporten
genom hvilken Wislanda-Bolmenbanan skall ledas, är under uppförande. Från Wislanda
äro redan skenor utlagda på en sträcka af 9,000 fot. Till den 30 juni voro 384 kubikstänger berg utsprängda, 3,147 kubikstänger jord utschaktade, 68 st. trummor och 3:ne
broar fullbordade, 51 kubikstänger ballastgrus utkördt, 46,180 mans- samt 906 hästdagsverken använda. Längden af färdigterrasserad bana utgör 64,435 fot. För bron öfver
Lagaån är enda landfästet färdigt till och med upplagsskiftet, det andra är under arbete.
Vid Ljungby pågår grundläggning af stationshuset. Fyra mindre broar äro under arbete.
En del vakthusgrunder äro redan lagda. Vid Wislanda pågår arbetet för flyttning af
stationshuset samt hophuggning af godsmagasiner. Arbetsstyrkan utgör för närvarande
380 man.

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 8 September 1877.
Profkörning, med ett nytt lokomotiv, benämndt ”Edvard Meijer”, och insatt å WislandaBolmens jernväg har här profkörts några dagar på Karlshamn-Wislandabanan.
Lokomotivet är förfärdigat på Christinehamns mekaniska verkstad.
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Ur Smålandsposten N:o 107 Tisdagen den 11 September 1877.
Wislanda-Bolmens jernväg. Arbetet härå skrider framåt med raska steg. Telegrafen
mellan Wislanda och Ljungby är nu fullt färdig och jernvägen mellan dessa båda punkter
befares nu med gruståg från Wislanda till ¾ mils längd och har man förhoppning om att
gruståg skola i höst kunna gå fram till Ryssby.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 109 Torsdagen den 20 September 1877.
(annons)

Tillkännagifvande.

Telegrafering.
Telegrammer kunna numera blifva afsända
emellan Wislanda jernvägsstation och Ljungby köping emot vanlig afgift, om de inlemnas
i Wislanda å Wislanda-Bolmens jernvägsbyrå
och i Ljungby å telegrafbyrån i Enkefru Hammars gård.
Wislanda den 12 September 1877.

Arbetschefen.

(956)

Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 25 September 1877.
Död genom jordras. I måndags f. v. skedde en olycka å Wislanda-Bolmens jernväg i ett
sidoschakt i Åäng, omkring en mil från Wislanda, i det en arbetskarl genom ett grusras
begrafdes och ögonblickligen ljöt döden. Arbetarne hade nyss förut af sin förman blifvit
varnade för att, såsom de gjorde, hacka under brinken, emedan denne kunde rasa före än
meningen var, förmäles till oss.

Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 2 Oktober 1877.
Arbetena å Wislanda-Bolmens jernväg. Härom skrifves till oss till i lördags följande:
För mången torde ett besök i Wislanda vid denna tid vara förenadt med ganska stort
intresse, under den förutsättning, att man ej vid ditkomsten håller sig instängd på
värdshus, ty i så fall torde ringa nöje erbjudas; jag menar ett besök utåt den under arbete
varande Bolmen-Wislanda banan. Arbetet å denna linie bedrifves med en kraft, som i allo
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är berömvärd och måste beaktas och hvarför hedern med rätta tillkommer dervarande
arbetschef. Utan att träda grannlägenheten för nära, vågar jag tryggt påstå, att delegarne i
Bolmen-banan komma att till arbetschefen stanna i stor tacksamhetsskuld för den osparade möda och det nit, han nedlägger för att så billigt sätta Sunnerbo i förening med den
öfriga verlden. Man nästan häpnar öfver att så mycket blifvit uträttadt på linien på så kort
tid. Skenor äro redan utlagda till en längd af 1 ¼ mil från Wislanda, på hvilken sträcka
dock varit synnerligen svåra jordarbeten, om man tager i betraktande den sten- och
bergfyllda jord, som måst genomgräfvas för linierns framdragande. Man hoppas i slutet af
oktober månad vara med skenläggningen framme vid Lagaån, 2/10 mil från Ljungby
köping. Öfver denna å skall uppföras en präktig jernbro med två spann, hvardera af 70
fots spännvidd, och torde måhända denna bro i slutet af november månad vara uppsatt,
under den förutsättning att den levereras från beställningsorten på bestämd tid, d.v.s. före
den 1 oktober, hvadan Ljungbyboarne redan före jul kunna glädja sig åt att åtminstone få
se lokomotivet och grusvagnarne rulla fram till köpingen, äfven om de ej få åka. 100,000
fot af linien är f.n. terrasserad mellan Ljungby och Wislanda, och togo jordarbetena sin
början sistlidne vecka på sträckan mellan Ljungby och Bolmen. Att döma efter hvad
linien redan blifvit åtgjordt, torde man kunna taga gifvet, att hela sträckningen mellan
Bolmen och Wislanda skall öppnas för trafik redan i september månad nästa år.
Till de mest intresseväckande arbeten å linien torde höra de vid Wislanda station. Istället
för att man förut kunde tro sig köra rakt mot södra gafveln å Wislanda stationshus, har
linien numera genom stationshusets flyttning några alnar åt öster blifvit framdragen
parallellt med detsamma. Från statens vattentorn har stambanan sedan blifvit höjd på en
sträcka af c:a 4,000 fot mot norr, hvarigenom det är möjligt att på 2,000 fots afstånd norr
om vattentornet gå under statens jernväg med Bolmenbanan. När man på något afstånd
betraktar den höga banvallen å stambanan och vägporten, hvarigenom Bolmenbanan
framgår, ter det hela sig ganska storartadt. Under tiden, hvarunder arbetet för stambanans
höjning, pågått, har ett provisionelt spår för densamma varit utelagdt nedanför hufvudlinien. Detta spår är eller blir i dagarne upprifvet, så att man nu på den nya stambansvallen, eller rättare den gamla som blifvit höjd, färdas fram såsom ingenting händt, utan
att ana att ett lokomotiv med en hel rad grusvagnar på släp, passerar rakt under ens fötter.
Arbetsstyrkan å Wislanda-Bolmenbanan uppgår f. n. till 1,000 man.

Ur Smålandsposten N:o 118 Lördagen den 6 Oktober 1877.
Wislanda-Bolmens jernväg. Arbetet har nu så fortskridit att skenläggningen var verkstäld på en sträcka af 1 ¼ mil från Wislanda räknadt. Idag kunna vi glädja våra läsare med
den underrättelsen, att den 4 dennes kl. mellan 6 och 7 e.m. ingick lokomotivet å Ryssby
blifvande station. Detta är en väglängd af ytterligare ¾ mil. Man finner häraf, att arbetet
skrider fram med ovanlig raskhet. På vägen från Wislanda möttes den person, som
meddelat oss detta, af flere arbetslag, hvilka skulle utplanteras på olika platser å LjungbyBolmen. Blir den nu rådande vackra väderleken stadig under denna och nästa månad, är
att antaga, att om arbete fortfarande skrider framåt så raskt som hittills, ånghvisslan
kommer att innan jul höras på andra sidan Ljungby i Angelstads socken. Vi hembära i
aktieegarnes namn hr. kapten Sandell och arbetschefen J. Wallner deras riktiga tacksamhet för det utmärkta sätt, hvarpå de ordnar och drifva arbetet. Önskligt vore, om vid
under denna månad inträffande examen å länets landtbruksskola, en qvarts mil från
Ryssby, ett litet extratåg för länets höfding, skolans styresman, jemte ledamöterna i skolstyrelsen, kunde anordnas.
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Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 13 Oktober 1877.
Dödsfall. En af Wärends mest frejdade söner,
domprosten i Göteborg m.m. Pehr Wieselgren har den 10 dennes aflidit derstädes på
morgonen.
Pehr Wieselgren, bördig af den vidsträckta
gamla Wieselska slägten från Wislanda i
Småland, hvilken bland sig räknat Samuel
Ödmann, Samuel Heurlin m.fl. namnkunnige
svenske män, var son af Jonas Jonsson på
Spånhult, en gård som tillhört modern, Elin
Ingemarsdotters slägt så långt anteckningar
och minne gingo.
Vid 10 års ålder, i oktober 1810 ådrog sig
gossen kyrkoherden Hyltenii uppmärksamhet,
och så erhöll han nu sin första condition hos
komministern Malmberg. Från den tiden har
jag varit barnalärare, yttrade Wieselgren.
Han följde 1811 sin lärjunge, unge MalmPeter Wieselgren.
berg, till Wexiö skola hvars rektor gaf honom
namnet Wieselgren då han sport att gossen var en af de förre Wieselgrenarnes slägt.
Under sin vistelse i Wexiö mottog han intryck af den bekante Sellergrens predikan, ”der
hvardt inom mig en låga tänd som ej kunde döljas”. Bland gymnasisterna bildades en
förening, hvars trosbekännelse som undertecknades af sex namn, innehöll fröet till
Sveriges första nykterhetsförening.
Wieselgren dimitterades från Wexiö till Lund med utmärkta betyg. Han hade redan vid
17 års ålder börjat predika och ville nu i Lund blifva prest. Han läste emellertid på graden
och mottog det för hans framtid betydelsefulla uppdraget att biträda excellensen grefve J.
De la Gardie vid ordnandet af handskrifter. Hvardt så 1823 magister med 27 betyg,
hvarefter han på grefve De la Gardies inbjudning, uppreste till Stockholm, hvarest han
emottog condition hos statsrådet grefve Skjöldebrand.
Han blef 1824 docent i Lund i litteraturhistoria och derpå adjunkt i estetik, samt fyra år
senare vice bibliotekarie, i hvilken egenskap han 1830 fick sin första lön af staten,
uppgående till 60 tunnor korn. Prestvigdes 1833 och kallades samma år af excellensen De
la Gardie till kyrkoherde till Västerstad och Östraby. Ingick samma år äktenskap med sin
nu efterlemnade sörjande maka Mathilda Katharina, född Rosenqvist. Theol. d:r 1845 och
transporterades till Helsingborgs pastorat 1847.
Han blef med stor enighet kallad till domprost i Göteborg år 1857.
Kring den fromme domprostens dödsläger står i denna dag, den 10 dennes samlade,
djupt sörjande, hans trogna ömma maka och trenne söner, Harald, Sigfrid och Magnus
Wieselgren. Ännu qvarlefver af 10 barn, utom de nämnda, en dotter Emma, gift med kyrkoherden Mohlin i Upland.
Förteckningen på P. Wieselgrens tryckta arbeten i matrikeln öfver Göteborgs stifts
presterskap upptager der fyra tätt tryckta sidor oktav, endast titlarna med tryckåren. Bland
dem möta af de äldsta ”Minnessånger från Wärend 1824”, och i dem ingår devolyminösa
De la Gardieska archivet, Sveriges sköna litteratur, Ny Smålands beskrifning, Biografiskt
lexcion m.m. Flertalet består dock i tal och skrifter uti andliga ämnen och nykterhet.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 127 Torsdagen den 1 November 1877.
”Ljungby” heter ett nytt, wäl konstrueradt lokomotiv, som från Christinehamns mekaniska werkstad hitkom i söndags för Karlshamn-Wislandabolagets räkning. Samma werkstad
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har förut på hösten hitlevererat ett lokomotiv och 35 godswagnar. Denna förstärkning af
den rörliga materielen har Karlshamn-Wislandabolaget warit nödsakad till, för att kunna
fullgöra sitt åtagande att besörja trafiken å Wislanda-Bolmens jernwäg.

Ur Smålandsposten N:o 131 Tisdagen den 6 November 1877.
Från Wislanda-Bolmenbanan. Skenläggning var den 25 oktober verkstäldt 3 mil och
8000 fot, d.v.s. ända fram till bron öfver Lagaån. Öfverbyggnaden till denna bro anlände
den 27 oktober till Wislanda, hvarifrån densamma i tisdags tranporterades till sin bestämmelseort och är nu under uppsättning. Ända till 5,500 fot af banan har pr dag blifvit
skenlagd, hvilket visar med hvilken ifver arbetet bedrifves.
Hrr styrelseledamöter vid Bolmenbanan, hvilka i lördags hade sammanträde i Wislanda,
blefvo då af arbetschefen, ingeniör Wallner, inbjudna till en lusttur till skentippen vid
Lagaån. Extratåget utgick kl. 10,05 f.m. från Wislanda och anlände kl. ½ 2 e.m. till
Lagaån. Här voro ekipager från Ljungby de lustresande till mötes, hvilka efter framkosten
till köpingen under fröjd och gamman afåto en festmiddag. Kl. ½ 5 anträddes återfärden
och kl. 7 på aftonen voro alla välbehållna tillbaka i Wislanda, tacksamma för den angenäma öfverraskning, som blifvit dem beredda. Resan var gynnad af det herrligaste väder,
hvilket ock mycket bidrog till att göra densamma behaglig, skrifves till oss.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 143 Lördagen den 8 December 1877.
Strejkande jernwägsarbetare. Omkring 100 jernwägsarbetare, hwilka arbetat å Statens
jernwägar, men gjort strejk, medföljde i söndags tåget från Wislanda till de flesta
stationer å Karlshamn-Wislanda jernwäg. Tåget blef derför fördröjdt ungefär en half
timme i Wislanda.
Missöden. Lokomotivförarne å Karlshamn-Wislanda jernwäg tyckas wara utsatta för
missöden. Nyligen hände nämligen att en af dem, under det tåget war igång, fick sitt hufwud skadadt af en telegrafstolpe, och häromdagen inträffade, att en annan lokomotivförare, å lokomotivet Edward Meyer, fick sin ena hand skadad.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 147 Tisdagen den 18 December 1877.
En wälklädd flicka anlände i söndags åtta dagar sedan på aftonen med jernbanetåget från
Wislanda till Lund för att der sammanträffa med sin syster. Hon hörde efter logis, och twå
s.k. ”herrar” erbjödo henne sådant hos föräldrarne till en af dessa. Hon följde med dem
genom Nygatan, men märkte snart att hon kom utanför staden. Då hon nu sökte springa
från dem, grepo de fast henne, men på hennes nödrop tillskyndade en banwakt, och wid
hans ankomst flydde bofwarne. Den ene karlens namn lär wara kändt.
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Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 19 Mars 1878.

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 6 April 1878.
Genom auktion som på stället
förrättas
Onsdagen den 10 innevarande April kl. 10 f.m.
kommer timmerhandlanden M. Sjögrens vid
Wislanda jernvägsstation befintliga lägenhet,
bestående af en i godt skick varande mangårdsbyggnad af trä, med 3 rum, kök och skafferi, i
nedra botten, samt gafvelrum på öfra våningen,
jemte en ladugårdsbyggnad, inredd till fähus,
loge, stall och vagnbod, äfven ett packhus att
försäljas. Denna lägenhet, som har ett vackert
läge utmed allmänna landsvägen, har en större
uppodlad jordareal.
Vid samma tillfälle försäljes en i Gårdshult
befintlig på rot stående skogspark bestående af
340 stycken gran- och furuträd af mogen och
kärnfull skog.
Närmare upplysningar beträffande lägenheten
äfvensom betalningsvilkoren skola före auktionens början tillkännagifvas.
Wislanda & Lindås den 2 April 1878.
Efter anmodan:

L. Lindahl.

A. Rathke.
(884)

Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 16 April 1878.
Vådadöd. Ynglingen Carl Johan Andersson från Thorset i Wallsjö socken, som för någon
tid sedan begaf sig till Wislanda-Ljungbybanan för att biträda vid uppförandet af banvaktarestugor, har fallit från taket af en dylik stuga samt skadadt sig så illa, att döden
genast följde.
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Ur Smålandsposten N:o 47 Lördagen den 20 April 1878.

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 25 April 1878.
Arbetet å Wislanda-Bolmens jernväg, har fortgått hela vintern. Hela banken är utlagd
och skenläggningen har fortskridit ett långt stycke på andra sidan Ljungby. Meningen är
att den 1 maj låta det första gruståget med lokomotiv afgå till Wersetviken – banans ändpunkt vid Bolmen. Ännu återstår emellertid öfverbyggnad och uppsättande af telegraf,
stängsel m.m., så att förrän till hösten kan banan ej blifva färdig för allmän trafik.

Ur Smålandsposten N:o 51 Tisdagen den 30 April 1878.
Större skogsaffär. Den Oby egendom tillhörande skog är af friherre W. Gyllenkrook försåld till hr Ingemar Svensson i Wieslanda för 225,000 kronor.

Ur Smålandsposten N:o 54 Tisdagen den 7 Maj 1878.
Wislanda-Bolmens jernväg. Under ledning af den insigtsfulle och raske arbetschefen,
ingeniör Wallner, – mannen med den fasta viljan, – har arbetet å Wislanda-Bolmens
jernväg så fortgått, att den 3 dennes kl. 12,30 e.m. ett litet festtåg afgick härifrån till banans ändpunkt vid Bolmens strand, d.v.s. den s.k. Wersedts vik i Angelstads socken. Den
välvillige arbetschefen hade så ordnat detta tåg, att en vagn uppläts för damer och snart
uppfylldes af desamma, derefter kom en vagn, som intogs af flera herrar såväl härifrån
som Wislanda. Tåget återkom kl. 5,30 e.m. Resan hade gått lyckligt och de resande voro
alla belåtna med sin färd. Nu emotser man med längtan och hopp den dag då denna
jernväg blir öppen för trafiken, och man misstager sig icke mycket, om man af arbetets
raska fortgång har skäl till den förmodan, att den verksamme arbetschefen nitälskar att få
denna färdig så fort som möjligt, före den i kontraktet bestämda tiden.
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Ur Smålandsposten N:o 87 Torsdagen den 25 Juli 1878.
(annons)

Onsdagen den 31 Juli
låter snickaren J. H. Nilsson vid Wislanda
jernvägsstation genom öppen och frivillig
auktion, som hålles på stället, försälja ett boningshus 72 x 24 fot, inredt till stor snickareverkstad, fyra boningsrum, stort och i godt
skick varande bageri och brödbod, som är i
god drift, med rask omsättning, samt tillhörande stor tomt, cirka ett tunnland, allt
odladt och gränsar upp till trafikerad gata.
Betalningsvilkoren tillkännagifvas före auktionens början.
(1683)
* Justus Herman Nielsen f. 1851-10-21 i Danmark bedrev en kort period vagnmakeri i Vislanda station nr 27. Familjen
avflyttad till Aringsås 1880-11-26.

Ur Smålandsposten N:o 91 Lördagen den 3 Augusti 1878.
Wislanda-Bolmens jernväg är nu så nära färdig, att endast en liten del återstår att grusa.
När banan skall öppnas för allmän trafik, är ännu icke bestämdt.

Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 7 September 1878.
Om Wislanda-Bolmens jernvägs öppnande, skrifver en korrespondent till oss följande,
dateradt Ljungby köping de 30 sistlidne augusti: Denna jernvägs öppnande för allmän
trafik är nära förestående. I söndags företogs s.k. förberedande besigtning, derunder tåget
med sina tvenne lokomotiv fotograferades, stående å den vackra jernvägsbron öfver
Lagaån. Den 30 september antages blifva banans invigningsdag, till hvilken fest storartade anordningar göras i banans hufvudplats, Ljungby köping.
Att Sunnerbo med omkringliggande härader genom denna kommunikationsled skall få
väl behöflig lyftning, är ej tvifvel underkastadt, derför har vi att tacka, utom den driftiga
Karlshamn-Wislandabolaget, den framstående landssekreteraren Holmberg i Wexiö m.fl.
att företaget var en lifsfråga för Ljungby köping, oaktadt tillstötande fem större landsvägar, finner man deraf att samhället anslagit till banan af sitt donerade område fri jord
och tecknat aktier för 25,000 kr., deraf hälften befanns i kassa. Att banans anläggning gått
raskt bevisar ock att inga större naturhinder förefunnits, enär hela trakten utgör en större
plateau, hvem som än färdas den nyanlagda körvägen från Wislanda till Ljungby, i jemnbredd med hvilken banan löper, skall erfara att antagligen i hela landet ej finnes en 3 mil
lång så rak och jemn väg som denna.
Då genom ångbåtsförbindelse öfver sjön Bolmen banan kommer i förbindelse med
Halmstad-Nässjöbanan och likaså ångbåt trafikerar Lagaån med landningsbrygga helt
nära Ljungby banstation, så måste denna vidsträckta ort få en lyftning, som dess innevånare förr ej kunnat ana, oberäknadt såväl lusttursresor å sjön Bolmen med sina öfver
hundratals holmar, som flera mil långa reseturer å den med skog strandbeklädda slingrande Lagaån, – resturer, i skönhet endast att jemföra med det vackra inloppet till
Ronneby.
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Också i Ljungby synbarligen i ett starkt utvecklingsstadium, emedan under ett par år nya
bygnader uppförts till lika stort antal som den gamla köpingens. Den eger också en sjelfständighet som få städer, emedan den räknar tvenne läkare, lasarett, apotek, nybygdt ståtligt tempel och grund lagd till ett större missionshus, bankafdelningskontor och sparbank,
storståtligt postkontor i italiensk villastil, gästgifveri, der gourmander väl tillfredställas,
säte för häradets domstol, kronofögde- och länsmanskontor, betydligt bierbryggeri, ett
fabriksmagasin, hvarigenom ortens landtbrukare få de bästa redskap, gödning- och
såningsämnen, samt landthandlare sina behof direkt från in- och utländska fabriker eller
grossörer till fabrikspriser.

Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 12 September 1878.
Tillkännagifvande.

De, som önska deltaga i
den festmiddag, som vid invigningen af
Wislanda-Bolmens jernväg Fredagen den 4
nästkommande Oktober kommer att gifvas i
Ljungby köping, torde å lista, som finnes
utlagd hos herr apotekaren A. Lundgren i
Ljungby anteckna namn och adress senast
den 18 dennes, men ju förr desto heldre, enär
antalet deltagande måste begränsas, dervid
först tecknade aktieegare hafva företräde.
Afgiften, tjugofem kronor, erlägges vid teckningen eller då biljett erhålles samt medför
rättighet att jemväl deltaga i festtåget emellan Wislanda och Bolmen samt återresa till
Wislanda.
Ljungby den 7 September 1878.

Bolags-Styrelsen.
(2070)

Ur Smålandsposten N:o 109 Lördagen den 14 September 1878.
Invigningsdagen för Wislanda-Bolmens jernväg är nu definitivt bestämd till den 4 nästkommande Oktober.
Vid invigningen skall festmiddagen afätas i Ljungby och priset för densamma är numera
bestämdt till – 25 kronor pr man. Huruvida det varit riktigt lämpligt med afseende på tidsförhållandena m.m. att sätta ett så högt pris tilltro vi oss ej att afgöra. Säkert är att många
af ”the Sunnerboit´s” tvifla derpå.
Vidskepelse. Såsom bevis på den ännu på sina ställen rådande fåkunnigheten bland folket
skrifver man till oss från Wislanda följande:
En person från Halmstad sökte för någon tid sedan en i Olofstorp af Skatelöfs församling boende s. k. ”klok gumma”, för att af henne få upplysning om huru han skulle kunna
återvinna sin flickas kärlek, hvilken vändt sig ifrån honom och nu hade en annan kär. Han
medförde till gumman en näsduk, som hans käresta begagnat till hufvudkläde. Sedan han
omständligen redogjort för förhållandet, fick han af den kloka rådgifverskan ett par
flaskor, innehållande en undergörande saft, som han på något sätt skulle förmå sin kyliga
flamma att taga in. På näsduken stänktes ett slags pulver, hvarefter den skulle flickan
tillställas. Afgiften till gumman betaltes med 5 kr. genast, 5 kr. skulle erläggas när medlet
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hunnit verka, så att den slocknade kärleken blifvit åter upptänd. Anmärkas bör, att mannen gått hela vägen från Halmstad och åter.

Ur Smålandsposten N:o 110 Tisdagen den 17 September 1878.
Wislanda-Bolmen jernvägs invigning. Från Ljungby skrifves härom:
Här göras redan hvarjehanda förberedelser för Wislanda-Bolmens jernvägs festliga invigning. Åttatusen kronor äro af bolaget anslagne till invigningshögtidlighetena, bal
anställes å Ljungby gästgifvaregård emellan de 4:de och 5:te och kungen skall bo hos
postmästare Palme i Ljungby, ett magasin vid Ljungby station tillbygges för festmiddagen. Man säger, att endast de som anteckna sig till middagen få åtfölja festtåget från
Wislanda, och att intet annat tåg går den dagen till Bolmen. H. m:t konungen lär svarat på
inbjudningen: ”Jag har just önskat en anledning att besöka den orten!”

Ur Smålandsposten N:o 111 Torsdagen den 19 September 1878.
Kreatursmarknaden i Wieslanda i går gynnades ej af vackert väder, enär det regnade
nästan hela tiden den pågick, men var den oaktadt talrikt besökt och företedde god
tillförsel. Inga danska uppköpare hade infunnit sig. 7 st. vagnslaster afgingo till Malmö
och 3 á 4 vagnslaster norrut. Ordningen lär ha varit god, enär all utskänkning af bier var
förbjuden.

Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 21 September 1878.
Nya jernvägsstationer. De vid Wislanda-Bolmens jernväg belägna stationer äro följande, nemligen: Målaskog, Ryssby, Tutaryd, Ljungby, Angelstad och Bolmen. Den
nämnda jernvägen kommer att öppnas den 5 instundande oktober.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 114 Lördagen den 28 September 1878.
Wår ort har blifvit föremål för ett mycket wälwilligt omnämnande af en brefskrifvare.
Han skrifver nämligen:
Jorden i Wexjötrakten är wälskött och i hög kultur. Ståtliga herregårdar, werk och inrättningar är det godt om, och jordbrukaren sköter sig med heder. Jernwägarne hafwa betydligt underlättat och underlättar arbetet, och der för 20 år sedan icke fans en koja, hafwa
hela samhällen slagit sig ned och njuta sin goda utkomst. Wid samtliga jernbanestationer
märkes detta i synnerhet, och icke minst wid Wislanda. Byggnaderne å denna forna ödemark äro uppförda prydligt och med ordning, så att reela gator bildats. Största enskilda
arbetet är här utfördt af hr Samuel Nygren, som på en mycket stenig och delwis sumpig
mark uppfördt prydliga och synnerligen wäl inredda hus och ett betydligt spanmålsmagasin samt förwandlat den ofruktbara marken till gifwande trädgårdar – och åkertegar,
som nu burit den herligaste säd.
På en liflig plats som Wislanda saknas naturligtwis icke wärdshus, och är Lindahls både
det bästa och mest besökta af platsens 3 hoteller. Ordentliga handelsbodar finnas äfwen,
och rörelsen är liflig.
Bland ortens jordbrukare finnas stora förhoppningar, att näringar af alla slag skola uppblomstra, sedan jernwägen till Ljungby och Bolmen i höst blifwit öppnad. Tusentals tunnland, till en del ganska goda mossar, som nu ligga wattendränkta, kunna då förwandlas till
bördiga åkerfält och skaffa den arbetsamme riklig ersättning för möda och kostnader.
Experimenter i den wägen äro mångenstädes gjorda och wisa de bästa följder.
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Ur Smålandsposten N:o 116 Tisdagen den 1 Oktober 1878.
Afsyningen af Wislanda-Bolmens jernväg är nu verkställd af majorerne Remmer och
Nathorst samt maskindirektör Brodin, hvilka för sin del ej haft någon anmärkning att göra
och tillstyrkt, dels att afsyningsbevis lemnas, och dels att bemälde jernväg måtte få öppnas för allmän trafik.
Wislanda-Bolmens jernväg. Festtåget vid denna banas invigning kommer att gå sålunda:
Från Wislanda afgår det kl. 9,20 f.m., stannar 5 á 6 minuter på hvarje station, ankommer
till Bolmen 11,54, afgår derifrån 12,26 e.m., ankommer till Ljungby kl. 1, återvänder till
Wislanda 4,45 och ankommer dit kl. 6,20 e.m. Derefter afreser konungen genast med
extratåg till Helsingborg. –Vidare förmäler vår korrespondent från Alfvesta: Hela jernvägshotellet i Wislanda är för resande till invigningen bestäldt till nattlogis mellan den 3
och 4 dennes. Tvenne med orangeriväxter lastade vagnar hafva passerat från Hessleholm
till Ljungby, der en s.k. vinterträdgård skall arrangeras. – Konungens bord vid festen skall
upptaga 25 kuverter.
Ändrad postgång. Efter fullbordad resa från Wislanda till Halmstad den 4 dennes kommer diligensen att indragas, och postbefordringen å denna linie sedermera ske pr jernväg
till Bolmen å den nya banan och mellan Ljungby och Halmstad med kärrpost.

Ur Smålandsposten N:o 118 Lördagen den 5 Oktober 1878.

Wislanda-Bolmens jernvägs
invigningsfest.
Från Wislanda skref vår Alfvestakorrespondent i onsdags om jernvägsinvigningen.
Konungen med 10 personers svit ankommer med nedgående snälltåg den 4 dennes till
Alfvesta. Der sker omklädsel. I Wislanda intages frukost, som i 1:sta klassens väntsal
arrangeras af hotellvärden Lindahl. Till invigningsfesten har dels inbjudits, dels låtit
anteckna sig 120 gäster, hvaraf dock enligt senare meddelande endast 100 komma att
deltaga. Vinterträdgården, i hvilken en transparent med konungens namnschiffer anbringas, har sin plats på postkontorets tak.
Dekorationsmålare m. fl. artister äro sysselsatta med att pryda stationen.
Festmiddagen i Ljungby är arrangerad af välkände källarmästaren C. A. Widman från
Alfvesta enligt följande matsedel:
Juliennesoppa och
champignonskroketter.
Kall helkokt lax med ostron och hummer.
Lübsk skinka, rostbiff med legymer.
Holländsk sparris.
Rapphönsstek med sallad.
Glacekrokan (i form af ett lokomotiv).
Ost och cakes.
Krokan, dessert (vindrufvor äpplen päron).
Konfekt
Kaffe med likör

Vin Xerxes superior och
Grand Vin Château la Fitte.
Schloss Johannisborger 1868.
Champagne Cremant Cabinet.
Seltervatt en Champagne.
Champagne Clicquot.
Extra fin sherry.
Portvin Duque.
Sherry Muscatel.

Från vår Sunnerbokorrespondent hvilken öfvervarit invigningsfesten, hafva vi erhållit
om densamma följande meddelanden:
Konungen ankom till Wislanda med extratåg igår 9,05 f.m., åtföljd af landshöfding
Wennerberg, statsrådet Thyselius, generaldirektör Troilius, öfverste Beijer, öfverhofjägmästare Lewenhaupt m.fl. Frukost gafs i 1:sta klassens väntsal af jernvägsstyrelsen,
hvilken efter densammas beslut för konungen presenterades, hvarefter festtåget afgick.
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Väderleken, som på f.m. var mycket regnig, slog vid middagstiden om till solsken. Vid
ett par af jernvägsstationerna gick konungen ut och samtalade med flere af den talrikt
församlade allmogen.
Vid Bolmens station besågos lastageplatsen, den vackra stranden m.m. Förfriskningar
intogos och festtåget återvände till Ljungby.
Efter tågets ankomst dit hölls en kort bön af kyrkoherde Rydeman, hvarefter landssekreterare Holmberg anhöll att konungen tänktes förklara banan öppnad, hvilken hans maj:t
gjorde i följande ordalag ”Så vare från och med idag den nya bansträckan mellan Wislanda och Bolmen öppnad för allmänna trafiken, och vill jag i detta högtidliga tillfälle
uttala mitt tack och mina välönskningar för dem, hvilka dertill bidragit, tack för den
offervillighet, raskhet och omsorg, med hvilken arbetet blifvit utfördt, välönskningar
dertill, att denna del af vårt kära fädernesland nu kommit i förbindelse med statens öfriga
jernvägar.”
Derefter intogs festmiddagen i jernvägsstationen, hvarunder landshöfding Wennerberg
föreslog konungens skål i serdeles glänsande och formfulländade ordalag och utbragte ett
lefve för h. maj:t, åtföljt af hurrarop, fanfarer och kungssången. H. maj:t behagade först
uttrycka sitt tack för skålen, som egnats honom och längre fram vid middagen uttala sina
välönskningar för orten.
Middagen var serdeles väl arrangerad och utfördes musik såväl vid densamma, som under färden af en septett från Wendes artilleriregemente.
Vid festtågets återkomst till Wislanda på aftonen afbrändes derstädes ett vackert fyrverkeri.

Ur Smålandsposten N:o 119 Tisdagen den 5 Oktober 1878.
Wislanda-Bolmens jernväg, har nu blifvit en verklighet och öppnad för allmän trafik.
Om sjelfva jernvägens uppkomst och kostnaderna för dess anläggande skrifver en korrespondent till oss: Skälen uti företaget har från första början varit landssekreteraren
Holmberg i Wexiö, hvilkens oförtröttade nit för provinsens bästa aldrig förnekat sig. Han
lyckades äfven på den grunden snart och utan synnerlig ansträngning, att med sig förena
män, mäktiga att intressera kommuner och enskilda för företaget. Bland kommunerna står
naturligtvis köpingen Ljungby i första rummet. Här anlagdes fri jord samt tecknades
aktier för 25,000 kr. Karlshamn-Wislandabolaget deltog i teckningen, staden Karlshamn
tecknade närmare 130,000 kr. Kringliggande kommuner tecknade omkring 210,000 kr.
och enskilda personer tecknade omkring 160,000 kr. Dessutom lyckades det bolaget att
erhålla ett statsanslag på 785,000 kr. Banan kostar sådan den nu är färdigbyggd omkring
1,400,000 kronor. Häri är dock icke inbegripen rörlig materiel, emedan bolaget lyckades
öfverenskomma med styrelsen för Karlshamn-Wislanda bolag om begagnande af samma
vagnar och lokomotiver mot viss ersättning pr mil. Banan är smalspårig.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 118 Tisdagen den 8 Oktober 1878.

Wislanda–Bolmen-jernvägens
invigning.
Fredagen den 4 Oktober 1878 är en märkesdag för vår ort och särskildt för Sunnerbo
härad, som från den dagen genom öppnandet af Wislanda – Bolmen-jernvägen trädt i en
lifligare förbindelse med de öfriga delarne af vårt kära fädernesland.
Vid Wislanda, derifrån festtåget skulle afgå, var ett stycke af stationen upprest en äreport, klädd med gran och prydd med en vapensköld, å hvilken konungens namnschiffer
var målad på blå botten. Mellan äreporten och stationen voro längs ena sidan af jernvägen
planterade flaggstänger, från hvilka vajade svenska, norska och danska flaggor, och mel-
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lan flaggstängerna voro uppställda granar. Konungen ankom kl. 9,05 f.m. med extratåg
samt intog i 1:sta klassens väntsal en af hotellvärden Lindahl arrangerad frukost. H. maj:t
uppvaktades af kabinettskammarherren Ankarcrona och adjutanten friherre Lejonhjelm
samt åtföljdes af civilministern Thyselius, generaldirektören Troilius, öfversten Beijer,
inspektören friherre Sparre m.fl. Landshöfdingen G. Wennerberg hade afrest till Alfvestad för att möta H. maj:t konungen samt öfvervara invigningsfesten. Landshöfdingen
friherre H. Wachtmeister hade anländt till Wislanda och inväntade der konungens ankomst.
Festtåget, hvilket drogs af lokomotivet ”Ljungby”, afgick från Wislanda kl. 9,40. Musiken utfördes af Vendes artilleriregementes musikkår, sittande i en med gröna guirlander
klädd öppen vagn. Konungen med sällskap åkte i tvänne blålackerade vagnar, med riksvapnet på sidan, af hvilka den ene var täckt och den andre på sidorna öppen samt prydd
med blå gardiner. Vid alla stationer var mycket folk samladt för att helsa festtåget och
konungen med lifliga hurrarop. Vid samtliga mellanstationerna gick konungen ut och
samtalade med flere bland den talrikt församlade allmogen. Tåget ankom till Bolmen kl.
12, der konungen jemte öfriga deltagare i festtåget stego ur och besågo lastageplatsen,
den vackra stranden m.m. Sedan några förfriskningar intagits, återvände festtåget till
Ljungby, der det stannade framför den utmärkt vackert smyckade festbyggnaden.
Här försiggick nu sjelfva invigningshögtidligheten, i det först psalmen ”Herre signe du
och råde” afsjöngs, hvarefter kyrkoherde Rydeman i Annerstad höll en kort bön. Derpå
framträdde landssekreteraren Holmberg och uttalade inför konungen bolagets och ortens
tacksamhet för det statsanslag, som kommit jernvägen till del, samt för det konungen med
sin närvaro behagat höja högtidligheten, hvarefter han å jernvägsaktiebolagets vägnar anhöll, att konungen tänktes förklara banan öppnad.
Konungen förklarade derpå med följande ord den nya jernvägen öppnad:
”Så vare då från och med i dag denna nya bandel mellan Wislanda och Bolmen för allmän trafik öppnad. Jag vill vid detta tillfälle högt uttala både mitt tack och mina välönskningar, mitt tack för den offervillighet, raskhet och kloka omtanke, hvarmed företaget
satts i verket och blifvit utfördt, och mina välönskningar till att denna aflägsna ort af vårt
kära fädernesland nu kommit i förbindelse med statens jernvägar. Måtte den deraf skörda
rika frukter för sin framtida utveckling!”
Derefter sjöngs folksången.
Festmiddagen intogs i det till matsal festligt inredda godsmagasinet. Landshöfdingen
Wennerberg föreslog konungens skål i ett glänsande tal, hvilket vi här efter ett telegram
till ”Karlshamn” återgifva:
”Stormägtigste, allernådigste konung! Den glädje, Eders Maj:ts besök i någon del af landet sprider, stegras der, hvarest sådana besök sällan förekommit. En sådan ort är denna.
Väl hafva svenske konungar förr gästat dessa trakter, men det har då varit för att förbereda till eller att fortsätta krig eller vid hastiga genomfärder. Derför kunde det väl sägas,
att det i dag vore första gången en svensk konung i fredlig mening besökte denna ort, och
derför är det välkommen, som tonar emot Eders Majestät så mycket mera gladt. Nyss har
Eders Majestät stått vid Bolmens strand. Hade väderleken varit mera gynsam, skulle
Eders Majestät kunnat se det minnesvärda Bolmsö, ej långt från Finnvedens gränsstenar,
och der möter oss namnet Mycklagård. Storättade män hafva herskat på Bolmsö. Den
siste af dem var Angantyr, egaren af Tirfing. Det var på Bolmsö, som mötet på Samsö
beslöts. Det var der Angantyrs dotter Hervor tillbragte sin barndom, föraktad till och med
af trälarne. Men hon var den mest storslagna ande, sagorna omtala.
Talaren skildrade derefter, hur Hervor förmådde Angantyr att lemna ifrån sig Tirfing.
Ännu lefde Hervors ande i dessa landamärken. Det vore denna andes kraft och ihärdighet,
som förmått de frejdade vetenskapsmän, som utgått från dessa bygder, att uträtta hvad de
gjort. Likaledes vore den arbetande befolkningens i denna bygd kraft och ihärdighet ett
vittnesbörd om att Hervors ande ännu bodde qvar. Och då konungen kallat folket till rikets försvar, så hade Hervors ande eldat det till hjältebragder. Historien vittnar om hur
striderna ofta småländingarne stått främst. Ofta heter det: och konungen satte sig i spetsen för småländingarne. Sedan talaren yttrat något om Sveriges konungar och folkets
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konungskhet, påminde han om de minnen, som fästa sig vid de store Karlarne och
Gustafverne. Till dessa namn sällar sig ett nytt med god klang. Då den andre bäraren af
detta namn nu gästar orten, så vore det icke blott i följd af hans kända önskan att öfverallt
komma i beröring med folket, utan ock emedan han intresserar sig för allt stort. Bolmenbanan, ehuru utgörande en ringa sträckning, vore såsom en länk i jernbanesystemet ej
utan betydelse. Den fest, som nu firas, skänker sin mesta glädje, emedan i den frustande
ånghästen ses ett redskap till upplysning. Konungen deltager af hjertat med oss i denna
glädje. Må det allt framgent kunna sägas: konungen satte sig i spetsen för småländingarne; framgången skall då varda gifven. Lefve konungen!”
Härpå följde ett fyrfaldigt hurra samt afsjungandet af folksången.
Kort derpå föreslog herr landshöfding Wennerberg en skål för det svenska konungaparet, uttalande glädjen öfver drottningens tillfrisknande och de förhoppningar, som knyta
sig vid de unge prinsarne.
Derefter tog konungen till ordet och yttrade ungefär följande: ”Den glädjefest, som här
firas, är ett nytt vittnesbörd om att folkets och konungarnes glädje och sorger äro gemensamma. För mitt hjerta är det dyrbart att se glädjen vid denna fest, och till mitt hjertas
djup trängde de ord, som här blifvit uttalade så som endast snillen talar. Hervorsagans
Tirfing blef af Angantyrs dotter genom böner draget fram. Enligt sagan kunde detta svärd
aldrig dragas utan att träffa sitt mål. Men sagan går igen, och i våra dagar hafva vi sett
gengångare af sagan. Äfven denna dag se vi det. Det har fordrats offer af gods och fördomar för att åstadkomma denna jernväg. Många dylika verk hafva utförts, och detta är
synnerligen hedrande för Kronobergs län. Jag tömmer mitt glas för Kronobergs län.”
Efter intagen middag afgick tåget till Wislanda, der vid ankomsten kl. 6,45 bengaliska
eldar afbrändes och raketer uppkastades. På aftonen var det bal i Ljungby.
Väderleken, som i början af dagen var regnig, blef sedermera bättre, och vid festtågets
ankomst till Bolmen framlyste solen.
Konungen afreste efter festtågets återkomst från Ljungby till Wislanda i fredags afton
med extratåg till Helsingborg och anlände dit kl. 10,40. Här mottogs konungen på
perrongen af öfverhofstallmästaren Tornérhjelm, grefve A. Posse, en mängd medlemmar
af kongliga jagtklubben, stadens borgmästare m.fl. Sedan konungen en stund samtalat
med de tillstädsevarande, skedde afresan till Sofiero. I lördags anstäldes harjagt på ön
Hwen. Konungen for i söndags förmiddag öfver till Köpenhamn och öfvervar på
Charlottenlunds slott kronprinsparets nyfödda dotters döpelseakt. H. maj:t återvände till
Helsingborg vid 3-tiden på eftermiddagen samt intog middag hos öfverhofstallmästaren
Tornérhjelm på Wrams Gunnarstorp. Återresan till hufvudstaden eger rum i dag.
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Ur Smålandsposten N:o 120 Torsdagen den 10 Oktober 1878.
Dödad å jernväg. Lördagen den 5 dennes vid ½ 10-tiden på morgonen blef t.f. folkskolläraren *Hultgren i Blädinge församling genom eget förvållande dödad å jernvägen ett
stycke norr om Wislanda. Hultgren, som troligen afvaktat tågets ankomst i afsigt att
förkorta sitt lif, kastade sig framför lokomotivet och dödades ögonblickligen, ehuru
föraren, som märkt honom genast stoppade tåget. Gardjernen framför maskinen söndersargade bröstet och magen, så att inelfvorna föllo ut, hvarjemte han fick högra armen
söndersliten och hufvudet illa skadadt.
Orsaken till Hultgrens förtviflade beslut känner man ännu icke med full visshet, men
sannolikt härleder det sig af ånger och fruktan för följderna af hans opassande beteende
föregående dag vid invigningsfesten i Wislanda, der han i berusadt tillstånd uppfört sig på
ett ytterst förargelseväckande sätt och slutligen fullkomligt redlös med sönderrifna kläder,
inburits till korpral Sjögren derstädes. Morgonen derpå hade Hultgren fått låna kläder för
att begifva sig till skolan i Åhs rote, men istället hade han tagit vägen mot den punkt på
linien, der han afbidade morgontågets ankomst och så ömkligt afslutade sina dagar.
Hultgren var ogift. Polisundersökning hölls i måndags af vederbörande kronolänsman.
* Småskollärare Johan Peter Hultgren f. 1854-05-20, son till arr. Magnus Jacobsson ohh Catarina Petersdotter, Snöreshult,
Vislanda sn., död 1878-10-05 Trästen Västreg. Vislanda sn.

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 12 Oktober 1878.
Heders- och minnegåfva. Dagen efter Wislanda-Bolmens jernvägsinvigning hade arbetschefen, ingeniör Wallner en enkel afskedstillställning för arbetspersonalen.
Vid tillfället öfverlemnade arbetarekåren genom ingeniören Browall, ett minne till
arbetschefen bestående af ett guldur med vidhängande kedja. Å urets boett var ingrafverad följande inskription: ”Minne till Ingeniör J. Wallner från arbetare och befäl vid
Wislanda-Bolmens jernväg.”
Ett vackert resultat. Om Wislanda-Bolmens jernväg. Arbetet å banan börjades 1876
under numera aflidne kapten Eric Sandells öfverbefäl, men under hans långvariga sjukdom, vistande utrikes och slutliga frånfälle har ingeniören J. Wallner egentligen förestått
byggnaden och detta på ett sätt, att vederbörande besigtningsmän kunnat i afsyningsinstrumentet vitsorda, att banan blifvit med synnerlig omsorg utförd. Icke desto mindre
kan ett öfverskott af omkring 75,000 kr. anses å kostnadsförslagssumman uppstå, och
denna bana, ehuru med större arbetade kubikmassor beräknats, i således en af de få, som
om icke den enda, som icke öfverskrider den beräknade kostnaden, och om orsaken härtill
till en del äfven ligger i de billigare arbetsprisen, är det säkert att den skickliga och sparsamma ledning, som kommit denna byggnad till del, högst väsentligt verkat till det goda
resultatet.

Ur Smålandsposten N:o 122 Tisdagen den 15 Oktober 1878.

Här och der.
”Die schönen Tage in Aranjuez” de hade ett slut, och så äfven jernvägsinvigningshögtidligheterna i Ljungby. Konungens krönta namnschiffer är nedtaget från magasinsfacaden, och krönta vågar skola trona derinnanför, derifrån nyss Oscar den andres byst
nedblickade på den brokiga samlingen af gäster. Hans Maj:ts eget vistande här är nu
endast ett minne, men ett minne, som sent skall förgätas af Sunnerbo befolkning. Ledsamt
var att den på f.m. serdeles ruskiga väderleken skulle hindra konungen att om ett och
annat inhämta den kännedom, som han med sin städse öppna blick alltid önskar erhålla
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om de orter han besöker. Tvenne vagnar, en öppen och en heltäckt, voro stälda till H.
Maj:ts disposition. Vid nedresan till Bolmen, då det regnade oupphörligen, kunde naturligtvis ej fråga blifva om att begagna den förra; men vid återresan till Ljungby föredrog
konungen, oaktadt den starka blåsten, den öppna vagnen. Emellan Ljungby och Wislanda
ursteg konungen blott en gång, vid Tutaryd Ågård, som har en ganska vacker utsigt.
Vid ett dylikt konungabesök, då alla känslor storma landsfadern till mötes, är det en
upplyftande känsla för befolkningen att i spetsen för sina leder ega en man, hvilken kan
tolka dessa känslor i alla de öfriges namn och ”bjuda en välkomsthelsning, sådan endast
snillet kan uttala den”, såsom H. Maj:t behagade yttra sig i sitt svar på den honom egnade
skålen.
På festdagens qväll var allmän illumunation i Ljungby. De flesta mera betydande husen
voro prydda med flera flaggor, endast tingshuset saknade hvarje dylik prydnad. Från
nämnda ställe hade man försökt att få låna några der lätt umbärliga bänkar, att af damerna
begagnas under festen; men den sunnerboitiska rättvisans handhafvare ansåg hvarje dylik
hyllning åt behagen vara under sin värdighet. Mången liten Sunnerbofröken klagade öfver
trötthet. Som denna klagosång afsjöngs hufvudsakligen under det de sista rätterna passerade, kan den i dubbel bemärkelse kallas ”rättvisa”.
Af de 110 personer, som bevistade festmiddagen i Ljungby, voro omkring 80 inbjudna.
Dessa utgjordes, utom af konungens suite och de förut i tidningen uppräknade dignitärer,
af: Stiftets biskop och chefen för Kronobergs regemente, begge frånvarande, länets
riksdagsmän i första och andra kammaren, bolagets direktion, jernvägens läkare, stationsinspektoren och ingeniören samt åtskilliga andra, hvilka verksamt bidragit till jernvägens åvägabringande.
Vid expropriationen af den för banan behöfliga jorden hafva åker och äng i medeltal
upptagits till 300 kr. tunnlandet. Af utmarkerna har det mesta skänkts till bolaget; der
expropriation egt rum, har det gått för sig efter 100 kr. tunnlandet.
Telefonius.

Ur Smålandsposten N:o 136 Lördagen den 16 November 1878.

Genom öppen och frivillig
auktion, som förrättas å Bolmens station
tisdagen den 19:de, å Ljungby station den
20:de, å Målaskogs station torsdagen den
21:ste och å Wislanda station fredagen den
22:dre dennes, låter Wislanda-Bolmens jernvägsbolag till den högstbjudande försälja en
åkvagn med sele, en släde, en arbetsvagn, diverse begagnad arbetsmateriel såsom skottkärror, storkärror, stenvagnar, stengiggar,
handspett, borrsläggor, borrstål, gammalt
jern, gammal vandringsplank samt diverse
annat virke. Auktionerna börja i Bolmen och
Målaskog klockan 12 middagen, i Ljungby
klockan 11 f.m., i Wislanda klockan half 1
e.m. Säkre och godkände köpare lemnas
2:ne månaders betalningsvilkor.
Arbetschefen.

58

Ur Nya Skånska Posten N:o 140 Lördagen den 23 November 1878.

Dödsfall.

Fördelaktig affär.

Att
min kära, innerligt älskade hustru

Jernvägs-Hotellet i Wislanda med ett
utmärkt läge vid Carlshamn-Wislanda
bibana, utbjudes härmed till salu för ett
bestämdt pris 20,000 kronor.
Lägenheterna gifva enligt kontrakter
för närvarande ränta för 30,000 kronor,
men kunna genom ytterligare tillökning
mycket väl uppdrifvas till en årlig hyresafkastning af 40,000 kronor kapital à
6 procent.
Spekulanter torde taga i betraktande
att ytterligare en bibana från köpingen
Ljungby och sjön Bolmen, blir öppen
för allmän trafik i Oktober månad detta
år.
Alla rummen äro nytapetserade och
allt i godt skick.
Närmare upplysningar lemnas af
Christianstads-bankens Kamrer Herr A.
Rathke på platsen samt af undertecknad.
Christianstad i Juni 1878.

Charlotta Concordia Christina Öberg
efter 20 månaders tärande sjukdom och
efter blott tjugotvå månaders äktenskap
i dag stilla afsomnade i Wislanda, djupt
sörjd och saknad af mig, slägtingar och
talrika vänner, har jag härmed den sorgliga pligten tillkännagifva.
Wislanda den 18 November 1878.
(1160)

Axel Rathke.

L. C. Trägårdh.

(1778)

Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 3 December 1878.

Medelst offentlig auktion,
som förrättas i Wislanda Tisdagen den 3 instundande December kl. 10 f.m. kommer att
till den högstbjudande försäljas, för inspektoren N. J. Åkerholms konkursmassas räkning, besittningsrätten till tomten N:o 14 vid
Wislanda station med derå uppförde byggnader bestående af ett godt stånd varande boningshus af trä, innehållande 5 rum och kök
samt en uthuslänga. Lägenheten får tillträdas
den 14 instundande Mars och betalningsvilkoren tillkännagifvas vid auktionstillfället.
Wislanda den 22 November 1878.
Sysslomännen.
(2652)
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Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 25 Januari 1879.
Till salu.

¼ mtl Qvarnabacken, beläget
intill Wislanda station i Wislanda socken.
Detta hemman, som vinter- och sommarföder 10 á 12 fäkreatur och häst och lika
många får, har timmerskog betydligt till afsalu samt närbelägen mjölqvarn med 9 par
stenar och tröskverk som drifves med vatten.
Hugade spekulanter kunna hänvända sig till
undertecknad som äfven besvarar förfrågningar.
Wislanda och Qvarnabacken den 17 Januari
1879.
(139)
Peter Månsson.

Ur Smålandsposten N:o 51 Torsdagen den 1 Maj 1879.
Häktad ficktjuf. Å Wislanda marknad den 29 sistlidna april häktades af kronolänsman
Hjertqvist 21-årige J. A. Johansson Blom, just som han tillegnade sig en plånbok, innehållande 175 kr. Vid upptäckten skulle han försöka springa, men i anseende till trängsel,
lyckades ej detta försök, utan fasttogs han. Han uppgifver sig vara handlande.

Ur Smålandsposten N:o 53 Tisdagen den 6 Maj 1879.

Bref från Wislanda.
(Till Smålandsposten).
Den 30 april 1879.

Till marknaden här i tisdags var tillförd ganska mycken boskap, men dock mest småkreatur. Stora, feta oxar betaltes bra, men öfriga slag under medelmåttan. Åtskilliga
vagnslaster feta oxar afsändes till utlandet. Handeln i stånden var tynande, en naturlig
följd af de tryckta konjunkturerna. Utom att en ficktjuf blef häktad, just då han skulle
praktisera sig till en plånbok, innehållande omkring 175 kr., förekom alls intet oväsen,
tack vare förbudet mot bierförsäljning under marknadsdagarne.
Då man tänker på de ofta sorgliga följderna, är det beklagligt att se den stora mängd
unga tjensteflickor, som likt boskap nästan hvarje vecka passera genom på väg till
Tyskland och Danmark, väl bevakade af sina fästemän eller rättare slafhandlare, fast
under en finare mask än deras afrikanska yrkesbröder.
Hur ofta ser och hör man ej de nu så arbetsföra flickorna återkomma från utlandet, på
bekostnad af allmänna medel, med ett eller flera små barn omkring sig. Slutet blir att de
komma vederbörande kommun till last. Oaktadt i tidningarne ofta ses varningar, synes
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utvandringsströmmen af qvinliga tjenstesökande förr till- än aftaga, men nog få många
bittert ångra sin Tysklandsfärd.
Idag inträffade den sorgliga olyckshändelsen, att en stationskarl, Gustaf Johansson, vid
härvarande station blef af en lastad vagn, dragen af jernvägshästen, öfverkörd på ena
foten. Han skulle, under det vagnen var igång, springa framför den och klargöra kopplen,
hvarvid han föll omkull. Han blef strax med uppgående persontåget förd till Wexiö.
Idag, vårens dag, är marken ännu grå, endast här och der ett svagt grässtrå, och träden
knapt knoppade.
Balder

Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 15 Maj 1879.
En minnesstod, för kyrkoherden fil. d:r Pehr Wieselgren skall i dagarne, skrifver Lj.-P:n
för gårdagen, uppresas vid Mörhults banvaktshus, beläget emellan Målaskog och Wislanda station, men eftersom man ej bestämdt kan påpeka den aflidnes födelseort har man
valt denna plats, för hvilken man vet den befinner sig i dess omedelbara närhet. Den är
inhägnadt c:a 2 skäppland med en gråstensmur. Sjelfva platsen blifver försedd med
promenadgångar och planteringar af trädgårdsmästare J. P. Norman efter honom utförd ritVid Wislanda jernvägsstation
ning. På platsen kommer att stå en mycket stor
finnes ledig att hyra från den 1 näststen med inskription af ungefär följande inne- kommande Juli, en öfvervåning om fyra
håll: ”Här i närheten föddes kyrkoherde fil. d:r rum, tambur, kök och källare jemte nöPehr Wieselgern, som dog i Göteborg”.
diga uthus. Om så önskas, uthyras blott
Aflidne hr kaptenen och riddaren E. Lindell är två rum med kök samt uthus. Läget
det ursprungliga upphofvet till att denna min- straxt invid stationen. Närmare meddenesstod uppreses. Enligt pålitlig underrättelse las af egaren
ämnar Wislanda-Bolmens jernväg åtaga sig
(998)
kostnaden för detta arbete.

L. Lindahl.

Ur Smålandsposten N:o 61 Tisdagen den 27 Maj 1879.
Minnesvården öfver P. Wieselgren. Vi omnämnde för några dagar sedan, att en minnesvård skall uppresas öfver denne märkvärdige man i närheten af det ställe der han förmodas vara född. I anledning häraf är, skrifver utgifvaren af N. H:t-n Westkusten, emellertid
i tillfälle att meddela den upplysningen, att gossen Peter Jonasson som sedermera antog
namnet Wieselgren och med tiden blef domprost i Göteborg, föddes den 1 oktober år
1800 i Wislanda socken och Spånhults Norregård på den plats, der den gamla åbyggnaden befann sig innan en nyare i början af detta århundrade blef uppförd.
För öfrigt torde af domprostens syskon, de som ännu lefva, lätt nog kunna lämna upplysning om på hvilket ställe såväl de som brodern äro födda.
Hvad inskriften beträffar så torde den väl tillkännagifva, att vården är rest till minne af
domprosten Pehr Wieselgren. Under den benämningen var han känd öfver hela Sverige.
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Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 28 Juni 1879.
En ung yngling, som genomgått dubbla bokhålleriet, samt varit anstäld i 7 månader som handelsbiträde
önskar sig plats som sådan i någon handel. Goda betyg kunna presteras. Uppgörelse medelst bref till hr C. A. Johnsson, Wislanda och Södra Ware. (1465)
Carl August Jonsson f. 1860-12-23 Skatelöv (Södra Ware Södregård). Handlande i Torne, utvandrad till Nord-Amerika
1887-03-30.

Ur Smålandsposten N:o 76 Torsdagen den 3 Juli 1879.

Bref från Wislanda.
(Till Smålandsposten).
Den 1 juli 1879.

”Skrifva i bladet”, har numera blifvit en rigtig mode, men att i sommarvärmen uppleta
något nytt, som i ringaste mån kunde intressera läsarne – ej Waldenströmarne utan tidningens ärade läsare och läsarinnor – har stora svårigheter. På landet äro nöjena fåtaliga,
men då der erbjudas, omfattas de med så mycket större intresse, detta kan särskildt
tillämpas på jernvägslustresa å Wislanda-Bolmens jernväg midsommardagen. En stor
dragningskraft hade bestämmelsen att enkel biljett gällde fram- och återresa samma dag,
en bestämmelse som borde gälla alla sön- och helgedagar – så var det för ett par år sedan
på K.W.J. – Jernvägen kom säkerligen att härpå förtjena mera än den nu gör på
helgedagar, då det höga biljettpriset, 50 öre pr mil, afskräcker mången söndagsresande.
Meningen var, om att tillräckligt antal resande tecknade sig, ett extratåg skulle på morgonen afgå från Karlshamn till Bolmen, men detta blef i så måtto instäldt att tåget utgick
härifrån kl. 9,30 f.m. Några tiotal passagerare medföljde härifrån, sedan under vägen
ökades antalet ända till trängsel, i synnerhet i Ljungby, och kl. 12 framkommo vi till
Bolmens station. Om denna är ej mycket att säga, endast, att utom tre ångsågar, en mängd
hus äro under byggnad. Platsen, der stationen anlagdts är en kal ljunghed.
Ångbåten, som trafikerar sjön, skulle gå ut på en liten tur, och den blef strax fylld af
passagerare och en pråm var iordninggjord för att mottaga ytterligare flera, men på den
ville ingen gå ombord. Många, som hade lemnat sig med, blefvo derföre efter. Största delen af allmogen hade aldrig sett en så besynnerlig tingest som en liten ångbåt. Maskinen
har 10 hästkrafter.
Färden togs sedan genom en labyrint af täcka, skogbevuxna holmar, som alltjemt framsköto, och åter försvunno. Efter ¾ timmas färd voro vi framme vid målet för färden, som
gälde lemningarne efter det gamla, genom Engelbreckts härtåg historiskt bekanta medeltidsfästet Piksborg, som år 1434 af Engelbreckts underbefälhafvare Herman Berman
intogs och förstördes. För några år sedan uppgräfdes åtskilliga föremål – se Sveriges
Historia 2:dra bandet, fig. 169-172. De enda lemningarne efter fästet som finnas, är en 8
á 10 alnar hög jordvall, som omsluter den forna borgen. Der, för 4 ½ århundrade sedan
har der heta strider utkämpades, uppdukades nu de medhafda korgarnes innehåll, som
snart under den angenämste sinnesstämning tömdes. Efter en timmas uppehåll bröt sällskapet upp, och utan äfventyr voro vi framme vid stationen.
En beklaglig händelse inträffade för ett par dagar sedan härstädes, i det att ett litet barn,
tillhörigt en arbetarefamilj, hade af modren på en liten stund lemnats ensamt framför
eldbrasan, och troligen har några eldgnistor stänkt på barnets kläder, så att dessa fattade
eld, och blef barnet mycket illa brändt. Dess tillstånd är ännu betänkligt. Man kan ej nog
ofta upprepa de så ofta hörda orden ”Se efter barnen!
Balder

62

Ur Smålandsposten N:o 79 Torsdagen den 10 Juli 1879.
I en prestgård
¼ mil från jernvägsstation emottages 1
á 2 flickor om 14 år. Undervisning
meddelas i franska, tyska, engelska
samt musik och vanliga skolämnen af
en lärarinna, som vistats i Schweitz.
Pris 400 kr. Svar: Inackordering, Wislanda, poste restante.
(1576)

Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 24 Juli 1879.
Folkvandringen från Småland till Blekinge verkstäldes söndagen den 20:de Juli genom
extratåget, som medförde något öfver 199 passagerare från sträckan Bolmen – Wislanda.
Landtboarne, som äro vanda vid att stiga upp med solen, lemnade helt ogenerade sina
bäddar kl. 3 eller 4, allt efter som de bodde de respektiva stationerna närmare eller fjermare, men för stadsboarne, d.v.s. Ljungbyboarne, föll det sig i allmänhet litet mera
besvärligt; mången morgonälskande ungmö runkade på hufvudet i halft medvetslöst
tillstånd, när pigan kl. ½ 5 gjorde henne uppmärksam på, att det var tid att kläda sig; dock
blef det snart fullkomligt klart för henne, hvilket stort nöje som förestod. Kl. 5, 51 sutto
emellertid alla de reslystna på sina respektive platser, och tåget brusade åstad. Några stora
i verldssystemet ingripande händelser inträffade icke under resan; visserligen egde en
sammanstötning rum, men denna var likväl af lindrigare art, emedan den passade inne i
en vaggon emellan en manlig och qvinlig passagerare, just när tåget sattes i rörelse. Vår
resande korrespondent, som meddelat oss detta, påstod emellertid att det var tvifvel
underkastadt, huruvida den endast var pannorna, som kommo i beröring med hvarandra;
han säger sig veta att heller intet tomrum fanns emellan läpparne, men emedan den resande korrespondenten är till ytterlighet närsynt, kunna vi ej gå i borgen för sanningsenligheten af hans uppgift härvidlag. Han vill ytterligare påstå, att han i tunneln vid Svängsta,
hvarest det under några sekunder uppstår en totalförmörkelse, hörde ett misstänkt sugande läte från samma håll; men emedan han också är något lomhörd är det mera än troligt
att han hört miste. Men vi återvända till Wislanda, der hr. J. Lindahl mot en billig kontant
erkänsla tillhandahöll alla hungriga passagerare godt kaffe och dito frukost. Utan att
någon vidare märkvärdig händelse inträffade, anlände tåget vid elfvatiden till Karlshamn,
der ganska många menniskor voro församlade för att närmare beskåda gästerna från det
inre Getapulien. Sedan de öfvertygat sig att dessa sågo ut ungefär liksom andra menniskor, gingo de resande omkring på olika håll och besågo stadens märkvärdigheter; många
begagnade sig af tillfället att taga ett uppfriskande saltsjöbad. Mycken tid till att bese de
vackra omgifningarne tillät tiden icke, emedan middag var beramad att intagas på Bellevue kl. 2. – Detta arbete påstås hafva blifvit utfördt mycket grundligt, emedan aptiten var
”strykande”; en liflig och glad stämning herskade både i öfra och nedra våningen, ty
emedan middag serverades till öfver 60 personer, blef det ej plats för samtliga gäster i den
ena våningen. Middagen var god, men vinerna kom man öfverens om att ej tilldela något
högre betyg än ”lagom” eller ”så der.”
När middagen var ”afäten”, var det tågdags, hvarför man så småningom begaf sig åstad
mot stationen, d.v.s. den som nödvändigt skulle vara hemma på qvällen, ty ett icke ringa
antal stannade qvar i Karlshamn för att nästa dag närmare taga stadens sköna omgifningar
i skärskådande.
Lj. P.
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Ur Smålandsposten N:o 98 Torsdagen den 21 Augusti 1879.
En enkeman vid äldre ålder,
barnlös som drifver handtverk samt
eger en liten förmögenhet, önskar sig en
hushållerska att förestå ett mindre hushåll till den 24 Oktober detta år. Den
som härå reflekterar hänvände sig
snarast i biljett till ”B. M. S.” Wislanda,
Huset N:o 18.
(1921)

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 103 Torsdagen den 4 September 1879.
Olycka på jernwäg. Då uppgående snälltåget i söndags passerade wägen mellan Liatorp
och Wislanda stötte det plötsligt på några kreatur, som i sakta mak gingo emellan rälerna.
Lokomotivföraren observerade icke i så god tid flocken, att han kunde hinna stoppa tåget,
utan brusade detta framåt och krossade flera af kreaturen i framfarten.

Ur Smålandsposten N:o 109 Tisdagen den 16 September 1879.
Kungörelse.

I anseende till öfverlemnandet
af värdshusrörelsen och afflyttning från orten låter restauratören J. A. Forsberg i Wislanda medelst öppen och frivillig auktion,
som förrättas å nya Jernvägshotellet Torsdagen den 25 innevarande månad kl. 10 f.m.
försälja all i nämnde hotell befintlig lösegendom, bestående af alla sorters möbler af mahogny och annat trädslag, deribland en större
buffét, större och mindre divan- och fönsterbord, ett större matbord, stoppade och klädda soffor med och utan resorer, en större och
flera mindre speglar, 24 st. klädda stolar,
hvil- och gungstolar, 2:ne chiffonierer, 6 st.
sängar, en stor del nya fjäderkläder och täcken, bordlinne och lakan, glas och porslin,
deribland en större bordservis, alfenid och
nysilfver, en större kokspis, koppar, jern och
träsaker, 13 par nya gardiner med rullgardiner och tillbehör. Allt nytt och af bästa beskaffenhet.
För vederhäftighet kände köpare erhålla 3
månaders betalningsanstånd.
Alfvesta den 10 September 1879.
Efter anmodan:
C. E. Hjertquist.
(2194)
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Ur Smålandsposten N:o 113 Torsdagen den 25 September 1879.
Djurplågeri. Å marknaden i Wislanda fredagen den 19 dennes hade en landtbrukare från
Skåne inköpt så många oxar och kor, att han vid middagstiden nämnde dag lastade vid
dervarande jernvägsstation 13 vagnar med hornboskap. Dessa djur, som på vanligt sätt
blifvit tätt sammanpackade i vagnen, anlände ej till Hessleholm förrän påföljande morgon
vid 7-tiden, då djuren voro så utmattade och uthungrade, att det såg ut, som de hvilket
ögonblick som helst skulle falla omkull. ”Vårdaren” förklarade orsaken dertill, att det tåg,
som anlände till Wislanda 2 timmar efter det djuren blifvit lastade, ej hade mer än ett
lokomotiv och således ej kunde medtaga ytterligare 13 lastade vagnar. Detta hade till
följd att djuren första dagen endast transporterades till Elmhult, der de fingo qvarstanna
öfver natten. Dessutom hade många af dessa djur dagen före marknaden vandrat en lång
väg utan att erhålla någon vidare föda.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 113 Lördagen den 27 September 1879.
Stekta sparfwar flyga inte i munnen på någon,
men i lördags, då nedgående snälltåget befann
sig strax ofwanom Wieslanda station, flög en
präktig orre ner på banan helt nära en der posterad banwakt och blef – af det framilande tåget
öfwerkörd. Det behöfwer wäl knappast tilläggas,
att banwakten skyndade sig att lägga beslag på
den rara gåfwan, som kommit till honom ofwanefter, och af den gjorde sig en god middag, tillägger en resande, som meddelat oss nyheten.

Handelslägenhet.
Vid Wislanda station finnes en väl inredd Handelsbod passande till Hökerihandel etc, rum, kök, god källare, utbod m.fl. nödiga uthus att tillträdas den
1 Oktober detta år mot billig hyra. God
omsättning kan påräknas, derför att en
Hökarebod är här på platsen af behof.
Muntliga och skriftliga underrättelser
lämnas af gårdsegaren Peter Andersson
i Wislanda.
(2312)

Ur Smålandsposten N:o 117 Lördagen den 4 Oktober 1879.
Oby ångsåg, belägen mellan Alfvestad och Wislanda stationer nedbrann igår vid middagstiden inom mindre än en half timma, enligt hvad vi hört uppgifvas af resande, som då
med uppgående blandade bantåget passerade stället.

Ur Smålandsposten N:o 120 Lördagen den 11 Oktober 1879.
Misshandel. Inhysesmannen Johannes Svensson från Stenbrohult, hvilken tillika med
trenne andra arbetare, från Möckelsnäs anlände till Stolpastugan om aftonen den 1
dennes, förtärde der i sällskap med stallbröderna en kanna bränvin, som efterskickats från
Dihult. Derefter började alla fyra att ofreda vägfarande, som voro stadda på resa till Elmhults marknad, hvilken inföll dagen derpå, och råkade Johannes Svensson dervid att
genom stenkastning så illa såra en bleckslagarelärling från Wislanda, att denne ännu
ligger farligt sjuk i Stolpastugan.
Våldsverkaren är införd till cellfängelset och man hoppas att äfven kamraterna skola
kunna anträffas och fällas.
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Ur Smålandsposten N:o 127 Tisdagen den 28 Oktober 1879.
Å cellfängelset höllos i lördags ransakningar med för åtskilliga brott häktade personer.
Bl. a. inför Allbo häradsrätt:
Våldet emot bleckslageriarbetaren C Loëb. Den för detta brott häktade inhysesmannen
Johannes Svensson från Diö, erkände under synbar rörelse sin förseelse och alla med
densamma förenade omständigheter. Loëb, som är bosatt i Wislanda, ligger ännu betänkligt sjuk i följd af honom öfvergångna misshandeln, men en hemmansegare från Wislanda
var såsom hans ombud vid ransakningen närvarande. Fastän flera personer voro tillstädes
då våldet skedde och äfven oqvädade Loëb och hans sällskap, då dessa, såsom vi i föreg.
n:r omtalade, på aftonen kommo till Stolpastugan, der de vid lyktljus ville reparera en
skada som deras vagn tagit, säger dock Svensson att han varit ensam om våldets begående. En af kamraterna hade redan fattat en sten för att krossa den af de resande begagnade
lyktan, men Svensson förekom honom och sparkade sönder lyktan. Målet uppsköts för
erhållande af läkarebevis öfver de skador som blifvit Loëb tillfogade.

Ur Smålandsposten N:o 136 Tisdagen den 18 November 1879.

Rättegångs och polissaker.
Ransakningar å Wexiö cellfängelse
den 15 dennes.
Inför Allbo häradsrätt
(domhafvanden häradshöfding och riddaren C. Hasselrot.)

Torparen Johannes Svensson, från Diö vidhöll nu sin bekännelse om våldet å kopparslageriarbetaren C. Loëb. Ett för Svensson högst grafverande läkarebetyg öfver de Loëb
tillfogade kroppskadorna ingafs af åklagaren och tvenne vittnen, snickaren Johan
Sunesson och hans hustru Karolina Nilsdotter från Stolpastugan, hos hvilka Loëb legat
sjuk i 9 dygn efter öfverfallet intygade äfven de skadorna, enligt såväl deras eget
omdöme, som en tillkallad klok gumma och hr Hanischs i Elmhult utlåtande varit af
lifsfarlig beskaffenhet. Såväl målsegarens ombud som åklagaren begärde emellertid
uppskof för en närmare utredning af huruvida Loëb skulle kunna till helsan fullkomligt
återställas.

Ur Smålandsposten N:o 145 Tisdagen den 9 December 1879.

Rättegångs och polissaker.
Ransakningar å Wexiö cellfängelse
den 6 december.
Inför Allbo häradsrätt
(domhafvanden häradshöfding och riddaren C. Hasselrot.)

Våldet å bleckslagaren C. Loëb. Målsegaren ingaf genom ombud till rätten en skrift,
hvari han förklarade sig nu vara till helsan fullkomligt återställd, hvarföre han beslutat att
afstå från alla yrkanden emot våldsverkaren Johannes Svensson från Diö, som mycket
hellre om denne vore fattig och hade familj, hvars uppehälle berodde af Svenssons
arbetsförtjenst samt den tilltalade dessutom undantagandes det nu omstämda tillfället
visat sig såsom en stilla och fredlig man. Målsegaren inskränkte sig allenast till att för sin
del efterskänka alla anspråk, utan – yrkande derjemte att tilltalad genast skulle försättas
på fri fot.
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Åklagaren kronolänsman Robért yrkade ansvar å Svensson enligt 14 kap. 12 § strafflagen, jemfördt med 11 kap. 15 § samma lag och öfverlemnade målet till afgörande af
rätten, hvilken de åberopade lagrummen dömde Svensson till 2 månaders fängelse samt
att ersätta de i målet hörda vittnen, med hvilken dom Svensson förklarade sig nöjd.

Ur Smålandsposten N:o 145 Tisdagen den 9 December 1879.
Förföljd af olyckan, synes Karl Gustaf Ingemarsson Lindén, son af hemmansegaren
Ingemar Svensson i Wislanda, vara. För omkring ett år sedan förlorade han nemligen sin
ena arm i en rundsåg å Tranhults landtbruksskola och då han en dag i förra veckan stannat
ensam hemma för att sköta om ljusstöpning, fattade talgen eld å den på spiseln stående
grytan, hvarvid den andra armen och ansigtet brändes så illa, att Ingemarsson måste
införas till härvarande lazarett, der han nu vårdas. En äldre person, hvilken i sista ögonblicket tillskyndade och hade nog rådighet att genast bära ut den sjudande grytan, förekom den eldsvåda, som troligen eljest inom kort lagt hela huset i aska.

Ur Smålandsposten N:o 150 Lördagen den 20 December 1879.

Tillkännagifvande.
Att undertecknad försålt och öfverlemnat min
Gård och Garfveri med inventarier till Garfvaren C. J. Lindgren i Rösvik, tackar ärade kunder för det mig visade förtroendet och anbefaller min efterträdare hos ärade kunder på det
bästa, såsom af mig känd som redbar och duglig garfvare.
Wislanda den 16 Dec. 1879.

G. Olsson.

Hänhållande mig till ofvanstående vill
jag härmed underrätta allmänheten om att jag
emottager hudar och skinn till beredning, äfven
uppköpes af samma slag till högst gällande priser. Eget läder af alla sorter finnes till försäljning, och tillförsäkrar jag alla som hedra mig
med sitt förtroende om att erhålla goda varor,
billiga men bestämda priser samt reel behandling.
Obs. Köpes och säljes endast mot kontant.
Wislanda den 16 Dec. 1879.
(3040)
Carl Johan Lindgren.

Ur Smålandsposten N:o 9 Lördagen den 24 Januari 1880.
Vid timmerfällning, den 16 dennes träffades torparen Jon Pettersson i Tubbaremma af
Wislanda församling i hufvudet af en gran, af hvilket slag döden ögonblickligen följde.
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Ur Smålandsposten N:o 13 Tisdagen den 3 Februari 1880.

Ur Smålandsposten N:o 32 Onsdagen den 18 Mars 1880.
Beträffande emigrationen, från våra bygder, skrifver vår Alfvestadkorrespondent:
Det är icke endast vårt folk, som lemnar landet för att resa till Amerika, men det följa
äfven penningar. Så lär bland de många, hvilka från Wislanda, Ryssby och Agunnaryd
församling nu lemnat eller snart lemnar vår verldsdel, en dräng från sistnämnda socken
medfördt den betydliga summan af 6,000 kr. Bl. a. Ryssbyboar resa äfven ett åldrigt par,
bergadt godt folk, i vår ditut. Hvad hafva fosterlandskärlek och den lugna förnöjsamheten
i hemmet tagit vägen?

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 27 Mars 1880.

Genom auktion, som för-

Lördagen den 3 April blif-

rättas i Wislanda nästa Onsdag den 31
dennes kl. 10 f.m., låter fru Petersson å
jernvägshotellet derstädes försälja silfver, tenn, koppar, jern och träsaker, glas
och porslin, finare säng- och linnekläder, möbler såsom bord, soffor,
sängar, stolar, byråer och komoder af
mahogny m.fl. träslag, kökssaker samt
diverse artiklar. Säkre köpare erhålla
två månaders betalningsanstånd.
Wislanda den 24 Mars 1880.
Efter anmodan
L. Lindahl.

ver auktion kl. 12 på dagen å 1/32-dels
mantal kronoskatte Spjutaretorp i Wislanda socken, ¼ mil från stationen, att
genast tillträdas. Hemmanet är ordentligt bebygdt, vinter och sommarföder 5
kor och några får. Skog till husbehof,
äfven till afsalu, 30 tunland odlingsbar
mosse med gräfdt afloppsdike. Säljes
på fördelaktiga vilkor, som vid auktionen tillkännagifvas.
Ellanda den 24 Mars 1880.
N. P. Danielsson.
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Ur Smålandsposten N:o 41 Lördagen den 10 April 1880.

Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 17 April 1880.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla
Bryggaren och Bagaren

Jonas Daniel Lindblad,
som efter ett långvarigt lidande stilla och
fridfullt afsomnade i Wislanda den 15 April
1880 kl. 5 f.m. efter en lefnad af 53 år, 7
månader, 11 dagar, djupt sörjd och saknad
af maka, barn, släktingar och vänner.

Ur Smålandsposten N:o 47 Lördagen den 24 April 1880.
Bouppteckning.

Mjölkpigor

Onsdagen den 28 dennes

anvisas plats på de fördelaktigaste vilkor, om de så fort som möjligt adressera sig till ”Klosterstræde N:o 5 1 Sal,
Kjøbenhavn, K.” hvarifrån en person
skall inställa sig å gästgifvaregården i
Ousby och Elmhult den 27 April, i Wislanda och Alfvestad den 28 April och i
Wexiö den 29 April, för att meddela
alla närmare upplysningar om respengar m.m. Agenter antagas.

kommer laga bouppteckning att förrättas efter aflidne bryggaren J. D. Lindblad i Wislanda, hvarföre de som med
sterbhuset hafva oafslutade affärer kallas att å nämnda dato desamma i sterbhuset uppgifva.
Målensås och Wislanda den 20 April
1880.
J. M. Carlsson,
Joh. Larsson,
anmodade boutredningsmän.

Skogseld, uppkom i torsdags genom gnistor från lokomotivet å det från Ljungby till
Wislanda gående tåget i skogsplanteringen å Förarps egendom, hvaraf flera tunnland
skadades. Röken från denna eldsvåda syntes till Målaskogs station.
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Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 29 April 1880.

Bokauktion i Wislanda.
Genom offentlig auktion, som förrättas i Wislanda å Jernvägshotellet Fredagen den 30 April kl. 12 midd., försäljes

En större boksamling,
innehållande arbeten i Lagkunskap, Naturkunnighet, Landthushållning, Theologi, Historia, Skönlitteratur, Reseskildringar, Lexika
och Planschverk m. m.
Kataloger utdelas gratis och frånvarande spekulanter kunna med sina uppdrag
vända sig till Herr kamrer A. Rathke.

Ur Ljungby-Posten N:o 19 Fredagen den 7 Maj 1880.
Bidrag till rusdryckernas sorgliga historia. Från Alfwesta skrifwes till tidningen
”Karlshamn”: Åter har ett plötsligt dödsfall inträffat i wår närhet till följd af förtärandet af
starka drycker. Då godståget i fredags morgon war på wäg hit från Wislanda observerade
medföljande banmästaren i wattnet wid en bro nära härwarande station något ligga, hwilket han tyckte wara en menniska. Efter framkomsten till stationen wände banmästaren
åtföljd af ett par andra personer åter tillbaka till nämnde bro, hwarest då anträffades liket
efter kyrkowärden och timmerhandlaren Anders Jonasson från Ramsåkra i Blädinge
socken. Wid undersökning angående saken utröntes, att Anders Jonasson i torsdags
wistats i Alfwesta, der han i sällskap med ett par nämndemän och andra bekanta tillbragt
aftonen på gästgifwaregården och jernwägsrestaurationen under dryckjom och gyckel,
tills de frampå natten åtskiljdes i rusigt tillstånd, då Jonasson gående begaf sig mot sitt
hem, beläget mellan Alfwesta och Wislanda stationer. Derwid hade han att passera den
nämnda jernwägsbron, hwilket han ock tycktes lyckligt ha öfwerkommit, att döma deraf,
att ett glasögonfodral, hwilket han burit på sig, hittades å andra sidan bron, åt hemmet till.
Om han der fallit och sedan i yrsel gått tillbaka åt bron och stupat i wattnet eller hur
sjelfwa olyckan timat kan endast gissningswis utrönas. Ett större hål i pannan och några
skråmor i ansigtet och på knäna antages han hafwa erhållit wid fallet eller under försöket
att komma upp ur wattnet, som på stället ej war djupare än 4 á 5 fot. Den aflidne efterlemnar hustru och barn m.fl. anhöriga, för hwilka bestörtningen och sorgen öfwer det
plötsliga dödsfallet äro djupa. – Måtte denna sorgliga händelse blifwa en warning för
hwar och en, och särskildt för den omkomnes dryckeskamrater.

Ur Smålandsposten N:o 56 Tisdagen den 18 Maj 1880.

Tillkännagifves,
att den Bageri- och Bryggerirörelse, min
man J. D. Lindblad i lifstiden drifvit,
fortfar lika som förut, och rekommenderar jag mig i allmänhetens välvilliga
hågkomst.
Wislanda den 14 Maj 1880.

Wilhelmina Lindblad.
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Ur Smålandsposten N:o 59 Tisdagen den 25 Maj 1880.
Olyckshändelse. Arbetskarlen Mellin, som en dag i förra veckan under arbete vid ångsågen i Wislanda genom oförsigtighet fastnade med kläderna i en dragrem och drogs in
mot maskinen, skadades så illa att han måste införas till lazarettet i Wexiö, och befanns
ena benet att vara krossadt samt underlifvet svårt sönderslitet. Han är nu ännu, då detta
skrifves vid lif.

Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 29 Maj 1880.
Eldsvåda. Sistlidne lördag nedbrann ett hus i närheten af Bolmens station, hvilket sågverksegaren I. Nilsson låtit uppföra som bostad för sina arbetare. Elden antages hafva
uppkommit derigenom att en i huset sysselsatt timmerman eldat i kakelugnen och troligen
glömt att sedermera se efter brasan. Huset var knappast färdigbygdt och ännu ej brandförsäkradt, så att egaren lider en förlust på öfver 1,500 kronor, utom det obehag, som
förorsakas honom derigenom, att han ingen bostad har åt sina arbetare. Timmermannens
kläder och öfriga egodelar brunno äfven upp. Hade ej rådiga och raska män förhindrat
eldens vidare spridande, hade troligen hela sågen legat i aska.

Ur Smålandsposten N:o 66 Torsdagen den 10 Juni 1880.

Genom offentlig auktion,

Ett tvåvåningshus,

som förrättas vid Wislanda station
Fredagen den 18 uti innevarande månad
och börjas kl. 10 förmiddagen, låta
sterbhusdelegarne efter aflidne bryggaren J. D. Lindblad försälja en större del
lösegendom, bestående af silfver, tenn,
koppar och jernsaker; möbler af flera
slag, säng- och linnekläder, glas och
porslin, åker- och körredskap med flera
varor.
Säkre köpare erhålla 3:ne månaders
betalningsanstånd.
Målensås den 7 Juni 1880.
Efter anmodan
J. M. Carlsson.

beläget vid Wislanda bangård, vester
om densamma, säljes på fördelaktiga
vilkor. Huset är i godt stånd, brädfodradt och måladt, inredt på nedra bottnen
till 4 rum, kök och skafferier samt 4
rum, kök och garderober å 2:a våningen
med 2 vindsrum deröfver, god källare
finnes under huset, med samma följer
en ladugård, magasin och brygghus
jemte öfriga nödiga uthus, allt i godt
stånd. Alla husen äro brandförsäkrade i
Länsbolaget för 5,500 kronor. En reel
köpare kan hänvända sig till Peter
Månsson i Södra Ware Norreg., adr.
Blädinge, Wislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 15 Juni 1880.

Bref från Wislanda.
(Till Smålandsposten).
Den 13 juni 1880.

Säker hand och säkert öga,
ingen vet hvad villebråd vi få,
sjöng en gång Sveas elsklingsskald och sedan den tiden hafva på olika sätt, men
sträfvande till samma mål, skjutskicklighetens uppöfvandes, ansträngningar gjorts inom
vårt land. Också i Wärend, de historiska, mordiska qvinnornas bygd, skulle naturligtvis
önskan att förkofra sig i den nöjsamma och nyttiga idrotten söka sig någon yttre form och
den fann en sådan i stiftandet af Wärends skytteförening. Emedan min tid är knapp och
jag ständigt ser i breflådan att redaktionen jemrar sig inför utrymmet vill jag till en annan
gång uppskjuta att redogöra för ett och annat, som med denna förening har sammanhang
och kan anses vara af mera allmänt intresse, i förbigående endast anmärka att det af tidsförhållandena betingade afvikandet från bygdens traditioner, att det numera är Wärends
söner och ej dess döttrar som offentligen uppträda vid skyttegillena, rikligen godtgöres
genom de blixtrande ögonkast Wärendstöserna ännu fyrar af såsom flickor och de väldiga
kalasbord samt den hjertevänliga gästfrihet hvarmed de lägga an, såsom hustrur.
Jag öfvergår nu med ens till skildrandet af Wärends skytteförenings årsfest i fredags den
11 dennes.
I första skjutningen som började vid tretiden och företogs å femringad tafla med 5 skott
af hvarje medlem, togs första priset af landtbrukaren P. M. Samuelsson, Grimslöf, för
skjutne 18 points, andra priset af gästgifvaren Carl Johansson, Gottåsa, för skjutne 16
points, efter omskjutning med landtbrukaren N. G. Hörberg som erhöll tredje priset för
likaledes 16 points, samt fjerde af hr A. Trolle för skjutne 12 points. I andra skjutningen
af samma taflor med samma skottantal togs första priset af källarmästaren Joh. Lindahl,
Wislanda, för skjutne 22 points, andra priset af landtbrukaren P. M. Samuelsson, 17
points, tredje d:o af landtbrukaren Carl Håkansson, Grimslöf, för 16 points och fjerde
priset af landtbrukare C. Söderström, Ströby, för skjutne 14 points, efter omskjutning med
hr A. Trolle. Efter skjutningens slut vid half åttatiden företogs val af direktionsledamöter,
hvarvid de förra omvaldes och återvaldes, nemligen landtbrukare C. Söderström, Ströby
som ordförande, landtbrukaren P. M. Samuelsson, Grimslöf till v. ordförande, gästgifvare
Carl Johansson, Gottåsa som skattmästare, Källarmästare Joh. Lindahl, Wislanda, landtbrukare Carl Håkansson, Grimslöf, samt kamrer A. Rathke, Wislanda. Sedan allt detta
undanstökats, intogs en delikat supé med åtföljande kaffe och avec och se´n till att re´å
mä ett bål, hvarefter alla glade skiljdes åt.
En annan sak som borde komma till tidningsskribenterna, som en odalman sade, men
under rubrik nidingsdåd, är att söndagen den 6 dennes då Urshultsboar m.fl. kort hyrt
ångbåten i Åsnen och lagdt i land vid Skatelöfs kyrka, någon af sällskapet (de kallas ju
knifvaherarna?) företagit sig att pröfva en knif på en massa af fisknät som hängde till
torkning vid landningsplatsen. Många nät hade blifvit alldeles genomskurna och
förstörda. För öfrigt lära åtskilliga af sällskapet varit betydligt indränkta med Bacchi
safter. Hyggliga kyrkobesökande!
Mera en annan gång härifrån!
–e

Ur Smålandsposten N:o 75 Lördagen den 3 Juli 1880.
Att ”mandom, mod och morske män” ännu finnas qvar i gamla Wärend kan nog vara
glädjande, men att de ibland illa användas är beklagligt. En korrespondent, på hvars meddelandens tillförlitlighet vi ej kunna tvifvla, tillförskrifver oss under gårdagen och berättar
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att en del af det från Kronobergshed med morgontåget i onsdags hemvändande beväringsmanskapet under rasten i Wislanda skall ha tillåtit sig ett mot all militärisk ordning stridande uppförande, så att slagsmål uppstod, hvarunder en yngling lär hafva blifvit skuren
bakom örat och sedan trampad på bröstet, en annan förskrämd och skälfvande i hvar lem
ha rusat in i ett hus för att gömma sig och en tredje under sparkningar blifvit nedkastad i
ett dike. Genom vår korrespondents bref fingo vi ej klart för oss om uppträdandena timat
före eller efter det kämparne blifvit såsom trupp upplösta, men förmoda det senare.

Ur Smålandsposten N:o 76 Tisdagen den 6 Juli 1880.
Skogseld, uppkommo genom gnistor från lokomotivet å Wislanda-Bolmens jernväg har,
enligt meddelande från vår Alfvestadkorrespondent, härjat allt sedan midsommarafton
och fortfor ännu, då vi för ett par dagar sedan sporde dit, att rasa mellan stambanan och
Målaskogs station samt har flera gånger hotat Mörhults by med antändning af husen
derstädes. Elden har hittills spridt sig till endast i skog- och mosstrakter, men oaktadt
släckningsmanskap dagligen varit uppbådadt, synas alla försök att fullständigt dämpa den
hafva varit fruktlösa, ett vanligt förhållande då det brinner i jorden, som i det här fallet.

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 10 Juli 1880.
Företagsam stationskarl. I Wislanda har en stationskarl vid namn W. Andersson för
egna medel byggt ett badhus, der han mot kontant erkänsla vill hålla Wislandaboarne
rena. Quod felix faustumque sit!

Ur Smålandsposten N:o 82 Tisdagen den 20 Juli 1880.
Torgdagarna och kreatursmötena, vid Wislanda jernvägsstation. Med bifall till derom
väckt förslag har Wislanda socken å kommunalstämma under oktober 1879 enhälligt
beslutat att då befolkningen vid Wislanda jernvägsstation under de senaste åren betydligt
ökats och en torgdag i veckan vore af behofvet påkallad, torgdagar skulle årligen hållas
vid nämnda station hvarje helgfri fredag, samt då helgdag inträffar föregående söcknedag.
Derjemte beslöts, att kreaturs- och s.k. oxmöte skulle årligen hållas å marknadsplatsen vid
stationen tre gånger, nämligen i maj, juli och november månader.
Å dessa beslut begärdes fastställelse af länsstyrelsen, som infordrade yttrande i ämnet af
kronofogden på orten. Denne anförde, att behofvet af torgdagar ej vore synnerligen stort,
då den år 1870 meddelade tillåtelsen att hålla två sådana i månaden ej begagnats i brist på
afnämare och köpare, samt då två kreatursmarknader årligen höllos i april och september,
hvilka urartat till folkfester och samling för ortens lösa befolkning, industririddare och
dylika, några kreatursmöten voro obehöfliga. Genom beslut af de 23 sistlidne februari
förklarade k. m:ts befallningshafvande, att då vid stationen årligen höllos två marknader
för försäljning af kreatur och landtmannavaror samt icke i någon mån ådagalagdt vore, att
i afsättning af ortens produkter behof af flere torgdagar än de förut medgifna eller
kreatursmöten inom socknen kunde anses vara för handen. K. m:ts befallningshafvande
saknade anledning att emot kronofogdens afstyrkande, bifalla ansökningen. Ordföranden i
socknens kommunalnämnd har hos k. m:t öfverklagat detta beslut och dervid anfört, att
sedan tillstånd år 1870 beviljats att hålla två torgdagar i månaden, rörelsen vid stationen
betydligt tilltagit, så att der nu funnos 47 bebygda tomter med 443 invånare, hvadan
verkligt behof af de af kommunen beslutade torgdagar och kreatursmöten förefunnes,
men k. m:t har, efter länsstyrelsens och kronofogdens hörande, den 2 innevarande månad
fastställt länsstyrelsens beslut.
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Ur Smålandsposten N:o 84 Lördagen den 24 Juli 1880.
Ett vådligt lokomotiv. Samma lokomotiv å Wislanda-Bolmens jernväg har fyra gånger i
sommar genom sina gnistor tillställt skogseldar i Sunnerbo, dock icke mera än på två
olika ställen, enär Förarps skog vid tre särskilda tillfällen varit utsatt för elden, som der
sköflat omkring 15 tunnlands areal.
En ny anhaltsstation. Tågen å Wislanda-Bolmens jernväg komma hädanefter att vid behof stanna vid Mörhults by, der en brädperrong i dagarne utlagdts. Förmodligen komma
inom kort nödiga byggnader att der uppföras.

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 12 Augusti 1880.
Sammanträde.

N. o. N.
Allmänt sammanträde å vanligt ställe
Måndagen den 16 dennes. Äldre kallelser gälla. Inbetalning 1 krona.
Wislanda den 10 Augusti 1880.

Alfred Lindblad.

Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 19 Augusti 1880.
Ett tågmissöde, inträffade i söndags afton å linien emellan Wislanda och Ljungby, i det
att lokomotivet gick sönder och tåget stannade i närheten af Målaskog. En hjelpmaskin
från Wislanda förde det stoppade tåget till sin bestämmelseort 3 eller 4 timmar senare än
vanligt.

Ur Smålandsposten N:o 103 Tisdagen den 7 September 1880.

Bref från Wislanda.
(Till Smålandsposten).
Den 4 September 1880.

Ändtligen har tid förunnats mig att hålla mitt löfte om en liten korrespondens, och som
min hviloplats f.n. är Wislanda, kommer jag med ett bref derifrån, i hopp, att eder dervarande ordinarie korrespondent ej misstycker.
I förrgår afton var jag ute och såg på ”sta´n” och kunde ej underlåta att utropa: O Wislanda i Getapuliska landet, thu est ingalunda then minsta af städer! Tänk blott, der fans
öfver 40 hus, förutom jernvägens, och bland dessa tre hotell, på skämt, som jag hörde,
kallade ”Grand”, ”Rybergs” och ”Björnen”. Grand lär för närvarande vara stängdt och
delvis arrenderadt af Rybergs, der jag logerade särdeles godt. Det enda, jag hade emot
stället och i allmänhet hela platsen, var att sprit ej kunde fås för något pris, hvilket många
gånger är för resande obehagligt. Visserligen stod bakom ett skynke i matsalen och bevakad af en argt gloende katt ”Fröken Finkelin”, men hennes kyssar eller rättare tårar
måste man stjäla och sålunda uppenbart göra sig saker till snatteri.
I ”sta´n” fanns för öfrigt en första klassens poststation, som märkvärdigt nog, lär ha
mycket mer att göra än postexpeditionen i Alfvestad, fyra diverse-, garn- och manufaktur-
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handlare, afdelningskontor af Christianstads enskilda bank, bokhandel, sparbank och en
jernhandel. Invånarnes antal är öfver 500 och äro af dessa fem à sex skräddare, lika
många skomakare, tre målare, tre à fyra snickare, två à tre bagare, tre à fyra smeder, en
korgmakare, en bryggare och sodavattensfabrikör, ett par spannemålshandlare, några
timmerhandlare, en konditor och en urmakare.
Vidare är samhället välsignadt med ”Sveriges äldsta egendomsagentur” samt en ”synagoga”, der de redan i denna verlden saliga själarne söka späka sin lekamen och få aflat för
den ”uschliga, stofthyddans små fel och svagheter”. En förening lär ock finnas ”N. o. N.”,
hvars ordförande, direktion och medlemmar lära utgöras af en enda person, som sammankallade ”sig” i Smålandsposten härförleden.
En ångsåg är hvardagligen i gång, arbetande på att ”förädla” Oby m.fl. skogar, med sågen sammanbygges en större qvarn, som troligen kommer i gång i höst.
Slutligen fick jag reda på ett litet rätt näpet ångbadhus, om hvilket ”Jonas Spik”, som
eljest brukar träffa ”hufvu´t på spiken”, huggit i sten. Egaren till detta heter nemligen ej
Andersson utan P. J. Janson. Denne, som för öfrigt är stationskarl vid stambanan och har
goda mekaniska anlag, har sjelf konstruerat och förfärdigat en liten ångmaskin, med
hvilken han pumpar upp vatten till baden, sågar ved till Wislandaboarne, slipar deras
rakknifvar och, om det behöfves, svarfvar brickor till deras brädspel.
Hvad sammanlefnaden beträffar, så ”umgås man”, liksom i andra stora städer, kotterivis,
är afvundsjuk på hvarandra och smågrälar ibland, men mår i allmänhet godt och ”lefver
högt”. Det var väl derför som vederbörande ej ansågo lämpligt tillåta några månadtliga
torgdagar eller oxmöten i Wislanda, såsom man påstår, för undvikande af väsen och
krakel. Häri gör man dock Wislandaboarne, efter hvad jag hörde, stor orätt, ty lugnare
och fredligare samhälle lär ej finnas i hela Småland. Skulle någon gång lite oväsen
förnimmas, kan man vara säker på, att det är ”utbölingar”, som ställa till det. Så påstå
åtminstone invånarne sjelfve.
I går företog jag en liten utflygt till det ¾ mil härifrån vackert belägna Gottåsa och
sammanträffade der händelsevis med ”Wärends Skytteförening”, som der hade sitt andra
skyttemöte för i år. Tillfölje af sekreterarens vänliga upplysningar, har jag nöjet anföra
följande: Föreningen, som hade haft sitt adertonde skyttemöte och består af öfver 250
medlemmar, har till ändamål att befordra skjutskickligheten inom Wärends gamla bygder
samt i synnerhet att vaka öfver jagtstadgans noggranna efterlefnad. Medlem, som antingen sjelf öfverträder eller ej till vederbörlig näpst befordrar honom veterlig öfverträdelse af nämnde stadga, blir utan förbarmande utesluten ur samfundet. Föreningens
kassabehållning utgjorde 228 kronor. Hvad träffsäkerheten inom sällskapet beträffar, så
synes den vara ganska god. Vid första skjutningen, som började vid tretiden, togs första
priset af landtbrukare P. M. Samuelsson för skjutne 17 points efter omskjutning med
kamrer A. Rathke, som tog andra priset för likaledes skjutne 17 points. Tredje priset togs
af gästgifvare Carl Johansson för 15 och fjerde af herr P. J. Lindahl för skjutne 13 points.
De fleste medlemmarne företogo sedermera en andra skjutning, hvari första priset togs af
landtbr. P. M. Samuelsson för skjutne 24 points, 2:a af gästgifvare Carl Johansson för 19,
3:e af herr P. J. Lindahl för 14 och 4:de priset af stationsskrifvare E. Schultz för skjutne 8
points. Båda skjutningarne företogos med 5 skott på 800 fots afstånd å femringar tafla. De
talrika och omvexlande priserna voro alla af silfver och bestodo i 2- och 1-kronor o.s.v.
Efter skjutningens slut afåts en gemensam sexa, åtföljd af kaffe & avec, och som goda
vänner ej kunna skiljas utan tårar, tömdes ett par bålar, hvarvid skålar druckos för
pristagarne och ordföranden m.m. Sedan slutligen den alltid förekommande och gästfrie
värden afslutat festen med en söt, stor och stark (sjudande som den varit) brylå, afreste
samtlige deltagarne i den muntraste sinnesstämning, upplyste ett godt stycke väg af uppsläppte raketer och andra fyrverkeripjeser.
Jag har nu, likasom ”Eder korrespondent” i Alfvestad, varit hos främmadt folk och lånt
värme, men så fort jag kommer till mitt land igen, skall jag släppa till af egen fatabur.
Till dess farväl!
Vännen
Gotte Fried.
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Egendomshandel. Genom egendomsagenturen *P. Lindquist & Comp. i Wislanda har hr
P. Samuelsson till hr P. Klindt från Stockholm, försålt sin egendom Österljung vid
Ryssby station att genast tillträdas.
* Hr Per Lindqvist född 1824-06-11 i Vitaby, Krist. l. död 1895-04-10 Vislanda, g.m. hustrun Helena Jakobina Ripa f.
1820-04-13 Åhus, Krist. l. död 1884-11-30 Vislanda. De var bosatta på Vislanda stn N:o 7 där Lindqvist bedrev egendomsförmedling.

Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 14 September 1880.
P. Wieselgrens minne. Till minne af framlidne domprosten P. Wieselgren kommer lördagen den 18 d:s kl. omkring 10 f.m. att med en enkel högtidlighet aftäckas en minnessten, hvarom framlidne öfveringeniören vid Wislanda-Bolmens jernväg kaptenen E.
Sandell i lifstiden anordnat och som Wislanda-Bolmens jernvägsstyrelse låtit å dertill
exproprierad plan uppresa invid nämnda jernväg i närheten af Wieselgrens födelsebygd.

Ur Smålandsposten N:o 109 Tisdagen den 21 September 1880.
En engelsmans aptit och Wislanda hotell. Från ”O. P.” hemta vi följande ur ett bref till
tidningen.
För några dagar sedan lemnade jag Sunnerboiternas hufvudstad, Ljungby, med sina 400
själar – såvida man kan räkna en själ på hvarje person – med ganska vemodsblandade
känslor. Här får jag bedja läsaren anmärka, att det icke var de 400 själarne, som voro
uppfyllda med vemod, det var endast mitt lilla hjerta, som af flera orsaker befann sig i
ofvannämnda stämning. Emellertid, tiden läker som bekant alla sår, och emedan den tid,
som åtgår för jernvägståget för att tillryggalägga vägen emellan Ljungby och Wislanda är
i det närmaste lika lång som den, hvilken att par duktiga hästar behöfva för att passera de
3 milen, hade jag så småningom återvunnit mitt normala lynne och min goda aptit, innan
jag kom till Wislanda. Källarmästaren derstädes herr Johan Lindahl tyckes betrakta sig
sjelf som föreståndare för en barmhertighetsinrättning, ithy att han serverar ett väl besatt
smörgåsbord plus 3 á 4 rätter varm mat för en krona pro persona. Af notabla resande
bemärkte jag inga vid denna station utom en engelsman, hvilken tycktes hafva gjort till ett
af sitt lifs mål, att i sin mån bidraga till att ruinera källarmästaren. ”Mycket har jag
skådat”, som professor Nordenskiöld sade i Berlin, men maken till aptit, som denne
engelsman var i besittning af, har jag aldrig sett. Ehuru jag eljest aldrig brukar kontrollera
hvad mina medmänniskor förtära, händrogs likväl min uppmärksamhet på denne
gentleman, då jag till att börja med såg honom
konsumera hela innehållet af en hummerburk,
Borgernärssammanträde.
som stod på smörgåsbordet, detta gjorde han
I och för afslutande af
troligen endast för att reta aptiten, thy hvad han
nedannämnda
konkursärenden, nemlisedermera inmundigade af stek, fisk, soppa och
gen: Inspektören N. J. Åkerholms i
desert gränsar rent af till det otroliga. MennisWislanda, handlanden A. Sandbergs i
kan svällde synbarligen upp för mina ögon unFuruby, arrendatorn L. O. Stabergs i
der sina ansträngningar att skaffa sig apokalypÅäng samt bagaren L. Olssons i Wistiskt anfall. När tåget skulle gå, satte jag mig i
landa, uti hvilka ingen utdelning ifrågasamma kupé som han, beväpnad med blyerts
kommer; kallas samtlige borgenärer
härmed till sammanträde å Alfvestads
och papper för att notera mig till minnes de närgästgifvaregård Torsdagen den 7 nästmare omständigheterna till hans förestående
kommande Oktober kl. 10 f.m.
dödliga frånfälle, men – mirabile dietu, sedan
Alfvestad och Lekaryd den 14 Sephan i en half timmas tid pustat som en halfårstember
1880.
gammal hval, började han så småningom återRättens
ombudsman.
igen krya till sig och samla aptit till nästa mål.
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Invigningen
af

Wieselgrenska monumentet
i Mörhult.
I lördags invigdes det minnesmärke öfver Pehr Wieselgren, hvilket blifvit rest i närheten
af Mörhults by strax invid Wislanda-Bolmens jernväg emellan Wislanda och Målaskogs
stationer. Den vackra tanken, att nära invid det ställe, der denne Smålands utmärkte son
först såg dagens ljus, egna honom den vård, uppstod först hos den nu aflidne kapten
Sandell under den tid, han var sysselsatt med anläggandet af nämnde jernväg. På hans och
hans sterbhusdelegares bekostnad har den vid Ulfö i Thorsås församling funna stenen
blifvit huggen och graverad, på jernvägsbolagets har det väldiga, 15 fot öfver jorden höga
granitblocket rests och en liten, med gångar och planteringar försedd och med en vacker
stenmur inhägnad plan deromkring expropierats och stälts i ordning att emottaga monumentet, som bär följande inskrift:

Pehr Wieselgren
föddes här invid den 1 Oktober 1800.
Han afled i Göteborg
den 10 Oktober 1877.

De föregående dagarnes regniga väderlek, som synes vilja fortfara äfven i lördags på
morgonen, var helt säkert orsaken till att ej invigningshögtidligheten af längre bort
boende bevistades så talrikt som annars antagligen blifvit fallet. Af den närmaste traktens
och grannsocknarnes befolkning hade dock infunnit sig en till 4 á 500 personer uppgående skara, och flere resande från Wexiö och andra orter anlände med förmiddagståget,
hvars afgång från Wislanda blifvit fördröjd till kl. 11,15, på det uppehållet i skogen vid
monumentet ej måtte blifva alltför drygt i händelse af regn. Tvenne salongsvagnar och
fribiljetter för tur och retur emellan Wislanda och Mörhult stäldes genom bemedling af
landssekreteraren Holmberg, som äfven i öfrigt omtänksamt ledt anordningarna för
dagens högtidlighet, till förfogande af festdeltagarna, bland hvilka märktes tvenne söner
till Pehr Wieselgren, häradshöfdingen Sigfrid Wieselgren och pastor Magnus Wieselgren,
samt hans dotter, gift med kyrkoherde Molin i Upland, och dennes man. Af Wieselgrens
allmogesläkt, hvars flesta medlemmar äro bosatta i trakten omkring Wislanda, voro många närvarande. Från Wexiö hade infunnit sig, förutom landshöfdingen och landssekreteraren, domprosten W. G. Wetter, rektorn H. S. Cederschiöld m.fl. Återfärden till Wislanda skedde på det ordinarie från Ljungby kommande middagståget.
Väderleken, på morgonen hotande med regn, var under invigningen vacker, och solen
blickade öfver furuskogen vänligt ned på den gamle ljusvännens stod, vid hvars fot
landshöfding Wennerberg framsade ett tal, hvari hvartenda ord, oaktadt det blåste rätt
starkt, tydligt förnams af en och hvar i den stora lyssnande hopen. – Då våra läsare
antagligen gerna önska veta något närmare om detta föredrag, vilja vi om torsdag af herr
landshöfdingens tal meddela ett referat, som vi hoppas ej allt för mycket skall skilja sig
ifrån det original, hvilket på åhörarna i lördags gjorde ett så hänförande intryck, att de
sent torde förgäta den stund de då tillbringade vid Wieselgrens minnesvård. Brådskande
göromål, som hindrat utarbetandet af vår vid festen närvarande referants anteckningar,
förmena oss att i dag, som vi annars gerna skulle önskat, meddela invigningsorden.
Så mycket vilja vi redan nu säga att talaren började med en öfversigt af olika nationers
på olika tider i hällristningar, minnesvårdar, monumentala byggnader och bilder visade
åtrå att åt efterverlden förvara minnet af hugstora dåd på olika verksamhetsfält. Vidare
visades hurusom denna sed missbrukades, och handlingar utan värde, män utan förtjenst
sålunda ”förevigades”, huru efterkommande kullstörtade dessa verk och logo åt de gyllene inskrifterna, samt huru i vår tid sanningen mera humant hämnas genom att gå fram till
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vården och spörja ho den man var, till hvars ära den restes. Så skulle ej fallet blifva med
Wieselgrens minnessten, ty den mannens hågkomst var dertill för djupt rotad i sin hembygds och fosterlands tacksamhet. Härefter skildrades Wieselgren i lefvande färger såsom
skriftställare, prest och nykterhetspredikant, och slutligen erinrade talaren att detta inom
det gamla Wärends och Finnvedens bygder vore det fjerde minnesmärket, som restes åt
stora söner af det fattiga Småland, ur hvars låga boningar Herren, då tid kommer, än en
gång skulle framkalla sin man.
Fotograf Magnino från Ljungby tog under talet en bild af monumentet och den omkring
detsamma.

Ur Smålandsposten N:o 108 Lördagen den 18 September 1880.
Wislanda marknad, i onsdags var gynnad af det härligaste väder och ovanligt talrikt
besökt, samt rörelsen god på alla områden, skrifver vår korrespondent på plats.
Omsättningen af kreatur var liflig till höga priser, 11 qv. oxar betingade 280-290 kr. pr
par och större i proportion. Med middagens tåg afsändes norrut 4 och söderut 14 fullastade vagnar. Inga oordningar förspordes, med undantag af ett mindre slagsmål, hvars upphofsman af kronolänsman Hjertqvist omhändertogs, likasom en spekulant på bränvin.
Ficktjufvarna hade försummat att infinna sig.

Ur Smålandsposten N:o 116 Torsdagen den 7 Oktober 1880.
Från Wislanda skrifver vår dervarande meddelare: Som jag ser, att red. blir alldeles
öfvergödd med potatis, får jag väl gifva Eder något att blanda upp med. Hvad sägs om lite
rödbetor, litet tobak och hampa nog att deri hänga i en hel redaktion inklusive korrespondenterna? I källarmästare Lindahls i Wislanda trädgård upptogs häromdagen en rödbeta,
som vägde 7 skålpund och 10 ort. I en bladgrupp i samma trädgård finnas två tobaksstånd, som äro 4 alnar och 3 tum höga – hvardera förståss – ett hampstånd 5 alnar och 5
tum högt. Men mera om härnäst om ej red. och allmänheten dessförinnan tröttnar på
ovanliga växtalster.

Ur Smålandsposten N:o 117 Lördagen den 9 Oktober 1880.
Det nya jernvägsförslaget, utsträckning af
Karlshamn-Wislanda-Bolmens
jernväg
till
Halmstad, hvarom väckts fråga inom Halmstads
handelsförening, har omfattats med det stora
intresse, att redan ett belopp af 2,000 kr. tecknats
af föreningsmedlemmar såsom bidrag till förberedande undersökningar. Med kännedom om
att ett starkt intresse verkar från den småländska
ort jernvägen berör, torde man med detta handtag
från Halmstads-köpmännens sida, det första
svåra hindret är öfvervunnet och dermed hägrar i
framtidsperspektiv en östersjö- vesterhafsförbindelse, som för Halmstad skall blifva af vidt omfattande betydelse, säger Hallandsposten, och vi
tillägga äfven för större delen af Kronobergs län.
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Ur Smålandsposten N:o 120 Lördagen den 16 Oktober 1880.
Vid Wislanda station finnes
till salu eller uthyrning ett väl beläget
hus med bageri och öfriga beqvämligheter för billigt pris, om snar uppgörelse
sker med Byggmästare F. Bergholm i
Wislanda. Bageriinventarier medfölja,
och tillträde sker genast.

Ur Nya Wexjö-Bladet N:o 134 Torsdagen den 18 November 1880.
Häststöld. Natten emellan den 15 och 16 dennes bortstals 4 st. hästar och 2 kärror i
Hjelmseryd socken och hade tjufwarne begifvit sig söder ut öfver Wislanda och sedan
wester ut mot Ljungby. Vid saknandet af sina hästar och åkdon begaf sig hästegaren i
sällskap med en gästgifware från Bo på jagt efter tjufwarne, hvars spår de snart funno
derigenom att de igenkände de twenne kärrspåren. Genom telegram till olika platser fick
kronobetjeningen underrättelse om stölden och uppmaning att iakttaga de försigtighetsmått, som kunde lända till tjufwarnes gripande i Holmborna. På wägen emellan Wislanda
och Holmborna hade tjufwarne, enär den ene hästen stupade af trötthet wid den hastiga
framfarten, nedslagtadt denne och sedan huden blifvit aftagen medtagit denna i ett af
åkdonen. Detta dröjsmål förorsakade emellertid att egarne till hästarne, gästgifwaren och
twenne personer från Wislanda, som wälwilligt åtagit sig att biträda vid gripandet, straxt
derefter upphunno wåldswerkarne, och då dessa märkte de eftersättande sökte de rädda
sig medelst en hastig flykt. Då detta för djurens trötthet icke lyckades, räddade sig den
ene med att springa åt skogen, hwaremot den andre då han skulle följa exemplet att hoppa
ur kärran föll omkull och erhöll så svåra skråmor och stötar i hufwudet att han efter fasttagandet knappt kunde swara på de frågor, som stäldes till honom. Så mycket framgick
dock, att han sjelf hette Christer Pedersen från Helsingör och den som rymde Nils Jensen
från Fredriksborg i Danmark. Christer Pedersen medfördes till Ryssby.

Ur Smålandsposten N:o 121 Tisdagen den 19 Oktober 1880.

I anseende till afflyttning
från orten låter Herr J. A. Löfgren i
Wislanda genom offentlig auktion, som
förrättas derstädes nästa Fredag den 22
dennes kl. 12 på dagen, försälja en stor
del lösegendom, hvaribland nämnes 1
hästkreatur, 1 fjädervagn, 1 arbetsvagn,
1 par kälkar, möbler af flere slag,
diverse kökssaker, nysilfverpjeser, oljetryckstaflor m.m.
Wislanda den 16 Oktober 1880.
Efter anmodan
L. Lindahl.
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Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 28 Oktober 1880.
Tågmissöde, inträffade i tisdags å Wislanda-Bolmens jernväg i så motto att lokomotivet å
det från Wislanda gående middagståget kom på något sätt i olag nära intill Målaskogs
station, hvadan det med knapp nöd kunde draga tåget fram till Ryssby. Passagerarne fingo
vänta tvenne dryga timmar innan ny maskin hann anlända från Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 30 Oktober 1880.
(Insändt.)
Frågan om jernvägspassagerares rättighet att efter behag öppna och stänga vaggonfönstren torde förefalla de fleste temligen obetydlig och ordnas väl oftast genom de resandes
ömsesidiga tillmötesgående utan några vidare stridigheter. På resa i onsdags med bantåg å
Wislanda-Bolmens jernväg utsattes emellertid både insändaren och flere med honom för
obehaget att under då rådande blåst och kyliga väderlek ganska länge få tåla sig med en
myndig herre, som med snäsor besvarande våra höfliga anmärkningar, envisades att ha
det fönster, vid hvilket han olyckligtvis fått plats, nedfäldt. Att sådant skall vara förargligt
för hvar och en och för svaga, sjukliga personer kan bli rent af olycksbringande torde vara
tydligt, helst jernvägsbetjäningen på uppmaning att inskrida sade sig i ett dylikt fall sakna
befogenhet dertill.
Insändaren har hunnit förbi den ålder, vid hvilken man finner nöje i att med ”lika mot
lika” tukta öfversittare, hans sysselsättning och bostad långt ifrån den plats, der attentatet
mot hans helsa begicks, beröfva honom äfven lusten att ingå i några vidlyftiga explicationer med jernvägsstyrelsen, men af hänsyn till efterföljande resandes lif och helsa önskade han så gerna, att äfven bibanorna sådana reglementariska föreskrifter gåfvos, hvarigenom passagerare betryggades mot möjligheten att genom en reskamrats oförståndiga
envishet onödigtvis utsättas för kyla och drag under en kall nordisk vinterdag.
Måtte till vederbörandes öron och sinnen tränga denna klagan från
En förfrusen passagerare.

Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 27 November 1880.
Rättvisan vakar. Numera förmår ortens nitiska polismagt rätt väl upprätthålla ordningen
å marknaderna i Wislanda, och våldsamma, blodiga uppträden höra der lika mycket till
undantagen som på något annat ställe, men det har icke alltid varit så. De som för 7 à 8 år
sedan skulle besöka Wislanda, särdeles vid marknadstillfällen, gjorde klokast i att bereda
sig på en dust med den kringliggande nejdens krigiska befolkning som ansåg marknadsdagen för en rigtig nationalfest, då man opåtaldt fick öfva lokalpatriotism med knytnävarna och knifven.
Så tänkte också garfveriarbetaren Gustaf Söderdahl, som tillika med sin hyresvärd sedan
13 år tillbaka, backstugusittaren och skomakaren J. Bengtsson Rydberg beredde sig att i
sitt hemvist, lägenheten Jankeboda nära intill Wislanda kyrka, fira marknadsdagen den 4
April 1873 med en festlig måltid, hvarvid bränvin i ymnig qvantitet ej fick saknas. Man åt
och söp och var glad i tanken på att längre fram på qvällen nog något ”lifvadt” efter vanligheten skulle tilldraga sig, der man kunde få vara med på ett hörn. Gick så vallackaren
Adolf Fredrik Skog från det en half mil längre bort belägna torpet Björkemoen förbi och
anhöll att få vara med på kalaset, hvilket beviljades; men efter en stund, då endast en
ringa återstod fanns qvar i bränvinsflaskan och Söderdahl ville spara denna till följande
dag, uppstod emellan honom och Skog ett slagsmål, som slutade dermed att Söderdahl
med en grof eldtång tilldelade sin vedersakare flera våldsamma slag, som bl.a. spräckte

80

hufvudsvålen och knäckte 2 refben och hvaraf Skog, som dock hade nog styrka att dagen
efter gående begifva sig till sitt hem, afled efter några dagars förlopp. Söderdahl, som
emellertid sedan ruset afdunstadt ångrat sitt dåd och utbedt sig Skogs förlåtelse, hade
funnit klokast att skudda stoftet af sina fötter, innan polisförhör hans att hållas och har
alltsedan omöjligen kunnat anträffats.
Nu trodde han väl, att sedan 7 ½ år lågo emellan honom och hans brott, all fara för detsammas åtalande var aflägsnad, och hade derföre i dessa dagar ånyo vågat sig till hembygden, der rättvisan emellertid fortfarande vakade och Söderdahl greps af kronolänsman
Hjertqvist den 24 dennes samt införpassades till härvarande länscellfängelse, der han
kommer att undergå ransakning inför Allbo häradsrätt.
Tilläggas bör måhända, att vallackaren Skog var en illa känd person, hvars mord, långt
ifrån att uppväcka någon större harm i samhället, tvertom kom dess invånare att draga en
suck af lättnad.

Ur Smålandsposten N:o 141 Lördagen den 4 December 1880.
En hemsk olyckshändelse, inträffade i fredags 8 dagar vid Bolmens ångsåg. Härom
skrifver en meddelare till Lj. P:n. En 9-årig gosse, son af en sågarbetare Liljegren, kom
nemligen för nära en genom sågen från maskinrummet ledande drifaxel, hvilken fattade i
den olyckliges kläder med den påföljd, att gossens båda fötter afslogos mot en närstående
bjälke samt bröstkorgen och hufvudet krossades, hvadan döden ögonblickligen följde.
Gossen, som varit sin far behjelplig med hopbundtning af takspån, hade lemnat arbetet
samt krupit under en afskrankning, som skiljer maskinaxeln från sjelfva sågen, för att der
uppsamla affall till bränsle åt sina föräldrar, och timade denna olyckshändelse genom
oförsigtighet å gossens sida.

Ur Smålandsposten N:o 145 Tisdagen den 14 December 1880.

Rättegångs och polissaker.
Ransakningar å Wexiö cellfängelse
den 11 december.
Inför Allbo häradsrätt
(domh. häradsh. m.m. C. Hasselrot .)

Dråpet i Wislanda 1873. Enligt hvad upplyst blifvit vid i april 1873 hållet polisförhör
hade garfveriarbetaren Gustaf Söderdahl den 4:de i samma månad tillfogat vallackaren
Skog från Vislanda så svåra kroppsskador, att denne enligt läkares intyg till följd af dem
några dagar efteråt ljutit döden. Vid uppträdandet emellan Söderdahl och Skog hade
enligt Jonas Bengtsson Rydberg i Jankeboda u. Lindås, till polisprotokollet afgifna
berättelse sålunda tillgått, att Söderdahl som i flera år sammanbott med Rydberg i dennes
ofvannämnda lägenhet, den 4 april 1873 hemköpt bränvin, småsill m.m. till gemensam
förtäring. Under det de höllo på härmed kom Skog gående förbi och begärde att få dela
kalaset, hvilket beviljades, men då den objudne gästen fått sig ett par supar, undangömdes
flaskan af Söderdahl, hvarvid ordvexling uppstod mellan denne och Skog som ville ha
mera bränvin och då detta vägrades i vredesmod rusade på Söderdahl och skar honom på
flera ställen, bl.a. ganska illa i ena handen. Nu uppstod handgemäng och Söderdahl tillgrep en smedtång, hvars ena handtagsstjelk var knäckt och gick af vid första slaget, hvar-
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efter ännu tvenne slag följde. Vid det ena af dessa kom stumpen af det afbrutna handtaget
att hänga rätt ner och inträngde 1 ½ tum uti hjernsubstansen på Skog. (Det var egentligen
detta slag som var lifsfarligt enligt undertecknade läkareattesten). Skog, som ett par
timmars tid låg afsvimmad på golfvet, hade derefter af Rydberg och Söderdahl upplyftats
i sängen, der den senare tillbringat natten liggande bredvid sin vederdeloman. Denne
kunde om morgonen stiga upp och förtära ett par supar af det omtvistade bränvinet, gick
derefter till sitt en half mil derifrån belägna hem, under färden tiggande sig till bränvin på
ännu ett ställe. Hemkommen låg han sjuk ännu några dagar under svåra plågor, och afled
slutligen med en svordom på läpparne, ett sorgligt men passande slut på en lefnad, som
genom sin vilda tygelöshet gjort Skog till en fasa för hela orten. Ett par dagar efter slagsmålet rymde Söderdahl, af fruktan dels för rättvisan och dels för den slagnes yrkesbröder,
af hvilka en varit inne i hans bostad och velat slå honom.
Så långt Rydbergs berättelse.
I sju år har Söderdahl vistats än här och än der hos slägtingar och andra i Skåne, Halland
och Blekinge. Han är född i Vislanda 1813 och biträdde i faderns garfveri till han blef 30
år gammal, har äfven sedan vistats i Vislanda och trakten deromkring ända till han rymde
för våldet mot Skog, med undantag af trenne år, då han som garfvaregesäll arbetade i
Carlshamn. För stöld af 5 kr. blef han något år i början af 1840-talet dömd till 6 dygns
vatten- och brödsstraff, hvilket han undergick å Wexiö länsfängelse. Då han för någon tid
sedan återkom till hembygden, blef han strax derefter ertappad af kronolänsman Hjertqvist, häktad.
Rydberg, hvilken nu hördes såsom vittne, upprepade nästan ord för ord sin för sju år
sedan vid polisförhöret afgifna berättelse, hvilken slutligen af den tilltalade under synbar
rörelse vitsordades, sedan han förut sökt att i en och annan detalj ge saken ett för sig
förmånligare utséende, sägande att han endast gifvit Skog ett slag m.m.
För anskaffande af prestbevis och handlingar rörande det brott, för hvilket Söderdahl
förut varit straffad, uppsköts målet till torsdagen den 30:de dennes.

Ur Smålandsposten N:o 150 Tisdagen den 28 December 1880.
Gripen hästtjuf. Den för någon tid sedan onmämnde hästtjufven Nils Jensen från Fredriksberg i Danmark, som lyckades rädda sig, då hans medbrottsling Christen Pedersen
från Helsingör greps af hästegarne mellan Wislanda och Holmborna, har nu blifvit gripen
i Halmstad. Jensen tyckes verkligen vara en ”snygg” pojke och häststöld måtte vara hans
profession. Från sjelfva sin svärfar hade han för någon tid sedan stulit en häst. Denne
(svärfadern nemligen) fick emellertid af hans hustru en vink, att hästen var att finna hos
en dansk bonde i Bäckaryd af Hamneda socken, och begaf sig derföre jemte en annan
person i söndags åttadar för att hämta hästen. Denne var emellertid då bortlegd till en
kringresande fjäderhandlare, som först vid jul skulle återkomma, hvadan de fingo återvända med oförrättadt ärende.

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 4 Januari 1881.
Å kommunalstämma den 29 sistl. December med Wislanda församling omvaldes enhälligt till ordförande i kommunalstämman handl. L. Lindahl i Lindås. Till ordförande i
kommunalnämnden invaldes hemmansegaren S. M. Svensson i Hönetorp.
Vid bolagsstämma den 30 December omvaldes till ordförande i Wislanda pastorats sparbanks styrelse handl. L. Lindahl i Lindås.
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Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 8 Januari 1881.

Rättegångs och polissaker.
Ransakningar å Wexiö cellfängelse
den 30 december.
Inför Allbo häradsrätt
(domhafvande e. o. notarien C. A. Olsén.)

Dråpet i Wislanda. Vid den till denna dag uppskjutna ransakningen med Gustaf Söderdahl från Vislanda förekom intet i hufvudsak nytt, utan afkunnades utslag, hvarigenom
Söderdahl på grund af egen bekännelse och hvad i öfrigt under ransakningen förekommit
dömdes att jemlikt 14 kap. 5 § 2 mom. strafflagen undergå straffarbete i 2 år och ersätta
vittnet Rydberg för dennes inställelse med 9 kronor.
Den danske stallmästaren Christen Pedersen från Skovlyst behagade äfven denna gång
att antaga en menlös, halffånig uppsyn och låtsa okunnighet i svenska språket. Domhafvanden höll dock skarpt efter honom för hans illfundigheter och lät honom temligen
tydligt förstå att det i längden ej skulle tjena till något. Såsom vittnen hördes skomakaren
J. Johansson på Gottåsa ås, dr. P. Pehrsson i Gyltaboda, smeden Olof Olsson i Tångarna
och enkan Elin Jönsdotter i Lindön, hvilka hvar för sig hade föga af vigt att upplysa annat
än att den tilltalade och hans kamrat vid tiden för stölderna passerat orten. Sammanlägger
man dock hvad som hittills i målet förekommit, tyckes de misstänktes brottslighet blifva
allt mera påtaglig. För vidare bevisnings förebringande uppsköts målet till den 20 dennes,
då Pedersens i Halmstad gripne och inför Westra häradsrätt i Jönköpings län förhörde
medbroder antagligen kommer att med honom konfronteras.
Såson åklagare i båda dessa mål fungerade kronolänsman Robért, enär kronolänsman
Hjertqvist anmält förfall på grund af sjukdom.

Ur Smålandsposten N:o 25 Torsdagen den 3 Mars 1881.
Tillbud till jernvägsolycka. Under denna rubrik skrifves till oss från Wislanda. I tisdags,
då uppgående tåget n:o 142, från Elmhult till Nässjö, (för nämnda dag kruttåg, hvadan
inga passagerare åtföljde detsamma) afsignalerats från Wislanda station, för att enligt
tidtabell fortgå till Alfvestad och der möta nedgående snälltåget och hunnit utom stationens område, ankom från Malmö order att samma tåg skulle qvarstå å Wislanda station,
till nedgående snälltåget dit ankommit. Mått och steg att stoppa det igång varande tåget
vidtogos genast af stationsinspektoren och genom lokomotivförarens vaksamhet stoppades
det äfven och fördes tillbaka till Wislanda station. Hvadan hade följden blifvit, om lokomotivföraren ej haft noggrann akt på signalerna
från stationen? Förmodligen en *Lagerlundadrabbning. Hvems är felet? Dens som leder tågets gång, naturligtvis. Hvem leder tågen? Derom bör trafikchefen kunna upplysa, och frågan
anses af den vigt för den allmänna säkerheten,
att den ingalunda bör lemnas obeaktad.
* Järnvägsolycka som inträffade i Lagerlunda natten mot den 15
november 1875 på Östra stambanan, nuvarande Södra stambanan, vid Kapellån mellan Malmslätt och Bankeberg i närheten
av Linköping.
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Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 5 Mars 1881.
Till ett ledsamt misstag, som vi på det högsta beklaga, har den korrespondent gjort sig
skyldig, hvilken meddelat oss i det förra numret införda notisen om ”tillbud till jernvägsolycka” i närheten af Wislanda, hvilket meddelade vi, tillfölje af förtroende för brefskrifvaren, intogo utan att egna det en närmare och, som nu synes, välbehöflig granskning. De
faktiska uppgifterna äro visserligen rigtiga, men slutsatsen, att någon olyckshändelse
deraf kunnat blifva följden, alldeles falsk, förutsatt att vederbörande stationsbefäl följde
reglementets föreskrifter, hvilka i föreliggande fall bjödo, att man i Alfvestad först skolat
göra sig underrättad hos stationsföreståndaren i Wislanda, huruvida ordern om kruttågets
qvarhållande i Wislanda, tills snälltåget passerat, framkommit i tid, om tågets afsignalerande verkligen blifvit inhiberadt och om Wislanda station kunde emottaga nedgående
snälltåget vid den eller den tiden; allt detta, innan bemälde snälltåg fick afgå från Alfvestad.
Korrespondenten, som sjelf snart fick klart för sig att han denna gång varit för snar i
konklusionen, skyndade att skriftligen inhibera sitt meddelandes offentliggörande, men
kom för sent dermed, hvadan de af våra kolleger, som möjligen redan återgifvit vår notis,
äfven torde benäget berigtiga densamma.

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 2 April 1881.
Dödsfall.

Till salu.

Hjuleke till salu.

Tillkännagifves
att
Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla
min ömt älskade maka

På Wislanda spannmålsmagasin finnes
3,000 st. fem år gammalt hjuleke till afsalu, då N. P. Svensson efterfrågas.

Anna Maria,
hvilken stilla och fridfullt afsomnade i
Wislanda den 31 Mars 1881 kl. 5 f.m. efter
en lefnad af 31 år, 10 mån. och 10 dagar,
djupt sörjd och saknad af mig, föräldrar,
syskon, slägtingar och vänner.
Sv. Ps. 480. Davids 34 ps. 5 v.

En amerikaresa, som ej blef af. En 17-årig
sjömanspojke, Johan Andersson, torpareson
från Krokvik under Eriksberg i Åryd socken, hade af en slägting i Amerika fått en
Gustaf Hägg.
biljett för öfverresan dit. I lördags middag
begaf han sig på väg hemifrån med bantåget. Vid Grimslövs station kom en ung man in i samma kupé. Denne slog sig i prat med
vår amerikafarare, hvilken han lockade att framvisa sin i en plånbok liggande biljett. Han
föregaf, att äfven han skulle resa till Amerika och förstod att rigtigt vinna den oerfarne
ynglingens förtroende. I Wislanda bjöd den nye vännen på öl. Johan Andersson, som före
afresan från Karlshamn hade tagit några afskedsglas med vänner och bekanta, var icke
fullt klar i hufvudet och blef ännu mera yr efter öldrickningen. Emellertid tog kamraten
farväl och reste med ett tåg norrut. När sedan Johan Andersson skulle åstad med tåget till
Malmö, märkte han att hans plånbok, med inneliggande biljett till Amerika, samt 12 kr.
m.m., hade försvunnit. Namnet på den kamrat, han sällskapat med, fick han veta samt att
han skulle vara från Wexiö och illa känd. Emellertid fick han nu resa hemåt igen i stället
för att anträda färden öfver oceanen.

Ur Smålandsposten N:o 44 Lördagen den 16 April 1881.
Jernvägsmissöde. Med det i söndags till Ljungby ankommande tåget från Wislanda
hände det missödet sistlidne torsdag, att lokomotivet strax utom Ljungby jernvägsstation
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gick sönder, men dock lyckades införa samtliga vagnar dit, hvarefter annat lokomotiv
eftertelegraferades, som ankom mellan kl. 10 och 11 på aftonen, då färden vidare fortsattes till Bolmen.

Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 19 April 1881.
Sjelfmord. Med södra snälltåget anlände i fredags morgon till Wislanda en medelålders,
efter utseendet att döma, knappast 40-årig storväxt blond och rödskäggad man, klädd i
långstöflar, snygga tarfliga kläder och utan något vidare bagage. Vänligt helsade hotellvärden, hvilken dock lika litet som någon annan af dem, som i Wislanda sågo fremlingen,
igenkände denne, begärde han ett rum, som för honom uppläts hvarefter han om någon
stund och sedan han tillsagt, att eldning ej behöfdes, enär han ej tänkte dröja länge, intog
frukost tillsammans med ett par andra herrar, dervid han liksom senare med några på
gården lekande barn lifligt och utan spår till någon sinnesoro samtalade. Sedan den
obekante gjort en kortare promenad, gick han åter upp på sitt rum och hördes ej vidare af
på hela den dagen, men när hans dörr befanns riglad följande morgon och man anade
oråd, med våld beredde sig inträde i rummet, möttes man af en hemsk syn. Den resande
låg nemligen framstupa på soffan, golfvet var öfversvämmadt af blod, och en närmare
undersökning gaf vid hand att den olycklige beröfvat sig sjelf lifvet genom att med det
ena, temligen slöa bladet af en fällknif afskära pulsådern på halsens högra sida, der ett
stort gapande sår syntes.
I den dödes fickor funnos 12,19 kr. i kontanter, tvenne qvitterade till inspektoren A.
Rylander på Grimstad stälda auktionsräkningar, qvitto å en den 14 dennes i Laxå inlemnad rekommenderad försändelse och slutligen ett bref, hvars innehåll synes lemna någon
vägledning rörande orsaken till det förtviflade beslutet, hvilken sannolikt varit obesvarad
eller eljest olycklig kärlek. Skrifvelsen, hvars såväl piktur som innehåll antydde att
författaren befunnit sig på en lägre bildningsgrad, var daterat den 6 dennes, undertecknad,
med A. Rylander, tydligen sjelfmördarens eget, och stäldt till Lovisa Granberg, Wallerstad. Brefskrifvaren beder deri ”sin lilla snälla Lovisa noga betänka hvad hon gjorde” och
uttryckte den lifligaste åstundan att personligen sammanträffa med henne, hvarföre han
om detta beviljades honom, voro sinnad att sända återbud till bekanta, af hvilka han sjelf
väntade besök i påsk och istället genast resa till Wallerstad. Förhållandet emellan
Rylander och Lovisa Granberg har emellertid antagligen varit spändt eller på annat sätt
inveckladt, enär Rylander beslutit sig för att ej afsända brefvet, utan ännu bar det på sig.
Måhända var den nu olycklige stadd på resa till Granberg, men tvekan och oro hade ånyo
fått magt med honom och – och så hade slutligen bördan blifvit för tung.
Liket är efter af kommissarie Hjertqvist hållet polisförhör fördt till bårhuset vid Wislanda kyrka.

Ur Smålandsposten N:o 56 Lördagen den 14 Maj 1881.

Rättegångs och polissaker.
De danske hästtjufvarne Kristen Pedersen och Nils Jensen undergingo den 30 April
inför Vestra häradsrätt åter ransakning. Protokollet från föregående ransakning upplästes,
men sade sig de tilltalade icke förstå dess innehåll. Åklagaren, kronolänsman Joh. Blomstrand, hade sagde dag som vittnen inkallat bryggaren Alfred Lindblad, drängen Gustaf
Johannesson och Katarina Jonasdotter, alla från Wislanda. Af domaren ytterligare uppmanade att bekänna, fortforo dock båda brottslingarne att ihärdigt neka. Åklagaren öfverlemnade nu målet till rättens pröfning, yrkande ansvar å de häktade för inbrottsstöld, efter lagens strängaste straffbestämmelser, helst som de oupphörligt fräckt nekat till all brottslighet, hvarpå häradsrätten efter öfverläggning, afkunnade följande utslag:
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Ehuruväl det ej kunnat bevisas, att de häktade tillgripit ifrågavarande hästar och åkdon
m.m., men som till fullo ådagalagdt är, att de innehaft desamma, utan att på minsta sätt
kunna redogöra för åtkomsten, så pröfvar rätten rättvist att, jemlikt 20 kap., 1, 16 och 18
paragraferna strafflagen döma, dem skyldiga till första resan stöld och att ersätta målsegarne deras förluster samt betala i målet hörde vittnen, men förvisas de nu till Frosta
häradsrätt för att der undergå ransakning samt slutdömas vid den rätt, der de sist lagföras.
Vid utgåendet ur tingssalen utforo brottslingarne i otidigheter angående domen.

Ur Smålandsposten N:o 54 Tisdagen den 10 Maj 1881.

Genom offentlig auktion,
som förrättas vid oljefabriken i Riddarehem under Oby nästa Fredag den 13
dennes kl. 2 e.m., låter kyrkovärden Ing.
Svensson i Lindås försälja 4 st. byggnader af trä, cirka 30,000 st. murtegel, en
stor panna samt diverse rör af koppar, en
pump af jern, jernrör, pumpstockar, kar
med jernband, stångsmidt och gjutet
jern, kranar, lager af metall, terpentin,
200 st. fat med jernband, dels tomma,
dels innehållande olja, ugnsramar samt
diverse gjutgods och redskaper.
Säkre köpare erhålla tre månaders betalningsanstånd.
Wislanda den 7 Maj 1881.

L. Lindahl.

Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 7 Juni 1881.
Från Wislanda meddelas, att det der uppförda, komfortabla varmbadhuset anlitas flitigt
såväl af resande som andra. Duschinrättning finnes, och serveras äfven salt- och gyttjebad
för dem, som så önskar.

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 11 Juni 1881.
Tur i oturen. En passagerare, som i torsdags uti en första klassens kupé reste med nedgående snälltåget och steg af vid Wislanda, telegraferade strax derefter från denna station
till Elmhult att han under färden forlorat 850 kronor. Vid undersökning i den kupé, som
den resande begagnat, återfunnos penningarne.
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Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 23 Juli 1881.
Dödade af åskslag. En beklaglig olyckshändelse timade onsdagen den 20 d:s å torpet
Lindön under Lindås Östregårds egor af Wislanda socken, i det en hustru och tvenne barn
blefvo af blixten ihjelslagne. Under det skarpa åskväder, som på morgonen drog öfver
bygden, nedslog nemligen blixten i ett större träd, som stod vid husknuten af nämnda
torp, gick in i stugan utan att antända och dödade först modern och en med henne i samma säng liggande fyra år gammal son, samt gick derefter bort till en tio års flicka, hvilken
låg ensam i en säng och illa sönderkrossades. De två öfriga barnen, som hvilade i andra
sidan af rummet, blefvo alldeles oskadade.
Fadern, torparen Johan Petersson Falk, var för tillfället borta på slåtterarbete, då underrättelsen om den sorgliga händelsen träffade honom, skrifver vår korrespondent i Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 4 Augusti 1881.
Bronsmedalj, har vid industriutställningen i Malmö tilldelats S. Samuelsson i Wieslanda
för korgarbeten.

Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 9 Augusti 1881.

Genom offentlig auktion,
som förrättas å Wislanda station Tisdagen och Onsdagen den 16 och 17 uti innevarande månad och börjas hvarje dag
kl. 10 förmiddagen, låter Handlanden E.
V. Wigforss i anseende till afflyttning
från orten, försälja ett större, välsorteradt
varulager, bestående af manufaktur- och
byggnadssmiden, stång-, band- och
rundjern af flera dimensioner, valsad
zink, jern- och bläckplåt, sågar, plogar,
billar och spadar, spik i flere dimensioner, flera sorters kokkärl och gjutgods
med flera varor, som till en välsorterad
jernhandel höra. Dessutom kommer att
försäljas en del bättre möbler och linne
samt husgerådssaker.
Vederhäftige köpare erhålla 3:ne månaders betalningsanstånd.
Målensås och Lindås den 5 Aug. 1881.
Efter anmodan
J. M. Carlsson.
Ing. Svensson.
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Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 15 September 1881.

Tillkännagifvande.
Den 1 Oktober öppnar undertecknad
privatskola i Wislanda. Undervisning
meddelas i vanliga skolämnen, språk och
handarbeten.
Äfven åt äldre flickor meddelas undervisning i finare handarbeten af deri
kunnig person. Anmälningar emottages i
Wislanda den 29 och 30 September i
herr L. Lindahls gård.

Ida Hörlin.
från Carlshamn.

Ur Smålandsposten N:o 109 Lördagen den 17 September 1881.
Om Wislanda marknad, erhöllo vi sent igår afton den underrättelse, att priser der visat
sig mer vikande än vid Hultet. Hvad oxar beträffar gick handeln mest emellan landtmännen sjelfve, enär inga uppköpare hade infunnit sig. Endast för ett och annat bränneri
uppköptes flere par på en hand till drankning. Kor voro rätt begärliga och betaltes medelmåttiga sådana med 75 kr. st. Större, goda dragare rönte äfven någon efterfrågan, 3:ne par
13 qv:rs oxar sålde i en handel för 950 kr., eljest gälde vackra 12 qv:s oxar föga öfver
275-290 kr. pr. par och mindre i proportion.

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 1 Oktober 1881.

Jernhandeln
Vid Wislanda station, vanliga lokalen,
fortgår oförändrad och hålles af

J. A. Wigforss
från Carlshamn.

Ur Smålandsposten N:o 122 Tisdagen den 18 Oktober 1881.
Ihjelkörd af jernbanetåg. Då uppgående tåget å Carlshamns-Wislanda jernväg i lördags
passerade emellan Grimslöfs och Wislanda stationer, observerade lokomotivföraren och
eldaren att den ena af de båda framför maskinen sittande lyktorna plötsligt slocknade, och
då man efter framkomsten till Wislanda skulle efterse förhållandet, befans lyktans glas
sönderslaget och några hårstrån vidklibbade. Man intogs genast af dystra aningar och en
banvakt utsändes med en s.k. rallvagn att taga reda på förhållandet, men denne kunde i
mörkret ej finna något ovanligt på eller vid banan. I söndags morgon anträffades emeller-
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tid 32-årige torparen Salomon Johansson från Skörda af Wislanda församling med sönderkrossad hufvudskål men i öfrigt oskadd, liggande vid sidan om banvallen, hvadan det
tycktes som om Johansson hållit på att komma undan och redan befunnit sig bredvid
spåret, men träffats i hufvudet af lyktan. Stark blåst och regn hade i sin mån bidragit till
att den olycklige mannen, som dessutom var något lomhörd, ej observerat tåget förrän det
var för sent.

Ur Smålandsposten N:o 129 Torsdagen den 3 November 1881.
Tågmissöde, dock utan några vidare ledsamma följder än färdens försenande ungefär 1 ½
timme, inträffade i tisdags å södra stambanan, då lokomotivet å uppgående tåget n:o 60
blandade middagståget, vid framkomsten till Wislanda station befans vara skadadt och ur
stånd att i befintligt skick fortsätta turen.
Wexiö-Alfvestadbanans hit ingående middagståg försenades ock af denna anledning i en
timma och 21 minuter.

Ur Smålandsposten N:o 146 Tisdagen den 13 December 1881.
Genom auktion, som förrättas
vid Wislanda jernvägsstation Fredagen
den 16 och Lördagen den 17 i denna månad och börjas båda dagarne kl. 10 f.m.,
låta sysslomännen i Handlanden Johan
Larssons konkurs försälja ett större handelslager, bestående af dofflar, kläden
och andra tyger, kaffe, socker, risgryn
och kryddor, glas, porslin och lampor,
garner, yllehalsdukar och bomullskläden,
tapeter, papper och tändstickor, tobak,
cigarrer och snuser, knappar, pennor och
leksaker m.m. m.m. som till ett välsorteradt handelslager hörer. För säkre köpare
lemnas två månaders anstånd med betalningen.
Wislanda den 10 December 1881.

Sysslomännen.

Ur Smålandsposten N:o 149 Tisdagen den 20 December 1881.
Sjelfmord. Hustrun Katarina Jonsdotter å torpet Stendalen under Mörhult af Wislanda
församling, hvilken är född 1820 å samma ställe, der hon tillbragt hela sitt lif, och med
sin man lefvat i ett barnlöst äktenskap, har på de senare 20 åren varit sjuklig till både
kropp och sjel, icke förrättat något arbete och ofta sagt sig vilja göra slut på sitt lidande
genom sjelfmord, hvarföre man hos henne anstäldt en vakterska, som sällan eller aldrig
lemnade den lidande matmodern. Den 13 dennes, då dennas man som är mjölnare, hade
mera än vanligt brådtom vid qvarnen, skulle emellertid pigan gå till honom med mat, och
då hon kom tillbaka fann hon, att den sjuka begagnat sig af hennes frånvaro till att vrida
ihop en snara af linnegarn och hänga sig i en i taket helt nära sängen varande krok. Lifvet
hade redan flytt.
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Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 3 Januari 1882.
Ett par smärre missöden inträffade i onsdags på Karlshamn-Wislanda jernväg. Tåget
mellan Karlshamn och Svängsta urspårade nemligen derigenom att maskinen törnade mot
en större sten och samma dag gick maskinen sönder vid Grimslöf. All aflöpte dock lyckligt och väl.

Ur Smålandsposten N:o 4 Tisdagen den 10 Januari 1882.
En fader ihjelkörd af sin son med lokomotiv, var den hemska tafla man i lördag middag man fick skåda å Wislanda bangård. Dervid tillgick sålunda, att då 70-årige nattvakten förre korporalen N. A. Flink stod med uppmärksamheten uteslutande rigtad å det från
bangården utgående norra middagståget, knuffades han omkull af det vexlande Carlshamn-Wislandatåget, fördt af hans son, hvilket gick öfver båda gubbens lårben, likväl
märkvärdigt nog utan att krossa dem. Af smärta och blodförlust afled dock Flink, som
genast fördes till Ljungby lasarett, kl. 8 på qvällen. Såvidt vi kunnat finna, bar ingen
annan än den olycklige sjelf genom sin bristande uppmärksamhet skulden för tilldragelsen. Sonens känslor kunna lättare tänkas än beskrifvas.
Karlshamn-Wislanda jernväg har under sistlidne November månad gifvit en trafikinkomst af 16,397 kr. 69 öre, deraf 2,930 kr. 16 öre persontrafik och 13,457 kr. 53 öre
godstrafik eller pr dag och bankilometer 7 kr. 01 öre.

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 12 Januari 1882.
……ur ett längre brev………, ibland vill det synas som om de också skrefve sina referat
utan förberedelse, åtminstone hade en af dem, som meddelade om olyckshändelsen i
Wislanda i lördags, ej rätt deri, att det var Flinks egen son, som förde det lokomotiv,
hvilket krossade fadern. Misstaget var dock förlåtligt, ty d. y. Flink tjenstgör som förare å
samma linie, men maskinen var för tillfället anförtrodd åt en eldare O. Gummesson.

Ur Smålandsposten N:o 6 Lördagen den 14 Januari 1882.
Auktion.
Tisdagen den 17, Onsdagen den 8 och
om så behöfves Torsdagen den 19 Jan.
låta sysslomännen i Handlanden Johan
Larssons i Wislanda konkurs försälja vid
Wislanda jernvägsstation resterande handelslager bestående af garner, färgade
och ofärgade, samt s.k. viktoriagarn, kläden, sitser, och bomullstyger, risgryn,
kaffe och kryddor, porslin, glas och lampor, snus och ett större parti salt; knappar och öfrige korta varor; vidare ett
större lösbo, bestående af diverse möbler; linne-, säng- och gångkläder samt
husgerådssaker.
För säkre och kände köpare lemnas två
månaders anstånd med betalningen.
Auktionen börjas alla dagarne kl. 10
f.m.
Wislanda den 9 Januari 1882.

Konkursförvaltningen.
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Ur Smålandsposten N:o 7 Tisdagen den 17 Januari 1882.
Breflåda.
S. J. Flink, Wislanda! Misstaget är rättadt, och från början ha vi ju framhållit, att ingen
annan hade ringaste del i olyckan utom den, som sjelf satte lifvet till vid densamma
genom bristande uppmärksamhet. Icke kunna vi ideligen upprepa detta?
Red:n.

Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 26 Januari 1882.
Född:

En dotter i dag kl. 10 f.m.
Wislanda den 24 Januari 1882.

Helene Svensson,

N. P. Svensson.

född Peterson.

Ur Smålandsposten N:o 26 Torsdagen den 2 Mars 1882.
Oby egendom, i Blädinge församling är af friherre W. Gyllenkrok försåld till friherre F.
Liljecreutz, för 145,000 kr. Yttre inventarier ingingo i köpet och tillträdet sker den 14
dennes.

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 9 Mars 1882.

Rättegångs och polissaker.
Ransakningar å Wexiö cellfängelse
den 8 Mars 1882.
Inför Allbo häradsrätt
(domhafvande häradshöfding m.m. Carl Hasselrot.)

Soldat, som öfverfaller sin rotehållare. Soldaten Magnus Jonsson Snäll vid Skatelöfs
kompani hade häktats för det han, då hans den 20 sistl. Februari framstälda anhållan om
ersättning för bete och verkställande af en reparation å torpet, m.m. blifvit af rotehållaren Olof
Jonasson afslagen, kullslagit och illa misshandEn vid härvarande jernvägsstation vällat Jonasson medelst icke mindre än 15 slag af
belägen handelslägenhet, bestående af en
en 3 fot lång käpp af ”passande” tjocklek. väl inredd handelsbutik, kontor, rymliga
Enligt hvad svaranden uppger, skulle målsega- packbodar, fyra boningsrum, kök, källare
ren då bitit honom i ena tummen. Kompani- och till lägenheten hörande uthus, försälombudet, sergeant C. G. Nilsson, tillkännagaf jes till den högstbjudande genom frivillig
att målsegaren, som ännu ligger sjuk af det ho- auktion härstädes Fredagen den 17 dennom öfvergångna våldet, låtit meddela, det han nes kl. 2 e.m.
Betalningsvilkoren m.m. uppgifvas vid
önskade att våldsverkaren finge så lindrigt
auktionstillfället
eller dessförinnan af
straff som möjligt, blott han erkände brottet.
undertecknad.
Målet uppsköts, för erhållande af nytt läkareWislanda den 7 Mars 1882.
betyg, till den 27 dennes, då tvenne vittnen på
N. P. Svensson.
svarandens begäran komma att höras.

Handelslokal till salu.
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Ur Smålandsposten N:o 32 Torsdagen den 16 Mars 1882.
Född:

Hrr Jägare och Hunddressörer!

En dotter.

En fin rapphöns-hundvalp önskas nu
genast kammar- och fält-dresserad. Bref
om kostnader ”ett för allt” torde benäget
tillsändas Bankkamrer A. Rathke,
Wislanda.

Wislanda den 13 Mars 1882.

Ida och Axel Rathke.

Ur Smålandsposten N:o 34 Tisdagen den 21 Mars 1882.

En kunnig, nykter och pålitlig

Genom öppen och frivillig
auktion, som förrättas på Oby Torsdagen
den 23 dennes kl. 10 f.m., låter Friherre
W. Gyllenkrook derstädes försälja en
stor del lösegendom, bestående af koppar, tenn, jern och träsaker, åker och
körredskap, vagnar, kälkar och seldon,
en stor del bättre möbler, hvaraf några
antika, ett förmaksmöblement, varibland
en större spegel i förgyld ram, (f.d. tillhörig biskop Tegnér) soffor, sängar, byråer, skänkar, kommoder och stolar, (ett
bord måladt af Sven Hörberg), 2 st. marmorbord, divan-, spel- och fönsterbord,
en biljard, fullständiga mejeriinventarier,
glas och porslin, lampor och ljuskronor,
åtskilliga bättre säng- och linnekläder,
jemte diverse varor, som ej specificeras,
men likväl försäljas. Säkre köpare erhålla 3 månaders betalningsanstånd.
Wislanda den 16 Mars 1882.
Efter anmodan

Rättare, som kan uppvisa fullt tillfredställande betyg, kan genast erhålla plats på Oby, adress Wislanda.

L. Lindahl.

Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 28 Mars 1882.

Rättegångs och polissaker.
Ransakningar å Wexiö cellfängelse
den 27 Mars 1882.
Inför Allbo häradsrätt
(domhafvande häradshöfding m.m. Carl Hasselrot.)

Rotehållare contra sin soldat. I det under denna rubrik af oss förut refererade mål ransakades nu ånyo soldaten Magnus Snäll, dervid Peter Magnus Svensson i Hjulsryd var
närvarande som målsegarens ombud och sergeant C. G. Nilsson som kompaniombud.
Åklagaren inlemnade en läkareattest som intygar att den misshandlade rotehållarens
tillstånd är jemförelsevis godt, men att en lindrigare hälta under någon tid torde blifva en
följd af det honom öfvergångna våldet. Tvenne vittnen hördes, hvilka dock ej hade annat
att meddela, än att de vetat om att tvist rådt emellan soldaten och rotehållaren angående
den förres rättigheter. – Äfven detta mål uppsköts till den 15 nästkommande April.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 25 Tisdagen den 28 Mars 1882.
Inför Allbo häradsrätt.
Soldat som öfverfaller sin rotehållare. Soldaten n:o 131 vid Skatelöfs kompani, Magnus
Snäll, häktad för våld mot sin rotehållare Olof Jonasson, infördes härefter. Målsegandens
ombud Peter Magnus Svensson inlemnade en skrift hvari målseganden, på grund af att
han ännu vore sängliggande sjuk, begärde uppskof för att kunna inkomma med kostnadsoch ersättningsanspråk. Som vittnen afhördes korporalen Peter Sten och torparen Magnus
Carlsson, af hvilka den förstnämnde berättade att såväl den tilltalade som rotehållaren för
honom anmält sina tvistigheter rörande ko- och fårbete samt ved och hade rotehållaren för
honom erkänt, att han endast första året, men ej sedan lemnat någon ersättning för fårbete.
Veden hade den tilltalade sjelf fått bära hem. Magnus Carlsson hade endast hört den tilltalade berätta om sina svårigheter med rotehållaren. Snäll gör intryck af att vara en person, som i allmänhet gör skäl för sitt namn, men torde han nu få hårdt plikta för sin öfverilning, ehuruväl det synes vara temligen uppenbart, att felet ej är ensamt hans. På grund af
målsegandens ofvannämnda begäran blef målet uppskjutet till den 15 nästkommande
April.

Ur Smålandsposten N:o 37 Torsdagen den 30 Mars 1882.

Bref från Amerika.
(Till Smålands-Posten)
Dyresburgh, Tennessée d. 1/3 1882.

Ihågkommande den gamla satsen: ”Vi lära icke för skolan, utan för lifvet”, kan jag ej
underlåta att i denna stund, besjälad af tanken på det gamla, hederliga fosterlandet,
skrifva några ord om mitt lefnadssätt här i det förlofvade landet, der ”ingen kung finns
och inga kitsliga prester.” Såsom ett bevis på att allmänna meningen derhemma om
arbetarnes ställning här i landet samt de fördelar Amerika erbjuder den obemedlade befolkning som dagligen hitströmmar från Europa, är och ännu mera blir hvad man på
engelska kallar ”humbug”, skall jag beskrifva:
7 svenskars lif i en amerikansk skog.
En är ett slags förman för skogsafverkning, f.n. huggning af ”staves” eller rättare stäfver,
som på Missisippifloden sändas i båtar till New-Orleans och derifrån till Frankrike, der de
förarbetas till vinkärl. Fem personer hugga i skogen, och undertecknad tjenstgör såsom
bokförare och sekreterare, men hufvudsakligen såsom kock. Ovan ett hårdt arbete och
dessutom oförmögen att uthärda landets dåliga klimat, kan jag ej få bättre arbete och har
dessutom bra nog betaldt för detsamma.
Vi bo i ett s. k. logghus, uppfördt af runda stockar. Som vintern varit mild, hafva vi ej
gjort väggarne täta, hvarföre regn och snö hafva fritt tillträde till husets insida. Golf
kommer aldrig i fråga, och taket är sammansatt af intill hvarandra löst lagda bräder, så att
regnet strömmar in tillräckligt för att förvandla vårt hus till verklig ”röfvarekula”. Vi
hafva 2 eldstäder, nemligen en kokspis af jern samt en inrättning, som skall kallas spis
eller eldplats. Den senare är uppförd på följande sätt: Ett hål sågas i ena väggen, precist
som till en dörr och utanför nedsättas två stolpar i jorden, hvarefter man mellan stolparne
och väggen samt mellan båda stolparne påspikar brädlappar, så att eldstaden ser ut som
ett tillbygge vid huset. Spisen är vanligen 4 á 5 fot i fyrkant. Inuti denna gör man hvarje
afton en god eldbrasa, vid hvilken alla i huset kunna värma sig. Stundom ”tar det eld” i
bräderna, men den blir lätt hämmad genom ett par öfverspolningar med vatten. Ifall
någon person hemma i Sverige fölle på den idéen att begagna sig af en dylik eldstad,
skulle han säkerligen snart hamna på ett dårhus.
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Nu ett par dagar och nätter har vi haft ett hällande regn, hvarföre det är nästan omöjligt
att laga mat, ty kokspisen blir full af vatten och ångan från densamma hindrar eldningen.
Om en svensk hushållerska skulle i mitt ställe baka bröd och steka fläsk här, hade hon allt
svårt för att hålla ”god min”. Allting är så fuktigt, att man kan vrida ur vattnet. Skrifpapper kan man ej bevara mera än en veckas tid, förrän det är mögligt.
Nog nu härom! Jag vill ej påstå att alla svenska arbetare här i Amerika lefva så der
mycket ”enkelt”, men nog är det många, i synnerhet de, som arbeta i skogen och på jernvägen. – Man tänker hemma i Sverige att nybyggaren på de så kallade:
frihemmanen,
som af United States skänkas till personer, villiga att bebo och odla dem i fem år, mår
som en perla i guld. För flere år tillbaka kunde detta vara bra, fast man fick arbeta för
andra minst 6 månader om året, tills jordens afkastning kunde föda odlaren. Numera
finnes intet fritt land, som är värdt att odla, såvidt det är beläget inom 10 à 15 svenska mil
från jernvägs- eller ångbåtslinie. Till och med den rike farmaren, som har sina 160 acres
jord odlade samt är skuldfri, kan ej förtjena mera än sin bergning, och likväl äro ej 5
procent af jordbrukarne vester om Illinois utan skuld och kanske 25 procent af dem äro
skyldiga mera än de ega. Dessa farmare kunna fortfara med sitt jordbruk endast till följe
af lagarnes skydd.
Kommer emigrationen att ännu några år fortfara i samma skala som hittills, blifva utsigterna här i landet kanske icke mycket ljusare än i gamla Europa, der man åtminstone får
åtnjuta mensklig rätt och behandling, hvilket ej ofta händer här i landet, oaktadt allt skrik
om republik, jemlikhet och mera sådant. Den fattige drängen i Sverige önskar sig ej mera
än penningar nog för
öfverresan till Amerika,
der han tror sig skola blifva mottagen som en prins; men han ångrar snart sin resa och
önskar vara hemma igen. Jag har råkat ganska få personer af våra landsmän, som ej ångra
på att de lemnat hemmets härd. Några går det bra för här, men deras antal är ringa. De
flesta utvandrare skrifva hem till slägtingar och vänner att de må godt och hoppas på en
god framtid, allt emedan de ej ha mod att erkänna huru svikne de blifvit på hoppet om
rikedom och lycka. Kanske ej en bland tusen menniskor skrifver sanningens ord till de
sina i hemlandet. Jag hade till exempel en bekant, som kom hit (jag var på den tiden i
Chicago) och bad mig taga reda på en person vid namn S . . . . . . nd, som underrättat sina
anhöriga att han egde huset N:o 50 Segdwickstreet i Chicago. Herr S. befanns vara
inackorderad hos en person, som hyrde halfva huset. Herr S. är målare och är från
Härlunda s:n i Kronobergs län. Flere dylika exempel kunna omtalas, men jag bör väl ej nu
upptaga mera rum i tidningen.
Såsom ett sista afskedsord vill jag bedja mina landsmän att tänka en smula på, hvad de
göra, innan de emigrera till Amerika. Mina ord äro kanske osammanhängande och enkla,
men också sanna och välmenta.
Fr. W – d.

Ur Smålandsposten N:o 45 Tisdagen den 18 April 1882.

Rättegångs och polissaker.
Ransakningar å Wexiö cellfängelse
den 15 April 1882.
Inför Allbo häradsrätt
(domhafvande häradshöfding m.m. Carl Hasselrot.)

Soldat contra sin rotehållare. Soldaten Magnus Snäll dömdes nu, för att han våldfört sig
å sin rotehållare, hemmansegaren Sven Olof Jonasson i Snöreshult af Wislanda församling, till 3 månaders straffarbete samt förpligtades att ersätta målsegaren med tillsammans
165,35 kr. samt läkare och de i målet hörda vittnen med mindre belopp, men frigafs under
besvärstiden.

94

Ur Smålandsposten N:o 51 Tisdagen den 2 Maj 1882.
Auktion.

I anseende till ombyte af bostad
låter Stationsskrifvaren Herr E. Schultz i
Wislanda, genom offentlig auktion, som
på stället förrättas Tisdagen den 9 dennes och börjas kl. 12 på dagen, till den
högstbjudande försälja en del lösegendom, bestående af ett piano, en del bättre
och sämre möbler, byråer, kommoder,
soffor, bord och stolar, linne och sängkläder, hvaribland 200 lispund fjäderkläder, glas och porslin, jern och kökssaker, jemte diverse varor, som ej specificeras. Säkre och kände köpare erhålla
3 månaders betalningsanstånd.
Wislanda & Lindås den 1 Maj 1882.
Efter anmodan
L. Lindahl.

Ur Smålandsposten N:o 63 Torsdagen den 1 Juni 1882.

Till billigt pris finnes
att hyra för sommarmånaderna eller
längre tid ett vid Wislanda station beläget bättre boningshus, bestående af 7
rum med kök, tvenne badrum, jemte
brygghus m.m. samt en mycket vacker
trädgård. Vackra barrskogsparker finnas
i närheten. Den härå reflekterande vände
sig till Handlanden S. A. Johansson,
Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 6 Juni 1882.
Skogseld upptändes i söndags morgon å Oby egor vester om jernvägslinien mellan Alfvestad och Wislanda af gnistor från lokomotivet å andra nedgående snälltåget. En stor
sträcka gles ungskog och ett mindre parti upphuggen ved förtärdes af lågorna innan de
kunde hejdas af det mycket talrikt tillströmmande släckningsmanskapet.

Ur Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 8 Augusti 1882.
Ett hemskt blodsdåd, hvars upprinnelse får skrifvas på det småländska marknadslifvets
förut nog dystra konto, tilldrog sig i fredags afton på vägen mellan Benestad och
Alfvestad, samt å förstnämnda ställes egor. Tvenne grannar, hemmansegarne Sven

95

Gummesson och Peter Magnus Svensson, båda från Hjulsryd af Wislanda församling,
hade bevistat marknaden i Moheda den 4 d:s och voro på återväg i, som man har skäl
antaga, rusigt tillstånd. Den förstnämnde – en omkring 45-årig man, mycket stor till
växten och mer än vanliga kroppskrafter, samt känd för att kunna ”klämma till”, der han
ansåg det tarfvas hvilket ej sällan var fallet, då han fått mer än gagnelikt af spritdrycker –
åkte efter P. M. Svenssons oxar och kom med denne i häftig tvist, som efter hvad Svensson uppger, slutades med att han af Gummesson kindpustades och till sist vräktes från sin
egen vagn ned på vägen. Den sålunda förorättade, en liten klen och sjuklig man, säger sig
då ha sprungit undan för att rädda sig, hvarvid han snart mötte fyra karlar, för hvilka han
omtalade händelsen och bad dem hjelpa sig, ”så att Gummesson ej rent förderfvade
honom”.
Denna Svenssons berättelse ville emellertid ingen sätta tro till, då Gummesson kl. 4
följande morgon anträffades å Benestads äng, ungefär 2,000 fot från vägen, på det
svåraste sönderslagen å såväl bålen som ansigtet, samt utan att vakna till så pass till sans
och styrka, att han kunde klart redogöra för sin medfart, afled kl. 12 i lördags middag,
sedan all omvårdnad om honom visat sig gagnelös, hvarföre Svensson, såsom efter all
sannolikhet dråparen, häktades och införpassades till härvarande länscellfängelse, ehuru
han enständigt bedyrade sin oskuld.
Igår ankom emellertid å fångskjuts den verklige banemannen, 20-årige skomakarelärlingen Johan Jonsson från Lekaryd, en af dem Svensson, sade sig ha mött på vägen,
och för hvilka han beklagat sin nöd. Att denne var den sannskyldige framgick genom
utsago af personer, som sagt sig ej kunna tiga, då de sågo en oskyldig häktad. Att dessas
berättelse och öfriga omständigheter vill det nu synas som häktade Svensson i all
hufvudsak talat sanning och att de nämnda fyra karlarna, uppretade genom Gummessons
misshandling af Svensson, utfört dådet, som i alla fall vittnar om mycken vildsinthet, då
de alla voro fullt nyktra och ej personligen anfallna af den dräpte. Häktade Johannes
Jonsson som likväl ej vill fritaga sina stallbröder från all del i den hemska gerningen,
vidgår dock, att han utdelat de slag, som sannolikt varit dödande. Han hade nemligen
först våldsamt kastat en sten i ryggen på Gummesson, och derefter, sedan denne nedfallit
i vägdiket, på det svåraste massakrerat honom med en annan sten i ansigtet m.m., samt
slutligen då ej lif längre syntes i den öfverfallne, yttrat: ”Nu må vi så godt springa,
pojkar!” Den misshandlade har antagligen sedan qvicknat till samt förmått sjelf släpa sig
fram till den 2,000 fot längre ned belägna kanalen för att tvätta af sig bloden, men blifvit
liggande af mattighet, tills han, som vi förut nämnt, på morgonen anträffades.
Han efterlemnar i jemförelsevis goda omständigheter 8 barn och enka, som under sitt
hjerta bär det 9:de. Familjens sorg är naturligtvis mycket stor och åsynen af den äldste,
17-årige sonens förtviflan, då han i Aringsås bårhus återsåg sin fader, som nyss förut frisk
och sund lemnat hemmet beskrifves såsom i hög grad gripande.
Banemannen Jonsson, som väl fört ett mindre ordentligt lefnadssätt, men aldrig tillförne
röjt spår af den djuriska vildhet hvarom detta hemska drama med vittne, förhåller sig
mycket lugnt och har god fattning. Antagligen kommer han redan idag att i fängelset
efterföljas af någon bland kamraterna vid det beklagliga tillfället.

Ur Smålandsposten N:o 92 Torsdagen den 10 Augusti 1882.
De småländske lustresande, som till antal af 250 personer med extra tåg ankommo till
Karlshamn i söndags från Wislanda för att fortsätta lusttåget till Ronneby med ångaren
Palander, hade, säger Karlsh. Alleh., råkadt rigtigt illa ut för Jupiter Pluvius, som på dem
nedgöt sina strömmar så att de blefvo rigtigt lungvåta. Emellertid fortsatte större delen
färden till Ronneby, tillsammans med arrangören för lustfärden hr. Rosengren från Ryd,
hvaremot en del af de mera sensible föredrog att förlusta sig på utevärdshuset Bellevue,
hvars servering de gjorde all heder.
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Ur Smålandsposten N:o 97 Tisdagen den 22 Augusti 1882.

Rättegångs och polissaker
Ransakningar å Wexiö cellfängelse
den 19 augusti.
Inför Allbo häradsrätt
(domhafvanden v. häradshöfding M. Hasselrot.)

Dråpet vid Benestad, för hvars förlopp förut i tidningen lemnats redogörelse, i det
väsentliga öfverensstämmande med de nu häktades utsagor, företogs nu till behandling.
Häktade hemmansegaren P. M. Svensson från Hjulseryd, Wislanda, omtalade bl.a. att
han hos hvilken den sedermera mördade Sven Gummesson åkte, med denne under vägen
kommit i delo af gammalt groll och slutligen af Gummesson blifvit kastad af vagnen,
hvarefter Svensson sprang sin väg, för att komma undan. Dervid hade han mött den
jemväl nu häktade skomakarelärlingen Johan Jonsson jemte trenne andra personer,
rekryten C. W. Ek, drängarne A. Andersson och C. Petersson, båda från Benestad, och
tillropat dem om hjelp, emedan han fallit i mördarehänder. Härefter hade han begifvit sig
från stället och ej varit med vidare. Förstnämnde häktade Johannes Jonsson berättade att
han och de båda drängarne nu skyndat fram mot Gummesson, mött honom och gått
honom förbi men derefter bakifrån öfverfallit honom med stenkastning, hvarjemte
Jonsson erkände att han kastat den sten, som enligt obduktionsprotokollet skulle ha vållat
Gummessons död.
Alla fyra intygades vid tillfället ha varit nyktra.
P. M. Svensson blef å fri fot försatt, men förständigades att jemte de tre andra vid hemtnings äfventyr inställa sig här vid nästa rättegångsdag. Johannes Jonsson qvarhålles i häktet.
Uppskof till den 9 september.

Ur Smålandsposten N:o 106 Tisdagen den 12 September 1882.

Rättegångs och polissaker
Ransakningar å Wexiö cellfängelse
den 9 september 1882.
Inför Allbo häradsrätt
(domhafvanden v. häradshöfding M. Hasselrot.)

Dråpet i Benestad, företogs nu till behandling i närvaro, utom häktade Jonsson, af
svarandena Ek, August Andersson, Carl Petersson och P. M. Svensson, ombud för den
dräptes enka (hennes fader), samt de genom dådet faderlösa barnens förmyndare, som
yrkade på ersättningar med 50 kr. årligen åt hvarje barn, tills de nått mogen ålder,
förutom andra ersättningar af svarandena, af hvilka Svensson företedde läkarebetyg öfver
att han hade fysiska lidanden såsom hjertklappning m.m., hvilken i någon mån kunde
förklara hans underliga uppförande om aftonen, då dråpet skedde. Svensson vidhöll att
han endast värjt sig mot aflidne Gummessons öfvervåld utan att på minsta vis ha skadat
honom. Häktade Jonsson påstod att han och kamraterna, efter att ha uppretats genom
Svenssons berättelse om Gummessons oförsynthet, först låtit Gummesson, som gick och
stödde sig mot den ena oxen, men sedan han anfallit honom på så sätt, att Jonsson kastat
tre stenar, af hvilka en förfelat målet, en träffat i ryggen och en i hufvudet på Gummesson. Angående en förevisad större sten och en afbruten gärdsgårdsstör, hvilka funnits inkastade i rågåkern vid dråpstället, förklarade Jonsson, som dervid dock tydligen darrade
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på målet, att stenen hade han ej kastat, den vore alltför stor, och staken trodde han att
Andersson tillgripit, men ej användt.
Öfrige tilltalade påstodo att de ej hade varit framme hos den slagne eller kastat något på
honom, utom en sten, slungad af August Andersson, hvilken dock försäkrade det han
noga aktgifvit på att projektilen ej träffat.
Åklagaren fäste härvid uppmärksamheten på, att den dräpte utom de af Jonsson såsom af
honom orsakade vidkända skadorna, hade tvenne andra öfver ögonen, hvilka blessyrers
tillkomst ju vore oförklarliga så framt de öfrige svarandena talat sanning, något som
åklagaren för sin del ej trodde vara förhållandet, så mycket mindre som en tummelplats i
rågfältet strax vid dråpstället syntes utvisa att en brottningskamp utkämpats, innan
Gummesson erhållit dödsslagen.
Nio vittnen hördes.
Af dessa intygade Johan Engström i Benestad Jutagård att hos honom för tillfället sig
uppehållande Ida Andreasdotter från en granngård samstämmande, att svaranden P. M.
Svensson på olycksdagens afton, flämtande förskrämd och underlig i sina åthäfvor
inkommit till Engström, kastat sig på golfvet och i afbrutna meningar berättat sin sammandrabbning med Gummesson på sätt, för hvilket vi först redogjort. Tillfogande på
Engströms fråga om han då alls kunnat reda sig ”för den vildsinte gårdsmannen”, ”väl
hade jag kunnat ge honom ett dråpslag, men samvetet väckte mig, så jag tyckte det var
bättre fly än illa fäkta”. Då härefter Engströms hustru och svärmor vägrat Svensson
husrum öfver natten, hade denne röjt ytterlig förskräckelse och bedt att man åtminstone
måtte följa honom ett stycke och freda honom från Gummesson. Engström gjorde detta
och hade då hört långvarigt skrål och stoj ungefär vid den ödesdigra valplatsen, samt efter
sin hemkomst sett en okänd och synbarligen drucken person passera förbi under
”oregelbunden sång”.
Pigan Ida Krisina Johansdotter från Benestad hade hittat en mössa på vägen samt
derefter träffat svaranden Ek och hans kamrater, hvilka sagt att ”mössan nog tillhörde den
där fyllhunden”, utan att närmare förklara sig. Derpå hade Ek och vittnet gått fram emot
Benestad under det de öfrige togo vägen till Alfvestad. Komna ett stycke hade de förutnämnde sett ett par herrelösa oxar stå vid vägen och en hatt ligga der bredvid, hvarvid Ek
förklarade att han ”ej tordes gå landsvägen för elaka menniskors skull”, utan borde de
taga vägen tvärs öfver gärdet.
Domarens frågor om vittnet intet alls hade sig vidare bekant, om ej Ek och kamraterna
talat om sin bragd, eller visat sig upprörda, samt om ej vittnet tillsport sina följeslagare
rörande orsaken till hans, synnerligen för en krigare, märkliga rädsla för stora vägen,
besvarades alla nekande.
Följande vittne Petter Johan Pettersson från Öhr intygade deremot, att då han vid
Kolabacken mött de fyra stallbröderna hade dessa i förra vittnets närvaro berättat ”att de
träffat en troligen full karl liggandes som död vid vägen i närheten af ett par oxar”.
Peter Stark i Hullingsved hade före uppträdet mött P. M. Svensson i Alfvestad och bedt
honom följa med sig, men Svensson sade sig då ej vilja gå ifrån Gummesson, som var så
full, att han ej kunde reda sig sjelf, hvilket yttrande nu af Svensson modifierades derhän,
att Gummesson visserligen ej varit mycket drucken men ”sjungit en visa, som han brukte
ta till, när han var hågad och lifvad, hvarför det var bäst att ha lite uppsigt på honom, som
att han ej skulle råka i affärder på hemvägen”. Att denna vänliga afsigt så illa misslyckades var ej Svenssons fel.
Vittnet Eva Johannesdotter från Hjulseryd visste intet alls att i saken upplysa.
Af vittnena Johan Petersson i Lindås, Peter Andersson i Wislanda och Johannes
Larsson i Lindås hade endast den sistnämnde hört ett löst rykte att svaranden P. M.
Svensson och aflidne Gummesson på senare tiden varit osams. Deremot visste de alla tre,
att de båda grannarna i Hjulseryd för 2 á 3 år sedan kommit i gräl på en auktion, hvarvid
de satt ett par krokben för hvarandra, ja Svensson sades t.o.m. ha blifvit kastad ur kärran
af Gummesson, men då tvisten tycktes ha uppkommit genom Svenssons välmening att
vilja bortföra Gummesson från auktionen och slagsmålet der, synes det som om detta
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uppträde ej bort lägga grunden till framtida aggressivitet allra minst hos en så from person, som Svensson förefaller vara.
Målsegandenas ombud kunde dock ej undertrycka den mening, att Svensson hade större
del i sin grannes blodiga slut än han ville vidgå.
På begäran af åklagaren, som önskade få ännu ett par vittnen hörda, uppsköts målet till
den 29 dennes.

Ur Smålandsposten N:o 109 Tisdagen den 19 September 1882.
Borttappadt.

Ett damur af silfver med
vidhängande kedja borttappades å Wislanda marknad den 15 dennes. Rättsinnige upphittaren erhåller vedergällning,
om uret inlemnas å annonsexp.

Ur Smålandsposten N:o 114 Lördagen den 30 September 1882.

Rättegångs och polissaker
Ransakningar å Wexiö cellfängelse
den 29 september 1882.
Inför Allbo häradsrätt
(domhafvanden v. häradshöfding M. Hasselrot.)

Dråpet i Benestad. Ransakningen i detta mål fullföljdes nu ånyo genom afhörande af
några vittnen, hvilka dock icke hade någonting i sak att upplysa. Kl. 5 på e. m. afkunnade
rätten utslag, enligt åtalade skomakeriarbetaren Johan Jonsson från Lekaryd dömdes att
för uppsåtlig misshandel utan afsigt att dräpa, men hvaraf döden följt, hållas till straffarbete i 6 år. Drängarne August Andersson och Carl Petersson samt rekryten Carl Ek
dömdes för de med råd och dåd främjat Jonssons gerning att böta, de tvenne förstnämnde
hvardera 100 kr. och Ek 50 kr. Peter Magnus Svensson blef från allt ansvar frikänd.
Dessutom ålades de dömde att hvem af dem som gälde gitter till den dräptes 8 oförsörjda
barn årligen utbetala 25 kr. för hvarje tills de fyllt 15 år, hvarjemte de förpligtigades att
ersätta kostnaden för den medicolegala besigtningen, vittnen m.m. Samtliga de tilltalade
förklarade sig med utslaget nöjde.

Ur Smålandsposten N:o 125 Torsdagen den 26 Oktober 1882.

På Wislanda marknad den

OBS.

15 sistlidne September qvarglömdes en
schawl, som rätte egaren mot beskrifning
och annonskostnad kan återfå hos Poliskonstapel J. A. Lind i Wexiö.

Dugliga bondpigor, som vilja hafva goda platser på landet i Danmark och en
lön af 90 kronor, fri resa från Wislanda
till bestämmelseorten, anmodas hänvända sig till: Urmakare J. A. Påhlsson,
Wislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 16 November 1882.

Borgernärerna i förre
Handlanden Johan Larssons i Wislanda
konkurs kallas härmed att sammanträda
å Johan Lindahls hotell i Wislanda Fredagen den 1 nästkommande December
kl. 2,30 e.m. för att granska upprättadt
utdelningsförslag och i händelse detta
enhälligt godkännes lyfta dem tillkommande utdelning, hvarigenom konkursen
kommer att afslutas.
Wislanda den 10 November 1882.

Konkursförvaltningen.

Ur Smålandsposten N:o 141 Torsdagen den 2 December 1882.

Handel med garn
och tapetseriarbeten är öppnad å Stora
Hotellet här. Wislanda den 10 Nov.1882.

Emelie Bremberg.

Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 30 December 1882.
Diverse annonser.

Försäkringsbolaget

F y l g i a,
Stockholm,
afslutar genom undertecknads agentur
olycksfallsförsäkringar på särdeles förmånliga vilkor.
Prospekt och närmare upplysningar
hos

Aug. Lindahl,
Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 5 Lördagen den 13 Januari 1883.

Plats såsom elev
uti en Landtmanna-affär kan genast erhållas af en stadgad yngling med färdighet i skrifning och räkning samt med
goda vitsord. Fullständig undervisning i
dubbelt bokhålleri meddelas. Svar till
”X”, Wislanda, poste restante.
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Ur Smålandsposten N:o 9 Tisdagen den 23 Januari 1883.
Olyckshändelse. Just då tidningen är färdig att läggas i pressen ingår underrättelse från
en korrespondent i Wislanda, att ynglingen Johan Jonsson, 17 år gammal och son till
lumphandlanden Jon Samuelsson i Wislanda under tjenstgöring som bromsare å uppgående godståget n:o 142 från Elmhult igår, ungefär midt emellan Liatorp och Wislanda
fallit ned på banan och skadat sig så illa, att han en stund efteråt hittades död af banvakten.

Ur Smålandsposten N:o 13 Torsdagen den 1 Februari 1883.
Illa skadad, blef kommissarie C. E. Hjertqvist häromdagen, då slädan, hvari han åkte, till
följe af halkan välte och hästen skenade under hemfärd från Wislanda. I synnerhet fick
bröstet flera allvarliga kontusioner. Hr Hjertqvist är dock redan betydligt på bättringsvägen.

Ur Smålandsposten N:o 42 Torsdagen den 12 April 1883.

Från Oby plantskola
erhålles parkträd under vårplanteringen
till nedanstående priser:
Alm………………. pr st. 0,50 – 0,75.
Lind (Holländsk)… ” ” 1,50 – 2,50.
Lönn……………... ” ” 0,25 – 0,50.
Poppel………….... ” ” 0,25 – 0,50.
Oby pr Wislanda i April 1883.

Nils Moberg,
Trädgårdsmästare.

Ur Smålandsposten N:o 26 Lördagen den 3 Mars 1883.
Skärpt dom. Besvär har af åklagaren, kronolänsman Hjertqvist, anförts öfver Allbo
häradsrätts utslag i det s.k. ”Benestadsmålet” och har Göta hofrätt, som beträffande öfriga
i målet tilltalade personer, ersättningsbelopp m.m. faststäldt häradsrättens utslag, i afséende å skomakeriarbetaren Johan Jonsson från Lekaryd Södregård höjt det honom ådömda
straffarbetet från 6 till 8 års tid för det han med berådt mod, men utan uppsåt att döda, å
vägen vid Benestad den 4 sistlidne augusti så illa misshandlat hemnsegaren Sven Gummesson i Hjulseryd att döden deraf följt.
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Ur Smålandsposten N:o 48 Torsdagen den 26 April 1883.

Entreprenad.
Skriftliga anbud i revetering af 7 stationshus och 7 vaktstugor vid Karlshamn-Wislanda jernväg emottages af undertecknad intill den 10 nästkommande
Maj. Materialier tillsläppas af jernvägsbolaget. Reveteringen skall ske på risbeklädnad samt spritputsas. Priset skall
uppgifvas per reveterad qvadratfot. Förskott lemnas icke.
Karlshamn den 21 April 1883.

Trafik-Chefen.
Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 34 Tisdagen den 1 Maj 1883.
Wislanda marknad i fredags var talrikt besökt och omsättningen rätt liflig – ej mindre
än 9 vagnslaster kreatur expedierades nemligen sagde dag från stationen. Kor gälde 80 á
120 kr., qvigor från 90 till 110 kr. pr st. och oxar, allt efter storlek och beskaffenhet från
250 ända till 400 kr. pr par.
Åtskilliga stölder skedde från olika personer, hvaribland äfven från en, som dock kunde
säga sig ha haft tur i oturen. Han hade nemligen just varit hos en affärsvän och aflevererat
ett par hundra kronor, då han med plånboken temligen tunn återkom till sin saluplats.
Sedan kommersen der fortgått en stund, saknade han plötsligt sin plånbok, som han då
antog innehålla ett femtiotal kronor och kom till öfvertygelse om att den var stulen.
Tröstande var dock att stölden ej skett en stund förut, då bytet, som ofvan nämdt, blifvit
ännu större.

Ur Smålandsposten N:o 67 Tisdagen den 12 Juni 1883.
Fattighuset i Wislanda, nedbrann till grunden i fredags, såsom det påstås, till följd af
elds anläggning af ett af de äldre qvinliga hjonen.
Ihjelslagen af åskan, blef i lördags en äldre qvinna i närheten af Wislanda, hvarjemte en
soldat af blixten nära nog förlamades, så att han nu för bättre skötsels skull vårdas å
Kronobergshed, dit han genast fördes.
Ett svinkreatur dödades äfven på samma gång af blixten, som nedslog icke långt från ett
ställe, der den i fjor släckte tvenne menniskolif.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 14 juni 1883.
Navarreolyckan. Bl.a. slägtingar till de i Navarreolyckan omkomne, har hemmansegaren A. Håkansson, Rickardshult i Wislanda socken, murarne Hård, Wexiö och Jonsson
i Lessebo, arrendator Olsson i Uråsa Qvenneberga, samt torparen J. Magnusson, Grönadal
i Lekaryd, erhållit hvardera 40, och grenadieren Syrén, Qvenneberga, 100 kr. , återburna
biljettpengar. Fråga om restitution af dessa medel liksom de föregående hade först väckts
af hr. B. Andersson i Alfvestad, hvilken ock samlat bevis om slägtingarnas arfsrätt.
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Ur Smålandsposten N:o 71 Torsdagen den 21 Juni 1883.
För anläggning af mordbrand, i Wislanda fattighus har pigan Hildegard Carlsdotter
som nu i nämnda fattighus varit till försörjning intagen, häktats och till länscellfängelset
införpassats.
Välgörenhet på ett originelt sätt, öfvades vid ett tillfälle af officerskåren å Kronobergshed. Som vi förut omtalat blef torparhustrun Karin Svensdotter dödad och soldaten S.
Lindell jemte tvenne sina barn skadad af ett åskslag i Lindås nära Wislanda den 9 dennes.
Vi nämnde äfven att Lindell förts till Kronobergshed för att bättre vårdas. Häromdagen
hade en af regementets yngre officerare besökt den skadade i sjukhuset, hvarvid Lindell
visat honom tvenne kopparslantar, som han haft på sig vid olyckstillfället och å hvilka
blixten lemnat synliga spår efter sig. Från den ena hade t.o.m. afslitits ett stycke, detta
skiljemynt visades nu i mässen och officerarne beslöto anställa en – auktion å detsamma:
”50, 75, 80, 90 öre, 1 kr.,” Herre Gud, det är ju för gamle Lindell!” 1:75, 2:75, 3 kr.,
o.s.v.” Inte ska Du låta slanten gå ifrån Dig, inte!” 3:10, 3:25, 3:50, 3:75, Pang!”
Då bland auktionsvillkoren ingick, att den som stannade för högsta budet visserligen
skulle ha slanten, men alla öfrige erlägga hvad de bjudit, och öfverbuden vanligen voro
blott 5 öre, fick sig Lindell en rätt vacker gratifikation för sin af blixten märkte ettöring.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 49 Fredagen den 22 Juni 1883.
Rättegång och polissaker.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Wexiö rådhusrätt.
Den 21 juni 1883.

Snatteri. Hustrun Kristina Petersdotter från Engaholm i Wislanda församling hade, enligt
hvad vi förut omnämnt, under sistlidne marknad härstädes häktats för hos fröken Husberg
begången stöld. Vid häktandet hade så tillgått, att stadsfiskalen observerat det qvinnan
innehade åtskilliga varor, hvilkas ärliga förvärfvande han misstänkte, hvadan han
anmodade henne medfölja till poliskontoret att der närmare redogöra för sig. På denna
stadsfiskalens uppmaning svarade hon då, ”jaså, ä´ de han som ä´ polis” – ”ja se ja´ har
hittat en hop saker här, som jag skulle ta reda på hvems di ä´”. Denna uppgift styrkte ju
blott misstankarna, hvadan hon medtogs till poliskontoret och der efter några undanflykter medgaf, det hon i ofvannämnda butik stulit de af henne innehafda varor bestående
af 7 fotografiramar, 15 kammar, 13 knallhattpistoler, 2 plån- och 2 annotationsböcker.
I dag instäld för rätten uppgaf hon sig vara född den 4 maj 1853 samt sedan i fjol gift
med extra banvakten Johannes Olofsson, som f.n. tjenstgör i Åmme och med hvilken hon
har en sex månader gammal son.
Under stark sinnesrörelse erkände hon sig skyldig till stölden och förklarade gråtande att
det ej var behofvet, som frestat henne, ”men det var den onde, som styrde mig”, samt
anropade domstolen om förbarmande.
Hennes straff blef också lindrigt, ty hon dömdes, efter hållen öfverläggning, att för
första resan snatteri böta 25 kr. till kronan och försattes hon genast på fri fot.
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Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 7 Juli 1883.
Rättegång och polissaker.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 6 Juli 1883.
(Ordf. v. häradshöfding M. Hasselrot.)

Mordbranden i Wislanda fattighus. Såsom misstänkt för anstiftande af nämnda brand
af kronolänsman Hjertqvist häktade omkring 50-åriga pigan Hildegard Carlsdotter från
Gliminge, Wislanda församling förnekade det hon hade haft någon ond afsigt. Hon hade
endast tändt en sticka för att genom elden fördrifva väggohyra.
Af polisrapporten såväl som af hvad ransakningstillfället yttrades af Wislanda församlings kommunalnämndsordförande, hvilken uppträdde såsom målsegare, syntes emellertid
framgå, att svaranden gjort sig känd för ett häftigt sinnelag, lefvat i osämja med öfrige i
fattighuset intagna hjon samt flere gånger sagt sig tända eld på huset för att slippa derifrån, emedan hon sade sig der blifva galen. Derjemte hade hon en gång för flere år sedan
endast af ilska och i okynne, nattetid sönderslagit flera fönster i fattigstugan.
Åklagaren vidhöll det svaranden afsigtligt anlagdt branden och yrkade hennes qvarhållande i häktet, hvilket bifölls, hvarjemte nästa ransakning utsattes till den 25 dennes, då
vittnen skola höras, och hvarför innan svaranden skall undersökas, enär hon påstås vara
besynnerlig till lynnet och ej vid sina sinnens fulla bruk.
Den tilltalade visade sig under ransakningen mycket upprörd, samt bad rättens ordförande under högljudd gråt, att hon skulle få slippa hem.

Ur Smålandsposten N:o 79 Tisdagen den 10 Juli 1883.
Ännu en gång dråpet i Benestad. Som vi förut meddelat hade Göta hofrätt med 2 år
förlängt det 6-åriga straffarbete, som Allbo häradsrätt ådömdt skomakarelärlingen Johan
Jonsson från Lekaryd. Högsta domstolen har nu stadfästat denna hofrättens dom på 8 års
straffarbete.

Ur Smålandsposten N:o 85 Tisdagen den 24 Juli 1883.
Spelat döfstum i tre år, har en lösdrifvare gjort hvilken i fredags häktades i Nyköping
för fylleri. Han namn är Johan Peter Norberg från Wislanda. Karlen, som är straffad för
andra resan stöld, omnämnes redan i 1881 års polisunderrättelser såsom spelande rollen af
döfstum. Då han häktades, lät han emellertid, under rusets inflytande, ett eller annat ord
undfalla sig, hvilket polisbetjenterna togo ad notam. Det hjelpte derför föga då vid det
följande polisförhöret karlen räckte fram en söndrig tafla och en griffel, tecknande att
frågorna borde skriftligen framställas. Man lyckades nog snart få mål i munnen på honom. Norberg har nu införpassats till länscellfängelset.
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Ur Smålandsposten N:o 86 Torsdagen den 26 Juli 1883.
Rättegång och polissaker.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 25 Juli 1883.
(Ordf. v. häradshöfding M. Hasselrot.)

En riktig furie, måtte det för mordbranden i Wislanda fattighus anklagade fattighjonet
Hildegard Carlsdotter vara. Att döma af berättelserna af de tre vid detta tillfälle afhörda
vittnena. Så hade svaranden med hugg och slag öfverfallit kamraterna i fattighuset, slagit
ut deras kokande mat, blandat fotogen i degarna då de bakat ock slagit ut alla fönstren på
ena sidan af Wislanda kyrka – emedan hon var ond på en af kyrkovärdarna. Äfven ville
det synas som om svaranden, efter att hafva antändt huset, plockat ihop sina tillhörigheter
och satt dem i säkerhet, ty personer hade vid tiden för branden mött henne bärande stora
knyten. För ytterligare bevisnings förebringande uppsköts målet till den 11 instundande
augusti. Läkare hade vid undersökning ej kunna finna att svaranden var sinnessvag.

Ur Smålandsposten N:o 94 Tisdagen den 14 Augusti 1883.
Rättegång och polissaker.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 11 Augusti 1883.
(Ordf. v. häradshöfding M. Hasselrot.)

Mordbranden i Wislanda fattighus. Tilltalade pigan, fattighjonet Hildegard Carlsdotter
grät, tjöt, och låtsades sig vara döf och mindre vetande samt hittade på en hel del undflygter i uppgifter, hvilka stredo såväl mot hvad hon förut sagt, som hvad emot redan
hörda vittnen intygat.
Af fem nu hörda vittnen berättade C. G. Lindén och Olof Lindén, att då de skyndade till
brandstället, mött svaranden bära med sig flera stora bylten, samt att hon på deras anmärkning, att man eldat väl starkt i fattighuset, endast svarat: ”Det är inte jag som gjort
det”. Hos skolläraren G. Liedholm hade svaranden velat flytta in de saker, hon så försigtigt räddat ur det brinnande huset, hvarvid hon yttrat: ”Nu har Johannes Lejon tändt på
fattigstugan”. Hustrurna Christina Eriksdotter och Katharina Johansdotter, hos hvilka
svaranden olika tider varit inackorderad, intygade att hon hade ett i hög grad svårt, ilsket
och våldsamt lynne, samt flere gånger yttrat sin ledsnad öfver att skola bo i fattighuset.
Det förstnämnda vittnet, för hvilket svaranden i ett anfall af ursinne bl.a. huggit sönder en
väfstol, ansåg henne dock mindre vetande, en uppfattning, som ej delades af Katharina
Johansdotter, hvilken sade sig ha hört svaranden förr yttra det hon skulle bränna ned det
gamla, nu rifna fattighuset.
För hörande af vittnet Liedholms hustru samt gendrifvande af åtskilliga svarandens
lögnaktiga uppgifter, uppsköts målet till den 29 dennes. Den anklagade nekade ihärdigt
att ha anlagt branden.
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Ur Smålandsposten N:o 96 Lördagen den 18 Augusti 1883.

Bayerskt Bryggeri till salu.
Den så kallade Lindbladska gården, välbelägen vid Wislanda station, kommer att
genom auktion försäljas Torsdagen den 6
nästkommande September kl. 12 på dagen.
Egendomen, bestående af ett boningshus
med sex rum, kök och garderober samt en
uthuslänga, indelad till bayerskt bryggeri,
bageri och försäljningsbod, samt rum för
maltberedning; vidare finnes stall, vagnoch vedbodar, i godt stånd.
Till bryggeriet finnas tvenne större kopparcisterner med rörledningar samt god iskällare. Betalningsvilkoren kunna blifva
fördelaktiga, dock bör spekulant vara beredd att vid klubbslaget aflemna godkänd
borgen för köpeskillingens erläggande.
Vidare underrättelse meddelas vid auktionens början eller dessförinnan genom undertecknad auktionsförrättare.
Målensås pr Målaskog den 6 Aug. 1883.
Efter anmodan
J. M. Carlsson.

Ur Smålandsposten N:o 101 Torsdagen den 30 Augusti 1883.
Rättegång och polissaker.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 29 Augusti 1883.
(Ordf. v. häradshöfding M. Hasselrot.)

I målet rörande mordbranden i Wislanda, vanns ej heller idag nödig upplysning, hvadan det, sedan några vittnen ytterligare blifvit hörda, Hildegard Carlsdotter genom sitt
beteende inför rätten beredt för närvarande ett frispektakel, uppsköts till samma dag som
öfriga ransakningar.
Nu afgifna vittnesberättelserna voro föga innehållsrika, dock egnade att styrka den
moraliska öfvertygelsen af Hildegards brottslighet.
Liberalt. För mordbrand å Wislanda fattighus skäligen misstänkta pigan Hildegard Carlsdotter, som ihärdigt nekar för besagda brott, förklarade igår under med henne å härvarande cellfängelse vid anstäld ransakning, att hon ville – lemna domaren och åklagaren en
mindre penningesumma, som hon eger, ”såsom en ersättning för deras myckna besvär
och möda med henne”. Hon försäkrade derjemte, att finge hon blott tala vid en viss angifven prestman, så skulle denne nog genom en frikostig penninggåfva sätta henne i stånd att
öka dusören åt bemälte herrar, hvaraf hon menade att de ärligt gjort sig förtjenta. Då hon
efter ransakningens slut skulle utföras, spjernade hon emot och grep fast i rättens ordförandes rockärmar samt ställde till ett ordentligt frispektakel i sessionsrummet.
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Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 1 September 1883.

Kreaturs-skötare-lärling.
1 November detta år blifver den med understöd af Hushållnings-Sällskapet upprättade elevplatsen vid Husaby ladugård
ledig. Ansökningar böra insändas till:
Husaby Bruk pr Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 110 Torsdagen den 20 September 1883.
Rättegång och polissaker.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 19 September 1883.
(Ordf. v. häradshöfding M. Hasselrot.)

Mordbranden i Wislanda fattighus. Genom tvenne vittnen, som nu hördes styrktes
ytterligare några graverande omständigheter, som förut förekommit emot häktade
Hildegard Carlsdotter, såsom att hon stått fullt påklädd i stugan vid eldens utbrott, samt
att hennes tillhörigheter då alla redan voro utburna och undanskaffade. Den tilltalade
kunde dock ej förmås att erkänna det hon anlagdt elden, utan vidhöll sin förut afgifna
högst otroliga berättelse om eldens uppkomst.
Fängelset påstod hon vara ett svårt ledsamt ställe, hvilket hon bevekligen under tårar
anropade rätten om att befria henne från. Fattighuset var svårt, men fängelset var vida
värre.
Några af fängelsets bevakningspersonal, som af domaren åtspordes om sin åsigt rörande
den tilltalades sinnestillstånd, förklarade att de under fängelsetiden väl funnit henne
genomgående elak, men att de aldrig förmärkt
Fredagen den 21 September
någonting, som antydde på verklig sinnesförvirring. Samma vitsord fick hon af vittnena, komma för Lindbladska konkursmashvilka kändt henne sedan flera år tillbaka.
sornas räkning och i deras lokal i WisDå emellertid hennes sinnesbeskaffenhet före- landa att försäljas en större mängd
kom rätten tvifvelaktig, beslöts att insända höns, cirka 150 stycken, deribland flehandlingarne i målet till medicinalstyrelsen med ra af bästa ras, en del ankor, två svin
begäran om dess utlåtande, huruvida Carlsdot- samt en häst emot vilkor, som före
ter kan anses för sina handlingar ansvarig eller auktionen tillkännagifvas.
Wislanda i September 1883.
icke, skolande Carlsdotter under tiden fortfaKonkursförvaltningen.
rande förvaras i häkte.

Ur Smålandsposten N:o 112 Tisdagen den 25 September 1883.
Wislanda marknad, i torsdags var, skrifver en af våra korrespondenter i Allbo, oaktadt
det ogynnsamma vädret, talrikt besökt och tillförseln af kreatur riklig till priser ungefär
jemnhöga med de i tidningen från andra platser under senaste tiden noterade. Omsättningen, störd af regnet gick temligen trögt, synnerligast för ståndshandlandena, hvilka
fingo en del varor skadade, något som i än högre grad var förhållandet med de ambulatoriske, under bar himmel vistande konfektförsäljarne. Marknadsnöjen af mera publik art
funnos ej att räkna, men istället lära ficktjufvarna ha varit mycket animerade senare på
qvällen, ehuru skörden af dem blef ringa eller ingen. Mången kan vid dylika tillfällen ej
hjelpa, sig utan några mindre grannlaga tillmälen och ett passande antal örfilar, men ordningen var på det hela taget god.
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Ur Smålandsposten N:o 117 Lördagen den 6 Oktober 1883.
Konkurssammanträde.

Som kunnigt blifvit att
J. D. Lindblads i Wislanda sterbhusdelegare
ega rätt, inom fem år från den 20 Aug. 1883,
för uppgifven summa återköpa nämnde sterbhus förut tillhöriga hus och tomt vid Wislanda station, kallas härmed samtlige borgenärer
i Enkan W. Lindblads och Bryggaren Alfred
Lindblads i Wislanda konkurser till sammanträde inför rättens ombudsman å Hotellet i
Alfvesta Onsdagen den 17 nästkommande
Oktober kl. 1 e.m. för att höras, om de önska
begagna sig af ofvannämnde rättighet.
Wislanda i September 1883.

Konkursförvaltningen.

Ur Smålandsposten N:o 119 Torsdagen den 11 Oktober 1883.
Rättegång och polissaker.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 9 Oktober 1883.
(Ordf. v. häradshöfding M. Hasselrot.)

Mordbranden i Wislanda. Till domhafvanden hade nu inkommit medicinalstyrelsens
utlåtande rörande tilltalade Hildegard Carlsdotters sinnesbeskaffenhet, hvilket upplästes
och gick ut derpå, att hon fastän hon utsatt sig hämndgirig och arg till sinnet, likväl egde
sitt fulla förstånd och förmåga att beräkna följderna af sina handlingar. Ehuru sålunda all
möjlig utredning i saken förelåg, blef målet likväl, för att sätta åklagaren, som denna gång
varit förhindrad att komma tillstädes, i tillfälle att framställa sina slutpåståenden, uppskjutet till förnyad handläggning den 27 denna månad.
Carlsdotter, som äfven nu uppträdde ömkligt gråtande och tjutande inför rätten, kunde ej
oaktadt domarens bevekliga anmaning, förmås att lemna någon fullständigare och redigare bekännelse än förut.

Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 18 Oktober 1883.
Uppträde under gudstjensten, förekom enligt W. Bl. i Wislanda kyrka i söndags. Efter
predikans slut, då kyrkoherden påminde om ett förut af församlingen beviljadt frivilligt
för studenthemmet i Upsala och dervid framhöll, att det vore ett Gud i behagligt verk,
reste sig nemligen en person bland åhörarne, drängen Johan Carlsson från Linnevik,
under Lindås, yttrande med kraftig stämma: ”Nej, det är ett förbannadt verk, säger jag”,
hvarvid han slog handen hårdt i bänken.
Det obehagliga uppträdet väckte allmän uppståndelse och slutade dermed att personen
ifråga utan motstånd aflägsnades och gudstjensten fortsattes.
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Ur Smålandsposten N:o 123 Lördagen den 20 Oktober 1883.
Skatelöfs kompani under
1808–1809 års finska krig.
Sjette korporalskapet
Hönetorp: Nils Olofsson Svärd, fången vid Helsinge, ersatt med Samuel Roos död 26 juni 1809.
Sköflemoen: Per Jakobsson Piquet, fången vid Lokalax 1808 och ersatt 1809 med Jöns Persson
Piquet.
Fållen: Magnus Andersson Dubb, fången vid Helsinge.
Mörhult: Magnus Nilsson Sköld, fången vid Helsinge och ersatt med vargeringen Anders Persson
Sköld.
Lönshult: Nils Pettersson Munter, afskedad i Malmö 3 januari 1809.
Mjöhult: Håkan Månsson Dufva, 25 år, tjenat 3år.
Tubbamåla: Petter Svensson Trygg, fången vid Helsinge och ersatt med vargeringskarlen Håkan
Trygg.
Örnhyltan: Bengt Larsson Färm, fången vid Helsinge och ersatt med vargeringen Jakob Jonasson
Färm, rymd enligt rotens berättelse.
Hjulsryd: Jonas Gustafsson Frimodig, fången vid Helsinge och ersatt med Johan Ingemarsson Öst,
utskrifven från landtvärnet och får i Gottåsa afsked.
Snöreshult: Bengt Svensson Styf, död 7 februari 1809, ersatt med Jonas Hallberg.
Värmeshult: Peter Månsson Stål, fången vid Helsinge, ersatt med Jonas Stål, död 15 februari 1809.
Brohult: Lars Nilsson Tieck, 34 år tjenat 15 år.
Trästen: Håkan Jönsson Täck, fången vid Lokalax, ersatt med Håkan Persson Täck, död 7 juni
1809.
Lindås: Korporalen John Månsson Lindahl, fången vid Helsinge, ersatt med Lars Persson Lind,
utskrifven från landtvärnet och får afsked i Gottåsa.
Rekarshult: Olof Håkansson Mild, får 1807 afsked på grund af sin ålder och dåliga hörsel, ersättes
samma år med Sven Blom, fången på Styrbjörn, ersatt med Nils Nilsson Widing.
Kalkatorp: Sven Jonsson Gram, afskedad såsom gammal och sjuklig 1807 och ersattes med
Magnus Olsson Qvick.
Skörda: anslaget till musiquen.

Ur Smålandsposten N:o 126 Lördagen den 27 Oktober 1883.
Rättegång och polissaker.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Sunnerbo häradsrätt den 23 Oktober 1883.
(Domhafande v. häradshöfding K. Malmar.)

Dråp. Ransakning med för dråp misstänkte Gustaf Carlsson från Wislanda hölls den 23
dennes af häradshöfding Malmar. Såsom målsegare inställde sig den dräpte Anders Peter
Bengtssons fader, Bengt Andersson från Kärringe. Åklagare var kronofogden F. H.
Sandberg.
Såväl det af provinsialläkaren L. N. Hjelmqvist vid obduktion af den döda kroppen som
det af kronofogde Sandberg vid polisförhör med häktade Gustaf Carlsson förda
protokollet upplästes. Af det förra inhemtades bl. a. att vanvård af det sår Anders Peter
Bengtsson erhållit i hufvudet strax ofvan om tinningen kanske vore största orsaken till
döden.
Under ransakningen framgick:
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att Gustaf Carlsson på förmiddagen den 5 sistlidne september kommit i ordvexling med
Anders Peter Bengtsson å gästgifvaregården i Skeen hvarest de tillsammans med flere
personer, som nu vore inkallade och tillstädsevarande, druckit bier och andra dryckesvaror,
att A. P. Bengtsson varit högljudd och genom smädliga yttranden uppretat den tilltalade,
att Gustaf Carlsson slutligen på aftonen skuffat Bengtsson från trappan så att denne måst
af tillstädsevarande personer hjelpas in i ett rum samt att han af blodförlust genom det
erhållna såret känt sig matt.
Å målsegarens begäran uppsköts målet till den 9 nästkommande november.

Ur Smålandsposten N:o 124 Tisdagen den 23 Oktober 1883.

Konkurs-Auktion.

Auktion.

Observera!

Fredagen den 2 November komma att för
Lindbladska konkursmassornas räkning och i
deras lokal vid Wislanda jernvägsstation att å
offentlig auktion, som börjas kl. 10 f.m., försäljas: en större mängd humle, malt och potatis, otröskad råg; krita och hartz; möbler såsom sängar, bord, stolar och byråer; ett piano,
två flöjter och en violin samt fjerdedelen i
sex st. messingsinstrument; husgeråd af koppar, jern och bleck; diverse krukväxter, gipsbilder, noter och musikalier, böcker, taflor
och tidskrifter; en assuransspruta; körredskap
såsom vagnar, kärror och slädar; seldon, bjellerkransar, hästtäcken och ryktdon; diverse
linne, hand- och borddukar; diverse tomflaskor, ölmuggar, bierkärl, tom-ankaren och damejeanner; malmkranar, större och mindre,
samt kork; decimal- och balance-vågar; en ny
centrufugalpump och trenne större gummislangar samt två större jäskar; en uthusbyggnad, ett svin- och ett hönshus samt återstående arrendetiden å ett jordland i Hönetorp
m.m., m.m.
Vilkoren tillkännagifvas före auktionens
början.
Wislanda den 18 Oktober 1883.

Torsdagen den 25 i denna månad kl. 12 på
dagen kommer å auktion, som förrättas vid
Wislanda station i f.d. Lindblads hus, att försäljas 76 st. större och mindre tomkärl, 2 st.
större jäskar, 1 korkmaskin, 1 sodavattensapparat samt silfver, linne, sängkläder, möbler och andra husgerådssaker m.m. Kände köpare erhålla två månaders betalningsanstånd.
Lindås den 19 Oktober 1883.

P. J. Ingemarsson.

Konkursförvaltningen.

Ur Smålandsposten N:o 127 Tisdagen den 30 Oktober 1883.
Rättegång och polissaker.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 27 Oktober 1883.
(Ordf. v. häradshöfding M. Hasselrot.)

Mordbranden i Wislanda. Tilltalade och häktade pigan, fattighjonet Hildegard Carlsdotter kunde mot sitt nekande, att med den för ohyras fördrifvande antända elden ha
åsyftat husets nedbrännande, ej fällas såsom att ha med vilja orsakat branden, men dömdes för skadegörelse på annans egendom, hvarigenom äfven medmenniskors lif råkat i
fara, att hållas till straffarbete i 2 år, samt att ersätta vittnena och skadan, hvilket sistnämnda nog får anstå. Carlsdotter betedde sig som vanligt på ett fånigt och vidrigt sätt.
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Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 15 November 1883.
Wislanda goodtemplare, firade sistlidne söndag afton Luthersfest uti folkskolans lokal,
hvilken benäget upplåtits af skolstyrelsen, till hvilken goodtemplarne anhålla att få
frambära sin tacksamhet genom en korrespondent till oss, som vidare skrifver:
Festen inleddes med afsjungandet af ”Vår Gud är oss en väldig borg”, hvarefter de
närvarande helsades välkomna af ordföranden i logen härstädes, sergeant N. P. Svensson.
Minnestalet öfver den store reformatorn hölls af hr C. J. Svahnfeldt ifrån Wexiö, som i
ett längre och med omsorg utarbetadt föredrag, tolkade Luthers lif och verksamhet, samt
erinrade om den stora anledning alla, både nu och lefvande framdeles, slägten, hafva att
tacka Gud, som sände ett sådant redskap till den i påfvedömets mörker så djupt nedsjunkna menskligheten. Efter detta föredrags slut blef en stunds uppehåll, hvarunder organisten
J. Nordstrand biträdd af tvenne amatörer, lät oss höra några vackra sångstycken under
accompagnement på kammarorgel. Under tiden serverades kaffe och the.
Sedan uppträdde hr L. P. Petersson från Wexiö och tolkade i ett kraftigt anförande goodtemplarordens mål och verksamhet, framhållande såsom stöd för det berättigade i ordens
sträfvan den barmhärtige samariten, hvars historia vi alla känna.
Till sist uppträdde församlingens aktade kyrkoherde A. F. Ling och meddelade de närvarande sin åsigt om nykterhetsverksamheten, hvilken han ansåg af behofvet högeligen
påkallad, och han önskade att alla ville af hjertat bedja Gud att nykterhetssaken måtte gå
framåt, icke allenast på denna plats utan i hela vårt land, Ja på hela jorden!
Vidare uppmanade han goodtemplare att bedja Gud om hjelp att hålla sitt en gång gifna
nykterhetslöfte, alltid tänkande att de af egen kraft icke kunna frigöra sig från sina begär
och besegra de frestelser, som möta dem i lifvet, utan måste de söka hjelp från den som
dog för att återlösa de fallne.
För att visa vådan af att hängifva sig åt dryckenskapslasten berättade talaren slutligen en
sann och gripande händelse, som framkallade tårar i mångas ögon. Till sist nedkallade
han Guds välsignelse öfver konung och fädernesland samt önskade att många ville medverka till nykterhetssakens framgång genom att sluta sig till den ringa skara, som på denna plats börjat verka i detta hänséende.
Detta till hjertat gående tal afhördes med den största uppmärksamhet af den ända till
trängsel samlade åhörareskaran.
Festen afslöts med afsjungande af ps n:o 500: 7 vers, hvarefter logemöte hölls, då 7 nya
medlemmar ingingo i orden.
Goodtemplare.

Ur Smålandsposten N:o 134 Torsdagen den 15 November 1883.
Dråp. Med för dråp å hemmansegaren A. P. Bengtsson, Wersedt Norregård i Angelstads
socken, misstänkte och häktade Gustaf Carlsson från Råknen i Wislanda socken hölls
ånyo inför Sunnebo häradsrätt den 9 dennes. Flera vittnen voro inkallade, men flera upplysningar än som förut erhållits funnos ej. Emellertid dömdes tilltalade Gustaf Carlsson
att för dråp å Anders Peter Bengtsson undergå straffarbete i 5 år samt att till dennes barn
betala skadeersättning 1,000 kronor äfvensom att ersätta vittnen, läkare m.fl. kostnader i
målet. Såväl åklagaren, kronofogden F. H. Sandberg, som den häktade anmälde missnöje
med utslaget.
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Ur Smålandsposten N:o 141 Lördagen den 1 December 1883.

Samtlige borgenärerna
i enkan Wilhelmina Lindblads och bryggaren
Alfred Lindblads i Wislanda konkurser kallas
härmed till sammanträde inför rättens ombudsman å Hotellet i Wislanda Lördagen den
15 nästkommande December kl. 2 e.m. för att
höras öfver och besluta om:
Delningen af de båda massornas gemensamma fordringar;
Underhåll till enkan Wilhelmina Lindblad;
Försäljning af massornas osäkra fordringar;
Om rättegång behöfver anställas mot Bergqvists konkursmassa; samt
Öfrige ärenden som möjligen kunna komma
i fråga.
Wislanda i November 1883.

Konkursförvaltningen.

Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 27 December 1883.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att Herren behagat den 1 Okt. hädankalla
min älskade make

Olof Simson,
född i Wislanda, Kronobergs län, i en ålder
af 43 år, 3 mån. och 11 dagar. Då han gick
hem till middag stötte han mot en grind,
som förorsakade maginflammation. Under
sin korta sjukdom förmanade han sin omgifning på det mest rörande sätt att i tid
omvända sig. Han blef förvissad om Guds
nåd i Kristo. Hans sista ord voro: Si Guds
Lam, som borttager verldens – mina synder.
En kär maka med 4 barn samt slägtingar
och vänner sörja och sakna honom. ”Jag går
mot döden hvart jag går.”
De Kalb Illinois den 21 Nov. 1883.
Maria Kristina Simson,

född Lång

Skräddaren Olof Simonsson f. 1839-12-20 Vislanda, son till torparen Simon Jönsson och hans hustru Martha Abrahamsdotter, Simonsboda u Mjöhult, Vislanda. Utvandrade tillsammans med en broder Aron 1869-05-21 till U.S.A.

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1884.
Tvenne julfester utan spritdrycker, hafva firats innevarande julhelg, uti Wislanda, och
skrifver en korrespondent derom till oss:
Den ena julfesten firades annandag jul hos landtbrukaren A. J. Ingemarsson i Lindås,
med anledning af att han julafton fyllde sitt 38:de år. Till denna fest hade hr Ingemarsson
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välvilligt inbjudit samtlige medlemmar af härvarande goodtemplarloge, i hvilken hr
Ingemarsson sjelf är medlem, samt dessutom några andra nykterhetsvänner från orten.
Aftonen tillbringades på det mest angenäma sätt och under den gladaste sinnesstämning,
under omvexlande deklamation och sång. Vid middagen höll en ordensbroder ett kort tal
till värden, med anledning af dagens betydelse. Efter middagen sattes loge, hvarvid vi
hade den glädjen att få intaga värdens aktade fader uti orden.
Den andra festen hölls uti vår vanliga lokal i missionshuset, sistlidne lördags afton med
början kl. ½ 3 e.m. Festen inleddes med afsjungandet af ett par psalmverser, hvarefter
logens ordförande helsade de närvarande välkomna. Sedan beträddes talarstolen af hr
C. J. Svanfeldt från Wexiö, som höll ett kort föredrag öfver julens betydelse. Derefter
inbjödos samtlige närvarande på kaffe, hvarunder vår organist hr J. Nordstrand underhöll
oss med musik och sång.
Efter kaffedrickningens slut besteg hr Svanfeldt för andra gången talarstolen och höll ett
längre, väl utarbetadt nykterhetsföredrag, hvilket afhördes med största intresse af den
talrikt församlade åhörareskaran. Öfver ingången till salen strålade hela aftonen en af en
ordensbroder utmärkt väl förfärdigad transparent, försedd med goodtemplarordens
insignier och ordspråk. Efter föredragets slut afsjöngs ps. 500, sista versen. Derefter sattes
loge då 7 nya medlemmar intogos i orden.
Till hjelp vid bestridandet af utgifterna i och för denna fest skänktes af en ordensbroder
10 kronor. Äfvensom om utom orden hafva bidragit, så t. ex. en af de på platsen affärsmän och några andra nykterhetsvänner. Öfrige goodtemplare anhålla genom brefskrifvaren framföra sin hjertliga tacksamhet till alla, som på ett eljest annat sätt visat sitt
intresse för nykterhetssaken, dervid ej förglömmande stationsinspektöen härstädes, som
välvilligt betalat inträdesafgifterna för de i stationsbetjeningen och omlastningen som
ingått i vår orden.
Nykterhetsarbetet börjar alltjemt beaktas alltmer af såväl hög som låg i vår ort, hvilket
bäst bevisas deraf att vår loge nu räknar närmare 50 medlemmar och detta efter endast
omkring 5 månaders arbete. Visserligen hafva vi äfven motståndare, men deras leder
glesa ut mer och mer, sedan de sett att supandet på ett märkbart sätt aftagit i vårt samhälle
under desse 5 månader. Måtte många, under det kommande året såväl här på vår plats,
som annorstädes fatta ett orubbligt beslut att för alltid säga farväl till rusbägaren, och jag
är säker på att ingen skall ångra detta beslut.

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 5 Januari 1884.
Kyrkvigsel. Från Wislanda skrifves till oss: En ganska ovanlig högtidlighet försiggick
sistl. nyårsdag strax före gudstjenstens början i Wislanda kyrka, då döfstumme sadelmakaren Carl A. Svensson från Wislanda station och likaledes döfstumma Emilia Lindqvist från Stockholm sammanvigdes af församlingens pastor, dervid biträdd af direktör
Fæltenborg från döfstumskolan å Rephult.

Ur Smålandsposten N:o 16 Torsdagen den 7 Februari 1884.
I ett bref från Wislanda, till Carlsh. Alleh. läses följande om en händelse, som förut
mindre fullständigt omnämnts i denna tidning:
Tjufvar hade en natt i förra veckan brutit sig in i gästgifvaren Carl Johansson i Gottåsa,
Skatelöfs socken, och tillgripit den i kassalådan befintliga vexelkassan uppgående till 60
– 100 kr. De hade beredt sig inträde på så sätt, att de sönderslagit ruta och aflyftat ett
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fönster från hakarne, hvarvid de såradt sig ej obetydligt, hvarom åtskilliga blodfläckar i
rummet buro vittne. En i rummet intill liggande dräng vaknade ej. Tvenne okända manspersoner, som under dagens lopp flere gånger varit inne och intagit förtäring, misstänkas
för stölden och häktades också två dagar derefter i Ousby, hvarest de smorde sig med en
finare middag med vin.
I Wislanda försökte i lördags morgon en äldre man att beröfva sig lifvet. Tillstädsekommande personer hindare honom dock, så att han blott hann tillfoga sig några skråmor
på halsen. Huruvida de musikaliska prestationer på trumma, som samtidigt utfördes af en
kringvandrande björn- och dromedarförevisare och satte hela byn i rörelse, eller andra
sorgliga omständigheter gjort gubben ledsen vid lifvet, är ännu ej fullständigt konstateradt.

Ur Smålandsposten N:o 17 Lördagen den 9 Februari 1884.
Medelst offentlig auktion
som förrättas i Wislanda uti Peter Anderssons
gård, Fredagen den innevarande månad kl. 10
f.m., försäljas till den högstbjudande all
hökerihandlanden A. Holmqvists konkursmassa tillhörig egendom, bestående af handelslager, specerier, ett parti rapskakor, articifiella gödningsämnen samt diverse lösörepersedlar och husgerådssaker, möbler, sängkläder, linne m.m. För vederhäftighet kände
köpare erhålla 2 månaders betalningsanstånd.
Alfvestad den 6 Februari 1884.

C. E. Hjertqvist.

Att jag till min son August öfverlemnat
den handelsrörelse, jag under 30 års tid idkat, får jag
härmed äran tillkännagifva.
Rekommenderande honom i ärade kunders benägna
välvilja, hembär jag min tacksamhet för de mångfaldiga
bevis af vänskap, som under min långa affärsverksamhet
kommit mig till del.
Med sann högaktning

L. LINDAHL.
Wislanda den 1 Februari 1884.

Refererande till ofvanstående får jag härmed
tillkännagifva, det jag under firma

Aug. Lindahl
ämnar fortsätta min faders nu afslutade affärsrörelse, och
skall mitt bemödande städse blifva, att söka göra mig
förtjent af blifvande kunders benägna förtroende.
Med sann högaktning

Aug. Lindahl.
Wislanda den 1 Februari 1884.
(132)

BANKSTYRELSEN.
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Ur Smålandsposten N:o 21 Tisdagen den 19 Februari 1884.
Född:

En SON.

Wislanda den 16 Februari 1884.

Helena Svensson och N. P. Svensson.

Ur Smålandsposten N:o 30 Tisdagen den11 Mars 1884.

Se hit mina Damer.
En 27-årig ungkarl som drifver en affärsverksamhet önskar sig ingå bekantskap med
en dam ungefärligen vid samma ålder samt
någon förmögenhet. Svar åtföljd af fotografkort inom denna månads utgång. Allt skämt
undanbedes, adress W, H, T, Wislanda. Poste
restante.

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 22 Mars 1884.

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 27 Mars 1884.
Försvunnit från hembygden, har en 16-årig
gosse Peter Magnus Karlsson från Wevik i
Borgenärerna uti
Skatelöfs församling. Ynglingen, som städse Hökaren A. Holmquists i Wislanda konkurs
uppfört sig väl och hvilken man derför icke vill kallas till allmänt sammanträde å Hotellet i
tilltro att han rymt, hade i måndags 8 dagar se- Wislanda Lördagen den 5 nästkommande
April kl. 10 f.m. för att besluta om underhåll
dan, varit framme å brukskontoret vid Husaby, till gäldenären och hans familj samt om öfder han lyftat 20 kr., för sin faders och en annan rige konkursen angående frågor, som kunna
arbetares räkning, samt påföljande morgon varit förekomma.
Wislanda den 19 Mars 1884.
sedd der i närheten, men sedan spårlöst förKonkursförvaltningen.
svunnit, ty ett yttrande, att en liknande person
skulle senare varit sedd i Gottåsa och Wislanda,
förtjenar föga tilltro. Karlsson, som är liten till växten, var vid försvinnandet iklädd mörkgrå tröja och benkläder samt träskor och ljusgrå mössa.
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Ur Smålandsposten N:o 38 Tisdagen den 1 April 1884.
En i godt stånd varande,
något begagnad Sodavattens-apparat finnes
till salu och påseende för billigt pris.

A. J. Ingemarsson.
Adress: Wislanda, Lindås.

Ur Smålandsposten N:o 53 Tisdagen den 6 Maj 1884.

Nykterhetsföredrag
kommer att hållas vid härvarande Jernvägsstation, nästa Fredag den 9 dennes kl. half 5
e.m. af Herr Bokförläggare A. H. Berg från
Stockholm, å lokal, som framledes genom
anslag vid stationen kommer att anvisas.
Wislanda den 5 Maj 1884.

Good-Templars.

Ur Smålandsposten N:o 54 Torsdagen den 8 Maj 1884.
Klagomål, lära enligt hvad vi förnummit, komma så att hos k. bfhde anföras öfver ett af
Wislanda sockenbor å talrikt besökt sockenstämma med ringa pluralitet fattadt beslut om
att vägra traktens goodtemplare upplåtelse af ett kommunens skolhus för hållande af ett
nykterhetsföredrag. Diskussionen å stämman lär ha varit ganska både liflig och pikant.
Här, såsom ofta eljest varit fallet, stod styrelsen för platsens s.k. missionshus redo att genom välvilligt erbjudande af sin lokal reparera följderna af vederbörandes kortsynta
taktlöshet.

Ur Smålandsposten N:o 56 Tisdagen den 13 Maj 1884.
(Insändt)
Med anledning af för några dagar sedan i Eder tidning intagna uppgiften, att Wislanda
församling på kyrkostämma nekat ett nykterhetsföredrags hållande i ett skolhus, anhåller
jag härmed få lemna några upplysningar om ofvannämnda egendomliga förhållande.
Goodtemplarlogen härstädes, som ännu ej inom sig upptagit så särdeles många af församlingens medlemmar, eger ej någon egen lokal, utan har missionsföreningen godhetsfullt tillsvidare upplåtit härvarande missionshus.
Då nu bokförläggaren A. H. Berg helt nyligen tillkännagaf, att han den 9 dennes kom att
härstädes hålla ett nykterhetsföredrag, tillfrågades skolrådet af goodtemplarlogens föreståndare, huruvida ej skolhuset för nämnda ändamål kunde upplåtas, enär utrymmet i
missionshuset vore bra litet. Då svaret utföll nekande, beslöt logen att med sin förfrågan
vända sig till församlingen, hvadan kyrkostämma utlystes att hållas den 6 dennes, då
domen skulle falla.
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Sedan stämman öppnats och ordföranden förklarat ordet fritt, uppträdde en af ortens
mest framstående och i kommunala värf mest anlitade allmogemän och höll ett ganska
märkvärdigt föredrag, deri han bland annat uppmanade församlingen att enhälligt vägra
den framställda begäran, och detta dels på den grund att goodtemplarne ”ville kommendera hela församlingen”. Detta i mångas tycke mycket förståndiga tal mottogs med jubel
af största delen bland de närvarande, bland hvilka sedan en hel del förklarade sin åsigt
vara ”att goodtempleriet vore det i Uppenbarelseboken omtalade vilddjuret, som skulle
uppsluka verlden, hvadan det väl vore ytterst angeläget i tid försöka stäfja detta onda”.
Efter sådana uppbyggliga yttranden och sedan diskussionen i liknande anda fortgått öfver
en timmas tid, återstod endast att skrida till omröstning, då beslutet blef ett nekande svar,
hvadan missionshuset måste användas, men lyckligtvis var en deri boende person nog tillmötesgående att upplåta ett af sina fina rum, då utrymmet blef bra nog.
I ganska många af Sveriges kyrkor, jag vill minnas 63, hade talaren förut uppträdt, och
här nekades honom skolhuset på ett par timmars tid.
Församlingen häftar redan i en ej så ringa skuld till goodtemplarrörelsen här, i thy att
största delen af de personer, som förut nästan dagligen voro öfverlastade och väckte förargelse hvar de visade sig, nu äro ordentliga menniskor och – goodtemplare.
Folkupplysningen står här, besynnerligt nog, på en mycket ojemn ståndpunkt och önskligt vore att goodtempleriet utvecklade sig i rikt mått, då helt säkert någon förbättring derigenom skulle vinnas.

Wislandabo.
(Icke goodtemplare.)

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 21 Juni 1884.

Auktion.
Fredagen den 4 nästkommande Juli kl. 3 e.m.
kommer genom offentlig auktion, som förrättas å Hotellet i Wislanda, att försäljas alla
oguldne fordringar tillhörige Enkan Wilhelmina Lindblads och Bryggaren Alfred Lindblads i Wislanda konkursmassor.
För säkre köpare lemnas en månads anstånd
med betalningen.
Wislanda den 17 Juni 1884.

Konkursförvaltningen.

Ur Smålandsposten N:o 73 Torsdagen den 26 Juni 1884.
Dödsfall.
Att
min ömt älskade make,
Muraren

Daniel Lindgren
stilla afled i Wislanda den 24 Juni 1884 kl.
8 e.m. uti en ålder af 82 år, 7 mån., 3 dagar,
djupt sörjd och saknad af mig, barn och
barnbarn, var det endast på detta sätt slägt
och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps-B. N:o 473.
Stina Lindgren,
född Gummesson.
(816)
1558
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Ur Smålandsposten N:o 81 Tisdagen den 15 Juli 1884.
Goodtemplare i Wislanda, firade i söndags årsdagen af logen ”Wieselgrens förhoppnings” stiftande derstädes. Till denna loge, som nu räknar 40 medlemmar, hade för dagen
sällat sig ordensbröder från alla loger i Kronobergs län, de flesta dock från Wexiö och
Ljungby. Först marscherade goodtemplare, 200 till antalet, företrädda af fanor och standar, till den ett stycke från jernvägsstationen belägna kyrkan, der högmessogudstjänsten
bevistades, hvarefter ett gladt samqväm, deri äfven icke goodtemplare deltogo, intill sena
aftonen fortgick i landtbrukaren Ingemarssons välvilligt upplåtna trädgård, der middag,
kaffe och andra förfriskningar serverades till mycket billigt pris.
Bön, tal och andra föredrag höllos af fabrikör Svanfeldt, Wexiö, sergenat N. P. Svensson, Wislanda, bergingeniör Roos, skrifvare Petersson, Wexiö, direktör Fæltenborg å
Rephult, samt skollärare Nilsson, Moheda, hvilken senare jemväl ledde utförandet af de
sånger, som sjöngos af sångtemplet ”Lyrans” medlemmar m.fl.
Vid tillfället öfverlemnades äfven en del vackra matskedar åt sergeant N. P. Svensson
såsom bevis på logemedlemmarnes tacksamma erkännande af hans osparda nit för logens
bästa i egenskap af dess V.Ö.T.

Ur Smålandsposten N:o 82 Torsdagen den 17 Juli 1884.
Goodtemplarismen och dess fiender. Från Wislanda meddelas oss af namngifven brefskrifvare:
Vid en i söndags af goodtemplarne firad årsfest, anmälde sig en yngling att vilja inträda
i deras orden, och blef mycket rigtigt vid följande logemöte intagen. Denne yngling, som
är fattig och ofärdig i sin ena hand, drifver lite kramhandel, till att försörja sig sjelf med
och sin åldriga och sjukliga moder, som han till största delen underhåller. Båda har hittills
kostnadsfritt fått bo i ett af församlingens skolhus, men nu sedan han ingått i goodtemplarorden och afsagt sig allt förtärande af rusdrycker, har modern blifvit hotad af en del
bönder att blifva vräkt derifrån, så framt ej hennes son genast ”går ifrån goodtemplarne”,
ett vackert sätt att hämnas på en ålderstigen, sjuklig qvinna.
Svåraste fiender mot goodtemplarne här på platsen äro sådana, som kalla sig för gamla
läsare och förklara goodtemplarne vara det i Uppenbarelseboken omtalade vilddjuret. En
person här tror sig vara en rigtig profet, sänd af Gudi till att predika. Så har han blifvit
upplyst om, att här skall komma en ”stor komet med en stor lång svans efter sig, som i ett
drag skall bortsopa alla goodtemplarne i hela verlden”.

Ur Smålandsposten N:o 85 Torsdagen den 24 Juli 1884.
Goodtemplare. Sistlidne måndag instiftades, barntemplet ”Wieselgrens minne” i Vislanda af intendenten för verldsgoodtemplarnes barntempel hr Andersen från Helsingborg.
Åtta hedersledamöter och 10 barn ingingo. Till intendent utsågs A. J. Ingemarsson i
Lindås.

Ur Smålandsposten N:o 102 Tisdagen den 2 September 1884.
Aflyst väg. För ombyggnad af den s.k. Wislanda nya bro emellan Wislanda station och
Husaby bruk , är samma väg för begagnande aflyst under tiden från den 8 september till
den 22 i samma månad och vägfarande anvisadt att under tiden taga vägen om Grimslöf
och Gottåsa.
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Ur Smålandsposten N:o 110 Lördagen den 20 September 1884.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
min ömt älskade dotter

Emma Elisabeth,
stilla afled i Wislanda Torsdagen den 18
September 1884 kl. 3 e.m., uti en ålder af
10 år, 11 mån. och 9 dagar, djupt sörjd
och saknad af mig.
Elsa Nordin.
Marci 10 kap. 14 v.:
Låten barnen komma till mig och förmenen
dem icke, ty sådana hörer Guds rike till.
(1558)

Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 2 Oktober 1884.
Född:

En DOTTER.

Wislanda den 30 September 1884.
(1684)

Ida och Axel Rathke.

Ur Smålandsposten N:o 130 Torsdagen den 6 November 1884.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
Enkan

Sara Johanna Johansdotter
stilla afled i Wislanda Måndagen den 3
November 1884 kl. 2 e.m., i en ålder af
79 år, 1 månad, 1 dag, sörjd och saknad
af barn, barnbarn, barnbarnsbarn samt
slägt och vänner.
Sv. Ps. N:o 461 v. 1.
(2017)

Ur Smålandsposten N:o 139 Torsdagen den 27 November 1884.
En högtidsfest, skall af goodtemplarne firas annandag jul, och har direktör L. B. Fæltenborg å Rephult välvilligt lofvat att dervid hålla festtalet, skrifves till oss.
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Ur Smålandsposten N:o 141 Tisdagen den 2 December 1884.
Dödsfall.
Att
Gud den Högste i dag genom en stilla,
fridfull död, efter ett kort lidande till sig
hemkallat min älskade hustru

HELENA JACOBINA,

född Ripa,
i en ålder af 64 år, 7 månader och 17
dagar, har jag härmed den sorgliga
pligten för slägt och deltagande vänner
tillkännagifva.
Wislanda den 30 November 1884.
P. Lindquist.
(2257)

Ur Smålandsposten N:o 9 Lördagen den 24 Januari 1885.
Missöde, med uppgående snälltåget inträffade, skrifves till oss, vid Wislanda station den
21 dennes. Tåget, som kom något för tidigt, gick med stark fart förbi stationen och körde
upp de uppgående vexlarne, troligen emedan föraren i den starka tjockan ej kunnat se
signalerna. Då han sedan genast backade in på stationen, innan vexeln hann bli omslagen,
urspårade en vagn. Dock inträffade ej någon vidare nämnvärd skada än att tåget blef
försenadt c:a 1 timma.

Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 29 Januari 1885.
Dödsfall.
Att
Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade maka

Stina Petersdotter,
som efter ett långvarigt lidande stilla afled i Moen den 26 Januari 1885 kl. 10,15
f.m., i en ålder af 64 år, 6 mån. och 28
dagar, sörjd af mig, en åldrig moder, barn
och barnbarn samt öfriga slägtingar och
deltagande vänner, varder endast på detta
sätt tillkännagifvet.
Wislanda och Moen den 27 Jan. 1885.
Magnus Svensson,
Sv. Psalmb. N:o 479, vv. 1 – 2.
(281)
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Ur Smålandsposten N:o 12 Lördagen den 31 Januari 1885.
Själfmordsförsök. Backstugusittaren Sven Andersson å Dimman under Skeppshult af
Wislanda socken, 66 år gammal, begick själfmordsförsök den 28 dennes, genom att skära
sig i halsen med en rakknif. Mannen har på senare tiden varit grubblande, hvadan troligen
svårmod var orsaken till den hemska tilldragelsen. Det lär ha varit en hemsk scen, då
Andersson, som af hustrun öfverraskades i sitt hemska förehafvande, stridde med henne
om mordvapnet, som hon naturligtvis ville frånrycka honom.
Den olycklige mannen infördes genast till lasarettet i Wexiö och f.n. finnes godt hopp
om hans vederfående, ty några större blodkärl ha ej skadats.

Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 12 Februari 1885.
Stor sjuklighet, råder i Wislanda församling, skrifves till oss. Redan den 4 dennes hade
19 eller 20 dödsfall på det nya året blifvit anmälda i pastorsexpeditionen, ett stort antal
bland så liten folkmängd. I W.Thorsås och Härlunda socknar går en feber, som gör att
dödligheten äfven der är stor, då deremot t. ex. i Wirestad är så friskt, att ännu den 6
dennes icke anmälts mera än 4 á 5 dödsfall i år, ett i sanning ringa antal, bland 5,370
invånare.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 10 Mars 1885.
Dödsfall.
Att
vår ömt älskade dotter

Ingeborg Mathilda
stilla afled i dag kl. 7,45 f.m., i en ålder
af 6 år, 4 månader och 8 dagar, sörjd och
saknad af föräldrar, systrar och slägtingar, få vi härmed tillkännagifva.
Wislanda station den 6 Mars 1885.
Josefina Andersson.

J . Andersson.

född Berggren.
(581)

Ur Smålandsposten N:o 33 Lördagen den 21 Mars 1885.
Plats för en nykter och pålitlig
Ladugårdsskötare, vare sig gift eller ogift,
finnes på Oby pr Wislanda. Af honom fordras att kunna mjölka. Ingen, som icke kan förete nöjaktiga betyg, behöfver göra sig besvär
att söka densamma.
(852)

Fr. Lilliecreutz.
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Ur Smålandsposten N:o 36 Lördagen den 28 Mars 1885.
Olyckshändelse å jernväg. Från ett extratåg, som i onsdags morse passerade mellan
Hemsjö och Karlshamn å Karlshamn-Wislanda jernväg, föll en bromsare A. Magnusson i
närheten af Asarums anhaltstation mellan vagnarne och krossades ögonblickligen. Han
efterlemnar hustru, hvilken snart väntar sin nedkomst, samt tvenne små barn i fattiga omständigheter.

Ur Smålandsposten N:o 59 Lördagen den 23 Maj 1885.

Prima Portland-Cement

Husaby Bruk

från Lomma Cementfabrik billigt hos
N. P. Svensson,
Wislanda.

pr Wislanda.
Specialitet: Mejerianläggningar för
ång-, vatten- eller hästkraft. Linledningar för kraftöfverföring och Pumpverk för torrläggning af sanka trakter,

Order å osläckt kalk,
från Kaflås, till brukspris upptagas af
N. P. Svensson,
Wislanda.

som sakna naturligt fall.
Dessutom tillverkas 29 olika slags pumpar till allehanda behof, vindmotorer, såg
och qvarnverk, kugghjul, svänghjul och
remskifvor, hvartill finnes en stor modellsamling.
Slåtter och Skördemaskiner af bästa
och billigaste konstruktion. Tröskverk
och hästvandringar af flera utmärkta
modeller, hästräfsor och hvarjehanda
åkerbruksredskap.
Stort urval af spisar och kaminer af
nyaste konstruktion samt alla slags kokkärl och handelsgjutgods.
Reparationer verkställas skyndsamt och
billigt.
(1199)

Ur Smålandsposten N:o 66 Tisdagen den 9 Juni 1885.
N. P. Svensson,

Wislanda.

Aflyst väg. Sedan den s.k. Hästhagens nya bro i Wislanda socken emellan Wislanda station och landsvägen öfver Oby skog 1,200 meter från Wislanda – uppförd 1874 under
inseende af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt insynad den 17 September s.å. af
major A. Remmer, – i anseende till dess usla byggnadssätt ej längre anses kunna befaras
och nödiga anstalter för dess ombyggande vidtagits, så har vägen emellan Wislanda station och torpet Kojtet från trafik aflysts under tiden från den 15 dennes till den 11 inst.
Juli, hvarjemte vägfarande anvisats att under tiden taga vägen öfver Elnaryd och Hästhagen.

Ur Smålandsposten N:o 70 Torsdagen den 18 Juni 1885.
Jernvägsmissöde. I lördags, när uppgående morgontåget anlände till Skörda vaktstuga,
på vägen mellan Wislanda och Grimslöfs stationer, två kilometer söder om Wislanda,
uppstod ett fel i maskinen, som derigenom blef otjenstbar i och för tågets vidare befordran. En centerring hade nämligen sprungit, med anledning af detta missöde uppstodo
rubbningar i tågens gång, till olägenhet för passagerare, som skulle medfölja stambanans
tåg.
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Ur Smålandsposten N:o 82 Torsdagen den 16 Juli 1885.

Nykterhetsföredrag
hålles i Wislanda kyrka Söndagen den
19 Juli 1885 kl. 2 e.m. af Pastor S. I.
Norrlin från Lannaskeda.
(2016)

Ur Smålandsposten N:o 92 Lördagen den 8 Augusti 1885.

Hus med tillhörande jordkontrakt till salu.
Genom frivillig auktion, som kommer att
hållas vid Wislanda jernvägsstation Torsdagen den 27 i denna månad kl. 3 e.m.,
försäljes ett boningshus med tillhörande
uthus, äfvensom fördelaktigt jordkontrakt å
c:a 5 tunnland, god åkerjord och trädgård,
hvarå skördats c:a 40 tunnor spanmål och
c:a 50 tunnor rotfrukter pr år. Å kontraktstiden återstår 27 ½ år.
Boningshuset innehåller 7 rum, salubod,
kök, badrum och brygghus. Närmare underrättelse lemnas af undertecknad, anmodad auktionsförrättare, mot insändande af
20 öre i frimärken.
Wislanda den 7 Augusti 1885.
(2207)
N. P. Svensson.

Ur Smålandsposten N:o 97 Torsdagen den 20 Augusti 1885.
Vagabond. Ännu en mystisk person har hamnat å Wexiö cellfängelse. Antagligen i afsigt
att begå sjelfmord hade han i söndags lagt sig å banan i Wislanda, just som tåget kom
fram, hvarför detta måste stanna och taga honom med. Mannen är omkring 50 år, uppger
sig heta Sven Nilsson och vara från Åhus i Skåne. Han synes rubbad till sitt förstånd och
ha måhända rymt från någon vårdanstalt för sinnessjuka.
Uppgående godståget råkade ut för ett missöde i går vid 8-tiden på f.m. mellan Wislanda
och Alfvestad, enär ett par oxar inkommit å banan och öfverkördes med påföljd att 2:ne
vagnar urspårade, hvarigenom tåget blef fördröjdt nära en timmas tid.
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Ur Smålandsposten N:o 109 Torsdagen den 17 September 1885.
Kreatursmarknaderna å Hultet i förrgår och i Wislanda i går företedde båda en ovanligt
stor tillförsel och mestadels rätt hulliga djur, men omsättningen gick trögt, enär å Hultet
blott fem mindre och å Wislanda ingen främmande uppköpare infunnit sig. Å Hultet
hoppades man ännu på Wislandamarknaden dagen efter, hvarför egarne höllo på sina
djur, då många af dem deremot å Wislanda voro tvungna släppa dem till lågt pris, så att
omsättningen der gick något raskare.
Priserna voro å båda ställena ungefär följande: 14 kvarters oxar 430, 12 á 13 qvarters
högst 300 – 350 kr., om de voro mycket hulliga och vackra, 11 qvarters 160 – 200 kr. allt
pr par, vackra kor 60 – 100 kr. Uppköparne å Hultet köpte nästan endast kor, hvadan
oxhandeln der så väl som i Wislanda gick så godt som uteslutande mellan landtmännen
sjelfve.
Ordningen var god på båda marknaderna och inga andra stölder afhördes än att en förmögen Wislandabo, som hade mycket penningar på sig i ett annat förvaringsrum, i går
blef bestulen på en plånbok, som händelsevis just för tillfället var – tom.
Sjelfva ficktjufvarne arbetade således under särdeles missgynnande vilkor och mycken
otur.

Ur Smålandsposten N:o 111 Tisdagen den 22 September 1885.

Att tunnbindaren A. Roséns

Konkurssammanträde.

i Wislanda samtlige borgenärer blifvit kallade
och stämde att sist före kl. 12 på dagen den
14 nästa November inför Domhafvaren i Allbo härad, å hotellet i Alfvesta sina fordringar
anmäla och lagligen bevaka samt att konkursen börjat den 22 sistlidne Augusti, kungöres.
Wexiö den 4 September 1885.

Samtlige borgenärer i Hökare A. Holmquists
i Wislanda konkurs kallas härmed att sammanträda å Johan Lindahls Hotell i Wislanda
Lördagen den 3 instundande Oktober kl. 10
f.m. för att taga del af sysslomännens redovisning samt godkänna upprättadt utdelningsförslag.
Wislanda den 14 September 1885.

Domareembetet.

Konkursförvaltningen.

Ur Smålandsposten N:o 120 Tisdagen den 13 Oktober 1885.
Bergningsvädret, beskrifves från Wislandatrakten, liksom från andra håll, som ogynnsamt. Ännu står mycken säd, såväl korn som hafre i skyl. Äfven potatisupptagningen har
af det myckna regnet försvårats. Åkrarne står delvis under vatten, och höstrågsådden är
däraf också försenad.

Ur Smålandsposten N:o 129 Tisdagen den 3 November 1885.
Nionde lokomotivet vid Karlshamn-Wislanda jernväg levererades i onsdags till jernvägen. Lokomotivet heter Småland och är tillverkadt vid Kristinehamns mekaniska
verkstad. Det profkördes i fredags, säger K. Alleh.
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Ur Smålandsposten N:o 137 Lördagen den 21 November 1885.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla
vår ömt älskade moder,
Enkefru

Fredrika Charlotta Schultz,
född Crona,
som afled i Wislanda Fredagen den 20
November 1885, i en ålder af 60 år, 6
månader och 7 dagar, sörjd och saknad af
oss, barnbarn, slägtingar och talrika
vänner.
Olivia Schultz, Edvard Schultz.
född Olcén.
( 3289)

Ur Smålandsposten N:o 138 Tisdagen den 24 November 1885.
Dödsfall.
Att
Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla
vår ömt älskade son

Axel Theodor Johansson,

som efter endast några dagars sjukdom
stilla och fridfullt afsomnade i Wislanda
den 20 November 1885 kl. 1 e.m., i en
ålder af 4 år, 8 mån. och 27 dagar, djupt
sörjd och saknad af oss samt slägtingar
och talrika vänner, ha vi den sorgliga
pligten tillkännagifva.
Charlotta och N. P. Johansson.
Sv. Ps 493.
”Herren gaf och Herren tog, välsignadt vare
Herrens namn.”
(329)

Ur Smålandsposten N:o 144 Tisdagen den 8 December 1885.
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Ur Smålandsposten N:o 10 Lördagen den 23 Januari 1886.

En medelålders jungfru,
kunnig i kläd- och linnesömnad samt matlagning, äfven som kammarjungfru, önskar
nu genast eller den 24:e April plats i en
aktad bättre familj för att gå frun tillhanda;
eller hos en ungkarl eller enkling för att
förestå hushållet på egen hand; helst i
Wexiö. Små pretentioner. Reflekterande
härå torde sända svar till ”A. S.”, Wislanda, poste restante.
(283)

Ur Smålandsposten N:o 15 Torsdagen den 4 Februari 1886.
Försvunnen från hemmet och orten, är enligt W. Bl., sedan den 26 januari timmerhandlaren Gustaf Hägg i Wislanda. Nämnde dag reste Hägg enligt uppgift till Wexiö och
derifrån till Lamhult för att göra ett öfverslag af sina derstädes befintliga lager af trävaror
att framlägga för sina borgenärer, med hvilka han nu sjelf utlyst sammanträde till den 28
januari.
Sammanträdet uteblef emellertid Hägg och har ej sedan låtit höra af sig.

Ur Smålandsposten N:o 32 Tisdagen den 16 Mars 1886.

Kungörelse.
Sedan August Lindahl i Wislanda och
Ingemar Svensson i Lindås sökt att timmerhandlanden Gustaf Hägg i Wislanda
måtte kännas skyldig att afträda sina tillgångar till konkurs, har det blifvit upplyst
att bemälde Hägg afvikit orten; och varder
anledning häraf Hägg härigenom kallad till
inställelse inför Allbo häradsrätt å tingsstället Alfvestad den 22 nästa April kl. 11
f.m. för att öfver ansökningen höras.
Alfvestad den 1 Mars 1886.

Domareembetet.

(850)

Ur Smålandsposten N:o 47 Torsdagen den 22 April 1886.

Borgenärerna uti
Tunnbindaren A. Roséns i Wislanda konkurs kallas till sammanträde å Herr Johan
Lindahls Hotell derstädes den 5:te nästkommande Maj kl. 3 e.m. för bestämmande af förvaltningsarvode samt huru
förhållas skall med boets osäkra fordringar,
äfvensom att besluta öfver andra konkursboets angelägenheter.
Wislanda den 20 April 1886.
Konkursförvaltningen.
(1352)
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Ur Smålandsposten N:o 57 Lördagen den 15 Maj 1886.
Gåfva till föreningen för Smålands fornminnen och kulturhistoria:
Af chargé d´affaires m.m. d:r G. O. Hyltén-Cavallius, Sunnanvik:
Spira med vindflöjel, af jern, med ornamenter. Höjd 3 fot 4 tum. Å flöjeln är inhugget:
”Anno 1729”. Har fordom varit uppsatt på taket af träkyrkan i Gamla Wislanda.
Spiran, som blifvit förfärdigad under prosten Elias Wiesels tid, blef vid kyrkans rifning
på 1790-talet försåld till en hemmansegare i Röckla, Wislanda socken, å hvars stugutak
hon varit uppsatt intill hösten 1884, då hon nedkastades af stormen och öfverlemnades till
gifvaren.

Ur Smålandsposten N:o 60 Lördagen den 22 Maj 1886.
Dödsfall.

Prima ny Portland Cement
från Lomma cementfabrik billigt hos

Tillkännagifves
att
Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade make
Hemmansegaren

(1532)

N. P. Svensson,
Wislanda.

Aron Magnusson,

I ett stilla och godt hem

som stilla och fridfullt sfled i dag å
Målerås, i en ålder af 59 år, 9 månader
och 10 dagar, djupt sörjd och saknad af
en åldrig moder, mig, barn och barnbarn
samt talrika slägtingar och vänner.

på landet, knappt tio minuters väg från
jernvägsstation, kan ett äldre fruntimmer
blifva inackorderadt i slutet af sommaren
eller början af hösten mot billiga vilkor. På
samma ställe kan ock en ung flicka, som
vill lära matlägning och finare handarbete,
blifva inackorderad mot en årsafgift af 275
kronor.
Svar torde sändas till ”B. W.”, Wislanda.

Sv. Ps.b. 440, 2 v. och 480.
Wislanda och Målerås den 20 Maj 1886.
Catrina Magnusson.
(1693)

(1675)

Ur Smålandsposten N:o 62 Torsdagen den 27 Maj 1886.
Vid exekutiv auktion, å Wexiö landskansli, sistlidne tisdag inropade kronolänsman C. E.
Hjertqvist för 6,200 kr. Sven Perssons i Byabacken ¼ mtl Byabacken saluvärderadt till
6,000 och taxeringsvärderadt till 6,500 kr.

Ur Smålandsposten N:o 71 Lördagen den 19 Juni 1886.
Attentat eller ej? Då, efter slutadt ”bränvinsting” i Ljungby, domaren och åklagaren
samt deras biträden jemte några andra personer med den från Ljungby kl. 4,45 e.m. i
torsdags afgående ångdressinen afreste från platsen, varsnade en af passagerarne emellan
Tutaryds och Ryssby stationer nere å jernvägsskenorna upplagda stenar. Upptäckten
skedde så nära dessa att dressinen ej hann stoppas, men farten saktades så mycket att
ingen urspåring inträffade, hvilken enligt förarens utsago, svårligen kunnat undgås om
man fortfarande kört med full fart.
Som stenarna voro af blott en knuten hands storlek, är visserligen den möjligheten icke
alldeles utesluten, att de kunnat ditläggas af okynniga barn, men då händelsen inträffade
just med detta tåg, hvilket efter hvad alla visste, medförde alla de med tåget officierande
personer, hvilkas arbete är afsedt att lända den i orten synnerligen omtyckte och afhållne
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svaranden till förfång, är det lätt förklarligt att man i tilldragelsen också vill spåra tillstymmelsen till ett attentat tillstäldt af någon person med vakna sympatier och slumrande
samvete.

Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 26 Juni 1886.
Dödsfall.
Olyckstillbudet å Wislanda-Bolmens jernväg. Under reservation återgifva vi ett nytt
meddelande om denna egendomliga och här i
orten dessbättre högst ovanliga tilldragelse. En
brefskrifvare till oss yttrar:
efter svårt lidande stilla och fridfullt fick
”Upplysningsvis vill jag meddela, att med
ingå i den eviga hvilan i dag kl. 5,20
attentatet å Wislanda-Bolmens jernväg före.m., i en ålder af 24 år, 6 mån. och 23
dagar, djupt saknad af föräldrar, broder
håller sig så, att tvenne pojkar om hvardera 9
och syster, slägtingar och många vänner,
år, boende i Tutaryd, utlagt de 3:ne småstetillkännagifves endast på detta sätt.
narne af hönsäggs storlek, men dessa stenar
Wislanda prestgård den 25 Juni 1886.
lära af skakningen, åstadkommen genom tågets
Gustafva Ling,
A. Fr. Ling.
framfart, nedfallit från skenan redan innan
f. Wickbom.
2 Cor. 5: 1. 1 Joh. ep. 1: 7.
tåget kom fram till desamma och voro alltså
Sv. Ps. 487.
oskadliga”.
( 2053)
Vidare hafva vi från stationsinspektoren i
Ljungby erhållit följande meddelande:
”Till undanrödjande af de misstankar, som genom notisen i Eder tidning af den 19
dennes under rubrik ”Attentat eller icke?”, blifvit framkastade mot denna orts lugna och
fredliga befolkning, anser jag det vara en pligt att härmed delgifva allmänheten, att de
trenne stenar, som placerats å jernvägsskenorna strax invid Tutaryds station kort före
ångvagnens passerande mot Wislanda torsdagen den 17 dennes, i okynne och oförstånd
blifvit ditlagda af tvenne 7 och 9 års gamla gossar, söner till hemmansegaren Johan
Alfred Carlsson och torparen Johannes Gustafsson i Tutaryd Östregård. Genom noggranna spaningar af jernvägens egna tjenstemän ha fullständigt ljus i denna genom
tidningsnotisen upprörande sak vunnits och våldsverkarne efter med dem hållet förhör
med vederbörlig näpst befordrats”.
Att
vår käre, yngste son

Henrik Gustaf Ling

Ur Smålandsposten N:o 79 Lördagen den 10 Juli 1886.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
Gud i sitt allvisa råd efter ett långvarigt
lidande behagat hädankalla
vår ömt älskade broder
Handlanden

Jonas Bengtsson,
som stilla och fridfullt afsomnade å
Wexiö Lazarett i dag kl. 7;10 e.m., i en
ålder af 32 år, 8 månader och 29 dagar,
djupt sörjd och saknad af oss, slägt och
talrika vänner.
Wislanda den 8 Juli 1886.
Syskonen.
Sv. Ps.-B. n:o 170.
(2163)
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Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 17 Augusti 1886.

Timmerhandlare, gifven akt!
Afvikne Timmerhandlare Gustaf Häggs
i Wislanda timmerlager, väl sorteradt i
längder och dimensioner, kommer att å
offentlig auktion för konkursmassans
räkning försäljas Tisdagen den 24 Aug.
kl. 10 f.m.
Vid samma tillfälle försäljes massan
tillhörige: en jordlägenhet med ladugård,
ett bättre lösbo, linne-, gång- och sängkläder m.m. m.m.
Wislanda den 10 Augusti 1886.
Konkursförvaltningen.
(2516)

Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 7 September 1886.

Lingon
uppköpas Måndagar, Onsdagar och Fredagar å Wislanda station, och betalas
med kr. 1,50 kubf. för rena och vackra,
för direkt export på Tyskland af
(2764)
P. J. Lindberg.

Ur Smålandsposten N:o 107 Tisdagen den 14 September 1886.
Dödsfall.
Att
den Högste efter sitt allvisa råd behagat
hädankalla min innerligt älskade make
Patron

Saul Emil Fredrik Ernst Mackeprang
på Hästhagen, Wislanda Måndagen den
13 September 1886 kl. half 1 e.m., i en
ålder af 67 år, 4 mån. och 29 dagar, djupt
sörjd och saknad af mig, en fosterson, 3
bröder samt slägt och många vänner,
varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Charlott Mackeprang
född Hertel.
Jeremias 31 k. 3 v. Matheus 5 k. 9 v.
Sv. Ps.-B. N:o 484, 4 v.
(2860)
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Ur Smålandsposten N:o 107 Tisdagen den 14 September 1886.
Auktion.

Medelst offentlig auktion,
som å stället förrättas Torsdagen den 16 innevarande
månad kl. 10 f.m., låta borgenärerne uti Landtbrukaren
A. J. Ingemarssons i Lindås konkurs till den högstbjudande försälja konkursmassans fasta egendom, utgörande följande, i sambruk varande hemmanslotter,
nemligen: 1/16 mantal kr. sk. Lindås Östregård, 3/16
mtl ibm Vestregård samt 1/24 mtl Kalkatorp, beläget i
Wislanda socken och Allbo härad, 0,2 mil från Wislanda jernvägsstation samt intill sockenkyrkan, utmed
allmän väg. Till egendomen, som är väl bebygd med
ett större tvåvåningshus med nödiga uthusbyggnader,
häfdas 50 tunnland god men stenbunden åkerjord, äng
och betesmark af god beskaffenhet. Egendomen
underhåller ett par hästar och 18 fäkreatur och finner
god afsättning för gårdens produkter vid den närbelägna jernvägsstationen. Ymnig skogstillgång finnes, derutaf en myckenhet till afsalu. I egendomen finnas inteckningar, hvilka få af en köpare öfvertagas.
Köpevilkoren tillkännagifvas vid auktionstillfället
och skall en blifvande köpare då vara beredd att aflemna godkänd borgen för köpeskillingens fullgörande.
Alfvestad den 9 September 1886.
(2826)
C. E. Hjertquist.

Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 16 September 1886.
Stöld af en vagn, begicks nyligen i närheten af Wislanda. Ett sämre fordon lemnades
istället. Tjufvarna synes ha varit lokaliserade.

Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 2 Oktober 1886.

Lösöre-Auktion.
Genom offentlig auktion, som förrättas
å stället Fredagen den 8 nästkommande
Oktober med början kl. 10 f.m., låta borgenärerna uti Stationsskrifvaren Edvard
Schultz i Wislanda konkurs till den
högstbjudande försälja konkursmassans
lösegendom, bestående af silfver, koppar, malm-, jern- och blecksaker, glas
och porslin, diverse möbler, sängkläder
och linne; en droska, ett bokskåp samt en
rikhaltig samling böcker af såväl svenska
som utländska författare, m.m.
Godkände köpare erhålla 3 månaders
anstånd med betalningen.
Wislanda den 25 September 1886.
Konkursförvaltningen.
(3012)
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Ur Smålandsposten N:o 118 Lördagen den 9 Oktober 1886.
Tjufvar, hade natten till sistlidne lördag gästat hr. Johan Lindahls i Wislanda källare och
tillgripit matvaror, särskildt vildt i betydlig mängd. Man antar, att de just icke varit långväga ifrån.

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 16 Oktober 1886.

Bouppteckning
kommer att hållas Tisdagen den 19 dennes i Hästhagen efter den aflidne Patron
E. Mackeprang, hvarför alla, som med
sterbhuset hafva ouppgjorda affärer, då
eller dessförinnan torde derom mig underrätta.
Wislanda i Oktober 1886.
(3240)
A. Rathke.

Ur Smålandsposten N:o 126 Torsdagen den 28 Oktober 1886.
”Han kunde icke vika, blott falla kunde han.” Då uppgående blandade tåget från Malmö i torsdags nyss lemnat Vislanda station, uppskrämdes passagerarne genom upprepade
varningssignaler. En äldre, något drucken man promenerade helt lugnt spåret framåt och
gjorde ej, trots de gälla hvisslingarna, minsta min af att ”vika”. Det lyckades, med tillsättande af alla bromsar, lokomotivföraren att stanna tåget, men först då lokomotivet var
så nära, att det vidrörde mannen. Betjeningen sprang af tåget och vräkte den halsstarrige
karlen ner för banvallen, der han, skakade sitt paraply, blef liggande medan tåget passerade, utan att skänka det samma en blick. Några bastanta örfilar var nog det enda straff
han fick för sitt tilltag.

Ur Smålandsposten N:o 137 Tisdagen den 23 November 1886.
Fattighjonet Lejons död, om hvilken gingo så många fula rykten i Wislandatrakten,
synes hafva timat tillfölje af naturliga orsaker, att döma efter protokollet af den rättsmedicinska besigtningen af vigtiga likdelar. Detta protokoll innehåller nemligen, att vid
undersökningen hvarken fosforsyrlighet anträffats och arsenik endast i så ringa grad, att
förgiftning derigenom omöjligen kan anses hafva egt rum.
Således hade Lejon ändå ätit arsenik, underlig diet för en fattighusgubbe!

Ur Smålandsposten N:o 138 Torsdagen den 25 November 1886.
Till direktörsuppleant i Kristianstads enskilda banks kontor i Wislanda efter timmerhandlanden Ingemar Svensson, hvilken afsagt sig förtroendet, har styrelsen förordnat
hotellvärden Johan Lindahl i Wislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 152 Torsdagen den 30 December 1886.
Wislanda ångsåg, med qvarn och tillhörande inventarier har för 10,500 kr. och med
tillträdesrätt den 1 instundande januari af hr Ingemar Svensson i Wislanda försålts till hrr
G. Frostensson och J. Gummesson i Liatorp.

Ur Smålandsposten N:o 1 Tisdagen den 4 Januari 1887.

Vid Ångsågen i Wislanda
uppköpes dagligen från och med nästa 3
Januari: Sågkubbar enligt priskurant, som
för allmänheten tillhandahålles.
Liatorp i December 1886.

G. Frostenson & N. J. Gummeson.
(53)

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 8 Januari 1887.
En sällsynt vigsel, förrättades nyårsafton i Wislanda kyrka, då döfstumme skomakaren
Aron Magnusson från Krokshult och likaledes döfstumma Kristina Johansdotter från
Lundboholm i Wislanda socken sammanvigdes. Den högtidliga akten förrättades af v.
pastor Malmqvist med biträde af direktör Fæltenberg på Rephult. Efter aktens slut voro
de båda vigselförrättarne inbjudna till brudens hem, der ett tal hölls af pastor Malmqvist.
W. Bl.

Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 20 Januari 1887.
Predikan för döfstumme, hölls i Wislanda, sistlidne söndags eftermiddag å folkskolehuset nära Wislanda jernvägsstation af döfstummissionären Nordlander ifrån Stockholm i
närvaro af 19 döfstumme. Ett mindre antal fullsinnade personer bevistade gudstjensten.
De vanlottade hafva önskat att på detta sätt få till hr. Nordlander framförd deras hjertligaste tacksamhet.

Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 1 Februari 1887.
Från Wislanda, skrifves till oss:
Få samhällen torde hafva så pass betungande allmänna utgifter som Wislanda, om man
besinnar att kommunalskatten här utgår med nära 10 kronor per bevillingskrona.
- Kronolänsman Berglund passerade för ett par dagar sedan Wislanda efter att inför länsstyrelsen i Karlskrona hafva afgifvit rapport angående sina forskningsresor efter vittnen
mot en del bränvinsbrännare inom Blekinge län.
Det kan tagas för gifvet att åtal äfven inom detta län kommer att väckas fortast möjligt,
att döma af de upptäckter hr. Berglund gjort.
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Ur Smålandsposten N:o 18 Tisdagen den 15 Februari 1887.
Tågmissöde. Från Wislanda skrifves till oss: Vid vagnsvexling å Wislanda station med
nedgående blandade tåget, fredagen den 11 dennes, urspårade en lastad godsvagn, men
tack vare den hårdt tillfrusna marken, drogs vagnen af maskinen upp på spåret igen, och
var tåget färdigt afgå endast 10 minuter efter den i tidtabellen utsatta tiden.

Ur Smålandsposten N:o 38 Lördagen den 2 April 1887.
Dödsfall.
Huru det såg ut i farfarsfars fars tid, kan
man, skrifves till Smålandsposten, ännu på
något enstaka ställe få se den gamla smålandsbygden. Uti …..eds församling finnes ett ställe,
som bebos af två gamla personer, man och
hustru som lefva ett orginelt lif. Stugan är en
gammal s.k. ryggåsstuga, som utan annan
Hanna Maria Eggertz,
panelning på åsarne, som uppbära taket, än ett
född Forssander,
underlag af bräder, som torftaket ligger på.
som stilla och fridfullt afsomnade i Jäths
prestgård den 30 Mars 1887 kl. 12 på daStugans inre upptagas till 2/5 delar af muren,
gen, i en ålder af 71 år, 11 mån. och 11
som innehåller spis och bakugn. Enligt sägen
dagar, djupt sörjd och innerligt saknad
var der fordom bräder till golf, och genom
af barn, barnbarn, bröder, slägtingar och
noggrann forskning kan man få se spår af gamvänner.
malt trävirke der och hvar jorden, som numera
Math. 5 v. 9.
Sv. Ps.-B. N:o 492 vv. 10, 11, 12. 477 v. 8.
utgör golf. Möblerna utgöres af en större s.k.
(1163)
innebygd skåpsäng, som upptager 1/5 af rummet, vidare är der en gammal soffa, ett bord
och några stolar, af enklaste konstruktion.
Köksattiraljen är i förhållande till den öfriga
Att
möbleringen och utgöres, förutom ett par gryf. d. Timmerhandlaren
tor, till största delen af halfrunda urholkade
trädstammar eller s.k. tråg af alla storlekar.
Hönsen hafva sin bostad i stugan och lefva
från Wislanda efter några dagars sjukdom afled i Fargo, Dakota Co, Nordmed de gamla uti broderlig sämja och endrägt.
amerika, den 14 Mars 1887 kl. 1,45 e.m.,
Sitt bo reda hönsen nere vid ändan uti det åldi en ålder af 39 år och 14 dagar, varder
riga
parets ofantliga säng, der de hafva god
härmed tillkännagifvet.
plats,
så att om både folk och fjäderfä, ligga uti
Den aflidnes slägtingar.
sängen,
de ej behöfva vara rädda att sparka
(1164)
benen af hvarandra. Om vintern då kölden är
sträng, händer det ofta att far tager in en ko
eller kalf, som får sin plats bortom spiseln vid dörren, och får qvarblifva der tills det blir
blidväder. Spjellet ligger ofvanpå spiseln, och öppnas och stänges med en häfstång, som
går ned om förstugudörren, så att man måste gå ut hvar gång man skall öppna eller stänga
spjellet.
Den oumbärliga handqvarnen har fått sin plats i – fähuset på fårkätten och nästan alltid
brukar der vara ett par gumsar, som slåss om den höga ståndpunkten. Det är ej fattigdom
som trycker dessa gamle, ty de hafva en egen hemmansdel utan skuld, och det är ej
många som hafva det nu för tiden, utan det är blott ett envist fasthängande vid fädernas
seder.
En åker hafva de som ligger ett stycke från inegorna, på andra sidan ett kärr, och dit bära
de gödseln, men ”suck”, och om någon frågar dem hvarför de ej dika ut kärret så att de få
väg dit så svarar de: ”Det har gått förr på samma sätt och derför kan det gå för oss”.
Tillkännagifves
att
Gud efter sitt allvisa råd behagat
hädankalla
Kyrkoherden A. E. Eggertz´efterlemnade
maka

Gustaf Hägg
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Ur Smålandsposten N:o 39 Tisdagen den 5 April 1887.
Sammanträde.

I anledning af

Samtlige borgenärer uti A. J. Ingemarssons i Lindås konkurs kallas härmed till
sammanträde uti Sergeant N. P. Svenssons
i Wislanda bostad den 12 nästkommande
April kl. 3 e.m. för att bestämma förvaltningsarvode samt mot företeende af originala fordringsbevisen lyfta 5 % utdelning,
äfvensom att öfverlägga och besluta i möjligen andra konkursen rörande frågor.
Wislanda den 30 Mars 1887.

Konkursförvaltningen.

Peter Ohlssons i Trästen efter inställelsedagen gjorda bevakning i Timmerhandlaren Gustaf Häggs i Wislanda vid Allbo
häradsrätt anhängiga konkurs har förhör
med parterna blifvit utsatt att hållas den 1
Juni detta år klockan 1,35 e.m. å jernvägshotellet i Alfvestad, hvilket kungöres.
Alfvestad den 1 April 1887.

Domare-embetet.

(1196)

(1152)

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 28 April 1887.

Utsädeshafre,

Se hit!

utmärkt vacker, till salu à 7 kr. pr tunna.
Ströby pr Wislanda den 26 April 1887.

Undertecknad anländer till Wislanda den
29 dennes med ett stort lager af Gemla och
Tyska leksaker. Särskildt må nämnas
croquetspel, kransar med käppar, skottkärror, vagnar, krattor, spadar m.m. En del
leksaker och andra artiklar realiseras till
underpris.
Lokalen blir hos Stationsskrifvare
Schultz.

(1488)

Carl Söderström.

Inventiös vindpump. Brukspatron N. N.
Ascan på Ohs har å sin egendom Hinsekind
låtit uppsätta en pump, som är afsedd till
tömmande af diken å odlingarne, och ej
(1480)
Amelie Peterson.
fordrar annan drifkraft än vinden. Den liknar, säger vår meddelare, på afstånd en väderqvarn, men har ej mindre än åtta vingar. Den sinnrike konstruktören är en stationskarl
från Wislanda station, som redan uppsatt flera dylika pumpar. Priset lär gå till något öfver
300 kronor.
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Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 30 April 1887.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla
vår ömt älskade dotter
Fotografen

Martina Josefina Lindgren,
som i tron på sin Frälsare stilla och fridfullt afsomnade i Wislanda den 28 April
kl. 9,30 e.m., i en ålder af 37 år, 1 mån.
och 24 dagar, djupt sörjd och saknad af
oss, syskon, slägt och talrika vänner.
Herslöf den 29 April 1887.
J. C. Lindgren,

N. M. Lindgren.

född Hellberg.
Sv. Ps. 473 vv. 4, 5
(1518)

Ur Smålandsposten N:o 58 Lördagen den 21 Maj 1887.
En ny ångvagn, rymmande 40 personer, lär under sommaren, lemna en välbehöflig hjelp
vid personbefordringen å Wislanda – Bolmens jernväg, der det synes vara väl obeqvämt
för resandena med endast ett tåg om dagen, och der trafiken ej är nog liflig att kunna
betala två vanliga bantåg.

Ur Smålandsposten N:o 62 Tisdagen den 31 Maj 1887.
Ett barnamord, trodde man sig häromdagen ha kommit på spåren i Wislanda, då i
kyrkogårdsmuren fanns instucken en mindre trälåda med ett barnlik inuti. Vid närmare
undersökning befanns att lådan placerats i muren för 6 veckor sedan och att intet brott här
förelåg, utan att ett dödfödt barn af äkta *föräldrar utaf fadern begrafts på nämnvärda
ofullständiga sätt. *Handlanden Jonas Danielsson o.h.h. Hilda Petersdotter, Vislanda station n:o 18.

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 11 Juni 1887.
Olyckshändelse. Från Wislanda skrifves till oss: Måndagen den 6 dennes erhöll en 15årig yngling från ett torp under Oby i Blädinge socken af ett hästkreatur ett så våldsamt
slag i hufvudet att han i sanslöst tillstånd måste bäras till sitt hem, hvarifrån han nu är
transporterad till lasarettet i Wexiö. Slaget träffade tinningen och örat, så att blodet strömmade.
Huruvida ynglingen kan räddas till lifvet är ännu ovisst. Fadern, som genast efter
olyckshändelsen anlände, afsvimmade vid åsynen af sin illa tilltygade son.
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Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 16 Augusti 1887.
Aflyst bro. Den s.k. Ströby bro, belägen på nyanlagda vägen mellan Vislanda och Huseby, är för ombyggnad från den 15 till den 29 innevarande månad för trafik aflyst.
Vägfarande hänvisas att under tiden taga vägen om Grimslöf och Ströby byar.

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 23 Augusti 1887.
Sammanträde.

För att granska sysslomännens redovisning och upprättade utdelningsförslag i nedannämnde konkurser,
nemligen:
Timmerhandlanden Gustaf Häggs i Wislanda, Lars Fribergs i Hult, Stationsskrifvaren E. Schultz´ i Wislanda och Anders J.
Ingemarssons i Lindås, kallas härmed
samtlige borgenärer till sammanträde å
Hotellet i Wislanda Lördagen den 27 dennes kl. 10 f.m.
Alfvestad den 15 Augusti 1887.
(2615)

Rättens ombudsman.

Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 27 Augusti 1887.
Eldsvåda, ödelade häromdagen en ny ladugårdsbyggnad belägen vid Wislanda station
och tillhörig soldaten Karl Svärd från Hönetorp. På samma gång förstördes en del bräder
m.m. af elden. Snickaren N. P. Magnussons mangårdsbyggnad belägen helt nära intill det
uppbrunna huset, fredades blott med svårighet från lågorna. Elden hade uppkommit
genom i nejden bedrifven mossbränning. Svärd hade intet försäkradt och är förlusten för
honom mycket kännbar.

Ur Smålandsposten N:o 103 Lördagen den 3 September 1887.
Dödsfall.
Att
Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla
min ömt älskade maka

Maria Andersson,
född Håkansson,
som efter en längre tids tärande sjukdom
stilla afled i Wislanda Onsdagen den 31
Aug. 1887, i en ålder af 60 år och 4 dag.,
djupt sörjd och saknad af mig, en broder,
två systrar samt öfriga slägtingar och
vänner, varder endast på detta sätt
tillkännagifvet.
Peter Andersson.
Sv. Ps.b. N:o 480.
(2788)
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Ur Smålandsposten N:o 106 Lördagen den 10 September 1887.
Eldsvådetillbud i likrum. Häromnatten förekom i Wislanda tillbud till eldsvåda i ett
rum, der en nyss afliden *qvinna stod lik. En af husets folk var på natten inne i rummet
och lyste sig med en vaxstapel. Dervid råkade ljuset komma för nära sängomhängena,
som fattade eld. Gardinen brann hastigt upp och elden spred sig vidare till sängkläderna
och likets klädnad, som vardt rätt illa tilltygadt. Elden hämmades härefter med hjelp af
tillkommande personer.
*Hustrun Maria Håkansdotter f. 1827-08-27 Skatelöv, död 1887-08-31 Vislanda stn., hus n:r 12.

Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 15 September 1887.
Okynne. Då i söndags eftermiddag tåget till Wislanda från Karlshamn kommit mellan
Hemsjö och Hofmansbygd, inslungades en sten igenom fönstret i en kupé, i hvilken tre
resande befunno sig. Lyckligtvis blef ingen af dessa skadade. Man har nu fått reda på att
det var några minderåriga, som af okynne eller oförstånd utfört attentatet.

Ur Smålandsposten N:o 109 Lördagen den 17 September 1887.
Marknaderna i Wislanda och Hultet. Wislanda marknad förliden gårdag var mycket
talrikt besökt. Riklig tillförsel af kreatur förenades med någorlunda goda priser. Oxar med
13 qvarter betalades med högst 225 kr. paret. Paret oxar af mindre storlek betalades med
högst 170 kr. Kor varierade i pris från 45 till 90 kr.
Ingen utskänkning egde rum under marknadsdagen, och inga oordningar förekommo.
Hultets marknad i Skatelöf i onsdags hade äfven stor tillförsel af kreatur, och fram på
dagen blef handeln liflig. Priserna voro ungefär desamma som vid kreatursmötena på
platsen den senaste tiden. Ordningen var äfven der mycket god.

Ur Smålandsposten N:o 110 Tisdagen den 20 September 1887.

Herrar Qvarnegare!
En nykter, medelålders gift mjölnare med
mångårig praktik i skötandet af såväl
vattenqvarn som ångqvarn, samt försedd
med utmärkt goda vitsord från förrige
principaler, söker nu genast anställning.
Vidare upplysningar lemnas af Sergeant
N. P. Svensson, Wislanda.
(2965)

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 10 November 1887.
Vild ungdom. Vid Wislanda station hade ett par ynglingar, Karl August Fredriksson och
Fritiof Albert Petersson, förliden torsdag burit saker åt resande, Fredriksson fick drickespengar af en resande, och dervid kommo de bägge ynglingarne i gräl om en 10-öring. Till
följd af grälet lade sig Fredriksson på qvällen samma dag i försåt för Petersson och tilldelade honom med knif ett djupt sår i högra sidan af bröstet. Knifskäraren är icke mer än
16 år gammal. Den öfverfallne infördes samma dag till lasarettet i Wexiö, och ehuru han
lidit svår blodförlust, uppgifves det att han befinner sig utom fara.

137

Ur Smålandsposten N:o 139 Lördagen den 26 November 1887.
Panik å jernväg. Då ångvagnen, som trafikerar Wislanda – Bolmens jernväg, i onsdags
passerade från Bolmens till Ljungby station inträffade ungefär 10 minuter före vagnens
ankomst till Ljungby det missödet att det på ångpannan fästa glasröret, som visar vattenmängden i pannan, sprang sönder med en häftig knall, stark som ett skott. Kupén fyldes
ögonblickligen af en tjock rök så att det blef alldeles mörkt. Passagerne, hvilka befunno
sig i kupén framför maskinen, blefvo förskräckta och rusade mot dörren. Troende att ångpannan sprungit, och väntade ytterligare förödelse. Fönstret å dörren sönderslogs af en af
passagerarne, hvilken kröp ut genom detsamma, hvarefter han stående på fotsteget öppnade dörren, och sedan kastade sig af, rullande nedåt banvallen. En fru lär äfven gjort ett
dylikt hopp, ingendera skadade sig. En del passagerare förhöllo sig lugnare och stannade i
kupén. Snart var vagnen stannad och förskräckelsen förbi.
Lj. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 143 Tisdagen den 6 December 1887.
Utbjudes hyra.

Ett litet vackert boningshus
innehållande två rum med kök och veranda å nedra samt ett gafvelrum och vind å
öfra våningen med en liten trädgård omkring, beläget utmed stora landsvägen
mellan Wislanda och Alfvestad stationer,
finnes att hyra på billiga vilkor, passande
för en sömmerska med idkande af handel.
Den härå reflekterar torde hänvända sig
till kantor I. Johnson, Blädingenäs,
Alfvestad.
(3831)

Ur Smålandsposten N:o 145 Lördagen den 10 December 1887.
En mycket gammal loglykta, finnes, skrifves till oss, i Trästen af Wislanda socken. Den
är afsedd att uppbära tjärblosset, som fordom användes till lyse vid arbetet å logen, som
är försedd med årtalet 1441. Naturligtvis har man ingen absolut garanti för att detta
verkligen är tillverkningsåret, men att den räknar sin ålder i sekler torde kunna tagas för
gifvet.
Okynne. Härom natten uttogs en häst från stallet på gården Röshult i Wislanda socken af
några ynglingar, hvilka sedan hela natten utan lof använde djuret till ridt, skrifves till oss.
Då egaren till hästen på morgonen skulle gifva honom foder, fann han honom i illa medfaret skick samt alldeles löddrig af svett. Två af hästskorna hade fallit bort under den nattliga vilda ridten.
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Ur Smålandsposten N:o 148 Lördagen den 17 December 1887.
Olyckshändelse. Den 15 dennes blef en häst, som kördes af soldat Ring från Södra Ware,
Blädinge socken, vid Wislanda station skrämd och råkade i sken, skrifves till oss. Ring
kastades dervid ur vagnen och slog hufvudet mycket illa mot en vid vägen stående påle.
Den skadade infördes i ett hus vid vägen, och då han åter kom till sans klagade han öfver
lidanden i bröstet. I bakre delen af hufvudet hade han vid fallet från vagnen erhållit ett
krossår. Ring fördes senare på dagen till sitt hem, hvarest han för närvarande vårdas.

Ur Smålandsposten N:o 149 Tisdagen den 22 December 1887.
Vid den första predikan, som pastor Malmqvist efter sin transport från Wislanda till
Jönköping i söndags å. d. höll i Ljungarums kyrka, fanns bland åhörareskaran en gumma
från Wislanda, som gått den omkring 12 mil långa vägen endast för att ännu en gång få
höra den af henne omtyckte predikanten.
Sm. A.

Ur Smålandsposten N:o 154 Lördagen den 31 December 1887.
Entreprenadauktion å fjerdingsmannatjenst. Vid kommunalstämma i Wislanda den 28
dennes blef, skrifves till oss, befattningen såsom fjerdingsman för socknen erbjuden den
minstbjudande ifråga om fast lön. Lönen har under innevarande år varit 5 kr. Nu voro 2
vid stämman närvarande, hvilka båda ville ha tjensten, och underbjödo hvarandra, till
dess de till slut båda ungefär samtidigt erbjödo sig att vara fjerdingsman utan lön. Lotten
måste afgöra saken, och dervid fick den förutvarande tjensten åter, men mot nedprutande
af – hela lönen.
Upphöjda så småningom, blifva, skrifves till oss, soldaterna i Vislanda hädanefter i
sockenkyrkan. De hafva förut under gudstjensten alltid intagit nedersta bänken i kyrkan
närmast vapenhuset. Men på kyrkostämma den 28 dennes har nu församlingen medgifvit
dem rätt att år från år begagna en efter annan längre fram stående bänk. Man kan nu räkna
ut att de om några och 20 år, skola komma att sitta i öfversta bänken för att året derpå
nedflyttas till nedersta bänken igen. Beslutet fattades med stor majoritet och anses vara
föranledt af soldaternas missnöje öfver deras permanenta hittills varande plats i kyrkan.

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1888.
Ovanlig eldsolycka, timade, skrifves till oss, vid Piggaboda qvarn, Wislanda socken, en
natt under dagarne före jul. En qvarn, hvilken drifves med väderkraft, hade nemligen af
blåsten ryckts igång, och genom friktionen af de osmorda ståldelarne fattade pumpinrättningen eld samt nedbrann tillika med öfverbyggnaden vid pumpen. Ingen hade
under natten varsnat elden, hvilken lyckligtvis icke hade antändt qvarnen eller andra
närliggande hus.
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Ur Smålandsposten N:o 18 Lördagen den 11 Februari 1888.
Tillkännagifvanden.

I Wislanda
håller undertecknad emottagning för sjuka
personer den 2:dra och 4:de helgfria Måndagen i hvarje månad kl. half 3 e.m.
Början sker den 13 Februari.

A. L. Nordström,
(482)

Provincial-läkare.

Ur Smålandsposten N:o 25 Tisdagen den 28 Februari 1888.
Bageri jemte boningslägenhet
finnes nu genast att hyra vid Wislanda station. Hugande spekulanter hänvände sig
till egaren P. Andersson, Wislanda.
(735)

Ur Smålandsposten N:o 33 Lördagen den 17 Mars 1888.
Ett drama ur vagabondlifvet. Till *1. en gård å Kronobergs läns landsbygd kom för några dagar sedan en kringstrykande qvinna, Johanna Katarina Svensdotter från Svensboda
under Odensjö Mattisgård i Skatelöfs socken, och bönföll om husrum, enär hon var nära
att föda barn. Man var på stället föga benägen att inhysa den illa kända qvinnan, särdeles
under hennes nu långt framskridna hafvandeskap, men husbonden erbjöd sig istället att
skjutsa henne till hennes hemort. Så skedde äfven. På vägen öfverfölls den olyckliga af
födslosmärtor, och medan bonden iföljd af den kritiska situationen gick in i *2. en gård för
att söka skaffa husrum åt henne, framfödde den arma varelsen midt ute i blåst och bitande
köld ett barn i slädan.
Nu måste man lemna tak öfver hufvudet åt den qvinliga vagabonden och hennes foster.
Saken har anmälts hos länsstyrelsen i Wexiö, och vederbörande provinsialläkare är nu
beordrad att efter tagen kännedom om förhållandet ingifva utlåtande öfver detsamma.
*1. Gården Hesslemoen i Blädinge s:n, hos bonden Sven Magnusson. f. 1833 o.h.h Kristina Johannisdotter f. 1834.
*2. Gården Skövlemoen i Vislanda s:n, hos bonden Anders Johannesson f. 1835 o.h.h. Anna Andersdotter f. 1842.

Ur Smålandsposten N:o 40 Torsdagen den 5 April 1888.
Gårdsköp. För 2,060 kr. har soldaten J. Sköld från Fagerås af Sven Jonasson köpt 3/32
mtl Fållen i Wislanda socken. Tillträdet skedde genast.
Eldsvåda, ödelade natten till den 8 mars en hemmansegaren Anders Lindahl i Remmatorp, Wislanda, tillhörig magasinsbyggnad, hvari äfven brygghus var inrymdt. Ett rätt
betydligt parti spannmål och en mängd bykkläder blefvo äfven lågornas rof. Vinden låg
lyckligtvis icke mot mangårds- och ladugårdshusen, eljes hade dessa sväfvat i stor fara.
Egaren hade byggnaden försäkrad i pastoratets brandstodsbolag, men gör dock ansenlig
förlust. Man håller före att elden uppkommit genom någon bristfällighet i muren.
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Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 26 April 1888.

I Wislanda missionshus
håller Herr A. H. Berg föredrag Söndagen
den 29 dennes kl. 5 e.m., fritt inträde.
Måndagen den 30 kl ½ 8 e.m. föreläsning
öfver alkoholens inverkan på menniskokroppen, 25 öres entré.
(1570)

Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 28 April 1888.
Å kreatursmöte i Wislanda, den 26 dennes var tillförseln af kreatur god och handeln
ganska liflig. Priserna voro i allmänhet jemna och goda. Vackra 13 qvarters oxar såldes
för 300 kr., 12 qvarters dito betingade 250 kr., och 11 qvarters högst 220 kr., allt per par
synnerligt vackra. Kor varierade i pris upp till 100 kr.
Under dagen bestals ostförsäljerskan Anna Isaksdotter af en pojke på en portmonnä,
innehållande 23 kr. Den bestulna märkte när stölden, som skedde å stationens platform
före tågets afgång försiggick, men lyckades icke upphinna tjufven, som springande aflägsnade sig. I öfrigt var ordningen god vid kreatursmötet.

Ur Smålandsposten N:o 72 Torsdagen den 21 Juni 1888.
Rån af postbud och ohyggligt öfvervåld, skedde i tisdags omkring kl. 4 i den s.k. Ströby skog, då Husebypostbudet, 50-åriga enkan Ingrid Magnusdotter Prej var på hemväg
från Wislanda, der hon afhemtat post dels för Huseby bruk och dess omnejd och dels för
åtskilliga ställen, befintliga mellan Huseby och Wislanda, och dessutom uträttat kommissioner.
Gumman har i flera år gått med Husebyposten, och aldrig förr än förliden sommar blifvit
på något sätt skrämd eller öfverfallen. Då hände det emellertid ett par gånger att hon just
å nyssnämnda skog träffat en och samme karlsperson af misstänkt yttre, men folk hade
alltid befunnit sig i närheten på vägen, och endast detta hade skyddat henne, enligt hennes
egen fasta öfvertygelse, om rån och öfverfall från hans sida.
Hos hustru Stina Kajsa Moberg under Ströby, boende tätt vid vägen, hade hon alltid
lemnat in den post, som hörde till 7 gårdar och torp uti Ströbynejden. För henne hade hon
då i somras berättat sina farhågor för att bli rånad samt tillagdt: ”Glöm inte bort att gå och
titta efter, ifall jag någon gång skulle dröja alltför länge”. Hustrun Moberg har sedan ofta
följt enkan Prej mot Huseby och äfven mött henne vid återvägen från Wislanda.
Hustrun Moberg var af denna anledning den som först i tisdags e.m. begynte frukta att
icke allt stod rätt till, när Prej dröjde mera än vanligt länge. Hon och hennes barn gåfvo
sig utåt vägen genom Ströby skog för att se om hon ej kom. Till slut tillkallades annat
folk och man började att söka på ömse sidor om vägen inne bland träden. Prejs väninna
var den som fann henne. Der skymtade kläder i buskarne 50 fot från vägen, och der låg
Prej öfverskjöld af blod, till hälften sanslös, slagen och rånad, postväskan var sin kos,
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men en korg innehållande småpaket, pressjäst m.m. samt lösbref och tidningar, afsedda
att lemnas inne hos hustru Moberg, lågo qvar. Sedermera fick man dock veta att Prejs
portmonnä, innehållande 2 kr. stulits ur korgen af rånarne.
Den slagna skjutsades till Huseby. Dit kallades d:r Karström från Wexiö. Kronolänsman
Berglund härstädes var vid läkarens ankomst till Huseby redan ute på spaning, han hade
tillkallats genom telefonbud. Kronolänsman Hjertqvist, inom hvars distrikt våldet skett,
var också i rörelse och hade derjemte afsändt fjerdingsmän att spana efter rånarne.
Hustru Prej kunde ej gifva några upplysningar om rånarne till att börja med. Ett slag af
en mankill hade nemligen snedt öfver hjessan nedåt högra ögat intryckt hufvudskålen, af
hvars yttre hårda yta en stor flisa af doktorn lossades alldeles fri, hvarpå underliggande
benhinna med instrument måste lyftas upp. Ögat var genom blodutgjutningar till ytterlighet uppsväldt, men ej då att märka skadadt.
Så småningom kunde Prej efter läkarebehandlingen erinra sig hur det gått till. Två karlar
hade kommit, ”Talat vänligt” med henne och så slagit till. De hade varit främlingar.
Spaningarne efter bofvarne pågår lifligt efter kronolänsman Hjertqvists ledning såväl
mot Alfvestad som Ljungby.
Hustru Prej infördes igår till Wexiö lasarett för åtnjutande af erforderlig läkarevård.

Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 23 Juni 1888.
Rånet af postbudet, Ingrid Magnusdotter Prej från Huseby, hvilket vi i torsdags utförligt
omtalade, gaf icke någon nämnvärd pekunier behållning åt de 2 hjertlösa bofvarne, ty den
röfvade postväskan uppgifves hafva innehållit endast värdelösa försändelser. Enkan Prejs
förut omnämnda 2 kronor, förvarade i den henne fråntagna portmonnän, hvardt deras
enda vinst.
Igår afton efterhörde vi å lasarettet enkan Prejs tillstånd efter det henne öfvergångna
svåra våldet. Hon var då vid full sans och febern var ringa. För så vidt ej hjerninflammation tillstöter, torde godt hopp finnas om den stackars gummans vederfående. Hon
sade sig minnas att den ene af de två karlarne, som först talat vänligt med henne och
sedan rånat och slagit henne, varit gråklädd samt haft rödt skägg. Det var jemmerligt att
höra den gamlas klagan: ”De hade väl inte behöfvt slå mig, gamle stackare, för att ta
väskan”! – Hon har gått med Husebyposten i omkring sex år.
Kronolänsman Hjertqvist lär i torsdags i Elmhult ha anhållit ett par vandrare, hvilka
dock fått gå igen, enär misstanken mot dem uppgifves hafva vara ogrundad. Väl vore
dock om de med ifver hörda efterspaningarne ledde till de två rånarnes gripande.
År 1888 den 16 Juni, intogos i härvarande handelsregister följande anmälanden:
af Lars Gustaf Frostensson och Nils Johan Gummesson i Liatorp om
fortsatt idkande af qvarn-och sågverksrörelse samt trävaruaffär i bolag
vid Wislanda jernvägsstation af Wislanda socken under firma Ångsågsbolaget i Vislanda. Hufvudkontoret är i Wislanda. Firman tecknas
antingen af båda bolagsmännen gemensamt eller ock af antagne prokuristen, Inspektoren Björn Björnsson;
af Emanuel Victor Wigforss i Vislanda af Wislanda socken om fortsatt
idkande af handelsrörelse derstädes under firma E. V. Wigforss.

Länsstyrelsen.
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Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 28 Juni 1888.
Rånade postbudet, Ingrid Magnusdotter Prej från Huseby, är fortfarande på Wexiö
lasarett och befinner sig på bättringsvägen. Svullnaden å högra ögat är nu borta, hvarjemte hon har god aptit. Hon lider naturligtvis af hufvudvärk, lätt förklarligt af det förfärliga dråpslaget, som träffade henne öfver hjessan. Alla närmare omständigheter vid
rånet ha emellertid fallit ur hennes minne, och omöjligt är ej att hon aldrig kommer att
erinra sig dem.
De två rånarne hafva ännu ej, såvidt här är bekant, blifvit anhållne.
Ett nidingsdåd, föröfvades den 21 dennes i Hästhagen, Wislanda socken, i det en illasinnad person sköt en på bete utsläppt större oxe ett hagelskott i bringan. Oxen, tillhörig
landtbrukaren S. M. Petersson, måste efter några timmar nedslagtas. Man tror sig vara
nidingen på spåren.
En annan korrespondent till W. Bl. uppgifver att den dödade oxen tillhörde enkefru
Mackenprang i Hästhagen.

Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 10 Juli 1888.
Genom fri och öppen auktion,
som förrättas vid Wislanda jernvägsstation
nästa Torsdag och Fredag den 12 och 13
dennes, låter Husegaren P. Andersson derstädes försälja husen N:r 11, 12 och 13 vid
Wislanda station för att tillträdas den 1
nästkommande September. Vid samma
tillfälle försäljes all dervarande lösegendom, bestående af guld, silfver, koppar,
tenn, jern- och träsaker, möbler af flera
slag, säng- och linnekläder, en större del
husgerådssaker af alla slag samt diverse
varor som ej uppräknas. För säkre köpare
lemnas tre månaders anstånd.
Auktionen börjar klockan 10 f.m. hvarje
dag.
Moshult den 7 Juli 1888.

J. P. Olsson.

(2637)

.

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 17 Juli 1888.
Dödsfall.
Tillkännagifves
att
vår lille käre son

Johan Albert,
född i St. Paul, Minnesota, stilla afled i
Wislanda den 2 Juli 1888, i en ålder af 8
år, 6 månader och 16 dagar, djupt sörjd af
föräldrar och slägtingar.
Saliga äro de som i Herranom dö
Martha Lisa Tenglin.
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Magnus Tenglin.
(2726)

Ur Smålandsposten N:o 84 Torsdagen den 19 Juli 1888.
Till Wislanda station, ankommo häromdagen 19 vagnar, som skola föras till Karlshamn
för mellersta Blekinge jernvägars räkning. De äro 4 första klass vagnar, 4 tredje klass
dito, 5 täckta godsvagnar, 4 täckta dito med broms, samt 2 postkupé- och tredjeklass
vagnar.

Ur Smålandsposten N:o 92 Tisdagen den 7 Augusti 1888.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 4 augusti.
(Ordf. v. häradshöfding C. Sandström.)

Fräck inbrottstjuf, kan med skäl kallas en 23-årig yngling, murare och sjöman till yrket,
hvilken natten mellan den 18 och 19 nästlidne juli från August Wilhelm Johansson i
Moshult, Wislanda, samt Anders Petersson, som vid tillfället befann sig i arbete å
Moshult, tillgripit från den förre ett silfverur med kedja, en börs innehållande 25 öre,
alltsammans värderadt till 13 kr., samt från den senare i en börs innehållande 12 á 13 kr.,
en snusdosa af nysilfver en ring, med vidhängande 3 nycklar och en knif, allt hade
samtidigt tillgripits och derjemte hade samtidigt tillgripits en hoftång och en spikborr
värde, 1,50.
Tjufven hade af kronolänsman Robért samma dag i Elmhult häktats efter telegrafisk
underrättelse från Moshultsborna om stölden.
Uppgifterna till polisförhörsprotokollet erkände den häktade nu uppförd inför rätten
under ett belåtet löje vara till stor del hopsmälda. Som exempel må nämnas att han
uppgifvit sig vara född i Helsingborg och heta August Andersson Palmberg, nu upplyste
han att han hette Nils Nilsson Palmberg, hemmahörande i Fjälkinge, Kristianstads län.
Då rättens ordförande förebrådde honom om att ha på detta sätt fört kronolänsman
Robért bakom ljuset, svarade han fortfarande under ett bredt grin, ”att länsmannen bedt
honom ljuga och då tyckte jag att jag så gerna kunde göra det som att tala sanning”.
Han uppgaf nu att han aldrig förr varit straffad eller tilltalad för brott, att föräldrarne ej
voro gifta, men båda funnes i Gärsås socken af nyssnämnda län.
Då rättens medlemmar värderade de stulna sakerna, stod den häktade och skrattade samt
menade på ”att de rent ruinerade honom” genom att uppskatta hans saker så högt. Han
sade ”att han köpt dosan, pungen och uret för tre månader sedan i Göteborg, och det
billigt, enär man ju alltid får det lite billigt, när man inte köper det nytt”. Då snusdosan
skulle värderas lade man märke till att den inskription den egt före stölden var likasom å
uret bortskrapad. Dosan måste hemtas ur cellen, enär Palmberg haft den med sig der och
han anhöll litet senare å det bestämdaste att få den med sig dit igen. På frågan ”Är Du
snusare?”, svarade han ”Nej, jag stoppar det helst i munnen, så har man någon nytta af
det”. Förebråelsen att stå och skratta derför att han ljugit och fortfarande ljög så fräckt
besvarades med orden: ”Jag har fått litet mer än andra, jag talar bara sanning och har inte
lärt på att smälla ihop historier. Vi hade bibliotek ombord, och der fans både lagböcker
och allt möjligt”.
Den häktade hade dagen förut varit i Moshult, och träffat målsegarne, pratat med dem
om klockbyte och till och med spelat kort med målsegare Johansson om en knif den han
förlorat men behållit. Under talet om klockbyte hade Palmberg vunnit kunskap om att
Johanssons broder, äfven boende i Moshult, egde ett guldur. Troligen hade detta legt
honom i hågen och föranledt inbrottet. Målsegarne hade icke legat i mangårdsbygnaden,
utan i ett annat, närbeläget hus, der inbrottet skett genom uttagande af ett fönster, utan att
de märkt det, och dervid hade sakerna, som ofvan uppräknats, tillgripits dels på bordet
och dels ur kläderna. Försök att gå in genom ett fönster i stora bygnaden hade äfven
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gjorts, men troligen hade tjufven skrämts. Tillgripna nycklarne tillhörde den chiffonjen,
der det omnämnda gulduret var förvaradt.
Målsegarne anhöllo att få beediga sin eganderätt till de hos Palmberg återfunna och förut
beskrifna sakerna hvilka tydligen voro deras tillhörigheter, men Palmberg bestred det
under orden ”De ska inte ha ett dugg, nej de ska betala mig 5 kr. för hvar dag de hindrat
mig, det är väl inte för mycket för en handtverkare, dosan behöfver jag med mig i cellen”.
Rätten trodde dock att Palmberg kunde lefva och ljuga utan sans. Något yttrande om
Palmbergs uttalande, att kronolänsman Robért borde göra honom sällskap i fängelset –
”derför att han inställde mig sade Palmberg och drog maten och dagtraktamentet ifrån
mig”, ansågo förmodligen samtidigt rättens ledamöter vara obehöfligt.
Uppskof med ransakningen beviljades till den 18 dennes för infordrande af prestbevis
för den häktade sedan försök härutinnan af åklagaren kronolänsman Hjertqvist, naturligtvis förgäfves gjorts i Helsingborg.
”Dom der sakerna Ni ta´tt från mig är inte värda så mycket som 15 kr. Jag behöfver en
annan nämnd att värdera dom ser jag”! Det var med dessa orden fräcke domptör Palmberg aflägsnade sig i följe af konstapeln, för att säkerligen i cellen fundera ut nya lögner.
Palmberg är stor, mörk, frisk och rödhylt. Han gör intrycket att på lek ha gifvit sig in på
brottets bana. Men början synes lysande och han torde komma att gå längre än de fleste.

Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 16 Augusti 1888.
Olyckshändelse med dödlig påföljd. Hemmansegare Peter Månsson i Lönshult af Wislanda socken var i onsdags förra veckan jemte sitt folk sysselsatt med höbergning,
hvarvid han sjelf stod i häcken och trampade lasset. Hästen, som stod förspänd, kunde ej
rigtigt stå still, men P. Månsson som var upptagen med sitt arbete gaf ej vidare akt derpå.
Vid ett häftigt ryck af djuret störtade han baklänges öfver häckkarmen ned på marken.
Den olycklige, som nästan genast förlorade sans och talförmåga, hemfördes och egnades
all möjlig vård. Efterskickad läkare kunde dock endast konstatera att bröstet betydligt
skadats så att ingen hjelp stod att finna. Och så kom döden två dagar efter olyckan. Den
aflidne, som var något öfver 50 år, och i burgna omständigheter, sörjes icke allenast af
maka och barn utan äfven, emedan han var en vänsäll och dugtig karl, af många vänner
och bekanta.
Makan till den nu så sorgligt aflidne jemte en dotter hafva sedan länge tillbaka lidit af
lungsot, och hafva intet hopp om vederfående. Förra året bäddades grafven åt en dotter
från samma hus, äfven hon ett offer för lungsoten. Härom någonsin kan man tala om en
hårdt pröfvad familj.
W. Bl.

Ur Smålandsposten N:o 98 Tisdagen den 21 Augusti 1888.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 18 augusti.
(Ordf. v. häradshöfding C. Sandström.)

Tvenne inbrott. Sjömannen och muraren Nils Nilsson Palmberg från Fjelkinge i
Kristianstads län, hvilken natten mellan den 18 och 19 sistlidne juli föröfvat inbrott och
stölder i Moshult, Wislanda, blef nu i målsegarens närvaro understäld fortsatt ransakning.
Palmberg hade som vi minnas, fräckt ljugit vid polisförhöret, det hade han fortfarit vid
ransakningen den 4 dennes. Då uppgaf han bl.a. att han aldrig varit straffad förut, men det
af åklagaren nu förskaffade prestbeviset upplyste att han den 3/3 1885 är dömd till 6

145

månaders straffarbete och 3 års vanfrejd för första resan stöld, att han under 1886 varit
häktad två gånger, misstänkt för stölder i Kalmar och Kristianstad län men båda gångerna
till följd af bristande bevisning, ej kunnat fällas till straff, samt att han tre gånger å Nya
hvarfvet varit ådömd tvångsarbete för lösdrifveri.
Palmberg, som inte begrep ”hur presten kunnat skrifva ihop så möcke” erkände dock
rigtigheten af alltsammans, med undantag af uppgiften att han skulle varit straffad för
första resan stöld. Han hade istället varit straffad för innehafvande af stulet gods.
Oagtade Palmbergs jäfsanmärkningar, afhörde rätten såsom vittnen Karl Johansson och
Johan Svensson i Wislanda i den del af målet der August Wilhelm Johansson i Moshult
var målsegare, samt dennes broder Olof Magni Johansson såsom vittne i den det ransakningen gälde målsegaren Anders Petersson i Wislanda, rätt. Samtlige vittnesmnålen visade att de saker, Palmberg vid häktandet innehaft, tillhörde målsegarne. Vittnet Johan
Svensson medhafde ett sönderslaget urglas, som passade och förut setat i den stulna
klockan, hvilket vittnet egt innan målsegaren Johansson bekommit den.
Palmberg sökte hela tiden skrämma vittnena med att de lätt kunde begå mened, en gång
påstod han att vittnet Svensson var berusad.
Åklagaren som begärde uppskof med målet förevisade härpå två ur och två urkedjor
samt en silfvermatsked, inknutna i en näsduk, hvilket allt upphittats af skolbarn vid
Gottåsa i en hagtornshäck den 18 juli på morgonen, medan Palmberg var inne å gästgifvaregården. Med undantag af silfverskeden, tillhörde detta hos Magnus Nilsson i
Löfhult tjenande drängarne Nils Magnus Johansson och Karl Magnus Petersson af hvilka
den förre nu var närvarande.
Äfven för denna stöld tilltalade nu åklagaren Palmberg, som nekade, för att någonsin
varit i Löfhult. Han medgaf dock att han från Elmhult natten till den 18 juli gått stora
vägen till Gottåsa och således passerat Löfhult, samt att han sofvit några timmar å Gottåsa
gästgifvaregård.
Med anledning häraf lät åklagaren kronolänsman Hjertqvist, anteckna till protokollet att
Palmberg vid före ransakningen uppgifvit att han legat i Elmhult samma natt, att han nu
uppger sig ha tillbragt i Gottåsanejden.
Målsegarnes husbonde Magnus Jönsson, hördes som vittne och intygade att hans drängar egde klockorna, af hvilka den ena var ett cylinderur af silfver, som nu tillhört vittnet.
Några saker af mindre värde hade samtidigt med uren tillgripits i Löfhult.
Rätten meddelade uppskof till den 1 september, för att bereda åklagaren tillfälle att förskaffa afstraffningsbevis rörande Palmberg samt för inkallande af den andre målsegaren i
målet, rörande inbrottsstölden i Löfhult.
Palmberg syntes idag ha förlorat en del af sin skrattlystnad, helst sedan han tvetalat sig
beträffande upphållsorten natten till den 18 juli. Han lät förstå att han emnade resa åt
Amerika, hvilket såsom rättens ordförande också anmärkte, antagligen kommer att ”dröja
litet”.

Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 4 September 1888.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 1 september.
(Ordf. v. häradshöfding C. Sandström.)

För inbrottsstölder, häktade sjömannen och muraren Nils Nilsson Palmberg från
Fjelkinge i Kristianstad län framfördes. Åklagaren, kronolänsman Hjertqvist, företedde
afstraffningsbevis för den häktade, utvisande att han 1885 såsom förevunnen till första
resan stöld å tvenne ställen, af Westra Göinge häradsrätt blifvit ådömd straffarbete i 6
månader och förlust af medborgerligt förtroende i tre år utöfver nämnda strafftid.
Då rättens ordförande nu frågade Palmberg, som vid ransakningen den 18 augusti sagt
att han enbart varit straffad för innehafvande af stulet gods och ej för första resan stöld,
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om han nu bättre mindes huru härmed förhöll sig, svarade han: ” Nä! Det der hade jag
glömt. Det är väl på det sättet då”.
Domarens uppmaning att erkänna det han begått inbrottsstölderna i Löfhult och Moshult
under förra månaden möttes af Palmbergs hånande svar: ”Det har jag ingen lust att göra!”
Såsom målsegande anmäldes August Wilhelm Johansson i Moshult, Axel Svensson
samt drängarne Karl Magnus Petersson och Nils Magnus Johansson i Löfhult.
Såsom vittnen afhördes följande personer:
Urmakaren J. A. Pålsson i Wislanda igenkände det ur, som stulits från målsegaren A.
W. Johansson, och intygade att det af honom försålts till smeden Rosendal i Sjöby. Denne
hade sedan i sin ordning försålt uret, hvilket senast egdes af nämnde målsegare.
Pigan Maria Bengtsdotter berättade om förloppet då den häktade på morgonen den 18
juli varit inne å Gottåsa gästgifvaregård för att köpa mat och kaffe samt att Palmberg, när
barnen, som under tiden ute i en hagtornshäck hittat tjufgodset, bestående af de i Löfhult
tillgripne sakerna, kommit in och visat detsamma, så fort som möjligt gått från Gottåsa.
Soldat Sven Kling å Gottåsa berättade äfven om Palmbergs uppehåll å Gottåsa vid nyssnämnda tillfälle, och
Peter August Olofsson i Barnhult, upplyste att den kortlek, som Palmberg spelat bort i
Moshult till målsegaren Johansson, tillhörde drängen N. M. Johansson i Löfhult, som
samtidigt med de honom tillhöriga saker, som hittats i Löfhult förlorat kortleken, hvilken
nu uppvisades och igenkändes af Olofsson på en genom brytning märkt hjerter 6 i leken.
Med anledning af vittnesmålen lät Palmberg inveckla sig i en del motsägelser, som voro
nästan öfverbevisande att han jemväl begått stölden i Löfhult natten till den 18 juli.
På åklagarens begäran beedigade målsegaren A. W. Johansson att han var egare till
ifrågavarande cylinderur med kedja, samt att han vid kortspel med Palmberg vunnit den
hos honom anträffade kortleken. Målsegaren Axel Svensson fick beediga att han var
egare till en hoftång som Palmberg tillgripit i Moshult, och N. M. Johansson att just den
ifrågavarande kortlek blifvit honom frånstulen.
Derpå öfverlemnade åklagaren målet under yrkande af strängast tillämpliga straff, enligt
strafflagen 20 kap, å Palmberg för stölden i Löfhult natten till den 18 och stölden i
Moshult natten till den 19 nästlidne juli. Skärpande af straffet ansåg åklagaren böra ske på
grund af den häktades fräcka och otillbörliga uppträdande inför rätten.
Efter öfverläggning afkunnade rätten det utslag att Palmberg, som endast på grund af
hvad genom vittnens berättelser och annorledes framgått kunde fällas för stölden i
Moshult, jemlikt 20 kap. 1, 11, 16 och 18 §§ strafflagen, dömdes att få för andra resan
stöld hållas till straffarbete i 9 månader och vara förlustig medborgerligt förtroende i 5 år
öfver strafftiden.
Palmberg, som ansåg att det väl ej kunde bli ”för bättre”, förklarade sig nöjd, med
undantag deraf att han genom domen förlorade de kontanta penningar, som befunno sig i
en af de i Moshult stulne portmonnäerna.

Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 22 September 1888.
Å Vislanda marknad den 18 dennes var tillförseln af kreatur liflig. Prisen voro: för 13
qvarters oxar 375–400 kr., 12 qvarters 300–350 kr., samt för stutar 200–275 kr., allt per
par. Kor betalades med 60, 80 à 100 kr., beroende på godheten. Omsättningen med
slagtfeta kreatur var lifligast.

Ur Smålandsposten N:o 124 Lördagen den 20 Oktober 1888.
Två gånger bestulen, på kort tid har husegaren A. Andersson i Wislanda blifvit af såsom
man antar, kringstrykande personer. Första gången tillgrepos 20 kr., och andra gången
togs ett belopp af 5 kr. i penningar tillika med en silfvermatsked.

147

Ledsam marknadsresa. En träskomakare Qvinting från Wislanda vardt under senaste
Ljungby marknad öfverkörd af ”tattare”, hvilka kommo körande vägen fram i vild fart.
Manne fick sin ena fot illa skadad, så att han måste intaga sängen.
Olyckshändelse å jernväg. I onsdags middag blef å Karlshamn-Wislanda jernväg banmästaren Hansson öfverkörd af bantåget strax söder om Svängsta station. Han befann sig
å en dressin och hade – insomnat sittande på densamma, hvilket hade olyckan till följd.
Dressinen störtades ned från banvallen och Hansson fick högra handen afsliten, hvarjemte
han erhöll sår i hufvudet och å ena knäet. Han infördes till lasarettet i Karlshamn, och
enligt hvad vi sent i går förnummo, har nu handen amputerats. I öfrigt lär han befinna sig
efter omständigheterna tillfredställande och utom fara för lifvet.

Ur Smålandsposten N:o 1 Torsdagen den 3 Januari 1889.
Fredsföreningens medlemmar, inom Wislanda hade den 16 sistlidne december sitt
årsmöte, dervid hela styrelsepersonalen nyvaldes. Antalet ledamöter inom socknen uppgå
ännu blott till ett 30-tal. Till ombud vid Stockholmsmötet utsågs enhälligt hr. F. Borg i
Lekaryd. Till plats för föreningens sammanträden har församlingens skolhus blifvit upplåtet.
En stackars yngling, från Wislanda som ett par år haft drängtjenst i Danmark, har i höst
derstädes blifvit bestulen på sin mödosamt hoptjänta lön, 100 kr. Dessa voro bestämda för
reskassa för honom och hans fattiga mor, då de båda skulle utvandra till Brasilien, der
fadern sedan ett par år vistas.

Ur Smålandsposten N:o 2 Lördagen den 5 Januari 1889.
Lång kommunal verksamhet. Vid senaste decemberstämman afgick kommunalordföranden i Wislanda, hr. L. Lindahl i Lindås har, skrifves till oss, oafbrutet från 1862 eller
i 26 år innehaft förtroendeuppdrag inom kommunalnämnden eller kommunstyrelsen.
Under denna tid har han i sex år varit ledamot och vice ordförande i kommunalnämnd och
stämma, i 12 år varit ordförande inom desamma och i åtta år varit ordförande ensamt i
kommunalstämma hvarjemte en massa andra bevis på sockenmännens förtroende kommit
honom till del.

Ur Smålandsposten N:o 6 Fredagen den 18 Januari 1889.
Hygglig ungdom. En femtonårig pojke från Horjebodatrakten i V. Torsås var härom
dagen ute på ströftåg, antagligen för att bettla, och hade dervid bl.a. tillhåll på ett mindre
välkändt ställe i Vislanda. Derifrån begaf han sig mot Målaskogs jernvägsstation. Under
vägen begick han inbrott hos torparen Lindgren i Mjöhult, der allt husfolket för tillfället
var borta. Han tillgrep härvid omkring 2 kg. smör, en handduk, en liter nötter samt en
läggknif. Framkommen till Målaskog, träffade han der en lika god gynnare. I sällskap
med denne tillgrep han från en expedit hos handlanden J. Warberg en filt och en resfäll.
Härefter beredde sig den ene af sällskapet inträde i ett uthus, der han lade sig att sofva,
insvept i de stulna sakerna. Han påträffades der och fråntogs det stulna samt släpptes
derefter. På natten försökte lymlarne göra inbrott hos hr Warberg, men upptäcktes af husets folk. Då de sågo sig upptäckta, tog den ene vägen till skogen och försvann, under det
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den andre, vår Torsåsbo, gömde sig bakom ett träd. Då man försökte gripa honom der,
började han en runddans för att uttrötta förföljarne. Han fasttogs dock och är nu af vederbörande återförd till sitt hem i V. Torsås. Af de hos Lindgren stulna stulna sakerna återfick denne knifven; det andra tros tjufven ha gömt i skogen.
Groft okynne. På telefonlinien Vislanda-Bolmen ha i trakten af Mjöhult på en sträcka af
omkring en kilometer isoleringshattarne blifvit sönderslagna dels helt och hållet, dels ock
delvis. Det antages att okynnig ungdom roat sig med att kasta sten på hattarne. Det vore
önskligt att dylikt okynne erhöll allvarsam näpst.

Ur Smålandsposten N:o 8 Lördagen den 19 Januari 1889.
Stöld medels inbrott, begicks, skrifves till oss, förliden måndag hos hemmansegaren
Lindgren i Mjöhult, Wislanda socken, hvarvid tillgrepos omkring 2 kg. smör, en del
nötter och en läggknif. Husfolket hade för tillfället varit borta.
Samma dag föröfvades en stöld hos handlanden J. Warberg i Målaskog, hvarvid tillgrepos en resfäll och en filt från en handelsresande, som vistades hos hr. Warberg såsom
tillfällig gäst. Då denna senare stöld omedelbart efter dess föröfvande upptäcktes och man
verkställde efterspaningar, påträffades bakom en i närheten befintlig ladugård tjufven,
som helt lugnt hade lagt sig att sofva å de sist tillgripna sakerna. Det var en helt ung
”fackman”, knappast 15 år gammal. Han uppgaf att han var hemma i Horjebodatrakten,
Westra Thorsås socken och att en adertonårig kamrat varit i hans sällskap, men nu lemnat
honom. De hade jemväl begått den förstnämnda stölden vid Wislanda, och den derstädes
stulna knifven återlemnades också nu af den anhållne, hvilken på grund af sin ungdom
icke häktades utan blef genom vederbörandes försorg förd till sin hemort. Den andre, –
om der någonsin funnits en medbrottsling – afhördes icke och kunde ej trots ifriga
efterspaningar, anträffas.
Fläskprisen. Under sistförflutna veckan hafva vid Wislanda station uppköpts och afsändts ej mindre än 800 st. lefvande slagtfeta svin. Vid senaste svinmottagningen betalades 53 öre per kg.

Ur Smålandsposten N:o 10 Torsdagen den 24 Januari 1889.
Nykterhetsmöte i Wislanda, egde rum den 13 dennes, dervid sedan nykterhetsföredrag
hållits af riksdagsman A. G. Jönsson i Mårarp, framtogos följande resolutioner:
Att fördelarne af rusdryckerna inom ett land äro så försvinnande små, så att de förluster
som å andra sidan bringas af spirituosa drycker äro högt öfvervägande, samt
Att mötet som ansåg nykterhetsverksamheten inom orten behöflig, trodde att det bästa
medlet till nykterhetsarbetets tjenst vore dess bedrifvande ej blott genom föreningar utan
jemväl i hemmen och undervisning i skolorna.
En tredje fråga ansåg utrönande af orsaken till motståndet mot nykterhetsarbetet inom
orten, och trodde inledaren af denna fråga, hr. N. P. Svensson, att den vore att söka i
gammal vana vid spritdrycker, vinningslystnad och okunnighet om spritdryckers menliga
inverkan på menniskans helsa.
Mötet som hölls i missionshuset, var talrikt besökt.
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Ur Smålandsposten N:o 9 Tisdagen den 22 Januari 1889.
Dödsfall. I lördags afled i Wieslanda prestgård
församlingens åldrige kyrkoherde Adolph
Fredrik Ling. Han var född i Kånna 1812 af föräldrarne sedermera prosten, kyrkoherden
A. M. Ling och o.h.h. Eva Widergren. Student i
Upsala 1837 prestvigdes han i Wexiö redan
1839, blef komminister i Käfsjö 1851, tog passom i tron på sin Frälsare stilla och fridfullt
toralexamen 1862 och tillträdde Wieslanda pasefter några dagars sjukdom afsomnade
torat 1876. Tvenne gånger gift, första gången
Lördagen den 19 Januari 1889 kl. 7,30 e.m.,
med Charlotte Christin Bengtsson, dotter till
i en ålder af 76 år, 1 månad och 19 dagar,
djupt sörjd och kärleksfullt ihågkommen af
dåvarande kyrkoherden i Fryeled, andra gången
mig, son och dotter, slägtingar och tjenare,
med Gustafva Sofia Wickbom, dotter till assesvarder härmed tillkännagifvet
sorn och räntmästaren S. Wickbom, såg han det
Gustava Ling,
i öfrigt lyckligaste familjelif störas af dödens
född Wickbom.
täta besök i hemmet. Han öfverlefdes dock af
Sv. Ps. 207: 7, 8; 473: 4, 5 v.
sin andra maka och två barn, hvilka i det stilla
(340)
fridfulla herdatjället gåfvo hans de senaste åren
svaga krafter den ömmaste omvårdnad. Ehuru
kroppshyddan var bräckt, ville han icke förrän på allra sista tiden draga sig alldeles undan de
presterliga göromålen. Försakande för egen räkning och strängt sparsam under sin i fattigdom
genomlefvda ungdomstid, såg han småningom välståndet stiga öfver sin tröskel, samt öfvade
då i kretsen af en älsklig familj både hjertligt och gerna den gammaldags gästfrihet, som hör
till traditionen i våra presthus, ej minst det, der församlingsherdarne Wiesel, Hylten-Cavallius
och Eggertz lefvat och verkat.
Att
Gud till sig hemkallat min älskade make,
Kyrkoherden öfver Wieslanda och Blädinge
församlingars pastorat

Adolf Fredrik Ling,

Ur Smålandsposten N:o 12 Tisdagen den 29 Januari 1889.
Dödsfall.
Att
Gud i sitt allvisa råd hemkallat
vår älskade gosse

August Fabian Johansson,
som efter 14 dagars sjukdom stilla och
fridfullt afsomnade i Wislanda den 27
Januari 1889 kl. 1 f.m., i en ålder af 3
mån. 19 dagar, djupt sörjd af oss och en
broder samt slägtingar och vänner, hafva
vi den sorgliga pligten tillkännagifva.
Sv. Ps. 493.
Charlotta och N. P. Johansson.
(455)

Ur Smålandsposten N:o 13 Torsdagen den 31 Januari 1889.
En högtidlig likbegängelse, fick Wieslanda församlings aflidne kyrkoherde A. F. Ling i
tisdags. Många, deribland kontraktets alla prester, voro dertill inbjudne och än flere hade
samlat sig vid kyrkan, der jordfästningen förättades af t.f. kontraktsprosten D. Bergdahl,
hvarefter den bortgångnes brorson, kyrkoherden F. W. Ling från predikstolen talade öfver
Upp. bok:s 3:5. Prestafverna fördes af kyrkoherdarne S. J. Kronblad och J. Wirell.

150

Äreportar och annan vid sorgehögtider å landsbygden vanlig pyntning å inemot ett 40tal ställen å vägen mellan kyrkan och sorgehuset, men ännu mera det högtidliga allvaret
och rörelsen bland folkmassan vittnade om att den bortgångne fridsamme församlingsläraren varit afhållen inom sin församling.

Ur Smålandsposten N:o 17 Lördagen den 9 Februari 1889.
Dödsfall.

Tvenne lägenheter med

Att
Gud den högste efter sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min ömt älskade maka

två rum och kök i andra våningen samt
nödiga beqvämligheter finnas att hyra nu
genast eller den 1:ste nästkommande April
vid Vislanda jernvägsstation. Närmare
meddelar Konduktör C. J. Svensson.

Martha Lisa Tenglin
den 4 Februari 1889 i en ålder af 39 år, 7
månader och 6 dagar, djupt och innerligt
sörjd af mig, två små barn, slägt och
vänner, får jag härmed tillkännagifva.
Lönshult, Wislanda den 6 Febr. 1889.
M. Tenglin.
(629)

(666)

Konduktör C. J. Svensson född 1851-12-07 Asarum,
död 1934-11-05 Ljungby. Ägare till Vislanda stn N:o
20 (Johan Olsa´huset).

Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 19 Mars 1889.
Hemfridsbrott, begicks i dagarne hos enkan
Kristina Flink i Wislanda, utaf 60-årige f.d.
Att
Gud efter sitt allvisa råd behagat
grenadieren C. J. Klyft bördig från Pjetteryd.
hädankalla
Klyft, som ströfvat land och rike omkring, och
f. d. Kyrkovärden
speciellt i Norrland och hufvudstaden ockrat
på frälsningsarmens och goodtemplarordens
Magnus Svensson,
som efter långvarig sjukdom stilla afled i
barmhärtighet, har sedan tiden närmast före
Moen af Wislanda socken den 17 Mars
sistlidne jul slagit sig ned som något sorts in1889 kl. ½ 3 e.m., efter en lefnad af 71
hyseshjon hos enkan Flink. Det måtte emelår, 3 mån. och 3 dagar, djupt sörjd och
lertid icke i längden varit enkan kärt att låna
saknad af barn och barnbarn samt öfriga
Klyft hus, som han säkerligen skäligen klent
slägtingar och vänner, varder endast på
detta sätt tillkännagifvet.
godtgjorde, till för några dagar sedan hade hon
Sv. Psalmb. 478. Davids Ps 34 vers 5.
låst sig inne i stugan, för att visa Klyft att hon
(1226)
Barnen.
ville bli af med honom. Den mångförfarne
landtstrykaren lät sig emellertid ej afspisas på
så enkelt sätt, han bröt sig nemligen in och försökte begå nesligt våld mot enkan. Efter anmälan om saken hos kronolänsman Hjertqvist
blef Klyft häktad för sitt brott och afbidar nu å Wexiö cellfängelse ransakning inför Allbo
häradsrätt.

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 23 Mars 1889.
Olyckshändelse. Jonas Jönsson från Piggaboda Aspelund i Wislanda socken, när han
den 19 dennes skulle leda bort en ko, af henne blef ikullstångad. Vid fallet afbröt Jönsson
ena benet.

151

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 25 Tisdagen den 26 Mars 1889.
Inga herrar! Vislanda damer hade i lördags ordnat ett slädparti från hvilket alla ”otäcka
karlar” voro bannlysta med undantag af kuskarne. Slädpartiet, hvilket hade Blädinge som
mål, bestod af 24 slädar och räknade något öfver ett fyratiotal deltagarinnor. Efter återkomsten till Vislanda intogs kaffe, hvarefter damerna togo sig en svängom, hvilken icke
skall ha varit mindre liflig fastän kavaljererna voro utestängda.
En brefskrifvare säger att damerna med denna tillställning velat gifva herrarne betalt för
gammal ost. Desse senare hade nämligen för någon tid sedan ett litet slädparti till Gottåsa
med ty åtföljande bal och vid detta tillfälle hade det stora flertalet af de glada Vislandaflickorna icke fått vara med.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 27 Tisdagen den 2 April 1889.
Från dödens skördar. Sistlidne söndag vigdes till den sista hvilan stoftet efter förre
kyrkovärden Magnus Svensson i Moen af Vislanda socken. Svensson hade, utom det han
en längre tid pligttroget tjenstgjort som kyrkovärd, haft åtskilliga förtroendeuppdrag inom
socknen. Svensson var sedan några år enkling efter en syster till kyrkoherden J. Virell i
Skatelöf. Den gamle hedersmannen sörjes närmast af 8 barn, 5 söner och 3 döttrar. Han
var vid sitt frånfälle öfver 71 år gammal.
”Se allting är nytt vordet!” ha Vislandaborna skäl att utropa, säger en brefskrifvare hit.
Under loppet af två år har församlingen fått en ny kyrkoherde, ny folkskollärare, ny
organist, ny kommunalordförande och ny likvagn. Snart kanske man också får ny kyrkovärd.

Ur Smålandsposten N:o 42 Tisdagen den 9 April 1889.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 6 april.
(Ordf. v. häradshöfding M. Hasselrot.)

För svårt våld och hemfridsbrott, häktade förre grenadieren Carl Johan Klyft från
Pjetteryd, som sist uppehållit sig i Wislanda, der det åtalade brottet begåtts, underställdes
idag ransakning. Målseganden, enkan Christina Flink i Wislanda, vidhöll nu sina uppgifter till det företedda polisförhörsprotokollet. Klyft hade slagit sönder ett fönster till
hennes kök samt genom detsamma inträdt armen och afhaspat köksdörren. Han hade
derpå slagit henne så att näsa och mun blödt, samt för att på nesligt sätt våldföra sig på
henne. Han blef anmäld och häktad för förgripelsen den 14 sistlidne mars.
Enkan Flink anmälde att förut hade Klyft, som hyrt sig in i hennes stuga från den 9
november 1888 till den 1 sistlidne januari, ett par gånger varit våldsam mot henne, och
yrkade hon ansvar jemväl härför. Klyft flyttade icke ehuru han var tillsagd derom, den 1
januari. Hans saker står fortfarande qvar i målsegarens stuga.
Klyft – som är född den 9 december 1824, har tjenat grenadier för Klöxhult Södregård,
erhållit afsked 1864, undergått 3 månaders straffarbete för våld 1866, och är gift, men
1872 frånskild sin ännu lefvande hustru – är i fjor varnad för lösdrifveri. Han har nemligen fört ett kringstrykande lif, dervid upträdt som yrkestiggare – med bland goodtemplare – samt som ”tjufbotare”. Fått belopp af 340 kr. för han derunder samladt, och
påstod han idag också att ett ungefär så stort belopp medhafts, när han hyrt hos enkan
Flink, samt att hon fått penningarne derför att hon lofvat gifta sig med honom. Det bör
kanske anmärkas att den hältande gubben synes vara ofärdig i båda benen och att han
endast med tillhjelp med två käppar kan röra sig.
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Tillfrågad om han erkände våldet mot Flink, nekade Klyft med orden att han inte förgått
sig det ringaste tecken mot henne. Derpå begynte han beskylla Flink för skörlefnad och
för att flere gånger med maturja? försökt taga lifvet af Klyft, som hon inte brydde sig om
utan på något sätt ville bli qvitt, sedan hon väl bekommit hans penningar.
Enkan Flink som uppgaf att Klyft återfått sina penningar, yrkade ansvar å Klyft för hans
bestyrkta svåra tillvitelser.
Klyft anförde att han i fem veckor före och fem veckor efter sista julen bott i samma
rum som Flink, hvilket ock af målseganden medgafs, under förklaring att han blef ursinnig, när hon ville att han skulle bo i sin egen förhyrda kammare i hennes stuga.
Rättens ordförande förehöll Klyft det farliga och orätta i att besvara en angifvelse med
andra, utan borde man istället söka freda sig i den sak som frågan rörde, ifall eljest så
vore med sanning möjligt. Klyft ansåg emellertid att han väl hade rätt att säga sanningen.
Ej mindre än sju vittnen hördes. Vid berättelserna framgick att parterna ständigt grälat
och varit osams, att Flink flere gånger hos grannar flere gånger måst taga sin tillflykt
undan Klyfts våldsamheter, samt att Klyft anfallit och slagit personer, som kommit på
besök hos Flink. Han tycktes ha varit gränslöst svartsjuk på sin värdinnas alla manliga
bekanta. För ett vittne hade han erkänt att han återbekommit sina penningar utom 100 kr.
Klyft anhöll efter vittnesförhörets slut, att Flink måtte bli fälld i hans ställe, samt att
länsmannen, som häktat honom, måtte få göra Flink sällskap, derför att han ”tigger ofta
mjölk”.
Dessa yrkanden möttes af Flink, som ville att Klyft måtte ställas till svar derför att han
stulit en gris och får för henne. Åklagaren yrkade ansvar å Klyft för hans uppträdande
inför rätten och begärde samt erhöll uppskof – till den 27 dennes – för förebringande af
bevisning i målet.
Klyft räknade till slut upp ett tiotal personer, som han ville hafva hörda i saken.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 29 Tisdagen den 9 April 1889.
Ett nytt mejeri skall inrättas vid Vislanda station af patron Johan A. Bull i Ryssby.
Mejeriet börjar ofördröjligen sin verksamhet. Det inredes i ett af stationskarlen Jansson
inköpt badhus och komma för det samma de bästa maskinerier att användas.

Ur Smålandsposten N:o 47 Lördagen den 20 April 1889.
Under ett champagnerus, till hvars underhållande han medfört reqvisita i kupén, förolämpade i onsdags afton en försteklasspassagerare, dansk och, såsom det uppgifves, son
till den kände bryggaren Jacobsen i Köpenhamn, en qvinlig medpassagerare å uppgående
snälltåget från Malmö, först i Wislanda, der han sökte tränga sig in i damkupén, och före
ankomsten till Alfvestad hade hans närgångna beteende mot damen, som var af omkring
20 års ålder, skrämt henne så, att hon under tårar beklagade sig för personalen å stationen.
Då togs lymmeln om hand samt insattes i en andra klassens kupé; och ehuru han nu ej
kunde ofreda qvinliga passagerare, uppförde han sig ”som en galning” och blef till följd
häraf i Säfsjö af platsens polis – insatt i kurran öfver natten.

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 23 April 1889.
Född:

En Dotter.

Wislanda den 22 April 1889.
(1820)
Ida och Axel Rathke.
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Motad i grinden. Vid pröfning af de besvär hemmansegaren S. M. Svensson i Hönetorp
Norregård hos kammarkollegium anfört mot landshöfdingeembetet i Kronobergs län den
28 augusti 1888 meddelade resolution uppå klagandens ansökning att få uppsätta en grind
öfver allmänna landsvägen emellan Wislanda och Huseby har, skrifves till oss, kollegium
sig urlåtit, att besvären icke kunna föranleda till ändring i öfverklagande afböjande
resolutionen.

Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 25 April 1889.
Dödsfall.
Att vår lilla älskade flicka

Siri Maria Linnéa
lugnt och stilla afsomnade i går afton kl.
½ 9 i en ålder af 2 år, 5 månader och 20
dagar, hafva vi den sorgliga pligten att
för slägt och deltagande vänner tillkännagifva.
Wislanda den 22 April 1889.
(1841)

Axel och Hanna Bergdahl.

Familjen Bergdahl var bosatt på Vislanda stn N:o 6. Fadern Axel Bergdahl var poststationsföreståndare i Vislanda och
avled själv året därpå 1890 i lungsot, i en ålder av 36 år. Även modern Hanna f. Broberg drabbades av samma sjukdom och
avled 1893, endast 35 år gammal.

Som vikarierande organist, och kantor i Wislanda har fr.o.m. den 1 nästa maj tills vidare antagits C. Wilhelm Ryman från Wexiö.

Ur Smålandsposten N:o 51 Tisdagen den 30 April 1889.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 27 april.
(Ordf. v. häradshöfding M. Hasselrot.)

För hemfridsbrott, och försök till nesligt våld häktade f. grenadieren Carl Johan Klyft
från Wislanda underställdes idag ny ransakning. Enkan Christina Flink från Wislanda,
mot hvilken våldet föröfvats, hade idag icke infunnit sig vid rätten. Åklagaren, kronolänsman Hjertqvist i Alfvestad lät såsom vittnen afhöra Carl Svensson, Peter Johan
Jansson och Märta Svärd, alla från Wislanda. De två förstnämnda vittnade båda om
samma tillfälle, en dag under förliden mars månad, då enkan kommit ut och genom rop
tillkännagifvit att hon fruktade det Klyft ville mörda henne. Vittnet Jansson hade då
skyndat in i stugan och funnit Klyft sysselsatt med att på golfvet framför kakelugnen i
enkans rum torka upp en blodpöl. Vittnet, som vid denna syn genast af fruktan för Klyft
tagit till flykten, hade äfven sett, att enkan Flink var blodig och sönderrifven, när hon
nyss förut kom ut ur huset. Jansson hade några dagar förut äfven varit vittne till ett annat
uppträde mellan Klyft och enkan, och efter hvad han och andra med honom utanför på
vägen varande personer kunde förstå, sprang sig enkan den gången till räddning från
misshandel från Klyfts sida.
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Vittnet Märta Svärd hade gifvit enkan Flink tillflykt till sig ett par gånger, när Klyft,
enligt enkans berättelse, förskrämt henne. Detta vittne hade hört Klyft ösa öfver enkan de
värsta okvädesord, när denna skulle springa efter hjelp mot honom en dag i mars månad.
Icke något af de utaf Klyft vid förra ransakningstillfället, begärda vittnena hade blifvit
inkalladt. På den tilltalades spörsmål, huru detta kom till, svarade åklagaren att de uppräknade personerna icke hade sig något i saken bekant. Klyft förklarade att han ville föra
talan mot Flink, för det hon under ransakningen beskyllt honom att ha stulit en gris,
hvilken han kunde om han finge bevisa att han tillbytt sig för en filt och 19 kr:s mellangift.
Åklagaren öfverlemnade målet, under yrkande om ansvar mot Klyft enligt i stämningen
gjorda påståenden, samt för hans vanvördiga uppförande inför rätten vid förra ransakningen och beskyllningar mot åklagaren, äfvensom för hans påstående, målsegaren velat
förgifta honom. Det sista yrkandet mot målsegarens, men åklagaren ville biträda detsamma.
Rätten förklarade att Klyft genast skulle försättas på fri fot. Utslag i målet skall meddelas den 30 dennes vid ordinarie tinget med Allbo härad tingsställe i Alfvestad.
Vislanda marknad utmärkte sig för mindre riklig tillförsel af kreatur och föga liflighet i
affärerna.
Marknadsnöjen funnos också, nämligen förutom skjutbanor, en egyptisk jättedromedar,
som beskådades mycket flitigt mot 15 öres entré. Ordningen var hela dagen god och
finkan hade ingen enda gäst.

Ur Smålandsposten N:o 63 Torsdagen den 28 Maj 1889.
Tågmissöde. Å lokomotivet, som i torsdags drog uppgående tåget n:r 4 å Karlshamn –
Wislanda-banan, sprang en tub vid Ålshults station. Hjelplokomotiv reqvirerades från
Wislanda. Tåget försenades 1 timma.

Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 4 Juni 1889.
Inbrott i Wislanda missionshus, egde på natten rum. Ett fönster låg om morgonen
uttaget på gräsvallen utanför väggen, men tjufvarne hade ej gjort någon skörd, det enda,
som fanns att taga, skulle vara några goodtemplarregalier, men de lågo orubbade qvar å
sin förvaringsplats.

Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 9 Juli 1889.
Kyrkligt. Vid i söndags förättadt val af återbesättande af kyrkoherdetjensten i Wieslanda
och Blädinge församlingars pastorat erhöll kyrkoherde I. J. Carlstedt af 96 röstande röster
för 2,452 fyrkar deraf 2,375 i Wieslanda och 77 i Blädinge, kyrkoherde F. R. Algulin
röster för 103 fyrkar af 1 röstande från Wieslanda, och komministern i Blädinge L.
Sjöborgh af 156 röstande röster för 5,240 fyrkar deraf 1,718 i Wieslanda och 3,522 i
Blädinge.
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Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 9 Juli 1889.
Dödsfall.
Att
f.d. Chargé d´affaires och Generalkonsuln,
Filosofie Jobeldoktorn och Riddaren m.m.

Gunnar Olof
Hyltén-Cavallius.

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius,
född den 18 Maj 1818,
efter mångårigt lidande fridfullt afled å sin
egendom Sunnanvik den 5 Juli 1889 kl.
2,20 e.m., djupt sörjd och saknad af maka,
barn, barnbarn, fränder, vänner och tjenare,
varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps.b. N:o 487.

Då hans kära Värendsbygd stod fullklädd i fager
sommarskrud, och Åsnens och Salens ljumma vågor sjöngo duetter för larerna på hans älskade Sunnanvik, då kom dödsengeln tyst och mildt i fredags
afton och lossade Gunnar Olof Hyltén-Cavallius ur
armarne på det svåra lidande, som så länge fängslat
– – –
denne kraftige ande, detta varma hjerta, i en tillvaJordfästningen förrättas i Skatelöfs
ro, hvilken var dådlös mot hvad hans lifliga ingekyrka Fredagen den 12 d:s kl. 12 midd.
(2836)
nium kräfde, änskönt icke ens den nu öfver sjuttioåriges sista decennium var tomt på ädel id för bygdens, för Värends och för den småländska fornkunskapens bästa.
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius var född på Hönetorp i Wislanda socken och Allbo härad den
18 Maj 1818. Fadern var kontraktsprosten i Allbo kontrakt, kyrkoherden i Skatelöf Carl
Fredrik Cavallius och modern Anna Elisabet Hyltén, som enligt släktsägen härstammade från
den under Gustaf Vasas dagar bekante partigängaren Nils Dacke. Det var genom upptagande
af moderns namn, som Hyltén-Cavallius och hans bröder erhöllo sitt dubbelnamn. Han blef
student i Upsala 1835, filosofie doktor 1839 samt anstäldes sistnämnda år såsom extra ordinarie amanuens i k. biblioteket. Det befordrades han 1843 till andre och 1852 till förste
amanuens. Under sin tjenstgöring i k. biblioteket, som länge egnades åt ordnandet och förtecknandet af dess handskrifter, kom han i beröring med professor George Stephens, och
såsom frukter af deras literära samarbete uppstodo verken: ”Svenska folksagor och äfventyr”
1844-1849 samt ”Sveriges historiska och politiska visor” 1853. Samtidigt uppträdde HylténCavallius äfven på den dramatiska författarebanan med det historiska skådespelet ”Dackefejden”, som 1846 uppfördes på k. teatern. Utom memoirförfattaren Barfods intressanta anteckningar om skånska adeln, utgifna 1847, utgaf han äfven vid denna tid en historisk tidskrift
”Svenskt historiskt magasin”. Under åren 1843-1857 var han sekreterare i boktryckerisociteten samt deltog i stiftandet af svenska fornskriftsällskapet 1843, samt artisternas och literatörernas pensionsförening 1847 och stiftade sjelf konstnärsgillet i Stockholm 1845.
År 1856 blef Hyltén-Cavallius intendent och direktör vid k. teatern, och 1858 blef han förste
direktör för k. m:ts hofkapell och spektakler. Ingen har på denna svåra post undgått klander,
och mot Hyltén-Cavallius vardt detta klander måhända bittrare och hätskare än någonsin.
Visst är emellertid, att ingen af denna konstantalts vårdare haft en varmare kärlek för konsten,
knappast någon ett mera omfattande estetiskt vetande och högst få den finansiella och administrativa förmåga som han. Det sednare visas ännu af k. teaterns räkenskaper för de år den
stod under hans ledning. År 1860 utnämndes Hyltén-Cavallius till chargé d´affaires vid brasilianska hofvet, med hvilken befattning han följande året äfven fick förena svensk-norska
generalkonsulatet i Rio Janerio. På egen begäran, och då hans helsa undergräfdes genom vistande i Brasilien, återkallades han 1864 samt bosatte sig sistnämnda år på den af brodern,
öfversten i preussiska marinen Gustaf Erik Hyltén-Cavallius, inköpta egendomen Stora Målen
i Moheda socken samt blef 1866 egare af slägtens gamla stamgård Sunnanvik i Skatelöfs
socken, hvilken gård som 1754 bortsåldes af sterbhusdelegarne efter hans farfars far, han sedan 1870 bebott.
Efter hemkomsten från Rio Janerio utgaf han ”Värend och Virdarne” 1863-1868, som kallar
sig ett försök i svensk ethnologi, och hvilket verk kan anses epokgörande med afseende på
forskningen i svenska allmogelifvet. Äfven utgaf han ”Slägtminnen från Sunnanvik” 1879, i
hvilka han lemnat ett nytt prof på sin kärlek till fädrens och fädernebygdens minnen. Af hans
öfriga skrifter må nämnas ättelängd öfver slägterna Cavallius, Cavallin och Cavalli 1843 och
en skrift om draken och lindormen 1884.
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Han var en af Svenska fornminnesföreningens stiftare, och liksom han under sin Stockholmstid alltid var en af driffjedrarne i hvarje samhällelig estetisk verksamhet, var hans lysande presidium vid nämnda förenings första möte i Wexiö, Juni 1870, den bästa borgen, den
gynnsammaste varsel för dess lyckliga fortgång. Vid sådana tillfällen voro alltid hans glänsande och formfulländade tal, hans älskvärda väsen och spirituela uppträdande festernas och
samqvämens mest animerade företeelser.
Vid nämnda möte i Wexiö blef han den tacksamma fornminnesföreningens hedersledamot, i
år fick han jubeldoktorskransen vid promotionen i Upsala och i fjor blef han hedersledamot af
Smålands i Lund studerande nation. Riddare af nordstjerneorden sedan 1861, blef han 1883
hedersledamot af vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademien; men var redan 1856 ledamot
af samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia.
Ehuru bruten till helsan och oförmögen att till fots förflytta sig annorledes än med stöd af
kryckor under båda armarna, intresserade han sig, såsom ofvan antydts, för och deltog lifligt i
sin sockens och sitt läns kommunala lif, sedan han efter återkomsten från Brasilien slog sig
ned på den gamla fädernegården.
Under 9 år var han Kronobergs läns hushållningssällskaps ordförande och valdes 1866 af
länets landsting till dess representant i riksdagens första kammare, hvilket förtroendeuppdrag
han dock afsade sig, dels af helsoskäl, dels emedan han hyste, sannolikt obefogade, tvifvel om
sin valbarhet, enär en del af hans årsinkomst utgick från norska statskassan.
I Skatelöfs kommunala lif intog han länge en verksam och ledande ställning, särskildt verkande för vägarnes och andra kommunikationers inom orten förbättrande, deribland synnerligen för chausséns mellan Ljungby och Wieslanda tillvägabringande samt åstadkommandet
af den stora, dyrbara brobygnaden vid Torne.
Vänsäll och angenäm värd, lycklig make och far, egde Hyltén-Cavallius i sitt 1847 ingångna
äktenskap med Maria Sofia Margareta Hæggström, dotter af den framstående boktryckaren
och bokförläggaren i Stockholm, direktören Zacharias Hæggström och hans maka Eva Fredrika Burström, sju barn, af hvilka sonen Gustaf Zacharias drunknade på sin fjerde födelsedag
1857 vid Årsta holmar samt dottern Anna Eva Montana, gift med adjutanten hos konungen,
majoren G. A. Bergman, afled 1877. Han sörjes nu närmast af enka, sönerna Carl kapten vid
Vendes artilleriregemente, Gunnar och Gösta löjtnanter vid Kronobergs regemente, samt
döttrarne Signe Maria, gift med vice häradshöfdingen A. H. Eklundh, och Eva gift med kaptenen vid sistnämnda regemente Carl Nilsson Mathias Aschan.
I det minnenas tempel, som på kullen söder om Sigfridsstaden reser sina vackra och stilfulla
former, allvarligt blickande ned på det jägtande nuets orosfulla täflan vid dess fot, har den
sång- och runokunnige virden från Skatelöf bygt sig sjelf en minnesvård, som till kommande
slägten skall mägtigt tala om Gunnar Olof Hyltén-Cavallis varma kärlek till Värends fagra
och minnesrika bygd.
Tvenne tusental föremål har han ur egna samlingar skänkt till Smålands museum, nitiskt och
oaflåtligt har han sedan alltjemt främjat byggandet af dess hem och ökandet af dess fornskatt.
Den som vördar fädrens minne, den som så kärleksfullt bär de yttre spåren af deras lif och
gerning fram till kommande tid, hans eget minne skall äfven länge och aktadt lefva i fosterbygden, hans namn skall dröja på folkets tunga långt sedan hans trötta ben slutits i Värendsjordens moderliga famn.

Ur Smålandsposten N:o 85 Lördagen den 20 Juli 1889.
Tisdagens åskväder, var på sina ställen i vår ort mycket häftigt. Så har förhållandet i
norra delen af Wislanda socken, der å Björkemoen hos hemmansegaren Carl Håkansson,
blixten nedslog och ramponerande murverket. Hustrun och en hemmavarande dotter kände ett par stötar vid urladdningen, och en person, som satt och åt, såg maten ryckas bort
från bordet. Samtidigt blef i ett närbeläget uthus ett svin ihjelslaget af blixten.
En person, som var stadd på väg från Wislanda, träffades af blixten, dock så lindrigt, att
blott den ena tinningen sveddes. Han förlorade icke ens medvetandet.
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Kungörelse.
År 1889 den 15 Juli, intogos i härvarande handelsregister följande anmälande:
af Johan Adam Bull i Wislanda af Wislanda socken om idkande af
mejerirörelse derstädes under firma Wislanda Mejeri, J. A. Bull; hvilket
härmed kungöres.
Wexiö landslansli som ofvan.

Länsstyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 91 Lördagen den 3 Augusti 1889.
I svår belägenhet komma en ålderstigen hustru och hennes många barn, som för en tid
sedan afreste från Wislanda till Brasilien. Familjefadern hade efter några års vistelse i
Brasilien, dit han kommit som en utfattig man, hemskickat respengar till de sina, hvarpå
de reste. Men derefter har budskap ingått från det fjerran landet att familjefadern under
tiden aflidit. Det blir tröstlösa förhållanden för dessa emigranter, som dermed förlorat sitt
enda hopp och stöd.

Ur Smålandsposten N:o 93 Torsdagen den 8 Augusti 1889.
Att
Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla
min ömt älskade make
Rusthållaren

Samuel Svensson,
som efter ett långvarigt lidande stilla och
fridfullt afled i Sjöbacken af Wislanda
socken den 3 Augusti 1889 kl. 1,20 på
morgonen, efter en lefnad af 32 år, 8 månader och 24 dagar, djupt sörjd och saknad
af mig, 2 söner, fader, syskon samt öfriga
slägtingar och talrika vänner, har jag den
sorgliga pligten tillkännagifva.
Sv. Ps. N:o 119 v. 5. 477.
Jac. Ep. 5 kap. 11 v.

Eva Svensson.

(3558)

Ur Smålandsposten N:o 95 Tisdagen den 13 Augusti 1889.
Platssökande.
Plats att gå frun tillhanda
eller att på egen hand förestå hushåll önskas af
en ung flicka den 24 Oktober.
Svar till ”Louis”, Wislanda.
(3235)
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Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 15 Augusti 1889.
En dyr lustfärd, hafva två i Amerika bosatte Wislandabor, hrr Magnus Tenglin och
Gustaf Ohlsson, gjort till sitt hemland. Den
sistnämnde lär under sin ettåriga vistelse i
Wislanda ha offrat 12,000 kr. och hr Tenglin
minst lika mycket. De hafva också visat en
synnerligen stor frikostighet och välgörenhet
mot såväl anhöriga som socknens fattige. Hr
Tenglin lär ha sålt sin jordegendom i Amerika till tomter i en ny stad och derpå förtjenat vackra penningar. Åtskilliga Wislandabor hafva medföljt de båda herrarne på
deras återfärd till Amerika.

Att
vår älskade moder
Enkan

Stina Lindgren
stilla och fridfullt afled i Kroxbygd Söndagen den 11 dennes kl. 4,30 e.m. uti en
ålder af 79 år, 6 mån. och 25 dagar, sörjd
af barn, barnbarn och barnbarnsbarn, varder härmed tillkännagifvet.
Wislanda den 14 Augusti 1889.
Barnen.
Sv. Ps-B. N:o 476 v. 3.
(3311)

Dömd för lösdrifveri. F.d. pontonieren Carl Gustaf Scheibe, född 1856 i Wislanda socken, är af öfverståthållareembetet i Stockholm ådömd sex månaders tvångsarbete för
lösdrifveri.
Carl Gustaf Scheibe född 1856-12-03 Lindås, Vislanda, död 1895-04-29 Gävle, Gävleb. l.

Ur Smålandsposten N:o 103 Lördagen den 31 Augusti 1889.
Att
vår älskade moder
framlidne Kyrkoherden A. F. Lings
efterlemnade maka

Gustafva Sofia Ling,
född Wickbom,
stilla afsomnade i Wislanda Prestgård
Fredagen den 30 Augusti 1889 kl. 1,40 e.m.
i en ålder af 69 år och 18 dagar, djupt sörjd
och i tacksamt minne ihågkommen af oss
barn, syskon, syskonbarn, slägtingar, vänner
och tjenare, vardet endast på detta sätt
tillkännagifvet.

Elisabeth Ling.

Kristian Ling.

”I Jesu sår jag somnar in,
Förnöjd och viss att jag är din”.
1 Joh. Ep. 1 o. 7 v.
(3558)

Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 21 September 1889.
Wislanda marknad, igår hade rik tillförsel af kreatur, men som väderleken var regnig
och ogynsam, blef omsättningen trög och ringa. För 13 qvarters oxar betalades 290 – 325
kr. å vackra kor var priset 80 – 115 kr.
Inga oordningar förekommo, men att våtvaror till invärtes bruk användts i mängd under
höstrusket syntes tydligen derpå att många gingo ”i dimman”. Ett tattarefölje hemsökte
marknaden men föreföll sig temligen ”otadeligt”, hvarför inga stränga åtgärder emot detsamma erfordrades.

159

Ur Smålandsposten N:o 113 Tisdagen den 24 September 1889.
Olyckshändelse. 70-årige undantagsmannen Anders Svensson från Ulfsboda, Wislanda
socken, var häromdagen på qvarnbesök i Wislanda. Med qvarnen stod en rundsåg i
förbindelse, och den gamle mannen hade gått fram till den för att se arbetet der. Han ville
dervid visa sig tjenstaktig och vara på något sätt behjelplig vid arbetet, hvilket hade den
olyckliga påföljd att alla fingrarne å venstra handen med undantag af tummen i ett nu
afskuros mot sågklingan. Han infördes genast till Wexiö lasarett der han nu vårdas.

Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 26 September 1889.
Den olyckshändelse, hvarigenom undantagsmannen Anders Svensson från Ulfsboda,
Wislanda, förlorade alla fingarne utom tummen på sin venstra hand, inträffade icke såsom
i förra numret upgifvit i Wislanda, utan vid ett qvarnbesök i Bjellebergs ångsåg, Wirestads socken.
Vid Wislanda ångsåg har på flera år ingen olyckshändelse skett upplyser ångsågsbolagets disponent.

Ur Smålandsposten N:o 115 Lördagen den 28 September 1889.
Missöden å Wislanda-Bolmens jernväg. Hvarje vecka en längre tid, och flere gånger i
veckan till och med, har maskinen å det till Wislanda gående tåget gått sönder, så att
hjelpmaskin måst utsändas från Wislanda. Den lille ångdressinen som trafikerar banan,
har flere gånger varit i kollision med banvakternas rallvagnar, men värst var den ute
häromdagen i Tutaryd, då den vid en öfverkörsel kastade en oförsigtig landtman jemte
häst och vagn åt sidan.

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 12 Oktober 1889.

Torsdagen den 17 och
Fredagen den 18 Oktober med början hvarje dag
kl. 10 f.m. låta sterbhusdelegarne efter framlidne
Kyrkoherde A. F. Ling och hans hustru, fru G.
Ling, i Wislanda Prestgård försälja all befintlig
lösegendom, bestående af silfver, nysilfver, koppar, messing, malm, tenn, jern- och träsaker, en
större del bättre och sämre möbler, divan-,
fönster-, skrif- och matbord, sängar, soffor,
stolar, 1 piano af Malmsjö fabrikat, bokskåp, 2
väfstolar med tillbehör, en del trädgårdsmöbler,
taflor och speglar, sängkläder af alla slag, linne,
glas och porslin, väggur, böcker, såväl religiösa
som landtbruksliteratur, åkerbruks- och körredskap, 1 bättre droska, 1 fjedervagn, 6 arbetsvagnar, 3 slädar, 4 par kälkar, 1 tröskmaskin med
harpa, 1 hackelsemaskin, 3 par tvåbets- och 3 st.
enbetsselar; kreatur: 1 sto, 1 par oxar, 8 kor, 3
ungnöt, 18 får, 2 svin, en del fjäderfä; spanmål:
råg korn, hafre, potatis. Dessutom en del varor,
som ej specifiseras.
Moshult den 5 Oktober 1889.
Efter anmodan:
(666)
J. P. Ohlsson.
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Kronobergs läns pröfningsnämnd har i afseende å inkomsttaxeringen vidtagit följande
ändring på grund af till dess pröfning öfverlemnade besvär:
Inom Allbo härad: Stationskarlen C. M. Welander, Wislanda, befriades från bevilling för
1,100 kr. inkomst af rörelse, hvaremot hans hustru Maria Kristina Gustafsdotter Welander
påfördes bevilling för 600 kr. inkomst af rörelse, dervid makarne å deras sammanlagda
inkomst, 1,325 kr., skulle njuta bevillingsfrihet för 300 kr.

Ur Smålandsposten N:o 125 Tisdagen den 22 Oktober 1889.
Född:

En DOTTER.
Wislanda den 19 Oktober 1889.
( 4302)
Helena och N. P. Svensson.

Trolofvade:

Oskar Ehnebuske
Augusta Bergelin.
Wislanda.
Lund.
Meddelas endast på detta sätt.
(4318)

Ur Smålandsposten N:o 127 Lördagen den 26 Oktober 1889.
Eldsvåda. Natten till i måndags nedbrann bleckslagaren Otto Bökmans i Lindås, Wislanda boningshus, uppfördt i två våningar. Alla i huset förvarade verktyg deribland en
tygpress, brunno inne. Bökman, som jemte bleckslageriet äfven sysselsatt sig med pressning af vadmal och andra tyger, hann rädda en del pressade sådana. Men en stor del
presstyger brann inne tillsammans med åtskilliga, dagarna förut inlemnade vadmalsstycken. Bökman måste till slut, under försöket att rädda en i öfre våningen förvarad
penningsumma, 30 kr., kasta sig ut genom ett fönster, för att icke bli innebränd. Olyckan
är dessmera att beklaga, som Bökman icke
hade någon del af sin vid elden sköflade egendom försäkrad, och derför nu tillsammans med
en syster, hvilken hushållat för honom, står på kunnig piga kan få fördelaktig plats genast hos
P. J. Magnusson.
bar backe. Huru elden uppkommit är icke be- (4383)
Wislanda
kant.

En i bagaryrket något

Ur Smålandsposten N:o 134 Tisdagen den 12 November 1889.
Också ett sätt. En på den s.k. ”båtsmansbacken” inom Wislanda socken boende hustru
eger ett litet hus, bestående af en kammare och en stuga. Hände det sig så i våras, att
golfvet i stugan befanns för gammalt och uppruttet. Egarinnan bröt då upp alla de murkna
golfstumparne och kastade ut dem på backen samt hackade upp den under golfvet
varande jorden och planterade potatis öfver hela stuggolfvet, d.v.s. der detta skulle varit.
För den besökande såg det ganska pittoreskt ut att vid inträdet, istället för golf, se ett
litet frodigt väl vattnadt och skött potatisland framför sig. Den tilltagsna qvinnan hade
emellertid ekonomisk vinst af företaget, enär hon mycket tidigt om våren kunde sälja
nypotatis till högt pris.

161

Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 7 November 1889.

Invigningen af Halmstad-Bolmens jernväg.
(Bref till Smålandsposten.)

”De yttersta skola varda de främste och de främste de yttersta”. En jernväg uppåt Småland, sådan som den i måndags öppnades, var den först påtänkta jernbanekommunikationen från Halmstad, för hvilken redan i början af 1880-talet mycket arbetades. Den har
nu i stället blifvit den fjerde och troligen, åtminstone för lång framtid, den sista, ty Nissastaden torde nu icke ha några flera önskningsmål beträffande hvarken land- eller sjökommunikationer, förutom det för alla svenska sjöstäder gemensamma om ett mera fosterländskt och för utländingen mindre favorabelt ordnande af det sednare.
Vid glädjen öfver den närmare sammanknytningen med grannprovinsen i vester samt
ännu en beqväm utfartsväg till hafvet böra vi småländingar, helst Vexiö- och Ljungbybor,
ej förbise att den starkaste bland de drifkrafter, som bragt företaget till stånd och som
bland annat förmått staden Halmstad att derpå offra 200,000 kr., är Halmstads invånares
varma önskan att till sitt samhälle återeröfra det gamla Småländska handels- och affärsområde, hvilket före södra stambanans framdragande genom Kronobergs län och byggandet af Wexiö–Alfvestads jernväg tillhörde Halmstad, liksom de största Kinnevaldssocknarna räknade Karlshamn för sin ekonomiska hufvudstad. Må den hårdare konkurrensen
skapa ny företagsamhet och bringa energiska krafter till lif!
Kostnaden för den 64 kilometer långa jernvägen stiger till 1,650,000 kr., hvaraf hälften
tecknats i aktier och återstoden bekommits i statslån.
För de ansträngningar, som gjorts för företagets åvägabringande har Smålandsposten
noggrant och i detalj redogjort de tre år, under hvilka förarbetena och byggandet pågått.
Det har varit den vanliga historien om energiska mäns oförtrutna nit, kommunernas småningom vaknade intresse, försöken från deras sida att för egen del komma ifrån saken
med minsta möjliga uppoffring samt öfvertalningar att höja tillskotten för att möjliggöra
saken. Ja, icke heller tarfliga försök att komma ifrån ingångna förpligtelser ha saknats,
såsom härnedan skall visas.
Ingeniör C. Jehander, som intresserats för företaget, antogs den 4 Februari 1887 till
entreprenör för banan, på hvilken första spadtaget togs den 18 Juni samma år, och senare
på året kom arbetet i full gång. På två år kan jernvägen sägas ha blifvit färdigbygd.
I jernvägsaktiebolagets styrelse är Hallands landshöfding Nordenfalk ordförande, godsegaren, riksdagsman Lyttkens å Skedala verkställande direktör, grosshandlare Pihl vice
ordförande, t.f. borgmästare Tornerhielm kronoombud samt grosshandlare Apelstam,
bankkassör Löfström, kyrkoherde Wickelgren i Odensjö och herr Leander Larsson i
Elmås ledamöter. Härmed ha också nämnts de män, hvilka den nya kommunikationsleden
har att företrädesvis tacka för sin tillkomst.
Redan vid nedfärden från Wislanda till Bolmen i måndags morgon erinrades man om
dagens betydelse för orten och systerbanan Wislanda–Bolmen genom de flaggor som
fladdrade från stationshusen utefter hela linien. I Ljungby gaf trafikchefen Wessman
frukost för landshöfding Spens och en del öfriga från Kronobergshållet inbjudna deltagare
i invigningsfärden. Derifrån företogs afresan kl. 12, och 12,45 var man i Bolmen, der det
af sex vagnar bestående invigningståget stod redo och gästerna från Kronobergs län emottogos af den nya jernvägens trafikchef Jönsson.
Halmstad–Bolmens jernväg eger f.n. fyra lokomotiv ”Halmstad”, ”Nordenfalk”,
”Lärkan” och ”Lidhult”, af hvilka det sistnämnda drog invigningståget. De eger dessutom
54 godsvagnar och 5 mycket trefligt inrättade passagerarevagnar, af hvilka 2 till hälften
upptagas af hvar sin förstaklasskupé; för öfrigt endast tredjeklasskupéer. Lokomotiven
äro från Trollhättans och alla vagnarna från Kockums mekaniska verkstad, men snart
väntas ytterligare 2 person- och 5 lastvagnar, hvilka bestälts från bolaget Atlas. Då två tåg
förutom invigningståget voro ute å banan i måndags, hade det sednare från Karlshamn–
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Wislanda-banan fått låna ett par vagnar. Till den förutnämnda rullande materielen kommer en ny, präktig postkupé, som blir genomgående ända från Halmstad till Karlshamn.
Öppnandet af de i samband med banan stående poststationerna, hvilka samma dag inspekterats af postinspektör Winroth, kommer naturligtvis såsom alltid att åt den omgifvande
nejdens posttrafik gifva en väsentlig lyftning.
Nedfärden till Halmstad företogs under mulen och regnhotande väderlek, som icke lät
liniens omgifningar just visa sig till sin fördel. Till en början följer banan Bolmen till
Öjarps by, och utsigten utgöres af sjön och smärre furuskog. Men vid Piksborg, 5 kilometer från Bolmen, är nejden vacker, och midtför det till venster liggande stationshuset
har man, andra sidan linien på en furukransad, fager kulle vid stranden, de nu blott af några stenrösen bestående ruinerna af det gamla fäste, som gifvit stationen sitt namn. Deruppe vore rätta platsen för en vacker sommarvilla, och den torde nog blifva upptagen, ty
det säges att många Halmstadbor redan börjat spekulera på byggande af landtställen å de
vackra uddarna här.
Stationshusen, af hvilka man här fick se det första profvet, äro mycket oansenliga och
vittna mest i ögonen fallande om den kloka sparsamhet, hvarmed vederbörande gått till
väga uti allt der ej trafikens trygghet derigenom riskerats. De äro med små tillhörande
uthus för 2,800 kr. st. uppförda af entreprenören ingeniör Jehander, sedan lägsta anbudet
vid utlyst entreprenadauktion blifvit vida högre, samt bestå af expeditionsrum och väntsal, ett boningsrum för stationsföreståndaren samt kök.
Vilja stationsförståndarne idka familjelif, må de tillse att detta blir prägladt af den
”sämja”, som påstås alltid ”gifva rum”, att barnen blir snälla och tysta samt ej flera än
som kan anses förenligt med en lön åt familjefadern af 40 kr. i månaden samt 200 kr.
årligen för posten. Större fester kunna svårligen gifvas förrän sista tåget för dagen passerat, då expeditionen möjligen kan tjenstgöra som rökrum och väntsalen som salong. –
Sådana äro alla stationshusen utom vid Halmstad, der ett rätt prydligt sådant är uppfördt
vid Elmås, der blott en vaktstuga finnes, samt vid Lidhult, der den med hela 60 kr. i månaden aflönade föreståndaren har tre rum i nedre och två i öfre våningen till sin enskilda
disposition.
Andra sidan Piksborg brytes småskogen af små odlingsföretag, Lillsjön till venster och
kaptensbostället Sundanäs stora mosse till höger, sedan man passerat liniens största,
mycket solida och präktiga brobyggnadsarbete öfver det s.k. Fittjesundet, som sammanbinder Bolmen och Kafiosjön. Denna bro har två spann om 40 meter hvardera. – Nu låg
den beryktade banken öfver mossen så hög och fast och präktig och beskedlig som om
han aldrig haft något ondt i sinnet, och det har han visst inte heller. Sättningarna, hvilka
blifvit öfverdrifvet beskrifna, hafva varit sådana, hvilka af erfarna ingeniörer alltid beräknas. Att en ny bank sätter sig, är lika vanligt som att en gammal bankdirektör löper sin
väg.
Framemot Byholma, 5 kilometer från Piksborg, blir skogen större och vexlar med ängar,
odlade fält och en mera leende natur. Sjelfva stationen ligger rätt vackert å egorna till 1/8
mantal af samma namn, hvars egare hyser så optimistiska förhoppningar om jernvägens
framtid och den lyftning den kommer att ge åt orten, att han redan begär 1,000 kr. tunnlandet för sin hagmark af de tomtspekulanter som anmält sig. En ej obetydlig bygnadslust
har nemligen här redan vaknat.
Något hitom Åsens station, 4 kilometer från Byholma, ligger den stora backe, med hvars
innehåll mer än halfva den nya jernvägslinien grusats. Här äro odlingsbara marker, mossar och annan jord, som torde vara mottaglig för kultur med rimlig kostnad. Nedom stationen ligger mycket vackert en enstaka, välbebygd gård, som eges af en handlande, hvilken flaggade för tåget; och det hade han nog skäl till, ty man kan väl tänka sig att det
skall vara uppfriskande för en lanthandlande att se en jernväg stryka förbi sin gamla bod,
der handeln kanske redan förut gick skapligt nog. Värre blir det för de nya handlande,
hvilka lära ämna slå sig ned vid andra, i ödsliga villande småskogen placerade stationer.
Genom fortfarande typiskt småländsk natur går vägen fram till Lidhultsbäcken, derinvid
ett grustag finnes och ett vattentorn för lokomotivets förfriskande. Sedan ånghästen, hvilken skiljer sig från andra pållar bl.a. deruti att han utan skada kan vattnas medan han ännu
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är rykande varm, brusade vi fram till Lidhult, 6 kilometer från Åsen. Denna station är nu
den största och mest bebygda å linien. Åker och äng, täcka små hus och vacker löfskog
synas i fonden kring sockenkyrkan, och nere vid stationen skänker hr Jehanders stora
ångsåg ökadt lif åt platsen. Man börjar dock redan ana att Byggets station, andra sidan
Hallandsgränsen, framdeles skall få ännu större trafik. Stationshuset i Lidhult var festligt
siradt med gröna guirlander, och tåget helsades der af en stor, glad folkskara. Denna kommun har också från början varit kanske mest intresserad för jernvägen af alla landtsocknarna.
Måtte ej dess idoga, enkla, sedliga och sträfsamma befolkning för de nya, stora fördelarna af en lättare förbindelse med den yttre verlden förlora något af de goda, gammaldags
redbara egenskaper, hvilka synnerligen utmärka det folk som bor vid ”de lider och
lunder”! Här i Odensjö, Lidhult och Wrå lefves ett sjelfständigt, patriarkaliskt, arbetsamt
lif i hemväfda kläder på ofta skuldfria gårdar. Sjelfva ”hybeteket” torde i denna bygd
knappast hafva ett tjugotal inteckningar. Den flerestädes ej öfver sig fruktbara jorden
odlas flitigt och brukas väl, om också litet gammalmodigt, af detta enkla och allvarliga
folk, som sällan eller aldrig ser en utsökningsman under sitt tak och ännu är så ”efter sin
tid”, att det midt uppe i ångans, elektricitetens och utilisternas århundrade tror på fädrens
Gud, på statskyrkan och vadmalströjans prydlighet.
Förbi Transjön går linien fram till Bökö, 4 kilometer från Lidhult. Det är härifrån, som
man redan mycket talat om att anlägga ett sidospår till den ¾ mil härifrån belägna Femsjö
församling. Genom fula mossar går färden vidare förbi Elmås lilla station 4 kilometer
från Bökö, till den första stationen på halländsk mark, Bygget blott 3 kilometer från
Elmås, hvarest redan flere bygnader, handelsbodar, ja t.o.m. hotell äro uppförda, och allt
tyder på att här blir en mycket liflig plats. Länsgränsen, som man under tiden passerat,
betecknas endast af en gammal gärdesgård, lika krokig och krånglig, som de diplomatiska rådslagen under den tid Sverige och Danmark drogos om väldet öfver Skåne,
Halland och Blekinge. Hvar och en kan se att en sådan tillställning är alltför tarflig att
utgöra riksgräns och att det var alldeles nödvändigt att vi svenskar slogo oss fram till hafvet, så att hvar och en fick sitt.
Sunnerboitisk småskog bytes mot halländska ljungbackar, genom kala marker orma sig
de ännu jungfruligt onötta jernvägsskenorna fram förbi Fröböke qvarnfall öfver en liten
bro på 2 spant om 8 meter hvartdera. Här framglittrar Fölle å, som på större och mindre
afstånd följer banan från Bygget ända fram till Halmstad. Vid denna å ligger invid Marbäcks station, den nyanlagda trämassefabriken af samma namn. Sommartiden torde vattentillgången för detta etablissement vara så ringa, att man bör akta sig för att köra öfver
strömfåran, på det att vagnshjulen må dämma upp vattnet. I alla händelser bör man ej
tillåta sig det oskicket att vattna hästarna der, ty då kan fabrikens vattenkraft helt förhappandes komma alldeles bort. Af skog finnes föga i nejden, men om vi undantaga
drifkraft och råmaterial torde vid Marbäck finnas alla förutsättningar för en bra trämassefabrik.
Skallinge station, 6 kilometer från Bygget, efterföljes af ryar, Simlångens sjö och till
höger i fonden Breareds kyrka. Här ser man af gamla stora landsvägen mellan Ljungby
och Halmstad ett stycke, som har sitt särskilda intresse för sunnerboitiske jernvägsresande. Det var nemligen här, som gamle prosten Rydeman i Odensjö på sin tid, då omläggning af vägen mellan Breared och Hillershult utbjöds å entreprenadauktion, ropade in
en sträcka på en half mil, hvilken sedan också mycket ordentligt iordningsattes under
prostfars egen omedelbara tillsyn såsom på en gång arbetschef och ingeniör. Mången
måndagsmorgon följde gubben och hans matsäck ökarne på färd mot vägstycket och
sedan syntes ej pastor loci derhemma före lördagsqvällen, derest ej något särdeles vigtigt
stod på i socknen.
Här passeras en mängd småsjöar och Stjernarps stora skogsplantering till venster; till
höger har man Skerkeryds by något längre bort samt Stora Ettarp, der äfven betydande
skogsplantering finnes.
Då afståndet emellan de små stationerna annars är 3 till 6 kilometer, förvånas den resande öfver att det mellan Skallinge och Marbäck är hela 16. Detta har sin särskilda historia.
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Här var från början meningen att ungefär halfvägs lägga en station vid Breared. Detta
kunde naturligtvis icke gå för sig med mindre än att den stora, folkrika Breareds kommun
ville offra något för jernvägen. Också tecknades ej mindre än 15,000 kr. När allting var
klappadt och klart, fingo emellertid några slughufvuden för sig, att nog finge man både
jernväg genom socknen och station inom dess område i alla möjliga händelser, hvarföre
de öfverklagade beslutet om aktieteckningen samt äfven lyckades få det häfdt. Den
alternativt föreslagna sydligare linien öfver Weinge var visserligen redan öfvergifven och
banans sträckning öfver Breared bestämd. Men – stationen drogs in när vederbörande
krånglade med aktieteckningen, och så kom det sig att det blef hela 16 kilometer emellan
två stationer.
Nu sporde jag att Brearedsgubbarne med ansenligt förlängda näsor och sällsamt oberörda af grannsocknarnes festglädje lära i lördags afton samlats till kommunalstämma samt
beslutat att offra 7,000 kr. på lokalpatriotismens altare, men med vilkor att få två stationer
inom socknen. Detta kommer, efter hvad jag kunde finna, ej gå för sig, men en få de sannolikt och dermed få de ock låta sig nöja.*)
Vid Marbäck mötte ordinarie tåg från Halmstad med en hel del passagerare. Alla konduktörer, betjening och stationsföreståndare sågo blanka, fina och nyvärpta ut i sina nya
uniformer, silfverglänsande galoner och knappar. De gjorde aktningsvärda försök att se ut
som om de befunnit sig i hvardagslag och beto sig i läppen för att inte le då de ringde för
tåget vid stationerna. Det är vackert af jernvägsstyrelsen, att då den gifvit sina tjenstemän
små nätta löner, till ersättning ge dem så stora, vackra knappar. Man vet ju hvad uniformer betyda på äktenskapsmarknaden, och förmögna flickor komma kanske att hjelpa upp
de 40 kronorna i månaden. Detta system med knappa löner och lönande knappar är visserligen icke nytt, utan lånadt från svenska krigsmagten till lands och vatten, men behöfver
inte vara sämre för det.
Strax bortom Marbäck är det slut på den sterila naturen och de kala ryarna. Här ligga
ganska tätt två stationer, Skedala, 4 kilometer från Marbäck och Skedalahed, 2 kilometer
från Skedala, hvarefter blott 5 kilometer återstå af de 64 från Bolmen till Halmstad.
Vid Skedala residerar godsegaren och riksdagsmannen Lyttkens både till höger och
venster om linien. På ena sidan har han Skedala, på den andra Nydala gods. Skedala station har han byggt sjelf på egen bekostnad. Stora, välskötta fält, gröna ännu i November
och hyggliga på allt sätt, sträcka sig så långt ögat når, Gamle Ivar Lyttkens, som ser så
snäll och anspråkslös ut deruppe i andra kammaren, är en rigtig Ivar Widfamne derhemma. Men så är det ju också sannt, att med pengar och förstånd och mergel på egorna
kan man komma ett godt stycke här i verlden.
Halmstad har ridhus och många sportsmän. Vilja de rida i kapp med tåget, ha de här det
bästa tillfälle, ty landsvägen löper ett långt stycke alldeles parallelt med jernvägslinien. Så
köra vi förbi Skedalahed, der en major sen gamla tider har den tacksamma uppgiften att
årligen omskapa några hundra halländska bondpojkar till hjeltar. Till venster å den gröna,
vida, i vester hafskantade slätten reser sig Snöstorps ovanligt vackra kyrka, hvit och fager
som en brud, från grönskande läger. Till höger har vi Hamiltonarnes gamla Sperlingsholm och derborta ilar just snälltåget fram på Halmstad–Nässjö jernväg, med muntra rökpuffar helsande ångfålen från Sunnerbo, som glädtigt trafvar fram på sin nya bana till
Nissastaden, bärande vittne om att nu är den omsider färdig, stigen som redlige fränder,
halländske svenner brutit åt Blendas och Hervors stamförvandter.
En talrik skara stadsbor helsa Kronobergarne, allt är muntert och gladt, men det börjar
regna, och de som ej veta det förut, varsna med en viss häpenhet att stationen Halmstad
och staden med samma namn icke äro precis detsamma, att den förra ligger långt utanför
på en slätt der den lösa sanden är fotsdjup. Men ekipager äro nere vid stationen och allt
går bra.
Ledsamt nog – helst för den som redan kl. 6,15 följande morgon skall lemna samhället –
är det dock nu nästan skumt. Breda, vackra gator, många stilfulla hus, en hel del vackra
butiker, hvilkas egare lärt sig fönsterskyltningens konst i Göteborg, flaggor med anledning af unionerna mellan Sunnerbo och Halland samt Sverige och Norge, ett par förtjusande representanter för det qvinliga Halmstad, till hvilka parisermodet tyckes ha
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kommit någon månad förr än i Wexiö, samt en rakstuga och ett hotell; – detta var beklagligtvis allt hvad jag såg af det yttre Halmstad.
Att Halmstad är på väg att blifva en stor stad, fann jag dock bl.a. derpå att man blef vida
bättre renrakad på rakstugan än på hotellet. I småstäder brukar det annars vara alldeles
tvärtom.
Af konst, handel och näringar hann jag endast något iakttaga literaturens ställning på
platsen, hvilken måste vara god, enär stadens tjockaste och gladaste bokhandlare redan
hunnit den kassa- och förståndsutveckling, att han fann en ostronmiddag å besagda hotell,
Mårtenssons, vara den ginaste och naturligaste vägen att göra bekantskap med en hel del
Kronobergare. Servering, servis, varor och lokaler voro mycket bra, kyparne rena, fina
och förståndiga. I matsalen var äfvenledes anstäld slagtare Hanssons flicka från Halmstad, hvilken för något år sedan fungerade som Hebe å gamla Bäckströms i Wexiö och nu
blef särdeles innerligt glad öfver att få se mig. Det enda man kan anmärka är att bränvinsglasen voro i förhållande till väderleken och resans längd väl små, men som flaskorna
voro så mycket större och korkarne sutto synnerligen löst, kan detta knappast anses såsom
något svårare fel.
Till invigningsfesten å samma hotell, som begynte vid sjutiden på qvällen och hvars
nachspiel icke var fullständigt afslutadt förrän kl. 6 påföljande morgon, hade jernvägsstyrelsen inbjudit: landshöfding Spens i Wexiö, entreprenören ingeniör Jehander,
Wislanda–Bolmens jernvägsaktiebolags styrelse och trafikchef, verkställande direktörer
och trafikchefer för alla till Halmstad ingående jernvägar, den nya banans trafikchef, jernvägsstyrelsens sekreterare landträntmästare Bronikowsky, dess kamrer hr E. Nycander,
expropriationslandtmätaren kapten Engman samt några få andra. Subskription hade derefter ökat festdeltagarnes antal till öfver 200.
Uti den för högtidligheten begagnade lokalen har Halmstad en mycket vacker festsal, nu
smakfullt prydd med flaggdekorationer och lefvande växter. Om dess storlek kan man
göra sig ett begrepp då man hör att den vid teaterförställningar, Halmstad har ej något
teaterhus, förutom en förhållandevis ej liten scen, rymmer 400 åskådare.
Om de officiella skålarne och talen har Smålandsposten redan i tisdags innehållit ett
telegram. De flesta besvarades af hyllningarnas föremål, hvartill kommo en massa, för det
mesta erkännansvärdt korta tal sedan ordet förklarats fritt. Gästerna från annan ort voro
föremål för den älskvärdaste uppmärksamhet, och det gladde dem derföre helt visst alla,
att deras talan, uti svaret på den skål som egnats Wislanda–Bolmenbanans styrelse, af
doktor Hjelmqvist från Ljungby fördes på ett sätt, som helsades med lifliga bravorop och
stort jubel.
Supén som serverades vid halftiotiden, var förträfflig och väl arrangerad samt stämningen hela tiden den mest angenäma. Att ”dagen var glad” bevisas bäst af att, såsom
förut antydts, samqvämet i all gemytlighet fortsattes ett respektabelt antal timmar efter
sedan den officiella delen af festen kunde anses afslutad.
Förutom Kronobergshöfdingen grefve Spens fanns af mera framstående personer från
annan ort endast svenske ministern i London grefve Piper.
Man skulle i Halmstad nog gerna velat se landsfadern ibland sig på denna högtidsdag,
men den mera enkla ram, man för undvikande af jernvägsbolagets betungande valt för
festen, lemnade ej rum för en så hög gäst. Att konungen eljes icke skulle vägrat närvara,
derest han derom anmodats, kan man sluta deraf, att han, enligt hvad jag försport, vid sitt
Halmstadbesök i somras lär ha yttrat till landshöfding Nordenfalk i fleres närvaro: ”Nå,
när skall er bana till Bolmen invigas? Den skulle det vara roligt att se. Den der trakten är
en af de vackraste i landet”. Detta är nu, efter hvad förut nämnts, icke precis fallet efter
vanligt sätt att se, men konung Oskar älskar sitt land och hans skönhetsälskande sinne
finner skönheter äfven der de halka förbi ögonen på oss andra.
Till hans majestät afläts följande telegram:
”Då genom Halmstad–Bolmens jernvägs öppnande för allmän trafik denna dag, länge närda
önskningar om snabb förbindelse emellan vidsträckta trakter af Småland och Halland samt
vesterhafvet gått i fullbordan, hafva bolagets styrelse samt här församlade aktieegare och öfrige för
företagets framgång intresserade från stad och land känt sig uppoffrade att, med tacksamhet
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erkännande af den uppmuntran och det hägn detsamma allt från begynnelsen af Eders maj:t
åtnjutit, inför Eders maj:t nedlägga uttrycken af sin underdåniga vördnad och tillgifvenhet.

C. Nordenfalk.”
Svaret, som anlände så fort omständigheterna det medgåfvo, lydde:
”Med hjertligt tack för telegrammet förbinder jag min lyckönskan till den nya, vigtiga jernvägsförbindelsen.

OSCAR.”
Vid telegrammets afsändande gick man mera taktfullt tillvägamot den underdåniga
massan än som i småstäder vanligen brukas. Landshöfdingen drog icke upp det färdigt ur
fickan, utan förslag om ett dylikt framstäldes af grosshandlanden Pihl, och efter dess
förmodligen med tillförsigt förutsedda bifallande, lät man en för dess eventuella författande lämpad stund förflyta innan det föredrogs, gillades och afsändes.
Ja, så gick det till när den nyaste länken band samman Öster- och Vesterhaf. Den länken
kan icke kallas trolofningsring, ty de voro sammanbundna förut, icke ens vigselring; det
var en ring lik den en lycklig make ger sin älskade i glädjen öfver ett välskapadt barn –
och ett sådant hoppas man den nya jernvägen skall visa sig vara.
Ännu ligger den ringen till större delen ful och grå i karga bygder. Må den dag komma
då han blir gyllene af vaggande skördar!
Sigurd.
*) Som kanske en och annan minnes, var det en något så när liknande kontrovers beträffande Tutaryds kommun vid byggandet af Wislanda – Bolmens jernväg.

Ur Smålandsposten N:o 135 Torsdagen den 14 November 1889.

En stöfvare,
hvit till färgen, med bruna fläckar och
bruna ögon, Lydande namnet ”Roland”,
bortsprang från undertecknad på Moheda
marknadsplats den 8 sistl. Oktober.
Tillvaratagaren ombedes göra anmälan
hos egaren
L. Lindahl,
(4520)
Lindås & Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 136 Lördagen den 16 November 1889.
Kungörelse.
År 1889 den 15 November intogs i härvarande handelsregister följande anmälan:
af Peter Johan Magnusson vid Wislanda jernvägsstation af Wislanda
socken om idkande af handelsrörelse derstädes under firma P. J.
Magnusson; hvilket härmed kungöres.
Wexiö landslansli som ofvan.

Länsstyrelsen.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 94 Fredagen den 22 November 1889.
Kronobergare utmärka sig ofta på ett allt utom fördelaktigt sätt i Halmstad. Nu senast
har ett blodigt uppträde egt rum i Nissastaden, hvarvid en Wärends son, stenhuggaren
Salomon Nilsson Melin från Vislanda spelat en beklaglig roll. Hallandsposten berättar
derom:
Två arbetare vid Söndrums stenhuggeri, Johan Emil Johansson Cardell och Salomon
Nilsson Melin, hade i måndags tagit sig en ”frimåndag” och vankat omkring i staden, der
de helsat på den ena ölkrogen efter den andra. Vid åttatiden på aftonen, då de begifvit sig
till vestra förstaden, kom berserkeriet öfver dem och de öfverföllo en fredlig vandrare,
husegaren Johan Nilsson, hvilken var på väg till sitt hem utanför jernvägen. Först inlät sig
Cardell efter några okvädningsord i batalj med Nilsson, hvarvid båda föllo i landsvägsdiket, Nilsson dock öfver den anfallande. Sedan de kommit på benen igen, grep Cardell
åter tag i Nilsson och fick slutligen denne under sig i diket samt lade sig med hela sin
kroppstyngd öfver hans hufvud, så att han hindrades att ropa på hjelp. Nu kom Melin,
som vid stridens början aflägsnat sig några steg från valplatsen, tillbaka till denna, och
kände Nilsson sig i detsamma erhålla ett knifstygn i veka lifvet. Cardell bearbetade flitigt
hans hufvud med knif och något hårdt tillhygge. Då Nilsson slutligen kunde ropa och
polis och andra personer anlände till platsen, flydde våldsverkarne. Polisen eftersatte och
upphann dem dock snart. I vaktkontoret fingo de sofva ruset af sig under natten, hvarefter
polisförhör anstäldes med dem. De erkände härvid delvis våldet. Melin vidgick att han
skurit Nilsson, men sade sig icke riktigt minnas de närmare omständigheterna vid uppträdet. Vid anhållandet hade Cardell dolken i sin hand, men Melin slidan samt en större
jernmankill. Båda voro blodiga. Utom sina stridsvapen förde kämparne med sig det vilda
modets spiritus, en stor flaska bränvin, samt diverse matvaror.
Båda våldsverkarne äro helt unga, födda 1867. Nilsson befinner sig utom fara för lifvet,
trots de många knifstygn, som rigtats mot honom och hvarom hans sönderskurna rock bär
vitne. Till lycka för honom gjorde ruset knifskärarnes händer osäkra. Dessutom hade han
mycket tjocka underkläder, som flera hugg icke hafva fullkomligt genomskurit.

Ur Smålandsposten N:o 142 Lördagen den 30 November 1889.
Rymd, är nu jernvägsarbetaren Salomon Nilsson-Melin från Björkelund i Wislanda
socken, hvilken i Halmstad gjort sig skyldig till svårare misshandel med knif. Mellin
efterlyses och i signalementet uppgifves han bl. a. ha rak, nästan till munnen med spets
hängande näsa, hvarjemte det meddelas att han bär armarne i bågform utåt. Wid afvikandet från Söndrums stenhuggeri, der han hade arbete, hade Mellin i reskassa 30 kronor.
Salomon Nilsson-Melin f. 1867-03-29 Vislanda, död 1954-01-01 Gullabo, Kalmar l.

Ur Smålandsposten N:o 153 Lördagen den 28 December 1889.
Förlofvade:

Carl Lindgren
Carolina Gunnarsson.
Wislanda.
Hunna.
Meddelas endast på detta sätt.
(5258)
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