Tidningsnotiser m.m. ur Smålandsposten och Nya Växjöbladet
1867 – 1899.

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 jordbruks-redskaper, kreatur,
sorteradt handelslager, jemte flera andra
varor.
Betalnings- och öfrige wilkor tillkännagifwas wid auktionstillfället.
Lindås den 4 Mars 1867.
(232)
L. Lindahl.

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
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.

1

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 Carlhamn 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.

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
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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 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.

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.
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Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 3 September 1870.
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
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 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 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
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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.

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.

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 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 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
Carlskrona-Wexiö-banan, hwars byggande äfwen pådrifwes af alla krafter. Här inom

5

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 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 tar 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 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.
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Ur Smålandsposten N:o 30 Tisdagen den 15 April 1873.
Wieslanda-Carlshamns Jernväg. Stenläggning 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.

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
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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 verkställigheten 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 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.
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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, skött 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 stenläggningen 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 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
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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 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.

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 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
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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 Smålandsposten N:o 44 Tisdagen den 2 Juni 1874.
Carlshamn-Wislandabanans invigning, kommer att ega rum d. 17 eller 18 Juni
(hvilkendera 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 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 sin hyllning med hurrarop, och musiken blåser fanfarer. Här och der ser
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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, her 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.
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.
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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.

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.

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 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.
1069

J. F. Carlsson.

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.
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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 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.

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.
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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
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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 – Wäraboda-linien 95 fot kortare än Ryssbylinien – skall, så snart kostnadsberäkningen – för Ryssby-linien 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 Ryssby-linien
måste blifva om ej billigare, så åtminstone ej dyrare i anläggning än linien öfver
Wäraboda. Då nu lutningsförhållandena å Ryssby-linien 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 Wäraboda-linien, 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 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.

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.
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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 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
påsttidningen 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.

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
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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.

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 Smålandsposten N:o 47 Tisdagen den 24 April 1877.
(annons)

Fotografi i Wislanda!
Undertecknad får härmed underrätta innebyggarne i Wislanda och närliggande
trakt, att jag för att tillmötesgå mångas önskan, kommer att från och med
marknadsdagen den 26 dennes öppna en Fotografi-Atelier

i Wislanda.
Atelieren kommer sedan att hållas öppen till den 1 Juli, men endast under
söndagarne med början af söndagen den 29 April.
Priserna blifva desamma som å Atelieren i Wexiö, betalning erlägges vid sittningen mot qvitto, och omsittning får ske, om porträtterna ej blifva till belåtenhet.
Wexiö den 20 April 1877.

H.FORTHMEIIER
OBS. Atelieren i Wexiö hålles som vanligt öppen såväl söndagar som söcknedagar.
844.
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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.

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 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:
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
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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.

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
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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 Malmberg, 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 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.
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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.

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.

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.
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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 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.
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 109 Lördagen den 14 September 1878.
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 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 annt tåg går den dagen till Bolmen. H. m:t konungen lär svarat på
inbjudningen: ”Jag har just önskat en anledning att besöka den orten!”
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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 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.
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 täcktes 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 min 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.”
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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 sin 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 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.
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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 en 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 det goda
resultatet.

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.
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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
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
ritning. På platsen kommer att stå en mycket stor sten med inskription af ungefär följande
innehåll: ”Här i närheten föddes kyrkoherde fil. d:r Pehr Wieselgern, som dog i Göteborg”.
Aflidne hr kaptenen och riddaren E. Lindell är det ursprungliga upphofvet till att denna
minnesstod uppreses. Enligt pålitlig underrättelse ämnar Wislanda-Bolmens jernväg åtaga
sig kostnaden för detta arbete.

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 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

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
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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 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 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
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del efterskänka alla anspråk, utan – yrkande derjemte att tilltalad genast skulle försättas
på fri fot.
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 nermligen 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.
Garfveriet i Wislanda, är af fabrikör G. Ohlsson försålt till fabrikör C. J. Lindgren i
Rösvik.

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.

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

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 68 Tisdagen den 15 Juni 1880.

Bref från Wislanda.
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
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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 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 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.
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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.

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 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 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,
hvbars upphofsman af kronolänsman Hjertqvist omhändertogs, likasom en spekulant på
bränvin. Ficktjufvarna hade försummat att infinna sig.
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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 Halmstadsköpmännens 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.

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 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.
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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,
hvarefter 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.
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Ur Smålandsposten N:o 3 Tisdagen den 11 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.

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 fötviflade 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.
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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.

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 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.
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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 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.

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.

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 26 Torsdagen den 2 Mars 1882.
Oby egendom, i Wislanda 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.
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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
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 vid 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.
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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 inärvaro, 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, enträffat i ryggen och en i hufvudet på Gummesson.
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Angående en förevisad större sten och en afbruten gärdsgårdsstör, hvilka funnits
inkastade i rågåkern vid dråpstället, förklarade Jonsson, som dervid dock tydligen darrade
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

44

vilja bortföra Gummesson från auktionen och slagsmålet der, synes det som om detta
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
deli 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 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 afsgt 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 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.
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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.

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.

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.
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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 – 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 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
Carldotter, 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.

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 föut 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 någonting, som antydde på verklig sinnesförvirring. Samma vitsord fick hon af vittnena, hvilka kändt henne sedan flera år tillbaka.
Då emellertid hennes sinnesbeskaffenhet förekom rätten tvifvelaktig, beslöts att insända
handlingarne i målet till medicinalstyrelsen med begäran om dess utlåtande, huruvida
Carlsdotter kan anses för sina handlingar ansvarig eller icke, skolande Carlsdotter under
tiden fortfarande förvaras i häkte.
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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.

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.

50

Ur Smålandsposten N:o 123 Lördagen den 23 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
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Bengtsson erhållit i hufvudet strax ofvan om tinningen kanske vore största orsaken till
döden.
Under ransakningen framgick:
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 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.

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.
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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. T. 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.

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
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.

53

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 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
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 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
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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 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 Roon, 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 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.

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.

55

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 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 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.

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.
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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 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 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
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.
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Ur Smålandsposten N:o 73 Lördagen den 26 Juni 1886.
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:
”Upplysningsvis vill jag meddela, att med attentatet å Wislanda-Bolmens jernväg
förhåller sig så, att tvenne pojkar om hvardera 9 år, boende i Tutaryd, utlagt de 3:ne
småstenarne af hönsäggs storlek, men dessa stenar lära af skakningen, åstadkommen
genom tågets framfart, nedfallit från skenan redan innan tåget kom fram till desamma och
voro alltså oskadliga”.
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”.

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 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 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!
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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 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.

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.
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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.

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 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.
N. W. Bl.
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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.
W. Bl.

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.
K. A.

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 10öring. 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.

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.
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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. Häromnatten 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.

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.
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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.

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. Gård i Lönshult eller Mörhult – kolla vidare!!!
*2. Gården Skövlemon i Vislanda socken.

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.
W. Bl.
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.
W. Bl.

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.
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.
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Ur Smålandsposten N:o 75 Torsdagen den 28 Juni 1888.
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 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
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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
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. Hemansegare 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.
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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, dett 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
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”.
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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,
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.

67

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.
W. Bl.
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.
W. Bl.

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 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.
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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 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 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 pastoralexamen 1862 och tillträdde
Wieslanda pastorat 1876. Tvenne gånger gift, första gången med Charlotte Christin
Bengtsson, dotter till dåvarande kyrkoherden i Fryeled, andra gången med Gustafva Sofia
Wickbom, dotter till assessorn och räntmästaren S. Wickbom, såg han det i öfrigt
lyckligaste familjelif störas af dödens täta besök i hemmet. Han öfverlefdes dock af sin
andra maka och två barn, hvilka i det stilla 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, HyltenCavallius och Eggertz lefvat och verkat.

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 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.
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 33 Tisdagen den 19 Mars 1889.
Hemfridsbrott, begicks i dagarne hos enkan Kristina Flink i Wislanda, utaf 60-årige f. d.
grenadieren C. J. Klyft bördig från Pjetteryd. Klyft, som ströfvat land och rike omkring,
och speciellt i Norrland och hufvudstaden ockrat på frälsningsarmens och goodtemplarordens barmhärtighet, har sedan tiden närmast före sistlidne jul slagit sig ned som något
sorts inhyseshjon hos enkan Flink. Det måtte emellertid icke i längden varit enkan kärt att
låna Klyft hus, som han säkerligen skäligen klent godtgjorde, till för några dagar sedan
hade hon låst sig inne i stugan, för att visa Klyft att hon ville bli af med honom. Den
mångförfarne landtstrykaren lät sig emellertid ej afspisa 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.

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
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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, 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.
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 Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 3 April 1889.
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 föramleda till ändring i öfverklagande afböjande
resolutionen.
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Ur Smålandsposten N:o 50 Lördagen den 25 April 1889.
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.
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 der 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.

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.
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Ur Smålandsposten N:o 65 Tisdagen den 4 Maj 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.

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 ramponerande murverket. Hustrun och en hemmavarnde 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.
e. W. bl.

Ur Smålandsposten N:o 96 Torsdagen den 15 Augusti 1889.
En dyr lustfärd, hafva två i Amerika bosatte Wislandabor, hrr M. 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.
W. bl.

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.
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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.

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 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 bar backe. Huru elden uppkommit är icke bekant.

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.
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Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 16 Januari 1890.
I difteri, har några barn aflidit i Wislanda församling.
Till kyrkovärd, har Johannes Andersson i Skeppshult valts, och som fjerdingsman har
utsetts N. P. Johannesson i Brohult, som dock lemnat tjensten och dertill hörande lön hela
20 kr. åt A. J. Svensson i Fagerås.

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 25 Januari 1890.
Det här i Wislanda arbetande ångsågsbolaget, har i Hvetlandatrakten inköpt en stor
skogpark för 50,000 kr. för afverkningens ändamålsenliga bedrifvande skall ett nytt
sågverk uppföras.
Nykterhetsfördrag, hölls här sistlidne söndag, på föranstaltande af logen ”Wieselgrens
förhoppning”, i Wislanda missionshus af hr. C. J. Engsell från Wexiö. Det goda föredraget åhördes af så många personer lokalen kunde rymma.
Efter föredragets slut diskuterades frågan: ”Hvilket är bästa sättet för nykterhetsverksamhetens bedrifvande?” Derefter hölls logemöte dervid fyra personer ingingo i
logen.
Inbrottsstöld, begicks natten till den 22 dennes hos kyrkoväktaren Johannes Larsson å
Lundboholm under Lindås i Wislanda socken. Tjufven hade genom uttagande af ett
fönster beredt sig inträde i den s.k. förstugukammaren, der han plockade till sig litet af
hvarje. Han tillgrep nemligen en corderoykostym, en vadmalströja, en yllehalsduk, ett par
nya stöflar jemte guttaperkagaloscher, en större ost och en half dito, en nästan ny
fruntimmerskappa, en filtschal, två hemväfda ylleschalar, två silkedukar, ett dussin
matskedar och tio teskedar, fyra scharletter och två bra handskar samt en del andra
småsaker. Tjufven hade gifvit sig god tid, ty under sitt arbete hade han brändt upp ett
halft stearinljus. Han var ock ostörd, ty husfolket låg och sof i andra änden af huset.
Samtidigt tillgrepos hos en snickare i närheten, äfvenledes genom inbrott, en del
snickeriverktyg, en knif och ett stämjern.
För stölderna misstänkes en i trakten dagen förut kringstrykande okänd karl af omkring
6 fots längd och vid pass 30 års ålder. Mannen, som hade stora svarta mustascher, hade
dagen före stölden varit inne hos kyrkoväktaren Larsson, hos hvilken han då erhållit mat.

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 15 Februari 1890.
Kronobergare död i Amerika. Förre hemmansegaren Peter Magnusson från Ekemoen i
Wislanda socken, har aflidit i Amerika, efterlemnande två döttrar, hvilka medföljde
honom då han för en tid sedan emigrerade, samt hustru och sju barn, som qvarstannade i
hemmet.
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Ur Smålandsposten N:o 21 Tisdagen den 18 Februari 1890.
Rymd dåre. Torparen Carl Wilhelm Svensson i Björkelund, Wislanda socken, anmälde i
söndags å polisvaktkontoret i Wexiö att sinnesrubbade hemmansegaren Johan Ohlsson i
Wislanda afvikit från sitt hem, och såsom det förmodades, begifvit sig till Wexiö. Sent
igår qväll hade han ännu icke anträffats af polisen.
Anmäld misshandel. Juden Brande, förklarade idag inför rätten, att hustrun Maria
Magnusson från Ekebo, Wislanda, anmälan hos polisen att han å Sigfridsmässan slagit
henne så att näsan gått i blod, vore osann. Han hade endast knuffat henne för bröstet för
att få henne att lemna hans salubord, der hon icke blott missbjudit honom för en
sammetssjalett utan ock gjort åverkan å densamma genom att göra rispor i den med
fingrarne.

Ur Smålandsposten N:o 33 Tisdagen den 18 Mars 1890.
Krossad till döds under jernvägstränen. F. d. stationskarlen, numera bromsaren Tuve
Nilsson i Wislanda, medföljde tåget n:o 404 såsom bromsare i lördags afton. Detta
godståg ankom till Alfvestad kl. 8,50 e. m., samt ligger der öfver natten, hvadan
tågpersonalen ej lade märke till att Nilsson var borta på qvällen. Tidigt på
söndagsmorgonen då banvakten norr om Wislanda, skulle ”passera linien” före
nedgående snälltåget, fann han vid banan Nilssons illa lemlästade lik. Bröstet var blottadt
på hud, ena armen och benet svårt krossade. Bredvid liket låg signallyktan oskadd.
Nilsson hade sin tjenstgöring å öppen broms, hvadan all sannolikhet förefinnes, att han
under tågets gång skolat gå från ena till andra vagnen, men i mörkret stigit miste och så
störtat ned emellan vagnarne.

Ur Smålandsposten N:o 35 Lördagen den 22 Mars 1890.
Inbrottsstöld, begicks för någon tid sedan hos kyrkovärden Larsson å Lundboholm i
Wislanda, dervid som förut omtalats, en del klädespersedlar tillgrepos. Kronobetjeningen
har nu hopp om att kunna gripa tjufven, enär denna lär finnas i Emmabodatrakten, att
döma deraf att två af de stula kapporna och två af sjalarne sålts för ett pris af 10 kr. En
sjal hade han äfven sålt för godt pris i Gemla. Dessa persedlar har nu återställts till den
bestulne. I Emmabodatrakten har på senaste tiden flera tillgrepp föröfvats, som tyda på att
inbrottstjufven ännu finnes qvar der i nejden.

Ur Smålandsposten N:o 61 Lördagen den 24 Maj 1890.
Mördad? Som förut berättats afled P. Magnusson från Ekemoen Vislanda, för någon tid
sedan helt plötsligt i Amerika. Nu börjar ryktet undra, om icke Magnussons död, orsakats
genom yttre åverkan. Magnusson och några andra skandinaver hade haft stenarbete och
på lördagen lyftat sin aflöning, 100 dollars för dem hvardera. Magnusson skulle då bjuda
kamraterna på en restaurant, och då det reqvirerade ej kom snart nog, gick han ut, men
kom ej in igen. Han fanns sedan liggande halfdöd i ett dike. Af de 100 dollars han
innehaft lära då återstått blott några få cent.
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Ur Smålandsposten N:o 69 Torsdagen den 12 Juni 1890.
Jernvägsmissöde. Då uppgående middagståget från Ljungby till Wislanda den 9 dennes
kom mellan Ryssby och Målaskog gick ena tuben å maskinen sönder. En del af
passagerarne gingo till fots antingen till Ryssby, eller Målaskog och en del togo saken
med lugn och slogo sig ned i en närbelägen björkdunge för att höra på grönsiskorna. I
Ryssby dit bud genast afgick, var telegrafen i olag, hvadan bud sändes till Målaskog,
derifrån lokomotiv reqvirerades från Bolmen. Tåget anlände för sent till Wislanda, och
blefvo passagerarne der ytterligare fördröjda enär middagståget derifrån redan afgått.

Ur Smålandsposten N:o 71 Tisdagen den 17 Juni 1890.
För nesligt våldförande, af egen 12-årig dotter, har ett kringsmygande rykte beskyllat
en medelålders handtverkare från Wislanda. Ryktet har satts igång af en arbetare, som
under någon tid fått innebo hos den så illa omtalade mannen hvilken emellertid i känslan
af sin oskuld och förklarlig harm öfver att han blifvit på detta upprörande sätt förljugen,
beslutat vidtaga åtgärder för att bringa belackaren under laga näpst.
Till en början har han låtit läkare undersöka det stackars barnet, hvilket af sina skolkamrater lidit mycken smälek, på grund af de historier som utspridts om henne och fadern
samt deraf bringats hardt nära förtviflan. Läkarebetyget ger på det mest otvetydiga sätt
vid hand att flickan aldrig varit utsatt för sådan medfart som den otacksamme inhysingen
utan någon som helst rimlig anledning uppgifvit.

Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 20 September 1890.
På Wislanda marknad, i torsdags var kreaturstillförseln riklig och omsättningen liflig
till höga pris. Äfven försäljare af kramvaror och styckegods hade att glädja sig åt god
afsättning.

Ur Smålandsposten N:o 114 Torsdagen den 25 September 1890.
Sorgligt omkommen. En 24-årig dotter till M. Ohlsson i Stubbalycke, Vislanda, föll
häromdagen, då hon skulle hemta vatten, i brunnen och drunknade. Flickan, som led af
fallandesot, hade förmodligen vid tillfället träffats af ett anfall af sjukdomen.
W. Bl.

Ur Smålandsposten N:o 126 Torsdagen den 23 Oktober 1890.
Olyckshändelse. Under harjagt igår morgse råkade 17-årige torparesonen Johannes
Andersson på Ängarne under Lindås i Vislanda socken att skjuta sig sjelf i venstra
handen. Han hade just passeradt ett sumpigt ställe och stod med handen hvilande å
bössans mynning, då skottet brann af, utan att han vet huru detta kom sig. Hagelladdningen genomträngde handlaget mellan pekfingrets och tummens ben hvilket
sistnämnda antagligen alldeles krossades. Han blef igår afton införd till Wexiö lasarett.
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Ur Smålandsposten N:o 132 Torsdagen den 6 November 1890.
Eldsvåda, ödelade natten till sistlidne torsdag en konduktör Svensson vid Wislanda
station tillhörig uthusbyggnad, inredd till brygg- och bakstuga. I byggnaden logerade en
gammal ungkarl, som förmodligen något ovarsamt handskats med elden.
W. Bl.

Ur Smålandsposten N:o 11 Tisdagen den 27 Januari 1891.
Häradsvägsfrågan i Allbo. Från en för denna fråga lifligt intresserad person i Wislanda
har vi erhållit en uppsats, som på grund af sin stora längd omöjligen kan inflyta nu i
tidningen. Hufvudinnehållet är emellertid i korthet, att insändaren anser att den östra
linien – öfver Trästen och Lindås – vara kortare till Wislanda än den vestra öfver
Haramoen och Brohult, hvartill komme, att i det förra fallet vida större antal af
Wislandabor skulle få gagn af vägen än om den senare linien blefve föredragen.

Ur Smålandsposten N:o 19 Lördagen den 14 Februari 1891.
En egendomlig inackordering. En nära 80-årig gubbe i Wislanda har öfverlemnat hela
sin förmögenhet – uppgående till vid pass 1,000 kr. – till ett hemmansegarefolk i Virestad
mot villkor att af dem få underhåll och vård till sin död. Gubben önskar, säger han, att
han skall kunna lefva så länge att hans vårdare ej förtjenar för mycket på affären.

Ur Smålandsposten N:o 25 Lördagen den 28 Februari 1891.
Långvarig nämndemanstjenst. Nämndemannen Magnus Svensson i Lönshult af
Wislanda socken, som under 40 år suttit nämndeman i Allbo häradsrätt, begärde den 21
dennes inför rätten sitt entledigande från ofvannämnde befattning.

Ur Smålandsposten N:o 30 Torsdagen den 12 Mars 1891.
Olyckshändelse. Då häromdagen hemmasonen Salomon Rosenberg i Åker, Wislanda
s:n, var sysselsatt med körning af tröskverket, råkade han få venstra handen indragen
mellan kuggarne, så att tre fingrar krossades.
W. Bl.
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Ur Smålandsposten N:o 33 Torsdagen den 19 Mars 1891.
En ångsåg, har af handlanden S. A. Johansson i Vislanda anlagdts vid gården Qvarnabacken. För sågverkets rörelse har inköpts en del större och mindre skogsparker i trakten.
W. Bl.

Ur Smålandsposten N:o 56 Torsdagen den 14 Maj 1891.
Af ett tattarefölje, som besökt Wislanda vid senaste marknad derstädes, har torparen
Moqvist under Hästhagen blifvit bestulen på en manskostym. Stölden skedde medels
inbrott i husfolkets frånvaro.

Ur Smålandsposten N:o 63 Lördagen den 30 Maj 1891.
Sjukligheten, vid Vislanda station och närliggande nejd är f.n. mycket stor, särskildt
bland barnen, hvilka nästan allmänt har messlingen. Med anledning deraf måste
småskolan som vanligen besökes af omkring 40 barn, tills vidare upphöra med sin
verksamhet, enär barnaantalet nedgått till sex. Bland ungdomen, synnerligast flickorna,
har flera dödsfall på kort tid inträffat i orten, dock till följd af andra sjukdomar.
Industriellt. En vattensåg ämnar handlanden S. A. Johansson härstädes låta uppföra i
närheten af sin ångsåg i Qvarnabacken af denna församling. Omöjligheten att hinna
expediera alla inkommande order å sågadt virke med endast en såg förorsakar den nya
sågens uppförande.

Ur Smålandsposten N:o 81 Måndagen den 13 Juli 1891.
Olyckshändelse. Derigenom att en gammal bössa sprang vid målskjutning skadades 19årige torparesonen Olof Magni Stark under Hullingsved i Vislanda igår f.m. svårt i
venstra handen. Tummen och pekfingret samt halfva handlaget bortsprändes, hvarjemte
återstående fingrar uppspräcktes till armen.

Ur Smålandsposten N:o 85 Onsdagen den 22 Juli 1891.
Ett extratåg till Göteborgsutställningen, öfver Wislanda från Karlshamn är ifrågasatt.
Tåget skulle afgå 1 augusti, således till landtbruksmötets början. För att tåget skall
komma till stånd fordras att 125 resande anteckna sig.
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Ur Smålandsposten N:o 106 Onsdagen den 9 September 1891.
Eget taxeringsdistrikt, hade Wislanda och Blädinge kommuner hos k. bfhde i
Kronobergs län begärt få utgöra. K. bfhde aflog framställningen, som ej heller vunnit
bifall hos k. m:t, hvarför nämnda två kommuner tillsammans med Skatelöf, Westra
Thorsås och Härlunda fortfarande bilda ett taxeringsdistrikt.

Ur Smålandsposten N:o 108 Måndagen den14 September 1891.
En gädda på landsvägen, upptäcktes häromdagen af en körande person mellan Wislanda
och Ljungby. Gäddan prydde inte något matsäcksskrin, ej heller var hon på väg till
Ljungby torg, ej heller låg hon på vägen tappad och öfvergifven och kippade efter andan.
Nej, hon tog sig i fullständig frihet en behaglig förmiddagssimtur på vägen i nära
fotsdjupt vatten, och mådde synbarligen alldeles förträffligt.
Ett lika godt vittnesbörd som något annat om 1891 års våta sommar!

Ur Smålandsposten N:o 109 Onsdagen den 16 September 1891.
Wislanda marknad, idag företer, telefoneras till oss, stor tillförsel af kreatur, och
handeln med dem har gått lifligt till följande priser:
13 qv. oxar 375 á 400 kr., 12 qv. d:o 300 á 325 kr., och 11 qv. d:o 250 á 260 kr. samt
stutar 200 kr., allt per par. Kor betalas med i allmänhet 100 kr., men bättre sådana gällde
ända till 170 kr. st.
Nio vagnslaster kreatur afsedda för Skåne och Köpenhamn gingo söderut i middags.
Äfven öfriga affärer synas gå raskt undan. Då meddelandet gjordes, hade inga oordningar
förekommit.

Ur Smålandsposten N:o 110 Fredagen den 18 September 1891.
Några fickstölder, å obetydliga belopp förekommo, skrifves till oss, vid marknaden i
Wislanda i onsdags. Tjufvarne blefvo ej upptäckta.

Ur Smålandsposten N:o 136 Onsdagen den 18 November 1891.
Grymheter vid slagt, äro, skrifves till oss från Vislanda, mycket allmänt gängse inom
Allbo. Bedöfning af kreaturen sker ofta, då man ej alldeles förbigår den, på ett sätt som
endast förökar djurets lidande, enär slaget af yxhammaren ofta drabbar t.ex. nosen eller
ett af ögonen, ofta ryckes djuret omkull medels en rännsnara om alla fyra fötterna och så
verkställes den hemska slagtprocessen, så ofta beskrifven, dervid först den s.k.
”morlösan” eller strupen, uttages genom en 10 tum lång skåra å halsen innan någon
pulsådra öppnas, hvarför icke anskaffa en billig skjutmask? Hela byar kunde slå sig
tillsammans om en enda sådan för ett pris af omkring 8 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 137 Fredagen den 20 November 1891.
Hvad en vidskeplig föreställning kan uträtta. En gammal fattig qvinna i Wislanda
socken hade, skrifves till oss, fått svår värk i ena armen, hvilket ej är någon ovanlig
åkomma bland vår allmoge, som under sin krafts dagar ofta fått arbeta i ur och skur mera
är hvad kroppen tål. Men då några dylika krämpor påkomma, tillskrifver man ännu här
och der på landsbygden detta några naturliga orsaker, utan antingen har den sjuke ”fått
det i luften” eller också har det blifvit ”sändt på honom” af någon ovän. Den ifrågavarande qvinnan hade emellertid fått sitt onda ”genom luften”, och således kunde endast
”trollmedel” hjelpa, hvarför hon vidtalade en person, som skulle gå till den ”kloke
gubben” i Hallaryd, om hvilken vi förut berättat. Det var bestämdt att detta bud skulle gå
från hemmet den 1 dennes, samt beräknadt det skulle framkomma till ”undergöraren” den
påföljande dagen. Mycket rigtigt, den 2 november ”släppte” värken, och qvinnan sprang
omkring bland sina grannar och berättade under glädje att budet nu framkommit och
gubben borttagit hennes onda. Emellertid befanns det budbäraren icke begifvit sig åstad
förrän den 3, men tron kan ju åstadkomma mycket och den gamla förvånar sig nu öfver
”den kloke”, som kunde hjelpa det onda t.o.m. innan budet var afgånget. Måtte vara en
styf karl ”den kloke” i Hallaryd.

Ur Smålandsposten N:o 138 Måndagen den 23 November 1891.
Vådaskott. 13-årige gossen Jonas Wilhelm Samuelsson från Tubbaremma, Vislanda
socken, var i fredags ute på harjagt, dervid han stod på en sten med bössan i handen,
halkade och föll ned. Derigenom att bössan vid fallet slog emot stenen, brann skottet af
och råkade den unge jägaren under samt gick ut ofvanför högra skulderbladet. Gossen
som vårdas å Ljungby lasarett, har, skrifves till oss, sjelf förklarat att han ehuru så ung,
redan skjutit 13 harar och en mängd fågel. Märkvärdigt blott att han icke förr skjutit sig
sjelf.

Ur Smålandsposten N:o 149 Fredagen den 18 December 1891.
Jernvägsmissöde i Wislanda. Vid vagnsvexling af uppgående godståget n:o 404 i går
afton urspårade vid Wislanda stationsområde en med smågods lastad godsvagn, som
kullkastades och något skadades. Södra ingångsvexeln blef härigenom stängd, så att
uppgående snälltåget n:o 6 stoppades ute på linien söder om Wislanda och måste qvarstå
der 20 minuter tills den skadade vagnen hunnit undanskaffas.

Ur Smålandsposten N:o 151 Onsdagen den 23 December 1891.
Värmeledning, i Wislanda kyrka, lär man nu, skrifves till oss, vara betänkt att åstadkomma. Hittills har endast sakristian i nämnda kyrka varit tillgodosedd med apparat för
uppvärmning.
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Ur Smålandsposten N:o 3 Fredagen den 8 Januari 1892.
Rånet i Wislanda, låter alltjemnt mycket tala om sig, men rånarne äro oupptäckta. En
klok gumma från Grimslöfs-trakten har lofvat den rånade kreaturshandlaren Johannes
Andersson i Wislanda, att han i sinom tid skall få sitt igen, och han har sjelf förtröstansfullt talat om detta löfte, skrifver en vår korrespondent.
En hemmagjord slagtmask, användes af en slagtare i Vislanda-trakten då han häromdagen skulle slagta en ko. Skottet derur gjorde emellertid djuret endast vildt och
oregerligt. Det bästa är att skaffa ordentliga slagtmasker, t.ex. från Wexiö djurskyddsförening, och ej afprofva några fuskverk.

Ur Smålandsposten N:o 11 Onsdagen den 27 Januari 1892.
Olyckshändelse. En 14-årig son till torparen Johannes Andersson i Kansliet under
Hullingsved, Wislanda socken, fick i måndags under skogsarbete ett fallande träd öfver
bägge fötterna, som jemte underbenen svårt skadades. Vår korrespondent uppger att han
för vård af skadan fördes till en qvacksalfvare i orten.

Ur Smålandsposten N:o 24 Fredagen den 26 Februari 1892.
Olyckshändelse. Torparen Carl Jönsson under Wislanda prestgård afbröt sitt ena ben, då
han var på hemväg från skogen med en börda ved, till sitt hem, derigenom att han halkade
och föll. Ingen menniska fanns så nära, att hans nödrop hördes hvarför han krypande på
armbågarne och det oskadade benets knä måste släpa sig fram till sitt 1/8 mil från
olycksstället belägna hem, der han nu vårdas af en qvacksalfvare, skrifver en vår
korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 26 Onsdagen den 2 Mars 1892.
Förderfvade af qvacksalfvare, har på allra senaste tiden blifvit en 12-årig flicka från
Hagstad i Vestra Thorsås och en gosse från Wislanda. Den förstnämnda hade värk i ena
höften, och tack vare qvacksalfvaren har hon nu blifvit lam och känslolös deri. Gossen
hade fått sin ena fot krossad af skogsarbete och genom qvacksalfvarevården synes all
förbättring af foten vara utestängd.
Hvarför ingripa ej vederbörande emot qvacksalfvarne ifråga.

Ur Smålandsposten N:o 28 Måndagen den 7 Mars 1892.
Dödsfall. I lördags afton, afled, skrifves till oss, stilla i sitt hem i Lindås af Wieslanda
församling förre kyrkovärden och timmerhandlanden Ingemar Svensson nära 73 år
gammal. Född inom samma församling i ett mycket torftigt hem, hade den aflidne
tillbringat hela sin lefnad i samma socken samt genom duglighet och energi arbetat sig
fram till en aktad samhällsställning. Under sin krafts dagar var han en af ortens störste
affärsmän och en mycket anlitad kommunalman, flere år var han direktör i Kristianstad
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banks afdelningskontor i Wislanda samt en särdeles nitisk direktionsledamot i pastoratets
sparbank. Alla dessa uppdrag måste han på grund af sjuklighet för några år sedan draga
sig tillbaka ifrån. Under hela sitt lif, arbetsam och ordentlig, vän af gudsfruktan och
upplysning, offrade han mycket på sina barns uppfostran. På de sednare åren var han en
ifrig och sansad vän af nykterhetsarbetet, som han genom ett exempel och för öfrigt
värdiga sätt sökte befrämja i sin ort. En med honom ungefär jemnårig maka och sju barn
samt för öfrigt många andra slägtingar och vänner står sörjande vid hans bår.

Ur Smålandsposten N:o 30 Fredagen den 11 Mars 1892.
Åldring. Gratialisten Stolt i Råknahult, Wislanda socken, fylde i tisdags 90 år. Gubben
är ovanligt kry för sin ålder.

Ur Smålandsposten N:o 44 Onsdagen den 13 April 1892.
Olyckstillbud. En dräng hos landtbrukaren C. O. Carlsson i Målensås, Agunnaryd,
skulle i onsdags köra ett lass ved till Vislanda. Då han passerade den s.k. Häradsbron,
brast dennas bjelklager, så att lass, hästar och körsven kommo i vattnet. Ehuru detta var 7
fot djupt, lyckades drängen lossa selarne från djuret och sjelf med dem komma upp på det
torra. Hästtäcken och veden m.m. gjorde spillrorna af bron sällskap nedför strömmen.
Slagsmål. Lastaren H. Persson från Vislanda, hvilken häromdagen deltagit i ett s.k.
”dragningsgille”, hvarvid alltid någon sak utlottas och någon arrangör bjuder på förtäring,
blef, skrifves till oss, under ett dervid uppkommet gräl med slagsmål svårt slagen vid det
ena ögat. Lärarehjelp i Wexiö måste anlitas.
Fläskpriset. Vid uppköp, af lefvande slagtfeta svin i Vislanda den 11 dennes, betalades
ända till 60 öre per kg., det högsta pris som på platsen förekommit sedan flera år tillbaka.

Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 27 April 1892.
En dålig början på Amerikafärden, gjorde häromdagen, skrifves till oss, en dräng från
Vislandatrakten. Hunnen till Malmö, tog han sig ett bastant rus, och spelade derunder bort
hela sin reskassa. En svåger till honom måste resa ned, till Malmö och förse honom med
ny reskassa.
Danmarkspresent utan officiella skrifverier. Vislanda kommun har, utan vidare
omsvep och processande kommit i besittning af en sådan der ökänd ”Danmarkspresent”,
under senaste tiden. En flicka från Hullingsved, som länge haft tjenst i Danmark, kom för
en tid sedan hem för att helsa på sin gamle fattige fader. Hon skulle genast vända åter till
sitt nya hemland, hette det, men så kom det hinder i vägen. *”En lille bitte mand” kom till
verlden, och både moder och barn torde allt för framtiden bli Vislandabor, förmenar vår
korrespondent. *(Otto Julius Nordgren ”Julle” född 13 mars 1892 av hemvändande pigan Anna Katrina Larsdotter).
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Ur Smålandsposten N:o 53 Onsdagen den 4 Maj 1892.
Intet bränvin, fick Vislanda marknadsdag köpas å Gottåsa gästgifvaregård, i Skatelöf
förrän kl. 12 på dagen.

Ur Smålandsposten N:o 62 Onsdagen den 25 Maj 1892.
Harjagt per ångdressin. Då den från Wislanda till Ljungby idag på morgonen nedgående ångdressinen kom i närheten af sistnämnda plats, varsnade föraren en hare, som
skuttade banan framåt utan att ”kasta” för dressinen. Huru hopplöst än ett sådant försök
föreföll, kunde föraren omöjligen låta bli att, med bara handen gripa efter haren, med den
påföljd att han verkligen fick honom fast.
Den ännu lefvande haren finnes i Ljungby, äfvensom vittnen till händelsen, till tjenst,
för dem hvilka möjligen förlåtligt nog, skulle betvifla detsamma, försäkrar vår meddelare.

Ur Smålandsposten N:o 69 Fredagen den 10 Juni 1892.
Till groft oförstånd, gjorde sig i måndags en dräng från Brohult i Wislanda skyldig.
Ledande en hans husbonde tillhörig ko skulle han passera stambanan vid Trästen. Då
emellertid den ena grinden vid öfverkörseln var låst, behagade han kasta den af krokarna
för att med maklighet komma igenom, istället för att gå till grindvakten.
Då gällande bestämmelser i sådana fall äro ganska stränga, torde tilltaget bli mannen
skäligen dyrt, enär saken troligen kommer att beifvras.

Ur Smålandsposten N:o 85 Onsdagen den 20 Juli 1892.
Våldsamt sparkad af en ko, blef, skrifves till oss, för omkring 14 dagar sedan, hustrun
till torparen Sven Jönsson i Rödingsås under Hullingsved i Vislanda socken. Slaget hade
träffat det ena benet, och har nu hustrun aflidit derigenom af att kallbrand uppstått i
detsamma. Mannen, som befunnit sig på jernvägsarbete i Skåne, hade plötsligt fått för sig
att resa hem, utan att derför kunna uppgifva någon särskild anledning. Hans hustru var
just begrafd, när han hemkom.
Kommunalt. Å kyrkstämma i Vislanda har beslutits att församlingens sockenstuga skall
påbyggas, fönstren förstoras samt nytt golf af plank inläggas. Arbetet har för 400 kr.
öfverlemnats till Nils Petersson i Björklyckan.

Ur Smålandsposten N:o 99 Måndagen den 22 Augusti 1892.
För en grynvälling. Det var ej många dagar sedan vi berättade hurusom Svenska
torfkolsaktiebolaget af vederbörande egare skaffat sig afverkningsrätt på 49 års tid utaf
den vidsträckta Skörda myr i Vislanda socken. Detta har nu framkallat i minnet en
tilldragelse för 78 år sedan. En vacker dag inbjöd då egaren af säteriet Hästhagen i
Vislanda socken de dåvarande egarne af hemmanet Kalkatorp och Kalkalycke i nämnda
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församling till sig och det vankades en prägtig middag. Man glömde ej heller att dricka på
den myckna maten, och vid detta angenäma tillfälle föreslog värden sina gäster att de
skulle, skänka honom sina lotter i den gemensamt innehafda Skörda myr, så mycket
hellre som de ju vore af noll och intet värde. Man ville ej visa sig ogin mot den gästfrie
värden – säteriegaren – och genom gåfva blefvo mossdelarne ifråga den sistnämndes
evärderliga egendom.
Men visst är, att egarne till Kalkatorp och Kalkalycke vid detta laget skulle varit
åtskilliga tusen kronor tätare, om vid den der goda middagen gjort deras fäder föregångare hjertnupna, trefliga och lätthandterliga. En och annan hetsig gårdbo vill, säges
det, nu söka att få gåfvan ogilld, men det blir väl ej så lätt att sätta den planen i
verkställighet.
En sjukhjelpsförening, har, skrifves till oss, i dagarne bildats i Vislanda.
Inträdesafgiften i föreningen blir 1 kr. och kvartalsafgift 1 kr. och sjukmedlen eger af
kassan uppbära kr. 1,50 i daglig ersättning under 60 dagar pr år. Styrelsen består af
fanjunkare N. P. Svensson, ordförande, Nämndemannen Magnusson, vice ordförande,
handlanden G. Bengtsson, kassör, och organist Sjöstrand, sekreterare.
Stadgarne skola för godkännande tillställas k. bfhdes pröfning.
En hord zigenare, 13 stycken anlände till Wislanda igår på aftonen, och slog läger på
marknadsplatsen.

Ur Smålandsposten N:o 110 Fredagen den 16 September 1892.
Wislanda marknad, igår var, skrifves till oss, besökt af mycket folk och företedde riklig
kreaturstillförsel. Priserna voro: oxar omkr. 11-12 qvarter 225 á 280 kr., d:o 12-13 qvarter
330 á 360 kr., samt omkr. 14 qvarters oxar 400 kr., allt per par. Kalffärdiga kor betalades
med 100 till 120 kr., beroende på ålder och beskaffenhet i öfrigt. Handeln i bodstånden
gick dåligt. En stor del rusiga personer observerades, och ganska mycket marknadsgräl
tillställdes.

Ur Smålandsposten N:o 111 Måndagen den 19 September 1892.
Wislanda marknad, i torsdags var, som förut omtalats talrikt besökt. Ett extratåg från
Torne ditförde ett stort antal af marknadsbesökande eller omkring 400 personer.
En obehaglig episod, som fick ganska stor offentlighet inträffade. En rik hemmansegareenka tillgrep nemligen ur en vagn ett paraply, hvars egare snart saknade den och af en
gosse, som observerat tillgreppet, fick upplysning om hvar det förlorade stod att återfå.
”Förlikning” träffades derefter, men först sedan den tilltagna qvinspersonen ordentligt fått
”höra sanningen” om hvad man tänkte om hennes uppförande.

Ur Smålandsposten N:o 117 Måndagen den 3 Oktober 1892.
Wislanda kyrka. Två värmeugnar af Klafreströms bruks tillverkning äro nu inköpta för
550 kr. och insatta i Wislanda kyrka.
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Ur Smålandsposten N:o 118 Onsdagen den 5 Oktober 1892.
Wislanda kyrka, och kyrkogård äro, skrifves till oss, föremål för trägna omsorger. Som
förut omtalats har kyrkan försedts med två ändamålsenliga värmeugnar, kyrkans tak är i
höst omsedt och struket, och kyrkogården har för en tid sedan utvidgats samt förskönats.
Härtill kommer att församlingens sockenstuga påbyggts och reparerats.

Ur Smålandsposten N:o 127 Onsdagen den 26 Oktober 1892.
Olyckshändelse. Omlastaren Hans Persson, blef, skrifves till oss, häromdagen under
vagnsvexling å Wislanda station, svårt skadad, derigenom att en vagn gled in på honom
utan att han märkte det, hvarvid han, som var sysselsatt med att framskjuta en annan
vagn, fick hufvudet klämdt mellan buffertarne. Kindbenet blef förfärligt inkrossadt och
äfven andra skador uppstod. Persson vårdas å Ljungby lasarett, och tyvärr lär föga hopp
vara om hans vederfående.
Fårstölder, har, skrifves till oss, på senaste tiden skett både i Wislanda och Skatelöf.

Ur Smålandsposten N:o 128 Fredagen den 28 Oktober 1892.
Olyckshändelse. Genom att peta uti en dynamitknallhatt, hvaraf förstås explosition
följde, fick, skrifves till oss, en 27-årig man i Wislanda häromdagen fyra fingrar å venstra
handen delvis bortslitna. Trots den svåra skadan har läkare icke anlitats.

Ur Smålandsposten N:o 131 Fredagen den 4 November 1892.
”Godt hufvud”. Omlastaren H. Persson i Wislanda, hvilken för en tid sedan, som förut
nämnts, fick sitt hufvud svårt klämdt mellan bufferterna på tvenne jernvägsvagnar under
vagnsvexling å Wislanda station, lär nu, skrifves till oss, vara så pass återställd från den
svåra skadan, att han snart kan utskrifvas från Ljungby lasarett, der han för erhållande af
vård vistats.

Ur Smålandsposten N:o 134 Fredagen den 11 November 1892.
Afliden veteran. I Wislanda jordades, skrifves till oss, förliden söndag f.d. soldaten Lars
Lindqvist under Hullingsved. Liket bars till grafven af sex soldater i uniform. Den aflidne
åldringen hade deltagit i Sveriges senaste krig.
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Ur Smålandsposten N:o 141 Måndagen den 28 November 1892.
I Wislanda missionshus, har, skrifves till oss, två yngre fruntimmer flere aftnar å rad
upträdt såsom talare inför ett temligen talrikt auditorium. Den yngsta talarinnan, hvars
utséende ock var särdeles fördelaktigt höll ganska sansade föredrag, men den andra
damen var en smula för het och skrek väl högt för med normalt hörselsinne begåfvade
åhörare.

Ur Smålandsposten N:o 145 Onsdagen den 7 December 1892.
Hemkommen från Brasilien, är nyligen, efter sex års vistelse derstädes, A. J. Ingemarsson från Vislanda. Han har, skrifves till oss, mycket att berätta om de oerhörda vedermödor, som förestå utvandrare till Sydamerika. Af hans barn ha två aflidit, men
Ingemarsson medför istället från det fjerran landet en 5-årig flicka, hvilken han påträffat
öfvergifven och uthungrad.

Ur Smålandsposten N:o 146 Fredagen den 9 December 1892.
Difteri, har utbrutit i Vislanda i närheten af Vislanda station. Vid provinsialläkaren A. L.
Nordströms besök på platsen den 4 dennes, anträffade han hos skomakaren Per Johansson
å lägenheten Fridhem ett fall samt hos kyrkovärden J. Magnusson i Brånan två fall af
samma sjukdom. På hvartdera stället hade nyligen ett barn dött af difteri.

Ur Smålandsposten N:o 152 Fredagen den 23 December 1892.
Ett litet tågmissöde. På lokomotivet för måndagens aftontåg från Wislanda till
Karlshamn sprang under färden en af tuberna, så att pannan blef läck, hvadan maskinen ej
längre kunde fortsätta, utan måste reservmaskin eftertelegraferas. Tåget blef härigenom
något försenadt. K. A.

Ur Smålandsposten N:o 154 Fredagen den 30 December 1892.
Två slagtmasker, har fanjunkaren N. P. Svensson i Wislanda af egna medel inköpt för att
utlåna desamma vid slagt inom närmaste omnejd, skrifver en vår korrespondent.
Sällskap i grafven, fingo, skrifves till oss, aflidne torparen Peter Samuelsson-Bank, och
hans hustru från Sjötorpet i Wislanda socken, båda 55-åriga. De afledo med endast ett par
dagars mellanrum, strax före jul, och begrofvos i samma graf annandag jul.
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Olyckshändelser.
Torparen Jon (tillnamnet obekant) från Hundastycket under
Skeppshult i Wislanda, föll en af dagarne närmast före jul ned från ett höslinder och
krossade i fallet ena höftledet. Han vårdas å Ljungby lasarett.
– En 10-årig hemmansegaredotter i Wislanda kastade häromdagen in i eldbrasan en del
krut, som hon tog ur ett fadern tillhörigt kruthorn. Då krutet flammade upp, blef den lilla
rädd och slängde i förskräckelsen in hela hornet i lågorna. Kruthornet, som innehöll ett ¼
skålpund krut, sprang naturligtvis vid explosionen sönder, och flickan blef svårt bränd
samt skadad å ansigte, hals och armar. Ögonen blefvo dock oskadda. Läkarehjelp från
Ljungby, anlitades och den lilla är mycket på bättringsvägen.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 4 Tisdagen den 10 Januari 1893.
Vislanda vexelstation, är från i går intagen i rikstelefonnätet.

Ur Smålandsposten N:o 13 Måndagen den 13 Januari 1893.
Under anfall af sinnesförvirring, gaf sig, skrifves till oss, nyligen hustrun Nilla Sjölin
från sitt hem i Wislanda, och smög sig in på ett snälltåg, det hon utan biljett lyckades få
medfölja till Liatorp. Härifrån begaf hon sig till Virestad der hon blef omhändertagen, och
med skjuts fördes hon nu åter till sin man, O. Sjölin i Wislanda. Hustrun har varit intagen
å Wexiö hospital och derifrån nyligen utskrifvits, då hon ånyo drabbades af olyckan i
vansinnets förfärliga gestalt.
Fastighetsköp. Hr. A. J. Ingemarsson från Wislanda, hvilken som nyligen omtalats, kort
före jul återvändt till hemorten efter några års vistelse i Brasilien, har skrifves till oss, vid
Perstorps jernvägsstation i Skåne till obekant pris köpt ett hus med tillhörande tomt.
Fläskpriset. Lefvande svin betalas nu vid Wislanda station med 57 öre per kg.

Ur Smålandsposten N:o 23 Onsdagen den 22 Februari 1893.
I Amerika afliden småländing. Enligt meddelande till hemorten har i Amerika aflidit
Karl Johan Jonasson från Hullingsved i Wislanda. Jonasson som i Amerika varit egare af
en fabrik för tillverkning af en sort af honom konstruerade och patenterade rökpipor, lär
efterlemna en betydlig förmögenhet.

Ur Smålandsposten N:o 35 Onsdagen den 22 Mars 1893.
Illa trampad af en häst, blef, skrifves till oss, en åldrad man, Jon Skön i Grimslöf, då
han häromdagen skulle vattna en häst vid Vislanda station. Hästen slängde omkull Skön,
som erhöll allvarsamma skador, då det skarpskodda djuret passerade öfver honom. Han
blef sängliggande sjuk till följd af händelsen.

88

Nidingsdåd. På kort tid har gårdsbrunnen hos hemmansegaren P. M. Gummesson i
Glimminge, Vislanda socken, två gånger förorenats, senast häromdagen då nidingarne
hemtat spillning från gödselhögen och kastat i vattnet. Gummesson och hans familj veta
sig icke ha några ovänner, som skulle kunna göra sig skyldiga till dåd af denna art. Af en
tillfällighet tror man sig dock kunna lyckas afslöja nidingen.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 48 Lördagen den 22 April 1893.
En större eldsvåda, inträffade igår i Vislanda i det herrar G. Frostenssons och N. G.
Gummessons i Liatorp nära järnvägsstationen belägna ångsåg totalt nedbrann. Elden
utbröt, telefoneras till oss, vid halfsex tiden på morgonen i sågbyggnaden. Det härjade
elementet grep omkring sig med stor häftighet och inom kort var bygnaden inrymmande
såg och kvarn nedbrunnen ända till grunden. Vidare ödelade branden ett uthus
inrymmande stall m.m., samt spred sig till bräd- och vedupplagen, hvaraf förstördes till
ett värde af 3 á 5,000 kr.
Genast efter det eldens utbrott märktes, utryckte släckningsmanskapet med 3 sprutor, två
tillhöriga Statens jernvägsstation och den tredje Vislanda stationssamhälle. Längre fram
på morgonen ankommo sprutor från Alfvestads och Liatorps jernvägsstationer.
Släckningsarbetet bedrefs med stor energi och kraft, på grund hvaraf också den största
delen af brädupplagen kunde räddas. Ännu vid sextiden på aftonen märktes emellertid
fortfarande eld i de af branden härjade brädstaplarne, hvarför vakt måste hållas vid
brandstället. Vid tolvtiden f.m. var faran för eldens vidare spridning undanröjd.
Egarne hade såg och kvarnbygnaderne försäkrade för 13,000 kr. i försäkringsbolaget
”Svea”. Brädor och ved voro däremot icke försäkrade och ej heller det nedbrunna uthuset,
med deri förvarade redskap, hvadan de bägge egarne af sågen göra betydlig förlust genom
branden.
Om eldens uppkomst vet man ingenting säkert. Man har dock antagit att den kunnat
uppkomma genom gnistor som spridt sig från aska, som på morgonen utbrutits.

Ur Smålandsposten N:o 49 Måndagen den 24 April 1893.
Eldsvådan i Vislanda, förliden fredag, dervid den hrr G. Frostensson och N. J. Gummesson från Liatorp (Wislanda ångsågsbolag) tillhöriga ångsågen och qvarnen, totalt
nedbrunno, medförde, skrifves till oss, för nemnda egare förlust af minst 10,000 kr., dels
derför att ångsågen var lågt försäkrad som förut nämnts för 11,000 kr. och dels derför att
en mängd oförsäkrade bräd- och vedupplag härjades af elden. Det brunna virket och
veden, bestod af 8 stora plank- och brädstaplar, 2 väldiga högar med s.k. ”skark” samt
omkring 200 famnar björk- och 50 famnar tallved. Olyckan kunde dock blifvit vida
omfångsrikare, ty de upplag af bräder och timmer m.m. som tack vare energiskt
släckningsarbete räddades, inneha ett värde af 40 á 50,000 kr.
Utom det förutnämnda nedbrann ett uthus, innehållande stall och redskapsbod, hvilket
var oförsäkradt.
I släckningsarbetet deltogo Wislanda stationssamhälles sprutor och 2 sprutor tillhöriga
Wislanda station samt längre fram på dagen sprutor från Alfvestad och Liatorps stationer.
Mer än 300 personer deltogo i brandsläckningen.
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Anmälan har skett hos kronolänsman Hjertqvist, som i dagarne ämnar hålla polisförhör
om eldsolyckan, som om hvars uppkomst intet med visshet ännu är kändt. Dock antages
att gnistor blåst in i sågen och der, någon stund fördolda förorsakat eldens utbrott.
Nattvakten hade endast ett par minuter förrän elden varsnades gått sin rond omkring såg
och qvarnbyggnaden, utan att märka något ovanligt, men hade knappast hunnit halfvägs
mot andra ändan af stationen, förrän han såg en väldig rökpelare uppstiga från
maskinrummet. I detsamma anlände maskinisten till stället och inseende den fara som
hotade, hade han nog rådighet att, trots att han var vid öppnandet af dörren till maskinrummet, omvälvdes af rök och lågor, öppna säkerhetsventilen på och sätta den 28 hkr
starka ångmaskinen igång, hvadan fara för explosion undveks. På mindre än en halftimme
vore både såg och qvarn totalt nedbrunnena.
I qvarnhuset förvarades för något öfver 1,000 kr. omalen spannmål, som äfven blef
lågornas rof. Några mindre säckar spannmål, som af närboende landtmän inlemnats till
förmalning dagen förut, var det enda som räddades i såg och qvarn.
Ångsågsbolaget lär ha för afsigt att till en början provisoriskt uppföra såg å brandplatsen
för att kunna åtminstone delvis fullgöra emottagna beställningar.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 51 Lördagen den 29 April 1893.
Vislanda marknad, igår var fåtaligt besökt. Tillförseln af kreatur var också ringa och
priserna mycket tryckta, samt omsättningen obetydlig. Äfven ståndhandeln gick
synnerligen klent. Inga oordningar förekommo.

Ur Smålandsposten N:o 60 Fredagen den 19 Maj 1893.
Drunknad. Enligt till Vislanda ankomna underrättelser har, skrifves till oss, f.d.
trävaruhandlaren Peter Daniel Ingemarsson Lindén från Vislanda tisdagen den 16 dennes
kl. 6 e.m. vådligen omkommit genom drunkning i Lagaån, då han var sysselsatt med
timmerflottning i närheten af Timmersfors i Markaryds socken.

Ur Smålandsposten N:o 62 Onsdagen den 24 Maj 1893.
Olyckshändelse. Telefonarbetaren Johan Herman Ottosson råkade igår å Vislanda
station, der han var sysselsatt med aflastning af telefonstolpar, att falla ned från en
jernvägsvagn, dervid han afbröt ena lårbenet. Han har för erhållande af vård införts till
Wexiö lasarett.
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Ur Smålandsposten N:o 93 Fredagen den 4 Augusti 1893.
En betplockares död. En *15-årig dotter till soldat Svärd i Hönetorp Lidhem, Vislanda
hade, skrifves till oss, jemte många andra från samma ort begifvit sig på sommararbete
vid betfälten i Lundatrakten. Jemte 3 á 4 andra flickor bodde hon i ett uthus. Till slut
insjuknade hon och fick utan annans vård taga vara på sig sjelf i många dygn. Flickan
hade en broder i Lund, som till slut fick reda på eländet och förde henne till lasarettet i
Lund. All läkarehjelp var emellertid nu fåfäng och flickan afled uti, som det uppgifves,
hjerninflammation. *(Dottern Karin Sofia f. 1877-11-23 död 1893-07-17).
Väghinder. Som två å, allmänna landsvägen mellan Vislanda jernvägsstation och
Huseby bruk varande broar skola ombyggas, är vägen öfver berörda broar derigenom
aflyst för begagnande under tiden från den 7 t.o.m. den 31 i denna månad och vägfarande
hänvisas till att under tiden taga vägen öfver Ströby, Lästad, Oby och Riddarehem.

Ur Smålandsposten N:o 99 Fredagen den 18 Augusti 1893.
Konsten ärfves. En dotter till den s.k. privatläkaren O. Sjölin idkar, skrifves till oss,
sin faders geschäft i Vislanda. Vår meddelare vet att hon behandlat åtskilliga personer för
utvärtes skador och sjukdomar, men känner ej huruvida hon i något enda fall lyckats i
sina kurer.
För ett ödesdigert misstag, var, skrifves till oss, hemmansegaren P. Andersson, Fagerås,
Vislanda, häromdagen utsatt. För ansiktsros hvaraf han lider, hade läkare ordinerat någon
salfva, som genom medicinlåda hemtades på vanligt sätt från apoteket i Ljungby till
Vislanda. En annan person hade med samma dags reqvisition begärt svafvelsyra, och
genom en ödesdiger förvexling fick Andersson denna syra istället för salfvan. Den sjuke
hade till följd af sitt lidande svag synförmåga och misstaget märktes ej heller af honom
förrän han tagit syran på en duk och utbredt densamma öfver pannan. Såvidt syran
fuktade blef mannens hud förbränd. I samma minut kom ilbud för att förhindra olycka af
det så godt som genast observerade misstaget men det var, som sagt redan skedd.
Andersson har af läkare erhållit det besked att då lämplig tid kommer, ny hud bör
utbredas öfver pannan medelst transportering af sådan från armen. Andersson har plågats
gräsligt och lider fortfarande af denna säregna olyckshändelse, som väckt allmänt
uppseende och beklagande i orten.

Ur Smålandsposten N:o 114 Fredagen den 22 September 1893.
Marknaden i Vislanda, i onsdags var besökt af ganska mycket folk, mest ungdom af den
tjenande klassen, och för de talrikt representerade handlandena och pepparkaksmadamerna gick kommersen raskt undan. Kreaturstillförseln var ej synnerligen stor, men
handeln med djuren ganska liflig, enär flere uppköpare från Skåne och Liatorpstrakten
hade infunnit sig. Priserna voro kanske något högre än vad fallet varit de förut hållna
marknaderna i Småland innevarande höst. Marknaden hedrades med besök af tre
skjutbanor, ”Lille Napoleon”, en karusell samt naturskalden Cronwall, hvilken utbjöd
sina alster till höger och venster.
På qvällen sökte några berusade sällar arrangera slagsmål, men lyckligtvis slutade det
hela med några örfilar och fläskläppar, som icke torde medföra några framtida men.
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Ur Smålandsposten N:o 119 Onsdagen den 4 Oktober 1893.
Inbrottsstöld, föröfvades häromdagen hos soldaten Mård under Ugnabygden i Vislanda
socken. Tjufven, som är känd tillgrep ur en låst byrålåda, till hvilken han sjelf uppsökt
nyckeln, dels 10 kr. i penningar och dels en del nam-nam och karameller, afsedda för
Mårds småttingar. Deremot undgick det hans uppmärksamhet, att i närheten i samma byrå
befann sig en med sedlar ganska välförsedd plånbok. Troligt är också att tjufven tillhörde
den ungdomliga tidsåldern, då karameller hade nästan lika mycket lockelse som slantar
och t.o.m. sedlar.

Ur Smålandsposten N:o 127 Måndagen den 23 Oktober 1893.
Olyckshändelse. För en *70-årig undantagsman från Mjöhult i Vislanda socken som i
onsdags var på väg till Långhult, råkade hästen i sken, hvarvid den gamle kastades ur
åkdonet och i fallet slog hufvudet mot en hvass sten, så han fick ett större krossår i
pannan, hvilket blödde ymnigt. Medvetslös måste han af tillstädsekomna personer föras
till sitt hem, skrifves till oss. *(74-årige Jöns Abrahamsson död 1893-10-30).

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 128 Torsdagen den 24 oktober 1893.
Förste provinsialläkarens reseberättelse, har i dagarna utgifvits och är af följande
lydelse vad gäller Vislanda.
I Vislanda stationssamhälle förra året igengrodda afloppsdikena voro nu upprensade.
Afträdeshus och svinstior voro flerstädes underhaltiga. Järnvägens afträdeshus var nu satt
i godt skick, med undantag att urintrumman satt fast i marken, och ej kunde upplyftas.
Brunnsvattnet var dåligt. Frågan om att med järnvägens tillhjelp anlägga en vattenledning
från en vid en kilometer från stationen belägen källa med rikligt och godt vatten, hade
ännu ej avanceradt längre än i fjor.
Ett varmbadshus af rätt god beskaffenhet var nyligen anlagdt af en enskild person, och
kunde där olika slags bad där erhållas till billigt pris.

Ur Smålandsposten N:o 130 Måndagen den 30 Oktober 1893.
Lokomotiv uppkalladt efter landssekter Holmberg. Det af Vislanda-Bolmens jernvägsaktiebolag inköpta, nya lokomotivet levererades, skrifves till oss, förliden gårdag.
Lokomotivet som är prydligt och mycket snabbgående, har tillverkats vid Nydqvist &
Holm i Trollhättan, samt bär namnet ”C. A. Holmberg”. En aktningsvärd gärd åt den
gamle, för vår bygds bästa så nitiskt och oförtrutet verkande, sällspordt duglige
landssektern, som är högnesam att erfara, efter den öfverraskande snabba och
otacksamma glömska, som från många håll, der man bort kunna vänta bättre, följt på ett
vackert och frugtbärande lifsverk.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 134 Torsdagen den 9 November 1893.
Genom fall från ett lass, ådrog sig härförleden en undantagsman från Mjöhult, Vislanda
socken, svåra skador hvilka nu medfört döden. (Se Smålandsposten N:o 127 ovan).

Ur Smålandsposten N:o 136 Måndagen den 13 November 1893.
Åängs lastplats, mellan Vislanda och Målaskog vid Vislanda-Bolmens jernväg kommer,
skrifves till oss, att med det snaraste utvidgas och sättas i bättre skick. Till i lördags hade
nemligen förre nämndemannen M. Åkesson i Lönshult, tack vare hvars energiska
bemödanden platsen erhållit ett stickspår, utlyst möte med den för saken intresserade
personer, hvarvid de närvarande hemmansegarne lofvade att för ändamålet släppa till folk
och dagsverken, och man beslöt att till jernvägsstyrelsen ingå med begäran om dess
medverkan. Vid mötet uttalades äfven önskligheten af att platsen erhölle en anhaltstation
för passagerares af och påstigande.

Ur Smålandsposten N:o 152 Onsdagen den 20 December 1893.
Sista ordet, om att en äldre man i Mjöhult verkligen aflidit till följd af olycksfall önskar
vår korrespondent i Vislanda behålla. Med fyra vittnen har han nu styrkt, att Jöns
Abrahamsson i Mjöhult, begrofs i november, och således är död, enligt allmänna
omdömet i orten, afled till följd af en skada, som han ådrog sig vid en olyckshändelse
under åkning några dagar förut. Och härmed torde nu saken vara rigtigt grundligt utredd.

Ur Smålandsposten N:o 7 Måndagen den 15 Januari 1894.
Sinnesrubbad, antagligen till följd af religionsgrubbel, blef, skrifves till oss, häromdagen
en 60-årig man vid namn Jeppa Ohlsson från Malmö, som någon tid uppehållit sig i
Wislanda. Ensam begaf sig Ohlsson in i skogen, der han öfverväldigades af sjukdom,
men som han dock icke kunde förmås att godo lemna. Slutligen fördes han af ett par
handfasta karlar hem och sendes då under bevakning till Malmö, der han lär hafva
välbergade syskon.
Godt föredöme. Kommunalordföranden i Wislanda, handlaren A. Lindahl, skänkte,
skrifves till oss, till julen 100 kg. lutfisk till socknens fattige.

Ur Smålandsposten N:o 22 Måndagen den 19 Februari 1894.
Plötsligt dödsfall. Hemmansegaren Anders Månssons i Brohult, Vislanda socken, hustru
fanns härom morgonen af husfolket död i sin säng. Den aflidna som var omkring 60 år
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gammal, hade väl kännt sig något illamående dagarne förut, men ingen trodde sjukdomen
vara farlig, skrifver en vår meddelare.
Nära att bli ihjelslagen, var, skrifves till oss, hemmansegaren Gumme Engqvist i Fållen,
Vislanda socken. Tillsammans med andra arbetare arbetade han i skogen med att skräda
virke, då vid fällandet af ett större träd, detta af den starka blåsten kastades rätt öfver den
plats, der Engqvist stod. Hade han icke haft själsnärvaro nog att i rätta ögonblicket kasta
sig framstupa under den s.k. telgbocken hade han säkerligen blifvit ihjelslagen.
En stark karl med otur, är, skrifves till oss, omlastaren Hans Persson i Vislanda. För
någon tid sedan blef han nästan ihjelklämd, då han fick hufvudet mellan ett par vagnsbuffertar, och sedan skadan väl blifvit läkt, råkade han nyligen vid lastning att åter skada
sig så illa märkligt nog å samma ställe å hufvudet, att han nu åter måste söka läkarehjelp.
Persson är en ovanligt bra arbetare och en ”jernskalle” har han tydligen som få.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 26 Torsdagen den 1 Mars 1894.
En donation, å 1,000 kr. har Vislanda kommun fått mottaga af en i dagarne i Malmö
aflidne stationsinspektoren vid Sandsjö järnvägsstation Nils Nilsson. Medlen skola
förvaltas af kommunalstyrelsen, som äger att utdela årliga räntan till något välgörande
ändamål inom kommunen.

Ur Smålandsposten N:o 27 Fredagen den 2 Mars 1894.
Varningar hjelpa ej! I trots af alla varningar, både i pressen och från redan utvandrade
landsmän, mot utvandring till Amerika, afreste, skrifves till oss, i torsdags en ganska
ansenlig skara unga arbetare från Wislanda, med Amerika som mål. Många andra bereder
sig att följa deras exempel.

Ur Smålandsposten N:o 40 Onsdagen den 4 April 1894.
Varning mot emigration till Amerika, ingå alltjemt i det från det fjerran, nu så svårt
betryckta landet bosatte landsmän. Uti ett förevisadt bref från en svensk pastor, dateradt
Iron Mountin, en grufstad i Michigan, den 11 mars, heter det bl.a.:
”Öfverallt här i Nordamerika är det dåliga tider. Arbetet i grufvorna ligga nere.
Tusentals arbetare gå utan sysselsättning, och en stor del sakna det nödvändiga för dagen.
Ingen bör, under sågana omständigheter, lemna vårt kära fosterland och resa hit. Jag
förmodar, att de hemma i Sverige hafva reda på sanna förhållandet. Äro de varnade och
likväl resa, samt komma i svårigheter här, får de ju skylla sig sjelfva. Hemma i Sverige
hafva de både mat och arbete, men här sakna många båda delarne”.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 47 Lördagen den 21 April 1894.
För långvarig och trogen tjänst, har kyrkoväktaren i Vislanda Johannes Larsson erhållit
Kongl. Patriotiska sällskapets silvermedalj.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 54 Tisdagen den 8 Maj 1894.
Olyckshändelse. Stationsbokhållaren vid Vislanda E. Schültz råkade i förrgår afton att
vid passerandet af en stillastående waggon halka och falla, därvid han svårt skadade sig i
ena knäet, det han förmodligen spräckte knäskålen. Den skadade har införts till Wexiö
lasarett och vårdas därstädes.

Ur Smålandsposten N:o 55 Onsdagen den 9 Maj 1894.
Olyckshändelse. Stationsbokhållaren vid Vislanda E. Schultz råkade i går afton att vid
passerandet af en stillastående waggon halka och falla dervid han svårt skadade sig i ena
knäet, idet han förmodligen spräckte knäskålen. Den skadade har införts till Wexiö
lasarett och vårdas derstädes.
W. Bl.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 70 Torsdagen den 14 Juni 1894.
Difteri. Efter anmälan af kommunalordföranden Lindahl i Vislanda har provinsialläkaren d:r A. L. Nordström d. 9 dennes besökt torpet Stubbö under Sjötorpet i
Vislanda socken och funnit två barn sjuka i difteri hos snickaren August Johansson. Ett
barn hade nämnda dag aflidit. Sjukdomen hade kommit dit genom smitta från
Brogårdshult.

Ur Smålandsposten N:o 71 Fredagen den 15 Juni 1894.
Olyckshändelse. I tisdags afton råkade, skrifves till oss, ett par hästar tillhöriga hemmansegaren S. Petersson i Mjöhult, Vislanda socken, i sken dervid Petersson som sjelf
körde, fick sitt högra ben afbrutet strax ofvan fotleden samt erhöll flera skrubbsår i
ansigtet och på händerna. Han vårdas å Ljungby lasarett.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 71 Lördagen den 16 Juni 1894.
Gyllenkrokska arfstvisterna. Arfstvisterna mellan friherrarne Thure Gyllenkrok i
Vislanda och Axel Gyllenkrok i Helsingborg, rörande bättre rätt till Svenstorps
fideikommiss, kommer nu, skrifves till Sk. Arb. bladet, att dragas inför högsta domstolen.
Friherre Axel Gyllenkrok har genom sitt ombud i hofrätten för Skåne och Blekinge
anmält missnöje öfver hofrättens af oss förut omtalade utslag, hvarigenom friherre Thure
Gyllenkrok anses ha bättre rätt till ifrågavarande fideikommiss. Målets utgång hos k. m:t
torde dock blifva densamma som hos hofrätten, enär fideikommissbrefvet lärer vara fullt
tydligt.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 95 Lördagen den 11 augusti 1894.
Ett vådligt hopp. Från ett vid Vislanda station hållande trupptåg gjorde natten till i
torsdags en korpral Rubin vid Smålands grenadjärkår. Den vagn hvari han åkte hade
stannat å bron öfver en vägundergång hvilket han i mörkret ej märkt.
I tanke att komma ner på banvallen hoppade han ut ur vagnen vid vägen samt slog sig så
illa, att han i sanslöst tillstånd måste forslas till Elmhult, där han afled.
Vislanda marknad, i torsdags var talrikt besökt och tillförseln af kreatur betydlig.
Priserna i början ganska höga, sjönko på e.m. Ordningen af de marknadsbesökande var i
allmänhet god.

Ur Smålandsposten N:o 98 Fredagen den 17 Augusti 1894.
Nära att bli mördad, å Vislanda station var häromdagen en resande. Han hade råkat ut
för en sinnesförvirrad medpassagerare. Händelsen här har på följande sätt blifvit till oss
berättad:
Stationsinspektor Nordholm från Skänninge och hans två systrar hade under resa söderut
kommit att befinna sig i samma bantåg som en arbetare, hvilken sedermera befanns vara
en filare från Stockholm. Denne led af förföljelsemani och hade fått för sig att hr.
Nordholm ville honom något illa. Under uppehållet å Vislanda station kommo de två att
vid ingången till klosetterna stå öga mot öga, och härvid ryckte filaren upp en revolver
samt afsköt på ett par armslängders håll ett skott mot hr. Nordholms hufvud. Kulan gick
tätt förbi tinningen och borrade sig in i taket till den täckta gången. Hr. Nordholm kastade
sig härvid framstupa, och räddade derigenom lifvet, ty den vansinnige skrek ånyo, nu
hållande revolvern så lågt ut skottet skulle träffa i bröstet, om hr. Nordholm stått upprätt.
Med hjelp af tillskyndande personer lyckades det härefter att taga revolvern från den
farlige passageraren. Ortens kronolänsman kom af en tillfällighet till stället, men
antagligen gjorde hr. Nordholm inga påståenden, ty filaren fick fortsätta sin resa (som
närmast gick till Wexiö) utan annan påföljd af attentatet än att revolvern fick hamna å
kronolänsmanskontoret.
Det finnes emellertid nu fler revolvrar och andra mordvapen, hvadan det kan tyckas
kusligt nog att den beklagansvärde sinnessvage fortfarande vistas på fri fot.
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Ur Smålandsposten N:o 114 Måndagen den 24 September 1894.
Marknaden i Wislanda, sistlidne torsdag var ovanligt talrikt besökt och tillförseln af
kreatur mycket stor. Uppköpare funnos många. Priserna gestaltade sig på morgonen
ganska höga, men på e.m. blefvo de sämre. Några mindre fickstölder förekommo.

Ur Smålandsposten N:o 127 Onsdagen den 24 Oktober 1894.
Olyckshändelse. Då en son till mjölnaren Karl Svensson i Vislanda igår var sysselsatt
med smörjning vid en ångqvarn, råkade ena handen dragas in i vexeln, så att den kom
emellan kuggarna hvarvid tre fingrar krossades, det ena så svårt, att fara är för handen, att
det måste amputeras. Ynglingen är inforslad till Wexiö lasarett.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 137 Lördagen den 17 November 1894.
Skogsköp. Handlaren C. M. Welander i Vislanda har för 1,500 kr. af hemmansägaren M.
Johansson i Kroksnäs köpt en skogspark.

Ur Smålandsposten N:o 140 Fredagen den 23 November 1894.
Tidsenlig passagerarebefordran å Wislanda-Bolmens jernväg. En boggievagn beslöt
styrelsen för Wislanda-Bolmens jernväg vid sammanträde i lördags att inköpa för jernvägens räkning. Vagnen, som skall byggas vid Ljunggrens mekaniska verkstad i
Kristianstad, kommer att inrymma en I klassens dam- och en d:o herrkupé i första
afdelningen, värmeapparat m.m. i midtafdelningen, samt två III klassens kupéer i tredje
afdelningen. Priset lär vara något öfver 10,000 kr.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 149 Lördagen den 15 November 1894.
Vägbyggnad. En väg förbi Vislanda kyrka förbi hemmanen Trästen, Snöreshult och
Barnhult med anknytning till landsvägen vid Löfhult, har man nu öfverenskommit att
anlägga. Rätt ansenliga anbud från kommunerna Vislanda, Skatelöf och V. Thorsås äro
beviljade. Arbetet kommer troligen att påbörjas inom den allra närmaste tiden.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 151 Torsdagen den 20 December 1894.
Tvist om rätt till fideikommiss. Genom den 17:de dennes expedierad dom har k. m:t i
likhet med hofrätten öfver Skåne och Blekinge förklarat friherre T .G. E. Gyllenkrok i
Vislanda vara framför friherre A. G. T. Gyllenkrok i Helsingborg berätigad att efter
aflidne kabinettskammarherren friherre F. G. Gyllenkrok innehafva Svenstorps fideikommissegendom med vad därtill hör.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 154 Lördagen den 29 December 1894.
Från Vislanda, skrifves till oss: Vid decemberstämman höjdes lärarinnan Elna
Johanssons lön till 300 kr. Vidare godkändes och antogs ett af därtill förut utsedde
komitterade upprättadt kostnadsförslag jämte byggnad af ett nytt skolhus i Mörhult. Åt
samme komitterade uppdrogs att äfven hålla entreprenadauktion å arbetets fullgörande.
Till uppbördsman för prästerskapets löner utsågs handlaren C. M. Velander i Vislanda.
Revisorer af kyrko- och skolräkenskaperna blefvo handlandena C. M. Velander och Elof
Ydén.
Fanjunkaren N. P. Svensson i Vislanda utsågs till församlingens ombud vid blifvande
markegångssättning.
Till vice ordförande i kommunalnämnd och stämma valdes fabrikör C. J. Lindgren.
Hemmansägaren P. M. Åkesson valdes till fjärdingsman.
Till revisorer af kommunalräkenskaperna valdes handlanden Gust. Bengtsson och
organist P. M. Sjöstrand.
Öfverfallen, och förfördelad blef julafton en postexpeditör i Vislanda af en illa känd
person boende i närheten af Vislanda. Men som postexpeditören är en person försedd
med en ej vanlig styrka, höll det på att bekomma bråkmakaren illa, och att han kommer
att få sota för sitt tilltag kan man hoppas, då han nu är anmäld för vederbörande
polismyndighet.
Öfvervåld. Handlaren Elof Ydén från Vislanda blef själfva juldagen vid 7-tiden på
aftonen öfverfallen af Nickolaus Johansson från Hönetorps vakthus, hvilken tillfogade
Ydén ett slag i hufvudet, antagligen med en blydagg, så att ett mindre sår uppstod.
Orsaken till våldet var, att Ydén tillsagt Johansson, som var berusad, att akta sig för
uppgående snälltåget. Huruvida saken blir föremål för rättsligt åtal är ännu obekant.

Ur Smålandsposten N:o 15 Måndagen den 4 Februari 1895.
En zigenarhord, på bortåt ett hundratal personer och diverse djur flackar f.n. omkring i
Allbo. Sällskapet emnade i lördags qväll hedra Wislanda med att slå läger å
marknadsplatsen, men samhällets styrpinnar körde visligen bort patrasket i behaglig tid.
Det vore väl, om alla andra följde Wislandabornas exempel och förvisade zigenarne ända
utom riksgränsen. När landets egna barn icke får tigga och stjäla så är det onödig flathet
att låta smutsiga ungrare, eller hvad det nu är för några, praktisera dessa näringar.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 50 Lördagen den 27 April 1895.
Vislanda marknad, igår var fåtaligt besökt och hade ringa kreaturstillförsel. Priset för 13
kv:s oxar var 200-350 kr., för 12 kv:s 250-300 kr., samt för stutar 200-250 kr. paret. Kor
gällde upp till 100 kr. st. Inga oordningar förekommo.

98

Ur Smålandsposten N:o 51 Måndagen den 29 April 1895.
I fara att lynchas, var i fredags e.m. å Vislanda marknad en panoramaförevisare, af den
anledning att folkhopen misstänkte honom på något sätt hafva maskopi med ett band
ficktjufvar från Skåne, som mycket rigtigt begagnade förevisarens tält till operationsfält.
Tältet ägdes af Olof Hansson från Kristianstad, som är straffad för första resan stöld inom
Örebro län. Han har nu senast hyrt sig bostad på Nyadal 11 vid Wexiö och från Wexiö
norra grannsamhälle har han ock funnit sig en ”mö”, en viss för polisen välbekant fru
Petersson, hvilken följer honom ut på marknaderna.
Inne i Hanssons tält blef en soldat Hård från Vestra Thorsås bestulen på 175 kr., och en
gumma från Vislanda på 50 kr. Efter anmälan härom, och då oordningar syntes bli
sjelfskrifna inne i Hanssons residens – han uppträdde nemligen sjelf betydligt berusad –
tillsades fjerdingsmännen under ledning af kronolänsman Hjertqvist att tältet skulle
stängas. Istället för att lyda fjerdingsmännen blef Hansson ursinnig och öfverhopade dem
med skällsord. Den föebittrade folkhopen ingrep då, och när länsman Hjertqvist hann
anlända var Hansson grundligt genompryglad och en menniskoskara af omkring 200
personer beredd att – en gång för alla – rifva ned tältet. Detta företedde redan åtskilliga
refvor, ehuru Hansson, begagnade dels en spade, och dels en hammare som vapen, sökte
att skydda sina tältpinnar. Därest kronolänsmannen ej i tid tillkommit, hade säkert det
hotande uppträdet slutat illa nog.
Ficktjufvarne hade emellertid lagat sig undan. Fem misstänkte, alla skåningar,
observerades noga under aftonens lopp, men de visste tydligen om detta, ty det var
omöjligt att finna någon sak med dem, att de kunde häktas.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 51 Tisdagen den 30 April 1895.
Marknadslif i Vislanda. Vid ett tält som äges af panoramaförevisaren Olof Hansson
från Kristianstad, hvilken nyligen hyrt sig bostad i Vexiö norra grannsamhälle, uppstod
under marknaden i Vislanda i fredags en betänklig oordning. En ficktjuf hade nämligen
valt detta ställe som operationsfält för sin verksamhet, hvilken tycktes gå bra, i det en
soldat Hård från V. Thorsås blef bestulen på 175 kr., och en gumma från Vislanda på 50
kr. Allmänheten misstänkte att förevisaren låg i maskopi med ficktjufven, hvilken gaf
anledning till anfall mot honom. Då oordningarne blefvo allt större gaf kronolänsman
Hjertqvist order åt fjerdingsmännen att tältet skulle stängas. Istället för att lyda
fjerdingsmännen blef Hansson ursinnig och öfverhopade dem med skällsord. Den
förbittrade folkhopen ingrep då, och innan länsman Hjertqvist hann anlända, var Hansson
grundligt genompryglad och en människoskara af omkring 200 personer beredd att – en
gång för alla – rifva ned tältet. Detta företedde redan åtskilliga refvor, ehuru Hansson,
begagnade en spade, och dels en hammare som vapen, sökte att skydda sina tältpinnar.
Därest kronolänsmannen ej i tid tillkommit, hade säkert det hotande uppträdet slutat illa
nog.
Ficktjufvarne hade emellertid lagat sig undan. Fem misstänkte, alla skåningar,
observerades noga under aftonens lopp, men de visste tydligen om detta, ty det var
omöjligt att finna sådan sak med dem, att de kunde häktas.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 58 Onsdagen den 16 Maj 1895.
Slut på marknadsnöjena i Vislanda. På kommunalstämma i söndags beslöts med
anledning af de uppträden som på sista marknaden ägde rum, att allt hvad karusell eller
tältnöjen heta skola hädanefter ej tillåtas. Om man ser hvilka summor dessa ”förlustelser”
taga ur tjänarnes fickor, är det sannerligen hög tid att en gräns sättes för dessa
kringresande humbugmakare. Troligen hade äfven förslaget om marknadens borttagande i
dess helhet gått igenom, hvilken fråga äfvenledes föredrogs, om ej ett par affällingar som
förut tecknat sig å listan för förslaget vid närmare besinnande och för egen vinnings skull
gått igenom öfver på motsatta sidan.

Ur Smålandsposten N:o 63 Måndagen den 27 Maj 1895.
Olyckshändelse. Arbetskarlen Samuel Petersson i Wislanda, 58 år gammal, var i lördags
f.m. sysselsatt med timmeromlastning vid Wislanda station för timmerhandlaren Johan
Olsson i Moshults räkning. En ovan lastare kom under arbetet att för fort släppa sitt tag i
en stock, som stötte mot och härvid föll öfver Peterssons venstra ben, dervid båda
benpiporna afbrötos nedom knäet. Petersson infördes genast till Wexiö lasarett, der han
nu vårdas.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 82 Torsdagen den 11 Juli 1895.
Olyckshändelse. Bläckslagaren C. Loëbs i Vislanda sjuårige son Cristian föll i söndags
ned från en ställning, å målare Lindqvists bygge i Vislanda och erhöll därvid ett svårt
krossår å hjässbenet. Gossen, som infördes till Vexiö lasarett, befann sig igår vid full
sans.

Ur Smålandsposten N:o 91 Onsdagen den 31 Juli 1895.
Nykterhetsarbetet. I söndags afhölls en större nykterhetsfest ute i det fria, å Hönetorps
gård nära Wieslanda. Logen Wieselgrens förhoppning firade då sin 12-årsfest och såsom
talare vid densamma uppträdde fröken Emilia Lindqvist från Eslöf. Kortare anföranden
hölls derjemte af fanjunkare N. P. Svensson i Wieslanda, hrr. J. Engqvist och C. J.
Engsell, predikant Rosengren och direktör Fæltenborg i Rephult. Närmare 400 personer
voro närvarande.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 91 Torsdagen den 1 Augusti 1895.
Ett ovanligt häftigt åskväder, drog i måndags morgon öfver Vislanda. Hela firmamentet
stod som ett eldhav och oafbrutet bullrade åskan öfver en timmas tid. Några olyckor
hafva dock icke försports.
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Gratis, skaffar sig den fattigare befolkningen sin ved året om. Det finnes knappast ett
enda hushåll, som köper en pinne, utan allt hugges å järnvägsstationens vedlager.
Fräckheten går numera så långt, att föräldrar med barn på ljusa dagen står och plockar
ved på kärror och köra hem, alldeles som veden höra dem till. De arma bönderna och
veduppköparna på stationen får släppa till den, och det har stundom händt att när ägaren
kommit för att pålasta veden för afsändning, blott några barkbitar varit kvar och visat, att
där har veden legat, skrifver en korrespondent till oss.
Då Kristina Nilsson, på tisdagsmorgonen med snälltåget passerade Vislanda station,
hade en stor skara människor, af hvilka flera hörde till hennes ungdomsvänner, samlats
för att beskåda sin världsbekanta landsmaninna. Hon talade under tågets uppehåll med sin
systerson omlastaren Gustaf Johansson, hvilken hon tillskrifvit om sin ankomst. Vid
tågets afgång hälsade folkmassan vördnadsfullt och besvarades vänligt af henne med
viftningar från kupéfönstret.

Ur Smålandsposten N:o 93 Måndagen den 5 Augusti 1895.
Ett lustigt intermezzo, inträffade i onsdags afton å Tivoliholmen i Kristianstad. En
person från Wislanda, hvilken vid flera tillfällen besökt Kristianstad för att sälja namnstämplar, köpte sig för aftonen en inträdesbiljett å Tivoliholmen der han slog sig ned vid
en tuting. När han kommit i stämning, omtalade han för publiken, att han visserligen vore
född ”bara i Wislanda”, men att han icke förty var kusin till ”sjelfvaste Kristina Nilsson”,
hvarefter han utförde en del konstiga pas de solo, derpå uppstämde han med ren och klar
röst, som hördes öfver hela tivoli, några konstnärliga joddelnummer, hvilka af auditoriet
lifligt applåderades. Då emellertid värden på stället tyckte, att skämtet gick väl långt,
beordrades polis för att aflägsna mannen från platsen. Han fick då för natten logis i
finkan, der han med lika gladt humör fortsatte med sitt joddlande.
N. Sk. P.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 94 Torsdagen den 8 Augusti 1895.
Råd och upplysningar, till ledning vid plockning och transport af lingon lämnar
Vislanda lingonaffär och då dessa kunna vara till nytta för äfven andra orter göra vi här
ett utdrag:
Bären böra plockas i torr väderlek och bäras i korgar, och därefter befrias bären på det
sorgfälligaste från blad, kvistar, småbär m.m., så att endast mogna fullt prima, friska bär
utbjudas till försäljning. Efter slutad rengöring läggas bären i lådor, rymmande 61 kg. Vid
transport under bar himmel iakttages att bären skyddas mot sol, damm och regn genom
att i torr väderlek höljas med hvit duk och i regn med presenning eller vattentätt tyg.
Såvidt görligt är böra bären transporteras på fjädervagnar. Såsom en bestämd regel gäller,
att bären måste säljas nyplockade, ty gamla lagrade bär finnas ingen avsättning eller
genom att nya bär blandas med gamla göres hela partiet osäljbart. Allmänheten uppmanas
vidare i cirkuläret att följa ofvanstående råd och upplysningar i minsta detalj, ty eljest är
fara värdt, att våra större lingonexportörer vända sig åt andra orter, där dessa regler bättre
iakttagas, hvilket blefvo till mycket stor skada före vårt.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 95 Lördagen den 10 Augusti 1895.
Extratåg, kommer att afgå från Vislanda imorgon kl. 6,25 f.m. för att från Wexiö och
kringliggande stationer samt linien Vislanda-Karlshamn föra till Karlshamn goodtemplare, som önskar deltaga i den stora nykterhetsdemonstrationen. Men äfven de som
taga sig en stilla ”Jamare” får medfölja tåget. Af dessa har en stor del passat på tillfället i
följd af det billiga biljettpriset. Icke så liten missräkning blir emellertid för goodtemplarne, enär riksdagsman, polisuppsyningsman V. Styrlander från Sollefteå, som
skulle hålla sjelfva demonstrationstalet, blifvit förhindrad till följd af rannsakning i
Vestermark-Rosénska mordmålet i hvilket Styrlander är åklagare. Hj. Värnberg kommer
nu i hans ställe att fungera som talare.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 101 Lördagen den 24 Augusti 1895.
Olyckshändelse. I torsdags morse då ångvagnen å Vislanda-Bolmens järnväg gick
extratur från Bolmen till Vislanda, blef banvakt Jonsson påkörd omkring 3 kilometer från
Målaskog. Ångvagnen förde Jonsson tillbaka till Målaskog där Jonsson förbands,
hvarefter han med ordinarie ångvagn fördes till Ljungby lasarett. Han hade erhållit en del
skador å ena benet, dock icke så att han kommer att lida några framtida men.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 113 Lördagen den 21 September 1895.
Marknaden i Vislanda, igår företedde ganska stor tillförsel af kreatur och priserna å
desamma tedde sig något högre än man med hänsyn till priserna å de senaste
marknaderna i länet haft skäl att vänta. Så betalades för 13 kv. Oxar 325 à 375 kr., 12 kv.
275 à 325 kr. och för stutar 200 á 250 kr. per par, hvilket var i medeltal 30 kr. mera för
par än å närmast föregående marknader. Vackra kor gällde 110 kr. stycket, under det de
mindre vackra kunde köpas t.o.m. för 60 kr. Öfrig handel gick klent. Inga oordningar
förekommo. En fickstöld förekom hvarvid en person förlorade 15 kr.

Ur Smålandsposten N:o 114 Måndagen den 23 September 1895.
Under slagsmål, i fredags å Vislanda marknad erhöll ynglingen Anders August Johansson från Hjortsberga flera svåra sår i hufvudet och ansigtet. Som tillhygge hade användts
en ölbutelj.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 124 Torsdagen den 17 Oktober 1895.
Benbrott. Soldaten Nyqvist i Brohult inom Vislanda socken, råkade i tisdags idet ett par
oxar skenade, få ena benet i ett hjul, hvarvid benet krossades. Han är införd till lasarettet i
Wexiö för att där vårdas.
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För rådighet, vid eldsvådetillbudet i missionshuset i Vislanda den 25 sistlidne maj, har
Kronobergs läns brandstodsbolag tilldelat kopparslagaren F. Andersson och snickaren F.
W. Bergholm fem kronor hvardera.

Reseberättelse från 1:e provinsialläkaren i Kronobergs län för år 1895.
Vislanda stationssamhälle.
Här finnas omkring 65 gårdar och 5 à 600 innevånare, men byggnadsordning saknas
tyvärr här liksom i allmänhet vid järnvägsstationerna inom länet, och hvar och en bygger
efter eget behag. De hygieniska anordningarne voro ock mycket underhaltiga. Det väster
om stationen belägna stora diket, som leder söderut, har alltför ringa fall för att kunna
göra full nytta. Det var delvis upprensadt, men på långa sträckor belamradt med högar af
timmer. Afträdes och svinhusen voro flerestädes sammanbyggda, mörka och osnygga
samt vanligen försedda med gropar.
Ett nybyggdt 2 våningars hus af cementfogad tegelsten utgjorde ett slående undantag
från det vanliga byggnadssättet. Det var i allo väl uppfördt med iakttagande af alla
sundhetens fordringar, något för orten synnerligen ovanligt och anmärkningsvärdt, som
förtjenar efterföljd.
Brunnsvattnet flerestädes dåligt. Den förut omnämnda, tilltänkta vattenledningen lär
tyvärr ej ega någon utsigt att komma till stånd. Baningeniören i Alfvesta upplyste
nämligen, att den beräknade kostnaden för en sådan ledning uppgick till omkring 7,000
kr., eller mera än dubbelt hvad man beräknadt i Vislanda, och att järnvägsstyrelsen under
sådana förhållanden ej var hågad att bidraga till det påtänkta företagets förverkligande.

Ur Smålandsposten N:o 129 Måndagen den 28 Oktober 1895.
Hemska följder i att skicka minderåriga efter bränwin. I lördags blefvo, meddelas
oss, två pojkar om 8 á 9 år, söner till P. E. Jonasson och P. Kjellberg i Moshult af
Wislanda socken, af några hemmansegare i Moshult sända till Gottåsa för att hemta
bränwin. De erhöllo sådant och begåfvo sig på hemvägen, men då de hunnit ett litet
stycke från utskänkningsstället, hade de tagit sig före att smaka på varan med den sorgliga
påföljd att de blefvo rusiga och liggande på vägkanten, der der hittades af ett tattarefölje,
som anmälde förhållandet i Gottåsa, hvarifrån skjuts utsändes och återförde barnen till
Gottåsa. Den ene, sonen till P. E. Jonasson, var redan då så medtagen att han förlorat
sansen, hvilken han sedan ej återfick, utan dog under nattens lopp. Den andre kryade till
sig och kunde på morgonen återvända hem, men kommer han nog att känna följderna af
sitt tidiga rus. Modern till den aflidne är alldeles förtviflad. Fadern vistas för närvarande i
Skåne på betupptagning.
Polisförhör kommer att hållas i saken. Det är sorgligt nog ganska allmänt i orten att
använda minderåriga till bränwinshemtning. Dagligen, i synnerhet på lördagarne, då de
äro fria från skolan får man se småttingar med kuttingar på ryggen till utskänkningsstället.
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Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 129 Tisdagen den 29 Oktober 1895.
Ungt offer för brännvinet. En högst beklaglig och sorglig händelse, som kostade ett
människolif, timade i lördags strax utanför Gottåsa gästgifvaregård.
Hemmansägaren August Olsson i Moshult i Vislanda socken hade sändt tvenne gossar
på åtta och tio år för att afhemta brännvin. Då det till minderåriga är i lag förbjudet att
utlämna spritdrycker, brukar det här praktiseras, att någon äldre person ombedes att tjäna
som mellanhand, och blef det denna gång en stackars usling, vanligen kallad ”MassePikét” som fick stå till tjänst. Gossarna fingo sina sex liter i en kruka och knogade så af
vägen mot Rickardshult. Antingen nu af begär eller okynne – nog af – hade gossarne tagit
sig så pass till bästa, att då en person kom att gå samma väg fram vid middagstiden,
finner han dem båda liggande i ett dike alldeles redlösa och nästan utan sans. Han gick
genast tillbaka till Gottåsa för att underrätta härom, och därifrån utsändes folk för att
lämna hjälp. Ene gossen Johan Algot, son till torparen Peter Eliasson i Moshult, befinnes
då ligga i vatten alldeles genomvåt och nära nog liflös. Gossarna buros tillbaka till
gästgifvaregården, och oaktadt den ömmaste vård lämnades dem, afled omnämnda barn
kl. 8 i söndags morse. Andra gossen, hvilken kryat på sig så pass mycket, att han kunde
släpa sig hem, är ännu betänkligt sjuk, men lifvet torde kunna räddas.
Polisundersökning kommer att hållas, och om ingen annan kan nås med lagens arm, så
bör åtminstone den som afsändt dessa små barn, med allvar näpsas, på det en gång denna
eländiga osed att skicka minderåriga till brännvinsafhämting må försvinna.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 142 Torsdagen den 28 November 1895.
Veterinär, lär snart komma att slå sig ner i bygderna här, skrifves från Vislanda. Vid
mötet i Alfvesta för någon tid sedan angående bostad för läkaren kommo Alfvestaboarne
att ligga öfver med en röst. Emellertid ligger Vislanda mera centralt och då nu
Hushållningssällskapet lemnat ett rikligt anslag till veterinär inom Allbo härad, kan sådan
mycket väl taga sig fram i händelse att slå ner sina bopålar i Vislanda. För närvarande
ligger också en aspirant på plats i underhandling om hyrning af bostadslägenhet.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 147 Tisdagen den 10 December 1895.

Vislanda.
(Bref till Nya Wexiöbladet).

Vi skrifva epistlar från ett sådant fridens samhälle som detta, där ej ett enda kivigt
slagsmål etableras en gång om året, där ej en blodsdroppe spilles hvart femte år – utom
vid hönsaputtning och den vid denna tid sedvanliga svinslaktningen – där ej ett
själfmordsdrama i mannaminne spelats – med undantag af en hund som i fyllan gick rakt i
ett garfverikar, där ej se´n skapelsens början det ringaste symtom till jordbäfning visat sig
fast barometern – fräckt nog för prästen – senast häromdagen stabilt lekande på det
grymma ordet – det kanske blir kitsligt nog ; men ”sånggudinna” statt mig bi och vi göra
försöket. Är det se´n några vänsela själar ute i bygderna som hysa lite intresse för oss, så
om det ej ledsnar Er att höra, så kan det roa Er kanske. Följ mig då på en liten rond och
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jag skall börja med att presentera ”storgubbarne”. Lindahls hotell står det på skylten.
Mjuka tjänare! Är det här man alltid finner bot för törsten, om än den vore kronisk?, jo
men! Är det också här magens kraf så rikligen blir tillfredställdt ”Möen mad och goer
mad”? Var lugn för de! När Du se´n får den kryddad med den vänlighet, som aldrig
sviker och till på köpet en extra gästfrihet som aldrig går tillbaka, är det då att undra att
både ”profryttare” och bättre folk gärna trifvas inom dessa ramar? Titta se´n på väggar
och i tak, får Du se hur gentila de blifvit på senaste tiden. Jojo det är ej allom gifvet att
samtidigt tappa och vinna – ”De´är vella´ett messionshus” sa en gång en käring, knäppte
hop händerna och såg på vår stolthet – vårt enda stenhus i Vislanda. Ja, visserligen, ty här
står många bönder och läsa böner, då deras lån blir afslagna, och om de blir godkända, till
sist ännu varmare öfver protest och lagsökningskostnaderna. Du har ej gissat redan, var
Du är – framför bankhuset. Ett ståtligt hus uppbyggt på egen bekostnad af direktören på –
för samhället något ovanligt – egen grund. Annars ligger hela stationssamhället på mark,
tillhörande kringboende bönder, och för hvilken årligen arrende betalas. Sant är, att
arrendesumman är ej stor, men man befarar att ”Hi´n ta´r lånet igen”, när en gång
kontrakttiden är till ändagången, men man hoppas att staten i värsta fall griper in. Men vi
lämnade bankhuset för hastigt. Vi beväpna oss med det sanna modet och gå dit och ringa
på, då det i köket på ringtaflan visar på n:r 12. ”Objudna gäster” God dag gamle kolbox,
god dag runda luftballong, stig in Din knäfvel”. Vankandes, genom en präktig veranda
kommer Du nu in i den rymliga banklokalen, påkostad nutidens alla fordringar hvad
bekvämlighet och trefnad går och skulle hedra hvilken statsbank – inte pantbank förstås –
som helst. Ägaren har också inte sparat varken möda eller kostnad på att få både sig själf
och lokalen i godt stånd”. Det är just här de luggslitna bönderna ofta får kalla kårar utefter
ryggbastet och det är på samma ställe de toddydoftande köpmännen med krokiga hasar
digna ned under bördan af stora sedelbuntar under armarne, allt till insättning. ”Bland rika
grossörer, så stolt man sig förer”, sjunger visst gamle sångaren Bel i Babel. ”Säg aldrig
att Småland är uschelt” och rikt på fattigdom. Det heter visserligen, att om man sätter en
Småländning på en klippa i hafvet föder han sig ändå, men låt en klippas ”handlingsman”
hamna bland stenrösen i det mörkaste Småland, och han blir rik. Oaktadt konkurrensen är
stor och vi har ej mindre än fem storpatroner – och ändock allesammans har goda och
präktiga varor (det förstås allt är relativt), så har de knogats sig upp och blifvit burgna och
förmögna. Och si´så hjärtans go´a vänner äro de, så när det häromdagen var frågan att dra
in julklapparna, sa´ alla ja. Är det inte ett rörande bevis på sämja i rörelsen. Men vi har
ändå en lådikka med mycket järn – men litet guld. Dock – är ett godt humör en rikedom,
så stig in och se på ägarens af förnöjsamhet högt skinande anlete och Du skall gå därifrån
och må lika väl, som om Du i en öken händelsevist fått fem toddar och i hungersnöd –
fyra biffar med sex supar. Bagare har vi två först gamle ”Sig” – ”men vänta nu lite” – nog
nu denna gång…
Vännen –

Ur Smålandsposten N:o 150 Måndagen den 16 December 1895.
Att sofva ruset af sig på jernvägslinien, tyckes vara modernt i Smålandsbygden. Så
meddelas oss nu från Wislanda, hurusom i fredags qväll en torpare från Wislanda
församling vid hemfärden från Wislanda station utefter jernvägslinien, berusad som han
var, ej hunnit längre än till ett litet stycke söder om första vagtstugan från stationen, innan
han ramlade omkull strax intill spåret – så nära att, om han utsträckt en hand, han fått
denna öfverkörd af en liten stund efteråt nedgående godståget. Föraren å nämnda tåg
observerade emellertid, att en person fanns liggande å banan, och meddelade detta till
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posterade vagten genom att anteckna förhållandet på en papperslapp, som han kastade till
honom. Så snart han kom fram till Liatorp, anmälde han saken der, hvarifrån man per
telegraf underrättade Wislanda station.
Folk från Wislanda begaf sig ut att taga reda på mannen och funno honom alldeles
oskadad, fastän i redlöst tillstånd, oförmögen att kunna lemna sin farliga hvilostad. Han
hade säkerligen förarens vaksamhet att tacka för att han ännu finnes i lifvet, ty om han
gjort den minsta rörelse, hade han kommit närmare spåret, och då ovillkorligen blifvit
öfverkörd af det en half timme sednare nedgående persontåget. Banan inspekterades
nemligen ej mellan nämnda tåg.

Ur Nya Wexiö-Bladet N:o 153 Lördagen den 21 December 1895.

Vislanda.
(Bref till Nya Vexiöbladet).

Vi fortsätta idag promenaden.
Hvilka gör mest godt här i samhället? Jo! Bagarne. De äro i baken bakteriefria snygga
och fina, så någon anledning till baktaleri finnes ej. Vill man ”ta´sak på bak”, så är det ju
lite bakvändt – bullarnes litenhet och mjölets prisbillighet, men det är bagateller och
förekomma i alla landsändar och i ”Elm´elt” och i ”Mo´eda” men bakslag på detta kan
man ge våra bagare i brödets godhet, hvarför också omsättningen är stor. Om Ni skulle
bara se de uppjästa gubbarne och trinda kräken som stå innanför fönstren, (ni förstår väl,
jag menar julgubbarne och julkräken), huru de hålla på att spricka i sitt skinn af välmåga
och frodighet. Jag tycker böndernas oxar, som nästan dagligen drar förbi med halmen, till
sista lefvebröd för vintern till skåningarne, skulle få gallsjuka af avund, när de blänga
ditin. Huset där borta med den antika färgtonen, med den i medeltidsstil böjda åsen och
de med skinnläder utanpå klädda väggarna och omgifvet med djupa breda löpgrafvar – är
vårt garfveri. Man skulle kanske vilja vara fallen för att tro, att den, som tagit till
lifsuppgift att ge på andras hudar, så själf bör vara beredd att få på huden, men slikt tal
höfves ej här, ty allt arbete, som utföres täflarne det bästa i sitt slag, och jag skulle bra
mycket misstaga mig om inte Jerusalems skomakare rekvirerar sitt läder härifrån eftersom
han i evighet kan gå i samma skor. Visserligen är odören kring stället icke den allra utsökt
behagligaste, men då man vet hur nyttig den är för både kropp och själ, bör man med
tacksamhet sluka vädret. Vill Du därför ha god tid på Dig att bereda Dig på ändalykten,
så slå Dig ned här, ty hur mycket Du än hedrar fader och moder, blir Du ändå ej så
långlifvad som en föräldralös garfvaregesäll. Undantag härifrån gör visserligen
toffelfabriken som låg alldeles intill, ty den blef ej gammal på det stället utan flyttades till
Torne, men ”så länge den lefvde, lefvde den glad” och det så gnistorna sprakade högt från
pipan. Åtgången på tofflor syntes här vara liten, enär man mångenstädes se´n långt
tillbaka därmed är försedd med den sorten – synes vara till och med outslitlig – ej långt
härifrån reser sig det i krösamoshistorien bekanta magasinet.
Och det var, här man ”ringen” slöt,
Ja! Här, det var just här det var,
Och det var här sin fröjd den njöt,
Och det var här den också ljöt
Sin död i späda barndomsdar,
Då den åt fanders bar.
Runeberg
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Och behållningen blef följaktligen ej stor. Kan det räknas som behållning, så är det visst
sant, att den fick behålla ett par vagnslaster lingon som ej kunde säljas i Tyskland, enär de
voro ruttna, men sådana lingon påstår ett gammalt ordspråk ej är mycke´ värde i. Oturen
kanske berodde på den vakna Nemesis, ty den glunkas om att Tyskarne göra vin af våra
bär, och då är bestämdt inte denna lokalen lämplig till uppköpen. Hvem piper där?
Ångsågsbolaget. Nå då kila vi dit. Här drages ”timmerstockar” från morgon till afton, och
från särla till arla, fast arbetet naturligtvis är något olika dag och natt. Ingen inrättning på
platsen har så stora ”framtidsvyer” i kikar´n och ”utsikter” att göra dem ännu större både
för sig sjelfva och andra. Se här genom att förvandla de dystra och mörka skogarne, forna
nästen för vilda och rofgiriga djur och grymma banditer, komma till léende nejder –
klädda lik 50-talets unga tärnor i mångfärgade stubbar – med solljus och älfvadans,
fogelsång och byggda dansbanor, trådda af mulliga jungfrur och lättledta svenner, har den
öppnat våra blickar för naturens skönhet – och storhet och har ledt våra förut skymda
ögon mot himmelens under. Där förr var tungt och trångt är öppet och vidt, där förr var
dystert och kvavt är nu ljust och fridt. Det hela kallas ju också betecknande nog –
förädling af skog. Men skall jag skrifva så här grant och långt om var och en, så går hela
tidningen åt. Jag måste därför fatta mig kort. I vårt samhälle finnes för öfrigt en
kopparslagare- och en bleckslagareverkstad. Det egendomliga inträffar ock här, att
kopparslagarna göra bleckslagarna det största hufvudbryt. Skomakare finnas naturligtvis
ock, som hvarken i sätt eller arbeten äro uppsluppna eller skoningslösa, ty de äro både
skickliga och – döfstumma. Vi har skräddare, som göra ”klädsamt” inom arbete, och jag
”skär inte till i växten” om jag påstår stadsskräddare ligga efter åtminstone i välmåga. ”En
knapp i västen” får man hos dem lätt expedierad, men en knapp i benetuina med knapp
nöd i följd af de många beställningarna från alla väderstreck. Jag skulle väl nämna några
ord om vår station, men här visas alltid ”klart”, och oaktadt den lifliga ”rörelsen” med
folk och tåg förfaller ej en enda växel.
Inte kan här i brefform uppräknas allt hvad samhället bjuder på. Omöjligt.
Föreställningen är därför slut och ridån faller. Skulle nu någon af grämelse på andra orter
läsa detta och undra, hur ett samhälle så endast kan bestå af idel ”hedersprissar”, svarar
jag stolt och frankt: Maken till vår by finns ej inunder sky. Hvad sägs om då?!
Vi ses igen.
Vännen –

Ur Smålandsposten N:o 1 Fredagen den 3 Januari 1896.
Nervfeber, har utbrutit i Wislanda. Provinsialläkaren A. L. Nordström från Wexiö har
besökt orten. I Stenstugan under Mörhult anträffades hos enkan Ingeborg Gummesdotter
fyra fall af sjukdomen, af hvilka ett redan slutats med döden. Om sjukdomens
uppkomstsätt har intet kunnat utrönas.

Ur Smålandsposten N:o 8 Måndagen den 20 Januari 1896.
En högtidlig begrafningsakt, försiggick i onsdags afton i Vislanda, då stoftet efter
fröken Lotten Carlsson, dotter till aflidne kyrkoherden C. I. Carlsson i Resmo vigdes till
den sista hvilan. Jordfästningen egde rum i kyrkan, som strålade i rik belysning och var
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vackert klädd med granar och grönt. Från när och fjerran hade den aflidnas vänner sändt
så stor blomstergärd att den ej kunde få plats ensamt på kistan. En talrik menniskoskara
öfvervar den stämningsfulla akten.
Fröken Carlsson som var anställd vid allmänna telefonbolaget i Stockholm, vistades hos
slägtingar i Vislanda för vård mot ett svårt bristlidande, hvilket ändade hennes lif.
Slädparti, var, skrifves till oss, igår anordnat af ungdomen i Wislanda. Målet för färden
var Gottåsa, der förfriskning intogs, hvarefter återfärden ställdes till samhället i Wislanda
der supé intogs och dansen tråddes med lif och lust till kl. 4 idag morgse.
Kronprinsen af Danmark, med gemål passerade igår på färd till Stockholm med
ordinarie snälltåget, Wislanda, hvarest ganska mycket folk var församladt å stationen. Vid
tågets afgång utbragtes ett lefverop åtföljdt af ett fyrfaldigt hurra.

Ur Smålandsposten N:o 12 Onsdagen den 29 Januari 1896.
Många bröllop, har man att emotse i Vislandaorten. Lysning afkunnades nemligen i
söndags i Vislanda kyrka för icke mindre än 9 par.

Ur Smålandsposten N:o 15 Onsdagen den 5 Februari 1896.
Fyra lokomotiv ”innebrända”. Från Vislanda meddelas oss idag, att förliden natt vid
12-tiden eld utbröt i Karlshamn-Vislanda af trä uppförda lokomotivstall vid Vislanda
station. 20 minuter efter det att elden varsnats störtade taket in och vid 3-tiden på
morgonen var stallet jemnadt med jorden. Fyra stycken i detsamma tillfälligt innestående
lokomotiv af hvilka två tillhört Karlshamn-Vislanda och två Vislanda-Bolmens jernväg,
blefvo i grund förstörda. Det lokomotivstallets närstående pumphuset blef ock lågornas
rof. Dessbättre var vinden vestlig, så att närliggande hus befunno sig utom vindfånget.
Emellertid skyddades de närmaste flygelbyggnaderna medelst brandsegel och presenningar. Hade vindrigtningen varit motsatt så skulle utan tvifvel fanjunkaren N. P.
Svensson tillhörigt stort magasin m.m. blifvit lågornas rof och faran varit desto större,
som vattenbrist rådde. Elden torde legat dold några timmar innan den utbröt. Naturligtvis
får jernvägarne lida en stor afsaknad af lokomotiven innan nya hinner anskaffas. Äfven
om med, som med visshet uppges dessa voro till fulla värdet försäkrade.
Röfvarelif och groft våld i Vislanda. Man har, skrifves till oss, från Vislanda, en längre
tid här varit utsatt för att åtskilliga slynglar stördt nattron, och natten mellan den 3 och 4
dennes rågades måttet. På e.m. den 3 dennes hade härvarande goodtemplare en bazar och
efter dennas slut skulle föredrag hållas. Naturligtvis kunde ej detta tolereras. Den
ofvannämnda ligan hade skaffat sig diverse spritvaror, som medlemmarne tänkte i förstugan förtära – ett i deras ögon lämpligt sätt att demonstrera! Oskicket blef emellertid
upptäckt och fridsstörarne aflägsnades. Härifrån gick färden till hotellet der öl reqvirerades. Emellertid blef det för mycket oväsen hvadan de derifrån utkördes. Nu tycktes
bärsärkaraseriet rigtigt få magt med dem, ty upphäfvande de mest hemska indiantjut,
tågade skaran nedåt marknadsplatsen, der en vid sidan af vägen upplagd vedfamn
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kullvräktes och kringkastades på vägen. Så styrdes kosan mot stationen, der ett brädskjul,
med jernkätting fastgjort vid en grof stängselpåle nedstörtades. Skjulet användes som
förvaringsrum åt poststationens transportkärra, hvilken för tillfället också var der inställd,
hvadan densamma äfven ramponerades. Härefter ställdes färden till den andra sidan
jernvägen, der deras första göra blef att nedrifva en ortstidnings nymodiga reklamtafvla,
som var upphängd å väggen till bagare Magnussons våningshus. Rappningen följde
härvid delvis med från väggen. Vidare ofredades och nedskickades i dikena de personer,
som voro på hemväg från förut omtalade goodtemplarefest.
För några dagar sedan var samma liga å hotellet der hemgång begicks idet dörrar
aflyftades och möbler kullvräktes. Hos kronolänsman Hjertquist har begärts polisförhörs
hållande och kommer detta ofördröjligen att ega rum. Önskadt vore att ligan fick sitt
välförtjenta näpst.

Ur Smålandsposten N:o 16 Fredagen den 7 Februari 1896.
Eldsvådan i Vislanda. Samtliga de genom lokomotivstallarnes brand förderfvade
maskinerna liksom byggnaden voro försäkrade i enskilda jernvägars försäkringsanstalt.
Af lokomotiven var ”Holmberg” – det nyaste af de förstörda och det som blef mest
ramponeradt – försäkradt för 21,000 kr., och ”Snapphanen” för 14,000 kr. Naturligtvis
uppstod tågrubbningar genom eldsvådan redan i onsdags med morgontåget till Ljungby
tills vidare inställdt liksom aftontåget från Ljungby till Vislanda. Tåget till Karlshamn
afgick kl. ½ 11 i onsdags f.m., drogs af derifrån uppsänd hjelpmaskin.

Ur Smålandsposten N:o 17 Måndagen den 10 Februari 1896.
Lokomotivstallsbranden i Vislanda. Polisförhör angående branden hölls i tisdags i
Vislanda utan att något angående brandens uppkomst kunde utrönas. Bolagen fordra fulla
försäkringsvärdet för lokomotiven, hvilka anses fullständigt förstörda. Vislanda-Bolmens
jernväg saknar nu – ett tredje lokomotiv som dessa äger befinnes för reparation i
Kristianstad – alldeles maskiner och Halmstad-Bolmens lokomotiv går nu ända till
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 18 Onsdagen den 12 Februari 1896.
Fridsstörarne i Vislanda. Alla de fem instämde, först uppräknade, mötte vid Allbo
häradsrätt igår, då målet mot dem förekom. De bekände delvis – såsom att de tagit omkull
det först omtalade postvagnsskjulet – men nekade delvis, och för öfrigt skyllde de ifrån
sig på hvarandra. Dermed torde ock ligan få betraktas som sprängd. Mest tycktes de
skämmas för sitt uppmärksammande af det nymoderna reklamtaflan, dess närmare
skärskådande ville de alls icke vidgå. Målet blef uppskjutet till den 9 april.
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Ur Smålandsposten N:o 26 Måndagen den 2 Mars 1896.
Godt om luffare, finnes i Wislandatrakten. Så lär ej mindre än 8 stycken i fredags
förmiddag aflagt besök hos en familj derstädes.

Ur Smålandsposten N:o 49 Fredagen den 24 April 1896.
Lokomotivuppsättningen, å Vislanda-Bolmens jernväg, som genom lokomotivstallsbranden i Vislanda, som bekant betydligt reducerades, blir nu snart åter fullständig och
tillräcklig, sedan bolaget hos Nydkvist & Holm i Trollhättan beställt ett nytt lokomotiv att
levereras på hösten, derjemnte ombygges ett af de brandskadade lokomotiven på
Ljunggrens mekaniska verkstad i Kristianstad och de två andra, äfven af branden skadade, hos ofvannämnda firma i Trollhättan.

Ur Smålandsposten N:o 51 Onsdagen den 29 April 1896.
Å Vislanda marknad, idag var, skrifves till oss, omsättningen af stutar och oxar liflig
och betalades 175-220 kr. för 10 qv. och 200-250 för 11 qvarters sådana. Kor voro
svårare att sälja och betalades sådana med högst 115 kr. Ordningen var god.

Ur Smålandsposten N:o 52 Fredagen den 1 Maj 1896.
Fickstölder, begingos, skrifves till oss, å Vislanda marknad i onsdags. Från en
Härlundabo stulos 140 kr. och från Johan Karlsson i Blädingenäs 100 kr. Kronolänsman
Hjertquist misstänkte några Hessleholmsbor att ha med denna sorts affärer någon
förbindelse. Med anledning häraf ”öfvertalades” sällskapet, som bestod af 6 karlar och 4
qvinnor, att genast resa till sitt land igen. Ett par af dem höllos dock dessförinnan under
ett par timmars förhör i förvar, hvarpå äfven de fingo resa.

Ur Smålandsposten N:o 55 Fredagen den 8 Maj 1896.
Lokomotivbranden i Vislanda. Det genom eldsvåda i Vislanda förliden vinter
ramponerade lokomotivet ”Småland” – har efter vid Ljunggrens mekaniska verkstad i
Kristianstad genomgången grundlig reparation – idag åter börjat användas å VislandaBolmens jernväg.
De nya tågordningarne å Karlshamn-Vislanda jernväg, genom hvilka tågen från
Karlshamn och Vislanda komma att stå i förbindelse med de ned och uppgående
kurirtågen å stambanan, skola tillämpas fr.o.m. den 1 juni. Blandadt tåg afgår från
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Vislanda kl. 4 f.m. ankommer till Karlshamn kl. 8 f.m., afgår från Karlshamn kl. 7,10
e.m. ankommer till Vislanda 11,10 e.m.
Nämnda tågordningar möjliggöres derigenom att kurirtågen, i olikhet med förut skett,
stanna i Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 62 Måndagen den 25 Maj 1896.
Lokomotivet ”Holmberg”, ett af dem som skadades vid den bekanta lokomotivbranden i
Wislanda, ankom i fredags afton till Ljungby efter vid Trollhättan genomgången
reparation af skadorna.

Ur Smålandsposten N:o 64 Fredagen den 29 Maj 1896.
Sjelfmord under lokomotivet. Då uppgående snälltåget igår afton kl. 7,30 befann sig
ungefär ½ km norr om Vislanda station, öfverkördes af detsamma ett fruntimmer, som
tydligen med afsigt att söka döden, ställde sig i dess väg. Händelsen observerades och
tåget stannade så snart sig göra lät, för att taga vård om den olyckliga. Denna befanns
emellertid ha blifvit så gott som ögonblickligen dödad. Hennes ena ben som afkörts på
två ställen, hade skiljts från kroppen och låg på banvallen, hvarjemte ena armen var
krossad. Bland passagerarna väckte naturligtvis den gräsliga tilldragelsen ett pinsamt
uppseende och djupt beklagande.
Den olyckliga har befunnits vara en 23-årig dotter till landtbrukaren Gustaf Magnusson i
Hönetorp, Vislanda socken, Anna Magnusson. Hon har en längre tid varit grubblande och
underlig till sinnes. Nyligen hade hon uppslagit förlofning med en mjölnare från Öjaorten, men alldeles bestämdt antages att denna sak icke medverkat till det hemska beslut,
hon nu satt i verkställighet. Möjligen har här ett hemskt slägtarf talat, ty den armes
farmoder var vansinnig vid sin död.
Det beklagansvärda händelsen har väckt stor beklämning i orten och de arma föräldrarne
äro föremål för allmänt deltagande i sin djupa sorg.

Ur Smålandsposten N:o 67 Fredagen den 5 Juni 1896.
Aflyst bro. För omläggning af Vislanda bro är allmänna vägen mellan Vislanda
jernvägsstation och Huseby bruk aflyst från trafik under tiden fr.o.m. den 25 dennes
t.o.m. den 16 nästa juli, och hänvisas de vägfarande att under tiden taga vägen om Ströby,
Lästad, Oby och Riddarehem.

Ur Smålandsposten N:o 82 Måndagen den 13 Juli 1896.
Väghinder. Enär arbetet med den tillernade ombyggnaden af Vislanda, ännu icke kunnat
till följd af högt vattenstånd i Kojta- och Mellansjöarne ännu påbörjas, har med
upphäfvande af k. bfhdes aflysning af bron för trafik från den 25 juni till den 18 dennes,
nu kungjorts att för broombyggnadens verkställande bron istället blifvit för trafik aflyst
fr.o.m. den 1 till den 20 nästa augusti, och äro vägfarande hänvisade till att under tiden
färdas vägen om Hönetorp, torpet Riddarehem, Oby och Lästad.
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Ur Smålandsposten N:o 100 Måndagen den 24 Augusti 1896.
Passagerare slagen å Wislanda jernvägsstation. Från Wislanda skrifves till oss. En
yngling om 15 à 16 år, som till hr. W. Persson, förut bosatt i Ljungby, anlände hit med
tåget kl. ½ 7 igår afton på väg till sitt hem i Malmö. För att under uppehållet förströ sig
gick han in i 1:a klassens väntsal och slog sig ned framför ”tittskåpet”. Nu passade 10 à
12 af platsens, mer än en gång förut, störande, halfvuxna, dagdrifvande slynglar på och
ställde sig tätt intill hvarandra utanför fönstret med uppsträckta armar, hindrande ljuset att
intränga till väntsalen, för att sålunda göra nöjet för gossen om intet. Då denne derför
genast aflägsnade sig från väntsalen, blef han af hela skaran förföljd med skällsord och
svordomar, i hvilken sport ungdomarna äro synnerligen uppöfvade. Han vände sig om
och anhöll om att få gå ifred, men blef istället af klungan omringad och öfverfallen med
knytnäfslag och sparkningar. Troligen hade ynglingen blifvit utsatt för ännu större
misshandel, om ej en konduktör kommit fram till hans beskydd. Men han hade då trots
tappert försvar, och hans ansigte blödde.
Då vi, på grund af detta meddelande pr. telefon å Wislanda station begärde närmare
upplysningar, uppgaf man der, att den unge passageraren, förargad öfver gaminernas
beteende, sjelf börjat leken med att näpsa en af dessa, samt att kalabaliken varit af mindre
betydenhet.

Ur Smålandsposten N:o 111 Fredagen den 18 September 1896.
Vislanda marknad, idag är fåtaligt besökt och affärerna går trögt.
För 12 qv. oxar har betalts 225-250 kr. och för 13 qv. 250-300 kr. Kor betinga 75-100 kr.
Inga oordningar har förekommit. Vädret är regnigt.

Ur Smålandsposten N:o 138 Fredagen den 20 November 1896.
Nya attentat mot bantåg. Igår eftermiddag då tåget n:r 6 från Ljungby till Vislanda å
Vislanda-Bolmensbanan befann sig 1 km. vester om Vislanda, körde maskinen på en
grind, som af någon niding placerats öfver skenorna. Lokomotivet, en af de nyanskaffade
höga maskinerna, blef icke förderfvadt och urspårade ej heller, men man måste stanna för
att befria underredet från spjelorna af det krossade hindret. Lokomotivet stötte efter en
stund åter på ett hinder – ännu en öfver banan lagd grind, men denna undanfördes af
lokomotivets gardjern, så att här ej ens uppehåll vållades. Hade ett af banans gamla
lokomotiv gamla låga lokomotiv – t. ex. ”Snapphanen” – begagnats, skulle det
ovillkorligen i större eller mindre mån skadats. Spaningar efter gerningsmannen pågår.

Ur Smålandsposten N:o 139 Måndagen den 23 November 1896.
Hästen föll i brunnen. Då åbon Johan Persson i Nygård, Wislanda socken, för en tid
sedan skulle köra hem sent på qvällen, var hästen törstig, och då han kom till Lindås, der
en brunn ligger utmed vägen, rände han mot brunnskaret så att det skuffades undan och
djuret föll med hufvudet före ned i brunnen. Hästen som gick förlorad säges ha varit värd
250 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 140 Onsdagen den 25 November 1896.
Attentatet å Wislanda-Bolmens jernväg. Föröfvaren af detta misstänkes nu vara en illa
känd person, som kl. 7 i torsdags besökte Vislanda. Han bar träskor på fötterna och spår
efter dylika har upptäckts på banvallen i närheten af stället för nidingsdådet.
Ett tydligtvis af okynne föröfvadt attentat å samma jernväg omkring 8 dagar förut
berättas hafva egt rum i närheten af Tutaryd, der flera stenar öfverlagts skenorna af en
minderårig son till en i närheten boende person. Denna torde få en välförtjent näpst i form
af aga.

Ur Smålandsposten N:o 141 Fredagen den 27 November 1896.
Stöld. Som vi förut nämndt häktades i Jönköping den 21 dennes arbetaren Lars Johan
Karlsson för det han å lägenheten Utkiken i Dunkhalla ur ett skåp tillgripit en del
klädespersedlar, en kavaj, två par byxor samt en fruntimmerskappa. Han stod inför rätta
igår inför Jönköpings rådhusrätt.
Hörd angående sina lefnadsförhållanden upplyste den tilltalade att han var född 1844 å
Nygård i Ryssby i Sunnerbo af torparen Karl Gustaf Andersson och hans hustru Kristina
Jonsson. Hos föräldrarna vistades han tills han var ett par år gammal, då han kom till sin
mormor i Vislanda, från hvilket ställe han vid 12 års ålder flyttade till Vestra Thorsås sn.,
der han vid 15 års ålder konfirmerades. Här vistades han tills han fyllt 21 år. Sedan
arbetade han vid södra stambanans byggande i flera år, hvarefter han kom till Stockholm,
der han sedan haft tillfälligt arbete. Han har redan fyra gånger förut straffats för stöld å
olika ställen, första gången 1875 och sista gången 1893, då han dömdes till 3 års straffarbete.
Den nu begångna stölden erkände han, och allmänna åklagaren öfverlemnade under
ansvarsyrkande målet, hvarpå rätten dömde den anklagade jemlikt 20 kap. 1,7,14 §§
strafflagen till 3 års straffarbete och 5 års förlust af medborgerligt förtroende.
Sm. A.

Ur Smålandsposten N:o 144 Fredagen den 4 December 1896.
Samvetspengar. Med snälltåget anlände, skrifves till oss, en herre som frågade efter en
der boende omkring 60-årig arbetare i knappa omständigheter. Man kan tänka sig den
gamles glada öfverraskning, då den främmande drog fram en splitter ny 50-kronorssedel
och sade: ”Här har Du 50 kr. som jag genom falskt kortspel narrade från Dig när Du var
en 15 à 16 års pojke.”, sade personen och försvann.

Ur Smålandsposten N:o 154 Onsdagen den 30 December 1896.
För lösdrifveri, har varnats arbetaren Sven Magnus Pettersson född 1850 i Vislanda sn.,
af länsmannen i Bara härads vestra distrikt.
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Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 21 Januari 1897.
Silfverbröllop, har i dagarne firats af hemmansägaren Magni Olsson och hans maka i
Kyllershylte, Vislanda socken.

Ur Smålandsposten N:o 27 Onsdagen den 18 Februari 1897.
Tattare, lära i dagarne husera i Vislandatrakten, der de tillställt störande uppträden på ett
par ställen, och lära äfven stölder begås.

Ur Smålandsposten N:o 34 Onsdagen den 3 Mars 1897.
Stöld, föröfvades häromdagen hos döfstumme skomakaren Aron Magnusson i Krokshult
af Wislanda socken, troligen af någon medlem af ett tattarefölje. En okänd mansperson
passade nemligen på och tillegna sig en kopparkittel i köket under det Magnusson befann
sig uppe på vinden, och endast en sängliggande ålderstigen qvinna befann sig i stugrummet.
En afskedsfest, hölls i lördags afton å Wislanda hotell, då vänner och bekanta till stort
antal bjödo farväl åt utnämnde 1:e stationsskrifvaren J. Olsson, hvilken nu efter 21-årig
verksamhet i Wislanda förflyttats till Göteborg.

Ur Smålandsposten N:o 50 Torsdagen den 1 April 1897.
Snälltåg å jernvägen Vislanda-Halmstad. En plan säges vara, skrifves från Ljungby,
att låta ett snälltåg utgå från Halmstad så tidigt att det kommer i förbindelse med
uppgående snälltåget å stambanan, och likaledes låta ett snälltåg afgå från Vislanda i förbindelse med nedgående dagssnälltåget.
Genom detta arrangement, som derest det genomföres, skulle börja den 1 juni, skulle
man kunna resa från Ljungby till Wexiö och åter samma dag.
Genom denna projekterade ökning i tågens antal skulle ock summan af afgående och
ankommande tåg till Ljungby station uppgå till tolf.

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 29 April 1897.
Vislanda marknad, idag är talrikt besökt, men kreaturstillförseln är icke vidare stor.
Priserna äro för 11 qvarters stutar 225 kr., 12 qv. oxar 275-300 kr., och 14 qv. 400-430
kr., allt per par. Kopriset gick för vackraste djur till 120 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 1 Maj 1897.
Till konungens jubileumsfond, har Vislanda sparbank igår anslagit 300 kr. Beslutet
skall underställas k. bfhdes i Kronobergs län pröfning.
Ett vildt uppträde, förekom igår e.m. vid Vislanda station. En f.d. artillerist från Wexiö,
hvilken nu är ute som en sorts resehandlande, ställde till bråk vid Vislanda hotell. Då han
af platsens polisman skulle anhållas, drog han knif och sårade den med denna extra
banvakten Johansson, hvilken skulle bistå polismannen. Hugget träffade rätt svårt i ena
handen. Den vildsinte bråkmakaren lyckades undkomma men efterräkningen väntar
honom.

Ur Smålandsposten N:o 70 Lördagen den 8 Maj 1897.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 8 maj.
(Ordf. häradshöfding C. M. Fleetwood.)

För hemfridsbrott och anläggande af mordbrand undergick häktade arbetaren Johan
Gustaf Svensson från Virestad nu ransakning. Af den upplästa polisrapporten framgick,
att Svensson som lär vara en illa känd person, är 33 år gammal och mest försörjt sig med
tillfälligt arbete.
Målsegaren August Svensson i Röshult Bjelleberg, Vislanda socken, egare till den qvarn
hvari elden utbrutit, var personligen närvarande.
Svaranden förklarade sig i öfverlastadt tillstånd natten till annandag påsk ha ankommit
till målsegandens hem, der han träffat Bengt Andersson, hvarpå de gått in i qvarnen.
Hvad som sedan hände kunde han ej minnas. Han hade varit redlöst öfverlastad. I detta
tillstånd trodde han sig ha stött till en lampa, hvarvid elden torde ha uppkommit. Derefter
kom han ej till sans förrän på morgonen. Då hade han emellertid ej varit qvar i
qvarnrummet, men hur han kommit ur den brinnande qvarnen, visste han ej. Åklagaren,
kronolänsman Hjertqvist, frågade hvarför Svensson så sent på natten ankommit till
qvarnen. Hade det skett i god afsigt? Hade han ej förut fällt hotfulla yttranden? Han hade
för vana, att då han var berusad, gå omkring och föröfva ofog. Vid tillfället skulle
svaranden äfven ha anställt åtskillig åverkan på möbler m.m.
I målet hördes upplysningsvis mjölnaren Ernst Andersson från Röshults qvarn,
mjölnaredrängen Bengt Andersson från Enganäs qvarn. Den förstnämnde förklarade att
svaranden vid tillfället varit mycket bråkig, slagits och dragit knif, men visst icke varit
redlös. Bengt Andersson afgaf en liknande berättelse. Han trodde, att svaranden anstiftat
elden.
Åklagaren anhöll om uppskof för bevisnings förebringande, hvarpå målet uppsköts till
den 29 dennes, då åklagare skall förebringa den bevisning, som kan anskaffas.

Ur Smålandsposten N:o 78 Lördagen den 22 Maj 1897.
Vislanda sparbanks gåfva, 300 kr. till konungens jubileumsfond af k. bfhde i
Kronobergs län, enär bl. a. bankens reservfond med öfver 6,000 kr. öfverstiger 10 % af
insättarnes behållning.
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Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 29 Maj 1897.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 29 maj.
(Ordf. häradshöfding C. M. Fleetwood.)

Mordbrandsmålet. Häktade arbetaren Johan Gustaf Svensson från Virestad förekom nu
ånyo. Svaranden upprepade sin förut afgifvna förklaring, att han vid brandtillfället, varit
så berusad, att han just ingenting mindes.
Såsom vittnen hördes soldaten Oskar Trygg och torparen August Hägg.
Den förre berättade att svaranden vid tillfället varit onykter, men ej alldeles redlöst
öfverlastad. Svaranden hade förut varit ovän med målsegaren.
August Hägg omtalade, att svaranden förut på natten varit hos honom och der blifvit
bjuden på dryckesvaror, dock hade ej Svensson då varit berusad.
Åklagaren yrkade ansvar å svaranden för mordbrand eller, om detta ej kunde bifallas, för
skadegörelse. Målsegaren begärde skadeersättning.
Häradsrättens utslag blef, att svaranden frikändes för ansvar för mordbrand, men
förklarades varit vållande till eldsolyckan, och dömdes han härför att böta 50 kr.
hvarjemte han skall ersätta den uppkomna förlusten.

Ur Smålandsposten N:o 110 Torsdagen den 22 Juli 1897.
Tågmissöde. Då uppgående persontåget som ligger öfver natten i Alfvestad igår afton
ankom till Vislanda, hade lokomotivet gått varmt, hvarför reservlokomotiv måste
eftertelegraferas från Alfvestad, och inkom tåget härigenom 1 ½ timma försenadt till
Alfvestad.

Ur Smålandsposten N:o 118 Torsdagen den 5 Augusti 1897.
Olyckshändelse. Trävaruhandlaren P. J. Johansson från Åäng, Vislanda, råkade en dag i
förra veckan under jagt å sjön Tjurken slinta och falla, hvarvid han mot en sten svårt
skadade knäskålen å ena benet, samt föll i vattnet. Oförmögen att sjelf taga sig upp ur det
våta, skulle han kanske omkommit, därest icke hans jagtkamrat kastat sig i vattnet och
räddat honom.
En marknadsresa, som slutade med döden. Igår afton hittades i den s.k. ”Klara källa”
vid Aringsås kyrka en död mansperson, som vid närmare undersökning befunnits vara 76årige *Peter Johan Jonasson från Wislanda. Han hade under dagen bevistat Moheda
marknad, och hade antagligen på hemvägen skolat släcka sin törst i källan, då han något
rusig som han var, tagit öfverbalans och fallit i källan ur hvilken han saknat förmåga att
sjelf praktisera sig upp. *Peter Jonasson f. 1821-05-07 död 1897-08-04 från backst. Engaholm u. Fröåsen.

Ur Smålandsposten N:o 122 Torsdagen den 12 Augusti 1897.
Olyckshändelse. I tisdags råkade Anders Johannesson från Piggaboda i Vislanda socken
under rödningsarbete svårt hugga sig i högra vristen. Han vårdas nu å Wexiö lasarett.
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Ur Smålandsposten N:o 129 Onsdagen den 25 Augusti 1897.
Olyckshändelse. Af en ilsken ko blef häromdagen hustrun till torparen Carl Melin i
Ugnabygden af Wislanda socken svårt stångad i hufvudet så att hon måst till förbindning
införas till Ljungby lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 143 Lördagen den 18 September 1897.
Vid Vislanda marknad, igår var kreaturstillförseln mycket stor och handeln gick raskt
undan, enär många uppköpare funnos. 13 qvarters oxar gällde omkring 300 kr.
Medelpriset å kor var 80 à 90 kr. och högsta kopriset 130 kr. Ordningen var god.
Hemmansegaren Gustaf Svensson i Röshult blef af med 511 kr., men kunde icke med
visshet uppgifva om stöld här förelåg eller om penningarne tappats.

Ur Smålandsposten N:o 157 Onsdagen den 13 Oktober 1897.
Ifrågasatta grafvårdar. Offer upptogs, skrifves till oss, i Vislanda kyrka i söndags för
åstadkommande af ett grafmonument öfver år 1873 aflidne kyrkoherden F. Eggertz samt
hans år 1888 hos sin mor, komminister Vijkmark i Jäth afdöda, efterlemnade maka,
hvilka båda ligga jordade vid hvarandras sida å Vislanda kyrkogård. Orsaken härtill var
ett begär att visa tacksamhet för det en de hädangångnes son plägat å sina föräldrars
dödsdagar öfverlemna till Vislanda kommun större eller mindre penningsummor, erkännerligen åt skolan, för att hugfästa föräldrarnas minne. Man hade å kommunalstämma
föreslagit, att kommunen skulle anslå ett belopp för berörda ändamål, men då man var i
tvifvelsmål om, huruvida stämman var lagligen berättigad dertill, beslöts att på nämndt
sätt söka anskaffa medel. Kollekten blef denna gång kr. 48,02.

Ur Smålandsposten N:o 159 Lördagen den 16 Oktober 1897.
Stängdt badhus. En afsaknad för stationssamhällets invånare är, skrifves till oss, att
badhuset i Vislanda under innevarande höst och vinter kommer att hållas stängdt, då det
föregående år under samma tid varit öppet minst två gånger i veckan. Orsaken härtill är
det ringa intresse befolkningen å platsen visat för detsamma.

Ur Smålandsposten N:o 160 Måndagen den 18 Oktober 1897.
Bref från Vislanda.
(Till Smålandsposten).

De härstäde rådande postala förhållandena äro på visst sätt och på mera än ett hänseende
af ganska exempotionell natur. Efter att till en början poststationen, såsom fallet är vid de
allra flesta jervägsstationer, der icke fullständig postanstalt finnes, föreståtts af stationsinspektoren, blef den skilld från jernvägen samt anförtrodd särskild person för nära 25 år
sedan. Den förste poststationsföreståndaren af detta slag var permitterade läroverksadjunkten C. Groth från Halmstad, som i aflöning hade 40 kr. i månaden eller 480 kr. pr
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år. Men med lösväskor, frimärksprovision o.d. beräknades dock inkomsterna uppgå till
1,000 kr. årligen, hvilken ju får anses för en dylik befattning vara en bra aflöning, helst
som vid den tidpunkten och flera år efteråt göromålen voro skäligen obetydliga. Men
under tidernas lopp har arbetet ökats i betydlig grad och inkomsterna – minskats, ty ehuru
aflöningen för en del år sedan höjdes till 600 kr. om året, så har genom lösväskors och
facks utgående m.m. intägterna nedgått med minst ett par hundra kronor. I närvarande
stund torde Vislanda vara den största poststation Sverige eger. Med 14 ankommande och
14 afgående tåg skall den utvexla post och tjenstgöringen börjar kl. ½ 5 om morgnarne
samt slutar ½ 11 om aftnarne. Under denna tid skall stationen vara öppen 6 timmar samt
delvis under tider bestämda af postkontoret i Alfvestad, hvarunder Vislanda närmast
sorterar, då post skall med tågen utvexlas. Derför måste föreståndaren, som är ensam på
stationen, på egen bekostnad hålla sig med biträde samt postdragare, hvilket förminskar
den redan förut ringa lönen till ett minimum. Ansökningar om löneförhöjning har
afslagits och lemnats obesvarade.
Om man jemför de på ömse sidor om Vislanda liggande postkontoren Alfvestad och
Elmhult med Vislanda, måste man förvånas öfver att der finnas fullständiga postanstalter.
Att Alfvestad tillkommit som transitekontor för postutvexling med Wexiö, Karlskrona
och Kalmar är kändt. Lokalposten, som nu något ökats, var ännu i början af 1880-talet
högst obetydlig. Men Vislanda har ännu mycket större transitopost samt en lokalpost,
som Alfvestad aldrig uppnått. Elmhult blef kontor, derför att der finnas – bankfilial, dess
lokalpost hvarken är eller har varit större än Alfvestads. Men Vislanda har väl äfven
bankfilial, hvarest göres mycket större affärer än någonsin i Elmhult. Hvad vore väl nu
rimligare än att Vislanda, som har minst lika mycket att sköta, som ett 6:te klassens
postkontor, blefve höjdt till fullständig postanstalt, eller åtminstone en ordentlig lön samt
anslag till biträde och postdragare tilldelades stationen. Äfven den lön, som telegrafverket
anslår föreståndaren för telegraf- och telefonstation härstädes, hvilken är poststationsföreståndaren, är löjligt liten. Den består nämligen af 10 % af telegramportot = 5 öre för
enkelt telegram samt lika mycket för telefonsamtal = 2 öre.
Oafsedt den ringa ersättningen är naturligtvis den drygaste delen af arbetet att vara
tvungen jemt ”passa på”. Emellertid skötas dessa befattningar på ett omsorgsfullt sätt med
nuvarande föreståndaren, hr. C. Broberg, som bl. a. rangerat om att posten blir fyra
gånger om dagen hemburen mot en ringa månatlig afgift.
Jacques.
En högtidlig begrafning, försiggick här i lördags, då stoftet af aflidne handelsbokhållaren Axel Lindahl vigdes åt den sista hvilan. Sedan en ståtlig middag, men med
utan några som helst viner eller spirituosa drycker, då Lindahl i lifstiden var
goodtemplare, intagits hos den aflidnes broder, handlaren A. Lindahl Vislanda, afreste
begrafningsgästerna i 20 vagnar till sorgehuset i Lindås, der komminister Björnberg höll
en anslående parentation öfver den hädangångne, hvarefter den med en mängd kransar,
deribland en med band i de svenska färgerna från ordensbröderna, öfverhöljda kistan
fördes till kyrkogården, vid hvars ingång goodtemplare ur logen ”Wieselgrens
förhoppning” bildade häck. Jordfästningen förrättades af kyrkoherde L. Sjöborgh, som
höll griftetalet och lyste frid öfver stoftet vid 6-tiden på aftonen.
Den aflidne som här, der han tillbragt hela sitt lif, var mycket omtyckt för sitt vänsälla
och glada väsen, innehade förutom annan lifassurans, jemväl sådan uti goodtemplareordens alltmer anlitade sjelfhjelpsförening till belopp af 2,000 kr.
Auktion å ölandsföl, ettåringar, egde i lördags rum härstädes. Det var tvenne partier
ungefär 20 st. i hvartdera som gingo under klubban och rönte liflig efterfrågan. Priserna
voro i allmänhet: kontant 110 à 125 kr. pr styck, och på 6 månaders kredit 120 à 140 kr.
pr hufvud. De små, trefliga ”fölsingarne”, mest i musblack och gråbrunt, vore krya och
lifliga samt välfödda, så att man åtminstone icke kunde misstänka dem för att vara
embryon till Ottenbyrementer.
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Ur Smålandsposten N:o 160 Måndagen den 18 Oktober 1897.
Reseberättelse från 1:e provinsialläkaren i Kronobergs län för år 1897.
Vislanda stationssamhälle.
Vislanda samhälle är stadt i tillväxt och bebos nu af 5 à 600 invånare. Afloppsledningarna utgöras i Vislanda af delvis öppna diken, hvilka har ringa lutning, men i öfrigt
äro i försvarligt skick. Brunnsvattnet är flerstädes dåligt och odrickbart. Under torra
somrar torkar de flesta brunnar ut och dricksvattnet måste då hemtas på jernvägen från
Elmhult. Den tilltänkta välbehöfliga lilla vattenledningen från den 1 km. aflägsna källan
synes ega ringa utsigter att komma till stånd. Jernvägsstyrelsen knusslar och husegarne
kunna ej komma öfverens. Anmärkning göres bl. a. mot att ännu icke i alla gårdar,
flyttbara kärl för afträdena anskaffats, utan i omkring halfva antalet gårdar bibehållas
ännu de snuskiga afträdesgroparne. Ett befintligt slagteri i Vislanda var underhaltigt och
hyste ett hönshus inom sina väggar. Ett varmbadhus, uppfördt af enskild person, serverar
bad till rimliga pris.

Ur Smålandsposten N:o 175 Lördagen den 13 November 1897.
En mindre vanlig begrafningsakt, kommer skrifves till oss, att imorgon ega rum å
Vislanda kyrkogård, i det stoftet efter aflidne makarne inhysesmannen Jon Ingemansson i
Aspelund under Hullingsved, Vislanda socken, samt hans hustru Stina Larsdotter då
komma att sänkas i gemensam graf. Mannen, som under många år varit mycket sjuklig,
dog den 2 dennes och följdes den 6 dennes af hustrun, som till för kort tid sedan varit
ständigt frisk.

Ur Smålandsposten N:o 198 Torsdagen den 23 December 1897.
Yttre belysning i Vislanda, är det, påstår en vår meddelare, synnerligen skralt stäldt
med, ty med undantag af två lyktor, som ett par handlande, boende närmast
godsmagasinet, för egen räkning låtit uppsätta, finnes intet spår af gatuupplysning å hela
stationsområdet.

Ur Smålandsposten N:o 12 Måndagen den 24 Januari 1898.
Jätteväxter. Stationskarlsförmannen P. M. Nilsson i Vislanda eger två jättepumpor,
vuxna å ett honom tillhörigt trädgårdsland, hvilka nu efter att hafva legat inomhus i tre
månader, väga den ena 14,075 kg. och den andra 8, 025 kg. Under 1896 växte på en stjelk
å samma land två dylika praktexemplar, skrifver en meddelare till oss.
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Ur Smålandsposten N:o 17 Onsdagen den 2 Februari 1898.
Vislanda sockens sjukhjelpsförening n:r 1, hade skrifves till oss, i söndags sammanträde i Hönetorps skolhus, hvarvid styrelsens berättelse föredrogs, och inhemtades deraf,
att under 1897 fem medlemmar afgått ur föreningen och tre tillkommit och utgjorde
medlemsantalet vid årets slut 58.
Revisorernas berättelse föredrogs och lemnades styrelsen och kassören full ansvarsfrihet
för gångna årets räkenskaper och förvaltning.
Inkomsterna under året hafva utgjort: Statens förvaltningsbidrag 55 kr., inträdes och
qvartalsafgifter kr. 235,50 samt räntemedel m.m. kr. 14,36 eller tillsammans kr. 304,86
och utgifter: Sjukhjelp till tio personer 282 kr. samt förvaltningskostnader 1 kr.
Behållningen utgjordes kr. 391,26 hjemte 6 kr. resterande afgifter, som enligt styrelsens
beslut skola indrifvas, enär de resterande ega utmätningsbar tillgång.
Till styrelsen omvaldes handlandena G. Bengtsson, August Lindahl, N. P. Johansson
och E. W. Wigforss, fabrikörerna C. J. Lindgren, fanjunkaren N. P. Svensson samt
komministern P. M. Sjöstrand, alla boende vid Vislanda station. Inom sig omvalde
styrelsen fanjunkare N. P. Svensson till ordförande, handanden A. Lindahl till v. ordförande, hr. Gustaf Bengtsson till kassör och organisten Sjöstrand till sekreterare. Till
revisorer omvaldes bokhållaren Ernst Svensson, Vislanda samt nyvaldes handlanden Emil
Svensson, Hönetorp och bokhållaren Emil Lindahl, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 19 Lördagen den 5 Februari 1898.
Aflyst bro. I söndags aflystes för ombyggnad, en bro belägen vid Qvarnabacken i
Wislanda socken. Bron skall dock endast repareras nu, emedan de brohållningsskyldige
ämnar till sommaren ombygga densamma, som nu är af trä, med sten.
En natt i det fria, tillbringade en 32-årig sinnesrubbad flicka i Wislanda, hvilken i
torsdags morgse bortgick från hemmet och trots ifriga efterspaningar ej kunde återfinnas.
Igår återvände hon emellertid genomfrusen och våt till hemmet, och tyckes icke ha tagit
någon skada af den nattliga kamperingen i det fria.
Lungsotens härjningar. I söndags afled, meddelas oss, i Wislanda 23-årige vid statens
jernvägar anställde Axel Flink, den fjerde af sex syskon som bortryckts af lungsot.
Den dödes föräldrar lefva båda och äro ej sjuka, men å modrens sida ha flera aflidit af
sjukdomen.

Ur Smålandsposten N:o 25 Onsdagen den 16 Februari 1898.
Soiréer, voro i lördags och söndags anordnade i Hönetorps skolhus, Vislanda socken af
folkskollärare Sjöstrand.
Behållningen af de talrikt besökta tillställningarna, som torde följas af flera dylika, är
afsedt till en orgel åt skolan.
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Ur Smålandsposten N:o 41 Onsdagen den 16 Mars 1898.
Husköp. Hustrun till i Amerika vistande snickaren Sven Magnusson från Mörhult,
Vislanda socken har å auktion sålt makarne Magnussons mangårds- och ladugårdsbyggnader vid Mörhult för 800 kr., till smedmästaren Johan Svensson från Vislanda
station.
Olyckshändelse. Korgmakaren A. Widén från Snöreshult i Vislanda socken råkade
häromdagen, då han var sysselsatt med skogsarbete, svårt hugga sig i sitt ena skenben.
Han vårdas i hemmet.

Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 13 April 1898.
Slagsmål i Vislanda. Ett lag Vislandabor, som varit på skogsarbete i Vestbo, återkom i
lördags. Under resan hade man vederqvickt sig ur medhafda ”pluntor” och efter
framkomsten till Vislanda voro vederbörande hungriga och beställde mat, och drucko öl
nära en timme innan de åto. Så kommo de i gräl med en hemmansägare, hvilken snart nog
gick ut från dem. Han skulle emellertid ”qväsas”. Och så bar det ut. På hotellets veranda
träffades han och kastades baklänges ned på gården samt slog i marken med en förfärlig
fart. Fortast möjligt steg han upp igen och sprang upp mot verandan till det i vinkel med
hotellet belägna bankdirektör Rathkes hus. Här upphanns han, slets ner samt skuffades
mot ett fönster till en modistaffär, hvilket gick sönder, hvarvid en del modesaker, som
ställts nära fönstret förstördes. Sedan fick man omkull mannen, hvilken ytterligare
misshandlades med sparkar och slag. Ett par konduktörer samt några andra personer
kommo nu och togo hand om den kullslagne. Polis efterskickades, men när den kom var
slagsmålet slut. Den ene af bråkmakarna ville dock ej åtlyda tillsägelsen att aflägsna sig,
utan begynte ytterligare att bråka, hvarföre han blef inburad i platsens finka.
Efterräkningar komma nog.
Fattighjon som bygga hus. En före detta soldat i Vislanda hade ej betalt hyran, blifvit
vräkt och kommit i fattighuset. Der trifdes han emellertid ej, utan gick omkring och
tiggde pengar och i fjor byggde han sig ett litet eget hem på Elnaryds egor strax vid
Vislanda station.
I dagarna har en ogift qvinna med flere barn i samma socken bedt om virke till eget
hem. Det är af fruktan för fattiggården som den sistnämnda ämnar bygga.

Ur Smålandsposten N:o 68 Onsdagen den 4 Maj 1898.
Minnesgåfva. Till minne af att i år 25 år förflutit sedan kyrkoherden i Vislanda och
Blädinge församlingars pastorat L. Sjöborgh tillträdde Blädinge komministratur
öfverlemnade i söndags 1874 års konfirmander från Blädinge till honom ett dussin
teskedar af gammalt silfver, inlagda i ett etui med inskription.
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Ur Smålandsposten N:o 110 Onsdagen den 20 Juli 1898.
Till polistjensten, i Vislanda stationssamhälle under ett år från den 16:de dennes har K.
bfhde i Kronobergs län förordnat handelsbokhållaren Emil Lindahl i Vislanda.
Våldsamma småländningar. Gamla Norbergs Bergslags häradsrätt har den 4:de dennes
dömt jernvägsarbetaren Karl Edvard Johansson från Vislanda socken, född 1876, att
undergå en månads fängelse för hemfridsbrott och böta 25 kr. för våldsamt motstånd vid
offentlig förrättning samt Karl Ernst Johansson från Allmundsryds socken född 1876, att
undergå två månaders fängelse för försök att fritaga häktad person och böta 50 kr. för
hemfridsbrott.

Ur Smålandsposten N:o 150 Onsdagen den 28 September 1898.
Öfverkört kreatur. Mellan Vislanda och Målaskogs stationer blef i söndags ett
kokreatur öfverkört af bantåget.

Ur Smålandsposten N:o 154 Onsdagen den 5 Oktober 1898.
Dödad af bantåget. Blef i söndags å Vislanda-Bolmens jernväg 45-årige döfstumme
skomakaren Aron Magnusson från Krokshult i Vislanda socken. Han hade begifvit sig
gående å banlinien mot Vislanda och hörde naturligtvis icke det efter honom kommande
tågets signaler, utan träffades i en kurva ett stycke öster om Åängs lastageplats af
lokomotivet och kom under hjulen, hvarvid kroppen gräsligt sargades. Döden hade följt
ögonblickligen.
Han efterlemnar hustru – äfven döfstum – och två minderåriga barn.
Den af tåget öfverkörde extra banvakten, 21-årige Samuel Petersson från Biabacken i
Vislanda, får, enligt K. bfhds i Kronobergs län beslut, begrafvas utan förutgången
obduktion. Det har vid polisförhöret konstaterats att P. Vid olyckstillfället den 30
September varit så sjuk, då hann befann sig på sin ”rall” nära Eneryda, Virestad, att han
icke hört nedgående snälltåget n:r 7, hvilket påkört och krossat honom på det
förskräckligaste.

Ur Smålandsposten N:o 158 Onsdagen den 12 Oktober 1898.
Två genom tågöfverkörning omkomne, de förut omtalade vid Liatorp och Åäng af
tåget krossade männen, skomakaren Magnusson från Krokshult och banvakten Petersson
från Biabacken, vigdes i söndags till sista hvilan, båda i samma graf å Wislanda
kyrkogård. En stor menniskoskara bevittnade den gripande akten.
En penningsumma till Magnussons fattiga enka har sammanskjutits och öfverlemnats till
henne från stenarbetarne vid Granhults granitberg i Agunnaryd.
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Ur Smålandsposten N:o 160 Lördagen den 15 Oktober 1898.
När familjens stöd går bort. En svår förlust drabbade Peter Magnusson i Engaholm
under Biabacken i Vislanda socken och hans familj, då hans son extra banvakten Samuel
Petersson, den 30:de September blef öfverkörd af tåget. Samuel använde nemligen ofta
ända till två tredjedelar af sin månadsförtjenst till sina gamla föräldrar och två systerbarns
underhåll samt gjorde allt han kunde för de sinas bästa. Han hade på sista tiden klagat på
smärtor i bröstet samt värk i armarne, men ej fäst sig vidare dervid utan skötte sina
åligganden som vanligt. På morgonen till olycksdagen frös han och kände sig i öfrigt
sämre än vanligt, men arbetade dock hela dagen. Vid sextiden på eftermiddagen träffade
han banmästaren i Liatorp samt klagade då öfver att han ej var frisk. Vid Hörda vakthus
tände han sin lykta samt satte den der på sin ”rall” sedan ett tåg gått förbi. Då han skulle
köra derifrån, sade han till dervarande banvakten P. H. Jonsson att han hade så ondt i
bröstet, att han knappt kunde andas. Omkring 20 minuter före tågets ankomst hörde
banvakten Hvass i Eneryda den olycklige köra der förbi, hvarefter han ej kommit mer än
2 pållängder, innan han stannat. Huruvida han träffats af slag och ljutit döden eller endast
svimmat kommer nog alltid att förbli en gåta, men säkert är att huru sjuk han än varit, han
på denna tid förmått förskaffa sig ur linien, innan tåget kom, om han varit vid sans.

Ur Smålandsposten N:o 167 Torsdagen den 27 Oktober 1898.
Dödsfall. Idag tidigt på morgonen afled i Hönetorp i Vislanda socken innehafvaren af
Svenstorp stora fideikommiss i Skåne, Thure Gyllenkrok, i en ålder af 78 år efter att för
några dagar sedan ha drabbats af ett slaganfall. Den aflidne erhöll för ett par år sedan efter
rättegång med slägtingar fideikommisset, som förut innehafts af nu aflidne kabinettskammarherren F. G. Gyllenkrok å Sinclairsholm.
Han sörjes närmast af maka, född Larsson.
Friherre Gyllenkroks namn har den senaste tiden ofta synts i pressen med anledning af
den stora skatt, öfver 137,000 kr., han dömts utgifva för det af honom ärfvda
fideikommisset. Ännu vid hans död var den icke erlagd, men han vederbörande häradsrätt
af öfverdomstol nyligen ålagts utsätta ny dag för godsets fastande.
Den döde var högt lifförsäkrad, det uppgifves för 400,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 171 Torsdagen den 3 November 1898.
Begrafning. Baron Thure Thuresson Gyllenkroks, den aflidne fideikommissarien till
Svenstorp, stoft jordades i tisdags e. m. å norra kyrkogården – skrifves Sk. Abl. från
Lund. Från Hönetorp vid Wislanda, der den gamle baronen slutit sina ögon och der han i
många år vistats, anlände hans lik kl. 2,15 till Lunds jernvägsstation och fördes
omedelbart till kyrkogården, ledsagadt på den sista färden af anförvandter – deribland
kammarherren A. Gyllenkrok å Björnstorp, den sannolikt blifvande fideikommissarien å
Svenstorp, arrendatorer från godset och några personliga vänner till den aflidne. En
mängd kransar, deribland en praktfull blomstergärd från Svenstorp gods prydde kistan.
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Vid grafven erinrade kyrkoherden Lindskog från Igelösa om den aflidnes flärdlöshet och
hjertegoda väsen, en egenskap, som synes vara ärftlig inom den Gyllenkrokska slägten,
hvars medlemmar skaffat sig stor berömmelse för det myckna goda de gjort, och talade
tröstens ord till den djupt sörjande enkan och de närmaste anförvandterna, hvarefter han
vigde stoftet vid jorden.
Enkel, som den aflidne varit i lifstiden, blef ock hans jordafärd. Inga prestaver och ingen
ståt.
Af en qvartett utfördes vid grafven ”Jag går mot döden” och en afskedssång med
melodien ”Integer vitæ”.

Ur Smålandsposten N:o 174 Onsdagen den 9 November 1898.
Bortgången. Förskräckt, för att hon skulle flytta till fattighuset blef i tisdags 60-åriga
enkan Ingrid Olsdotter från Ulfsboda i Wislanda, hvilken en tid på fattigvårdens
bekostnad varit inackorderad hos en person i Lindås. Som plats nu fanns i fattighuset för
henne, hade fattigvårdstyrelsen i tisdags beslutat att hon skulle flytta dit. Vid
underrättelse härom, blef Ingrid Olsdotter alldeles utom sig samt gick på qvällen bort,
utan att sedan ha försports.

Ur Smålandsposten N:o 10 Onsdagen den 18 Januari 1899.
De musikaliska soiréer, i Vislanda, som i lördags och söndags hållits i
byggnadsföreningens i Vislanda lokal och afsett anskaffande af medel till en orgel åt
goodtemplarne samt understöd åt stationssamhällets fattige, har gifvits efter rikhaltiga
mycket omväxlande program och varit talrikt bevistade, sista aftonen af mer än 300
personer.
Hedersgåfva. Stationskarl Jansson i Vislanda, som i 15 år varit goodtemplare och
nedlagdt stort arbete vid ledningen af uppförandet utaf goodtemplarehuset i Vislanda, har
i dagarna fått emottaga dels en s.k. hedersregalia och dels 25 kr.

Ur Smålandsposten N:o 13 Måndagen den 23 Januari 1899.
Sjukligheten på landsbygden, särskildt i och omkring Wislanda har, skrifves till oss, nu
en tid varit ganska stor. På många ställen har hela familjen varit sängliggande. Det är
influensa som grasserar och som en följd af det ostadiga vädret.
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Ur Smålandsposten N:o 82 Onsdagen den 31 Maj 1899.

Stor eldsvåda i Vislanda.
Omkring klockan elva i förmiddags observerades eld i härvarande missionshusets
spåntak. Stark sydvestlig vind rådde vid tillfället, och i ett nu hade elden spridit sig till
den Gyllenkrokska gården, hvari posten och telegraminlemningen voro inrymda. Från
detta hus slungades gnistor öfver till och antände nästan samtidigt handlandena C. M.
Velanders och Elof Ydéns gårdar. Samtliga de här nämnda antända husen blefvo tillika
med ett större varumagasin å Ydénska gården lågornas rof.
En hel del gårdar voro hotade. Så var fallet med Vigforsska gården, der rikstelefonstationen är inrymd. Gång efter annan var det eld i den, och man var betänkt att lossa
vexelbordet för att rädda detsamma. Telefonförbindelsen blef naturligtvis afbruten under
det värsta virrvarret, men redan vid ½ 2-tiden voro telefonsamtalen åter igång. Vidare var
handlaren August Lindahls gård antänd men räddades.
Vid eldsläckningsarbetet hade infunnit sig Alfvestads och Liatorpsbor medförande flera
sprutor. Särskildt Alfvestassprutorna torde ha räddat Wislanda samhälle från en
omfattande olycka, ty desamma serverades med erkännandsvärd kraft och skicklighet.
Från Wexiö sändes kl. 12,30 en sexmansspruta och raketsprutan nr 6 under tillsyn af
brandsoldater. Flere Wexiöbor reste ock frivilligt med. De möttes dock i Alfvestad af
underrättelsen att elden var hämmad, och derifrån återgingo sprutorna till Wexiö.
Kl. ½ 2 var, syntes det, elden begränsad och vidare fara öfver.
Samtliga de brunna gårdarnas uthus ha också härjats af elden.
Ryktet om att stora träupplag brunnit har spridits, men äro oriktiga.
Postens handlingar och böcker samt inneliggande post och värden räddades.
Byggnaderna som brunnit voro försäkrade i Kronobergs läns försäkringsbolag mot
förlust af eld och hagelskada. Handelslagren lära deremot varit försäkrade i ”Svea”. I
Vislanda antages att herr Ydén gör stor förlust.
De brunna byggnaderna voro alla envåningshus.
Ett extratåg från Alfvestad anordnades för tillförandet af den värdefulla assistansen mot
det hotande elementet.
Intet olycksfall inträffade under eldsvådan.
Huru elden utbrutit är icke fullt bekant. Tydligen är här åter ett fall att anteckna om de
spånklädda takens eldfarlighet.

Ur Smålandsposten N:o 83 Torsdagen den 1 Juni 1899.
Eldsvådan i Wislanda. Det var en förhärjande eldsvåda som igår rasade i Wislanda,
men hade kunnat blifva detta i än högre grad, såvida icke ett alldeles ovanligt raskt och
duktigt släckningsarbete utförts.
Omkring 20 minuter efter kl. 10 på förmiddagen varsnades elden som först i
missionshusets tak, en liten knappt fotshög låga, som fladdrade intill ett genom spåntaket
uppskjutande bleckrör, hvilket ledde direkt från en eldstad. Få minuter derefter stod hela
missionshusets tak i lågor, och den rådande sydvestliga vinden sände ett regn af gnistor ut
öfver de kringliggande husen med deras eldfängda spåntak och många brännbara ämnen.
Samhällets befolkning samlades så fort sig göra lät och började kampen, som det i början
syntes en fruktlös kamp, för hem och härd.
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Snart brann det också i handlaren C. Welanders vester om missionshuset liggande gård
och dess uthus och samtidigt fördes elden vidare till posthuset tillhörigt baron
Gyllenkroks sterbhus, samt vidare till handlaren Elof Ydéns derintill belägna gård. Allt
brann, och det brann som endast torra trähus kunna brinna.
De på andra sidan gatan liggande gårdarne, särskildt handlandena Wigforss och A.
Lindahls samt ett par andra derintill liggande trähus, voro flere gånger antända. Det brann
på tak och i knutar, och hade Vislandaborna ensamma fört kampen mot den röde hanen,
så hade förvisso striden blifvit dem för svår och hela samhället nu varit en rykande
askhög.
Men dess bättre, detta behöfde de ej. Med den beredvillighet, som alltid finnes, då det
gäller de nödställda och af elden hotade, ordnades, så fort telegrafiskt meddelande om den
stora faran gjorts från Vislanda, brandmanskap med sprutor dels från Alfvestad och dels
från Elmhult och Liatorp och fördes med extratåg till Vislanda.
Med ordinarie tåget från Wexiö afgingo ock, som bekant, två sprutor jemte några
brandsoldater, fast underrättelse mötte dem i Alfvestad, att de fingo vända åter, och nere
vid Grennaforsa hållplats stod, då nedgående middagståget passerade, ett kompani
beväringsmanskap jemte sprutor för att medfölja till brandstället, då underrättelse ingick
att elden var begränsad.
Det första förstärkningsmanskapet kom från Alfvestad, ungt, raskt och duktigt folk, och
det kom i grevens tid, då man redan uppgifvit hoppet om att kunna begränsa elden,
hvilken som sagdt antände på alla kanter, dit brinnande spån fördes af vinden. Så brann
det flere gånger, utom i de förut omtalade husen, äfven i hotellet, liggande till höger om
bangården och äfven en kilometer från brandstället i en mosse.
Genom det från Alfvestad och sedermera från Elmhult och Liatorp ankomna
brandmanskapet lyckades man hejda elden och rädda de många hus, som flere gånger
ansetts hopplöst förlorade och hvarifrån invånarne utrymt sina möbler och öfriga
tillhörigheter.
Starkt hotat var ock Vislanda Ångsågsbolags stora timmer och vedupplag, men det
räddades, fast äfven här elden våldgästade flere gånger.
De fyra ofvan nämnda boningshus, jemte magasin och uthus nu blefvo lågornas rof,
brunno ned inom loppet af ett par timmar, och det gjorde ett hemskt intryck att på det
ganska vidsträckta området för branden – det ligger vester om jernvägsstationen och på
höger hand om gatan från godsmagasinet – se de nio skorstenar, som reste sig bland den
bolmande röken; sorgliga minnesmärken öfver kort förut lugna hem.
Under eftermiddagens lopp blefvo de raserade. Det gjorde också ett ganska sorgligt
intryck att under eftermiddagens lopp, då eftersläckningen pågick med fart, vandra kring
bland ruinerna och de kring vägar och gärden strödda ”bergade” möblerna och
husgerådssakerna, bland gråtande qvinnor och allerstädes sorgsna ansigten. Ännu sent på
aftonen låg öfver hela samhället utbredd en tät rök, och det brann och glödde i ruinerna.
Bland annat som innebrann var ock handlaren Elof Ydéns kassaskåp. Han hade dock
lyckats rädda det hufvudsakligaste af sina räkenskapsböcker och valutor, med undantag af
hufvudboken och en journal. Då under eftersläckningen kassaskåpet släpades fram och
under allmän nyfikenhet uppbröts, befanns att de qvarvarande två böckerna alldeles
förkolats.
I natt har stark vakt hållits i hela samhället. Telefonen blef, som bekant för en stund
afbruten, men redan på middagen var distriktsingenjör Lignell från Wexiö med
reparatörer ute i Vislanda och klarade, under det släckningsarbetet pågick, de
abonnentledningar, som afbrutits.
Utaf olyckan beröres Kronobergs läns brandstodsbolag kännbarast. Alla husen voro
nemligen försäkrade der, efter hvad det uppges, ungefär till sina värden.
Missionshuset, som egdes af landtbrukaren E. Svensson i Hönetorp och hr Ahlstedt i
Vislanda, var sålunda försäkradt derstädes för 4,000 kr., handlaren Ydéns hus för 6,700
kr., handlaren C. M. Welanders hus för 6,000 kr. och Gyllenkrokska sterbhusets för, som
det uppgifves, 8,000 kr.
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Brandförsäkringsaktiebolaget ”Thor” hade dernäst den största risken nemligen för
handlaren E. Ydéns lager, som var försäkradt för 13,200 kr. Bolaget ”Svea” var
intresseradt med endast 8,000 kr., för hvilken summa handlaren C. M. Welanders lager
var försäkradt.
Denna eldsvåda utgör ännu ett talande bevis för den ytterligt stora risken af spåntak i
våra stationssamhällen, och det må anses som ett glädjande faktum, att deras användande
numera på grund af brandstodsbolagens ingripande är nästan omöjligt.
Saker som i Vislanda i hög grad försvårade släckningsarbetet voro dels den absoluta
frånvaron af hvarje tillstymmelse till brandkårsorganisation och dels svårigheten att
anskaffa vatten, som då man fick vattenkörare, måste hämtas långt bortifrån.

Ur Smålandsposten N:o 86 Onsdagen den 7 Juni 1899.
Vislanda på ofri grund. Ovisst är, huruvida de vid Vislanda station uppbrunna gårdarna
komma att återuppbyggas, skrifver vår platskorrenspondent. Tomterna äro nemligen ej
friköpta, utan på gammaldags sätt arrenderade på 49 år. 1912 är arrendetiden ute och för
så kort tid är ju ej skäl att uppföra byggnader, hvilkas värde flere gånger öfverstiger
tomternas. Skulle deremot egaren, mot förmodan, för evärdligt frånsälja ofvannämnda
tomter, komma helt säkert prydliga hus i de nedbrunnas ställe att snarast möjligt uppföras.
Endast tre gårdar vid Vislanda stationssamhälle äro uppbyggda på fri grund.
Dödsfall på tåget. Helt hastigt afled i lördags på tåget under dess gång mellan Vislanda
och Alfvestad arbeterskan Hanna Nilsson, dotter till skomakaren J. Nilsson i Stickeslösa,
Skärstads socken.
Hon hade aflagt besök hos slägtingar i Timsfors, der hon sammanträffade med sin
fästman. Denne följde henne till Hessleholm, och egendomligt nog var hon under resan
gripen af dystra aningar att någon olycka skulle hända. Afskedet i Hessleholm mellan
dem bägge blef derför mycket allvarligt. Fästmannen försökte muntra upp fästmön, men
förgäfves. Hon var och förblef lika ängslig och allvarlig. Då tåget hade hunnit strax norr
om Vislanda blef hon helt hastigt mycket sjuk och bad att åt henne skulle beredas någon
plats, der hon kunde lägga sig, då hon säkerligen skulle blifva bättre. Bland
medpassagerarne befann sig en diakonissa, hvilken lemnade den sjuka den första vården.
En första klassens kupé ställdes till hennes disposition, men kort derefter att sjuklingen
införts dit, utandades hon sin sista suck.
Den så hastigt aflidna var blott 26 år gammal och hade under en längre tid lidit af ägghvitesjukdom.

Ur Smålandsposten N:o 88 Lördagen den 10 Juni 1899.
Åskslag i Wislanda. I går vid 2-tiden på e. m. slog åskan ned i handlaren G. Bengtssons
hus i Wislanda. Lyckligtvis befunnos inga människor för tillfället inne. Vid efterséende
märktes i ett af husets rum, tillhörande friherrinnan Gyllenkroks lägenhet, flera hål i taket.
Utanför huset syntes också tydliga spår efter strålen, och stenar, som legat i dess väg,
voro söndersplittrade liksom ett träd stående några meter från huset. Huset antändes icke.
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Ur Smålandsposten N:o 90 Onsdagen den 14 Juni 1899.
Från Vislanda skrifver vår korrespondent den 13 dennes:
Ett häftigt åskväder drog i fredags eftermiddag fram öfver Vislanda stationssamhälle.
Åskan nedslog på trenne ställen. Ena gången strax utanför Hönetorps skolhus och den
andra bakom O. Truedssons gård vid Vislanda station. Å sistnämnda ställe nedslog
blixten i en större björk, afslet den nere vid roten, splittrade stammen och spridde dess
delar vidt omkring; endast öfvre delen af trädet låg kvar på platsen. Söndersprängda
stenar och fåror i jorden vittna äfven om blixtens framfart. Samtidigt nedslog, som förut
nämnts, äfven åskan i handlaren G. Bengtssons hus vid torget i den våning, som bebos af
friherrinnan Gyllenkrok. Troligen inträngde blixten genom en öppen ventil. Ett stycke
sönderslitna tapeter och några hål i gipstaket var den enda skada, som den der åstadkom.
Att sinnena, enär oron öfver eldsolyckan knappast hunnit lägga sig, på många ställen
blefvo mycket uppskakade, kan man ju lätt föreställa sig.
Missnöje med tågordning. Såsom förut synts i tidningarna har det i Vislanda med
omnejd väckt mycken harm, att uppgående nattsnälltåget, som passerar förbi Vislanda
mellan 12 – 1 på natten, i olikhet med hvad som skett under flera föregående år ej göra
uppehåll för resandes af och påstigande vid ofvannämnda station. En petition afsändes till
jernvägsstyrelsen, och i dagarna har man fått svar, hvari det tillmötesgående visats, att
nämnda tåg hädanefter kommer att stanna, såvida någon resande för konduktören anmält
sig härstädes vilja afstiga. Något påstigande kommer således fortfarande ej i fråga. Att
man med denna utgång fortfarande är missnöjd, må heller ingen förtänka.

Ur Smålandsposten N:o 162 Torsdagen den 19 Oktober 1899.
Förste provinsialläkarens i Kronobergs län reseberättelse.
Förste provinsialläkaren i Kronobergs län har nu till medicinalstyrelsen öfverlemnat sin
reseberättelse, och vi meddela här nedan ett kort sammandrag af dess vigtigaste innehåll.
Reseturen
Började den 6 juni och fortgick till sin förra del till och med den 24 i samma månad,
derunder företogs ock inspektion af länets glasbruk för att i öfverensstämmelse med k.
bfhden anhållan begärdt yttrande, huruvida minderårigas olagliga arbete vid en del
glasbruk inom länet för dem varit hälsovådligt, skulle kunna afgifvas. Senare delen af
reseturen skedde från den 9 till och med den 29 juli.
Sundhetsinspektion
Verkställdes å ett jernbruk, 20 glasbruk, en cellulosafabrik, 2 pappersbruk, Målerås,
Hofmantorps, Vislanda, Elmhults, Alfvestads och Markaryds stationssamhällen,
Tingsryds stationssamhälle och kyrkoby, Lenhofda, Göteryds, och Traheryds kyrkobyar,
Ryds stationssamhälle och sanatorium, Grennaforsa helsobrunn, Ljungby köping och
efter återkomsten i Wexiö stad.
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Vislanda stationssamhälle
har ett 70-tal boningshus med omkring 700 invånare. Genom byggnadernas temligen
planlösa lägen omöjliggöres ett ordentligt kloaksystem. Två slagterier gåfvo anledning till
anmärkning liksom och dithörande köttbutiker. Dricksvattnet är i allmänhet dåligt, men
hade förslag väckts att åstadkomma en vattenledning från en ymnigt gifvande källa på en
kilometers afstånd från platsen. Afträden och svinhus äro på flera ställen osnygga.

Ur Smålandsposten N:o 171 Lördagen den 4 November 1899.
Brandkår i Vislanda. Husegare i Vislanda stationssamhälle hade i torsdags på kallelse
af bankdirektör Radtke samlats för att besluta om brandväsendets ordnande i samhället.
En genom frivilliga bidrag hopkommen brandkassa på 350 kr. fanns förut, och för denna
beslöts nu inköp af spruta och brandsegel. Stodo befintliga medel ej bi, skulle det
öfverskjutande beloppet uttaxeras.
Upprättandet af stadgeförslag uppdrogs åt en kommité. Brandchefer blefvo mjölnaren
Svensson och skräddaremästaren Johansson.
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