Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten
1900 – 1919.
Ur Smålandsposten N:o 20 Onsdagen den 7 Februari 1900.
Ett olyckligt barn. För omkring 2 år sedan blef den då tvååriga dottern Gerda, till
stationskarlen P. J. Sjöqvist i Vislanda, under en resa i sin moders sällskap till Falköping
mellan denna stad och Vartofta öfverkörd af tåget, från hvilket hon föll af. Det lilla barnet
fick dervid båda benen och ena armen krossade, och de förderfvade amputerades å
Falköpings lasarett, där hon en längre tid vårdades. En människoelskande man i
Falköping, som var närvarande när barnet måste amputeras, har för afsigt att ställa igång
en allmän insamling åt den nu fyraåriga, så illa åtgångna flickan, och öfver 450 kr. har
redan insamlats, hvilka innestå å sparkassa i Christianstadsbanken i Vislanda. De som
ömmar för barnet och här vilja bringa en pekunjär hjelp kunna insända sina bidrag till
poststationsföreståndaren O. Broberg i Vislanda, som offentliggör redovisning i
Smålandsposten.

Ur Smålandsposten N:o 41 Torsdagen den 15 Mars 1900.
Konstgjorda lemmar åt det stympade barnet. Den 27 juli 1897 blef stationskarlen P.
J. Sjöqvist i Vislanda femåriga dotter Gerda, då hon var på resa mellan Falköping och
Vartofta tillsammans med sin moder och sina minderåriga syskon, öfverkörd af ett
Statens Jernvägars tåg och så skadad, att båda underbenen och vänstra underarmen måste
amputeras. K. M. har på grund af de synnerligen ömmande omständigheter, som i ärendet
förekommit, nu till jernvägsstyrelsens förfogande ställt ett belopp af 275 kr. för inköp af
två konstgjorda ben och en konstgjord arm åt den skadade flickan.

Ur Smålandsposten N:o 42 Lördagen den 17 Mars 1900.
Benbrott. Å Ljungby lasarett vårdas sedan i förrgår den ogifta Maria Nordgren från
Skeppshult i Vislanda socken.

Ur Smålandsposten N:o 55 Måndagen den 9 April 1900.
Öfverfallen och slagen, blef i lördags e.m. vid Vislanda drängen August Johannesson
från Skyhyltan, hvilken af en bleckslageriarbetare fick sitt ena öga svårt skadadt.
Våldsföröfvaren sjelf slapp undan med en blodig näsa – tills vidare. Men saken får sitt
efterspel vid häradsrätten.
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Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 3 Maj 1900.
Det var icke bleckslageriarbetaren som ställde till slagsmålet.
Bleckslageriarbetaren Thure Loëb i Vislanda anser sig förnärmad af en artikel i en annan
tidning rörande ett för en tid sedan i Vislanda uppkommet slagsmål. Han säger emellertid,
att den åsyftade tidningen vägrat intaga hans genmäle, och vill framföra för den skull
hans protest, men kunna icke heller vi intaga hans genmäle på den grund att det är alltför
långt.
Loëb vill ha fram, att han vid omnämnda tillfälle var den angripne, att bevisligen en i
slagsmålet användt blydagg ägts af en af angriparne, att intet öga blef vid tillfället
inslaget, att hans angripare voro rallare, att han sjelf visst icke besitter något ovanligare
”hjeltemod”, samt att han anser att den omständigheten att han är goodtemplare icke
utgöra något skäl för honom att låta ett sällskap rusiga jernvägsarbetare misshandla
honom efter behag.

Ur Smålandsposten N:o 85 A Onsdagen den 6 Juni 1900.
De högst taxerade i Vislanda, enligt årets bevillingsberednings förslag äro: Kristianstad
ensk. Bank 24,695 kr., Ångsågsbolaget 5,737 kr., bankdirektör A. Radtke 5,100 kr.,
Karlshamn-Vislanda Jernväg 3,188 kr., stationsinspektör J. Andersson 3,730 kr.,
friherrinnan Gyllenkrook 3,750 kr., handlaren G. Bengtsson 3,508 kr., handlaren C. M.
Velander 3,000 kr., källaremästare J. Lindahl 3,000 kr., kyrkoherde L. Sjöborgh 2,820 kr.,
stationsskrifvare Bergqvist 2,433 kr., disponent B. Björnsson 2,984 kr., stationsskrifvare
Ringström 2,000 kr., bankkassör Vegström 2,120 kr., handlaren A. Lindahl 1,750 kr.,
handlaren E. Ydén 2,000 kr., fabrikör C. J. Lindgren 1,652 kr., skräddare N. P. Johansson
1,200 kr., och handlande E. Svensson 1,200 kr.
Sammanlagda summan af uppskattad inkomst är 149,377 kr., af jordbruksfastighet
755,300 kr., och annan fastighet 306,200 kr.

Ur Smålandsposten N:o 126 Torsdagen den 16 Augusti 1900.
Lingonpriset. Med anledning af en i pressen synlig notis, att lingon i Vislandaorten
skulle uppköpas till ovanligt högt pris, har vi fått oss derifrån meddelat, att så ej förhåller
sig.
Tvärtom torde lingonen i år ej komma att bli så dyra på grund af deras rikliga förekomst
i Tyskland. Vi omtala detta derför just i dagarne den fattigare befolkningen arrenderar
lingonmarker och uppgiften ifråga kunde förleda dem att betala ett alltför högt pris.
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Ur Smålandsposten N:o 136 Måndagen den 3 September 1900.

Konungens ankomst till järnvägsstationen i Vislanda.

Konungens besök i Värend.
Förberedelserna.
Betydande arbete hade i Vislanda gjorts för ett värdigt mottagande af konungen. Hela
perrongens väggar voro klädda af smäckra enar, å konungens väntsal samt vestibulen
voro rikt prydda af lefvande växter. Åt jernvägstorget till var stationshuset klädt med
unga björkar och hela jernvägstorget kantades af flaggor och vimplar.
Den första äreporten på konungens väg var rest af handlaren Gust. Bengtsson utanför
hans lokal i Vislanda. Tre andra prydliga äreportar voro resta mellan Vislanda station och
skolhuset, dit vägen ock var inramad af flaggor. Vid skolhuset voro uppställda skolbarnen
med flaggor i hand under anförande af sin lärare, kantor P. M. Sjöstrand.
Midt för vägen till Vislanda prestgård stod en vacker äreport. Några vidare dekorationer
förekommo ej förrän vid början af Huseby egor, som betecknades i skogen af en flagguppställning å ömse sidor om vägen.
Då man nalkades Huseby slott vajade utefter vägen en hel rad flaggor och vimplar
räknade i hundratal. Fyra ståtliga äreportar reste sig på något afstånd från varandra, och
öfver bron vid ån hade uppförts en imponerande kombinerad, omkring 70 meter lång,
äreport med flaggor och kungliga kronor.
Vid inkörseln till allén upp till corps de logiet möttes man af en smakfull, gigantisk
äreport af granris och eklöf – ritningen till denna liksom till de öfriga var gjord af fröken
Florence Stephens. Öfverst i midten prunkade riksvapnet och på båda sidor konungens
krönta namnchiffer. Detta med den ståtliga allén och corps de logiet var förvisso en tafla,
som förtjenade ses på längre håll än som nu, vid vägkröken kunde blifva fallet.
Det är emellertid ett betydande och med mycken smak utfördt dekoreringsarbete, som
här å Huseby är utfördt.
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Ankomsten till Vislanda.
Från att tidigt idag ha visat en molnhöljd panna klarnade himlen fram på morgonsidan
upp. Vid tiden för konungens ankomst rådde i Vislanda det herligaste höstväder med hög
och klar himmel. Hela stationssamhället var rikt festskrudadt, flaggor vajade öfverallt,
vackra giurlander klädde husen och högtidsklädda människor strömmade på gatorna,
vimlade långt ut åt Huseby och fyllde stationshus och perrong.
Kl. 10 anlände extratåget fördt af distriktschef Corin, med konungen och uppvaktning –
landshöfding von Oelreich reste redan i går morse konungen till mötes i Nässjö. Vid sitt
utträde ur vagnen uppvaktades konungen – som bar amiralsuniform – af brukspatron
J. S. F. Stephens, och kronofogde W. Modée utbragte: ”Lefve Konungen!” följdt af en tätt
packad åskådareskaras kraftiga hurrarop.
Konungen helsade nu de landsstatstjänstemän, representanter för Vislanda samhälle och
andra bemärkte personer i orten, hvilka infunnit sig för att uppvakta honom.
Sedan konungen så tryckt dessa herrars händer, gick han mellan hvitklädda blomsterströende unga flickor in i den med växter rikt smyckade 1:a klass väntsal, der han med
några vänliga ord tryckte flickornas händer.
Efter att så några ögonblick dröjt i väntsalen gick konungen genast ut till det väntande
spannet.
På trappan helsades konungen med hurrarop, och då han satt sig upp i ekipaget, med
landshöfding von Oelreich till venster och brukspatron Stephens mittemot sig, utbragte
kapten K. Grönhagen ännu ett lefve, också detta följdt af kraftiga hurrarop.
Under det ekipaget rullade bort mellan den tätt packade, helsande folket, besvarade
konungen med honnör deras undersåtliga hyllning.
På vägen till Huseby, klädd som ofvan omtalats, stodo grupper af skolbarn med blågula
flaggor i händerna, och stora hopar af menniskor voro i rörelse.

På Huseby.
Under strålande vackert väder ankom konungen och de honom åtföljande kl. 10,35 f.m.
till Huseby der alla dukar fladdrade friskt i vinden i den vackra höstdagen. Det hela
bildade en högst anslående syn. Stora menniskoskaror hade samlats vid den i alléns
mynning resta äreporten. Kronofogde A. Sjögren utbragdte ett ”Lefve Konungen!”,
hvilket åtföljdes af kraftiga hurrarop på hvilka som ett eko följde ett fyrfaldigt Hurrah!,
från den innanför den vackra äreporten placerade skolbarnen.
Hvitklädda småflickor och i nationaldrägt klädda värendsdöttrar blomsterströdde äfven
här konungens väg. Konungen såg hurtig och glad ut, och han hälsade alla med stor
vänlighet.
Klockan 11 gafs lunch. Derefter var det meningen att konungen skulle företaga en
promenad i vagn, antagligen till Skatelöfs kyrka, varest en vacker äreport blifvit rest.
Klockan 7 i afton gifves middag, till hvilken inbjudits ett antal af stadens och ortens
honoratiores.
Ordningen har varit den allra bästa. Under kronofogde Sjögrens och kronolänsman
Berglunds äro ställda ett stort antal uniformerade fjerdingsmän.
Konungens rum i andra våningen erbjuda en förtjusande utsigt öfver den tätt förbi
flytande ån och det vackra landskapet der bortöfver. Hans sof och skrifrum äro alldeles
magnifika. Möbler i fullkomlig stilren empire och rococo, idel rara antiqviteter, ett helt
museum med ett synnerligen storartadt bibliotek med många rariteter och upptagande
flere tusen band.
I afton skall – om vädret så tillåter – det natursköna Huseby kläda sig i en fulländigare
festdrägt. Från ån och södra sidan om corps de logiet samt från andra sidan om ån skall då
afbrännas ett större fyrverkeri. Mästaren för detta – firman Thörner i Stockholm – och
platsen för detsamma låta ana, att ett hänförande skådespel här skall erbjuda sig.
Konungen kommer att från balkongen å öfvre våningen åse fyrverkeriet.
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Ur Smålandsposten N:o 137 Onsdagen den 5 September 1900.
Konungens besök i Värend.
På Huseby.
Såsom beramat var företog konungen i måndags middag efter intagen lunch en
promenad i vagn, dervid åtföljd af fru Stephens och landshöfding von. Oelreich. Färden
ställdes först upp till Skatelöfs kyrka, dit ganska mycket folk samlats och der två präktiga
äreportar hade rests och flaggor och vimplar svajade.
Sedan ett lefve utbragts för konungen af kontraktsprosten Wirell, steg konungen ur
vagnen och gick in att bese den nyrestaurerade kyrkan. Sedan han talat några ord med
socknens presterskap fortsattes färden före hvilken konungen yttrade:
”Det var vackra äreportar Ni har rest; Ni måtte hafva väntat mig”. Vägen togs nu rundt de
vackra Grimslöfsgårdarne, der man i hast aviserad om den kungliga åkturen, hissat
flaggorna i topp och så tillbaka till Huseby alltjemt i herligt höstväder.
Återkommen till Huseby, helsades konungen med kraftiga hurrarop af det der ännu
bidande folket, som sedan alltmer började skingras.
Middagen å Huseby kl. half 7 i måndags afton serverades efter följande matsedel:
Consommé Parisienne.
Filets de Soles au vin Blanche.
Selle de Mouton à l´anglaise.
Timbale de Volaille á la Talleyrand.
Salpicon d´homard.
Coq des bois rotis, sallades.
Fonds d´artichauts au moëlle.
Gélée au champagne.
Fromages.
Compottes.
Fruits.
Desserts.

Fram emot aftonen rullade den ena vagnen fram efter den andra, alla fullastade med
menniskor, och när vid half 10-tiden det bebådade fyrverkeriet skulle gå af stapeln, hvar
på fyrverkeriplatsen och nere i trädgården samlad en menniskoskara af flere tusen
personer.
Fyrverkeriet som åsågs af konungen uppe från altanen i andra våningen, var synnerligen
smakfullt och fint. Dess pièce de résistance – ett kollosalt kungligt namnchiffer med
orden ”Brödrafolkens väl” i båge ofvanför – var af en utomordentlig effekt. Under hela
fyrverkeriet ljöd med korta mellanrum lifliga hurrarop från folkmassorna.
Det må till vederbörandes heder nämnas, att den allra bästa ordning och stillhet rådde,
och knappast någon enda berusad person kunde under dagens eller aftonens lopp
upptäckas. Konungen som under aftonen ”visade sig” för folket en stund från trappan,
helsad af hurrarop, lät ock genom landshöfding von Oelreich framföra till de församlade
menniskoskarorna ett tack för deras värdiga uppförande.

Afresan från Huseby,
skedde kl. half 10 i går morse. Temperaturen var då rigtigt sommarljum. En liten regnskur
hade fallit på morgonen, och det såg ibland rätt hotande ut. Men inemot afresan klarnade
det rigtigt upp. Konungen som åtföljdes till stationen af sin värd, helsades äfven vid
affärden af en folkskara med hurrarop, efter ett af kronolänsman F. Berglund utbragt
”Lefve”.
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I Vislanda,
beundrade konungen ännu en gång den ståtliga dekoreringen derstädes. Bland dem, med
hvilka han nu samspråkade, må nämnas en 80-årig gratialist, som med en lunta papper i
hand nalkades majestätet och gerna ville hafva större gratial. Efter ett längre samtal tog
konungen om hand den gamle krigsmannens dokumenter (afskrifter), och lofvade
utredning. En regnskur tvang konungen nu att stiga in i kupén, och resan anträddes kl.
10,30 under de församlades lifliga hurrarop.

I Alfvestad.
Vid konungens ankomst från Vislanda var landshöfding von Oelreich jemte trafikchefen
för Wexiö- Alfvestad Jernväg konungen till mötes i Alfvestad. Landshöfdingen gjorde så
fort tåget stannat, uppvaktning i konungens vagn hvarpå konungen steg af tåget. Strax
utbragtes ett ”Lefve Konungen!” följt af starka hurrarop från den stora mängd menniskor,
som infunnit sig för att få se konungen. Några damer strödde så blommor, och fru Krüger
från Benestad öfverräckte en vacker bukett rosor med band i de svenska färgerna. Kamrer
Halls lilla dotter öfverlemnade ock en bukett. Konungen tackade på sitt älskvärda sätt och
underhöll sig sedan en stund med herrskapet Krüger jemte uppvaktande herrar. Vid
afresan utbringades åter ett ”Lefve” jemte hurrarop, hvarpå det kungliga extratåget under
konungens vänliga helsningar afgick från stationen.
Gårdagens session, vid pågående ting i Alfvestad som börjades en timme tidigare än
vanligt, ajournerades en timme för att alla dervarande skulle få tillfälle att gå till stationen
vid konungens ankomst.
Allmän flaggning inom samhället förekom.
Då konungen passerade Wislanda, hade som bekant, många och vackra anordningar
vidtagits dagen till ära.
Efter dejeunerns slut å Wexiö statshussalong igår lät konungen genom landshöfding von
Oelreich till en närvarande Wislandabo, kamrer Rathke, framföra helsning och tack till
Wislanda samhälle.

Efter hvad vi förnummit var det just kamrer Rathke som tagit initiativet till de
dekorativa anordningarne der på platsen.

Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 22 September 1900.
Vislanda marknad, i torsdags hade samlat mycket folk och mycket marknadsvaror.
Kreatur salubjödos i stort antal, och de gingo också åt till höga priser. Det var ej långt
ifrån att en nykter och fredlig man hade fått sätta lifvet till för det af spirituosan
upphetsade värendsblodet. Hemmansegaren S. Andersson från Brohult i Vislanda blef
nemligen, då han i sin systers sällskap gick omkring på marknaden, helt svekfullt
öfverfallen och svårt misshandlad af några hemmanegaresöner i orten. Förd till Vislanda
station, undersöktes han af läkare som gaf hopp om att den slagnes lif skulle kunna
räddas.

6

Ur Smålandsposten N:o 151 Lördagen den 29 September 1900.
Ficktjuvar å Vislanda marknad. Ficktjuvar voro rikligt representerade på Vislanda
marknad och gjorde goda affärer. En person ifrån Skörda, Vislanda, förlorade öfver 400
kr. Flere andra förlorade sina börsar med inneliggande kontanter.

Ur Smålandsposten N:o 154 Torsdagen den 4 Oktober 1900.
Öfverfallet vid Vislanda marknad. ”Var är qvinnan?” är en fråga som ofta gjöres,
såväl vid gräl och slagsmål, som vid många andra tillfällen. Samma fråga kan, skrifves till
oss, äfven med allt skäl framställas i fråga om det förut relaterade Vislandaslagsmålet.
Och svaret blir här detta: Qvinnan är död och begrafven för länge sedan, men den till hat
förvandlade kärlek, som en af slagskämparne en gång för många många år se´n ägnade en
sin kusin, hvilken dock föredrog att gifta sig med – en broder till den nu slagne Samuel
Andersson, fortlefver än idag lika intensivt, och har ofta förr sökt sig utbrott, men ej så
afskyvärt som vid förenämnda dåd.
Det vapen som slagskämparne begagnade tyckes varit stulet.
Hemmansegaren L. V. Ekström i Fölshult, Virestad, hade köpt ett stort våffeljern på
marknaden, hvilket han skickade hem med sin granne Jon Larsson. Då Jon kört åstad,
kommo ett par långa karlar och hoppade upp i vagnen. Som Jon ej kände dem, och ansåg
dem för druckna, lät han dem hållas. Snart var äfven han af med både karlar och
våffeljernställ. Stället som morgonen efter hittades på valplatsen för dådet, har kommit
sin egare tillhanda.

Ur Smålandsposten N:o 173 Torsdagen den 8 November 1900.
Aneboda gamla kyrka, som flyttades till Vislanda under förra vintern, har nu uppförts
till missionshus der. Detta kommer att öppnas på onsdag i nästa vecka, då pastor K.
Palmberg från Månsarp m.fl. kommer att tala derstädes.

Ur Smålandsposten N:o 190 Lördagen den 8 December 1900.
Han ville dö utan ovänner. En äldre hemmansegare från Vislanda, som nyligen aflidit,
ville några dagar före sin död beställa om sitt hus och sände derför sin hustru efter en
granne, som i många år varit honom och hans familj en verklig plåga. Genom den
utskickade hustruns gråt och enträgna böner under en half dag förmåddes slutligen den
hårdnackade grannen att medfölja, och försonade han sig med den döende, endast under
det villkor att han förklarades fullkomligt oskyldig till den uppkomna osämjan. Den
döende påtog sig all skuld.
Emellertid skildes man på sådana villkor som vänner, och den sjuke gick så med lugn
kort derefter döden till mötes.
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Jagten slutade i sjön. Då häromdagen ett par jägare från Vislanda voro ute på jagt fick
hunden upp en präktig råbock, och drevet bar åstad mot en i närheten varande sjö. Vid
hundens närmande galopperade bocken ut på en utskjutande holme i sjön, och förskrämd
som han var rusade han ut på den svaga isen, förföljd hack i häl af hunden. Men i ett nu
brast isen och båda plumsade ner i djupet. Då jägarne kommo till platsen, hade de båda
djuren kämpat en förtviflad kamp, och var då hunden död, medan bocken stod med
framfötterna på iskanten, han blef med ett skott förlossad från sin nödställda belägenhet.

Ur Smålandsposten N:o 193 Torsdagen den 13 December 1900.
Allbo härads afdelning af Kronobergs läns Hushållningssällskap hade igår ett talrikt
besökt möte å hotellet i Vislanda under ordförandeskap af godsegaren M. Key å Oby,
dervid de charge beviljades styrelsen.
På grund af inköp af triör för afdelningen finnes för närvarande en brist i kassan.
En fråga om åtgärder för potatisodlingens inom länet höjande diskuterades, och beslöts
på förslag af ordföranden och landtbrukaren S. J. Samuelsson i Hungerstorp att ingå till
Hushållningssällskapet med begäran om ett anslag af 400 kr. att användas till inköp af
nya potatissorter vid försöksodling, att utdelas till jordbrukare på samma villkor som nu
eger rum med hafvre.
Till ledamot af premieringsnämnden valdes landstingsmannen P. M. Ohlsson i Blädinge,
och suppleant är landtbrukaren Johansson på Skatelöfs kaptensboställe.
Revisorerna, godsegaren A. Krüger å Benestad och distriktsveterinären M. Hammarstrand i Alfvestad, återvaldes.

Ur Smålandsposten N:o 200 Torsdagen den 27 December 1900.
Föreningsaffär i Vislanda? Slagtaren J. Nilsson vid Vislanda station har försålt sitt hus
der för 3,900 kr. till några Södra Vare-bor, Blädinge. Meningen är att i det nyköpta huset
starta en föreningsaffär.

Ur Smålandsposten N:o 3 Söndagen den 6 Januari 1901.
Nykterheten å bantågen. Styrelsen för Karlshamn-Wislanda järnväg har beslutat göra
följande inlägg till det förut nämnda anslaget angående förbud för öfverlastade personer
att medfölja tågen: Allmänheten uppmanas att därest medresande genom förtärande af
starka drycker eller annars genom oskickligt betéende för öfriga passagerares trefnad,
därom göra anmälan till konduktören på det den skyldige skall blifva aflägsnad från tåget.
Skulle dylik anmälan blifva utan resultat uppmanas vederbörande resande att hos
järnvägens trafikchef anmäla förhållandet, med angifvande såväl af tågets nummer som
konduktörens namn, hvilket denne på begäran är skyldig att uppgifva, äfvensom uppgift
på möjligen tillstädsevarande vittnen.
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Ur Smålandsposten N:o 13 Torsdagen den 24 Januari 1901.
Beskattningsärende. Ångsågsaktiebolaget Vislanda, som i Vislanda upptaxerats till
5,600 kr. inkomst och i Vestra Thorsås till 1,000 kr. inkomst, hade hos kammarrätten
anfört besvär öfver den senare beskattning enär den afsåg inköp och afverkning af skog i
Vestra Thorsås men vinst af denna skogsafverkning uppstode först genom virkesförsäljning, hvilket skedde i Vislanda, der bolagets delägare också vore mantalsskrifna.
Besvären hafva af kammarrätten lemnat utan afséende till ingen bevisning förebragts som
kunnat föranleda ändring i beskattningen.

Ur Smålandsposten N:o 17 Torsdagen den 31 Januari 1901.
Vislanda handelsförening har till styrelseledamöter utsett nämndemannen S. Magnusson
Applamoen, N. P. Svensson Södra Vare, D. M. Johansson d:o, S. Svensson Hönetorp, S.
Johannesson Elnaryd och fabrikör C. J. Lindgren i Vislanda med P. M. Johansson i
Lindås och M. Åkesson i Lönshult som suppleanter. Till revisorer äro valda handlandena
Emil Svensson och Carl Samuelsson i Vislanda samt A. J. Bengtsson i Ås, Blädinge.
Förslag har väckts, att föreningens affär äfven skulle omfatta landtmannaprodukter. Då
frågan vid i söndags hållet sammanträde diskuterades, påpekades, att handelsföreningens
lokal, föreståndare och den bransch, affären hufvudsakligen skulle omfatta.

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 9 Februari 1901.
En snickerifabrik i Vislanda, torde inom kort bli verklighet. Ett aktiebolag med
hufvudsakligen Malmökapital är för ändamålet under bildning. Af aktiekapitalet som är
ämnat för att blifva minst 100,000 kr., lär omkring 80,000 kr. vara tecknade.
Tillverkningen skall afse förnämligast fönster och dörrar.

Ur Smålandsposten N:o 23 Söndagen den 10 februari 1901.
Skållad af hett vatten, blef härom qvällen en fyraårig son till stationskarlen L. Ståhl i
Vislanda. Den lille sprang emot en med hett vatten fylld kittel, som modern aflyftade från
spisen, och fick dervid en god del af det heta vattnet på ansigte, bröst och armar. Den
första vården egnades honom af doktor Lindstrand, som för tillfället var på platsen.

9

Ur Smålandsposten N:o 24 Tisdagen den 12 februari 1901.
Lungsotens offer. Icke mindre än 8 syskon af 10 af aflidne torparen Jon Ingemarsson
från Aspelund under Hullingsved i Vislanda socken, barn hafva aflidit i lungsot, deraf nu
senast soldaten vid Kronobergs regemente Sjöqvist.
Åldring. Snart 100 år är fattighjonet Sven Fernström från Lönshult i Vislanda. Sven
Fernström fick för något öfver 20 år tillbaka lifsleda och begick sjelfmordsförsök genom
att skära sig i halsen. Lifvet räddades dock och han har sedan måst lefva på kommunens
bekostnad. Han är sedan en längre tid sängliggande och invalid.

Ur Smålandsposten N:o 27 Söndagen den 17 Februari 1901.
Skogsköp. Disponent B. Björnsson har för ångsågsbolagets räkning derstädes af hr. N. P.
Gummesson från Skogsnäs, Skatelöfs socken, köpt två skogsparker för 2,250 kr. Af dessa
är den ena belägen å Skogsnäs egor, och den andra å af hr. Gummessons hemman,
Mjöhult i Vislanda socken.

Ur Smålandsposten N:o 28 Tisdagen den 19 Februari 1901.
Vislanda pastorats ensk. Brandstodsförening, har under det gångna året haft en
utdebitering af 10 öre för byggnader och 8 öre för lösöre per 100 kronors
ansvarighetssumma, och har uppbörden under året sammanlagdt kronor 1,320:01.
Behållningen utgjorde den 31 December 1900, kronor 8,736:89.
Ingen eldsolycka har inom föreningens område inträffat under år 1900.

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 21 Februari 1901.
Ett tågmissöde, som lyckligtvis dock aflöpte utan några svårare följder, inträffade i
lördags å Karlshamn-Wislanda jernväg omtalar K. Alleh.
Då morgontåget som afgår från Qvarnamåla kl. 7,15 kommit i närheten af Hemsjö
station observerade lokomotivföraren att från en med ved lastad godsvagn, vedträna
kastades ned med en så våldsam fart att de formligen yrde omkring, hvarför han så fort
sig göra lät stoppade tåget. Vid en undersökning, som företogs, visade det sig att å den
ifrågavarande godsvagnens axel å det bakre hjulparet afbrutits på tvenne ställen. En lycka
var att kopplet mellan denna och nästföljande vagn var så starkt, att det förmådde bära
upp den ramponerade vagnen och sålunda förhindra en urspåring.
Tåget fortsatte i sakta fart fram till Hemsjö station, der den skadade vagnen frånkopplades.
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Ur Smålandsposten N:o 36 Tisdagen den 5 Mars 1901.
Fattigvårdsväsendet i Vislanda.
Nuvarande kommunalordföranden i Vislanda,
bankkamrer A. Rathke, har gjort framställning att man i stället för att inköpa fattiggård,
såsom påtänkt varit, istället tillbygga en vinkelbyggnad vid församlingens fattighus, der
på så sätt ett 30-tal fattighjon skulle rymmas. Meningen vore då att till fattiggården
förflytta alla de socknens behöfvande fattighjon som hitintills bott ute i respektive rotar.
För att bedrifva en sorgfällig skötsel, skulle man anställa en aflönad sköterska, som ock
skulle laga maten. Provianten skulle inköpas efter infordrade anbud.
Med det sålunda föreslagna utredningen hoppas förslagsställaren att nedbringa ett eller
annat antal kronor å fattigvårdsbudgeten i Vislanda, som f. n. löper till ej mindre än
10,000 kr.
En åtgärd till undersåtarnas fromma har den nye kommunalordföranden genast vidtagit i
den för hela socknen genom s. k. fattigutredningen i xxx hvarje månad, hvarvid de
fattighjon infinna sig, somliga boende bortåt 1½ à 2 mil derifrån, hemta understödet till
xxx rotarnas kommunalnämndsledamöter, kunna hos understödstagarne kl. 12 den första
dagen i hvarje månad få infinna sig och hemta sitt underhåll, men densamma hemsändes
till den som inte kunnat infinna sig.

Ur Smålandsposten N:o 45 Torsdagen den 21 Mars 1901.
Småländsk sparsamhet. Helt nyligen afled en qvinna i Vislanda socken, hvilken
utgången från ett mycket fattigt hem, nästan hela sin lifstid ”tjenat” bönder och vid sin
död efterlemnade ej mindre än ett 40-tal klädningar i fullt brukbart skick, ungefär lika
många par strumpor, 27 skålpund ull, af hvilken en del ansågs vara öfver ett qvartssekel
gammal, m.m. Den efter henne hållna auktionen inbragte omkring 2,000 kr., skrifves till
Smålandsposten.

Ur Smålandsposten N:o 48 Tisdagen den 26 Mars 1901.
Stöld. En flicka från trakten kom häromdagen in i stationsinspektoren J. Anderssons kök
i Vislanda och salubjöd ägg m.m. I ett obevakadt ögonblick passade hon på och tillegna
sig ett på väggen hängande fickur. Huruvida detta återfått är, då detta skrifves, är obekant.

Ur Smålandsposten N:o 53 Torsdagen den 4 April 1901.
Två vackra ändamål, ämnar man i Vislanda söka att främja genom en bazar den 13 och
14 dennes. Behållningen är nemligen anslagen, dels till ett hem för obildbara idioter, dels
till Vislanda skyttegille. Stora ansträngningar göras för att få det hela så tillfredställande
som möjligt.
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Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 11 April 1901.
Landtbruksföredrag, hölls af landtbrukaren S. Svensson från Vislanda i går afton på
folkhögskolan i Grimslöf. Ämnet var hvilken boskapsras som bör användas och huru
utfodringar bör ställas. I första fallet förordades Ayershirerasen i korsning med den
småländska landtrasen så som synnerligen lämplig. Angående utfodringen förordades
oljekakor och andra kraftfoderämnen samt att tre större mål om dagen borde gifvas för att
bereda kreaturen tid att smälta födan.

Ur Smålandsposten N:o 60 Tisdagen den 16 April 1901.
Bazaren i Wislanda, i lördags och söndags var besökt af så mycket folk, som lokalen
kunde rymma. Efter ett musiknummer togs ordet af bankdirektören Rathke, som med
några väl valda ord erindrade om det goda syftet, hvartill behållningen var anslagen.
Härpå uppfördes Frans Hodells kända muntra ”lustspel” en farlig kommission, som fick
ett mycket godt utförande och helsades med lifliga applåder. Ett muntert och gladt
bazarlif vidtog sedan, och som anordningarne voro i allo lyckade, var belåtenheten
allmän. Intet fattades heller af det som vid tillställningar af detta slag plägar bjudas på.
Marknadsstånden voro rikligt försedda, fiskdammen beredde de metande sina ofta muntra
öfverraskningar, tombolan frestade att bjuda lyckan handen, och på postkontoret funnos
för alla bref att hemta, fast de voro ofrankerade. Ett flertal lotterier voro anordnade bl.a.
på en äkta Jersey tjurkalf, skänkt af godsegaren M. Key å Oby, samt getabocken ”Pelle”,
som skänkts af godsegaren K. A. Carlheim-Gyllenskjöld å Skeda.

Ur Smålandsposten N:o 64 Tisdagen den 23 April 1901.
Öfverfallen i sitt eget hem, och slagen så att blodvite uppstod, blef för någon tid sedan
hemmanägaren Samuel Bengtsson i Piggaboda, Vislanda socken. Föröfvarne af detta dåd,
tvenne kända personer, lära hafva beredt honom all möjlig förtret, alltsedan han öfvertog
sitt nuvarande hemman. Af fruktan för deras hämnd lär han emellertid icke ens ha vidtagit
några åtgärder för att förhindra dem till laga näpst för deras sista tilltag, ehuru bevisningsmedel icke saknas.
Dylik efterlåtenhet mot fräcka sällar går nästan för långt! Det har dessutom icke funnits
någon som helst anledning till fiendskapen, enär Bengtsson är en mycket fridsam man,
skrifver till oss en tillfällig korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 65 Torsdagen den 25 April 1901.
Nykterhetsarbetet. I Vislanda har bildats en Blå bandsförening, som omfattar ett 20-tal
medlemmar.
När det vill sig illa. Hemmansägaren J. Samuelsson i Lindås Vislanda socken, hustru
blef i lördags när hon gick och fodrade sina kor, stångad af ett horn vid ena ögat, så illa
att synen å detsamma för alltid går förlorad. Qvinnan har sökt läkarehjelp i Wexiö och
Lund, men skadan har förklarats obotlig.
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Ur Smålandsposten N:o 68 Tisdagen den 30 April 1901.
Bromsare öfverkörd af tåget. Artonårige extra bromsaren vid Karlshamn-Vislanda
jernväg Emil Flink, som igår e.m. tillfälligt tjenstgjorde vid tåget n:r 1, som ankommer
till Ljungby från Vislanda kl. 4,40 e.m., erhöll genom en tillfällighet under tågets gång c:a
1 ½ km. öster om Ljungby ett slag i hufvudet af en lossnad planka med påföljd att han
föll ned bland vagnarna och öfverkördes af tåget. Högra benet och venstra armen blefvo
krossade och ansigtet svårt massakreradt. Tåget stoppades genast och den olycklige
fördes med detta till Ljungby lasarett. Om han kan räddas till lifvet torde vara ovisst
meddelas af korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 74 Lördagen den 11 Maj 1901.
Arbetsnedläggelse, egde rum i onsdags e.m. vid Hästhagens torfmosse i Vislanda
tillhörig Granefors aktiebolag. Arbetarne hade tidigare haft en dagslön af kr. 2,11 men nu
hade vederbörande infördt ackordaflöning. Då detta slog så klent att de ej kunde förtjena
mer än 1,50 per dag, nedlade man arbetet tills vidare.

Ur Smålandsposten N:o 79 Söndagen den 18 Maj 1901.
Torffabrikationen i Vislanda. Granefors aktiebolag söker hos Karlshamn- Vislanda
jernvägsaktiebolag att få tillstånd anlägga ett särskildt jernvägsspår ut till bolagets
torfmosse mellan Vislanda och Grimslöf, der arbetet åter är i full gång, sedan de
häromdagen strejkande arbetarne afskedats och nya anskaffadts i deras ställe.

Ur Smålandsposten N:o 80 Tisdagen den 21 Maj 1901.
Olycksfall. Då häromdagen hustrun Katarina Bengtsdotter från Vermanshult i Vislanda
socken, skulle efter något arbete gå in på baksidan af byggnaden, så snavade hon på något
sätt i trappan och afbröt i fallet sitt ena ben hvarvid benpiporna mycket illa söndersplittrades. Hon vårdas å Ljungby lasarett.
Egendomligt fall i en brunn. Då härförleden en dräng i tjenst hos landtbrukaren Samuel
Petersson i Hjulsryd, Vislanda skulle jemte en annan lyfta upp en så vatten ur brunnen,
föll drängen omkull och stupade i brunnen, men fick lyckligt nog fötterna före sig ner i
djupet. Drängen blef sedan sjuk och vårdades af läkare.
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Ur Smålandsposten N:o 81 Torsdagen den 23 Maj 1901.
Eld från lokomotivet, hade i lördags fattadt uti en hemmansegaren Gustaf Jansson i
Hönetorp tillhörig småskog uti 1 km. norr om Vislanda station. Lyckligtvis upptäcktes
elden i så god tid, att tillstädsekommet folk kunde få bukt innan densamma hunnit gå
öfver mer än ett tunnland af skogsmarken. Ett styft arbete hade man att rädda en
banvaktstuga, men äfven detta lyckades.
Torffabriken i Vislanda. Direktör A. Larsson å Granefors har bjudit in ledamöterna i
föreningen för xxxtriens främjande att bese bl.a. Hästhagens torffabrik, hvarest en
Åkerman och en Munktells torfmaskin är igång.

Ur Smålandsposten N:o 83 Tisdagen den 28 Maj 1901.
”Små sår och fattiga vänner”. För en tid sedan råkade hustrun till Karl Alm från
Lönshult i Vislanda att något skada sig i sitt ena ben. Gumman brukar vara s.k.
hjelpgumma i trakten och fortsatte med sina sysslor utan att vakta på sitt onda. Det
förvärrades emellertid så att hela kroppen svullnade och en mängd blåsor uppstodo. När
ändtligen läkarehjelp söktes i Ljungby, var tillståndet sådant att fråga är om huruvida
lifvet kan räddas, skrifver en vår meddelare.

Ur Smålandsposten N:o 100 Torsdagen den 27 Juni 1901.
Vislanda kyrkas restaurering, som var bestämd att omfatta endast kyrkans inre,
kommer att sträcka sig äfven till yttertak och väggar, hvilkas renovering genast skall
igångsättas.

Ur Smålandsposten N:o 101 Lördagen den 29 Juni 1901.
Krafmål, under Rättegångs och polissaker. I ett mål emellan Ångsågsbolaget i Vislanda
och grosshandlaren J. W. Bendtzen, ende innehafvare af firma H. Brandt i Köpenhamn,
har sjö och handelsrätten i Köpenhamn i onsdags dömt Bendtzen att till bolaget utgifva
kr. 9,209 jemte 5 procent ränta derå. Deremot ogillades Bendtzens yrkande för ångsågsbolaget att utbetala 25,000 kr. i skadestånd mot kontrakt angående timmerleverans.

Ur Smålandsposten N:o 115 Tisdagen den 23 Juli 1901.
Bortmotande vagabonder, bestående af ett 20-tal personer kom i lördags qväll in i
Kronobergs län åkande med bantåg. De gjorde försök att få stanna i Moheda, Alfvestad
och Vislanda, men bortmotades allestädes af kronolänsmän och polistjenstemän. Vi
hoppas att följet på det sättet kasteligen finner en utfartshamn, derifrån den på lämpligt
sätt kan få näsan vänd mot land, der lösdrifvarne i fråga höra hemma.
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Ur Smålandsposten N:o 117 Lördagen den 27 Juli 1901.
Vagabonderna råka i slagsmål. Ett kringflackande zigenareband anlände i måndags
qväll till Ryssby. De uppträdde genast på ett synnerligen störande sätt och på tisdagen
ankommo två främmande zigenare, hvilka på qvällen skulle tillsammans med det först
ankomna sällskapet uppföra en imitation af ett spanskt bröllop. Under förhandlingarna
härom råkade det heta zigenareblodet i svallning. Anförarne af de två sällskapen påstodo
sig båda vara stammens öfverhufvud och påverkade af den svenska nektar´n var
slagsmålet snart i full gång.
De sist ankomna fingo mycket stryk. I förargelsen häröfver drog nu en af zigenarne fram
en knif och skar med några raska snitt alldeles sönder det tält, hvari föreställningen skulle
försiggå.
Slutligen lyckades tillskyndande folk skilja de stridande. Dagen efter bildade zigenarne
två partier hvilka drogo åt hvar sitt håll.
De hafva förut gästat Vislanda, Vernamo m.fl. platser.

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 3 Augusti 1901.
Tågurspåring, å Karlshamn-Vislanda jernväg. Ett missöde som dock lyckligtvis dock ej
medförde några svårare följder, inträffade i onsdags å Karlshamn-Vislanda jernväg idet
tre à fyra godsvagnar i midten af nedgående morgontåget, som afgår från Vislanda kl. 6
urspårade mellan Fridafors och Hofmansbygd. Tack vare lokomotivförarens raskhet och
rådighet att genast stoppa tåget blefvo lokomotivet liksom de sista vagnarne qvarstående
på banan. De urspårade vagnarne blefvo något ramponerade, men ingen menniska kom
till skada.
Ett extratåg från Karlshamn med trafikchefen och arbetsmanskap afgick genast till
platsen för tågmissödet, hvarefter banan snarast möjligt åter gjordes klar. Nedgående
tåget blef 2 ½ timmar försenadt och kom till Karlshamn kl. ½ 1 e.m.
Anledningen till urspåringen har ännu icke kunnat utrönas, men förmodas densamma
hafva förorsakats af en söndersprungen hjulring.

Ur Smålandsposten N:o 129 Lördagen den 17 Augusti 1901.
En elgfamilj, om tre stycken, tjur, ko och kalf, har tidtals uppehållit sig å en större ö i
sjön Tjurken. Nu har den lemnat denna fredliga tillflyktsort och vistas i trakten hos
landtmännen, der de stora djuren på sitt sätt hjelpa till i skörden.

Ur Smålandsposten N:o 147 Tisdagen den 17 September 1901.
Hyllad lokomotivförare. På sin sextiofjerde födelsedag den 10 dennes uppvaktades
lokomotivföraren vid Vislanda-Bolmens jernväg Bernhard Svensson i sitt hem af så
många af sina kamrater, som för tillfället voro fria från tjenstgöring. Å såväl egna som
kamraters vägnar framförde dessa de hjertligaste lyckönskningar till hr. Svensson samt
öfverlemnade såsom ett minne ett fickur af silfver med tillhörande kedja i samma metall.
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Hr. Svensson tackade rörd för gåfvan. Några för tillfället af kamrater författade verser
upplästes. Dessutom anlände under dagen lyckönskningstelegram från trafikchefen för
Vislanda-Bolmens jernväg, för förutvarande kamrater vid Karlskrona-Wexiö jernväg,
samt från maskinafdelningen vid Vislanda-Bolmens jernväg m.fl.
Det är en lång och hedrande bana, som lokomotivförare Svensson kan blicka tillbaka på.
Född 1837 fick han redan vid tretton års ålder anställning vid Jonsereds verkstad. Vid
denna och andra verkstäder, statens eller enskilda, arbetade han tills han 1873 blef
anställd som lokomotivförare vid Karlskrona-Wexiö jernväg, hvarifrån han 1890
transporterades till enahanda befattning vid Vislanda-Bolmens jernväg. Hr. Svensson är
en af de äldsta tjenstgörande lokomotivförarne i vårt land.

Ur Smålandsposten N:o 161 Lördagen den 12 Oktober 1901.
Sjukt i Vislanda. I Lönshult och Krokshult, Vislanda socken, hafva inträffadt ej mindre
än 12 fall af skarlakansfeber plus difteri, och har en af de insjuknade i Krokshult aflidit.
T.f. provinsialläkaren H. Lundgren, som på kallelse besökt sjukdomsplatsen, har förordat
att traktens skola skall stängas för smittrening.

Ur Smålandsposten N:o 168 Torsdagen den 24 Oktober 1901.
Torgrörelsen i Vislanda, kan komma att blifva rätt liflig. Hvarje torgdag saluföras i
massvis af landtmanna- äfvenson trädgårdsprodukter och allt har en strykande åtgång.
En dansande hjort, uppenbarade sig, skrifves till oss, å banvallen i höjd med nedgående
tåget från Vislanda till Halmstad häromdagen. När tåget var i närheten af Angelstads
station märkte föraren och eldaren den förfärlige hornbocken, som hoppade och
krumbuktade sig framför lokomotivet alldeles som ville han leka och utföra konster. Men
emellanåt vände han sig mot det framrusande tåget. Kroppsöfningarna blefvo dock
ödesdigra för den oförvägne friskalaren. Rätt som det var fick han en så våldsam stöt af
lokomotivet, att han kastades sanslös ned åt banvallen. Hjorten som ansågs vara en
dofhjort blef tågpersonalens byte.

Ur Smålandsposten N:o 169 Lördagen den 26 Oktober 1901.
Dofhjorten, som häromdagen ihjelkördes af tåget vid Angelstad, vägde slaktad 100 kg.
Hornen sändes till jakträttsinnehafvaren.
Vislanda kyrka, har i sommar in och utvändigt reparerats. Nästa sommar skola
verkställas försköningsarbete inuti kyrkan.
Djurplågeriet med fågelsnaror, bedrifves sorgligt nog af vissa gamla inbitna snarjägare
ännu här och der på landsbygden. En sådan förhärdad lagöfverträdare finnes i Wislanda,
hvilken fräckt nog skryter öfver, ”när han fått sig några supar”, att han snarat tjäder och
orrfågel i hästtagelssnaror i 40 års tid.
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Hastigt dödsfall. En åttaårig flicka, dotter till den för flere år sedan afvikne f. d. soldaten
A. Roth från Håralycke u. Skeppshult i Wislanda sn, afled häromdagen efter några dagars
sjukdom, som starkt tydde på epidemisk art. Flickan gick i Lindås småskola, tills hon på
allvar lades på sjukbädden. Eftertelegraferad läkare kunde omöjligen komma till den
sjuka flickan, utan anlände först efter det flickan aflidit. Modern till den nu döda var för
tillfället i Skåne på betupptagningen.
Småskolan i Lindås är tills vidare inställd för utredande af anledningen till dödsfallet.

Ur Smålandsposten N:o 175 Tisdagen den 5 November 1901.
Sällsynt villebråd. En iller sköts häromdagen af landtbrukaren Johan Carlsson i
Kroksnäs i Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 180 Torsdagen den 14 November 1901.
Bråddöd. Häromdagen afled utan någon nämnvärd föregående sjukdom 70-åriga hustrun
Anna Stina Johansson från Stensnäs under Ugnabygden i Vislanda socken. Hon hade som
vanligt bittida stigit upp frisk och kry och gått till sina sysslor. Då en grannhustru nämnda
morgon var hos henne i något ärende, klagade hon om en stund öfver en förfärlig
hufvudvärk, lade sig ofvanpå sängen påklädd och var om några få minuter död.

Ur Smålandsposten N:o 189 Lördagen den 30 November 1901.
Försvunnen från sitt hem. Enligt W. B-dt. Sedan i torsdags förra veckan, 17-åriga
flickan Emma Ahlberg från Lindås i Vislanda socken. Hon hade af sin mor blifvit
utskickad i bygden för att sälja hemkokta praliner och har det försports att lagret som
representerade ett värde af omkring 10 kr. redan i måndags blifvit slutsålt, utan att flickan
har återvändt hem.

Ur Smålandsposten N:o 5 Torsdagen den 9 Januari 1902.
Olycka. En dotter till landtbrukaren Johan Svensson i Lönshult, Vislanda, råkade af
någon anledning halka i en trappa och afbröt i fallet sitt ena ben. Hon vårdas i hemmet.

Ur Smålandsposten N:o 7 Söndagen den 12 Januari 1902.
Vansinne och sjelfmordsförsök. En resehandlare från Sunnerbo kom i torsdags till
landtbrukare J. Carlsson i Kroksnäs, Vislanda, och begärde samt erhöll nattlogi samt
härberge för häst och ett rätt betydande handelslager. Ehuru mannen föreföll något
nedstämd och dyster till lynnet, kunde ingen af husets folk märka något ovanligt hos
honom. Under nattens lopp gick gästen klädd i endast underkläder ut ur sofrummet. Då
han dröjde länge ute anade Carlsson oråd och begaf sig försedd med lykta ut för att söka
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efter den försvunne. Denne anträffades omsider vid sjöstranden, naken och i färd med att
dränka sig. Med ett kraftigt ryck fick man upp sjelfmordskandidaten ur vattnet, och förde
in honom, som då naturligtvis skälfvde af köld. Väl inkommen, gjorde han försök till
flykt genom att kasta sig på ett af stugans fönster som dervid krossades. Han fattades nu
af Carlsson med ett raskt tag och kastades i sängen, der han sedan af ett par handfasta
karlar väl bevakades, medan Carlsson hann att från Målaskog eftertelefonera vederbörande kommunalordförande med biträde, som tog hand om honom, skrifver en
korrespondent till Smålandsposten.

Ur Smålandsposten N:o 29 Torsdagen den 29 Februari 1902.
I glad feststämning, var man skrifves till oss i måndags i Vislanda. Direktör A. Rathke
derstädes fyllde sagde dag 50 år och med talrika vänner från samhället och omnejden
öfverraskade honom med uppvaktning med en massa, hvarjemte en mängd telegram
ingingo den dervid improviserade festen i festföremålets hem, sång, talade verser, balett,
cirkus, kamerabilder, cinematografförevisning förekommo och skall säkert länge lefva i
Vislandabornas hågkomst.
Men all glädjen hindrade icke de närvarande kommunalmän från tillfället att taga ordet
och i varma ordalag tacka direktör Rathke för den del han tagit i samhällets kommunala
angelägenheter liksom för bankens verksamhet. I allt hade man anledning vidhålla att
ambition finns och förutséende i hvilka egenskaper han tillfört Vislanda stora fördelar.
Den angenäma festen fortgick framemot morgontimman.

Ur Smålandsposten N:o 36 Onsdagen den 5 Mars 1902.
Månne blodförgiftning? Hustrun till grenadieren Eng i Fållen Vislanda, var härförleden
hos en dotter för att hjelpa till med slagten. Hur det var fick hustru Eng vid rengöring af
svintarmarne, som gnoddes i snö, frostskador i båda händerna, som tycktes vilja öfvergå
till blodförgiftning. Läkarehjelp blef af nöden, och vårdas qvinnan nu å Wexiö lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 50 Onsdagen den 2 April 1902.
Olyckshändelse. Den 12-årige gossen Karl Emil Johansson från Källeboda Vislanda,
råkade i måndags under lek afbryta venstra benet.
Han vårdas å Wexiö lasarett.
Ihjelkörd af kontinentaltåget, blef i torsdags å Vislanda stations bangård undantagsmannen Johannes Petersson från Lindås Södregård i Vislanda. Petersson som
bevistadt torgdagen i Vislanda, hade trots stationsbetjeningens varning begifvit sig öfver
jernvägsspåren, då tåget med stor fart kom in på stationen. Upprepade signaler hördes
från maskinen, som i ett nu kastade den gamle mannen ett långt stycke åt sidan, hvarvid
han erhöll så svåra skador, att han med detsamma afled. Petersson var något döf och halt
och var öfver 70 år gammal.
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Ur Smålandsposten N:o 66 Onsdagen den 30 April 1902.
Vislanda marknad, idag var jemförelsevis fåtaligt besökt men utmärktes af riklig
tillgång af på saluhållna kreatur, med hvilka handeln gick raskt undan till följande priser:
12 qv. Oxar 175-300 kr., 10 à 11 qv. 250 kr., kor 100-125 kr.

Ur Smålandsposten N:o 81 Söndagen den 29 Maj 1902.
Olyckshändelse. En 14-årig son till arbetaren Olof Magnusson, anställd vid ångsågsbolaget i Vislanda, råkade i lördags då han var sysselsatt vid en sponthyfvel, få högra ögat
skadadt, derigenom att remskifvan plötsligt brast, som drifver hyfveln, och slog ena
ändan af remmen gossen rakt i ögat.
Gossen fördes genast till lasarettet i Lund för erhållande af vård och det är ännu ovisst
huruvida synförmågan på det skadade ögat kan räddas eller ej.

Ur Smålandsposten N:o 89 Torsdagen den 12 Juni 1902.
Bråddöd. En 21-årig son till förre garfvaren Svensson vid Vislanda station afled häromdagen till alldeles oförberedt påkommen blodstörtning. Han hade tillförne alltid varit kry,
uppger en vår meddelare.
Oxarne och luten. Då en landtman i Vislandatrakten häromdagen skulle vattna sina oxar
råkade dessa dricka ur ett kärl med vatten, i hvilket hade skjölts flaskor som innehållit
koncentrerad lut. Båda djuren insjuknade och det ena af dem miste lifvet på kuppen.

Ur Smålandsposten N:o 100 Onsdagen den 2 Juli 1902.
Ersättning för olycksfall i tjensten. Göta hofrätt har faststäldt Sunnerbo häradsrätts
beslut, enligt hvilket tilldömdes en ersättning af 30 kr. i månaden så länge han lefver, åt
extra bromsaren Emil Flink i Vislanda, som förlidet år blef öfverkörd å VislandaBolmens jernväg hvarvid han förlorade båda benen samt en arm.

Ur Smålandsposten N:o 116 Onsdagen den 30 Juli 1902.
Eldsvåda. En smedja nedbrann i Bjelleberg Vislanda förliden vecka. En del i ett
boningsrum förvaradt lösöre blef ock lågornas rof.
Oxmöten, i stället för marknader vill Vislanda kommunalstämma hafva. Huru många
oxmöten der skola hållas är ännu obestämdt. De blir dock ej färre än fyra per år.

Ur Smålandsposten N:o 117 Torsdagen den 31 Juli 1902.
Små orsaker, stor verkan. En torpare från Lönshult i Vislanda fick för någon tid sedan
ett slag af en risqvist i sitt ena öga, skrifver en vår meddelare utan att han anade att detta
kunde vara farligt. Ögat inflammerade emellertid och mannen måste söka hjelp å Ljungby
lasarett. Synen på det skadade ögat förblef dock för alltid borta.
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Ur Smålandsposten N:o 119 Söndagen den 4 Augusti 1902.
En äktenskaplig tragedi. Mejeriegaren Andrew Hellman 65 år gammal, född i Vislanda
och sedan boende i Mount Washington, Pennsylvania, sköt heromdagen sin hustru och
derefter sig sjelf. Hellman egde ett väl inbringande mejeri och var välrenommerad i sin
trakt.

Ur Smålandsposten N:o 128 Onsdagen den 20 Augusti 1902.
Död af näsblod. Med tåget från Stockholm i måndags afton medföljde söderut en 16 –
17-årig yngling, som under färden besväradts af stark blödning ur näsan. Han var nu på
väg till Vislanda, men måste i Norrköping afstiga tåget samt fördes till sjukhuset för
erhållande af vård. Blodflödet hade dock icke kunnat stoppas och igår vid 10-tiden afled
ynglingen ifråga.
Han hade förut varit intagen å sjukhus i Stockholm samt varit mycket sjuklig och klen
har man sagt.

Ur Smålandsposten N:o 129 Torsdagen den 21 Augusti 1902.
Den för näsblödning omkomne, igår omtalade ynglingen var, meddelas från
Norrköping, Julius Arvid Nilsson från Vesterbotorp Norreg. i Urshult socken. Enligt egen
uppgift hade han, senast häromdagen för näsblödning varit intagen, först å
Serafimerlasarettet och senare gången på Marias sjukhus i Stockholm. Nu var han genom
myndigheterna hemskickad såsom medellös, då han under resan i Norrköping drabbades
af ny blödning, som blef så ödesdiger, då väl läkarehjelpen kom för sent.

Ur Smålandsposten N:o 133 Torsdagen den 28 Augusti 1902.
Olycksfall. Hemmansegaren M. Petersson Ugnabygden, Vislanda, skadade sig häromdagen svårt genom en fallande högaffel, som sårade honom i ena låret. Han måste söka
läkarehjelp i Ljungby.

Ur Smålandsposten N:o 138 Lördagen den 6 September 1902.
Inbrottsstöld, har inatt blifvit begången hos handlaren J. V. Wigforss i Vislanda.
Tjufvarne hade beredt sig inträde genom fönstret till handelslokalen, hvarest de öppnat
alla lådor, som förmodades innehålla penningar. Lyckligtvis hade hr. W. igår afton tagit
in hela vexelkassan med undantag af omkring 5 kr. i koppar, som nu blefvo tjufvarnes
byte. Man har grundad anledning till den förmodan, att här samme personer opereradt,
som för några dagar sedan gjorde inbrott i Alfvestad. Förmodligen har hr. handlande hela
jernvägslinien nedåt att vänta dylika visiter, om icke de obehagliga profryttarna råka i
rättvisans händer
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Ur Smålandsposten N:o 147 Söndagen den 21 September 1902.
Förste provinsialläkarens i Kronobergs län reseberättelse för 1902.
Vislanda stationssamhälle
I detta samhälle står renhållningen fortfarande på samma låga ståndpunkt som
föregående år. Vattenafloppen äro otillräckliga och de igenvuxna och med allehanda
skräp belamrade innehöllo stagnerade, stinkande smutsvatten. Afträdena voro mycket
bristfälliga. Svinhusen voro öfverallt fullständigt otillfredställande. Brunnarna voro af
vanlig felaktig konstruktion och förde knappast på något ställe godt vatten. Det sämsta
vattnet påträffades, i en brunn tillhörande ena stationskarlsbyggnaden. Vattenledningsfrågan står ännu på samma punkt utom deri att den ifrågasatta ”Tama källan” nu
inköpts af enskild person, som mycket intresserar i sig för att ledningen kommer till
stånd. Källan uppgifves föra godt vatten, liggande 20 fot högre än stationssamhället, samt
gifva 180 liter vatten i minuten.
Platsens båda bagerier voro mycket underhaltiga. Af två bryggerier, som besigtigades,
var det ena någorlunda tillfredställande, men det andra så mycket sämre: här saknades
fast golf, spillvattnet slogs utanför, väggarna hade stora öppningar o.s.v. Ett slagteri var i
synnerligen dåligt skick. Förste provinsialläkaren slutar sin redogörelse för inspektionen i
detta samhälle med att lifligt förorda antagandet af helsovårdsstadgar samt byggnads och
ordningsstadgar för rikets städer att i lämpliga delar gälla för Wislanda stationssamhälle.

Ur Smålandsposten N:o 152 Onsdagen den 1 Oktober 1902.
Ett dansnöje som slutade med slagsmål. I lördags afton hade soldaten Häll i Fållen,
Wislanda, upplåtit sitt hem till danslokal åt ortens danslystna ungdom, som till på köpet
bjöds på kaffe med dopp, skrifver en vår meddelare. Fram på natten började emellertid
några ynglingar som intagit för mycket af medförd potatisnektar, uppträda bråkigt i
danslokalen, hvars egare hotade att köra ut dem, om de ej förhölle sig lugna. Men då
blefvo bråkstakarna alldeles vilda och började bearbeta Hälls hufvud med en kaffemortel
af gjutet jern, samt en sten af en knytnäfves storlek. Slagen voro så våldsamma att
trefotens ena ben brast och flög ett långt stycke utåt golfvet. Häll stupade och blef
liggande blödande och sanslös på golfvet, till en hans regementskamrat tog hand om
honom anlade provisoriskt förband. Läkare, som på söndagen eftersändes, kunde ej
afgöra om framtida men blir en följd af våldet.

Ur Smålandsposten N:o 158 Lördagen den 11 Oktober 1902.
Stöld, begicks häromdagen i en smedja i Ugnabygden i Wislanda. Smeden hade sitt
fickur hängande på en spik i närheten af härden, och hade en pojkslyngel, som för
tillfället uppehöll sig i smedjan, i ett obevakadt ögonblick tillegnadt sig klockan. Slyngeln
är känd som mindre pålitlig, men då ingen bevisning förefinnes, har smedmästaren klena
utsigter att återfå sitt ur.
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Ur Smålandsposten N:o 163 Måndagen den 20 Oktober 1902.
En skarpsynt man, lär finnas i Lönshult i Vislanda socken. När han vid denna årstid
spejar efter tjäderfogel, kan han under den mörkaste höstnatt med lätthet gå till det träd,
der han har det uppspanade villebrådet, och skjuta det lika lätt som han voro försedd med
bloss. Det torde, säger med rätta en af Sm.P-ns korrespondenter, icke finnas många
menniskor som har så goda gåfvor.

Ur Smålandsposten N:o 168 Onsdagen den 29 Oktober 1902.
I Vislanda kyrka, kommer nästa söndag att gudstjenst förrättas första gången efter den
grundliga restaurering, som kyrkan i år undergått. Till högtiden har kontraktsprosten L.
Fries i V. Thorsås och några andra prestmän lofvat infinna sig. Kyrkan ter sig nu i ett
synnerligen prydligt skick. Restaureringsarbetet, som öfvervakats af bankdirektören A.
Rathke, har dragit en kostnad af nära 10,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 170 Lördagen den 1 November 1902.
Medikamentförråd i Vislanda. En af kommunalstämman i Vislanda tillsatt kommitté af
kyrkoherde L. Sjöborgh, bankdirektör Rathke och fabrikör Lindgren har fått i uppdrag att
verka att för införande af medikamentförråd å Vislanda station.

Ur Smålandsposten N:o 171 Måndagen den 3 November 1902.
Invigningshögtid i Vislanda.
(Speciellt referat för Smålandsposten).

Vislanda kyrka i dess nyrestaurerade skick blef igår vid den första allmänna gudstjenst,
som der hölls, högtidligen invigd. Templet som mycket ledigt rymmer omkring 600
personer, var till trängsel fyldt och vi tror ej vi taga fel, då vi uppskatta tempelbesökarne
till omkring 1,000 personer. Invigningshögtiden började kl. ½ 10 f.m. med afsjungande af
ps. 325, varefter kontraktsprosten L. Fries från V. Thorsås höll invigningstalet öfver Dav.
100 ps. 4 och 5 ”Gå in i Hans portar med tackande, uti Hans gårdar med lofvande,
tacker Honom, lofver Hans namn. Ty Herren är god. Hans nåd varar evinnerligen och
Hans sanning ifrån slägte till slägte.”
Talaren manade i hjertevarma ordalag församlingen att städse infinna sig till den allmänna
gudstjenstens firande, och särskildt nu, när templet har blifvit af menniskohänder förskönadt,
borde det, jemte det heliga Herrens ord, som inom hans murar förkunnas af hans tjenare, verkar
kraftigt på menniskohjertat och sinnet, så att ej blott menniskans kropp men äfven själen måtte
komma in i templet och bedja, tacka och lofva Gud. Men man finge dock icke tankarna och sinnet
dväljas vid endast det förskönade templet i dess vackra och herrliga skrud, utan innerst i hjertat
borde man bereda åt Herren det sköna och herrligaste templet, ihågkommande att man är den, som
templet gjort och hafver, ”ty om Herren icke bygger huset, så arbetar de fåfängt, som der uppå
bygga".
Många i våra dagar aktade sig på nådemedlen, döpelsen, nattvarden, den heliga gudstjensten,
husandakten och det kristliga lefvernet, men det borde eller finge icke vara en sådan ljumhet bland
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menniskorna längre. Guds rikes rikedomar borde väl locka och mana oss att söka honom, men
huru litet får ej Herrans ord intränga i våra hjertan och varda anammade! Hade Herren ej orsak nog
förhålla oss sin godhet och låta ljusastaken stötas bort ifrån sitt rum! Men Herren är tålig och af
stor barmhertighet. Hans godhet och sanning, som kommit till våra fäder hade genom hans
öfversvallande kärlek och nåd nu kommit oss i så rikt mått till del. Derför borde vi i allt hjerta
tacka och lofva Hans Heliga namn. Men må ej tacksamheten bestå i blotta ord utan i gerningar.
Kommen ihåg, att I hafven ett tempel, der Hans ord förkunnas och der sakramenten utdelas, derför
kommen, unga och gamla, i glädje och sorg, i med och motgång, i kroppslig styrka eller svaghet,
Ja, vid alla tillfällen, kommen hit, ty här bjudes den rätta maten och drycken. Ja, vandren i Hans
fotspår, så skolen I en gång då vandringen är slutad, få den oförgängliga lifsens krona. Må detta
Edert tempel vara en, om än mycket svag, förebild af det himmelska templet, och tempelsången
gifva en svag återklang af den himmelska tempelsången, der Ditt herrliga namn, Herre Sebaoth,
utan återvändo lofvas och prisas! Må Herrens röst genomgå det predikade ordet, lyfta Edra hjertan
och sinnen på detta heliga rum, så att i mån här erhålla en förnimmelse af den stilla sabbatsfrid,
som njutes af de frälsta skarorna ofvan. Ja, varen nu tack och lof för alla de nya arbeten, som här
äro gjorda, och vare de helgade till sina ändamål. Låt, o, Gud, skydda templet och låt Ditt ord rent
och klart predikas. Låt Din ande lysa öfver alla, som här in och utgå.

Omedelbart efter det högtidliga invigningstalet höll talaren skriftetal för dem, som
ämnade begå Den Heliga Nattvarden, hvarefter från orgelläktaren sjöngs af en sångkör af
skolbarn under kantor P.M. Sjöstrands ledning ”Hur ljuft det är att komma i Herrans
helgedom…”, hvarpå denna del af högtidligheten afslutades med ps. N:r 3: 7v.
Den allmänna gudstjensten vidtog härefter och började med ps. N:r 326: 1v., under
hvars afsjungande kontraktsprosten Fries samt församlingens kyrkoherde L. Sjöborgh
gingo för altaret, dervid prosten utförde sångpartierna. Från orgelläktaren sjöngo barnen
”Herre förbarma Dig…” efter den förr brukliga kompositionen, samt efter gratualpsalmen
sången ”I himlar, sjungen den Eviges ära…”.
Kyrkoherde Sjöborgh höll härefter högmessopredikan öfver ämnet ”Guds heliges
uppgift på jorden bland de ohelige”. Predikan som framfördes med öfvertygande värme
och under rörelse, afhördes af församlingen med stor uppmärksamhet. Följde så
nattvardsgång, hvarefter högtidligheten afslutades på sedvanligt sätt.
Det är i sanning en genomgripande och grundlig restaurering som Wislanda kyrka nu
har varit föremål för, nytt golf i hela kyrkan, nya bänkar, ny predikstol, ny altarrund jemte
altarbord, nytt räckverk å orgelläktaren samt vapenhusets och sakristians grundliga
renovering och förbättring. Tre i koret insatta fönster, lefvererade af Svenska Glasfabriksaktiebolaget i Göteborg, hafva med jernramar dragit en kostnad af 1,070 kr. De torde
kunna betraktas som mästerverk. Midtenfönstret tilldrager sig genast vid inträdet i
templet uppmärksamhet. Under Frälsarens bild med öppna famnen läsas orden:
”Kommen till mig, I alle, som arbeten och äro betungade, och jag vill vederqvicka Eder!”
Detta fönster komma med sina vackra dämpade färger att vara en härlig altarprydnad. I
nischerna äro der utförda änglabilder och öfriga prydnader målade. De båda sidofönstren
äro de, med sin matta glasyta omramade af stilrena färger derutom, mycket tilltalande,
och i nischerna i sidofönstren äro målade de fyra evangelisterna, smakfuldt och artistiskt
utfördt. Altarbordet är också ett mästerverk, och särskildt det dekorativa förgyllningsarbetet gör stor effekt.
Räckverken vid altarrunden samt vid orgelläktaren se mycket lätta och behagliga ut och
äro till sin öfre del hållna i en stil, som strängt påminner om empirestilen. Bänkarne äro
äfven de smakfullt och stilrent utförda men kanske de bort vara några centimeter högre i
sitsen. Vid väggarnas öfre del mot taket är målad en mycket fin fris, 60-70 cm. bred,
löpande utåt hela vägglängden. Denna fris är med ljusblå botten och ljusgråna guirlander,
med på vissa mellanrum anbringade förgyllda kors, omvexlande med röd och hvitmålade
dekorationer. Väggarnas färg är hållen i en mycket behaglig ljusgrå färgton med ramar i
något mörkare schattering. Predikstolen, bänkarne, räckverken, dörrar m.m. äro målade i
en mild och behaglig ljus färg och såväl å predikstolen som kyrkans framträdande listverk
och tjelningar är anbragt en smakfull förgyllning. I taket i hvalfvet och äfven i koret äro
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målade stjernor och inuti en rosett är en hvit dufva med utbredda vingar isatt.
Sidofönstren äro stora och vackra, och de många bågarna, som man i våra landskyrkor är
så van att finna saknas alldeles här. Öfver dörren i vapenhuset är i en båge måladt,
”Söken först efter Guds rike och hans rättfärdighet” Matt. 6:33. Det hela verkar fullt
harmoniskt och samstämmigt samt gör ett sannerligen behagligt intryck på besökaren.
Klokt och förståndigt handlade församlingen, då den skulle företaga denna genomgripande restaurering, att de öfverlemnade det hela åt en byggnadskommitté bestående af
herrar bankdirektör A. Rathke i Wislanda, kyrkovärdarne P. O. Magnusson i Brånan och
Johannes Andersson i Skeppshult, nämndemannen Sam. Magnusson i Applamoen, samt
hemmansegarne N. P. Johansson i Hullingsved, och Aug. Olsson i Mörhult. Denna
kommitté med hr. Rathke som ordförande har synbarligen varit ett grannlaga och
magtpåliggande hvärfvet fullt vuxen. Skälen i och driffjedern för det helas harmoniska
och artistiska utförande har varit hr. Rathke, hvilken ock öfvervakat det hela. Målningsoch förgyllningsarbetet är utfördt af Chr. Borgs Söner från Lund, hvilka förtjena det bästa
loford på väl utfördt arbete. Att reparationen i det 108 år gamla templet var behöflig,
omvittnar den omständigheten att t.ex. predikstolen då den skulle tagas ned befanns hållas
af endast en fyrtumsspik, hvilken raritet hr. Rathke nu förvarar i sitt hem. Att orgelläktaren, som varit fylld af folk vid de större högtiderna ej störtadt ned och begraft den
allmänhet som befunnit sig inunder densamma i kyrkan, lär få tillskrifvas Guds underbara
skickelse, ty de gamla tvärbjelkarna befunnos vara alldeles förmurknade. Nu har det måst
anbringas pelare såväl vid sidorna som äfven i midten i linien med bänkarnes ändar vid
stora gången. Allt som alla, så har nu denna församling stor heder af sin frikostighet, att
då reparationer skulle göras om att de blefvo grundligt och väl utförda. Restaurationen
kostar församlingen omkring 10,000 kr., men enligt uppgift af behörande behöfdes ej
upptagas mer än 3,000 kr. i lån.

Ur Smålandsposten N:o 172 Onsdagen den 5 November 1902.
Vislanda kyrkas restaurering.
Bänkinredningen, orgelläktaren, altaret och
altarskranket, samt trappuppgångar har utfördts af C. E. Bergmans snickerifabrik i
Ronneby, hvilken dervid levereradt prima arbete. Målningsarbetet har, meddelas oss nu,
blifvit utfördt af Ch. Bergs Söner, icke Borgs Söner som af misstag uppgafs i vårt referat
af invigningshögtidligheten och som i söndags firades.

Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 8 December 1902.
Dödsfall. Från Wislanda meddelas, att poststationsföreståndaren derstädes, Ossian
Broberg der igår aflidit efter två dagars sjukdom, 42 år gammal. Den bortgågne som var
prestson från Vestbo – fadern var framlidne kyrkoherden J. Broberg i Forsheda – hade
alltid, trots en vid olycksfall i späd ålder bruten rygg – varit en flitig, duktig man, som
tack vare sin energi höll jemna steg med mången lyckligare än situerad. Sedan ett tiotal år
var han poststationsföreståndare i Wislanda och skötte der jemväl telegraminlemningen.
In i det sista stred han mot sjukdomen – hjertfel i förening med ägghvita – och den som
varnade honom att sköta sig svarade han att saken redde sig nog, det var nog blott fråga
om en förkylning. Han slapp derför att länge ligga bunden vid sängen, och när han nu
gick bort, ägnas mången varm tanke åt den sträfsamme lille mannen, som vid mångtaliga
tillfällen visade hur han ömmade för andras nöd och som, veterligen, hade endast vänner
hvart han kom. Han sörjes närmast af maka född Lundberg, och en femårig son, jemte tre
halfsyskon.
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Ur Smålandsposten N:o 196 Onsdagen den 17 December 1902.
Till grafvens ro, vigdes i lördags e.m. kl. ½ 5 å Wislanda kyrkogård stoftet efter aflidne
poststationsföreståndaren i Wislanda, Anders Emil Ossian Broberg. Före och efter
jordfästningen så förrättades i kyrkan af kyrkoherde L. Sjöborg, sjöngos 1:a och 2:dra
verserna af psalm 452. En stor procession följde den aflidne till hans sista vilorum, och
hela kistan täcktes af en rik och minnesvärd blomstergerd af blommor och kransar.

Ur Smålandsposten N:o 27 Onsdagen den 18 februari 1903.
Mordbrand. En nytäckt ängslada tillhörig fjerdingsmannen A. J. Svensson i Tubbaremma, Vislanda nedbrann vid 10-tiden i söndags qväll, en ringa mängd hö samt löf var
ladans innehåll. Det är omöjligt annat än att elden blifvit anlagd, enär ladan låg mycket
aflägset.

Ur Smålandsposten N:o 36 Torsdagen den 5 Mars 1903.
Skogsauktion, förrättades igår å hotellet i Wislanda, hvarvid virke försåldes:
Från Lönshults kronopark till Ångsågsbolaget i Wislanda för 2,300 kr., från
kronoegendomen Siggaboda till samme köpare för 2,550 kr., från kronodomänen
Skulatorp till samme köpare för 650 kr., från Wislanda kyrkoherdeboställe till samme
köpare för 13,085 kr., och från Långabrohults kronopark till hr. S. Svensson från Ousby
för 1,700 kr.

Ur Smålandsposten N:o 41 Lördagen den 14 Mars 1903.
Orgeln, i Vislanda kyrka, håller nu på att genomgå en mindre restaurering som utföres af
orgelbyggaren E. Wirell från Virestad för ett pris af 300 kronor.

Ur Smålandsposten N:o 45 Lördagen den 21 Mars 1903.
Små sår….. Torparen C. Jonasson från Tubbamåla i Vislanda församling råkade före
sistlidne jul hugga sig i ena benet. Såret var obetydligt och Jonasson brydde sig inte vara
att rätt sköta det. För sex veckor sedan måste han emellertid hemta läkare, emedan
sårfeber inträdt. Läkaren tillrådde omedelbar resa till Wexiö lasarett för erhållande af
lämplig vård. Det blef emellertid ingen resa af, och nu är Jonasson sängliggande, med
hela benet uppsväldt och inflammeradt.

25

Ur Smålandsposten N:o 51 Torsdagen den 2 April 1903.
Stölderna i Vislanda. Rannsakning inför Allbo häradsrätt. F.d. kolvakten Axel Martin
Hansson från Vislanda, hvilkens tillgrepp af diverse matvaror m.m. å Vislanda station,
rannsakades idag.
Icke mindre än 45 olika kollyn har kommit bort i Vislanda. Listan å dem genomgicks i
detalj. Den häktade ville icke kännas vid att han tagit dem alla, fastän domaren allvarligt
föreföll honom det skamliga i att han redan gjort sina kamrater skada genom att kasta
skulden på dem.
En och annan post, som han först nekar till, erkände han sedan han fått veta att hustrun
omtalat i frågavarande tillgrepp. Hans hustru lär vara alldeles förtviflad, emedan mannen
lefvat i fullkomlig sysslolöshet och i sus och dus samt under stora hotelser förbjudit
henne att omtala hans brottsliga tilltag.
Hansson synes ha legat så att han kunnat lefva godt. Socker och margarin, lax och
bränvin och dessutom rågmjöl och hvetemjöl, har han tagit hem och användt. Värdet af
det stulna uppgår till rätt betydliga summor.
Hårdt ansatt ifråga om de tillgrepp, hvilka han förnekade, vidhöll Hansson envist att han
hvarken sjelf begått dessa tillgrepp eller hade någon aning om hvem som vore gerningsmannen.
Jernvägsstyrelsens ombud, som förklarade att stationspersonalen i Vislanda icke med
rätta kunnat enligt jernvägens reglemente åläggas ersättningsskyldighet för de partier
bränvin och lax, som af nämnda personal blifvit betalda, yrkade att den häktade måtte
dömas skyldig att återlemna det stulna, så långt han ej användt detsamma och ersätta det
han förtärt. Åklagare kronolänsman C. E. Hjertqvist anhöll om uppskof för vittnens
kallande.
Målet uppsköts till den 22 April.

Ur Smålandsposten N:o 52 Lördagen den 4 April 1903.
Högtidlig vespergudstjenst, firades i Vislanda kyrka i torsdags kl. 4 e.m. En afdelning af
kyrkosångens vänner under ledning af kantor A. Svensson från Lenhofda, utförde mycken
och god sång, bl.a. n:r 19 och 20 i Kyrkosångens vänners sångsamling, samt den
anslående sången ”Tröster mitt folk”. Till gudstjenstens förhöjande medverkade en af
kantor P. M. Sjöstrand i Vislanda inöfvad barnkör, hvilken på ett synnerligen tilltalande
sätt uppfyllde sin uppgift. Som liturger tjenstgjorde kontraktprosten L. Fries i V. Thorsås
samt komminister E. Sjöborgh. Passionspredikan ur fjerde akten af passionshistorien och
ämnet ”Några skräckgestalter” ur passionshistorien, bland hvilka särskildt
karaktäriserades Judas, Herodes och Pilatus, hölls af v. pastor O. Johansson i Skatelöf.
En stor myckenhet menniskor hade samlats. Templet har säkerligen på många år ej
gästats af så många på en gång, sannolikt mer än 1,200 personer.

Ur Smålandsposten N:o 58 Torsdagen den 16 April 1903.
Inbrottsstöld, föröfvades nyligen en natt hos enkefru Broberg i Vislanda, hvarvid olika
slags matvaror tillgreps. Det tycks, säger vår meddelare, vara en vidt utgrenad tjufliga,
som har sitt säte vid Vislanda station, som man hoppas, snart må vara bortrensad.

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 2 Maj 1903.
Marknaden i Vislanda, i torsdags var talrikt besökt. Tillförseln af kreatur var ringa men
de torgförda djuren rönte god afsättning till höga priser.
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Ur Smålandsposten N:o 69 Onsdagen den 6 Maj 1903.
Donation, af småländning i Amerika. Utgifvaren af Svenska Amerikanska Posten i
Minneapolis, Minnesota, Swen J. Tunblad född i Vislanda socken, har till det svenskamerikanska läroverket Gustafvus Adolphus College, hvilket kommer att flyttas från S:t
Peter till Minneapolis donerat en summa af 5,000 dollars.

Ur Smålandsposten N:o 93 Lördagen den 20 Juni 1903.
Obduktion, har den 13 dennes af provinsialläkaren F. S. Öhrn verkstäldts å aflidne
slagtaren A. Svensson i Vislanda. Obduktionen hade föranledts deraf att den aflidnes
syster begärt dödsattest för utfordrandet af lifförsäkringsbelopp, hvilken attest dr. O.
Lindstrand i Alfvestad ansett sig icke vara berättigad att utfärda, emedan Svensson å det
sista behandlats af en qvacksalvare och i samband med detta vägrat lyda d:r Lindstrands
råd att i Wexiö undergå operation för varbildning i lungorna. Obduktionsprotokollet ger
vid handen, att Svensson aflidit af kronisk njurinflammation, hvar tillstött akut
lungsäcksinflammation, samt att qvacksalvarens ingripande icke haft något inflytande på
hans lifslängd.

Ur Smålandsposten N:o 99 Onsdagen den 2 Juli 1903.
Visitationen i Vislanda. Med anledning af biskopen N.J.O.H. Lindströms besök i
Vislanda idag är, telefoneras till oss, samhället idag rikt flaggprydt och mängder af
åhörare hade samlats i kyrkan der predikan vid ½ 1-tiden pågick. Biskopen har vid sitt
besök i Vislanda omtalat sin belåtenhet med folkskolebarnens kunskapsmått m.m.

Ur Smålandsposten N:o 112 Lördagen den 25 Juli 1903.
Öfverkörd banvakt. Extra banvakten Alfred Pettersson i *1/ Vislanda blef natten till
idag lördag öfverkörd och dödad af nedgående nattsnälltåget. Han hade, då han var
sysselsatt med att syna sin bansträcka, somnat på trallevagnen, då tåget upphann honom
och körde på honom omkring 4 kilometer norr om Vislanda jernvägsstation. Han dödades
ögonblickligen.
Den omkomne var 22 år gammal och ogift.
Olyckan skedde midt framför det hus *2/, der Petterssons föräldrar, hvilka båda äro
döda, ha bott. Peterssons fader var också banvakt.
*1/ Enighetens vakthus i Blädinge socken
*2/ Sparrhults vakthus i Blädinge socken

Bedöfvad af åskan, blef under det starka åskvädret i tisdags en son till stationskarlen
Sjöqvist i Vislanda, under arbete med stapling af torf i Hästhagens torfmosse. Han föll af
lufttrycket framlänges och blef liggande sanslös, hvarföre man trodde, att han blifvit
träffad af blixten. Vid närmare efterséende befanns han vara alldeles oskadad och kunde
snart ånyo fortsätta sitt arbete.
Åskan hade slagit ned ej långt från det ställe der Sjöqvist jemte en hel del arbetare voro
sysselsatta.
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Olyckshändelse. Då 7-åriga flickan Anna Carolina, dotter till extra förmannen N. P.
Magnusson i Speleboda, Vislanda sn., häromdagen skulle hoppa ned från ett höslinder,
fick hon under sig venstra armen, som afbröts. Den skadade vårdas å lasarettet i Ljungby.

Ur Smålandsposten N:o 119 Torsdagen den 6 Augusti 1903.
Djur dödade af åskan. Under åskvädret i onsdags förra veckan slog blixten ihjel en ko
och en qviga, tillhöriga kronofjerdingsmannen A. J. Svensson i Tubbaremma, Vislanda,
skrifves till Sm. P:n. Djuren voro försäkrade för 200 kr.

Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 27 Augusti 1903.
Hur det kan gå till, att bli öfverkörd af tåget. Igår afton vid sjutiden passerade jernvägsarbetaren *Salomon Andersson vid jernvägsöfverkörslen å Vislanda-Bolmen-banan
ej långt från Vislanda station, i närheten af vägöfverkörslen på statsbanan öfver VislandaBolmenbanan.
Andersson hade passeradt öfverkörslen många gånger förut och plägade iakttaga all
försigtighet; igår kom han emellertid att titta upp på ett af statens bana kommande tåg och
märkte icke det som kom körande emot honom – han begagnade sig nemligen af en
genväg, i det han följde spåren ett stycke – förrän han erhöll en förfärlig smäll af
detsamma i hufvudet och å höften samt kastades åt sidan. Då det var en skarp kurva å
platsen för olyckshändelsen hade lokomotivföraren icke kunnat bromsa förrän tåget var
alldeles inpå Andersson. En passagerare på tåget hvilken tittade ut genom kupéfönstret
vid den häftiga bromsningen såg endast ett par trätofflor göra en båge i luften framför
lokomotivet.
Den skadade som sluppit undan med ett större krossår i hufvudet och en lindrigare
kontusion å ena höften medtogs till Wexiö lasarett der han nu vårdas och befinner sig
efter omständigheterna bra. Andersson är bördig från Vislanda (Blädinge) och 25 år
gammal.
*son till murare Anders Carlsson o.h.h. Anna Samuelsdotter, Nyalund u. Norra Vare Södreg. i Blädinge sn.

Ur Smålandsposten N:o 144 Lördagen den 19 September 1903.
Marknaden i Vislanda i Onsdags, var ganska talrikt besökt. Handeln med kramvaror
gick i allmänhet trögt, hvaremot kreaturshandeln, trots höga priser var synnerligen liflig.
23 vagnslaster kreatur aflastades vid Vislanda jernvägsstation.
Ordningen var någorlunda god ehuru en stor mängd personer uppträdde berusade.
Gröfre hemfridsbrott, föröfvades – skrifves till Sm. P:n. – natten till igår mot 63-åriga
pigan Anna Stina Mosesdotter i Kroksnäs, Vislanda. Våldsverkaren, arbetaren Johan
Jonsson från Björkemoen i samma socken, tidigare känd i polisangelägenheter, hade
tidtals uppehållit sig hos bemälda qvinna, under uppgift att hon vore hans fästeqvinna.
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Denna gången var Jonsson utan någon veterlig anledning totalt rasande och under den
mörka natten tilldelade med tillhygge Mosesdotter så många våldsamma slag i hufvudet,
att 8 à 9 större och mindre sår, deraf några 3 tum långa, vittnade om den grufliga
våldshandlingen. Fara för lifvet lär föreligga. Brottet är bemäldt till laga beifvran.
Hastig död, troligen förorsakad af slag, drabbade i torsdags f.d. hemmansegaren P.
Johannisson i Råknen, Vislanda, skrifves till Sm. P:n. Johannisson hade dagen förut varit
med kreatur å Vislanda marknad och var då som vanligt kry, men angreps på aftonen af
sjukdomen, som morgonen efter ändade hans lif. Johannisson som varit en driftig
jordbrukare och en bra husfader, sörjes bitterligen af efterlemnad maka och flere barn.

Ur Smålandsposten N:o 150 Onsdagen den 30 September 1903.
Ransakning å Wexiö cellfängelse, inför Allbo häradsrätt. Hemfridsbrott och misshandel.
Den för hemfridsbrott i förening med misshandel å Anna Stina Mosesdotter i Krokshult,
Wislanda, häktade arbetaren Johan Jonsson från Björkemoen, samma församling,
ransakades idag.
Jonsson, som vid polisförhöret nekat till hvad som lades honom till last, hade nu
emellertid besinnat sig och medgaf, att han aftonen den 17 September slagit Anna
sålunda, men det hade skett sade han, dels medan hon nekade att betala, när han nämnda
qväll kräfde henne för en skuld, dels emedan han i Annas hem träffat drängen Jönsson,
som han var ond på. Tvenne vittnen hördes, dels nämnde J. Jönsson som berättade att han
nämnda qväll kommit till Anna Mosesdotters hem för att helsa på och emnade der att
stanna öfver natten.
Senare på qvällen hade Jonsson, den nu häktade, kommit dit och kräft penningar af
Anna. Då hon istället för att betala, fordrat af Jonsson 10 kr. i ersättning för mat och logi,
hade denne som var rusig slagit henne öfver hufvudet med en grof ekkäpp, så att blodet
flödade. Då Anna dervid jemrade sig hade Jonsson gifvit henne tre nya slag sägande
”Skriker du skall du få mer”. ”Slå inte ihjel mig”, bad hon då men fick till svar ”Jag skall
slå ihjel dig om jag så skall sitta i Wexiö cellfängelse i hela mitt lif”. Anna hade
emellertid, efter att ha erhållit fem à sex slag i hufvudet, lyckats smyga sig ut och flyktat
till en granne Nilsson.
Nilsson berättade att Anna vid 10-tiden på qvällen kommit till hans hem förfärligt blodig
och mycket medtagen. Nilsson hade då gått till Annas hem och dervid träffat vittnet
Jönsson förskrämd uppkrupen på vinden.
Sedan rättens ordförande uppläst läkareintygets innehåll, att Anna Mosesdotter vore
mycket illa åtgången och att läkare ej kan afgöra, om framtida men följer af våldet, sade
han till den häktade:
- Det är ju förskräckligt att misshandla en menniska så!
- Ja, det var det, men det skedde (pekande på vittnet Jönsson) för den der karlens skull,
derför att han var der.
På grund af läkareintygets innehåll, begärde och erhöll åklagaren uppskof med målet till
den 14:de oktober kl. 12.
Sedan den häktade vändt sig till en af nämndemännen och helt frankt anhållit, att om
han ville ställa om skördandet af hans potater, följde han med händerna på ryggen,
fångkonstapeln ut genom sessionssalen.
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Ur Smålandsposten N:o 152 Lördagen den 3 Oktober 1903.
Svår olyckshändelse i Vislanda. I går f. m. blefvo vid Vislanda jernvägsstation tvenne
hästar skrämda. Djuren som tillhörde Sven Andersson i Kalkatorp, voro förspända hvar
sin vagn. På ena vagnen åkte jemte egaren fröknarna Ida och Amanda Ydén, döttrar till
folkskolläraren N. P. Ydén i Vislanda. På den andra vagnen som gick främst, åkte smedmästaren A. Sandberg med sin maka.
Då den främre hästen, antagligen skrämd af ett lokomotiv, kastade sig åt sidan, stjelpte
vagnen, hvarvid fru Sandberg skadade sig i höften ganska illa.
Den andra hästen blef nu också skrämd och gjorde helt om samt satte af i galopp,
hvarvid vagnen törnade mot handlaren Bengtssons trappa, der häst och vagn blefvo
liggande på gatan. Amanda Ydén som satt på baksätet, lyckades hoppa af alldeles
oskadad, då deremot Ida Ydén blef liggande under vagnen med ett stort krossår i pannan
och ett i bakhufvudet. Sanslös bars hon upp till snälltåget, som tack vare tjenstgörande
stationsinpektorens rådighet, då han anade att en svår olycka inträffat, fick hålla så länge,
att de skadade kunde genast forslas till Elmhult för erhållande af läkarehjelp.
Doktor Örn i Elmhult förklarade att det ej fanns hopp om att rädda fröken Ydén till
lifvet, men hon transporterades dock till Wexiö lasarett. Hon afled der idag vid 11-tiden
på förmiddagen, antagligen till följd af någon inre skada i bakre hufvudet. Den så sorgligt
omkomna var 34 år gammal och sörjes närmast af föräldrar och syskon.
Ganska lindrigt undslapp hästarnes egare. Vagnen och seldonen blefvo betydligt ramponerade.

Ur Smålandsposten N:o 159 Torsdagen den 15 Oktober 1903.
Ransakning å Wexiö cellfängelse, inför Allbo häradsrätt. Hemfridsbrottet i Krokshult
Wislanda. Arbetaren Johan Peter Jonsson från Björkemoen Wislanda ransakades idag
ånyo angående misshandeln å Anna Stina Mosesdotter i Krokshult. Han vidhöll nu det
erkännande, hvartill han vid senaste rättegångstillfället beqvämat sig, och påstod nu som
då att åsynen af Johan Jönsson uppretadt honom så att han skridit till våldsamheter, han
skulle eljest icke vilja göra målsegaren något ondt, dertill höll han för mycket af henne,
påstod han.
Enligt nu företedt läkareintyg torde Anna Stina Mosesdotter ännu en tid af de tillfogade
skadorna hindras i sitt arbete, men kommer ej att lida framtida men af dem.
Åklagaren kronolänsman Hjertqvist, som tydligen och helt visst med rätta, ansågs vara
en rigtig slyngel, förklarade sig förvissad att misshandeln föröfvadts med berått mod och
efter full öfverläggning samt att den skolat få lifsfarliga följder, om ej läkarehjelp så
hastigt kommit emellan, och yrkade derför att svaranden måtte ådömas lagens strängaste
straff för dylik handling stadgar, samt ådömas ersätta det af Wislanda kommun förskotterade läkarearvodet.
Målsägaren yrkade att af statsmedel få ersättning för sin inställelse samt af svaranden
100 kr. för sveda och värk. Svaranden invände att målsägarens sveda och värk kan aldrig
vara värd mer än 25 öre om dagen – högst 33 öre”. Under 50 kr. ville han emellertid icke
nedpruta ersättningen.
Rätten dömde honom att ge 75 kr. till målsägaren och 25 kr. till Wislanda kommun,
samt 8 månaders straffarbete för att sona sina brott. Målsägaren fick af statsmedel
ersättning för inställelsen.
Stölderna i Spånhyltan och Kuleryd. Den 11 sistlidne Juli blef som man torde minnas
Johan Petersson i Spånhyltan, Vislanda bestulen på ett guldur och tvenne guldkedjor,
samt August Andersson i Fållen under Kuleryd, Hjortsberga sn., beröfvad 14 kronor i
kontanter och en portmonnä.
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För dessa stölder ransakades idag Thure Hjalmar Petersson-Köhlberg från Madesjö,
hvilken under senaste tiden i liknande ärenden gjort en rundresa till åtskilliga domstolar.
Köhlberg har från början varit glasarbetare. År 1900 tog han värfning vid Karlskrona
artillerikår, men rymde genast och begaf sig ut på vandring genom Blekinge, Skåne och
Småland. Infångad och afstraffad för denna pliktens väg, rymde han om igen den 8
sistlidne Maj och har sedan varit landsvägsriddare samt under sina färder plockat till sig
åtskilligt här och der.
De nu ifrågavarande stölderna erkände han villigt. Gulduret och kedjorna funnos i behåll
och tillvaratogos, när han i Halmstad blef häktad, samt öfverlemnades idag till egaren.
Köhlberg som år 1900 straffats för något tillgrepp, dömdes nu till andra resan stöld och
förvisades till stationskrigsrätten i Karlskrona att der stå inför rätta för sin senaste
rymning.

Ur Smålandsposten N:o 166 Onsdagen den 28 Oktober 1903.
Djurplågeriet å landsbygden, kan inte nog öfvervakas. En man från Spånhyltan i
Vislanda socken köpte för en tid sedan ett gammalt utslitet, stackars hästkreatur för något
mer än hudvärdet å 25 kr., med förbehåll av säljaren att genast nedslagta djuret, men
samvetslös och snål, begynte den nye ägaren att genast använda det stackars djuret i
hvarjehanda tyngre jordbrukskörslor. Det borde naturligtvis säljaren ingripa att ”sätta p.”
för tilltaget.
Betupptagarne från Skåne, har redan börjat hemkomma såväl till Vislanda som
angränsande socknar, skrifves till oss derifrån. Större sträckor betland lära å skilda håll i
Skåne vara till följd af det å senare tid myckna regnandet, stå under vatten.

Ur Smålandsposten N:o 168 Lördagen den 31 Oktober 1903.
Slagtdjur, behäftadt med tuberkler. Huru en kokropp ser ut som är riktigt illa behäftad
med tuberkler, fick enkan Augusta Svensson vid Vislanda station erfara häromdagen.
Hon hade till slagt, af en person, köpt en ko som befanns mycket angripen af
ofvannämnda åkomma. Köttet gjordes genast efter nedslagtningen oskadligt. Kon har
icke visat några särdeles uttalade tecken till sjukdom, utan är använd till allehanda
körslor. Det enda som kunnat förnimmas hade varit en efterhängsen, torr hosta. Men huru
går det med dem som hade användt detta djurs mjölk okokt?, frågar med rätta vår
korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 200 Måndagen den 28 December 1903.
Sorgligt utblottad till julhelgen, blef torparen P. Eliasson från Kolabotten under
Moshult, Vislanda socken, och hans familj. Af obekant anledning hade eld utbrutit på
vinden till boningshuset. Vid 12-tiden på natten vaknade husfadern af eldens knastrande
och när han öppnade köksdörren möttes han af lågorna, som slogo in i boningsrummet. I
sista minuten blefvo hustrun och barn väckta och undgingo att bli innebrända. Boet var,
som det sägs försäkradt blott för ett par hundra kronor, och då inget nämndvärt deraf
kunde räddas, blef den stackars familjen försatt i en mycket sorglig belägenhet.
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Ur Smålandsposten N:o 7 Torsdagen den 14 Januari 1904.
Fem stycken elgar, deraf en kalf, tyckas hafva valt till vistelseort Piggaboda utägor i
Vislanda socken. På sjön Tjurkens istäcke göra de sina promenader ut på en större ö i
nämnda sjö och synes ej vara menniskorädda.

Ur Smålandsposten N:o 21 Måndagen den 8 Februari 1904.
Tvenne bröder i Vislanda, Hans och Arne Ohs, båda åldriga män, har aflidit så tätt efter
hvarandra att de fått den sista hvilan i två bredvid hvarandra belägna grafvar.
Lönande körslor, finnes nu i Vislandatrakten, påstår en vår korrespondent, som försäkrar
att häst och karl tillsammans ofta förtjenar 6 à 10 kr. om dagen under nuvarande slädföre.
Då kommunalutskylderna i Vislanda äro stora och nu snart skola betalas, kommer detta
tillfälle att förtjena pengar mycket välkommet, tillägger korrespondenten.

Ur Smålandsposten N:o 59 Lördagen den 16 April 1904.
När man är nyfiken. Då kontinentaltåget härom qvällen på nedgående passerade
sträckan Alfvestad-Vislanda, stoppade det af någon anledning ute på linien. Nyfikenheten
att få veta orsaken blef tre passagerare för stark, och de hoppade af tåget ned på banvallen
för att kunskapa. Knappt hade de emellertid nått marken, förrän tåget rusade vidare,
lemnande de nyfikna snopna qvar på banvallen, berättar en meddelare för D.N.

Ur Smålandsposten N:o 66 Torsdagen den 28 April 1904.
Dödsfall. I söndags afled i sitt föräldrahem i Vislanda 20-årige ynglingen Emil Flink,
son till förre lokomotivföraren å Karlshamn-Vislanda jernväg Sven Johan Nilsson-Flink.
Det var den siste qvarlefvande af sex syskon som sålunda rycktes från den åldrige fadern.
Denne har nemligen förut inom loppet af tio år måst till grafven följa fyra söner och en
dotter äfvensom sin hustru, samtliga offer för den förfärliga lungsoten.
Den nu senast aflidne drabbades, såsom på sin tid i tidningarna omtalades, för omkring
tre år sedan, af en svår olyckshändelse under det att han under resan som bromsare å
Vislanda-Bolmens jernväg, genom förskjutning af lasten hvarå han var placerad,
knuffades ner å banvallen samt öfverkördes och massakrerades ytterst svårt. Amputation
af ena armen och ena benet måste företagas och sväfvade han under läkarebehandlingen
länge mellan lif och död. Efter tillfrisknandet har han å Ljungby jernvägsstation deltagit i
de kontorsgöromål, som han med hänsyn till sin invaliditet kunnat utföra.

Ur Smålandsposten N:o 67 Lördagen den 30 April 1904.
Wislanda marknad, som hölls igår, bevistades af mycket folk och hade rik tillförsel på
kreatur. 12 qv. oxar gällde 300-350 kr., 14 qv. 350-400 kr., samt goda kor i 130-160 kr.
Handeln med kreatur gick raskt undan. Handlandena i de otaliga bodarne och stånden
voro icke öfver sig belåtna med sin dag. Ordningen var på det hela taget god.
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Ur Smålandsposten N:o 69 Onsdagen den 4 Maj 1904.
Ficktjufvar, synes ha hedrat Vislanda marknad med sin närvaro. Torparen J. Lindblad
från Brohult blef frånstulen sin portmonné innehållande 13 kronor, en annan person
förlorade sitt fickur. Många andra småstölder begingos.

Ur Smålandsposten N:o 90 Måndagen den 13 Juni 1904.
Sjelfmord. I lördags morse vid 8-tiden anträffades förre grenadieren Sven Malm i
Vislanda, hängande död i vedboden till den backstuga, der han var inneboende. Malm
som var född 1839 och sedan april 1903 änkling, hade de senaste dagarna gått berusad
och dagen före sjelfmordet uttalat att han då varit hos fattigvårdsstyrelsens ordförande
med begäran att få afflytta till fattighuset, enär han ej tilltrodde sig längre kunna försörja
sig sjelf. På framställning derom af kronolänsman C. E. Hjertquist, som igår höll
polisförhör i saken, har länsstyrelsen i Wexiö medgifvit att liket får utan rättsmedicinsk
undersökning begrafvas.

Ur Smålandsposten N:o 105 Måndagen den 11 Juli 1904.
Hvar finnes mannen? Måndagen den 4 dennes bortgick från sitt hem i Örnhyltan i
Vislanda socken hemmansegaren Karl Magni Svensson utan att sedan hafva sports till
någonstädes, död eller lefvande, ehuru man hvarje dag sökt efter honom. Kl. 7 på aftonen
sagda dag hade han setts passera förbi Brohults Nygård mot Sjöbacken. Sedan dess har
ingen sett honom. Hos slägtingar i Fosterkulla i Virestad, dit man misstänkt att han
möjligtvis begifvit sig, har han icke varit synlig.
Svensson som är född 1874 samt har hustru och två barn, är egare af ¼ mtl. Örnhyltan
sedan 1901. Han är klen till växten, mager och blek samt något skulhärad, har ovalt
ansigte och mörkt hår. Han är omkr. 160 cm. lång. Vid bortgåendet var han iklädd låg
svart hatt utan foder samt mörkbruna stamptygskläder, pjexor, blåblommigt förhänge,
uppstående krage och randig blus.
Den, som kan lemna upplysningar om mannen, må vända sig till kommissarien C. E.
Hjertquist i Alfvestad.

Ur Smålandsposten N:o 108 Lördagen den 16 Juli 1904.
Ett nytt lokomotiv, har styrelsen för Karlshamn-Vislanda jernväg beslutat inköpa från
Nydqvist & Holms verkstad i Trollhättan. Lokomotivet skall vara ett fyrkoppladt
tanklokomotiv med boggie. Priset är 25,600 kr. och leveranstiden 15 mars 1905,
meddelar ”Karlshamn”.

Ur Smålandsposten N:o 111 Torsdagen den 21 Juli 1904.
Aflysta samfärdsleder. Bygdevägen från Gäddeboda i Agunnaryd till Vermanshult i
Vislanda är för ombyggnad af Gäddeboda bro aflyst 25/7 – 6/8 och äro vägfarande
hänvisade att fara antingen öfver Målensås – Liatorp eller Granhult – Målaskog.
Bygdevägen vid Bjellebergs qvarn i Vislanda är aflyst för trafik 6/8 – 19/8 för
ombyggnad af qvarnbroarne.
Resande kommer under tiden taga vägen öfver Vermanshult – Haghult.
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Ur Smålandsposten N:o 139 Onsdagen den 8 September 1904.
”Nymanierna” i Röshult. I Röshult, Vislanda socken, finnes en s.k. gammalläsare,
anhängare af den bekante väckelsepredikanten prosten Nymans läror. Dessa
gammalläsare förkastar den nya ritualen, den nya öfversättningen af bibeln och besöka
derför icke församlingens allmänna gudstjenst. Vidare hysa de samvetsbetänkligheter mot
all världslig läsning, och kunna derför icke förmås att sända sina barn i socknens skolor.
Barnen undervisas i hemmen af föräldrarna i kristendomskunskap. Vid förhör, som af
församlingens presterskap anstälts med dessa barn, har inte egentligen kunnat anmärkas
mot deras insigter i kristendomens hufvudstycken. I profana ämnen visade de sig deremot
temligen okunniga.
Flere gånger har ifrågasatts att använda allvarliga åtgärder mot de tredskande föräldrarne. Men just på grund af anledningen till deras tredska har man dragit sig för att
gripa till det yttersta medlet, som i liknande fall står vederbörande till buds, nemligen att
taga barnen från föräldrarna. Stiftets biskop, som vid senaste visitationen i pastoratet
sökte upplysa de senare och deras villfarelse, anbefallde också att i det längsta använda
milda åtgärder.
Nyligen lär församlingens kyrkoherde haft de tredskande Röshultsborna samlade i
skolhuset för öfverläggning utan att dock lyckas bringa dem till sundare tankar.

Ur Smålandsposten N:o 141 Måndagen den 12 September 1904.
En kostbar påsyning. Tråkigt ter sig betinget för entreprenören C. M. Johannesson från
Röckla i Vislanda, som å auktion af häradsvägsbroning åtagit sig en del väganläggning å
nya häradsvägen Lindås – Eneryda, skrifves till Sm. P:n. Efter fullbordadt, då
Johannesson trodde sig till alla delar väl utfört värf, påsyntes vägkommitterade icke
mindre än 1,000 lass grus eller makadam. Johannesson ämnar icke nöja sig med detta
åläggande.

Ur Smålandsposten N:o 142 Onsdagen den 14 September 1904.
Inbrottsstöld, begicks nyligen i en källare hos banvakten P. Magnusson i Mörhult,
Vislanda. För tillfället förvarades i källaren endast bröd, hvaraf tjufven tillgrep några
kakor. Namnet på denna tjuf lär enligt ryktet vara ”Smålands-Kalle”, skrifves till Sm.P:n.
Aflyst landsväg. Till följd af inträffadt ras å den s.k. Skördvallsbron å landsvägen
mellan Alfvestad och Gottåsa är nämnda landsväg å sträckan mellan korsvägen vid
Hönetorp och Gottåsa nu aflyst för trafik intill den 2 nästa november och äro vägfarande
hänvisade till att under tiden taga vägen öfver Ströby och Grimslöf.

Ur Nya Wexiöbladet N:o xxx Måndagen den 19 September 1904.
En allvarsam olyckshändelse, som kunnat hafva ännu svårare följder, inträffade i
lördags vid Vislanda station. En af ångsågsbolagets körkarlar, Johan Söderström
derstädes skulle med biträde af en annan arbetare lossa en vagnslast stockar och köra dem
fram till sågen. Körkarlen var vid dåligt humör dagen efter marknaden och blef ond på
hästen, därför att denne ej kunde stå absolut stilla, tack vare flugorna som plågade honom.
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Körkarlen skulle emellertid ”lära hästen att stå still” hvarvid det ej bar sig bättre, än att
den förstnämnde föll öfver skaklarna bakom hästen, som blef skrämd och satte af i sken.
Drängen erhöll flere krossår i hufvudet och forslades i går morse in till Vexiö, där
operation genast företogs.
Tillkallad läkare från Elmhult konstaterade, att inga inre skador förefunnos, och Dr
Karström trodde, att något framtida men af olyckan skulle den skadade ej få. En
allvarsam varning för honom bör det i alla fall utgöra, att ej i onödan misshandla djuren.
Vislanda höstmarknad var i år som vanligt ganska talrikt besökt, och handeln i bodar
och stånd gick jämförelsevis bra, då man betonar att nästan lika många säljare som köpare
numera finnes på marknaderna. Priset å dragoxar var för 13 kv. 400-450 kr., 12 kv. 350400 kr. och 11 kv. 300-375 kronor. Kor betaltes med 200 kr. då de voro i kalfställning.
Några mindre fickstölder anmäldes. Så mistade en person 17 kr., en annan 8 kr. o.s.v.
Ett slagsmål uppstod som resulterade i, att bråkmakarna, några mindre väl kända
ynglingar från samhället, fingo krypa i kurran, hvarjemte de komma att rätteligen åtalas.

Ur Smålandsposten N:o 146 Onsdagen den 21 September 1904.
Mellan hästen och vagnen, tvärs öfver skaklarna, föll en af ångsågsbolagets i Vislanda
körkarlar i lördags. Han skulle försöka stäfja sin häst som, oroad af flugor, icke ville stå
stilla. Hästen blef skrämd och satte af i sken. Körkarlen blef så illa tilltygad, att han måste
forslas in till Wexiö lasarett.

Ur Smålandsposten N:o 149 Måndagen den 26 September 1904.
Stöld. Såsom förut omnämndt har kronolänsman Hjertquist den 23 dennes för stöld
häktadt och till länsfängelset i Wexiö införpassat f.d. åkaren och hemmansegaren Sven
Jonasson i Vislanda, som dels af byggnadsentreprenörerna G. Stenberg och Carl A.
Kjellberg i Alfvestad, stulit ett mindre parti panelbräder från ett i närheten af Vislanda
station under byggnad varande skolhus. Dels från ångsågsbolaget i Vislanda tillgripit
sågstockar, bräder och annat virke.
Jonasson har vid hållet polisförhör erkänt stölderna, som han under sommaren och
hösten nattetid begått.
Han uppgifver sig emellertid ej hafva varit den ende, som stulit från ångsågsbolaget,
utan uppgifver att hvarje arbetare derstädes, när han går hem under mörka qvällar, alltid
medför något virke från sågen.
Jonasson som är född 1858 i Fållen Vislanda, är förut straffad för inbrottsstöld.

Ur Smålandsposten N:o 158 Onsdagen den 12 Oktober 1904.
För stöld, andra resan, dömdes idag af Allbo häradsrätt Sven Jonasson från Vislanda, till
3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.
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Ur Smålandsposten N:o 163 Torsdagen den 20 Oktober 1904.
Två konfirmationskamrater, tidigt skördade af döden. Omkring 16-åriga flickorna
Anna Cornell från Mjöhult, samt Jenny Nilsson från Brohult i Vislanda, hvilka för
sommaren haft arbete vid betskötseln i Östergötland, hafva på kort tid aflidit. Jenny
Nilsson af lungsot, och Anna Cornell af nervfeber, skrifves till Smål. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 176 Lördagen den 12 November 1904.
Väghållningsfrågor. På ansökan af vägstyrelsen har k. bfhde i Kronobergs län bifallit
framställningen om byggandet af Skördvallsbro belägen mellan Vislanda och Gottåsa,
med endast fyra meters bredd mellan broräckena.

Ur Smålandsposten N:o 11 Torsdagen den 19 Januari 1905.
Slagtaren, Otto Nyh från Applamoen i Vislanda, hvilken är en särdeles skicklig slagtare
och dertill en verklig djurvän. Han slagtar icke något utan att använda slagtmask, och har
af Kronobergs läns djurskyddsförening nu erhållit 20 kr. Nyh kommer säkerligen
fortfarande att visa sig fullt värdig premien, skrifver en korrespondent till Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 14 Onsdagen den 25 Januari 1905.
Tågmissöde. I tåget n:r 5 norrifrån till Wislanda gick igår postvagnen varm, hvadan den
fick frånkopplas tåget och stanna i Wislanda, der arbetare från Alfvestad och Elmhult
beordrades för att reparera. Posten öfverflyttades i en 2:a klass kupé och tåget försenades
28 minuter.

Ur Smålandsposten N:o 38 Onsdagen den 8 Mars 1905.
Nedbrunnen ladugård. Ladugården i Danielsboda, ett torpställe under Vislanda
prestgård nedbrann i måndags f. m. Boskapen lyckades man lösgöra i sista ögonblicket så
att intet kreatur kom till skada. Orsaken till eldens uppkomst är obekant. Den lär ha
uppstått vid 10-tiden, skrifves till Sm. P:n.
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Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 11 Mars 1905.
Helsovårdsstadga för Vislanda stationssamhälle. Sedan förre provinsialläkaren G. A.
Sjödahl i Wexiö upprättadt förslag till helsovårdsstadga för Vislanda stationssamhälle,
hade kommunalnämndens ordförande den 19 sistlidne februari, utlyst ett sammanträde
med husegarna vid stationen, varvid detta förslag enhälligt antogs. Ärendet kommer att
ytterligare behandlas vid den blifvande marsstämman.

Ur Smålandsposten N:o 41 Måndagen den 13 Mars 1905.
Till Amerika. Öfver ett dussintal unga personer reste igår från Vislanda med Amerika
som mål, skrifves till oss.
En som ej försummat sin tid, kan man med skäl säga om landtbrukaren Ernst Svensson,
Götheslida i Oby, Vislanda, är. Blott adertonårig arrenderade han ¼ mtl, som han sköter
sjelf, med så liten hjelp som möjligt. Tager man så i betraktande att han tillträdde arrendet
för 2 år sedan, finner man att intresset för jordbruk finnes hos den ynglingen, skrifves till
Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 49 Måndagen den 27 Mars 1905.
Teater i Vislanda. Den mycket bekanta pjesen ”Wärmländningarne” spelades i torsdags
e.m. af Bergmanska sällskapet å goodtemplaresalen i Vislanda, hvargenom bereddes en
nöjsam afton för den lokalen till sista plats fyllande publiken, hvilket genom ihållande
applåder gafs sitt bifall till känna, skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 60 Lördagen den 15 April 1905.
Nytt lokomotiv. Herrar Nydström & Holm i Trollhättan har i dagarna till KarlshamnVislanda jernväg i dagarna levererat ett nytt boggielokomotiv, bärande N:r 5 för ett pris af
25,650 kr.
Till samma jernväg har, meddelar ”Karlshamn”, Ljunggrens Mek. verkstad levererat en
kombinerad I och III klassens personboggievagn för 17,200 kr., häri ej inberäknade de
axlar och hjul bolaget själv tillsläppt. Såväl I som III klass är ytterst väl inredd och
motsvarar väl nutida krav på elegans och beqvämlighet.
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Ur Smålandsposten N:o 71 Lördagen den 6 Maj 1905.
Olyckshändelse. En åttaårig son till torparen Jonas Danielsson, Stubbön under Sjötorpet
i Vislanda, hade igår jemte tvenne andra minderåriga bröder, efter slutad potatissättning
för dagen ensamma fått lof att köra en af A. Lindell i Lindön lånad häst. De hade inte
hunnit långt förrän de välte, med den påföljd att en af dem bröt venstra armen af sig. Han
vårdas nu å Wexiö lasarett. De båda andra bröderna fingo mera lindriga skråmor.

Ur Smålandsposten N:o 79 Lördagen den 20 Maj 1905.
Ihjelklämd mellan två buffertar. Bokhållaren hos ångsågsbolaget i Vislanda, Anton
Karlsson skulle i torsdags afton passera öfver jernvägsspåret vid Vislanda station. Han
befann sig just emellan två vagnar, som stodo på en meters afstånd från hvarandra, då den
ena vagnen fick en knuff så häftig, att vagnarne sammanstötte och Karlsson ihjelklämdes
mellan två buffertar.
Bröstkorgen krossades och den olycklige nedföll död utan att gifva ett ljud ifrån sig.
Eftertelefonerad läkare från Alfvestad kunde endast konstatera dödsfallet. Den så
oförmodadt bortryckte efterlemnar maka och fyra vuxna döttrar i den djupaste sorg. Han
var född 1849.

Ur Smålandsposten N:o 81 Onsdagen den 24 Maj 1905.
Dödsfall. Lokomotivföraren vid Wislanda-Bolmens jernväg, Bernhard Svensson, afled
sistliden söndag, närmare 68 år gammal.
Den aflidne, som förut varit bosatt i Karlshamn och anställd vid Karlshamn-Wislanda
jernväg var i sitt kall nitisk och plikttrogen, till dess sjukdom alltmera nedbröt hans
krafter och nu slutligen nedlagt honom på dödsbädden. Han sörjes närmast af maka samt
barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Ur Smålandsposten N:o 85 Onsdagen den 31 Maj 1905.
En högtidlig begrafning, firades i Karlshamn förliden söndag, då stoftet efter aflidne
lokomotivföraren vid Wislanda-Bolmens jernväg, Bernhard Svensson af anhöriga och
kamrater fördes till den sista hvilan. Samlingen skedde vid jernvägsstationen dit kistan
hade anländt från den aflidnes hem i Wislanda, i en för ändamålet med grönt och med
blommor prydligt dekorerad vagn. I processionen, hvilken företräddes af Sveriges
lokomotivförares och eldareförenings vackra standar, buret af en lokomotivförare,
märktes som deltagare trafikchefen vid Wislanda-Bolmens jernväg, samt representanter
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från maskinafdelningarna vid Wislanda-Bolmens, Halmstad-Bolmens och KarlshamnWislanda jernvägar.
Bland de talrika kransar, hvilka uppgick till 22 st., som nedlades å den aflidnes graf
märktes dylika kamrater af ofvannämnda jernvägar och maskinafdelningar, samt från
tjenstemännen vid Ljungby station och tågpersonalen vid V.B.J., alla försedda med
inskriptioner, vittnande om den aktning och tillgifvenhet ”Gubben Svensson” tillvunnit
sig af alla som han kommit i beröring med. En vacker krans från jernvägens trafikchef
märktes följande inskription ”Ljuft slumrar den, som hvilar i medvetandet om en
mångårig, trogen och erkänd pliktuppfyllelse”.
Med lokomotivförare Svensson bortgick en af Sveriges äldsta lokomotivförare. Född
den 10 september 1837 var han vid sin död nära 68 år. Hans tjenstgöring å lokomotiv var
mer än 40-årig eller närmare angifvet sedan år 1863, då han erhöll anställning vid BoråsHerrljunga jernväg. Ordinarie lokomotivförare vid Karlshamn-Wislanda 1873, transporterades han till enahanda befattning vid Wislanda-Bolmens jernväg 1890 och har han
under alla dessa år nitiskt och plikttroget skött sina ansvarsfulla åligganden, skrifves till
Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 100 Lördagen den 1 Juli 1905.
Död under sömnen. Omkring 50-årige torparen Gustaf Petersson från Lönshult
Södregård, Vislanda, var i måndags eftermiddag framme vid gården i något ärende och
biträdde då vid ett hos hemmansegaren J. Svensson pågående arbete. Petersson kände sig
plötsligt illamående och sade sig fortast möjligt behöfva gå till sängs. Så fort ske kunde
gaf han sig i sällskap med en slägting till sitt omkring 800 m. från gården belägna hem.
Så snart han lagdt sig, föll han i dvala, och skyndsam läkarehjelp kunde ingenting uträtta,
utan efter ett dygns oafbruten letargi var han död. Petersson som alltid haft god helsa och
som var enkraftig och arbetsam man, efterlemnar maka och barn.
Dåligt med fruktskörden, blir det i år i Vislandatrakten, ity att frostfjärilen alldeles
förstördt träden, skrifves till Sm. P:n.
Missfoster. En kalf med två hufvuden framfödde nyligen en ko i Tubbaremma i
Vislanda. Kon måste nedslagtas, skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 102 Onsdagen den 3 Juli 1905.
Barnamord. Ett tre veckor gammalt barn hittades i söndags ute på Oby egor, i föruttnadt
tillstånd. Midsommardagen hade man derstädes varseblifvit en qvinna som bar ett barn på
armen. Denna qvinna har sedan dess varit osynlig. Kronolänsman Hjertquist höll igår
polisförhör angående saken.

Ur Smålandsposten N:o 110 Onsdagen den 19 Juli 1905.
Barnamord. I Malmö har af stadsfiskalen derstädes häktadts för i Vislanda begånget
barnamord, Carolina Andersson från Malmö, hvilken öfversändts till länsfängelset i
Wexiö, för undergående af ransakning inför Allbo häradsrätt.
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Ur Smålandsposten N:o 115 Torsdagen den 27 Juli 1905.
Postalt. Postkontor öppnas i Vislanda den 1 oktober och samtidigt indrages poststationen
derstädes.
Lantbrefbäringslinie har från den 1 dennes inrättats från Hjortsberga till Karlstorp och
från den 1 augusti har det inrättats en linie emellan Vislanda och Bjelleberg, förbi Lindås
kyrkoby med trenne turer i veckan, nemligen tisdag, torsdag och lördag.

Ur Smålandsposten N:o 117 Måndagen den 31 Juli 1905.
Mjeltbrand. K. bfhde i Kronobergs län har förklarat torplägenheten Södra Madhem
under Ströby Jonsgård i Skatelöfs socken, smittad af mjeltbrand.

Ur Smålandsposten N:o 123 Torsdagen den 10 Augusti 1905.
Ransakning å Wexiö cellfängelse.
Inför Allbo häradsrätt den 9 augusti.
(Ordf. häradshöfding Th. Blix)

Barnamord. Ransakning företogs idag med ogifta fabriksarbeterskan Carolina Andersdotter från Malmö, som häktats för ett inom Vislanda socken begånget barnamord. Af
förhöret framgick att Carolina Andersdotter den 9 juni detta år i sin bostad i Malmö
framfödt ett gossebarn. Såväl barnets fader som hon sjelf hade emellertid saknat medel att
underhålla barnet, hvarför den tilltalade beslutat att någonstädes bortackordera det.
Genom försäljning af sin klocka och flera andra saker hade hon skaffat sig pengar och
tänkte då resa till Kristianstad, der en syster till barnets fader bodde, och om hvilken det
hade varit tal, om att hon skulle taga barnet.
Midsommaraftons morgon skulle resan företagas. Den häktade kom emellertid af någon
anledning ej med det ämnade tåget, men beslöt då istället att resa till sin hemort i
Vislanda för att der söka bortackordera sitt barn.
Vid ankomsten till Vislanda och på vägen från stationen hade hon känt sig öfvergifven
af sorg öfver sin svåra ställning och kommit på tanken, om det ej vore det bästa att genast
afdagataga barnet, det skulle då slippa lida och hon sjelf finge sedan taga sig fram ensam
så godt hon kunde. Då hon hade kommit till den s.k. Hönetorpsån omkring 2 km. från
Vislanda jernvägsstation hade hon med barnet, som hon bar inlindadt i en schal på armen,
gått ned ett stycke utefter ån till en der gräfd kanal och satt sig å kanten af denna och
funderat på bästa sättet att förgöra den lille. Så hade hon suttit omkring en timme, då hade
hon plötsligt fattadt barnet med båda händerna och fört ned det i vattnet, men genast
släppt sitt tag och hastigt skyndat bort från platsen.
Derifrån hade hon begifvit sig till ett närbeläget torp, benämndt Kringlehall, hvars
innehafvare hon sedan sin barndom varit bekant med och der vistats ett par dagar. Hon
hade sökt dölja all sinnesrörelse, men inom sig plågats af häftig ånger och såsom hon
sade, ”känt med sig, att hon ej skulle blifva utan straff för det hon gjort sitt lilla oskyldiga
barn”.Efter tre dagars vistelse på Kringlehall hade hon åter rest till Malmö. Upptäckten af
brottet hade skett genom att i kanalens vatten barnets döda kropp hittats, men i så stark
förruttnadt tillstånd, att en företagen rättsmedicinsk undersökning ej kunde bringa något i
dagen om dödsorsaken.
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Den häktade syntes under ransakningen alldeles förkrossad och djupt ångerfull och
svarade öppet och utan omsvep på domarens alla frågor.
Som vittnen hördes torparen Peter Nilsson o.h.h. Katarina Nilsson på Kringlehall,
skrädderiarbetarne Göran och Daniel Johansson från Vislanda samt bundtmakaren Peter
Nilsson och hans hustru, båda från Malmö.
Intet af vittnena hade något af vigt att meddela i målet, men alla vitsordade Carolina
Andersdotters afgifna berättelse i de stycken, i hvilka de kände sakens förlopp.
Målet öfverlemnades af allmänne åklagaren, kronolänsman Hjertquist, under yrkande
om ansvar för planlagdt mord.
Efter en längre öfverläggning föll rättens utslag, som lydde på lifstids straffarbete och
ständig förlust af medborgerligt förtroende.

Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 24 Augusti 1905.
Vislanda föreläsningsförening, bildade vid igår qväll hållet möte i byggnadsföreningens
lokal i Vislanda. Stadgar antogos och årsafgiften bestämdes till 1 kr. Val af styrelse
uppsköts till nästkommande onsdag.

Ur Smålandsposten N:o 133 Måndagen den 28 Augusti 1905.
Slagsmål om lingonplockning. Arrendatorn Karl Gustafsson i Vermanshult, Vislanda,
påträffade häromdagen i sin hage tre karlar, fader och två söner, som plockade lingon.
Männen som voro beväpnade med bössor, tillsades beskedligt att upphöra med
lingonplockningen och gå sin väg. Till svar härpå hotade de arrendatorn med stryk, och
då han ej aflägsnade sig, blef han kullslagen och örfilad. Lingonplockarna förflyttade sig
härpå in i nästa hage, der de fortsatte lingonplockningen, och läto arrendatorn gå hem
med hvad han fått, mannen som var ute med sina söner och bad sig så fräckt åt, lär förut
ej hafva det bästa rykte om sig, meddelas Smål.-P:n.

Ur Smålandsposten N:o 146 Onsdagen den 20 September 1905.
Å Vislanda marknad, den 15 dennes var mycken boskap tillförd och handeln gick äfven
der raskt undan. Marknaden betecknades som god för säljarne, äfven om priserna icke
voro öfver sig höga.

Ur Smålandsposten N:o 151 Torsdagen den 28 September 1905.
Teater i Vislanda. Bergmanska sällskapet gaf i tisdags å goodtemplarelokalen i
Vislanda ”Hattmakarens bal” och igår å samma ställe ”Anna-Stina i Stockholm”. Föreställningarne hade båda qvällarne samlat en talrik publik, såväl salen som läktaren voro
intill sista plats fyllda, skrifves till oss.
Olyckshändelse. Då landtbrukaren Samuel Petersson i Tubbamåla, Vislanda, i måndags
var på väg till Vislanda station, ryggade hästen utmed en ny bro vid Qvarnabacken och
slet sig lös från vagnen med den påföljd att Petersson, som höll fast i tömmarne rycktes
framstupa öfver vagnen, hvarvid han slog sig ganska allvarligt, men då ej så att någon
fara för lifvet föreligger, skrifves till oss.
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Ur Smålandsposten N:o 166 Onsdagen den 25 Oktober 1905.
Vislanda föreläsningsförening, börjar sin verksamhet börjar sin versamhet nästkommande söndag, då de såsom föreläsare synnerligen populäre rektor W. Ekedahl från
Kristianstad föreläser öfver det intressanta ämnet ”Hvari består det stora i Sveriges
storhetstid”, se annons! Under innevarande hösttermin kommer derjemte föreläsningar att
hållas af kyrkoherde Jakobsson, Ivetofta, öfver ämnet ”Alkoholspörsmålets betydelse för
samhället”. Kyrkoherde Källblad, Hjärsås öfver ämnet ”Fosterland och fosterlandskärlek”
Adjunkt Sjövall, Lund öfver ämnet ”Brytningsåren 1809-10 i Sveriges historia”.
Dessutom kommer ytterligare två föreläsningar med ännu ej bestämda föreläsare att
framföras. Föreningen har redan vunnit ganska stor tillslutning.

Ur Smålandsposten N:o 181 Måndagen den 20 November 1905.
Stölder, har sedan flera år föröfvats i trakten af Vermanshult och Ulfsboda, Örnhult m.fl.
platser i Vislanda socken, utan att man ännu lyckats komma tjufven eller tjufvarne på
spåren. För någon tid sedan bortstals nästan allt fläsket efter en slagtad gris, förvarad å
vinden till ett torpställe, der ett par dagar förut hållits graföl efter en derstädes afliden
qvinna. Ingen hade i natten märkt bullret efter fläsktjufven, som hade praktiserat sig in
genom ett fönster. Fårstölder hända allt som oftast. I höst har från en odling i
Vermanshult bortstulits flere åkerlass hafvre, som var uppsatt i s.k. långtrafvar. Allas
misstankar ifråga om dessa stölder m.fl. som föröfvats i orten, äro, antagligen med rätta
rigtade mot en viss person, men tyckes denne ej vara lätt att afslöja, skrifves till oss.
Elgar. En mycket tyst och som man väl får tro fredlig vintervistelse hafva 3 stycken
elgar valt å en ö, Storö kallad i sjön Tjurken. Öns omfång lär vara 80 tnld. Jägare hafva
flere gånger i höst observerat dessa skogens högdjur. Kortaste afståndet som de ha att
simma till och från ön är minst 500 meter.

Ur Smålandsposten N:o 21 Torsdagen den 8 Februari 1906.
Skadestånd. Med underrätternas utslag beträffande beloppets storlek har k. mt. ålagdt
Karlshamn-Vislanda jernvägsaktiebolag ett till packmästaren Axel Robert Danielsson
enka och omyndige son erlägga en skadeersättning af 420 kr. i hvaraf hälften skall betalas
till enkan så länge hon lefver ogift och hälften till sonen till uppnådda 18 års ålder, dock
med afdrag af pension. Därjemte skall bolaget betala 60 kr. i rättegångskostnader.
Packmästaren A. R. Danielsson blef som bekant utan eget förvållande å Karlshamns
bangård öfverkörd af en jernvägsvagn, hvarvid han erhöll så svåra skador, att han kort
derefter afled.

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 10 Februari 1906.
Karlshamn-Vislanda jernväg, har i dagarna fått sin personvagnsmateriel tillökt med
tvenne stycken nya III klassens vagnar. Vagnarna som äro levererade af Ljunggrens
mekaniska verkstad i Kristianstad, d. v. s. af synnerligen ovanlig längd i förhållande till
förutvarande enkla III klass vagnar. De utmärka sig i öfrigt för en jemn och säker gång
och tidsenlig inredning, äro luftiga och beqväma samt försedda med uppvärmningsapparater medelst ånga. Vagnarna besigtigades i onsdags af statens maskininspektör,
baron Lejonhufvud, hvarefter de komma att insättas i persontågen.
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Ur Smålandsposten N:o 49 Torsdagen den 29 Mars 1906.
Hyllad kommunalman. Handlanden A. Lindahl i Vislanda hvilken i lördags fyllde 50
år, blef då af sina vänner i samhället hedrad med en fest, afsedd att gifva uttryck åt
vederbörandes tacksamhet för den nit och den omsorg hr. Lindahl ådagalagt i kommunens
tjenst.

Ur Smålandsposten N:o 55 Måndagen den 9 April 1906.
Ett djerft språng, gjordes i lördags afton af en passageraresom af misstag i Alfvestad
påstigit nedgående kontinentaltåget, ehuru han skulle norrut. Enligt medresandes berättelse till konduktören hoppade han, sedan felet upptäckts utan att af dem kunna hindras af
det snabbgående tåget, några kilometer före ankomsten till Vislanda. Från sistnämnda
station företagen undersökning utefter banan till Alfvestad har ej ledt till någon upplysning om våghalsens öde, skrifves till Smål. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 66 Måndagen den 30 April 1906.
För Ångsågsfabriksaktiebolagets, har till k. bfhde i Kronobergs län stiftelseurkund
ingifvits af herrar G. Frostensson och N. J. Gummesson i Liatorp. Emil Svensson och B.
Björnsson i Vislanda, och Walfrid Jönsson i Borrby.
Bolaget skall hafva till ändamål att efter inköp af ångsågsbolagets i Vislanda byggnader,
ångsåg, qvarn, samt delar af egendomar, skogar m.m., drifva sågverksrörelse och dermed
sammanhängande fabriksverksamhet. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50,000 och högst
150,000 kr., och hvarje aktie lyda å 2,500 kr.
Vislanda marknad, den 27 april var ovanligt talrikt besökt, i synnerhet af kreatursuppköpare. Så afsändes åt olika håll ej mindre än 27 vagnslaster kreatur. Priserna voro
ganska höga och efterfrågan rent af enorm. 11 qv. oxar betaltes med 275-300 kr., 12 qv.
350-400 kr., 13 qv. 400-450 kr., kalfkor betingade 100-160 kr. Öfver handeln i bodar och
stånd klagades allmänt af respektive innehafvare. Några fickstölder, ett par å ganska
afsevärda belopp anmäldes. För öfrigt var ordningen hela dagen den bästa, skrifves till
Sm. P:n.
Vislanda föreläsningsförening, hade den 28 april ordinarie årssammanträde hvarvid
ansvarsfrihet beviljades för föreläsningsåret 1905-1906. Föreningen räknar nu 161 medlemmar. 10 föreläsningar har hållits och varit talrikt besökta. I inträdesafgifter 10 öre har
erlagts kr. 67:40.
Af styrelse och revisionsberättelse framgick, att utgifterna öfverstigit inkomsterna med
kr. 14:35 men då statsbidrag å 250 kr. finnes att lyfta kan föreningens ekonomiska
ställning anses vara god. Den afgående styrelsen omvaldes och till suppleant utsågs
bankdirektör Wikström och handlaren Emil Svensson. Till revisorer valdes
handelsbokhållaren Ernst Svensson och Emil Lindahl med herrar Gustaf Petersson och P.
O. Lundin som suppleanter.
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Ur Smålandsposten N:o 67 Onsdagen den 2 Maj 1906.
Eldsvåda, utbröt natten till i måndags i ett uthus, tillhörigt enkefru Sofia Carlsson vid
Vislanda station. Elden varsnades vid 2-tiden på morgonen och inom 1½ timma var
byggnaden nedbrunnen till grunden. Tack vare vindstilla och ett ihållande starkt regn
kunde elden begränsas, hvilket anses torde blifva svårt nog, emedan flera lättantändliga
byggnader funnos i närheten. Byggnaden jemte en del deri förvarad lösöre var försäkrad i
bolaget Thor. Hur elden uppkommit är obekant.
Tåghastigheten å Karlshamn-Vislanda jernväg. Som förut nämdts företogs i fredags
och lördags besigtning å Karlshamn-Vislanda jernväg, med all dertill hörande material i
anledning af styrelsens framställning angående ökandet af tåghastigheten från 30 till 40
km. i timmen.
Besigtningsmännen hafva tillstyrkt framställningen såsom allmänt omdöme uttalat, att
banan är väl lyftad och justerad samt den rullande materielen på ett tillfredställande sätt
underhållen, hvadan en ökad tåghastighet med mindre kompletteringar lämpligen kan
ordnas. Ärendet skall nu afgöras af Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Ur Smålandsposten N:o 68 Torsdagen den 3 Maj 1906.
Stölder å Vislanda marknad. Förutom en del smärre stölder som föröfvades å
marknaden, blef en landtman bestulen på jemna 400 kr. Han hade sålt ett par fina oxar för
nämnda summa, som genast efter mottagandet blef honom frånstulen. Den stackars karlen
grät i grämelse öfver det skedda.
Ett vidt utgrenadt tjufband, antagligen skåningar, observerades tidigt på dagen af bevakningen, annars hade nog bytet för dagen blifvit betydligt större, skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 5 Maj 1906.
En olycklig åktur. Då i tisdags förre hemmansegaren Johan Månsson från Lindås i
Vislanda skulle köra ned till stationen, hade han af okänd anledning ramlat af åkdonet och
han hittades i vägkanten i närheten af Kyrkeryd, skadad i fallet så illa att han var sanslös.
Så fort ske kunde, transporterades den skadade till Wexiö lasarett.
Eldsvåda. I onsdags förmiddag nedbrann till grunden en delvis nybyggd stor ladugård af
trä tillhörig hemmansegaren Johan Svensson i Lönshult, Vislanda. Anledningen till
olyckan var någon ovarsamhet med sprängämnen vid stensprängningen nära ladugården.
En stor mängd menniskor kom i hast till brandstället och lyckades med möda rädda i
närheten varande svårt hotade byggnader. Alla djuren räddades. Mörhults folkskolebarn
deltogo under sin lärares ledning med berömvärdt nit i släckningsarbetet.

Ur Smålandsposten N:o 85 Onsdagen den 6 Juni 1906.
Silfverbröllop, från Elmhult meddelas oss: Silfverbröllop firades annandag pingst af
direktören A. Rathke å Idhult, förr i Vislanda, och hans maka född Lindahl, hvilka med
anledning häraf blefvo föremål för mycken och hjertlig hyllning. För ett 80-tal personer
gafs middag i ett särskildt för detta ändamål uppfördt tält, som var elegant dekoreradt.
Bl.a. var tältet prydt af vildblommor, representerande hela ortens rika flora. Lyckönskningar i tal, skrift och telegram egnades i rikt mått silfverbröllopsparet. Musik utfördes af
Elmhults musikkår, och vacker sång bidrog ytterligare att göra festen till en af de angenämaste.
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Ur Smålandsposten N:o 90 Torsdagen den 14 Juni 1906.
Vislanda Jernaktiebolag. För Vislanda Jernaktiebolag har stiftelseurkund ingifvits till
k. bfhde i Kronobergs län af köpmännen Thure Bünger, kontoristen Ernst Vigforss och
bokhållaren Axel Vigforss, Alfvestad, samt herrar Aug. Lindahl, Carl Samuelsson,
B. Björnsson, Emil Svensson och Ivar Vigforss i Vislanda. Bolaget skall hafva till
ändamål att efter inköp af handlanden E. V. Vigforss handelslager i Vislanda, idka
handelsrörelse. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20,000 kr. och högst 60,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 102 Torsdagen den 5 Juli 1906.
Intet nöje att sitta inburad, tyckte en telefonarbetare som i måndags blef anhållen i
Wislanda och blef insänd i dervarande arrestlokal. Sedan mannen, som var på väg till
Karlskrona som beväringsskyldig, suttit i arresten en stund funderade han ut ett sätt att få
hål på ”buren”, och kröp så ut, återtagande friheten utan vidare anmälan. Ynglingen, som
var från Engelholmstrakten, hade anländt i berusadt tillstånd till Wislanda.

Ur Smålandsposten N:o 113 Onsdagen den 25 Juli 1906.
För tung last, hade ett af godstågen å stambanan förliden måndag e.m. så att tåget, då det
passerade en stigning söder om Vislanda, stannade och måste backa till stationen, för att
lätta lasten med vagnars afkoppling, innan man söderut kunde fortsätta,
skrifves till Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 119 Lördagen den 4 Augusti 1906.
Exemplet smittar. För någon tid sedan nämndes att en telefonarbetare, tillhörande
sjöbeväringen, brutit sig ut i ”finkan” i Vislanda, der han blifvit insatt för fylleri. Senare
blef för samma förseelse en murare från Skatelöfstrakten äfven ”inburad”, men denne tog
samma reträtt.
Muraren begagnade sig af telefonarbetarens flyghål genom taket och återtog friheten
under yttrande: ”Det är dumt att sitta i häkte, om man kan komma ut så lätt”.

Ur Smålandsposten N:o 146 Torsdagen den 20 September 1906.
Wislanda marknad, igår företedde rik tillförsel och handeln gick friskt undan. Många
kreatur voro torgförda och voro priserna för 13 qv. oxar 475-540 kr., 12 qv. 300-400 kr.,
stutar 175-250 kr., och goda kor 150-225 kr.

Ur Smålandsposten N:o 162 Torsdagen den 18 Oktober 1906.
Vid exekutiv auktion, som idag förrättades å tingsstället i Alfvestad inropades ½ mtl
Snöreshult i Vislanda af Salomon Johannesson i Elnaryd, Vislanda, för 13,200
kr.Hemmanet var saluvärderadt till 10,000 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 168 Måndagen den 29 Oktober 1906.
Försäkra kreaturen! En banvakten P. A. Svensson Råknen Vislanda, tillhörig ko för
hvilken han samma dag var bjuden 128 kr., råkade få en potatis i halsen, hvarför medan
för att kon skulle undgå en qvalfull död, måste nedslagta henne. Som hon var nära kalffärdig och oförsäkrad, gör egaren en jemförelsevis kännbar förlust, skrifves till Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 177 Onsdagen den 14 November 1906.
Olyckshändelser. Plåtslagaren Otto Beckman i Wislanda var i måndags morgon
sysselsatt med uppsättning af takrännor och stuprör å smeden Sandbergs hus derstädes,
dervid han föll ned från taket. Mannen skadade sig ganska svårt i fallet, så att han måste
intaga sängen. Det antages dock att de erhållna skadorna ej äro af farlig beskaffenhet,
skrifves till Sm. P:n.
– Sin högra hand nästan afsågad fick nyligen maskinisten Enok Petersson, anställd vid
ångsågsbolagets sågverk i Wislanda. Nästan alla fingrarna blefvo afskurna. Efter det
tillfälligt förband anlagts afreste Petersson till lasarettet i Wexiö, för att der vårdas.

Ur Smålandsposten N:o 186 Torsdagen den 29 November 1906.
Okynne. I tisdags afton företogo sig några slynglar i Wislanda att lyfta ned och
ramponera en skylt, som var upphängd utanför en affär derstädes. Som en af husets folk
från ett närbeläget fönster såg gerningsmannens tilltag, hoppas man att nidingen kommer
att afslöjas, meddelas till Sm. P:n.
Afliden åldring. Enkan Stina Jonsson i Wislanda afled derstädes för några dagar sedan, i
den höga åldern af 98 år. Gumman, som varit församlingens äldsta person, efterlemnar en
nära 70 år gammal dotter, skrifves till Smål. P:n.
Belysningen stiger, äfven i Wislanda, idet att samhällets invånare under qvällarne
promenerar vid skenet af de der nyligen uppsatta luxljuslyktorna. Det nya ljuset har
allmänt helsats med tillfredställelse, och detta särskildt af tjenstepersonalen vid jernvägen
som under de långa qvällarne ha mycket tjänstgöring å stationens område, skrifves till
Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 191 Lördagen den 8 December 1906.
Man vill ha läkare i Vislanda. På förslag af postmästaren J. Blavier har kommunalstämman i Vislanda tillsatt en kommité för att utreda frågan om anskaffande af en läkare
till Vislanda.
Dödsfall. Direktör Aug. Henrik Lindahl har aflidit i Enköping. Han var född i Vislanda
1852, kom till Stockholm på 1870-talet och var först resande på Stockholms yllefabriks
aktiebolag och Reimersholm och sedan ett tiotal år tillbaka direktör i samma bolag, alltså
öfver 30 år i bolagets tjenst. Under denna tid har han gjort sig omtyckt och värderad af
alla som kommo i beröring med honom. Redbar, energisk, och pligttrogen, har han varit
ett stöd för bolaget. De sista 3 åren mycket sjuklig, vistades han upprepade gånger hos d:r
Westerlund i Enköping för magsår och njurlidande. Han sörjes närmast af maka, född
Bagge samt fyra barn.
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Ur Smålandsposten N:o 195 Lördagen den 15 December 1906.
Låt ej barnen hantera skjutvapen, är en varning som ofta nog ej kan upprepas. En
olycka med skjutvapen inträffade i torsdags qväll den 13 dennes som vållade dödlig
utgång. Landtbrukaren Karl Johanssons i Kalkatorp, Vislanda socken, 13-åriga dotter
hade inne i stugan fått tag i ett skjutvapen och hanterade det så att skottet brann af och
träffade flickan svårt i hufvudet. Döden följde nästan ögonblickligen, dervid flickans mor,
som var tillstädes svimmade. Olyckan har väckt det största deltagande i såväl familjekretsen som i orten, skrifves till Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 198 Onsdagen den 19 December 1906.
Vådaskottet i Kalkatorp. Angående det olyckliga vådaskottet häromdagen i Kalkatorp,
Vislanda, hvarigenom 13-åriga flickan Martina Karlsson ljöt döden, har polisförhör
hållits hvarvid utrönts, att flickan icke hade, såsom det förut uppgifvits handterat geväret
så att skottet brunnit af, utan att en 11-årig gosse Ernst Salomonsson varit den ofrivilliga
orsaken till flickans död. Han hade dock till en början ej vågat omtala att han handterat
geväret, men erkände vid polisförhöret att han med bössan rigtat på flickan och skottet
dervid med den sorgliga påföljden brunnit af, skrifves till Sm. P:n.

Ur Smålandsposten N:o 11 Lördagen den 19 Januari 1907.
Ett hastigt dödsfall, inträffade i torsdags e.m. i Vislanda idet att kyrkoherden i Vislanda
och Blädinge församlingars pastorat Lars Sjöborgh då utan föregående sjukdom fick
mottaga budet att gå in i sin Herres glädje.
Kyrkoherde Sjöborgh med fru befann sig på begrafning i Lönshult, en half mil från sitt
hem. Efter intagen middag derstädes höll han ett tal till den dödas – f.d. fanjunkaren
Svenssons enkas – minne, och man stod i begrepp att anträda färden till kyrkan, der
kyrkoherde Sjöborgh skulle förrätta jordfästningen. Just som man hjälpte honom att
påtaga pelsen, segnade han ned, bars in på en soffa och utandades der i stilla frid sin sista
suck. Begrafningsakten uppsköts, och den bestörta enkan skyndade till Vislanda för per
telefon tillkalla läkare. Denne förklarade sig emellertid ingenting kunna uträtta.
Dödsorsaken var hjernblödning.
Kyrkoherde Sjöborgh var född i Femsjö den 24 September 1840. Student i Upsala 20/5
1862, aflade han teor. teol. examen 2/3 1864 och prakt. teol. 20/5 samma år, samt
prestvigdes i Fröderyds kyrka den 12/4 1864. Efter att hafva tjenstgjort som pastorsadjunkt i Villstad, v. komminister i Hinneryd samt såsom v. pastor i Refteled, Göteryd
och Burseryd, blef han komminister i Blädinge den 22/7 1872 men tillträdde den 1/5 1873
och kyrkoherde i Vislanda den 27/7 1889 med tillträde 1/5 1891. Kyrkoherde Sjöborgh
var en blid vänsäll och fridsam man, enkel och fullkomligt flärdlös, som han dertill var,
lätt drog menniskor till sig. Troget och efter måttet af sina gåfvor verkade han i sitt
embete, som han alltid höll högt i ära.
Gift 1873 med Maria Ekelund, dotter af kronomagasinsförvaltaren S. M. Ekelund och
hans maka, född Lönnblad, sörjes han närmast af henne, sex söner och tre döttrar. Af
sönerna äro två, Theodor och Manfred fil. och s. kandidater och hafva båda egnat sig åt
lärarekallet, en son Edvin, är komminister i Berga, och en fjerde son Aron, är e.o.
postexpeditör.
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Ur Smålandsposten N:o 17 Onsdagen den 30 Januari 1907.
En högtidlig begrafning, egde rum i Vislanda förliden tisdags middag, då den så hastigt
aflidne kyrkoherden Lars Sjöborgh begrofs. Jordfästningen förrättades af pastor
Björnberg från Blädinge, och likpredikan hölls af kyrkoherde V. Norlén med text ur Joh.
uppb. 14 kap. och 13 v.
Fem prestmän voro närvarande vid begrafningsakten, dervid den aflidnes son, pastor
Edvin Sjöborgh från Berga höll tal vid grafven. I öfrigt voro en större del af församlingens medlemmar samt kyrko- och skolråd närvarande vid begrafningen.
Inom Vislanda stationssamhälle flaggades allmänt på half stång och en del af platsens
affärer voro stängda, då likprocessionen passerade vägen till kyrkan, skrifves till Sm. P:n.

Vid kyrkoherde
L. Sjöborghs bår.
Ett steg blott är det mellan lif och död,
Hur ofta har Du icke det förklarat,
Der, som nu löst från all jordens nöd,
Själf fått Dig himmelriket uppenbaradt.
Att hitintills så sade Herren Gud,
Men icke vidare, läggs stafven neder,
Du fyllt Ditt kall jag gaf Dig, fyllt Ditt bud,
Åt Dig jag nu en hviloplats bereder.
Men vi som samlats sorgsne kring Din bår,
Vi sakna djupt Ditt kristna föredöme,
Ej jag men Du o Herre tecknadt står,
Uppå Din väg heltvisst vi det ej glömme.
Ty stor Du var uti Din ödmjukhet,
Och stor uti Ditt fromma barnasinne,
Den fromhet som af sjelfviskhet ej vet,
Men kristlig kärlek bär i hjertat inne.
I andelig och i lekamlig nöd,
Ett vänligt ord en hjelpsam hand Du skänkte,
Och fattig delade Du bröd,
På egen vinst och fördel aldrig tänkte.
Hur kunde Du väl med så ödmjuk själ,
Städse verka ock ifråga efter lönen?
Vi känna svaret, vi förstått det väl,
Du lefde ständigt med Din Gud i bönen.
Ett fridens sändebud på jord Du var,
Och tjänade Din Herre stilla troget,
Tills skördetiden kom och axet var,
För skördemannens skarpa lie moget.
Nu frid vi lysa öfver stoftet här,
Guds frid så städs Du bjöd åt menskligheten,
Guds frid, som öfverallting var Dig kär,
Guds frid Dig följe in i evigheten.
Blenda G – n
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Ur Smålandsposten N:o 45 Onsdagen den 20 Mars 1907.
Ett svårare rälsbrott, inträffade för några dagar sedan å södra stambanan 5 km. söder
om Vislanda station, hvilket dock i rätt tid observerades af tjänstgörande banvakten
Samuel Andersson, Trästen. Genom utläggande af knalldosor på skenorna samt
stoppsignal blef det söderifrån kommande godståget varskodt, och stannadt innan det
kom till den farliga punkten, hvaröfver det med sakta fart och utan olycka kunde köra. En
ny skena inlades fortast möjligt, meddelas oss.

Ur Smålandsposten N:o 96 Lördagen den 22 Juni 1907.
(annonser)

Täck Edra tak
med

Astrapannor!
(Prisbelönta)

Astrataket behöfver inget underhåll
och är eldfast, lätt, hållbart, tätt. Därför
billigt och bra.
Gust. O. Schultze, Vislanda.

I Vislanda.
Lager af Grammophoner från 50 kr.
till högre pris samt nya skifvor i stort
urval till fabrikspris å

Konditoriet i Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 118 Onsdagen den 31 Juli 1907.
Den resta minnesvården, öfver kyrkoherden L. Sjöborgh, aftäcktes i söndags å Vislanda
kyrkogård i närvaro af den aflidnes anhöriga och talrika församlingsbor.
Efter afsjungandet af ett par psalmverser trädde komminister I. Björnberg i Blädinge
fram till vården och talade några erinringens ord om den aflidne församlingsläraren samt
lät så täckelset falla. Vården är af finhuggen granit på polerad framsida å hvilken öfverst
läses:

Kyrkoherden i Vislanda pastorat
L. SJÖBORGH
född den 24 sept. 1840 död den 17 jan. 1907
Medlemmar af pastoratet reste vården.

Efter ytterligare psalmsång var den enkla högtidligheten slut hvarefter menigheten
samlades i kyrkan. Gudstjensten förrättades af komministern Ivar Björnberg och
E. Sjöborgh i Berga. Den sistnämnde en son till kyrkoherde Sjöborgh, predikade öfver
dagens högmessotext. Till sist frambar han till pastoratsborna ett tack för den kärlek, de
bevisat hans fader under dennes lifstid, samt för den hedersbevisning som genom den nu
resta vården egnats hans minne.

Ur Smålandsposten N:o 131 Torsdagen den 22 Augusti 1907.
Dödsfall. Verkställande direktören i aktiebolaget Idhults torfmossar, Stenbrohult socken,
A. Rathke afled igår å Idhult, 55 år gammal.
Dödsbudet kom icke oväntadt. I många år har direktör Rathke lidit af svåra inre sjukdomar, hjertat har varit angripet, och han har tydligen hårdt kämpat med den tyvärr så
allmänna sockersjukan, men in i det sista var hans energi så godt som obruten, och
hvarhelst han träffade någon af sina otaliga vänner och bekanta hade han ett gladt ord till
hands, visade ett oförbrännerligt obrutet lynne.
Under 31 års tid var direktör Rathke bankman i Vislanda, först anställd som
Kristianstadbankens kamrer och kassör allt ifrån år 1874 och senare dess kontorschef,
d.v.s. verkställande direktör. I denna befattning qvarstod han, sedan banken den 1
januari190x uppgått uti bankaktiebolaget Södra Sverige, men afgick från befattningen
1905, då han helt egnade sig åt det 5 år tidigare startade bolaget Idhults torfmossar. Hans
stridbarhet för torfven har särskildt Statens statsbaneförvaltning fått röna prof på, ty om
Rathke fått rätt, och torfvens vänner unnade honom och hans sak detta gärna, så skulle
torfindustrien blomstra på ett helt annat sätt än som nu kunnat bli fallet.
I det kommunala lifvet i Vislanda tog Rathke länge liflig del och beflitade sig han, som
byggde och egde Vislanda bankhus, gerna om samhällets förskönande.
Rathke var en målmedveten idealist, en af de der som inte vilja, men nödgas att stöta
folk för pannan. God som guld, varmhjertad som ett barn och glad som en lössluppen
skolgosse, vann Rathke allerstädes vänner, de skola nu med djupt vemod höra om hans
bortgång.
Närmast sörjes han af maka, född Lindahl, och barn.
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Ur Smålandsposten N:o 134 Onsdagen den 28 Augusti 1907.
Till grafvens ro, vigdes å Vislanda kyrkogård i måndags stoftet efter aflidne förre bankdirektören A. Rathke från Idhult. Utom närmaste anhöriga märktes i det stora liktåget
många vänner till den bortgångne, särskildt från Vislanda samhälle, af hvilket han i
många år varit medlem. I form af blommor och kransar var minnesgärden ock riklig.
Sedan proccessionen inskridit i kyrkan och den rikt blomsterhöljda kistan nedsatts i en
katafalk framför altaret, framträdde kyrkoherden O. Bergdahl i Lekaryd, som med utgång
från Davids 17 psalm 15 vers höll ett gripande griftetal. Talaren minde äfven med några
ord om den aflidnes person och lifsgerning – ett stort kännetecknande drag hos honom
vore hans sega uthållighet, då det gällde att uppnå ett en gång föresatt mål, samt en viss
form af humor. Äfven påpekas den insats som den aflidne gjort då det gällt såväl att
igångsätta som att utföra den omfattande restaureringen som Vislanda kyrka för några år
sedan genomgick. Slutligen förrättades jordfästningen enligt ritualen.
Sedan en kör af skolbarn sjungit: ”Oh, hur stilla slumra de saliga”, utbars kistan under
tonerna af en sorgmarsch, och nedlyktes i familjens grafplats å Vislanda kyrkogård.

Ur Smålandsposten N:o 141 Måndagen den 9 September 1907.
Från Vislanda skrifves till Smålandsposten:
Den i första förslagsrummet till lediga kyrkoherdebefattningen i Vislanda pastorat
uppförde komministern K. A. Malmqvist i Grenna höll igår sin profpredikan i Vislanda
kyrka.
Väldiga skaror kyrkobesökande hade redan innan gudstjänstens början till sista plats
fyllt kyrkan, och många voro de, som ej fingo plats i den fullproppade kyrkan utan tåligt
stodo utanför, längtande att få höra den från sin tidigare tjenstgöring som vice pastor i
Vislanda afhållne predikanten.
Hans som vanligt med värme och kraft framsagda ypperliga predikan åhördes andäktigt
af de lyssnande skarorna, och många voro de, som dervid rördes till tårar.
Hr. Malmqvist, som är begåfvad med en synnerlig mäktig röst, utförde sångpartierna på
ett sätt som man icke ofta får höra.
Sällan torde så många kyrkobesökande varit samlade i Vislanda.
(Vår meddelare har utlofvat korta omnämnanden liknande detta i omfång, af äfven de
följande profpredikningarne i Vislanda).

Ur Smålandsposten N:o 145 Måndagen den 16 September 1907.
Från Vislanda skrifver vår korrespondent:
Innehafvaren af andra förslagsnamnet till kyrkoherdebefattningen i Vislanda pastorat
komministern M. Nilsson i Dref, höll igår profpredikan i Vislanda kyrka. Till ingångsord
hade han valt 1 Kor. 15 kap. 5 v. Du o Gud vare tack, som oss segern gifvit hafver genom
vår Herre Jesus Kristus och höll så i anslutning till dagens ord en med spänd uppmärksamhet afhörd mycket god predikan upptagande 1 timme. Hr. Nilsson, fördelaktigt känd
såsom medlem af kyrkosångens vänner är i besittning af en god, kraftig röst och anförde
sångpartierna på ett mycket förtjänstfullt sätt.
Äfven igår hade en massa kyrkobesökare infunnit sig och kunde ej alla erhålla plats i det
annars ganska rymliga templet.
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Ur Smålandsposten N:o 148 Lördagen den 21 September 1907.
Vislanda höstmarknad, igår var mycket talrikt besökt. Handeln såväl i bodar och stånd
som med kreatur, gick raskt undan. Tillförseln af boskap var medelmåttig och blott två
uppköpare hade infunnit sig. 13 qv. Oxar såldes för 500 – 540 kr., 12 qv. dito 460 – 465
kr., stutar 375 – 400 kr., goda kor 210 – 270 kr., och medelgoda dito 150 – 200 kr.
Ordningen var den bästa, meddelas oss.

Ur Smålandsposten N:o 149 Måndagen den 23 September 1907.
Från Vislanda skrifves till Smålandsposten:
Igår var åter högtidsdag i Vislanda kyrka, då den i tredje förslagsrummet till kyrkoherdebefattningen i Vislanda pastorat uppförde komministern J. E. Andrén, från Våthult,
höll sin profpredikan.
Han hade till ingångsord valt Pauli epistel till de kollosser 3 kap. 17 vers. ”Och allt det I
gören i ord eller gärning, det göres allt i Herrens Jesu Kristi namn och tacken Gud och
Fadren genom honom”, samt till ämne ”Huru vi skola fira en Gud i välbehaglig
gudstjänst”, hvilket utvecklades i en mycket god gedigen predikan.
Äfven igår kunde ej plats beredas för alla kyrkobesökande, hvaraf en hel del voro från
Virestad, hvilka ännu en gång gärna vill höra den från sin tidigare tjänstgöring der
omtyckte predikanten.

Ur Smålandsposten N:o 177 Måndagen den 11 November 1907.
Tågmissöde. Då tåget mot Halmstad från Vislanda i fredags e.m. hunnit ett stycke från
Vislanda station, gick ett ångrör sönder å maskinen. Tåget kunde visserligen köra tillbaka
till Vislanda med samma maskin, men dels gick detta sagta och dessutom var det der
stående lokomotivet ej uppeldadt, hvarför tåget var något öfver en timma försenadt, då
det andra gången gick från Vislanda. Man körde emellertid nu så raskt, att man på
sträckan Vislanda – Ljungby körde in mer än hälften af den tid tåget försenats.

Ur Smålandsposten N:o 192 Lördagen den 7 December 1907.
Vid Allbokretsens möte, i Vislanda nya skolhus lördagen den 14 dennes kl. ½ 10 f.m.
kommer, skrifves till oss, följande program att följas:
1. Om sångundervisningen i skolan. Inledare A. Söderholm, Stenbrohult.
2. Om renhållningen i skollokalerna. Inledare M. Gräns, Vislanda.
3. Väckt förslag om resande af en minnesvård åt riksdagsmannen Sven Heurlins graf.
4. Val af ombud till S.A.F:s ombudsmöte 1908.
5. Föredrag af J. Larsson, Gemön.
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Ur Smålandsposten N:o 12 Torsdagen den 23 Januari 1908.
Dödsfall. Å Wexiö lasarett afled i söndags handlanden E. V. Vigforss. Den aflidne har
under en lång tid varit bosatt i Vislanda och der idkat en välskött järnhandel. Han har,
genom sin vänsällhet och hjärtliga godmodighet skaffat sig många vänner, som nu med
sorg erfarit hans bortgång. Vigforss var född 1845 och efterlemnar som närmast sörjande
4 söner.

Ur Smålandsposten N:o 15 Onsdagen den 29 Januari 1908.
En högtidlig likbegängelse, egde i söndags rum i Vislanda, då stoftet å den å Wexiö
lasarett aflidne handlanden E. V. Vigforss vigdes till sitt sista vilorum å Vislanda
kyrkogård. Den långa processionen räknade närmare ett 20-tal skjutsar. En rik
blomstergärd prydde kistan. Inom stationssamhället flaggades allmänt på half stång.

Ur Smålandsposten N:o 29 Lördagen den 22 Februari 1908.
Tågmissöde. Nedgående godståget n:o 1857 inträffade i torsdags e. m. strax innan
Vislanda maskinskada, i det pluggen till ångpannan å lokomotivet nedsmälte. Tåget som
blef stående ute på linien, inhemtades till Vislanda af lokomotivet till ett der stående tåg.
Reservlokomotiv anlände från Elmhult och framförde det några timmar försenade
godståget till Hessleholm. Några andra rubbningar i trafiken uppstodo ej.

Ur Smålandsposten N:o 37 Lördagen den 7 Mars 1908.
Vislanda kommunbibliotek, som varit i verksamhet sedan nyåret 1907, förmedlade
under fjoråret öfver 800 boklån till hemmen. Boksamlingen får i dessa dagar en
synnerligen gedigen tillökning genom de för året gjorda inköpen, hvilka nu anländt.
Bland nyförvärfven äro representerade Heidenstam, Selma Lagerlöf, Ernst Liljedal,
Viktor Rydberg, Rössiö, Topfelius, Elsa Törne m. fl., för att nu nämna blott några af de
mest bekanta. Intresset för biblioteket, som alltid varit lifligt, synes också vara stadt i
ständig tillväxt.
Biblioteket är inrymdt i en särskild lokal i nya folkskolan.

Ur Smålandsposten N:o 66 Onsdagen den 29 April 1908.
Afskedspredikan, hölls i Vislanda kyrka i söndags af förutvarande komministern i
pastoratet, kyrkoherden Ivar Björnberg, hvilken den 1 maj tillträder Lekaryds pastorat.
Med anledning häraf var det rymliga templet till trängsel fylldt af åhörare, som med
andakt lyssnade till predikantens utläggning af dagens text och hans varnings- och
maningstal särskildt till nattvardsungdomen, som han dagen förut konfirmerat. Till sist
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frambar kyrkoherde Björnberg sitt hjertevarma tack till alla sina församlingsbor för den
kärlek och det förtroende de visat honom under sin 17-åriga tjenstgöring inom pastoratet,
samt nedkallade Herrens välsignelse öfver dem alla. Såväl åhörarna som predikanten voro
synbart rörda.
Efter gudstjenstens slut öfverlemades genom församlingens kantor en genom inskription
åstadkommen minnesgåfva, bestående af ett dussin teskedar och en bägare, bådadera af
gammalt silfver, den senare derjemte innehållande en summa af 100 kr. i guldmynt.
Emottagaren framförde under djup rörelse sitt tack för gåfvan.

Ur Smålandsposten N:o 68 Lördagen den 2 Maj 1908.
Vislanda marknad, i torsdags gynnades af ett godt sommarväder. Det var just ej stor
tillförsel af kreaturen, men sändes 12 vagnslaster med järnvägen. Priserna voro 150 á 200
kr. för kor i kalfställning och för 12 kv. oxar 400-450 kr., samt stutar 350 kr. Stånd och
bodar nästan uppfyllde hela marknadsplatsen. Det var många karamellstånd. De fleste
klagade på dålig marknad. Karuseller och skjutbanor drogo största uppmärksamheten och
de flesta slantarna. Lifvet, var ovanligt stilla och nyktert, en heder för ortens befolkning,
skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 72 Lördagen den 9 Maj 1908.
Vislanda föreläsningsförening. Styrelsen för Vislanda föreläsningförening har till det
kommande arbetsåret konstituerat sig sålunda, att till ordförande omvalts landtbrukaren
Salem Svensson, till kassör bokhållaren Emil Lindahl och till föreståndare folkskollärare
M. Gräns.

Ur Smålandsposten N:o 84 Måndagen den 1 Juni 1908.
Öfversvämning. I onsdags e. m. tedde sig en obehaglig syn för invånarne i Hönetorp,
Vislanda, när de fingo syn på deras nyss besådda sädesfält öfversvämmade af vatten,
hvilka häraf förmodligen komma att taga en betydlig skada af afloppskanalens vatten. Der
vattenståndet brukar vara omkring 60 cm., stod detsamma upp till omkring 200 cm., och
orsaken var den att af Oby gårds fiskdammar en del hade rasat. En mindre åker förstördes
och det tros äfven att Statens jernvägar lidit skada af vattenflödet. Huruvida vattnet i
ofvannämnda fiskdammar blifvit olofligt högt uppdämdt eller en ren olyckshändelse
föreligger, tillvisar en närmare undersökning, menar en missnöjd brefskrifvare till oss.

Ur Smålandsposten N:o 97 Lördagen den 27 Juni 1908.
En utflygt till Ljungby, fingo lärjungarna vid Vestra folkskolan i måndags företaga.
Detta under ledning af sin lärare. Tack vare vederbörande jernvägsstyrelses tillmötesgående blef utfärden mycket billig. Priset för resan till och från Ljungby hade satts så lågt
som till 35 öre pr barn. En särskild vagn hade satts till de unga resenärernas förfogande.
Efter ankomsten till Ljungby företogs först en rond genom ”staden”, hvarunder dess
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sevärdheter togos i bevetande, hvarefter hela skaran hamnade till Ljungsäter, – platsens
nya sommarlusts färdställe. Der fingo de tillbringa några glada timmar, hvarunder de
flitigt begagnade sig af tillfällen till förströelse, som stället bjuder, samt i fulla drag njöto
af den idylliska naturen der ute vid Lagan. Kl. half 6 på aftonen skedde återfärden.
Minnesgåfva till lärare. Vid afslutning af terminen i Mörhults skola, Vislanda, blef
läraren förre folkskolläraren M. Hagman, hvilken för 1 år sedan afgick med pension från
den folkskollärarebefattning i Kånna, och sedan dess hela tiden vikarierat, till fjerde året
vid folkskolan i Vislanda, efter sin som vanligt utmärkta examen för fjerde gången, med
en vacker present, bestående af en kaffebricka, ett dussin äkta kaffekoppar, ett dussin
teskedar och förläggssked i silfver, en serveringskittel af nickel samt ett dussin fina
desserttallrikar. Hr. Hagman är nu 68 år och har nyligen kunnat fira minnet af en 40-årig
framgångsrik verksamhet i folkskolans tjenst. Värdt att anteckna är ock, att hr. Hagman
under denna långa tid icke behöft en enda dag för sjukdom vara borta från sin kära skola.

Ur Smålandsposten N:o 111 Onsdagen den 22 Juli 1908.
Brefbäringslinierna. Den nya utsträckningen af landtbrefbärarelinien Vislanda –
Lönshult, har fr.o.m. den 1 dennes tagit sin början och har tillökningen Piggaboda, Åäng,
Kroksnäs, Krokshult, Ekenäset, Tubbaremma, Remmatorp och Kyllershylte.
Förutvarande landtbrefbäraren Karl Cornell från Mjöhult bestrider landtbrefbäring 3
dagar i veckan, nemligen tisdagar, torsdagar och lördagar mot 2 kr. pr tur.
Posten till nemnda postlinie afgår nemnda dagar från Vislanda postkontor kl. 9,45
f.m.med aflämnande af post samma dagar med tåg n:o 6, som härför gör uppehåll i
Mörhult anhalt kl. 6,30 e.m.

Ur Smålandsposten N:o 128 Torsdagen den 20 Augusti 1908.
Fall från bantåg igång. Då uppgående tåget från Karlshamn igår, hunnit mellan
Norraryd och Ålshult, stannade det plötsligt ute på linien. Konduktörerna sprungo tillbaka
utåt linien, och tåget backade sakta. Alla voro naturligtvis nyfikna på att få veta orsaken.
Jo, en ung flicka hade ramlat af tåget. Hon hade stått på godsfinkans plattform, och
länken hade hoppat af sin krok. I sista ögonblicket hade packmästaren, som observerat
händelsen, rusat till men endast fått tag i fingerspetsarne, hvarför flickan föll ut antagligen
baklänges. Utan att ha skadat sig, hade flickan strax rest sig och kom springande efter
tåget, som hon ock fick medfölja vidare.

Ur Smålandsposten N:o 131 Onsdagen den 26 Augusti 1908.
En fotbollsmatch, utspelades i söndags i Wislanda, mellan Wislanda och Alfvesta
idrottsföreningar. Den första föreningen segrade med 3 mål mot 0. Wislanda idrottsförening hade inköpt ett vackert dryckeshorn som pris och fick således själf behålla
hornet, meddelas oss.
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Ur Smålandsposten N:o 139 Onsdagen den 9 September 1908.
En vällyckad idrotts- och skyttefest, gick i lördags och i söndags af stapeln i Wislanda.
Vid densamma förekommo tablåer, landsmål, zigenarläger m.fl. bazarnöjen samt dans.
Derjämte skedde servering af kaffe, läskedrycker och smörgåsar. Öfverskottet af festen
kommer att tillfalla Wislanda idrotts- och skytteföreningar.

Ur Smålandsposten N:o 145 Lördagen den 19 September 1908.
Höstmarknaden i Vislanda, i onsdags var som vanligt vid denna årstid mycket talrikt
besökt af ortens befolkning och tillförseln af hushålls- och kramvaror var mycket riklig. I
allmänhet syntes affärerna lifliga såväl i butikerna som å marknadsplatsen. Å
kreatursplatsen rådde liflig rörelse på förmiddagen och priserna å kor varierade från 75
till 160 kr. Några få djur såldes dock till både lägre och högre priser. Ordningen syntes i
allmänhet tillfredställande.

Ur Smålandsposten N:o 149 Lördagen den 26 September 1908.
Ett ödesdigert misstag. Då en 80-årig man, vanligen kallad ”Johan på Hacket”, i
Ekemoen, Vislanda socken, i fredags efter ett utearbete kom hem, tog han ur en flaska,
som han trodde innehöll bränvin, en sup. Innehållet i flaskan var dock ej bränvin utan
koncentrerad lut. Mannen fick först kräkningsanfall. Man trodde då att det snart gick
öfver, men tillståndet förvärrades så småningom, så att han i söndags afled, skrifves till
oss.
Senare meddelas oss i samma sak:
Sedan arbetaren, fattighjonet Johan Jonsson från backstugan Hacket under Ekemoen i
Vislanda socken i söndags aflidit efter att föregående fredag hafva förtärt ett mindre
kvantum s.k. floralut, har rykte utspridts, att Johan Jonsson blifvit på annat sätt förgiftad.
Med anledning af detta rykte har kronolänsman C. E. Hjertqvist under torsdagen hållit
polisundersökning på platsen utan att kunna komma till visshet om Jonssons dödssätt.
På hemställan af kronolänsman Hjertqvist har k. bfhde i Kronobergs län nu förordnat om
rättsmedicinsk undersökning af liket.

Ur Smålandsposten N:o 191 Onsdagen den 9 December 1908.
Gåfva till Vislanda kyrka. Genom kyrkoherde N. M. Nilsson har en församlingsmedlem
såsom gåfva till Vislanda kyrka öfverlemnat en ny dopskål af nysilfver. Skålen är inuti
förgylld samt för öfrigt särdeles prydlig. Gåfvan är tydligen närmast föranledd deraf, att
den gamla dopskålen, som är af tenn, vid senaste biskopsvisitationen blef af visitatorn
utdömd, enär den icke kunde anses motsvara sitt höga ändamål.
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Ur Smålandsposten N:o 193 Lördagen den 12 December 1908.
Öfverkörd och dödad af tåget. En olyckshändelse med dödlig utgång, inträffade i
onsdags i Ulfö, då uppgående godståget till Vislanda öfverkörde och dödade konduktören
vid järnvägen Viktor Linder. Hur olyckan tillgått, vet man knappast, antagligen har
Linder i mörkret trampat miste och fallit ner under vagnen från det igång varande tåget.
Då man upptogo honom, hade lifvet redan flytt. Den pligttrogne och humanmannen sörjes
närmast af maka och två barn, bosatta i Vislanda, skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 200 Torsdagen den 24 December 1908.
Vislanda får egen läkare. D:r Alb. Ankarstrand har fr. o. m. igår öppnat praktik i
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 10 Onsdagen den 20 Januari 1909.
Dödsfallet ej förorsakadt af floralut. Utlåtande har nu afgifvits öfver obduktionen å
liket efter fattighjonet Johan Jonsson i backstugan Hacket under Spjutaretorp i Vislanda
socken, hvilken som förut nämnts, antagits ha dött af s.k. floralut, hvilket, af Jonsson
förtärts och tagits för brännvin. I utlåtandet meddelas att Jonsson aflidit af ålderdomsaftyning, att hans död vållats af dermed i förbindelse stående hjärtförlamning, och att
förtärandet af floraluten endast i så måtto kan anses ha haft något inflytande på
dödsorsaken, att den genom sina verkningar naturligtvis bidragit till att försvaga den
redan förut klena lifskraften.

Ur Smålandsposten N:o 15 Torsdagen den 28 Januari 1909.
Bort med karuseller och skjutbanor. Vislanda kommun har hos k. bfhde gjort ansökan
om fastställelse af kommunalstämmans beslut den 29 sistlidne december angående förbud
vid vite af 20 kr., för jordinnehafvare inom socknen att upplåta plats för karusell,
skjutbana eller dylikt.

Ur Smålandsposten N:o 31 Torsdagen den 25 Februari 1909.
Slädparti för skolbarnen, hade i tisdags e.m. anordnats vid Vislanda stationssamhälles
båda folk- och småskolor. Slädpartiet utgick vid 1-tiden från vestra folkskolan och
räknade ett 20-tal skjutsar, alla fullastade med småttingar. Efter en timmes åktur
återvände man till vestra skolan, der de små fingo roa sig i den s.k. kommunalsalen.
Derjämte undfägnades de med kaffe och dopp samt allehanda ”godter”, som frikostigt
skänkts af platsens affärsmän m.fl. Att de små voro storligen belåtna, säger sig själf.
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Ur Smålandsposten N:o 32 Lördagen den 27 Februari 1909.
Ett af döden ofta hemsökt hem, i Tubbamåla Södregård, Vislanda socken. Först dog
makarnas vuxna dotter i lungsot, så dog husmodern, och två veckor efter det hon
begrafvits dog mannen Samuel Petersson, som begrofs den 21 dennes. Nu återstår endast
sonen Jon Magnus i det sköflade hemmet.
Stor dödlighet har det äfven i öfrigt varit i Vislanda på detta år, skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 13 Mars 1909.
Dödsfall. Efter endast några få dagars sjukdom afled i måndags slöjdläraren och
korgmakaren S. Samuelsson i Vislanda i en ålder af fyllda 69 år. Han var född i Oby,
Blädinge socken, och fick der tidigt lära sig korgmakeriyrket, i hvilket han förkofrade sig
så stor skicklighet, att han under flera år varit lärare i många af de undervisningskurser i
korgflätning, som af landstingen i mellersta och norra Sverige anordnats. Senast i somras
var han i Wermland och meddelade dylik undervisning.
Den bortgångne, som var utrustad med ett godt hufvud, var en hedersman, som icke vek
från sina åsigter. Han afled ogift och sörjes närmast af syskonskara.

Ur Smålandsposten N:o 56 Torsdagen den 8 April 1909.
Kyrkvigsel, egde i tisdags rum i Vislanda kyrka, dervid landtbrukaren Aron Andersson
från N. Vahre i Blädinge församling, sammanvigdes med Eva Martina Johansson, dotter
till f. hemmansegaren Johan Månsson och hans hustru Stina Magnidotter i Lindås
Östregård, Vislanda församling. Vigseln förrättades af kyrkoherden N. M. Nilsson, som
efter densamma höll ett varmhjärtadt tal till brudparet. Sedermera gåfvo brudens föräldrar
middag för ett stort antal inbjudna gäster.

Ur Smålandsposten N:o 68 Lördagen den 1 Maj 1909.
Wislanda marknad, igår var, talrikt besökt. 12 kv. oxar betalades med 400 à 450 kr., 11
d:o 350 à 375 kr., 10 kv 260 à 275 kr., per par, kor 175 – 260 kr. pr st.
Ordningen var god.

Ur Smålandsposten N:o 119 Onsdagen den 4 Augusti 1909.
Öfverkörd och dödad af tåget. Då uppgående kontinentaltåget i måndags kl. half 11
passerade Vislanda öfverkördes och dödades ögonblickligen sadelmakaren August
Nilsson från Vislanda.
Den sålunda sorgligt omkomne var döfstum, hvarför tågets upprepade signaler ej blefvo
observerade. Nilsson var en omkring 60 års man och sörjes närmast af hustru, som också
är döfstum, meddelas oss.
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Ur Smålandsposten N:o 122 Måndagen den 9 Augusti 1909.
Dödsfall. I måndags afled i Lindås, Vislanda, f.d. handlanden L. Lindahl i en ålder af
nära 80 år. Lindahl började i unga år drifva handelsrörelse i Lindås vid Vislanda, hvilken
affär han innehaft der, till dess han för ett 30-tal år sedan öfverlemnade den till sin son,
som ännu innehar densamma. Den aflidne, som på sin tid hade många kommunala
uppdrag, sörjes närmast af hustru, barn och sonhustru.

Ur Smålandsposten N:o 127 Onsdagen den 18 Augusti 1909.
En högtidlig jordfästning, egde i fredags rum i Vislanda kyrka, då till den sista hvilan
vigdes stoftet af f. handlanden Lars Lindahl från Lindås.
Sedan de till ett 50-tal inbjudna begrafningsgästerna samlats i sorgehuset, höll
kyrkoherden N. M. Nilsson en anslående dödsbetraktelse med ledning af 1 Tess. 4:14,
hvarefter likprocessionen begaf sig till den närbelägna, för dagen vackert klädda kyrkan.
Jordfästningen förrättades af kyrkoherden Nilsson, hvarpå kantor O. Sjöstrand under
orgelackompanjemang utförde hymnen ”O, hur stilla slumren de saliga”. Efteråt förekom
altartjänst med messning.
En stor mängd kransar och blommor hade sändts till båren. Begrafningsgästerna voro
sedermera inbjudna till middag hos handlanden och fru Lindahl vid Vislanda station.

Ur Smålandsposten N:o 144 Torsdagen den 16 September 1909.
Elgjakten. I måndags f.m. sköts å Vislanda Prestgårds egor en elgko och två årskalfvar af
ett jaktsällskap, bestående af herrar A. Söderström och V. Lindén från Ströby och D:r J.
Strandmark från Grimslöf.
Vislanda marknad, den 15 dennes var besökt af mycket folk och gynnades af det
herrligaste väder.
Tillförseln af kreatur var stor, men förutom priserna voro låga. Särskildt på oxar var god
tillgång och priset höll sig omkring 400-450 kr., för extra vackra sådana och för mindre i
proportion därefter. Kor betalades från 100 och upp till 200 kr. pr st., beroende på olika
kvaliteter. Med s.k. marknadsögon var man mycket välsignad i form af skjutbanor,
karusell och cirkus m.m. En myckenhet slöjdalster hade saluförts. Ordningen var den
bästa, skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 147 Onsdagen den 22 September 1909.
Fotbollsmatch. Vislanda idrottsförening hade inbjudit idrottsföreningen Kamraterna från
Hessleholm, till täfling i söndags i Vislanda. Matchen, som åsågs af en intresserad publik,
resulterade i att Hessleholmskamraterna afgingo såsom segrare med 11 mål mot 1,
skrifves till oss.
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Ur Smålandsposten N:o 164 Torsdagen den 21 Oktober 1909.
Fotbollsmatch, utspelades i Ljungby söndagen den 17 dennes mellan Ljungby allmänna
gymnastik och idrottsförening och Vislanda idrottsförening. Vislandalaget låg betydligt
öfver och utmärkte sig genom ett godt samspel samt segrade med 6 mål mot 1.

Ur Smålandsposten N:o 168 Torsdagen den 28 Oktober 1909.
Afgjordt besvärsmål. Med anledning af besvär, som anförts af 1:e stationsskrifvaren O.
Svartengren öfver domkapitlets i Wexiö den 7 nov. 1908 meddelade utslag i mål,
angående ordnande af skolväsendet i Vislanda församling har k. m. funnit skäligt att –
enär i målet vore fråga icke allenast om de för folkundervisningen inom församlingen
erforderliga anstalter utan äfven om byggande af skolhus och andra lokaler för nämnda
undervisnings behof samt målet följaktligen vore af beskaffenhet att böra af k. bfhde och
domkapitlet gemensamt handläggas – med undanrödjande af domkapitlets utslag visa
målet åter till domkapitlet, som har att ånyo företaga detsamma till behandling.

Ur Smålandsposten N:o 171 Onsdagen den 3 November 1909.
Dödsfall. Praktiserande läkaren i Vislanda med. lic. Albert Ankarstrand har igår aflidit i
en ålder af endast 38 år. Han kom till Vislanda i december i fjor och ingick äktenskap i
juli i år. Han efterlemnar maka född Forsberg.
D:r Ankarstrand hade i Vislandaorten gjort sig känd som en skicklig läkare, som var
omfattad med stort förtroende och synnerligen omtyckt också för sitt godmodiga, vänliga
sätt. Han var merendels öfverhopad af arbete och öfveransträngd samt led antagligen af
sockersjuka. Igår, då han befann sig på tjensteresa i Grennaforssa, öfverfölls han af två
svimningsanfall, hvilka efter hemkomsten i Vislanda upprepades tvenne gånger. Från det
sista vaknade han aldrig mera.

Ur Smålandsposten N:o 178 Måndagen den 15 November 1909.
Vin- och ölrättigheter i Vislanda. K. bfhde i Kronobergs län har meddelat tillstånd för
källarmästaren Johan Lindahl att under 1910 i huset n:r 3 vid Vislanda järnvägsstation,
till förtäring på stället försälja vin och öl på vissa villkor, bl. a. att försäljningen, som får
fortgå till kl. 10 på aftonen, ej får börja tidigare än kl. 8 f.m., att å sön-, helgdagar samt
före kl. 9 f.m. och efter kl. 2,30 e.m. öfriga dagar annan försäljning af nämnda drycker ej
får ega rum än till spisande gäster, som vid dukadt bord intaga ordentlig måltid för minst
75 öre, samt att å sön- och helgdagar utskänkning ej får ega rum under tiden för allmän
gudstjänst i församlingens kyrka.
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Ur Smålandsposten N:o 186 Måndagen den 29 November 1909.
De dåliga kommunikationerna i Allbo. Vislanda församling har ingått till k. bfhde i
Kronobergs län med anhållan att k. bfhde, enär järnvägsförbindelserna mellan Vislanda
och Wexiö samt länets norrut belägna orter i öfrigt genom den nuvarande tågordningen å
statens järnvägar blifvit i hög grad otillfredställande – måtte hos järnvägsstyrelsen göra
hemställan om förbättrade kommunikationer antingen genom utsättande af ett lokaltåg
mellan Elmhult och Alfvesta eller Wexiö, eller ännu hellre genom återinsättande af det
persontåg, som under senaste året gått uppåt om morgonen och nedåt på aftonen.

Ur Smålandsposten N:o 189 Lördagen den 4 December 1909.
Ny läkare till Vislanda. Den genom d:r A. Ankarstrands frånfälle ledigblifvna
läkarebefattningen i Vislanda har nu åter blifvit besatt, idet att kommunalnämnden jämte
de af kommunalstämman valda kommiterade beslutat att bland ett flertal sökande
innehafvare af densamma utse medicine licensiaten Albin Jacobsson, för närvarande
praktiserande läkare i Hjortkvarn.
D:r Jacobsson har förut vid upprepade tillfällen haft förordnande som tillförordnad
statsläkare i Grenna, och derunder gjort sig känd som en både human och skicklig läkare.
På allra sista tiden har han såsom stipendiat vistats vid Hålahults lungsotssanatorium för
att studera tuberculossjukvården derstädes.
Ogillade besvär. K. bfhde och domkapitlet i Wexiö har gemensamt ogillat f. stationsskrifvaren O. Svartengrens i Vislanda besvär för Vislanda församlings kyrkostämmas
beslut den 29 juli 1908 angående folkskoleväsendets ordnande i församlingen.

Ur Smålandsposten N:o 192 Onsdagen den 8 December 1909.
Skånes lärarekörs konsert, i Vislanda i söndags, hade trots det dåliga vädret samlat
publik på ett par hundra personer. Och bland dessa många var det ingen, som ångrade att
man trotsat väder och vind, ty det nöje som bjöds, gaf full valuta. Körens prestationer
blefvo, såsom man hade skäl att vänta, förstklassiga. Det omvexlande programmet
inleddes med Aug. Körlings ståtliga ”Hvar svensk”, och redan här märktes det, att
publiken var fullt med. Under de följande numren stegrades intresset och förtjusningen
alltjämt. Aftonens glansnummer blef otvifvelaktigt Ekmans vackra ”Åländsk folkvisa”.
Till denna sjöng Hjalmar Hansson, Helsingborg, tenorsolot känsligt och vackert. Numret
måste repriseeras, och applåderna ville ändock nästan aldrig taga slut. Utförandet af
programmets öfriga nummer var det allra bästa.
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Ur Smålandsposten N:o 201 Torsdagen den 23 December 1909.
Järnvägsförslaget Vislanda-Wexiö. För någon tid sedan innehöllo Wexiötidningarna ett
förslag om anläggande af en järnväg mellan Wexiö och Vislanda. Åtskilliga för detta
förslag intresserade önska framställa, huruvida i ekonomiskt afseende vore fördelaktigare
om banan visserligen utgingo från Vislanda men på Karlshamnsbanans spår till Grimslöf
och derifrån öfver Huseby bruk till Wexiö. Fördelarna med denna sträckning af banan
skulle vara:
1. Att banan blefve kortare att anlägga och derigenom billigare att bygga.
2. Terrängen vore mera jämn och mindre skärningar och mindre broar behöfliga, borde
ytterligare förbilliga anläggningen.
3. Genom att från Vislanda till Grimslöf tåget ginge med dubbla tågsätt, ett för
Karlshamn och ett för Wexiö, med ett lokomotiv, samt i Grimslöf det andra
lokomotivet stationerades, och tåget der delades om till Wexiö och Karlshamn,
förbilligade delkostnaden för alla tider genom den kortare väg ett lokomotiv fick
tillryggalägga.
4. Då för någon gång bansträckningen Grimslöf-Lönashult- Härlunda eller GrimslöfEneryda-Liatorp varit påtänkta, de förstnämnda trakterna ganska vanlottade i
trafikhänseende, kunde i framtiden lämplig fortsättning på banan erhållas och ett
större antal af länets innevånare få bättre förbindelse med länets residensstad.
5. Trafiken på banan skulle härefter nämnda sträckning antagligen till väsentligt större,
då såväl Sunnerbobor som Allbobor och Kinnevaldsbor finge bekväma kommunikationer.
Hvad som här skolat framhållas är att banan med sträckningen öfver Grimslöf skulle bli
billigare, men på samma gång draga större trafik från ett större område.

Ur Smålandsposten N:o 203 Onsdagen den 29 December 1909.
En dödsdryck. En 3 ½ år gammal gosse från Röckla i Vislanda socken råkade under
julbrådskan dagen före julafton åtkomma och dricka vanlig ättiksyra. Läkarehjälp mot
förgiftningen anskaffades, men det var för sent och gossen afled efter 4 dagars svåra
plågor, skrifves till Smålandsposten.

Ur Smålandsposten N:o 8 Måndagen den 17 Januari 1910.
Dödsfall. I Vislanda afled idag handlanden Sven August Lindahl, en af ortens mest
bemärkta och betrodda män, i en ålder af nära 54 år. Lindahl har i många år burit på ett
inre lidande, som när som helst kunde vålla hans död. Den i sig själf ädle, rättänkande och
gode mannen har ej blott tåligt utan med verkligt mannamod burit sitt öde och under allt
så präktigt skött i många uppdrag och uppgifter, som ingen i hans ort bättre än han
förmått gå i land med och hvilka derför i stort antal kommo honom till del. Han, den
praktiske, klarseende affärsmannen, blef härunder en kommunalman som få. Ända till i
fjor, då han efterträddes af handlanden Gust. Bengtsson, har han också varit ordförande i
såväl Vislanda kommunalstämma som kommunalnämnd, befattningar som han innehade
en lång följd af år. Ända till sin död innehade han befattningen som räkenskapsförare i
Vislanda sparbank och under senaste åren har Lindahl också varit ordförande i Vislanda
och Blädinge kommuners taxeringsnämnd. Den diversehandel, han egt har på senare år

62

skötts af en broder till honom. Han sörjes närmast af sin maka, Ester Lindahl, född
Modig, och bördig från Wexiö, moder och syskon, af hvilka ett i Amerika. Till deras led
sluta sig också talrika släktingar och en mycket stor vänkrets, bland hvilka alla sorgen och
tomheten efter den dukande, pålitlige och vänfaste mannen kännes tung och påfallande
stor.
Lindahl härstammade från en gammal Vislandasläkt. Fadern var handlande i Lindås.
Äfven han var kommunalt intresserad, och afled för halftannat år sedan.
Den bortgångne efterlemnar inga barn. Ett makarna Lindahls barn rycktes till deras sorg
bort af döden helt ungt.

Ur Smålandsposten N:o 15 Lördagen den 29 Januari 1910.
En ovanligt högtidlig begrafningsakt, egde i onsdags rum i Vislanda, då stoftet af
aflidne handlanden August Lindahl förde till sitt sista hvilorum å Vislanda kyrkogård.
Sedan de till ett 80-tal uppgående begrafningsgästerna hunnit samlas i sorgehuset,
framträdde komminister K. Holm i Blädinge till båren och talade några enkla och
gripande ord om döden och lifvet på andra sidan grafven.
På ett 30-tal skjutsar företogs färden till kyrkan, prestafverna fördes af kyrkovärden
O. M. Danielsson i Blädinge och handlanden G. Bengtsson i Vislanda. Under tonerna af
en sorgemarsch inbars kistan i kyrkan af sex nuvarande och f.d. medlemmar af Vislanda
kommunalnämnd och nedsattes på en katafalk framme i koret. Från orgelläktaren sjöng
en dubbelkvartett under anförande af kantor Amos Svensson i Alfvesta ”Integer vitae”
med svensk text, hvarefter, sedan psalmsång framförts, kyrkoherde N. M. Nilsson i
Vislanda steg fram till kistan, och med utgång från orden i Jesu Syrachs bok 30:17 höll en
för tillfället särdeles lämpad betraktelse samt förrättade jordfästningen enligt ritualen.
Pastoratets båda prestmän trädde så för altaret och utförde begrafningsmessan. Från
läktaren sjöngo sångarne ”Stilla skuggor” samt nere vid kistan ”Sof i ro”, hvarefter kistan
under orgelns toner utbars och nedsattes i grafven.
En ovanligt rik och vacker blomstergärd hade egnats den aflidne. Kyrkan var vackert
smyckad i grönt och inom stationssamhället flaggades allmänt på half stång.
Efter sorgeaktens slut intogo deltagarne middag å hotellet.

Ur Smålandsposten N:o 17 Onsdagen den 2 Februari 1910.
Ett hastigt dödsfall, timade i lördags morse i Vislanda, då 26-årige urmakaren Henrik
Svensson i Hönetorp helt plötsligt afled. Svensson hade visserligen under den senaste
tiden varit något opasslig, hvarför han af läkare blifvit tillrådd hvila, men ingen trodde att
någon fara för lifvet skulle föreligga. En kort stund före dödsfallet hade han intagit sitt
morgonkaffe på sängen och då ej klagat öfver något särskildt. Enligt läkares utsago led
Svensson af blodpropp, och då han därtill hade hjärtfel, lära dessa båda omständigheter ha
samverkat till hans hastiga död. Moder och syskon står närmast sörjande, men många
vänner skola ock med saknad minnas den sympatiske unge mannen.

Ur Smålandsposten N:o 18 Torsdagen den 3 Februari 1910.
De fattiga ihågkommas. Vid fattigvårdsstyrelsen i Vislanda, församlings sammanträde i
fredags utdelades till församlingens fattiga penningunderstöd, som denna gång blef ökadt
med 100 kr., skänkta af änkefru Ester Lindahl i Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 29 Onsdagen den 23 Februari 1910.
Järnvägsförslaget Vislanda-Wexiö. Angående förslaget om en järnvägsanläggning från
Vislanda till Wexiö i anslutning till Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg, beslöt
styrelsen för sistnämnda järnväg vid sitt sammanträde i tisdags att öfverlämna ärendet till
blifvande bolagsstämman med Karlshamn-Vislanda järnvägsaktiebolag med hemställan
om anslag å medel till utstakning m.m. af den föreslagna linien.

Ur Smålandsposten N:o 66 Lördagen den 30 April 1910.
Vislanda marknad, igår var gynnad af härrligt väder och besökt af mycket folk. Af
kreatur hade icke många saluförts. Prisen ställde sig för oxar från 225-350 kr. pr par. Här
noterade högsta pris gällande oxar omkring 15 kv. Kor kostade i vanliga fall 80-100 kr.
Alldeles vackra och i kalfställning betingade ett pris af 140-160 kr.
Handeln i bodar och stånd gick lifligt. En uppsjö af s.k. marknadsnöjen – skjutbanor,
cirkus m.m. – rådde, skrifves till Smålandsposten.

Ur Smålandsposten N:o 191 Onsdagen den 7 December 1910.
Jordbrukskurs i Vislanda. Förutom sitt vanliga föreläsningsprogram har Vislanda
föreläsningsförening anordnat en seriekurs, omfattande 7 á 8 föreläsningar i frågor
rörande jordbruket och dess binäringar.
Föredragen, som komma att belysas med bilder, beräkningar m.m., hållas i
kommunalsalen därstädes, i regel mellan 5 till 7 tisdagskvällar under december, och
januari månader.
Man får väl hoppas, att jordbrukarne i orten veta att uppskatta kunskapens värde och
mangrant infinna sig vid föreläsningarna. Bättre kan man väl knappast använda en af
veckans långa vinterkvällar.

Ur Smålandsposten N:o 89 Lördagen den 11 Juni 1910.

Wislandabor !
De, som önska få sina gårdar grusade
eller annars behöfva grus
kan få det nu under sommarens lopp
till mycket billigt pris
från Oby grusgrop vid Kojtet.
OBS! Telefon till Oby gård.
5046 (Annons)

Ur Smålandsposten N:o 121 Lördagen den 6 Augusti 1910.
Premiering af hästar, egde rum i Vislanda i torsdags. Därvid uppvisades och
premierades 2 stycken hingstar af norsk ras, 8 stycken fölston, 7 kallblodiga och ett
varmblodigt, samt 2 kallblodiga ungston, meddelas oss.
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Ur Smålandsposten N:o 139 Onsdagen den 7 September 1910.
Kronobergare afliden i Amerika. Svenske undersåten Carl Magnus Sampson afled den
sistlidne juli i Mr Kees Rocks, Pennsylvania. Den aflidne var bördig från Hullingsved i
Vislanda församling, hvarest föräldrarne Samuel Jonasson och hans maka äro bosatta.

Ur Smålandsposten N:o 151 Onsdagen den 28 September 1910.
Olyckshändelse. I måndags f.m. blef en 40-årig skomakare Johannes Holmkvist, som
biträdde med flyttning af möbler, illa klämd mellan två järnvägsvagnar å Vislanda
järnvägsstation. Den skadade fördes i sanslöst tillstånd till Wexiö lasarett där operation
företogs. Därvid visade sig att mjälten sönderklämts och blodutgjutning ägt rum i magen.
Hans tillstånd är ej hopplöst utan befinner han sig idag något bättre.

Ur Smålandsposten N:o 172 Fredagen den 4 November 1910.
Dödsfall. Natten till i torsdags afled invid Vislanda station fröken Elin Magnusson, 39 år
gammal. (Född i Hult, Blädinge)Hon insjuknade hastigt på söndagsaftonen.
I många år har den aflidna vistats hos en syster, gift med handlanden Emil Svensson i
Vislanda, och med intresse och skicklighet deltagit i de husliga göromålen, hvadan
tomrummet som hon där lämnat efter sig, är stort. För öfrigt har hon på grund af sina
personliga egenskaper högt skattad af alla dem som med henne kommo i beröring.
Den aflidna sörjes närmast af syskon, syskonbarn och öfriga släktingar.

Ur Smålandsposten N:o 187 Onsdagen den 30 November 1910.
Vislanda hotell. K. bfhde har meddelat tillstånd för källarmästaren Johan Lindahl att
under 1911 utskänka vin och öl på hufvudsakligen samma villkor som i år.
Eldsvåda. I torsdags nedbrann i Kroksnäs, Vislanda socken, ett boningshus som ägdes
och beboddes af änkan Martha Persdotter därstädes. Elden varsnades så sent, att det
visade sig omöjligt att släcka densamma, och därför återstod intet annat för de närboende,
grannar, som i hast infunnit sig, än att rädda af lösegendomen så mycket som räddas
kunde. Anledningen till eldens uppkomst berodde troligtvis på någon felaktighet i
murverket.
Det brunna boningshuset, som var i godt skick, var försäkradt i Vislanda och Blädinge
socknars brandstodsbolag för endast 700 kr., hvarför ägarinnan gör en kännbar förlust.

Ur Smålandsposten N:o 191 Onsdagen den 7 December 1910.
Jordbrukskurs i Vislanda. Förutom sitt vanliga föreläsningsprogram har Vislanda
föreläsningsförening anordnat en seriekurs, omfattande 7 á 8 föreläsningar i frågor,
rörande jordbruket och dess binäringar.
Föredragen, som komma att belysa med bilder, beräkningar m.m., hållas i kommunalsalen därstädes i regel mellan 5 till 7 tisdagskvällar under december, och januari månader.
Man får väl hoppas, att jordbrukarna i orten veta att uppskatta kunskapens värde och
mangrant infinna sig vid föreläsningarna. Bättre kan man väl knappast använda en af
veckans långa vinterkvällar.
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Ur Smålandsposten N:o 196 Fredagen den 16 December 1910.
Nykterhetsarbetet. Logen ”Wieselgrens förhoppning” i Vislanda afhöll den 3 och 4
december, en vällyckad bazar, som tack vare de frikostiga bidragen från handlandena i
samhället och allmänhetens stora intresse, fick en för logens kassa välbehöflig nettovinst.
Vid bazaren, som var synnerligen väl arrangerad, förekom alla möjliga bazarnöjen, hvilka
voro lifligt frekventerade, meddelas oss.

Ur Smålandsposten N:o 204 Lördagen den 31 December 1910.
Sparbanken i Vislanda. Till ordförande i Vislanda pastorats sparbanks styrelse har valts
kyrkovärden O. M. Danielsson i Blädinge, istället för källarmästare J. Lindahl, som afsagt
sig uppdraget.

Ur Smålandsposten N:o 2 Onsdagen den 4 Januari 1911.
Kommunalt. Årets tredje ordinarie kommunalstämma, hölls den 28 december hvarvid
först de uppgjorda debiterings- och röstlängderna granskades och godkändes.
Kommunalnämndsordf. och handlanden Gust. Bengtsson begärde blifva entledigad från
ordförandeskapet, men på stämman enhälligt uttalades önskan, lofvade han kvarstå 2 år.
Till ledamöter i kommunalnämnden återvaldes J. Samuelsson i Lindås, Sven Johansson i
Hönetorp och A. Andersson i Örnhyltan, samt nyvaldes B. Johansson i Mjöhult och
O. M. Jonsson i Trädsten. Till suppleanter i samma nämnd återvaldes S. Johannesson i
Elnaryd, G. Johansson i Hönetorp, handlanden E. Svensson i Vislanda station och
E. Samuelsson i Sjöbacken, samt nyvaldes A. Engqvist i Piggaboda och handelsbokhållaren E. Svensson i Vislanda station.
Till v. ordförande i kommunalstämman nyvaldes handlanden C. Samuelsson istället för
folkskolläraren N. Gräns, som afflyttat från orten. Till medlem i biblioteksstyrelsen
utsågs folkskolläraren J. W. Gustafsson.
Till ledamöter i taxeringsnämnden, hvilkas antal bestämdes till 6, utsågs landtbrukarne
G. S. Olofsson i Mörhult med K. Petersson i Lönshult till suppleant, S. Svensson i
Kvarnabacken med P. M. Johansson i Lindås till suppleant, S. A. Lidman i Vermanshult
med N. P. Johansson i Hullingsved som suppleant, handlanden E. Svensson vid Vislanda
station med handlanden E. Lindahl till suppleant, kopparslagaremästaren F. Andersson
med fjäderhandlanden J. A. Ståhl till suppleant, och stationsförmannen G. Ambjörnsson
med kontorsbiträdet N. P. Persson till suppleant.

Ur Smålandsposten N:o 8 Måndagen den 16 Januari 1911.
En högtidlig jordfästning, förrättades i torsdags i Vislanda kyrka då stoftet af aflidne
handlanden C. M. Welander vigdes till den sista hvilan. Sedan inbjudna gäster vid half
12-tiden samlats i sorgehuset, ställdes sorgetåget till kyrkan. Under tonerna af en
sorgemarsch inbars den rikt blomsterhöljda kistan och placerades i koret, som var
smyckadt med granar. Efter afsjungandet af ps. 452 v. 1 förrättades jordfästningen af
kyrkoherden N. M. Nilsson, hvarefter altartjänst med messning förekom. Sedan
högtidligheten i kyrkan afslutats med afsjungandet af en psalmvers utbars kistan och
nedsänktes i familjegrafven.
I sorgehuset gafs middag för många inbjudna gäster och vid Vislanda stationssamhälle
vajade flaggorna på half stång.
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Ur Smålandsposten N:o 14 Fredagen den 27 Januari 1911.
Dödsfall. Den 24 dennes afled efter en kort sjukdom i Ekemoen, Vislanda socken,
landtbrukaren S. G. Johanssons maka, Elin Johansson född Samuelsson. Enligt läkares
utsago hade blodpropp uppstått i hjärtat, och på en kort stund ändades hennes lif. Hon
hade en vecka förut födt ett barn, men var därefter rätt kry. Den bortgångna var dotter till
nämndemannen S. Magnusson i Aplamon och hans maka och sedan sistlidne maj månad i
äktenskap förenad med sin ofvannämnde man, som jämte en späd dotter, fader, syskon,
svärföräldrar och många andra släktingar står sörjande vid den af mänskligt att döma allt
för tidigt redda båren. Hon var en ordningsälskande, blid och fridsam människa, som
hade förvärfvat sig många vänner, hvilka äfven nu djupt deltaga i sorgen, skrifves till oss.

Ur Smålandsposten N:o 20 Måndagen den 6 Februari 1911.
Till grafvens ro, vigdes i onsdags i Vislanda kyrka stoftet efter aflidna fru Elin Samuelsson i Ekemoen. Församlingens kyrkoherde N. M. Nilsson höll en gripande dödsbetraktelse med anknytning till Davids ord: ”Det är icke mer än ett steg mellan livet och
döden”, och erinrade därefter att den så plötsligt och oförmodadt varit en god maka,
dotter och syster, hvarefter jordfästningen förrättades. Efter densamma följde ps. 451 och
altartjänst, hvarunder officianten sjöng begrafningsmessan.
Efter begrafningen gafs i sorgehuset middag för inbjudna släktingar och vänner.

Ur Smålandsposten N:o 30 Fredagen den 24 Februari 1911.
Eldsvåda. Natten till i fredags brann i Vislanda stationssamhälle ett boningshus, som
ägdes af Gus. xxxdon därstädes.
Intet af betydenhet hann räddas hvarför de familjer, som ej försäkradt sin egendom,
gjorde betydande förluster. Själfva byggnaden var försäkrad i Thor för 4,000 kr., samt
Kronobergs läns brandstodsbolag kr. xx,xx.

Ur Smålandsposten N:o 66 Måndagen den 1 Maj 1911.
Vårmarknaden i Vislanda, i fredags var som vanligt mycket talrikt besökt, och
tillförseln af kreatur och andra varor ganska betydlig. Bättre större oxar betalades med
350-400 kr., stutar 200-300 kr., allt per par, samt bättre större kor 150 á 175 kr., och
sämre 75 á 100 kr.
Handeln i bodar och stånd syntes tämligen liflig.
Vädret och väglaget var mindre gynnsamt till följe af det rådande regnvädret. Ordningen
var tillfredställande.
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Ur Smålandsposten N:o 76 Onsdagen den 19 Maj 1911.
Hemsk olyckshändelse. Då andra uppgående nattsnälltåget vid 1-tiden igår natt passerat
Liatorps station och befann sig ungefär 400 m. norrut, kastade sig en kvinnlig passagerare
ned från det då med nästan full fart, gående tåget och ljöt en ögonblicklig död. Hon hade
fallit mot en vid banvallen stående järnpåle, som vid fallet något böjts.
Den omkomna har befunnits vara enkan Sophie Dinnesen, född Svensdotter, från
Nakskov, Lolland Danmark. Hon var född i Aramo, Urshults församling 1865 och
utflyttade 1884 till Danmark, där hon ingick äktenskap, och sedan varit bosatt.
Hon var nu – enligt hvad hennes papper utvisa – stadd på hemresa till Urshult, för att
öfvervara vid arfsskifte efter sin nyligen aflidne fader, Sven Persson i Aramo.
Angående orsaken till den sorgliga händelsen, torde det hela bero på en ren olycka. Det
tåg, hvarpå den omkomna reste, hade gjort ett kort uppehåll söder om Liatorps station för
att ej komma i kollision med det strax förut passerande kontinentaltåget. Den omkomna,
som hade biljett till Ålshult å Karlshamn-Vislandabanan, och således skulle byta tåg i
Vislanda, antog förmodligen att uppehållet gällde Liatorps station. När hon sedan, då
tåget åter satts igång, sett Liatorps station skymta förbi, hade hon tagit det för Vislanda. I
tron att hon försofvit sig hoppade hon af det igång varande tåget, med den ofvannämnda
tragiska påföljden. Vid hoppet – som hon gjort i strumplästen – hade hon med sig alla
sina tillhörigheter som hittades kringströdda å banan.

Ur Smålandsposten N:o 69 Lördagen den 6 Maj 1911.
Offrade sitt lif för att rädda barnens. I söndags var 26-årige Richard Danielsson son
till kvarnhandlaren Jonas Danielsson i Sjötorpet, Vislanda, ute å angränsande delvis
upptappade sjön Kölnen för att å en hopspikad flotte öfverföra några barn till motsatta
stranden. Vid passerandet af afloppskanalen sjönk flotten ett par alnar under vattenytan,
hvarigenom läget för barnen blef betänkligt. För att skaffa en båt sprang Danielsson från
flotten och begaf sig mot andra landet. Han kom då ut på för djupt vatten och drunknade
inom några minuter i barnens åsyn.
Danielsson, som sålunda offrade sitt lif för att söka rädda barnens, var en stilla, flitig och
af alla i orten en omtyckt arbetare. Han sörjes af föräldrar och syskon.

Ur Smålandsposten N:o 91 Fredagen den 16 Juni 1911.
Begrafning. I Solna kyrka invid Stockholm jordfästes på onsdagen fru Elisabeth
Stephens, maka till f.d. ledamoten till riksdagens första kammare J. S. Stephens.
I tisdags fördes kistan pr järnväg från Vislanda station. Gårdsplanen vid Huseby som var
smyckad med flera dekorativa anordningar, var då kistan fördes från herrgården fylld af
menniskor. Väl ett 50-tal af godsets folk och äfvensom från de närmare och fjärmare
utgårdarna medföljde den ¾ mil långa vägen till Vislanda järnvägsstation. Där väntade
en massa menniskor som i trots af regnet ville se en skymt af den blomsterhöljda kistan.
Öfverallt flaggades på half stång. Kistan insattes omedelbart i järnvägsvagnen för att afgå
till Stockholm, fru Stephens födelsebygd. Begrafningen försiggick, som nämndt onsdagen
den 14 dennes å Solna begrafningsplats.
Ett stort sorgefölje följde här den aflidna på den sista färden. Särskildt märktes
grefvinnan de Cassa Miranda.
Tjenstförrättande prästman var kyrkoherde Gemzell, som beledsagade ceremonien med
ett gripande liktal. En dubbelkvartett under ledning af direktör O. Th. Sandberg utförde
Requiem, Stilla skuggor och Sof i ro.
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Kistan skall grafsättas i en graf, som muras på Solna kyrkogård, och bisattes nu i
grafkoret tills grafven hinner bli färdig.
En utomordentlig riklig och vacker blomstergärd hade egnats den aflidnas minne.
Här må endast nämnas: Från kontorspersonalen – Sista hälsning tacksamhet och
vördnad, från underlydande – Tacksamma tjenare, samt från f. landshöfding Ch. E. von
Oelreich.
På tisdagen lät brukspatron Stephens till godsets folk m.fl. utdela 1,200 kr. i gåfvor till
från 5 till 100 kr. stycket för att hugfästa dagens minne.
Som värdfolket allesammans medföljde till Stockholm, voro endast några få, de som
mera aktivt deltagit i bestyren, inbjudna på middag efter herrskapets afresa. Brukets lärare
yttrade å gästernas vägnar några ord med anledning af den sorg, som inträffat å det ställe,
där de nu voro samlade, och förvaltare Aug. Johnsson tackade i sin husbondes m.fl. ställe.

Ur Smålandsposten N:o 92 Lördagen den 17 Juni 1911.
Eldsvåda och innebrända kreatur. Natten till i torsdags nedbrunno två ladugårdsbyggnader tillhöriga landtbrukaren Karl Johansson i Lindås Västregård, Vislanda socken.
Elden varsnades så sent, att endast fyra kor kunde räddas. En präktig häst, samt några
kalfvar och svin brunno inne. Huru elden uppkommit är okändt. De brunna byggnaderna
voro försäkrade i pastoratets brandstodsbolag, men lösegendomen lär ej varit försäkrad
hvarför egaren gör en kännbar förlust.

Ur Smålandsposten N:o 108 Måndagen den 17 Juli 1911.
Tågen vållar skogs- och mossbränder. Uppgående godståget antände i lördags f. m. en
mosse invid järnvägslinien, 6 km. söder om Vislanda. Elden upptäcktes af banvakten,
som genast dämpade densamma. Framemot eftermiddagen blossade den emellertid åter
upp och tog ganska stor fart, kastande sig in på den intilliggande ungskogen, öster om
järnvägen. Från Alfvesta anlände 30 man, för släckningsarbete och äfven i Vislanda med
kringliggande orter uppbådades folk så släckningsmanskapet uppgick till ett 60-tal man.
Efter ett ansträngande arbete under kronolänsman B. Egnells i Alfvesta ledning lyckades
man vid half 6-tiden på eftermiddagen blifva herre öfver elden. Den hade då härjat ett
område om 1 kvadratkilometers yta. Flera hus voro starkt hotade. De förödda markerna
äro belägna å Hjulsryds, Snöreshult och Trästens ägor.

Ur Smålandsposten N:o 136 Måndagen den 4 September 1911.
Industriellt. Vid Åängs anhaltstation i Vislanda socken är f. n. en ångsåg under
uppförande. Disponent B. Björnsson i Vislanda är ägare till sågen, vid hvilken i sinom tid
traktens skog kommer att försågas.
Frukt och blommor samtidigt. Ett bröderna Johansson i Åäng, Vislanda socken,
tillhörigt äppelträd bär f. n. utom en rik äppelskörd, äfven en mångfald fullt utbildade
blommor, meddelas oss.
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Ur Smålandsposten N:o 137 Onsdagen den 6 September 1911.
Besvär, hafva af M. Petersson m. fl. i Vislanda anförts öfver extra kommunalstämmans i
Vislanda den 7 augusti beslut att till bestridande af kostnaderna öfver municipalsamhällets bildande upptaga ett amorteringslån å 1,000 kr.

Ur Smålandsposten N:o 138 Fredagen den 8 September 1911.
Vislanda marknad uppskjuten. På framställning af förste provinsialläkaren d:r A.
Sjödahl har k. bfhde i Kronobergs län hemställt om uppskjutande, med anledning af
barnförlamningen, tills vidare af Vislanda marknad den 15 dennes.

Ur Smålandsposten N:o 160 Måndagen den 16 Oktober 1911.
Eldsvådetillbud i järnvägsvagn. Då uppgående godståget från Malmö, hvilket anländer
till Alfvesta vid 4-tiden på eftermiddagarna, var på väg mellan Vislanda och Alfvesta,
märktes att en järnvägsvagn lastad med hö fattat eld.
Så fort tåget ankommit till Alfvesta frånkopplades vagnen och fördes till en pump, som
snart öfveröste vagnen med vatten. Man måste dock plocka af höbalarna, ty elden hade
trängt långt ned i botten af vagnen.
Hövagnen kom från Danmark och skulle till Smålands husarregemente i Eksjö.

Ur Smålandsposten N:o 171 Lördagen den 4 November 1911.
Marknader, enligt k. bfhdes i Kronobergs län beslut, att hållas i Vislanda den 16, i
Moheda den 17 och i Wexiö den 21 dennes. Vid dessa marknader får handel förekomma
endast med kreatur, landtmannaprodukter och alster från orten af ortens hemslöjd.

Ur Smålandsposten N:o 178 Fredagen den 17 November 1911.
Höstmarknaden i Vislanda, som på grund af barnförlamningsepidemiens blef inställd i
september, afhölls den 16 dennes, men var jemförelsevis fåtaligt besökt. Affärerna voro i
allmänhet ganska tillfredställande. Kreatursplatsen företedde en liflig anblick med
nötboskap och handeln gick särdeles raskt, dock till låga priser. Priset å oxar varierade
från 250 till 375 kr. per par och på kor från 60 till 140 kr. Slagtfeta djur samt kor i
kalfställning hade största efterfrågan. Hemslöjdsalster voro rikligen representerade, men
af landtmannaprodukter voro tillgången ringa till höga priser. Handeln i bodar och stånd
var liflig.
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Ur Smålandsposten N:o 186 Fredagen den 1 December 1911.
Hästen fastnade i järnvägsrälsen och öfverkördes. Då landtbrukaren Wilhelm
Andersson i Sköflemoen, Vislanda socken, en afton för några dagar sedan var åkande från
Vislanda station och kom till en öfverkörsel på Vislanda-Bolmens järnväg, råkade hans
nyskodda häst att fastna med fötterna i järnvägsrälsen och ramla omkull. Det visade sig
snart vara omöjligt att få honom på benen igen och komma öfver järnvägen, och då det
väntade tåget till Vislanda väntades snart komma, sprang Andersson tåget till mötes, men
lokföraren kunde icke i mörkret iakttaga honom eller den mellan spåren liggande hästen,
utan vardt det senare öfverkörd och dödad. Hästen var oförsäkrad, och gör ägaren en
kännbar förlust.
En vällyckad bazar, var den 25 och 26 november anordnad af I.O.G.T. logen,
”Wieselgrens förhoppning” i Vislanda.
Logens medlemmar, särskildt systrarna, och de tre bröder, som bestodo musiken, hade
gjort berömvärda ansträngningar för den goda sakens skull, och då bazaren var ganska
flitigt besökt, erhöll den ett för logens ekonomi ett ganska välbehöfligt öfverskott. Under
pausen den andra dagen bjöds på visor och violinmusik.

Ur Smålandsposten N:o 2 Fredagen den 5 Januari 1912.
Dog på väg till julottan. Hustrun Anna Petersdotter från Håramoen i Vislanda socken,
som i sällskap med sin man samt en annan kvinna, försedda med lykta, gående voro på
väg till julottan, öfverraskades hastigt af dödsbudet. Vid gården Glimminge kände
kvinnan sig hastigt illamående och satte sig vid vägkanten. Den medföljande kvinnan,
uppknäppte genast ytterkläderna, men strax därpå sjönk hustrun ner och endast några
svaga rosslingar förmärktes, som tillkännagåfvo att döden inträdt.
Den så hastigt aflidna hade alltid varit en flitig kyrkobesökare och en i allo god maka
och moder. Hon vigdes åt den sista hvilan å Vislanda kyrkogård i söndags under stor
tillslutning af församlingsbor och var vid sitt frånfälle något öfver 70 år, meddelas oss.

Ur Smålandsposten N:o 5 Fredagen den 12 Januari 1912.
Svår difteri i Vislanda. Landtbrukaren Olof Jönsson i Krokshult, Vislanda, barn äro
angripna af difteri. Vid provinsialläkaren C. H. Lundbergs besök å platsen hade en 9-årig
flicka efter ett par dagars svårt lidande aflidit. De andra barnen voro också mer eller
mindre angripna, men kommer att antagligen att tillfriskna.

Ur Smålandsposten N:o 21 Fredagen den 9 Februari 1912.
Tågmissöde. Då i söndags morse det persontåg, som afgår från Karlshamn kl. 6,10 till
Vislanda, hunnit mellan Ålshult och Ulfö, inträffade det missödet, att exenterstången i
lokomotivet brast och genom detta blef obrukbart. Nytt lokomotiv rekvirerades från
Vislanda, hvilket afhämtade gods- och passarerarevagnar. Endast ett fåtal passagerare
medföljde tåget, som genom missödet blef c:a 2 timmar försenadt.
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Ur Smålandsposten N:o 43 Måndagen den 18 Mars 1912.
Politiskt föredrag i Vislanda. Riksdagsmannen E. O. Magnusson i Tumhult höll igår
efter gudstjenstens slut ett politiskt föredrag i Vislanda sockenstuga, som var till trängsel
fylld. Efter ett inledningsanförande, hvarunder tal betonade, att han ej gjorde anspråk på
att komma med något nytt i den politiska striden utan bad att anförandet skulle uppfattas
såsom en småländsk bondes ord till sina yrkesbröder.
Efter föredraget, som afhördes med spänd uppmärksamhet, uppträdde kantorn P. M.
Sjöstrand och framförde församlingsbornas tack till föredragshållaren, hvarefter under hr.
Sjöstrands ledning unisont afsjöngs ”Du gamla, du fria”.

Ur Smålandsposten N:o 48 Fredagen den 29 Mars 1912.
Difteri, har utbrutit bland skolbarn i Mörhults folkskola, Vislanda socken, och med
anledning däraf är läsningen där inställd denna vecka.

Ur Smålandsposten N:o 63 Lördagen den 27 April 1912.
Dödsfall. Kontorsbiträdet vid Vislanda järnvägsstation Henrik Oscar Richter afled på
fredagen därstädes. Dödsorsaken var hjärtförlamning.
Henrik Oscar Richter var son till numera pensionerade lokomotivföraren Richter vid
Statens järnvägar och hade förut varit anställd såsom kontorsbiträde vid Norrköpings
statsbanestation fyra á fem år samt i Norsholm. Han var en duglig järnvägstjänsteman och
hade aflagt kompetensprof för tjänstemannabefattning i högre grad. Han efterlämnar
såsom närmast sörjande fader, numera bosatt i Fredriksdal utanför Norrköping samt två
bröder, båda handelsresande, samt en syster, som vistas i hemmet. Den aflidne som
uppnått en ålder af 34 år, var ogift.

Ur Smålandsposten N:o 65 Onsdagen den 1 Maj 1912.
Vislanda marknad, som gick af stapeln under tisdagen var som vanligt talrikt besökt och
hade stor tillförsel af såväl kreatur som handelsvaror och slöjdalster. Priserna å kreatur
voro i enlighet med de som varit gällande på öfriga kreatursmöten inom Småland, dock
gick affärerna bäst med yngre kalfställda kor, samt slaktdjur. Tillströmningen af resande
var ovanligt stor från alla håll.

Ur Smålandsposten N:o 114 Måndagen den 29 Juli 1912.
Dödsfall. I morse afled i Vislanda hotellägaren Johan Lindahl i en ålder af 81 år.
Den aflidne var född i Grimslöf och flyttade till Vislanda, när södra stambanan byggdes.
Han öppnade här hotellrörelse, hvilket han innehaft till sin död. De två senaste åren har
hotellet, till följd af Lindahls sjukdom, skötts af en son till den aflidne.
Bland Lindahls förtroendeuppdrag må nämnas, att han var verkställande direktör vid
dåvarande Kristianstads enskilda bank afdelningskontor i Vislanda under tiden 18941898. Vidare var han styrelseledamot i Vislanda pastorats sparbank frå dess stiftande till
år 1910, då han afgick på grund af sjukdom. De senaste åren af mandattiden var han
ordförande i nämnda styrelse.
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Lindahls vänsälla väsen gjorde att han var värderad af alla, räknande många vänner.
Han sörjes närmast af maka, född Lindgren, samt 3 söner och 4 döttrar. Äldste sonen,
Hjalmar, är gymnastikdirektör i London. En dotter, Hulda, är gift med bank-direktör G.
Löthman i Göteborg och en annan, Hilma, med förste stationsskrifvaren L. Johnsson i
Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 119 Onsdagen den 7 Augusti 1912.
Begrafning. En vacker och gripande högtidlighet ägde i söndags i Vislanda kyrka rum
då stoftet af källarmästaren Johan Lindahl i närvaro af samtliga sina närmaste och en
talrik vänkrets vigdes åt den sista hvilan. Sedan gästerna blifvit vid 3-tiden samlade i
sorgehuset, företogs färden till kyrkan. Prestafverna fördes af kommisarie Hjertqvist från
Alfvesta och handlanden Bengtsson i Vislanda. Akten förrättades i den med grönt
dekorerade kyrkan af kyrkoherden Nilsson, som höll ett kort anslående griftetal. En
dubbelkvartett förhöjde högtidligheten med utförandet af ”Integer vitae” och ”Sof i ro”.
Efter jordfästningens slut samlades sorgeskaran vid grafven, där ”Stilla skuggor” sjöngs.
I minnesgärden af kransar och buketter märktes bl.a. en krans med breda svarta
guldfransade band från Vislanda pastorats sparbank och kamrer.

Ur Smålandsposten N:o 143 Fredagen den 20 September 1912.
Vislanda marknad, har på onsdagen hållits. Mycket folk hade infunnit sig. Det bästa
marknadsväder var rådande. Handeln med kreatur gick ovanligt lifligt, äfvenså med varor
i bodar och stånd. Priserna med kreatur voro höga som vanligt. 12 kvarters oxar betingade
500-550 kr. 13 kv. 550-600 och kor 100-250 kr., meddelar vår korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 155 Fredagen den 11 Oktober 1912.
Vislanda föreläsningsförening, har för höstterminen 1912 följande program:
Söndagen den 13 oktober författaren fil. lic. Yngve von Schmidten, Helsingborg öfver
ämnet ”Målarkonstens mästerverk” med bilder.
Söndagen den 3 november, hembygdsfest med föredrag af folkhögskoleföreståndaren
fil. lic. J. Boethius, Nässjö, om ”Svenskt allmogelif under medeltiden” och kyrkoherde
O. Berglöf, Åseda, om ”Peter Wieselgren”, fosterländskt tal, sång m.m., särskilt program.
Söndagen den 17 november professor E. Wrangel med tal om ”Jerusalems tempel”, med
bilder.
Söndagen den 1 december, postexpeditör Svante Fagerström, om ”Fröding, hans lif och
diktning”, med uppläsning och sång.
Söndagen den 15 december, folkhögskoleföreståndare d:r J. Strandmark, Grimslöf, från
själfvaldt ämne.

Ur Smålandsposten N:o 159 Fredagen den 18 Oktober 1912.
Ett tågmissöde, inträffade i onsdags på morgonen å det norrifrån kommande tåget å
Karlshamn-Vislanda järnväg idet vid Ålshults station en tub sprang läck å lokomotivet.
Ett hjälplokomotiv fick afsändas från Karlshamn och det nedgående tåget blef 1 timme
och 50 minuter försenadt.

73

Ur Smålandsposten N:o 168 Lördagen den 2 November 1912.
Inköp af grustag. Styrelsen för Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg har beslutat att
för järnvägens räkning inköpa ett grustag vid Skörda i utkanten af Vislanda, för ett pris af
xxx kr.

Ur Smålandsposten N:o 169 Onsdagen den 6 November 1912.
Vislanda municipalfråga, synes nu nalkas sin lösning. Kommunalstämman har för ett
par år sedan beslutat municipalsamhällets bildande vid Vislanda station och tillsatt en
kommité att taga frågan omhand. Denna har låtit kartlägga området ifråga. En senare
tillsatt kommité har till k. bfhde i länet inlämnat ansökan om att ordnings- byggnads- och
brandstadgan för rikets städer och hälsovårdsstadgan för riket i hvad den angår stad måtte
i tillämpliga delar gälla samhället till efterrättelse, d.v.s. att fullt municipalsamhälle måtte
bildas.
Häröfver bereddes den 4 dennes de inom samhället boende tillfälle att inför kronofogden
i fögderiet yttra sig. Handlaren Gustaf Bengtsson yrkade med hänvisning till kommunalstämmans motivering bifall, enär brandväsende och hälsovård ej kan nöjaktigt ordnas, så
länge ingen utdebitering här för lagligen kan ske. Stationskarl Otto Lundin ansåg att
inrättande af municipalsamhälle ökade utgifter men ej några fördelar, hvarför han yrkade
afslag. Häri instämde många. Landtbrukaren Samuel Johannesson i Elnaryd tyckte att för
stort område tilltagits och yrkade därför afslag. Emellertid är att hoppas att municipalfrågan inom kort är afgjord till båtnad för samhällets vidare utveckling.
Föreläsningsföreningen, hade den 3 dennes anordnat hembygdsfest, som afhölls i
byggnadsföreningens lokal. Festen började med gemensamt afsjungande af ”Du gamla,
du fria”, hvarefter föreningens ordförande, Salem Svensson, hälsade föredragshållare och
åhörare välkomna. Folkhögskoleföreståndare J. Boethius från Nässjö höll därefter ett
synnerligen intressant föredrag om svenskt allmogelif under medeltiden. En kör af
skolbarn sjöng sedan den bekanta Smålandssången, hvarefter d:r Boethius åter besteg
talarstolen och höll ett varmhjärtadt och medryckande tal för fosterlandet, hvari han
manade till att älska fosterlandet för landets skull, dess språk, dess frihet och dess kultur,
som höjer sig öfver de flestas och ej står efter för något annat lands. Härefter blef det en
stunds paus för kaffedrickning. Fröken Berta Lindgren bjöd sedan på flera solosånger,
som mottogos med förtjusning och belönades med kraftiga applåder. Kyrkoherde O.
Bergdahl från Åseda höll därefter föredrag om Peter Wieselgren. Inledningsvis erinrade
talaren om hembygden, att vi böra älska den för fädernas skull. Småland har skänkt
Sverige många stora män, och man behöver här ej gå öfver församlingens gränser för att
finna ett stort namn, nämligen Wieselgren, hvars lif och lifsgärning som den store
nykterhetsreformatorn talaren sedan skildrade. Därefter sjöngs psalmen 500: 6-7.

Ur Smålandsposten N:o 15 Onsdagen den 29 Januari 1913.
Afliden åldring. Vislanda församlings näst äldsta medlem, änkan Märta Petersson i
Åäng, afled i fredags. Den aflidna född 1823 hade långt i sena ålderdomen åtnjutit god
hälsa.
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Ur Smålandsposten N:o 48 Måndagen den 31 Mars 1913.
Omtäckningen af Vislanda kyrka. Öfverintendentembetet har nu, enligt hvad vi erfarit,
till domkapitlet i Wexiö öfversänt k. m:ts beslut rörande omtäckningen af Vislanda
församlings kyrka, så att domkapitlet, sedan behörig del af detsamma tagits, må tillställa
församlingen detsamma till efterrättelse.

Ur Smålandsposten N:o 63 Lördagen den 26 April 1913.
Å Vislanda marknad, på fredagen var tillförseln ej fullt så stor af salubjudna kreatur
som å platsen brukar vara fallet. Handeln gick ej heller vidare lätt och priserna voro i
nedgående. Ett 20-tal vagnslaster kreatur afsändes med middagståget från stationen. Det
härligaste marknadsväder rådde.
Ett stort antal gårdfarihandlare hade anländt, men de upplystes af kronobetjäningen att
idag var det oxmöte och ingen marknad, hvarför de tillsades att packa och resa till annan
marknad, meddelar vår korrespondent.
Bien, har i år öfvervintrat väl – de samhällen nämligen som haft tillräckligt vinterförråd –
och äro nu pigga och lifliga. De kommo tidigt ut till rensningsutflykt. Hasseln, vår första
blomma, ankom för en tid sedan ymnigt och nu prunkar sälgblommorna i sin gula prakt.
Inträffar ej nu långa perioder ruskväder, har vi utsikt att få tidiga svärmar i år, hvilket ju
alltid är ett godt tecken för biskötseln, skrifver en vår korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 100 Fredagen den 4 Juli 1913.
Vislanda pastorats sparbank, firade den 28 sistlidne juni sitt 40-års jubileum. Till festen
hade inbjudits endast nuvarande hufvudmän för sparbanken och nästan mangrannt
infunnit sig. Efter samling å banklokalen kl. 3,30 e.m. serverades middag å hotellet,
därvid styrelsens ordförande O. M. Danielsson i Blädinge hälsade hufvudmännen
välkomna. Under djup rörelse erinrade han sig den 28 juni för 40 år sedan, då sparbanken
öppnades för första gången. Utaf dem, som vid detta första sammanträde voro närvarande
finnas ingen mer än hr. Danielsson i lifvet. Kyrkoherde Nilsson framförde till styrelsen
hufvudmännens tack, för dess osparda nit och egennyttiga arbete för sparbankens bästa.
Efter middagen lämnade sparbankens räkenskapsförare Emil Lindahl en kort redogörelse
öfver bankens utveckling under de gångna 40 åren. Häraf framgick att styrelsen då
banken öppnades hade till sitt förfogande 212 riksd. rmt. som bildats såsom grundfond
genom tillskott af principaler utan återbetalningsskyldighet. Insättningarna samma dag
utgjorde 2,050 riksd. rmt. Vid årsskiftet eller den 1 janiari 1874 utgjorde insättarnas
fordran 23,109 riksd. 55 öre rmt. Och låntagarnas skuld 23,132 riksd. 6 öre rmt. Vinsten
på rörelsen under dessa 6 månader utgjorde sedan alla omkostnader för organisation
m.m., blifvit betalda 87 riksd. 68 öre rmt, som då öfverfördes såsom reservfond. Från
slutet af 1870-talet ända till år 1902 arbetade sparbanken under ogynnsamma förhållanden. På senare tider däremot har utvecklingen gått raskt framåt. Insättarnes fordran och
reservfonden utgjorde vid senaste årsskiftet respektive kr. 614,806:48 och kr. 61,327:88.
Ett trefaldigt hurra höjdes härefter för sparbankens fortsatta framgång och utveckling.
Kassakontrollanten Magnusson, talade härefter för sparbanksveteranen O. M. Danielsson
som hjärtligt hyllades af de närvarande.
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Ur Smålandsposten N:o 114 Måndagen den 28 Juli 1913.
Till grafvens ro, vigdes i fredags å Vislanda kyrkogård stoftet af aflidne postmästaren
Gustaf Carlsson.
Jordfästningen förrättades i kyrkan af kyrkoherde N. M. Nilsson, som utöfver ritualen
höll ett anslående tal med ledning af orden i Es. 38: 42, ”Herre, Du lyktar dagen för mig,
förrän aftonen kommer”. Läroverksadjunkt Th. Sjöborgh uttalade några tacksamhetens
ord och bragte frid öfver den aflidnes stoft.
Prestafverna buros af postmästaren K. Högberg i Wexiö och F. O. Hedin i Alfvestad.
En praktfull gärd af kransar och blommor höljde kistan och lades på grafkullen.

Ur Smålandsposten N:o 116 Fredagen den 1 Augusti 1913.
Olyckshändelse. Då hemmansägaren A. Johansson i Krokshult, Vislanda, häromdagen
var sysselsatt med täckning af ladugårdstaket, halkade han och föll ned på marken af
stenar och stenflis. Han skadade sig så svårt å armar och ben, att han blef liggande sanslös
närmare en timme. Hos d:r Sjövall i Ljungby blef han sedan förbunden och vårdas nu i
sitt hem.

Ur Smålandsposten N:o 117 Lördagen den 2 Augusti 1913.
Olyckshändelse. Då stationskarlen i Vislanda Hjalmar Paulsson, jämte en annan person i
torsdags middag skulle öfverflytta en större ägglåda från vagn å Vislanda-Karlshamnståget till blandade tåget å stambanan, gick lådans ena handtag sönder och lådan föll på
Paulsson, som därvid fick sitt ena ben afslaget. Efter att hafva blifvit tillfälligtvis
förbunden, fördes den skadade med järnvägen till Wexiö.

Ur Smålandsposten N:o 118 Måndagen den 4 Augusti 1913.
Försumma ej premiebetalning för olycksfallsförsäkring! Vid förflyttning af en tung
låda från en godsvagn till en annan råkade stationskarlen Hj. Paulsson i Vislanda
häromdagen afbryta ena benet, hvarföre han nu vårdas på Wexiö lasarett. Paulsson har
liksom de allra flesta järnvägsmän äro det, varit försäkrad i järnvägsmännens olycksfallsförsäkringsförening, men försummat betala premien de två sista kvartalen. Premien,
som utgör 2 kr. pr kvartal, hade nu kunnat inbringa till den skadade 2 kr. pr dag någon tid
framåt, skrifves till Smålandsposten.
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Ur Smålandsposten N:o 123 Onsdagen den 13 Augusti 1913.
Olyckshändelse, hvaraf döden blef en följd. Då stationskarlen 1249 Hjalmar Paulsson
från Vislanda den 31 juli var sysselsatt med omlastning af gods, kom en större låda att
falla på hans ben, hvilket afbröts. Det skadade benet förbands tillfälligt, och omedelbart
därefter transporterades Paulsson till Wexiö lasarett där hans skadade ben blef lagt i s. k.
skena. Paulsson, som genast efter ankomsten till Wexiö lasarett fick feber, var vid full
sans till för några timmar före sin död, som inträffade den 5 dennes. Fettkulor från benmärgen hade uppstått och gifvit anledning till fettembolier i lungorna, hvaraf döden
följde.
Af förhöret som hållits i Vislanda har framkommit, att omlastningen af godset tillgick på
vanligt sätt, hvarför ej någon varit orsak till olyckan.
Paulsson sörjes närmast af maka och fem barn mellan 2 och 18 år. Begrafningen ägde
rum i Vislanda kyrka den 10 dennes. Stationsinspektoren jämte öfriga af personalen, som
voro fria följde Paulsson till hans sista hvilostad, meddelar vår korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 145 Lördagen den 20 September 1913.
Vislanda får elektriskt ljus. Enligt hvad som uppgifvits har öfverenskommelse nu
träffats med kraftstationen i Ohs om leverans af kraft för belysning i Vislanda sedan
abonnenter å det minimum lampor som fordrades för företaget 700 st. fulltecknats.

Ur Smålandsposten N:o 164 Fredagen den 24 Oktober 1913.
Kommunalt. Vid ordinarie kyrkostämma med Vislanda församling den 23 dennes
beslutades en utdebitering till kyrka och skola för nästa år med kr. 3,60 pr bevillingskrona. Sedan kyrkan i sommar blifvit nytäckt med tegel hade kyrkorådet till stämman
inlämnat förslag om nytäckning af tornet med kopparplåt istället för det gamla spåntaket,
som börjar bli bristfälligt. Kostnaden härför skulle utgöra omkring 1,000 kr. Brandförsäkringsbeloppet skulle, om äfven tornet vore täckt med plåt eller annat därmed
jämförligt taktäckningsämne, utan premieförhöjning ökas till 80,000 kr. från nuvarande
50,000. Stämman beslutade uppskjuta frågan för att inhämta närmare upplysningar,
huruvida billigare taktäckningsmaterial än särskildt kopparplåt, som af kyrkorådet
förordas, kunde med lika fördel användas.
Vid därefter hållen ordinarie kommunalstämma beslutades en utdebitering af kr. 2:10 pr
bevillingskrona till kommunalkassan. Det hela utgör således kr. 5:70 pr bevillingskrona
inom kommunen, efter att närmast under två föregående år ha utgjort 6 kr. Stämman
beslutade utan sex ledamöter i pensionsnämnden. Härtill valdes handlanden Carl
Samuelsson, kopparslagare Frithiof Andersson, landtbrukarne N. P. Johansson i
Hullingsved, O. M. Petersson i Röshult, Karl Petersson i Lönshult och P. M. Johansson i
Lindås, med frk Lisa Hultberg vid Vislanda station, landtbrukarne J. M. Magnusson i
Håramoen, August Engkvist i Piggaboda, Hjalmar Svensson i Tubbaremma, Å. M.
Jonsson i Trästen, såsom suppleanter. Ledamöternas dagtraktamenten bestämdes till 3 kr.,
hvarjämte ordföranden i pensionsnämnden skulle erhålla 150 kr., såsom ersättning för
porton, skrifmateriel m.m. utöfver ofvannämnda 3 kr. för hvarje sammanträde.
Hotellföreståndaren Uno Lindahl i Vislanda ansökan om tillstånd att utskänka vin och öl
tillstyrktes i enlighet med af kommunalnämnden tillstyrkt förslag.
Kommunalnämndens ordförande hade anhållit om förhöjt anslag, att utgå i form af
skrifvare- och räkenskapshjälp men afslogs. Däremot höjdes arvodet för stämmans
ordförande från 25 till 50 kr. att utgå fr.o.m. 1 januari innevarande år. Sökt anslag á 150
kr. till Vislanda föreläsningsförening beviljades.
Till ombud att närvara vid mantalsskrifningen innevarande år utsågos v. ordf. i kommunalnämnden Emil Lindahl och landtbrukaren P. M. Johansson i Lindås.
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Ur Smålandsposten N:o 187 Onsdagen den 3 December 1913.
Hotellet i Vislanda. K. bfhde har meddelat tillstånd för källarmästaren Uno Lindahl att å
Vislanda hotell under år 1914 utskänka vin och öl under enahanda villkor som i år.

Ur Smålandsposten N:o 16 Onsdagen den 28 Januari 1914.
Industriellt. Ett samhälle som låter tala om sig är Piggaboda by i Vislanda socken, nu
sedan stenbrytningen börjat. Det sägs att den bästa granit i världen finnes där af fin
djupsvart art och det finns sådana berg hos nästan alla ägarna i byn. Till denna gård reser
hvarje vecka sliperiägare från platser i Bayern, Sachsen, Österrike, Danmark, Norge samt
ifrån egentliga Tyskland. Äfven en del svenskar, för att försöka köpa någon bergknalle af
denna prima sten. För närvarande brytes sten af en direktör Papp från Bayern, meddelar
vår korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 20 Onsdagen den 4 Februari 1914.
Ett allvarligt tillbud till tågolycka, inträffade natten mellan den 3 och 4 dennes, enär å
uppgående snälltåget n:r 2 en boggievagn gick varm mellan Liatorp och Vislanda
stationer, hvarigenom tåget blef 1 ½ timme försenadt.
Oaktadt det från Vislanda station, där tåget passerar utan uppehåll, visades stoppsignal
så snart det märktes att vagnen var varmgången förmåddes tåget ej att stoppa förrän å
linjen Vislanda – Alfvesta. Hade detta ej lyckats, skulle med säkerhet en svårare olycka
ha inträffat.
Borde ej – frågar vår meddelare – tågpersonalen förständigas att åtminstone vid
passerande af station ha uppmärksamhet riktad å densamma. Om så vore så hade man ju i
detta fall haft t.ex. nödbromsen att tillgå för att få tåget stoppadt.

Ur Smålandsposten N:o 22 Lördagen den 7 Februari 1914.
Dubbelspår Vislanda – Liatorp. Järnvägsstyrelsen har till k. m:t med hemställan om
godkännande öfverlämnat ett med vederbörande markägare upprättadt kontrakt angående
byte af mark i Vislanda. Enligt detta kontrakt skulle statens järnvägar bortbyta ett område
om 660 kvm. mot tvenne områden om respektive 890 och 610 kvm. Härigenom komma
statens järnvägar, tillförsäkras dels ett område, hvilket erfordras för framtida utläggande
af ett andra hufvudspår å linien Vislanda – Liatorp, dels ett område, som lämpar sig för
bebyggande med boställshus för statens järnvägars personal.

Ur Smålandsposten N:o 31 Måndagen den 23 Februari 1914.
Marknaderna i Vislanda. Från Vislanda meddelas till oss: Vid kommunalstämma i
lördags beslöts enhälligt, att till k. bfhde inlägga ansökan om 3 frimarknader pr år.

78

Ur Smålandsposten N:o 41 Fredagen den 13 Mars 1914.
En järnvägsveteran. Om den nyligen vid 83 års ålder aflidne järnvägsveteranen David
Andersson, om hvilkens högtidliga jordfästning i Vislanda en kort notis meddelat, kan
ytterligare nämnas, att efter det han i sin ungdom varit betjänt hos en skånsk grefve,
började han sitt långvariga arbete vid statens järnvägar med pålning vid Ellinge bro,
följde sedan med såsom bas för ett stort lag rallare i den mån järnvägen framdrogs åt norr.
När södra stambanan 1863 öppnades för trafik, blef David Andersson placerad såsom
banvakt vid Trästen i Vislanda socken och där bodde han kvar tills han i november 1895
afgick med pension, då han och hans maka flyttade till Vislanda. Under denna tid hade
han i omkring 25 år varit banvaktsförman. Änkling sedan 1902 har han sedan dess en
längre tid bott hos sin dotter Hedvig, gift med stationsföreståndaren F. W. Bergholm i
Diö, men på sista tiden bodde han hos sonen, lokförare Anton Davidsson i Alfvesta, och
där slutade han också sin långa lefnad. Bland de närmast sörjande märkes äfven sonen
Alexander Davidsson, stationsförman i Moheda. Den aflidne efterlämnar minnet af en
vänfast, plikttrogen och skötsam person, skrifves till oss från Liatorp.
”Min vän Teddy”, i Vislanda. Torsdagen den 19 mars uppföres det mycket omtalade
och populära lustspelet ”Min vän Teddy” å Vislanda teater af Wilhelm Högstedts teatersällskap.
Detta teaterstycke har öfverallt gjort stormande succés. Pjäsen är också särdeles rolig,
kvick och skiljer sig på ett fördelaktigt sätt från de moderna franska farserna. Utförandet
är alltigenom förstklassigt, enär artisterna särskildt engagerade med hänsyn till pjäsens
kraf och fordringar.
En helt ny och rymlig scen kommer till denna föreställning att uppföras och alla platser
blifva numrerade.

Ur Smålandsposten N:o 44 Onsdagen den 18 Mars 1914.
Teatern i Vislanda, den 18 dennes, då af Wilhelm Högstedts välkända sällskap å
byggnadsföreningens lokal för enda gången uppföres det utmärkta lustspelet ”Min vän
Teddy”, torde ej försummas af någon, hvilken önskar sig en glad och angenäm afton. Till
denna föreställning äro äfven en del stora och kostsamma scenanordningar vidtagna,
meddelas oss från Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 46 Lördagen den 21 Mars 1914.
Vislanda teater. ”Min vän Teddy” uppfördes i torsdags i fullsatt salong af Wilhelm
Högstedts kända teatersällskap på Vislanda teater. Spelet var i det hela godt, och det må
särskildt framhållas hr Wilhelm Högstedt som Teddy, fröken Theres Palmgren som
Madeleine, hr Vilhelm Lundberg som Diedel-Morel, och hr. Carl Thorell som Verdier.

Ur Smålandsposten N:o 56 Onsdagen den 8 April 1914.
Dödsfall. Handlanden A. G. Lindbloms i Vislanda maka, Mathilda Lindblom afled i natt
efter en tids sjukdom, sörjd af make och 11 barn.
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Ur Smålandsposten N:o 59 Fredagen den 17 April 1914.
Vislanda blir municipalsamhälle. K. m. har förordnat, att Vislanda stationssamhälle
skall utgöra municipalsamhälle.
Vislandaborna flaggade igår med anledning af samhällets upphöjelse.

Ur Smålandsposten N:o 66 Onsdagen den 29 April 1914.
Skogsbrand, utbröt i går e. m. vid 3-tiden hos landtbrukaren Johan Hult, Sälhyltan,
Vislanda. Elden blef begränsad först långt fram på eftermiddagen. Mycket hjälpmanskap
anlände från närgränsande bygder. Elden hade antagligen uppkjommit därigenom att
elden sedan Hult för några dagar sedan bränt stubbar, ej blifvit ordentligt släckt.

Ur Smålandsposten N:o 68 Lördagen den 2 Maj 1914.
Tågmissöde. Genom rälsbrott vid Boda å Linjen Vislanda – Alfvesta blef uppgående
tåget 1362 natten mellan den 29 och 30 april omkring 1 timme försenadt.
Vårarbetet. I Allbobygden är nu vårarbetet i full gång. Hafresådden har på en del
platser, där jorden ej lider af syra, redan pågått några dagar. På de gårdar, där vårråg och
hvete odlas är sådden af dessa sädesslag redan afslutad. Potaterna har äfven hunnit sättas,
ty jorden har af torkan och af den värme, som i förra veckan var rådande blifvit ganska
tjänlig att arbeta i. Onekligt vore nu att ett gynnsamt vårregn komme och satte fart i
växtligheten, skrifves till Smålandsposten.
Vislanda marknad, gick af stapeln den 30 april och gynnades af det bästa väder, samt
var mycket talrikt besökt. Handeln var liflig äfven i platsens butiker, och å kaféerna rådde
full trängsel. Af nötboskap fanns stor tillförsel, och handeln gick raskt på förmiddagen.
Priserna lika med dem i Konga och Tingsryd i förra veckan. Många långväga inköpare
hade infunnit sig. Af handels- och slöjdvaror fanns äfven stor tillförsel. Ordningen var
tillfredställande.

Ur Smålandsposten N:o 69 Måndagen den 4 Maj 1914.
Skjutsen innestängdes mellan järnvägsbommarna. Då nedgående tåget å Vislanda –
Karlshamns järnväg, som ankommer till Ryd kl. 11 f.m. i fredags var på väg mot
vägöfvergången mellan Norraryd och Ryd, hade en skjuts med häst och vagn blifvit
innestängd mellan bommarne hvilka fällas medels lina från Norraryds station. Skjutsen,
som tillhörde en hemmansägare från Urshults församling, var på väg till Ryd och då den
passerade öfver nämnda vägöfvergång, nedfälldes bommarne så hastigt att den ej hann
öfver utan blef innestängd på spåret. Skjutsbonden lyckades dock spänna ifrån hästen –
en unghäst om 4 år – innan tåget hann fram och förmådde med kraftiga ansträngningar
hålla hästen vid sidan om spåret. Att ingen olycka skedde får tillskrifvas bondens stora
rådighet och styrka.
Anordningarna vid ifrågavarande grindar tyckes ej vara de bästa. Vid detta tillfälle gaf ej
klockan varningssignal förrän i samma ögonblick som bommarna började falla. Skjutsen
var då alldeles under den första bommen.
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Ur Smålandsposten N:o 102 Lördagen den 4 Juli 1914.
Skogseld vid stambanan. Vid Råknens banvaktstuga omkring 2 km. söder om Vislanda,
antände gnistor från tåget på fredagsförmiddagen vid ½ 11-tiden.
Elden började på banvallen och spred sig sedan in i den intilliggande björkskogen där
den fick synnerligen god fart i en massa ris, som kvarlämnats vid skogsafverkning för en
tid sedan.
Ortsbefolkningen utförde ett energiskt släckningsarbete, och i densamma deltog
manskap från Diö och Eneryda. Vid 2-tiden ansåg man elden till större delen vara
begränsad. Vid 5-tiden aflöstes släckningsmanskapet af folk ifrån andra byar och vid 7tiden ansåg man att faran var öfver. Järnvägsfolk har emellertid i natt hållit vakt å
brandplatsen.
Elden har härjat ett hufvudsakligen af ung björkskog bevuxet område, omkring 600
meter långt och 100 meter bredt. Skogen tillhörde hemmansägaren Karl Bengtsson i
Lindås.

Ur Smålandsposten N:o 104 Onsdagen den 8 Juli 1914.
Skogseld, utbröt i middags, enligt hvad vår Vislandakorrespondent meddelar, strax norr
om Vislanda samhälle. Det brinner f. n. i stor omfattning. Släckningsmanskap har
rekvirerats från Kronobergshed. Elden har uppstått genom gnistor från tåget.

Ur Smålandsposten N:o 105 Fredagen den 10 Juli 1914.
Skogseld, utbröt såsom i korthet omnämnts i förra numret, i onsdags strax efter kl. 12
middagen, c:a en half kilometer norr om Vislanda järnvägsstation. Elden hade troligen
uppkommit genom gnistor från något tåg. Då det genom brandsignaler i samhället gafs
tillkänna att eld utbrutit, kom mycket folk fort tillstädes. Elden hade dock fått god näring i
skogen, så att det ett slag såg mycket hotande ut äfven i själfva samhället. C:a 200 man
militär anlände som hjälp från Kronobergshed. Först vid ½ 4-tiden ansågs elden
begränsad, efter att hafva härjat ungefär 1 kilometers längd. Omkring 25 man militär
stannade under natten som brandvakt. Det brunna hvulket mest utgöres af ungskog, ägdes
af hemmansägarna Sven Petersson och Gustaf Jansson i Hönetorp, Vislanda. Dessutom
nedbrann en lada, tillhörande Sven Karlsson, Vislanda.

Ur Smålandsposten N:o 107 Måndagen den 13 Juli 1914.
Blixten antände. Under fredagens starka åskväder antände blixten landtbrukaren Johan
Karlssons i Krokstorp, Vislanda, ladugård, hvilken till grunden nedbrann. Därvid
innebrändes en del grisar, höns och kalfvar, allt värderadt till omkring 2,000 kr.
Hufvudbyggnaden var starkt hotad, men räddades, skrifves till Smålandsposten.
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Ur Smålandsposten N:o 109 Fredagen den 17 Juli 1914.
Kreatur dödade af tåget. Förmiddagståget från Karlshamn till Halmstad råkade den 14
dennes att å linjen mellan Ryssby och Tutaryds järnvägsstationer köra öfver en ko som
inkommit på banvallen. Lokföraren sökte genast så fort han varsnade kreaturen på banan,
att stoppa tåget och gaf samtidigt ihållande varningssignaler, men kunde dock icke
förhindra olyckan. Djuret dog ögonblickligen.
På grund af olyckan inkom tåget till Ljungby en half timme försenadt.

Ur Smålandsposten N:o 137 Onsdagen den 2 September 1914.
Vislanda sockens ordningsstadga. Den af socknens kommunalstämma den 21 april
1914 antagna ordningsstadgan rörande dans- och nöjestillställningar, har af landshöfdingeembetet fastställts för den del af kommunen, där ordningsstadgan för rikets städer
icke är gällande.

Ur Smålandsposten N:o 147 Lördagen den 19 September 1914.
Vislanda marknad, i torsdags var, ehuru ej gynnad af det bästa väder, mycket talrikt
besökt. Prisen å kreatur, å hvilka var ovanligt stor tillförsel, höllo sig mycket låga, och
äfven den öfriga handeln gick medelmåttigt.

Ur Smålandsposten N:o 157 Onsdagen den 7 Oktober 1914.
Betfolket, afreser i dessa dagar till sitt vanliga höstarbete på hvitbetsfälten i Skåne,
Östergötland och Öland. Från trakten af Vislanda, Virestad och Almundsryd afreste en
del förliden måndag. Om väderleken blifver gynnsam under upptagningstiden, som
vanligen pågår till i medio af november, beräknas hvarje arbetare kunna inbringa ”en
hundralapp” med sitt arbete.

Ur Smålandsposten N:o 179 Lördagen den 14 November 1914.
Vislanda hotell. K. bfhde har meddelat tillstånd för hotellföreståndaren Uno Lindahl att
under 1915 utskänka vin och öl under enahanda villkor som innevarande år.

Ur Smålandsposten N:o 6 Onsdagen den 13 Januari 1915.
Vislanda teater. Af Martin Sterners teatersällskap uppfördes i måndags för nästan
fullsatt salong å Vislanda teater ”Nyårsrevyn 1915”. Som förpjäs gafs ”I telefon”. Spelet
var i det hela godt och hälsades med lifliga applåder. Särskildt må nämnas Signe
Tegelberg-Sterner som ”Amanda Sprätt”, hvilken lifligt roade publiken, skrifves till oss.
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Ur Smålandsposten N:o 10 Onsdagen den 20 Januari 1915.
Slädparti, hade några ungdomar i Vislanda stationssamhälle anordnat i söndags e.m.
Samlingen skedde på järnvägstorget och därifrån ställdes färden till Nöbbeleds
gästgifvaregård. Vid ankomsten dit dracks kaffe med dopp, hvarefter det dansades flitigt.
Senare på aftonen serverades supé, som åts under den mest angenäma stämning. Slutligen
företogs hemresan, och alla voro synnerligen nöjda med sin utfärd.

Ur Smålandsposten N:o 14 Onsdagen den 27 Januari 1915.
Amatörteater i Vislanda. Ett amatörsällskap, bildadt af medlemmar i Vislanda S.G.U.afdelning, spelade i söndags kväll en treaktare, ”Krig”.
De spelande hade en för ett nybildadt sällskap en ovanligt tacksam publik i de till ett
omkring 170-tal uppgående åhörarna.

Ur Smålandsposten N:o 20 Lördagen den 6 Februari 1915.
Slädparti, var i söndags anordnadt af en del ungdomar från Vislanda. Klockan half 4
e.m. skedde affärden från järnvägstorget till Nöbbeleds gästgifvaregård, där supé intogs,
hvarefter dans vidtog och varade till långt fram på morgonen. Under aftonens lopp
föredrogos några sångnummer samt höllos några tal. Hemfärden skedde vid half 5-tiden
på morgonen. Inalles deltog ett 30-tal personer i den trefliga färden, meddelas oss.

Ur Smålandsposten N:o 31 Fredagen den 26 Februari 1915.
För stöld fylleri och misshandel, häktade mekanikern Gunnar Reinhold Söder från
Slätthult i Stenbrohults socken ransakades i onsdags å Wexiö centralfängelse.
Den häktade, som i förra månaden vid flera tillfällen begått stöld i en järnaffär i
Vislanda under rusets inflytande, samt 7 juni 1914 i Grennaforssa i likaledes berusadt
tillstånd misshandlat en i tjänst varande lokomotivförare Gedda, erkände hvad som lades
honom till last.
Söder, som är född i Blädinge den 22 september 1888, dömdes att i ena fallet undergå
straffarbete i 3 månader och 17 dagar samt ersätta Gedda med 50 kr. för sveda och värk.

Ur Smålandsposten N:o 35 Fredagen den 5 Mars 1915.
Ett nytt lokomotiv, tillverkadt vid Trollhättans verkstad för Karlshamn-VislandaBolmens järnväg och af samma typ som ett förut beställdt med öfverhettningssystem,
afgick i tisdags på proftur från Vislanda till Karlshamn.
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Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 13 Mars 1915.
En jakthistoria från Allbo, har f.n. kommit ut på rond i svenska pressen. Vi relaterar
den för småländskhetens skull.
Ett par jägare från Nyhem och Vislanda voro häromdagen ute för att profva den nyfallna
spårsnön i den sistnämndes hemtrakt.
Ganska snart fingo de tag i ett räfspår. När de följt detta en timmes tid, fick hunden, som
bär det populära namnet Priffe, upp räfven och dref den i flera timmar, och på långt
afstånd från jägarne. Dessa beslöto då att följa drefvet och fortsatte sålunda en och en half
mil, då de kommo till en gård vid namn Hökatorp i Blädinge socken.
Gårdens ägare anropade då jägarne med ett: ”Kom, hi har räfven”. Den stackars Mickel
hade nämligen oafbrutet förföljd af den ovanligt energiska hunden, blifvit uttröttad och
satt sig med ryggen intill väggen å Hökatorps manhusbyggnad. Hunden stod framför och
afvaktade att anfalla sin motståndare.
En liten flicka fick se uppträdet och ropade: ”Se ett sådant djur hunden har vid väggen”.
Räfven passade emellertid på ett tillfälle och hoppa ned i ingången till en källare, där ett
par af gårdens manliga invånare förpassade honom till sällare jaktmarker.

Ur Smålandsposten N:o 47 Fredagen den 26 Mars 1915.
Rättegångs och polissaker.
Inför Allbo häradsrätt den 24 mars.
(Ordf. e.o. hofrättsnotarien David Bergendahl.)

Andra resan. Ransakning hölls idag med den för andra resan stöld häktade ogifta Edla
Martina Andersson-Signal, född den 13 oktober 1892 i Vislanda socken.
Den tilltalade har år 1913 varit ådömd straffarbete under tre månader för första resan
stöld, hvilket straff varit villkorligt, samt under en månad för första resan snatteri. Hon
har dessutom varnats för lösdrifveri. Sedan hon vid 17 års ålder lämnade hemmet har hon
innehaft åtskilliga platser, dels som piga å landet, dels å kartongfabriker och å hotell men
synes icke ha kunnat ägna sig åt stadigvarande sysselsättning. Vid tiden för det nu åtalade
brottets begående var hon i saknad af anställning.
Natten till den 29 januari detta år hade den tilltalade logerat hos hemmadottern, fröken
Blenda Pihl å lägenheten Kullen i Slätthögs socken. Ur en olåst bordslåda tillgrep hon då
en börs, innehållande något öfver 22 kr., tillhörande fröken Pihl.
Anhållen erkände hon oförbehållsamt tillgreppet. Hon häktades den 7 dennes.
Genom skyddsföreningen Frigifna fångars försorg hade den tilltalade efter förut
utståndet straff lyckats vinna anställning, men äfven denna plats innehade hon endast en
kort tid. Om anledningen till att hon miste denna anställning vägrade Edla Andersson att
lämna besked.
Målsägaren, vid rätten närvarande, yrkade ersättning för det stulna.
Åklagaren kronolänsman H. Berglund, framställde yrkanden för andra resan stöld men
påpekade samtidigt att åtskilliga förmildrande omständigheter kunde anses föreligga.
Den tilltalade dömdes jämlikt 20 kap. 7 § 1 mom. strafflagen att för åtalade brottet
undergå straffarbete under 5 månader samt att ersätta målsägaren med kr. 22:50 och
statsverket hvad som af allmänna medel kunde visas ha utlagts.
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Ur Smålandsposten N:o 60 Onsdagen den 21 April 1915.
Skogsbrand. Då till Karlshamn nedgående tåget på tisdagens e.m. passerade Skörda,
beläget ungefär midt emellan Vislanda och Grimslöfs stationer, observerades en ganska
betydlig skogsbrand strax i närheten af järnvägen sträckande sig i sydvästlig riktning.
Elden tros ha uppkommit genom gnistor från lokomotivet på det strax förut uppgående
tåget, och dessa ha fallit ned på en myr, hvarifrån elden sedermera tagit sig fram till
skogen. Elden begränsades vid 5-tiden på e.m. Mycket folk hade tillstädsekommit från
Grimslöfs by och stationssamhället samt från Vislanda. Stora vattenfyllda diken hejdade
eldens framfart, så att desamma ej hann få någon större utbredning.
Lokomotivskada, uppstod idag en kilometer från Tutaryds station å KarlshamnVislanda-Bolmens järnvägs tåg n:r 6. Tåget kunde för egen maskin taga sig fram till
Målaskog, därifrån hjälplokomotiv från Vislanda måste föra det vidare. Genom missödet
blef såväl tåg n:r 3 åt Halmstad som tåg n:r 6 åt Karlshamn omkring 1 ½ timme
försenade.
Å Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg, pågår nu sedan någon tid eldning af
lokomotiven hufvudsakligen med ved och har visat sig utfalla gynnsamt. Eventuell
kolbrist torde således icke komma att vålla några svårigheter för den regelbundna
järnvägsdriften.

Ur Smålandsposten N:o 64 Onsdagen den 28 April 1915.
Ett olyckstillbud, som såg hotande ut och som kunde ha fått vidtgående följder,
inträffade en dag i förra veckan å järnvägsöfvergången mellan Ryds och Norraryds
stationer vid Karlshamn-Vislanda järnväg. En stund innan tåget, som afgår 5,18 e.m. från
Ryd, passerade. Järnvägsgrindarna utgöras af s.k. fällbommar, som regleras från Norraryds station och ligga utom synhåll från stationen.
Hemmansägaren C. M. Eriksson, Inlockahult, Ryd, kom körande mot Ryd med en skjuts
å hvilken utom han själf befunno sig 3 personer. Vid sidan af den häst, som tjänstgjorde
som dragare, var bunden en lös häst. Just som skjutsen befann sig midt å järnvägsöfvergången började bommarna utan föregående signal att hastigt falla, så att skjutsen
trots skjutsbondens ansträngningar, blef innestängd å järnvägsspåret. Under den stora
förskräckelsen som då bemäktigade sig hos såväl de åkande som hästarne försökte
skjutsbonden köra skjutsen åt söder för att söka genombryta och såmedels rädda sig och
hästarne, men genom banvallens lutning åt sidan kom vagnen att starkt luta, så att
Eriksson ramlade ur åkdonet och föll ned med ansiktet på taggtrådsstängslet, samt fick
kläderna sönderrivna och en del betydande skråmor i ansiktet. Emellertid blefvo
bommarna åter uppdragna af den orsak att de nedfällts mycket för tidigt. Hade så ej skett,
hade här en stor olycka kunnat inträffa.
För de körandes säkerhet lämnar anordningarne vid ifrågavarande fällbommar mycket
öfrigt att önska. Klockan gifver sällan signal förrän bommarna börjat falla och då detta
för det mesta sker mycket hastigt, finnes ingen möjlighet att för en skjuts, som då
befinner sig på spåret att hinna öfver. Det har också förut vid flerfaldiga tillfällen inträffat
att skjutsar blifvit innestängda, och man kan förvåna sig öfver att det hittills aflupit utan
att någon större olycka skett skrifver vår korrespondent.
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Ur Smålandsposten N:o 65 Fredagen den 30 April 1915.
Vislanda municipalsamhälle. Landshöfdingeämbetet har fastställt af municipalstämman
antagna byggnadsordning, särskilda ordningsregler, brandordning och renhållningsstadga.
Dödsfall. Vislandas äldste innevånare, skomakaren Johan Peter Jonsson, afled efter
endast en kort sjukdom måndagen den 26 dennes i en ålder af närmare 92 år. Han var
ända till dess han för några dagar sedan insjuknade, frisk och kry, samt gick själf och
gjorde sina inköp. Närmast sörjes han af barn, barnbarn och barnbarnsbarn af hvilka de
flesta dock vistas i Amerika.

Ur Smålandsposten N:o 109 Lördagen den 17 Juli 1915.
Vislanda bangård blockerad. På grund af den stora anhopningen af enskilda järnvägars
godsvagnar, lastade särskildt med trävaror, och bristen på lastvagnar för omlastningen
kunna icke några godsvagnar under de närmaste dagarna borttagas å Vislanda bangård,
hvarest sistlidne torsdag funnos icke mindre än öfver 80 vagnar väntande på omlastning.

Ur Smålandsposten N:o 122 Måndagen den 9 Augusti 1915.
Hr Thore Uhrbergs teatersällskap, uppträdde på söndagen i Kvarnaholmsskogen i
Vislanda och gaf båda lustspelen ”Hon vill inte gifta sig” och ”En vildsint älskare”.
Spelet sköttes för förtjänstfullt, och den talrika publiken, omkring 400 personer, gaf
genom lifliga applåder sitt bifall tillkänna. Hr Urbergs lilla goda teatersällskap är
säkerligen välkommet åter till Vislanda, meddelas oss därifrån.
Det största lasttåg, som säkerligen hittills passerat Vislanda-Bolmens järnväg, afgick
från Vislanda sistlidne fredags middag med icke mindre än 47 vagnar, hufvudsakligen
propslastade till Halmstad. Trafiken å banan är f. n. så stor, att extratåg måste anordnas
för att få lasterna i tid till väntande fartyg, meddelar vår korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 132 Fredagen den 27 Augusti 1915.
I Vislanda, aflidne 33-årige handlanden Gustaf Welander hade, skrifves till oss, för
omkring 14 dagar sedan genom olyckshändelse vid åkning svårt slagit sig i hufvudet och
hade därefter beklagat sig öfver svår hufvudvärk samt sömnlöshet. Han hade gifvit
uttryck åt sin tro, att varbildning uppstått till följd af slaget i hufvudet, och för öfrigt
förefallit mycket nervös och talat om att han nog måste söka läkarevård. Emellertid hade
han tydligen under sinnesförvirring genom skott ur en browningrevolver ändat sitt lidande
vid markörgrafven vid Vislanda skyttebana förliden lördag, och där anträffades han då
skyttarna dagen efter skulle företaga öfningar, hvilka emellertid på grund af den sorgliga
händelsen inställdes.
Den bortgångne, som var ogift sörjes närmast af nära anhöriga och många vänner.
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Ur Smålandsposten N:o 135 Onsdagen den 1 September 1915.
Maskinskada. Å Karlshamn-Vislanda-Bolmens tåg n:r 8, som afgå från Vislanda kl.
2,25 e.m., sistlidne söndag hunnit till Hulevik, observerades att en tub i ångpannan
sprungit läck, så att vattnet strömmade in i fyrboxen och släckte elden. Maskinen kunde
föra tågsättet till Ulfö där tåg n:r 7:s maskin inkopplades i n:r 8 och inställdes tåg n:r 7 å
sträckan Ulfö-Vislanda. Det skadade lokomotivet kvarstod i Ulfö till dess det blef så i
ordningsstäldt att det kunde inkopplas i tågsätt meddelar vår korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 151 Onsdagen den 29 September 1915.
Eldsvåda i Vislanda. I söndags natt vid half 3-tiden observerade en resande på hotellet i
Vislanda, att eld utbrutit i hotellets uthus. Alarm slogs genast i samhället, men det var för
sent, och icke blott hotellets stora uthus utan också andra, som lågo därintill blefvo med
allt hvad som fanns däri, lågornas rof. Hotellet var också hotadt och flera fönsterrutor
sprungo sönder i detsamma till följd af hettan. Hur elden uppkommit är obekant.

Ur Smålandsposten N:o 195 Onsdagen den 15 December 1915.
I Vislanda föreläsningsförening, hölls sista föreläsningen för höstterminen i söndags
kväll af fil. mag. Holmqvist från Grimslöf, som på ett medryckande sätt talade öfver
ämnet ”Då Sverige var i dödsfara”, en skildring från de bekymmersamma tiderna i slutet
af Karl IX:s och början af Gustaf II Adolfs regering.
Aftonen blef för den talrika publiken af en särskild högtidlighet genom den sång och
musik, som kantor och fru Högberg från Skatelöf presterade. Fru högberg föredrog sina
näpna visor på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, och publiken visade genom ifriga
applåder att de uppskattade desamma.

Ur Smålandsposten N:o 51 Lördagen den 1 April 1916.
Kommunalt. Pastoratsstämma med Vislanda och Blädinge församlingar, hölls den 17
d:s. Den vid föregående pastoratsstämma tillsatta kommitén för utredning af frågan om
kyrkoherde- och komministerbostädernas eventuella förflyttning hade föreslagit, att enär
komministerbostaden i Norra Vare var otillräcklig och bristfällig, ny sådan skulle
uppföras på Blädinge stomhemman, men att nuvarande kyrkoherdebostaden, som var i
godt skick, skulle bibehållas. Stämman beslöt i enlighet med kommiterades förslag.
Årets första ord. kommunalstämma hölls den 25 dennes. Revisorernas berättelse öfver
föregående års räkenskaper och förvaltning upplästes och beviljades kommunalnämnden
ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Äfvenså beviljades ansvarsfrihet för
kommunbibliotekets räkenskaper och förvaltning. Till ledamöter i årets valnämnd utsågos
lokförare Karl Svensson, nämndeman Salem Svensson i Kvarnabacken, folkskollärare J.
V. Gustafsson och stationskarl Gustaf Petersson med lokeldare Bror Bengtsson och P. M.
Johansson i Lindås som suppleanter.
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Ur Smålandsposten N:o 96 Måndagen den 26 Juni 1916.
Landsvägsgrindarna öppna sig själfva! Det är väl nu omkring ett år sedan vi talade om
en man i Ryssby socken, Kronobergs län, vilken hittat på en mekanism vid grindar,
afseende att de som åka vägen fram skola kunna, utan att stiga af, både öppna för sig och
stänga grinden efter sig. Uppfinningen förelåg vid den tiden i modell men har sedermera
utexperimenterats och under landtbruksutställningen i Växjö demonstrerades den
själföppnande grinden i närheten af Kongautställningen, där grinden var uppsatt. Den
intressanta mekanismen var utom täflan.
Själfva proceduren vid grindens öppnande tillgår så, att den körande riktar in ena
framhjulet å åkdonet mot en på vägens sida sig resande grof järntrådsbåge, hvilken när
den köres ned mot vägytan, sätter i rörelse en mekanism, som osvikligen får grinden att
slå upp i lagom tid för passerandet. På andra sidan grinden upprepas manövern mot en
liknande järnbåge, och så stänges grinden på samma sätt. Märkas bör att inrättningen vid
grinden äger två järnringar å ömse sidor, af vilka den enas läge alltså blir upprätt och den
andras alltid nedfälldt. Följaktligen är mekanismen ständigt parat att betjäna efter
hvarandra kommande enstaka skjutsar. Gäller det en fil af vagnar, så öppnas grinden af
den första däruti och stänges af den sista.
Uppfinnaren, en treflig och klipsk småländing, hvilkens personliga bekantskap vi hade
nöjet göra, är mjölnaren och sågverksägaren Sibbe Johansson i Långhult, Ryssby. Han
har nu sökt patent på sin uppfinning.
Hr Johansson har förut uppfunnit metod för reffling af kvarnstenar. Han tillhör tydligen
en mekaniskt intresserad släkt; en hans broder, ingeniör S. G. Willner, är ingeniör vid
elektriska banan vid Helsingborg.

Ur Smålandsposten N:o 111 Lördagen den 22 Juli 1916.
Vislandavägen omlägges och förbättras vid Kvarnabacken. Distriktsingeniören i
södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet har – enligt var Smålandspostens Stockholmsredaktion erfarit – nu uppgjort arbetsplan för omläggning och förbättring af vägen mellan
Vislanda kyrka och Vislanda järnvägsstation vid Kvarnabacken.
Kostnaderna för vägarbetet har beräknats till 5,700 kr.

Ur Smålandsposten N:o 119 Lördagen den 5 Augusti 1916.
Statens järnvägar, göra markförvärf vid Vislanda. E. Andersson i Vislanda har i
skrifvelse till järnvägsstyrelsen erbjudit statens järnvägar en fastighet i Vislanda.
Järnvägsstyrelsen har nu – enligt var Smålandspostens Stockholmsredaktion erfarit –
anmodat vederbörande distriktsförvaltning att i sitt förslag till nya samt förändringar af
gamla byggnader och anläggningar i höst begära medel till inköp af en af hr Andersson
erbjudna fastigheten under förutsättning att den kan förvärfvas till skäligt pris.
Fastigheten är värd omkring 18,000 kr.
Järnvägsstyrelsen har vidare beslutat inköpa vissa markområden, som komma att
erfordras för ett framtida genomförande af spårutläggning mellan Vislanda station och
Hästhagens mosse. Priset för dessa markområden får ej öfverstiga 15,000 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 126 Fredagen den 18 Augusti 1916.
En Värendsbo, som i främmande land kommit sig riktigt upp, är Mr Swan J. Turnblad,
ägare till Nordamerikas största och mest spridda tidning på svenskt språk, den i
Minneapolis utkomna ”Svenska Amerikanska Posten”.
Född i Vislanda församling den 7 oktober 1860, utvandrade Turnblad år 1868 tillsammans med sina föräldrar till Nordamerika, där han genom energi och duglighet
omsider skapat sig en mycket gifvande tidning. Turnblad har flera gånger ”krossat”
Atlanten för att besöka sitt gamla hemland, hvilket han, ehuru han lämnade det som barn,
är innerligt fästad vid.

Ur Smålandsposten N:o 130 Fredagen den 25 Augusti 1916.
Utvidgningen af Vislanda bangård. Med hänsyn till de nuvarande stora svårigheterna
med godsomlastningens nöjaktiga ombesörjande vid Vislanda station har 3:e
distriktsförvaltningen hos järnvägsstyrelsen anhållit om medel för utvidgning af
bangården, för hvilken spårutvidgning, omläggning af den närmast stationen befintliga
delen af spåret till Hästhagens mosse påkallas.
Järnvägsstyrelsen har nu – enligt var Smålandspostens Stockholmsredaktion erfarit –
uppgjort ett förslag till spårets till Hästhagens mosse, inledande å Vislanda station, dels
med hänsyn till af distriktsförvaltningens föreslagna sparändringar vid stationen, dels med
anslutning till blifvande utbyggnad af bangården, hvarvid anknytning sker i utdragsspåret
vid stationens södra del.

Ur Smålandsposten N:o 132 Måndagen den 28 Augusti 1916.
Vägen Vislanda kyrka - Vislanda järnvägsstation omlägges. Distriktsingeniören vid
södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet har – skrifves till Smålandsposten – till väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen inkommit med förslag och arbetsplan till omläggning och
förbättring af vägen mellan Vislanda kyrka och Vislanda järnvägsstation vid Kvarnabacken inom Allbo härad.
Distriktsingeniören anför följande:
Bristfälligheten å vägen ifråga består hufvudsakligen däruti, att densamma väster om
Kvarnabackens gård på en sträcka af ett par hundra meter, hvarest den ligger på en
gammal fördämning för en förr i tiden här befintlig kvarndamm, dels är alldeles för smal
för den lifliga körtrafiken, dels ligger högt öfver bredvidliggande mark och en längs
vägen löpande bäck, utan att den är försedd med erforderliga skyddsräcken. Men jämväl å
sträckan mellan Kvarnabacken och anknytningen med den s.k. chausséen mot Ljungby är
vägen delvis för smal och odikad, hvarför denna äfven medtages i förbättringsförslaget.
Detta upptager vägbanans utläggning till den af länsstyrelsen fastställda bredden till 5 m.
på en längd af 680 m. Härvid bör vägbanan omterrasseras och nedschaktas, vidare måste
skyddsräcken uppsättas särskildt vid norra vägkanten, och tvenne trummor omläggas,
hvarjämte hårdgöringen måste kompletteras och delvis helt förnyas.
Kostnaden för förbättringen beräknas uppgå till 5,700 kr.
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Ur Smålandsposten N:o 141 Onsdagen den 13 September 1916.
För misshandel, begången natten mellan 26 och 27 sistlidne augusti vid en danstillställning i Billingetorp, Aringsås socken, mot hemmansägaren S. G. Jansson i
Kalkalycke i Vislanda socken, ransakades på tisdagen inför Allbo häradsrätt Gunnar
Mauritz Petersson i Lindås, Vislanda och Ernst Olof Andersson i Blädingeås, Blädinge.
Rättens ordförande var e.o. hofrättsnotarie S. Lutherkort och allmän åklagare kronolänsman B. Egnell. Protokoll öfver föregående rättegång upplästes. Däraf framgick, att de
tilltalade med boxhandskar misshandlat målsägaren, så att denne måste söka läkarevård
och på grund af de erhållna skadorna under en tid varit urståndsatt att sköta sina sysslor.
Läkareintyg angående de skador målsägaren erhållit upplästes. Åklagaren öfverlämnade
målet och yrkade ansvar å de tilltalade för våld med lifsfarligt vapen, fylleri, oljud m.m.
Såsom ombud för målsägaren begärde åklagaren ett skadestånd af 500 kr. farfadern till
den häktade Andersson, hemmansägaren A. J. Bengtsson, inlämnade till rätten en
skrifvelse, hvari de häktades fäder gjorde gällande, att misshandeln skett i hastigt mod
och under visst öfvermod samt yrkade att straffet skulle bli så lindrigt som möjligt och i
händelse det blefve urbota lagen om villkorlig dom måtte tillämpas. Åtskilliga personer i
Blädingeås vitsordade genom särskildt intyg, att den häktade Andersson utom vid det
påtalade tillfälle uppfört sig väl.
Åklagaren bestred afseende vid inlämnade såväl skrifvelse som intyg, samt ansåg att de
tilltalade borde dömas utan tillämpning af villkorlig dom.
Efter enskild öfverläggning dömde rätten Andersson till 2 månaders och Petersson till 4
månaders fängelse villkorlig dom hvarjämte de gemensamt ålades att till målsägaren
utgifva 100 kr. som ersättning för sveda och värk och 50 kr. för läkarearvode. Andersson
dömdes vidare att till målsägaren utgifva 50 kr. för missad arbetsförtjänst och Petersson
för enahanda orsak utbetala 200 kr. till målsägaren.

Ur Smålandsposten N:o 146 Fredagen den 22 September 1916.
Två kor öfverkörda och dödade. I söndags middag öfverkördes och dödades af
Vislanda-Bolmentåget strax utanför Vislanda två kor tillhöriga Sven Johansson i
Hönetorp. Orsaken till olyckan var att grindarna å vägen från Vislanda till Sköflemon
lämnats öppna – ett oskick, hvartill man vid passerandet af desamma ofta gör sig skyldig.
Vislanda höstmarknad, den 19 dennes var på grund af det ruskiga vädret mycket litet
besökt. Priserna på nötkreatur visade sjunkande tendens. Prisfallet på kor var c:a 75 kr. pr
st. Handeln i bodar och stånd rönte äfven inverkan af den dåliga väderleken.

Ur Smålandsposten N:o 150 Fredagen den 29 September 1916.
Den själföppnande grinden. Den af mjölnaren och sågverksägaren S. Johansson,
Långhult, Ryssby socken, konstrurerade själföppnande grinden, hvilken som bekant
demonstrerades vid landtbruksutställningen i Wexiö, har blivit uppsatt å vägsträckan
mellan Brånan och Sälhyltan, Vislanda socken, och fungerar utmärkt till allmänhetens
stora belåtenhet.
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Ur Smålandsposten N:o 172 Måndagen den 6 November 1916.
Tågmissöde. Då tåg n:o 6 å Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg som enligt tidtabell
skall afgå från Vislanda kl. 9,35 f.m. mot Karlshamn, men som på grund af tågförsening å
statsbanan först kl. 10,40 sistl. lördag lämnade Vislanda, hunnit 2 km. söder om Torne
station sprang ett ångrör på maskinen med påföljd, att tåget ej kunde fortsätta längre. Bud
afsändes till Torne med begäran om hjälplokomotiv som afsändes från Vislanda och
hvilket förde tåget tillbaka till Torne, där omrangering ägde rum, och den skadade
maskinen ”Erik Dahlberg”, medföljde till Karlshamn, dit tåget ankom ungefär 3 timmar
försenadt.

Ur Smålandsposten N:o 175 Lördagen den 11 November 1916.
Ett olyckstillbud på Vislanda järnvägsstation. Ett tåg från Karlshamn råkade i
onsdags afton gå in på fel spår på Vislanda station. På detta spår stod ett annat tåg och en
sammanstötning var oundviklig om den än betydligt mildrades av förarens rådighet att
sätta igång sitt tåg framåt, på samma gång föraren på det ankommande tåget vidtog alla
möjligheter att stoppa sitt tåg så fort som möjligt.
Flera vagnar ramponerades ganska allvarligt i det buffertar krossades och andra skador
uppstodo. T.o.m. godsvagnen och boggievagnen blefvo något skadade. Maskinerna
tycktes dock ha tagit den minsta skadan. En af maskinpersonalen, lokföraren M. Pettersson fick en del blessyrer i ansiktet och å händerna af ganska allvarlig beskaffenhet.

Ur Smålandsposten N:o 179 Lördagen den 18 November 1916.
Eldsvåda. En ladugård, tillhörig landtbrukaren Johan Svensson i Moshult, Vislanda
socken, nedbrann i torsdags. Under det föräldrarna voro borta, hade barnen laborerat med
eld i vedboden, och på så sätt hade antändning af huset skett. Grödan blef lågornas rof.
Det brunna var lågt försäkrat.

Ur Smålandsposten N:o 13 Fredagen den 26 Januari 1917.
Nedbrunnen ångsåg. Ångsågsaktiebolagets i Vislanda ångsåg och kvarn vid Vislanda
station nedbrann i onsdags afton.
Elden utbröt vid 10-tiden, men trots att den upptäcktes strax efteråt lyckades man ej
rädda något. Vid 12-tiden var allt lagdt i aska. Maskiner och alla öfriga inventarier
förstördes. Orsaken till eldens uppkomst är okänd.
Det brunna var försäkradt för 15,000 kr. i utländskt bolag, men ägarna göra under
nuvarande förhållanden stor förlust. Många arbetare blir också sysslolösa.

Ur Smålandsposten N:o 19 Måndagen den 5 Februari 1917.
En brobyggnad å Vislanda-Karlshamn järnväg. Järnvägsstyrelsen har anmodat 3:dje
distriktsförvaltningen att omedelbart påbörja ombyggnad af en c:a 2.5 km. från Vislanda
station befintlig Karlshamn-Vislanda järnvägsaktiebolag tillhörig bro.
Distriktsförvaltningen har anmodat att träffa uppgörelse med bolaget om anordning för
möjliggörande af järnvägstrafikens upprätthållande under byggnadstiden.
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Ur Smålandsposten N:o 28 Onsdagen den 21 Februari 1917.
En högtidlig begrafning, var det i söndags i Vislanda, då stoftet af f.d. folkskolläraren
N. P. Ydén vigdes till griftero. Under tonerna af en sorgemarsch inbars den blomsterhöljda kistan i kyrkan, hvarefter ps. 452:1 sjöngs, och jordfästningen ägde rum. Kantor
Sjöstrand sjöng en hymn, och kyrkoherden Nilsson två antifonier i begrafningsmässan.

Ur Smålandsposten N:o 36 Onsdagen den 7 Mars 1917.
En treflig teaterafton, bereddes Vislandaborna i söndags, då amatörsällskapet framförde
Gustaf af Geijerstams roliga folkskådespel ”Jan-Anders och Lars-Anders och deras barn”.
Ett synnerligen godt spel presterades af samtliga medverkande, och den fulltaliga
publiken hölls hela aftonen i godt humör samt belönade de spelande med kraftiga
applåder efter hvarje akt.

Ur Smålandsposten N:o 52 Onsdagen den 4 April 1917.
(dödsannons)
Att
vår innerligt älskade maka och moder

Hustrun

Eva Matilda Ring,
född Bengtsson
stilla och fridfullt avsomnade
i sitt hem Söndagen den 1 April i en
ålder av 40 år o. 4 mån, djupt sörjd
och begråten av mig, barn, syskon,
släkt och många vänner, hava vi den
sorgliga plikten tillkännagiva.
Åker den 1 April 1917.

Gustav Ring.
Gunnar.

Ivar.

Erik.
b4226

Ur Smålandsposten N:o 57 Lördagen den 14 April 1917.
Vislanda municipalsamhälle. Landshöfdingeämbetet har den 12 dennes förordnat
snickaren J. M. Ljungberg att tillsvidare såsom polisman mot åtnjutande af enahanda
skydd, som kronobetjänt i allmänhet, biträda vid upprätthållande af ordning och säkerhet
inom nämnda samhälle. Landshöfdingeämbetet har såsom bidrag till aflöningen anslagit
250 kr. om året att kvartalsvis utgå, af statsmedel, under villkor att Vislanda kommun
bidrager med minst enahanda belopp till aflöningen.
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Ur Smålandsposten N:o 78 Måndagen den 21 Maj 1917.
(dödsannonser)

Att
Gud i sitt allvisa råd
behagat hädankalla
min outsägligt älskade maka och
lilla kära moder

Tillkännagifves
att
min älskade make

Stationskarlen

Per Lundin,

Maria Andersson,
f. Månsson

efter en kort sjukdom stilla avled i
dag kl. 8,30 f.m. nära 69 år gammal
innerligt sörjd och i tacksamt minne
bevarad av mig, barn, barnbarn, släkt
och många vänner.

som stilla och fridfullt avled i sitt
hem fredagen den 18 maj kl. 10,30
f.m. i en ålder av 75 år, 24 dagar,
djupt sörjd och saknad av mig, barn,
barnbarn, släkt och många vänner
hava vi den smärtsamma plikten
tillkännagiva.

Vislanda den 20 maj 1917.

Nelly Lundin

Skeppshult, Wislanda den 18 maj
1917.

Sv. Psalmboken 7 v. 9

Johannes Andersson

Jordfästningen äger rum i
Vislanda fredagen den 25 maj
kl. 3 e.m.
6412.

Johan. Inga. Amanda. Johan.
Emma. August. Jenny. August.
Ingrid. August.
Sv. Ps. 128.
5430.

Ur Smålandsposten N:o 83 Fredagen den 1 Juni 1917.
En gripande begrafning, förrättades i Vislanda kyrka pingstdagen, då stoftet af
studeranden Karl Edvin Svensson från Mjöhult vigdes till den sista hvilan. Den af döden
så hastigt bortryckte ynglingen var vid sin död endast 22 år. Jämsides med sin goda
begåfning var han mycket flitig och intresserad för sina studier, och han hade därför redan
förvärfvat sig ovanligt goda kunskaper.
Innan affärden till kyrkan skedde höll studeranden Gunnar Johansson ett mycket
gripande tal till de församlade begrafningsgästerna.

Ur Smålandsposten N:o 182 Onsdagen den 21 November 1917.
Vislanda järnvägshotell får ljusen fria. Folkhushållningskommissionen tillstyrker k.
m:ts bifall till en af innehafvarinnan af Vislanda järnvägshotell Christina Lindahl ingifven
ansökan om häfvande af beslag å 50 paket stearinljus.
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Ur Smålandsposten N:o 195 Fredagen den 14 December 1917.
(dödsannons)

Att

vår kära dotter

Anetti,
lugnt och stilla avled idag Måndagen den 10 dennes kl. 4.45 e.m., är
det vår smärtsamma plikt att för släkt
och vänner att tillkännagifva.
Enigheten, Vislanda den 12 december
1917.

Anna o. A. J. Johansson
Adolf.

Axel.
Albert.
15974

Ur Smålandsposten N:o 199 Fredagen den 21 December 1917.
Eld i järnvägsvagnar. I torsdags råkade gnistor från lokomotivet i uppgående godståget
från Karlshamn till Vislanda antända trenne godsvagnar. Elden märktes först i två vagnar
lastade med stubbar. Man var inne på stationen i Ulfö och utan svårighet släcktes elden i
dessa båda vagnar. Snart märkte man rök från en tredje täckt vagn, lastad med ekbark.
Efter riklig vattenbegjutning trodde man elden blifvit fullt släckt äfven i denna vagn. Vid
Hulevik undersöktes vagnen och man märkte ingen eld där, men innan tåget hunnit fram
till Torne stod vagnen i full låga. Man kopplade här ifrån vagnen och sedan man
begränsat elden, fortsatte tåget och stationspersonalen fick taga hand om den brinnande
barkvagnen. Först vid 3-tiden anlände tåget till Vislanda, dit det skulle kommit kl. 1,30.

Ur Smålandsposten N:o 14 Fredagen den 25 Januari 1918.
Dog å tåget. Strax före Ljungbytågets afgång från Vislanda station kl. 2,15 e.m. i tisdags
inträffade å tåget ett hastigt dödsfall. Den döde, en 5 års gosse, hvilken sedan i söndags
klagat öfver smärtor i magen, skulle då föras till lasarettet för erhållande af vård. Gossen,
hvars föräldrar äro boende i Höganäs, var på besök hos en landtbrukarefamilj i Lästad.
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Ur Smålandsposten N:o 17 Onsdagen den 30 Januari 1918.
Hemsjö kraftaktiebolag, har under hösten och vintern byggt elektriska ledningar från
Hemsjö till Skatelöf och Vislanda, där Grimslöfs station, Grimslöfs by, folkhögskolan,
Sjöby gård samt Vislanda stationssamhälle fått elektriskt ljus och kraft. Strömmen
släpptes på första gången på julafton. Elektriska aktiebolaget Hj. Schmidt i Karlshamn
har åtagit sig inmonteringen, som skulle varit färdigt, då ström påsläpptes. De, som hunnit
få inmonteradt till jul, fick också glädja sig åt en ljus jul. Arbetet med inmonteringen
fortgår och torde räcka en tid framåt.
Fortsättningen af ledningen kommer, som bekant att byggas till Wexiö, hvarför en större
transformator samt bostad för linjemontörer skall af Hemsjö kraftaktiebolag uppföras vid
Skatelöfs kyrka.

Ur Smålandsposten N:o 31 Lördagen den 23 Februari 1918.

Auktion i Vislanda.
Genom auktion, som förrättas i Vislanda
N:o 62 onsdagen den 27 dennes med
början kl. 12 på dagen låter snickaren
J. A. Björkman derstädes försälja 1 häst
6 år, 1 sto 14 år, 1 droska, 2 åkvagnar,
ett par åkkälkar, 1 släda, ett par arbetskälkar, 2 arbetsvagnar, 3 par selar, draglinor, fällar, bjällerkransar, lanternor,
järnlänkar, häckar m.m. m.m.
För vederhäftighet kände köpare
erhålla 3 månaders betalningsanstånd,
öfriga betala kontant.

Vislanda den 20 Febr. 1918

Emil Lindahl
2736

Ur Smålandsposten N:o 40 Lördagen den 11 Mars 1918.
Enris går till fodermjöl. Vid Vislanda ångsåg mottages enris som förmales till
fodermjöl. En oerhörd mängd enbuskar framköras hvarje dag. Huggning och lastning af
ett ordinärt lass tager ungefär 2 timmar för en man och då enbuskarna betalas med 3 öre
pr kg., får man nu mera betalt för ett sådant lass enris, än man för 3 á 4 år sedan fick för
en famn prima björkved.

Ur Smålandsposten N:o 51 Fredagen den 5 April 1918.
Tillstyrker kraftledning Vislanda – Tutaryd. K. bfhde i Kronobergs län har nu
inkommit till k.m. med utlåtande öfver Hemsjö kraftaktiebolags ansökan om tillstånd att
framdraga elektrisk högspänningsledning från Vislanda till Tutaryd. K. bfhde säger häri,
att hinder från det allmännas sida icke synas böra möta för ledningens framdragande,
k. bfhde icke har något att erinra mot bifall till ansökan.
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Ur Smålandsposten N:o 65 Måndagen den 29 April 1918.
Det s.k. barrgröpet. Arbetena på den af Landtmännens Riksförbund planerade fabriken
i Vislanda för tillverkning af kreatursfoder af barr, det s.k. barrgröpet har här nu
fullbordats, och kommer verksamheten att igångsättas med det allra snaraste. Fabriken
kommer redan att från början kunna leverera 25,000 kg. gröpe pr dag.

Ur Smålandsposten N:o 75 Fredagen den 17 Maj 1918.

Ett sekelminne.
Småland räknas, och det med skäl, för en fattig landsända i detta ords vanliga bemärkelse,
men det är rikt på stora minnen. Många af Smålands söner ha genom sin lifsgärning spridt
glans och ära öfver hembygd och fosterland. Bland framfarna Småländska stormän
intager G u n n a r O l o f H y l t é n – C a v a l l i u s ett bland de främsta rummen, och
minnet af honom torde sent om någonsin förblekna i Värendsbygden, där hans vagga stod
och där han sedan många år sofver den sista sömnen.
Den 18 Maj 1818, sålunda imorgon för 100 år sedan, föddes Gunnar Olof HylténCavallius på Hönetorp i Wislanda socken och Allbo härad i Värends hjärta. Fadern var
kontraktsprosten i Allbo kontrakt, kyrkoherden i Wislanda mag:r Carl Fredrik Cavallius
och modern Anna Elisabeth Hylténius, som enligt släktsägen härstammade från den under
Gustaf Vasas dagar bekante partigängaren Nils Dacke. Det var genom upptagande af
moderns namn, som Hyltén-Cavallius och hans syskon erhöllo sitt dubbelnamn. Han blef
student i Uppsala 1835, filosofie doktor 1839 samt anställdes sistnämnda år såsom extra
ordinarie amanuens i k. biblioteket. Där befordrades han 1843 till andre och 1852 till
första amanuens. Under sin tjänstgöring i k. biblioteket, som länge ägnades åt ordnandet
och förtecknandet af dess handskrifter, kom han i beröring med professor George
Stephens, och såsom frukter af deras litterära samarbete uppstodo verkan:
”Svenska folksagor och äfventyr” (1844-1849), samt ”Sveriges historiska och politiska
visor” (1853). Samtidigt uppträdde Hyltén-Cavallius äfven på den dramatiska
författarebanan med det historiska skådespelet ”Dackefejden”, som 1846 uppfördes på k.
teatern. Utom memoarförfattaren Barfoeds intressanta anteckningar om skånska adeln,
utgifna 1847, utgaf han bl. a. äfven vid denna tid en historisk tidskrift ”Svenskt historiskt
magasin”, Hyltén-Cavallius efterlämnade vid sin död stora språksamlingar från Värend.
Under åren 1843-1857 var han sekreterare i boktryckerisociteten samt deltog i stiftandet
af svenska fornskriftsällskapet 1843, samt artisternas och litteratörernas pensionsförening
1847 och stiftade själf konstnärsgillet i Stockholm 1845.
År 1856 blef Hyltén-Cavallius intendent och direktör vid k. teatern och 1858 blef han
förste direktör för k. m:ts hofkapell och spektakler. Ingen har på denna svåra post undgått
klander, och mot Hyltén-Cavallius vardt detta klander måhända bittrare och hätskare än
någonsin. Visst är emellertid, att ingen af denna konstanstalts vårdare haft en varmare
kärlek för konsten, knappast någon ett mera omfattande estetiskt vetande och högst få den
finansiella och administrativa förmåga som han. Det senare visas ännu af k. teaterns
räkenskaper för de år den stod under hans ledning. År 1860 utnämndes Hyltén-Cavallius
till Charge d´affaries vid Brasilianska hofvet, med hvilken befattning han följande året

96

äfven fick förenas med svensk-norska konsulatet i Rio de Janeiro. På egen begäran, då
hans hälsa undergräfvdes under vistandet i Brasilien, återkallades han 1863 samt bosatte
sig sistnämnda år på den af brodern, f.d. kommendören vid Preussiska marinen Gustaf
Erik Hyltén-Cavallius, inköpta egendomen Stora Målen i Moheda socken samt blef 1866
ägare af släktens gamla stamgård Sunnanvik i Skatelöfs socken, hvilken gård, som 1754
bortsåldes af sterbhusdelägarne efter hans farfarsfar, han efter 1870 bebodde.
Efter hemkomsten från Rio de Janeiro utgav han ”Värend och Wirdarne” (1863-1868),
som kallar sig ett försök i svensk ethnologi, och hvilket verk kan anses epokgörande med
afseende på forskningen i svenska allmogelifvet. Äfven utgav han ”Släktminnen från
Sunnanvik” (1879), i hvilka han ämnat ett nytt prof på sin kärlek till fädrens och
fädernebygdens minne. Af hans öfriga skrifter må nämnas ”Ättelängd öfver släkterna
Cavallius, Cavallin och Cavalli” (1843) och en skrift om ”Draken och Lindormen” 1884.
Han var en af svenska fornminneföreningens stiftare, och liksom han under sin
Stockholmstid var en af driffjädrarne i hvarje samhällelig estetisk verksamhet, var hans
lysande presidium vid nämnda förenings första möte i Wexiö Juni 1870, den bästa
borgen, det gynnsammaste varsel och dess lyckliga fortgång. Vid sådana tillfällen voro
alltid hans glänsande och formfulländade tal, hans älskvärda väsen och spirituella
uppträdande, festerna och samkvämens mest animerade företeelser.
Vid nämnda möte i Wexiö blef han den tacksamma fornminnesföreningens hedersledamot, år 1889 mottog han jubeldoktorskransen vid promotionen i Uppsala och året där
förut blef han hedersledamot af Smålands i Lund studerande nation. Riddare af
Nordstjerneorden sedan 1861, blef han 1883 hedersledamot af vitterhets-, historie- och
antikvitetsakademin, men var redan 1856 ledamot af samfundet för utgifvande af
handskrifter rörande Skandinaviens historia. Hyltén-Cavallius var äfven hedersledamot af
samfundet för Nordiska muséets främjande samt af Kronobergs läns hushållningssällskap.
Ehuru bruten till hälsan och oförmögen att till fots förflytta sig annorledes än med stöd
af kryckor under armarna, intresserade han sig, som ofvan antydts, för och deltog lifligt i
sin sockens och sitt läns kommunala lif, sedan han efter återkomsten från Brasilien och
den gamla fädernegården.
Under 9 år var han Kronobergs läns hushållningssällskaps ordförande och valdes 1866
af länets landsting till dess representant i riksdagens första kammare, hvilket förtroendeuppdrag han dock afsade sig, dels af hälsoskäl, dels emedan han hyste, sannolikt
obefogade, tvifvel om sin valbarhet, enär en del af hans årsinkomst utgick af norska
statskassan.
I Skatelöfs kommunala lif intog han länge en verksam och ledande ställning, särskildt
verkande för vägarne och andra kommunikationer inom orten förbättrande, däribland
synnerligen för chausséns mellan Ljungby och Wislanda tillvägabringande samt
åstadkommandet af den stora dyrbara brobyggnaden vid Torne.
Efter mångårigt lidande afled Hyltén-Cavallius den 5 Juli 1889 på Sunnanvik.
Vänsäll och angenäm värd, lycklig make och fader, ägde Hyltén-Cavallius med sin 1896
aflidna maka Maria Sofia Margareta Hæggström, dotter till den framstående boktryckaren
och bokförläggaren i Stockholm, Zackarias Hæggström och hans maka Eva Fredrika
Burström, 7 barn, af hvilka sonen Gustaf Zackarias drunknade på sin fjärde födelsedag år
1857 vid Årsta holmar, dottern Anna Eva Montans gift med sedermera generalmajoren
G. A. Bergman, afled 1877. Hans kvarlefvande barn äro sönerna Carl, f.d. öfverste,
Gunnar, major i armen, och Gösta, öfverste och chef för Kronobergs regemente, samt
döttrarne Signe Maria, änka efter hofkamreren v. häradshöfding A. H. Eklundh, och Eva,
gift med f. d. öfverstelöjtnanten Carl Nilsson-Mathias-Ascan.
I det minnenas tempel, som på kullen söder om Sigfridsstaden reser sina vackra och
stilfulla former, allvarligt blickande ned på det jäktande nuets orosfulla ärlan vid dess fot,
har den sång- och runokunnige virden från Skatelöf byggt sig själf en minnesvård, som
till kommande släkten skall mäktigt tala om Gunnar Olof Hyltén-Cavallius varma kärlek
till Värends fagra och minnesrika bygd.
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Tvenne tusental föremål hade han ur egna samlingar skänkt till Smålands museum,
nitiskt och oaflåtligt främjade han sedan alltjämt byggandet af dess hem och ökandet af
dess fornskatt. Den, som så vördar fädrens minne, den som så kärleksfullt bär de yttre
spåren af deras lif och gärning fram till kommande tid, hans eget minne skall äfven länge
och aktadt lefva i fosterbygden. Hans namn skall dröja på folkets tunga sekler igenom.

Ur Smålandsposten N:o 86 Fredagen den 9 Juni 1918.
Kvarnadals kvarn får ej mala. Hos f.h.k. har kvarnägaren Sven Nilsson, Kvarnadal pr
Vislanda anfört klagomål öfver att hans kvarn blifvit afstängd.
Kommissionen har nu – enligt hvad Smålandspostens Stockholmsredaktion erfarit –
förklarat, att enligt instruktionen med afseende å spannmålsförbrukningens reglering har
lifsmedelsnämnd då kvarninnehafvare underlåter att fullgöra sina åligganden, att taga i
öfvervägande huruvida förmalningskort å kvarnen vidare bör utställas. Upphör nämnden
att utställa kort för kvarnen, innebär detta att densamma afstänges för förmalning. Enligt
förordningen den 20 Juli 1917 angående reglering af brödsädesförbrukningen inträder
straffpåföljd för den förseelse, hvarom här är fråga, böter eller fängelse.
Kommissionen har för sin del icke funnit skäl föreligga för vidtagande af åtgärder med
anledning af hr. Nilssons klagomål.

Ur Smålandsposten N:o 93 Onsdagen den 19 Juni 1918.
(dödsannons)

Tillkännagifves
att
Herren Gud i sitt allvisa råd
Behagat hädankalla
Vår ömt älskade fader

Anders Magnusson,
som lugnt och stilla afled måndagen
den 17 Juni kl. 7 f. m. i en ålder
af 70 år, 9 mån., djupt sörjd af barn,
barnbarn, släktingar och
många vänner.
Gamla Rödjan pr Wislanda
den 18 Juni 1918.

Barnen.
Sv. Ps. 221.
8230
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Ur Smålandsposten N:o 93 Onsdagen den 19 Juni 1918.

Barr och löf
för utfodring.
Svenska Landtmännens Riksförbunds barrkvarnsindustri i Vislanda.

Den förtviflan, som gripit alla dem, som har att svara för husdjursskötseln nu under
kristiden, har i sanning i lika hög grad som någonsin politiken fångat den vaknande
landtmannasammanslutningens intresse för allt som kan göras till näringsproblemets
lösning i vårt land. Och det skall lända Landtmännens Riksförbund till största heder att
man inom dess ledande kretsar tagit hand om de intressanta uppslag, som efterföljda af
ingående utredningar och laborationer samt i utfordringsförsök, gifvits af agronomen
P. A. Svensson i Glömsta, Huddinge, och hvilka låtit mycket tala om sig för i landtmannakretsarna i vårt land.
Det gäller som bekant utnyttjande af våra skogars oerhörda tillgångar på barr och löf för
maskinell och kemisk behandling i syfte att få fram ur det rika materialet foderämnen,
som kunna ersätta de näringskällor som tillförne stått öppna för husdjuren, men som nu
stängas af de ökade krafven på i första hand folknäringens direkta tillgodoseende under
afsaknad af förutvarande tillförsel utifrån af människoföda.
Agronom Svensson har upptagit de en tid i utlandet praktiserade utfordringarna med
barr och löf i stor skala, och han har inriktat sina ansträngningar att utfinna lämpliga sätt
att göra dessa naturprodukter lämpliga och begärliga för våra olika husdjur, nötkreatur,
svin, hästar, får och fjäderfä m.fl. Det ligger utom ramen för denna artikel att följa alla
hans försök, utan vi måste inskränka oss till att konstatera att han genom jäsningsprocesser, tillsättningar af melass m.m. bevisat både att kreaturen med ganska stor lätthet
förmås att förtära det på ägghviteämnen rikhaltiga barrfodret i myckenhet – enstaka kor
up till 15 kg. foder pr dag! – samt att barrfodrets värde i oextraheradt tillstånd visserligen
är lägre än näringsvärdet hos vanligt hö, men högre än detsamma hos normal stråsädshalm.
För jordbrukare är det själffallet att här öppnas oerhörda utsikter att lösa kreatursutfordringsfrågan på ett lyckligt sätt, och den ifver hvarmed Svenska Landtmännens
Riksförbund tagit hand om och fört vidare agronom Svenssons uppslag och försökt bevisa
bättre än något annat att man fäster stora förhoppningar till sakens fullföljd. Ej heller
synas några kostnader skys, när det gäller att snabbt och praktiskt taga vara på dessa vårt
lands oerhörda näringskällor, som bestå af barr och löf.
Sålunda har Riksförbundet inköpt Vislanda ångsågs aktiebolags ångsåg med tillhörande
område och där uppfört en fabrik, hvilken redan har igång en mängd kvarnar, levererade
af Hollingworth i Stockholm, men förfärdigade i Danmark. Dessa kvarnar, förmala nu i
medeltal 7 á 8,000 kg. enriskvistar om dagen, och i afbidan på att riorna, som snart äro
färdiga, kunna tagas i bruk tillföres omkring 20 % ljung i förmalningen, hvilka torde efter
torkriornas insättande i fabrikationen kunna helt undvikas. Dagligen uppköpas vid
barrkvarnarna i Vislanda 5 till 15,000 kg. enris, som betalas med 5 öre pr kg. under
förutsättning att kvistarna i detsamma icke får hafva större groflek än en vanlig
blyertspenna. I början köpte man hela, huggna enbuskar, men detta fördrygade fakrikens
arbete, ehuru erkännes må att den tuggmaskin, som nu förvandlar resterna af ene till
bränsle i olika fall, lyckats mata lokomobilen för fabrikens drift på ett lyckligt sätt. Jämte
denna drivkraft användes elektrisk kraft från Hemsjö och meningen är att helt öfvergå till
bruk af sådan, därvid afverkningen kommer att drifvas upp till 10 á 12,000 kg. pr dag.
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I desintegratorerna förmales enriset två gånger och förpackas i papperssäckar,
rymmande 25 kg. Före malningen skäres enriset till hackelse. Jämte denna typ – som
torde bli den härskande – males enrishackelsen äfven i en sorts jättestora ”köttkvarnar”,
som arbeta saktare, men pulverisera enriset till riktig finlek redan genom en enda
förmalning.
De torkrior – 5 stycken – som uppförts och jämväl levererats af Hollingworth gå genom
en byggnad försedd med tre bottnar och eller våningar. En synnerligen rik och effektiv
värmetillförsel och därmed kombinerad ventilation kommer att på ett helt annat sätt än
som nu kan ske preparera enrisbarret för malningen. Säkert är emellertid att varan, sådan
den nu utföres i marknaden, finner en kollosal efterfrågan. F.n. fördelas den inom
Riksförbundets afdelningar för att distribueras till medlemmarna på de olika orterna.
Fabriken i Vislanda är att betrakta som en begynnelse blott, ty helt visst kommer den att
efterföljas af flera sådana, uppförda på andra orter inom landet. I all synnerhet som
landets hö- eller foderskörd icke kan anses blifva af tillräcklig storlek.
Fabrikationen af enrisfodret öfvervakas för Riksförbundets räkning af nedsändt ombud
och enskildt anställd disponent, arbetsstyrkan är betydlig och aflöningen uppgår till 70 á
85 öre i timmen.
Besöket i Vislandafabriken, som vi företogo förliden måndag, har föregåtts af många
intresserade visiter, äfven af långväga främlingar och om äfven tillträde till arbetsplatsen
icke är så lätt tillgänglig, bl. a. råda rent af abdentiska afstängningsförhållanden rum vid
Vislanda järnvägsstation, i det man är dömd att gå i stora cirklar för att sist tvingas öfver
banan där all växling af lokomotiv och vagnar sker – så visa dessa försök att man väntar
mycket af detta i stor skala drifna tillvaratagande af barr- och löfskrudarnas i våra skogar
för utfodringsändamål.
I fråga om löffoderförmalningen ansågs björk- asp- och allöf mest värdefulla i här
nämnd ordning. Vid malning af löfruskorna, äfven kvistarnas och barkens näringsinnehåll
till användning, så att helt visst kommer förmalning att anlitas äfven ifråga om löffodret.
Under vårt besök vid fabriken lossades just en vanlig höhäck fylld med insamladt enris.
Det lät otroligt, men det uppgafs att det lasset betalades med 40 kr. ungefär i sanning –
det finnes värde i det som växer på Smålands magra marker. Och nog kan det bli
förtjänster af allestädes nu för tiden, om man blott är företagsam.
Hufvudintrycket är det arbete som pågår ifråga om barr- kvists- och löfs förarbetande till
foder. Att djuren blef, att man här på framsynt håll i tid understödja sträfvandena att vårt
land skall kunna producera tillräckligt med säd för människornas behof. Visst är också,
att på den väg man här intagit man här kommer att bekämpa cellulosafodrets
populärisering. Kan man få rejält och lika bra foder genom barr och löf, så nog är det
riktigt anmärkt, att det svenska virket vi bättre kan använda direkt som byggnadstimmer
och för papperstillverkning.
-t.

Ur Smålandsposten N:o 112 Onsdagen den 24 Juli 1918.
(annonser)

Säljes

Likkistor
och tillbehör ständigt på lager.
Ernst Nilssons möbelaffär,
Rikst. 20. WISLANDA
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Önskas köpa

Enris,
Hackadt enris uppköpes dagligen vid
Barrfoderfabriken i Vislanda äfvensom i
vagnslaster vid alla stationer.
Ombud antages.

Barrfoderfabriken,
Riks. 16.

VISLANDA.
8253

Björk- & Asplöf.
Lufttorkat björk- & asplöf uppköpes i
vanliga kärfvar vid fabriken i Vislanda,
samt i vagnslaster vid alla stationer.
Ombud antages.

Barrfoderfabriken,
Riks. 16.

VISLANDA.
8256

Ur Smålandsposten N:o 112 Onsdagen den 24 Juli 1918.
(dödsannons)
Tillkännagifves
att
Gud behagat hädankalla
min älskade dotter och vår kära syster

Ellen Sofia,
som efter ett långvarigt, men tåligt
buret lidande stilla och fridfullt avled
Lördagen den 20 Juli 1918 i en ålder
av 17 år, 2 mån. o. 27 dagar, djupt
sörjd och saknad av moder, syskon
samt släkt och vänner.
Lindås, Vislanda den 20 Juli 1918.

Emma Svensson
Anna, Emil o. Gunnar.
Tyst, nalkas stilla, nu har hon somnat,
Och slumrat in ifrån kamp och strid,
De trötta armar sakta domnat.
Och ögat slutes i gravens frid.
b9680
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Ur Smålandsposten N:o 129 Fredagen den 23 Augusti 1918.
De vaknande millionerna. En färd å Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg har nu sitt
särskilda intresse, skrifver en vår korrespondent.
Då endast för ett par år sedan en nästan tröstlös anblick tedde sig vid öfverskådandet af
de på sina håll stora torfjordsvidderna, skådar man nu vidderna i ett helt annat ljus.
Människokraften och människosnillet hafva i samband öppnat en industri af det mest
storartade slag. Man kan säga att ända från Bolmen och Stafsjö mosse ned till Hemsjö
mosse i närheten af Hemsjö station ligger det ena mosskomplexet efter det andra
färdigupptaget. På sina ställen, som Marås, Tutaryd, Stafsjö, Hästhagen m.fl. hafva
uppförts rymliga baracker, markententerier och lador, dessa senare afsedda för torkning af
torf och af hvilka den vid Marås rymmer ända till 2,000 tons. Vid statens torfverk sker
driften medels elektrisk kraft. Stora kvantiteter bärgas nu in i ladorna, och där dessa ej
räcka till stackas torfven under bar himmel för att sedan i den mån vagnar erhållas utlastas. Mossarna äro i allmänhet välbelägna för torfutlastningen och mångenstädes genom
k. järnvägsspåret desamma och leder ett spår från stationen till mossarna. All den torf,
som uttages vid statens mosse i Tutaryd transporteras till Hästhagen invid Vislanda och
beredes där till torfpulver. Tusentals tunnland ligga under bearbetning och tusentals
arbetare finna mossarna, särskildt under årets torra perioder, en riklig utkomst. De öde
hedarna hafva blifvit befolkade, och mossfälten te sig från kupéfönstren som kultiverade
fält. De stora torflagren ligga nu i väldiga rader så långt blicken kan följa utbredda påå
vidlyftiga sträckor. De slumrande millionerna hafva vaknat ur mångtusenårig dvala.
Måtte de sprida värme och välsignelse öfver de svenska hemmen och den svenska
industrien.

Ur Smålandsposten N:o 149 Fredagen den 27 September 1918.
(dödsannons)
Härmed tillkännagifves
att
Gud behagat hemkalla
vår innerligt älskade broder

Sven Gustaf Salomonsson,
som efter en kort men svår sjukdom
avled den 23 sept. 1918, i en ålder
af 21 år, 6 mån. och 16 dagar, djupt
sörjd och saknad af oss, svåger och
svägerska samt husbondefolk och
många vänner.
Kalkatorp & Vislanda den 24 September 1918.

Syskonen o. familjen Björkman
Du var så driftig, du hade så brådt
Du ville så mycket göra.
Nu har du redan din hvila nådt
Ej någon den hvilan kan störa.
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Ur Smålandsposten N:o 160 Onsdagen den 16 Oktober 1918.
Skördehögtid, hölls i Vislanda Metodistkapell den 13 – 14 dennes. Vid de olika mötena
samlades så mycket folk lokalen kunde rymma. En stor offervillighet kom ock till synes.
Försäljningen inbringade kr. 254:92.

Ur Smålandsposten N:o 162 Lördagen den 19 Oktober 1918.
Dagens intervju.
Jordbrukarne och leveranssystemet.
Systemet misslyckas i Kronobergs län? – De flesta, jordbrukarna är oförmögna att
fullgöra leveranserna.
I Vislanda säger därvarande lifsmedelsnämndsordförande, har 181 jordbrukare förklarat,
att de inte kunna fullgöra leveransplikten, 95, att de kunna, medan 50 underlåtit att
anmäla sig. Det har varit ett rent misstag att uppställa så höga kraf, som skett. Här finnas
torpare, som inte odlat brödsäd på åtta år, men nu påfordras att leverera så och så många
kg. rågvärde. Det är omöjligt för jordbrukarne i allmänhet med bästa vilja i världen att
efterkomma anmaningen när ej jorden kan lämna ifrån sig mera. Det har varit felaktigt att
taga med all jord, äfven mossjord, i beräkningen. För öfrigt har jorden i år så goda
skördar på grund af bristen på konstgödning.

Ur Smålandsposten N:o 179 Måndagen den 18 November 1918.
En explosion, inträffade förra veckan vid Hästhagens torfpulfverfabrik. Torkugnarna och
fabrikens tak ramponerades betydligt. En arbetare, som vid tillfället uppehöll sig vid en
elevator ofvanför fabrikens tak, blef bränd å ena handen. Vid explosionen befunno sig
lyckligtvis inga personer i ugnrummet, meddelar vår korrespondent.

Ur Smålandsposten N:o 188 Onsdagen den 4 December 1918.
Från Blädinge skrifves till oss: Adventssöndagens gudstjänst fick i Blädinge och
Vislanda kyrkor en alldeles särskild högtidlig prägel genom den vackra sång, som då
presenterades af Blädinge kyrkokör. Den församlade menigheten som särskildt hvad
Vislanda beträffar, till trängsel fyllde den stora kyrkan, fick då tillfälle lyssna till den
välkända alltid lika innerligt klingande ”Hosianna”, samt Paul Nilssons stämningsfulla
”Kring jorden skall höras, att Herren är Gud”. Blädinge sångkör som består af 26
personer, står under kantor Esplings kunniga och intresserade ledning. Hvarje vecka öfvas
kören 3 á 4 timmar, hvarför den numera har en stor repetoar och kan med sin sång
bidraga till högtidlighetens höjande vid skilda tillfällen.
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Ur Smålandsposten N:o 191 Måndagen den 9 December 1918.
(annons)

Vislanda pastorats
sparbank,
Hålles öppen för insättningar och
uttagningar sista gången i år Lördagen den 14 dennes, då motböcker med Sparbanken skola
inlämnas för kollationering.
Styrelsen sammanträder den 14 och
28 dennes hvarvid eventuellt
inkomna ansökningar om lån
behandlas.
Sparbanken öppnas åter den 18
Januari 1919, då motböckerna
utlämnas
Vislanda i Dec. 1918.

Styrelsen.
16691

Ur Smålandsposten N:o 193 Fredagen den 13 December 1918.
(annons)

Vislanda

Realisation
Hattar, mössor, färdigsydda byxor,
underkläder, skjortor, strumpor m.m.
Skinnkragar, muffar och kragar av
finaste silkeplysch.
Säljes till nedsatta priser.
OBS!
Inga inköpskort. OBS!
N. P. JOHANSSON
1662

Elektrifieringen. Elektrisk ledning är framdragen i byarna Mörhult, Mjöhult, Fållen och
Lönshult i Vislanda församling i höst. För ändamålet har ägarna till Mörhults kvarn
anlagt turbiner istället för hjul. Belysningen har fungerat i ungefär 2 månader till allas
belåtenhet. Arbetena hafva utförts af C. J. Lindell, Vislanda, skrifves till oss.
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Ur Smålandsposten N:o 196 Onsdagen den 18 December 1918.
(annons)

Juldricka,
Godt och maltstarkt, JULÖL, läskedrycker och PILSNERDRICKA.
(nederlag från Karlshamns Bryggeri)
Finnes till salu i

Bryggeriet i Vislanda,
Tel 50

J. Nilsson

Tel 50
17877

Ur Smålandsposten N:o 3 Onsdagen den 8 Januari 1919.
Kommunalt, Vislanda. Kyrkostämma hölls med Vislanda församling den 27 December.
Till ledamöter i kyrkorådet 1919-1923 valdes handl. Emil Svensson, Vislanda station,
hemmansägaren P. Andersson, Röshult, samt nämndemannen Per Samuelsson, Aplamon.
Till ledamöter i skolrådet åren 1919-1923 valdes kyrkovärden G. S. Olofsson, Mörhult,
hemmansägaren P. H. Svensson, Ulfsboda, snickaren Gustaf Petersson, Björkelund, samt
hemmansägaren Samuel Nilsson från Hullingsved.
Att revidera kyrkans och skolans räkenskaper för år 1918 valdes f.d. expeditionsföreståndaren J. Olsson och lokföraren Magni Pettersson samt folkskollärare Gustafsson
som suppleant.
Fattade enhälligt beslut, att hos k. m. göra underdånig framställning, att medaljen för
medborgerlig förtjänst måtte tilldelas kyrkovärden Peter Olof Magnusson i Brånan och
f.d. kyrkovärden Johannes Andersson i Skeppshult, hvilka båda med största nit och trohet
tjänstgjort såsom kyrkvärdar i Vislanda församling. Magnusson från den 1 Januari 1885
och Andersson från den 1 Januari 1890 till den 1 Januari 1918.
Beslutades att vid Mörhults skolhus uppföra ett bykhus samt att inleda elektrisk
belysning i Sjöbackens skolhus.
Soldaten J. A. Palm i Lindås åtog sig ringningen vid kyrkan år 1919 mot en ersättning af
150 kr.

Ur Smålandsposten N:o 16 Fredagen den 31 Januari 1919.
Dyrare potatis i Vislanda. F.H.K. hemställer att k.m. måtte för Vislanda socken
fastställa en förhöjning med 50 öre på 100 kg. å potatis att gälla från och med den 1
Februari, meddelar vår Stockholmsredaktion.

Vislanda begär belöning åt sina kyrkvärdar. Vislanda församling hemställer att k. m.
måtte tilldela kyrkvärden Peter Olof Magnusson i Brånan och f.d. kyrkvärden Johannes
Andersson i Skeppshult medaljer för medborgerlig förtjänst. Magnusson har varit
kyrkvärd i Vislanda i 34 och Andersson i 28 år.
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Ur Smålandsposten N:o 20 Fredagen den 7 Februari 1919.
Gårdfarihandlare, inom länet under år 1919 med vederbörligt tillstånd äro endast
Vilhelm Johansson i Vislanda (med biträde af sin broder Emil Johansson), Martin
Mattsson Malm i Grafvaregården, Wexiö landsförsamling, Johan Anders Ståhl å Solhem,
Vislanda socken, Svante Elof Svensson i Källshult, Torpa s:n, Gustaf Adolf Svensson i
Exhult, Markaryds s:n, Sven Mattisson å Rosendal, Wexiö, Johannes Bengtsson i
Brunshult, Hjortsberga s:n, och Johan Peter Lambert Johansson i Källeflaga Långagård,
Åseda s:n.

Ur Smålandsposten N:o 23 Onsdagen den 12 Februari 1919.
(dödsannons)
Vår innerligt älskade make
och vår fader

Alfred Svensson,
ingick stilla och lugnt i den eviga
vilan idag kl. 8,30 f.m. i en ålder av
53 år, 3 mån., och 3 dagar, djupt sörjd
och saknad och i tacksamt minne
bevarad av mig, barn, släktingar och
många vänner, har jag den
smärtsamma plikten tillkännagiva.
Hästhagen pr Vislanda den 9 febr.
1919.

Elise Svensson,
f. Magnusson

Edith, Helga, Sven,
Ragnar och Thure.
Du slumrar lugnt vår käre far.
Du ser ej tårarna vi ljuta.
För våra blickar dölja du nu,
Ditt stoft i gravens bo snart gömmes.
Uti vårt minne lever du,
Din godhet av oss aldrig glömmes.
2368
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Ur Smålandsposten N:o 27 Onsdagen den 19 Februari 1919.
(annons)

Ullägare
Har nu rätt förfoga över sin ull.
Begagna denna fördel genom att sända
varan till Sahlströmska Fabriken i
Jönköping,
landets
största
och
förnämsta löngodsaffär, då ni erhåller
de gamla välkända kvaliteerna i garn
och vävnader.
Fabrikens kommissionär är:

Aktiebolaget Gust. Bengtsson
Vislanda.
2941

Ur Smålandsposten N:o 31 Onsdagen den 26 Februari 1919.
(dödsannons)
Härmed tillkännagifves
att Gud i sitt allvisa råd
behagat hemkalla
min käre make och vår
käre fader
f. H e m m a n s ä g a r e n

Johannes Svensson
i Mjöhult
som stilla och fridfullt afsomnade
söndagen den 23 dennes kl. 10,15
e.m. 83 år, 11 mån., 28 dagar
gammal, djupt sörjd och i tacksamt
minne bevarad af mig, barn och
barnbarn samt öfriga släktingar och
vänner.
Mjöhult, Vislanda den 24 Febr. 1919.

Catarina Svensson.
Barnen.
Svenska Psalmboken 257:11.
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Ur Smålandsposten N:o 57 Fredagen den 11 April 1919.
Vid kommunalfullmäktigevalet i Vislanda, hade gemensamma listan samlat 61 röster.
Valda blefvo för 2 år hemmansägaren N. P. Johansson, Hullingsved, kyrkovärd G. S.
Olofsson, Mörhult, hemmansägarna P. A. Svensson, Ulvsboda, P. M. Johansson, Lindås
och C. J. Nilsson, Lönshult, lokföraren M. Petersson, lokeldare B. Bengtsson, förste
postiljonen M. Kristiansson och handl. C. Samuelsson enligt rangordningen samt kamrer
E. Lindahl, kantor P. M. Sjöstrand och snickaren M. Johansson enligt reduktionsregel.
För 4 år äro valda: nämndeman P. Samuelsson, Aplamon, hemmansägarne J. P.
Andersson, Skörda, Otto Andersson, Sälhyltan, S. A. Vidman, Värmanshult, J. Svensson,
Hönetorp, J. A. Carlsson, Vislanda, stationskarl O. Lundin, Vislanda, enligt rangordningen, samt stationskarl A. Lindqvist, Vislanda, handl. E. Svensson, smedmästaren C.
Hellnér, Kvarnabacken, folkskoll. J. W. Gustafsson, skräddaremästaren M. Svensson, och
skomakaren A. G. Lindblom.

Ur Smålandsposten N:o 63 Onsdagen den 23 April 1919.
(annons)

V I S L A N D A.
Den 24 april 1819 bildade Wislandasonen
PETER WIESELGREEN den första
absolutistiska föreningen i Sverige.

Till hugfästade af 100årsminnet
– anordnar –
I.O.G.T.- Logen Wieselgrens
förhoppning

Offentligt samkväm
i Byggnadsföreningens lokal
lördagen den 26 April 1919
kl. 3 e.m.
Föredrag av Riksdagsman
Direktören August Ljunggren,
– Ljungby sångkör medverkar. –

Kommitterade.

Entre 50 öre.
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Ur Smålandsposten N:o 80 Fredagen den 23 Maj 1919.

Stor eldsvåda i
Vislanda.
Två ladugårdar i aska. Många
kreatur innebrända.
(Från Smålandspostens Vislanda-korrespondent).

En förhärjande eldsvåda har i natt härjat i Vislanda, därvid två ladugårdar, flera uthus
och de s.k. södra kyrkstallarna nedbrunno till grunden. Ett flertal kreatur innebrändes,
hvarjämte en del redskap och inneliggande gröda blefvo lågornas rof.
Elden började kl. 2 på natten i hemmansägaren Karl Bengtssons ladugård i Lindås
Östregård. Elden fick genast en sådan fart att intet kunde göras för att rädda ladugården,
hvilken jämte några bredvidliggande uthus nedbrann till grunden. Därvid innebrändes 3
kor, 1 kviga, 1 kalf, 1 häst, 10 får och 11 höns, hvarjämte inneliggande förråd af hö och
halm, alla redskap samt 200 kg. utsäde blefvo lågornas rof. Det brunna var mycket lågt
försäkradt, byggnaderna för 2,500 kr., kreaturen för 2,000 kr. och redskapen för 700 kr.
Ägaren gör därför en mycket kännbar förlust.
Från hr Bengtssons ladugård kastade sig elden öfver till granngården, hvilken äges af
hemmansägaren P. M. Johansson. Äfven här nedbrann ladugården. Ägaren var själf ej
hemma, men hans båda vuxna söner lyckades genom sin rådighet och genom ett energiskt
arbete rädda alla djuren utom en spädkalf, hvilken innebrändes. En del redskap samt hö
och halm kunde ej bärgas utan förstördes af elden.
Boningshusen å båda gårdarna voro starkt hotade, men tack vare att vindstilla rådde
kunde de räddas. De närliggande s.k. södra kyrkstallarna fattade emellertid eld och
nedbrunno. De voro brandförsäkrade för endast 2,000 kr., men då de ägdes gemensamt af
ett antal landtbrukare i socknen drabbar förlusten härvid lag ej så hårdt.
Huru elden uppkommit vet man med säkerhet ej. Det berättas emellertid att en luffare
sökt nattlogi på Lindås Östregård men blifvit nekad detta. Man antager att han af hämnd
härför anlagdt elden. Huru därmed förhåller sig torde den blifvande polisundersäkningen
klarlägga.

Ur Smålandsposten N:o 81 Lördagen den 24 Maj 1919.
Jordfästning. En jordfästning af anslående högtidlighet ägde rum i Vislanda kyrka den
16 dennes, då stoftet af källarmästaren Uno Lindahl vigdes till griftero.
När liktåget, företrädt af prestafver, inträdde i den med granar och grönt vackert
dekorerade kyrkan, intonerades å orgeln en sorgmarsch. Den med blomguirlander och de
sörjande anförvanternas praktfulla kransar smyckade kistan placerades i koret, nedanför
altarrunden, och efter en af den aflidnes vänner, ingenjör Törnberg, från orgelläktaren å
violin spelade Händels largo med accompagnement af orgeln.
Sedan psalmen 452 v. 1 sjungits, förrättades jordfästningen af pastor Holm, Blädinge,
som efter en gripande dödsbetraktelse, med några tröstens ord vände sig till de sörjande,
härvid framhållande den hänsofnes oegennyttiga sträfvan att under sin lifstid göra godt
för andra, att gifva af fullt och varmt hjärta.
Efter jordfästningen sjöngs ytterligare en psalm, hvarefter pastor Holm utförde begrafningsmässan. Kantor Sjöstrand sjöng sedan från orgelläktaren ”Mina lefnadstimmar
stupa”, och efter det psalmen 452 v. 2 afsjungits afslutades akten med ”Den store hvide
flock”.
Prestafverna voro landsfiskalen B. Engnell, Alfvesta, och kamrer E. Lindahl, Vislanda.
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Ur Smålandsposten N:o 86 Måndagen den 2 Juni 1919.
(annons)

Vislanda.
Kött-, Fläsk- & Charkuteriaffär
är öppnad i Skräddaremästare M. Svenssons gård.
Rekommenderar mig i ärade köpares benägna hågkomst
vid behof af kött, fläsk och charkuterivaror.

Beställningar göras å tel. 28.
Slaktdjur uppköpas.
Vördsamt

Axel Karlsson.

9228

Ur Smålandsposten N:o 94 Onsdagen den 18 Juni 1919.
(annons)

VISLANDA.
Midsommarafton hålla undertecknade sina
affärer stängda.
Aktiebolaget Gust. Bengtsson. Emil Svensson.
Harry Johansson. Landtbrukarnes Handels A-B.
Carl Samuelsson.
Carl Johansson.
Amanda Ydén.
Anna Müsingseth.
Anna Dahl.
Elisabeth Magnusson.
9955

Ur Smålandsposten N:o 107 Tisdagen den 15 Juli 1919.
Inbrott. Natten till sistlidne fredag gjordes inbrott i hushållskällaren hos änkefru Maria
Sjöborg, Hönetorp, Vislanda, hvarvid tillgrepos en skinka om cirka 10 kg., en större ost,
1 kg. smör och en del ägg. Ett fat, som innehållit oskummad mjölk, befanns liggande
utanför källaren sedan innehållet urdruckits. Tjufven hade beredt sig tillträde genom att
sönderbryta det utanför källaredörren befintliga hänglåset. Troligen är det någon eller
några af landsbygdens plågoris, de s.k. luffarne, som här varit framme.
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Ur Smålandsposten N:o 108 Torsdagen den 17 Juni 1919.
Ny prästlönereglering i Vislanda pastorat. K. m. har nu fastställt ny lönereglering för
prästerskapet i Vislanda och Blädinge församlingar.
Kyrkoherdens lön har fastställts till 5,125 kr. och komministerns till 2,925 kr. med ett
åldertillägg af 75 kr. och skjutsbidrag af resp. 250 och 300 kr.
Kyrkoherden skall beredas fri bostad antingen å nuvarande kyrkoherdeboställe eller ock
å lämplig plats i eller i närheten af Vislanda municipalsamhälle belägen plats, som k. m.
vill framdeles bestämma. För komministern skall fri bostad beredas å stomhemmanet
Blädinge stom å plats, som k. m. efter därom förebragt ytterligare utredning framdeles
vill bestämma. Komministern skall, till bostad åt honom anskaffats, erhålla en årlig
hyresersättning af 700 kr.
Kyrkoherden skall vara skyldig att i eller i närheten af Vislanda stationssamhälle
meddela konfirmationsundervisning för barnen i trakten däromkring.

Ur Smålandsposten N:o 122 Tisdagen den 19 Augusti 1919.
En högtidlighet af mindre vanlig beskaffenhet, förekom sistlidne söndag i Vislanda
kyrka, då medaljer för medborgerlig förtjänst öfverlämnades åt kyrkovärden P. O.
Magnusson, Brånan och f.d. kyrkovärden Johannes Andersson i Skeppshult. Det rymliga
templet var fylldt till sista plats. Efter afslutad gudstjänst sjöngs ps. n:r 325 v. 10 o. 11,
hvarvid tjänstgörande pastor K. Holm i Blädinge trädde fram för altaret och de bägge
medaljörerna tog plats framför altarrunden. Med utgång från orden i Ordspråksbokens 27
kap. 18 v. ”Den som aktar sin herre han varder ärad”, höll pastor Holm ett gripande tal till
medaljörerna. Han erinrade om deras långa tjänstetid såsom kyrkvärdar framhållande att
de städse troget skött sina förtroendeuppdrag, och alltid nitälskat för kyrkans bästa.
Talaren uppmanade dem, att i ödmjukhet mottaga sina vedermälen och alltid komma ihåg
att de äro tjänare, hvarefter han dekorerade de båda gamla, som härvid voro djupt rörda.
Sedan ps. 424 v.7 o. 8 därefter afsjungits var den höghtidliga akten till ända.
Efteråt samlades ett antal församlingsbor till gemensam middag å Lindahls hotell i
Vislanda, till hvilken medaljörerna inbjudits, hvarvid flera tal höllos.
Kantor Sjöstrand frambar till sist de församlades tack till pastor Holm för det arbete han
nedlagdt dels för åstadkommande af de vedermälen som utdelats, och dels det sätt på
hvilket detta tog sig uttryck.

Ur Smålandsposten N:o 123 Onsdagen den 20 Augusti 1919.
En tjufliga härjar i Vislanda och Ryssbytrakten. Således har på flera ställen gjorts
inbrott med större eller mindre byte. Hos banvakt D. Kling i Åäng bortstals två nya
kostymer samt en massa andra saker såsom guldbroscher äfvensom en del järnvägen
tillhörande papper och böcker. På ett annat ställe intill togs en del saft i en källare.
Ett par dagar förut gjordes inbrott hos lägenhetsägaren Ida Andersson i Smedäng, Tesås
och där bortstals 3 st. s.k. fläskböste samt en del andra saker. I en ödestuga söndersågades
en byrå. Det är åtminstone på 10 ställen i närheten som stölder ägt rum.
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Ur Smålandsposten N:o 125 Fredagen den 22 Augusti 1919.
Prästboställena i Vislanda pastorat. Pastoratsstämma hölls i Vislanda den 19 dennes
under komminister K. Holms ordförandeskap. Stämman hade först att besluta angående
bostäder åt kyrkoherden i Vislanda och komministern i Blädinge från och med den 1 maj
1920 och beslöts enhälligt att kyrkoherdens bostad skall utgöras af den nuvarande
prästgården och nybyggnad företages å Blädinge stom för komministern. Denna byggnad
skall vara färdig den 1 oktober 1921. Enligt k.m:ts resolution äger komministern intill
dess byggnaden blifver färdig åtnjuta hyresersättning med 700 kr. pr år. En kommité
utsattes för att utreda byggnadsfrågan och invaldes i densamma riksdagsman P. M.
Olsson i Blädinge, handl. Emil Svensson i Vislanda, nämndeman C. M. Johansson,
Södra Vare, snickaren Gustaf Petersson, Björkelund och A. J. Jonsson i Näshult med
kyrkovärden E. O. Petersson i Näs som suppleant. Såsom sammankallande utsågs
riksdagsman P. M. Olsson. Att närvara vid af och tillträdessystemen i nästa månad valdes
kyrkovärdarna G. S. Olofsson, Mörhult och E. O. Petersson, Blädingenäs.
Blädinge kommuns ansökan om inköp af mark från stomhemmanet intill Blädinge
station, hvilken ansökan remitterades till stämman för yttrande tillstyrktes.

Ur Smålandsposten N:o 141 Fredagen den 19 September 1919.
Vislanda marknad, den 17 dennes var talrikt besökt. Handeln med kreatur var dock
ganska obetydlig. Sålunda lastades endast 4 af statens och 2 af Halmstadbanans vagnar
med kreatur. Priserna voro genomgående lägre än vid ortens senaste marknader och
kreatursmöten. Gamla uppköpare förklarade, att detta var den sämsta kreatursmarknad
som förekommit i Vislanda. Orsaken ansågo de vara den goda skörden och väderleken.
Inga behöfver sälja sina djur, vare sig i brist på vinterfoder eller kontanter, hvarför de
flesta kreaturen gjorde sitt marknadsbesök, utan att byta ägare.
På marknadsnöjen rådde ingen brist. Två cirkussällskap, karusell, skjutbana m.m. gjorde
finfina affärer. Ordningen var hela dagen jämförelsevis god, i det ingen af de fler mer
eller mindre beskänkta ungdomar, som kommit tillstädes, behöfde omhändertagas af
polisen.

Ur Smålandsposten N:o 149 Fredagen den 3 Oktober 1919.
Vislanda kyrka måste repareras. Byggnadsstyrelsen har anmodat pastorsämbetet i
Vislanda församling att utan dröjsmål vidtaga åtgärder för utarbetande af förslag till en
lämpligare anordning af uppvärmningen af Vislanda kyrka, enär det vid inspektion i
augusti detta år framgått, att den nuvarande anordningen är såväl vanprydande som ock i
högsta grad eldfarlig. Därest församlingen så önskar förklarar sig byggnadsstyrelsen villig
att anvisa lämplig arkitekt för uppgörande af dylikt förslag.
Af inspektionsberättelsen har byggnadsstyrelsen vidare inhämtat, att spånbeklädnaden af
kyrkans torn behöfver tjäras, att putsen å tornet delvis är bortfallen, att en del taktegel äro
trasiga och behöfva ersättas samt att vapenhuset f.n. användes som ved- och materielbod,
hvilket måste anses vara oförenligt med den snygghet och ordning, kyrkans helgd fordrar.
Byggnadsstyrelsen anmodar med anledning häraf församlingen att snarast möjligt gå i
författning om berörda bristers afhjälpande.
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Kommunalt, Vislanda. Kommunalfullmäktige i Vislanda hade den 28 Sept. sammanträde.
Till ledamöter i lifsmedelsnämnden valdes lokförare M. Petersson, lokeldare Bror
Bengtsson och stationskarl Otto Lundin med skomakaren A. G. Lindblom och snickaren
M. Johansson som suppleanter. Kommunalnämndens förslag angående insändande af
förteckning till Systemaktiebolaget i Wexiö, å de personer hvilka uppnått 25 års ålder och
icke inom 30 dagar efter uppbördsstämma erlagt förfallna kommunalutskylder,
pensionsavgifter och hundskatter, bifölls enhälligt. Äfvenledes bifölls kommunalnämndens förslag om införande om tillämpning af lagen om nöjesskatt att träda i kraft
den 1 Okt. innevarande år. På väckt förslag beslöto fullmäktige, att inkomsten af
nöjesskatt skall fördelas lika emellan kommunen och municipalsamhället, samt att
tillsätta en kommitté bestående af 5 personer, hvilka skulle till nästa fullmäktigesammanträde inkomma med förslag till nöjesskattens användning, erforderliga kontrollanordningar m.m. sedan nödig instruktion erhållits. I denna kommitté invaldes kamrer
Emil Lindahl, lokförare M. Petersson, nämndeman P. M. Samuelsson, landtbrukaren
P. M. Johansson, Lindås, och polisuppsyningsman J. M. Ljungberg. Fullmäktige hade att
välja ny fjärdingsman och beslöto på kommunalnämndens förslag, att platsen förklaras
till ansökan ledig att tillträdas den 1 nästa Januari mot en årlig lön af 400 kr.
Af landsfiskalen är polisuppsyningsman Ljungberg förordnad att tills vidare upprätthålla
befattningen.
Den för livsmedelsnämndens räkning insatta telefonen i västra folkskolan ansågo
fullmäktige böra bibehållas, och erbjöd sig folkskollärare Gustafsson bidrags med 30 kr.
till årsavgiften, för det privata bruk han har af densamma.
Förslag väcktes af lokeldare Bror Bengtsson till nästa sammanträde huruvida något kan
och bör göras för bostadsbristens afhjälpande inom municipalsamhället.

Ur Smålandsposten N:o 161 Fredagen den 24 Oktober 1919.
Kommunalt, Vislanda. Kommunens utgifts- och inkomstförslag för år 1920 granskades
och godkändes. Antalet bevillingskronor utgör 11,900 och utdebiters till kommunalkassan 1 kr. och till fattigvården kr. 1:10 pr bevillingskrona. Uppgjordt förslag till
reglemente för fattigvården godkändes och uppdrogs åt ordföranden i fattigvårdsstyrelsen
att söka fastställelse hos k. bfhde.
Till sockenombud vid årets mantalsskrifning valdes skräddaremästare M. Svensson,
kamrer Emil Lindahl, handl. Carl Samuelsson, kantor P. M. Sjöstrand, landtbrukarne
August Andersson, Brohult, och August Engkvist, Piggaboda.
Barnmorskestyrelsen hade begärt församlingens hörande angående framställning från
Blädinge kommun om, att vissa delar af densamma skulle tillhöra Vislanda barnmorskedistrikt. Fullmäktige beslutade att enhälligt besvara frågan med nej.
Hundskatten höjdes från nuvarande 3 kr. till 10 kr. pr hund fr.o.m. nästa år och skulle
influtna hundskattemedel tills vidare fonderas.
Barnmorskan Lisa Hultberg beviljades dyrtidstillägg för innevarande år med 200 kr. Till
dispensärverksamheten anslogos 100 kr. för år 1919 att utbetalas sedan revision af 1918
års räkenskaper ägt rum. Vidare beviljades anslag för år 1920 till kommunbiblioteket med
200 kr. och till Vislanda sjukkassa med 200 kr.
Val af fjärdingsman uppsköts till ett blifvande sammanträde, emedan endast en sökande
anmält sig och denne uppställt högre lönevillkor än det vid platsens ledigförklarande
bestämda.
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Ur Smålandsposten N:o 163 Måndagen den 27 Oktober 1919.
(dödsannons)
Vår älskade make och fader
Kyrkoherden i Vislanda och
Blädinge

Nils M. Nilsson
avled lugnt och stilla torsdagen den
23 Okt. 1919 i en ålder af 63 år o. 11
månader, innerligt sörjd och i
tacksamt minne bevarad af oss,
tvenne bröder samt övriga släktingar
och vänner.

Maria Nilsson.
Salla.
Meddelas endast på detta sätt.

För de som önskar följa den avlidne till
graven tillkännagives att begravningen
sker å Wexiö kyrkogård den 31 okt. kl. ½
4 e.m.
Samling vid gravkapellet.

Dödsfall. Efter ett långvarigt lidande afled i torsdags å Wexiö hospital, hvarest han de
senaste åren vårdats i följd af sinnessjukdom, kyrkoherden i Vislanda och Blädinge
församlingars pastorat Nils Magnus Nilsson. Kyrkoherden Nilsson var född i Härlöf den
22 Nov. 1855 och son till organisten och folkskolläraren Johannes Nilsson och hans
maka. Efter att hafva genomgått Wexiö h. allm. läroverk aflade han studentexamen
därstädes 1877, hvarefter han höstterminen samma år inskrefs i Lunds universitet och
aflade därstädes teor. teol. examen 1883 och prakt. teol. examen 1884, hvarefter han den
1 Juni sistnämnda år prästvigdes.
Efter tjänstgöring som e. o. prästman valdes han 1889 till komminister i Dref och
Hornaryd samt 1907 till kyrkoherde i Vislanda pastorat, hvilken befattning han tillträdde
år 1908.
Gift 1889 med Maria Welander, fosterdotter till kontraktsprosten T. Welander i
Älmeboda, sörjes han närmast af henne och en dotter.

Ur Smålandsposten N:o 166 Lördagen den 1 November 1919.
Högtidlig begrafningsakt. I grafkapellet å Wexiö kyrkogård vigdes igår till den sista
hvilan kyrkoherden i Vislanda och Blädinge Nils M. Nilsson. Under akten närvoro utom
den aflidnes närmaste släktingar ett flertal präster samt en del församlingsbor.
Prestafverande voro kantorn och folkskolläraren i Vislanda P. M. Sjöstrand och handlanden i Vislanda Carl Samuelsson.
Då kistan inbars i det med granar dekorerade kapellet spelades från orgeln en
sorgmarsch och därefter sjöngs ps. 484 v.4. Härpå sjöng studeranden Crona ps. ”Mina
lefnadstimmar stupa”.
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Pastor G. Stenwall förrättade jordfästningen samt höll före densamma ett griftetal med
utgång från Jobs bok 19 kap. 25 v. ”Jag vet att min förlossare lefver”. Efter jordfästningen sjöng en dubbelkvartett ”Integer vitaæ”. Akten slöts med afsjungandet af ps.
484 v.5.
Stoftet utbars så för att gömmas i familjegrafven.
Till grafven framträdde komministern i Blädinge K. Holm, och frambar ett tack för
arbetet inom församlingarna samt bjöd ett farväl med hoppet om att hans efter ljus
trängtande ande nu hunnit klarheten.
Handlanden E. Lindahl frambar sitt tack och farväl vid grafven.
Kvartetten sjöng ”Stilla skuggor”, hvarmed den stämningsfulla akten var till ända.
Af blomstergärden till båren märktes en större krans med breda blå och gula band från
Vislanda församlings- och skolråd, med tack för godt och angenämt samarbete; en större
krans med svarta band var från kyrko- och skolråd samt lärare i Blädinge; en krans med
blå och gula band var från lärarekåren i Vislanda: I tacksamt minne bevarad.

Ur Smålandsposten N:o 173 Fredagen den 14 November 1919.
Tillbud till eldsvåda, yppade sig förliden onsdag å hotellet i Vislanda. Vid 8-tiden på
aftonen märktes röklukt och strax därefter började rök uttränga emellan kakelugnen och
väggen i matsalen, nere vid golfvet. Folk kom genast tillstädes med vatten och öfveröste
därmed brandstället, men utan resultat. Man beslöt sig strax för att rifva kakelugnen och
med raskhet ingrepo härvid såväl polisman Ljungberg som 3 st. hotellets abonnenter,
ingenjörerna Thörnberg och Norinder samt stationsskrifvare Frisell. Inom några minuter
var kakelugnen utkastad på gården och brandstället blottadt. Härvid konstaterades, att
väggen bakom kakelugnen kolnat på cirka en half kvadratmeters yta och hade säkerligen
haft till följd att en allvarlig eldsolycka utbrutit, därest upptäckten ej hade gjorts innan
hotellpersonalen gått till hvila på kvällen.
Händelsen utgör en maning till brandmästaren, att vid brandsyner inom samhället noga
se upp med eldstädernas beskaffenhet.

Ur Smålandsposten N:o 181 Fredagen den 28 November 1919.
Stortjuf på rannsakningsturne. Inför Allbo häradsrätt rannsakades i onsdags under e.o.
hofrättsnotarie E. Severins ordförandeskap för stöld häktade arbetaren Jonas August
Brodén från Östersund, född den 8 dec. 1887 i Bergsjö församling af Gäfleborgs län.
Den häktade, som först förklarats säker till ansvar för sjunde resan stöld, stod nu tilltalad
för att under augusti månad, innevarade år i Vislanda socken begångna stölder. Allmän
åklagare i målet var landsfiskal B. Engnell.
Af protokollen framgick, att Brodén natten 7 till 8 augusti innevarande år i ett uthus i
Åäng, Vislanda socken, tillgripit åtskilligt gods, tillhörigt banvakt Klen därstädes.
Sålunda hade han tillägnat sig en blå kostym, en jaktkostym, uniformsknappar, en brosch,
en psalmbok samt tillbehör till en symaskin, allt till ett sammanlagdt värde af 350 kr.
Sakerna hade till följd af reparation af boningshuset, af målsägaren förvarats i förnämnda
uthus, hvilket icke varit låst. Samma natt hade B. hos en granne till Klen, slaktaren Peter
Johan Johansson stulit ett par flaskor saft samt vid något senare tillfälle hos muraremästaren August Petersson i Kyllershylte tillgripit potatis samt två korgar. Tjufgodset
hade B. fört till en grotta i skogen, där han en tid logerat.
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Tillspord af domare, om han fortfarande vidhöll sin vid föregående förhör lämnade
uppgift, att han dels köpt och dels tillbytt sig godset af en okänd, svarande B. jakande.
Den tilltalade fick därpå redogöra för hvar han vistats vid tiden för stölderna. Af denna
redogörelse framgick att B. efter uttjänadt straff i Karlskrona den 13 juli rest till Wexiö, i
hvars omgifningar han strukit omkring i 14 dagar. Nätterna hade han tillbringat i skogen.
Vid 10-15 olika tillfällen hade han i en trädgård i närheten af Grennaforssa station stulit
potatis samt i trädgårdarna vid Kronobergshed äfven frukt. Från Kronobergshed hade han
vändt tillbaka till Alfvesta, där han sammanträffat med en bagare och en skomakare, som
också voro på ”luffen”. Med dessa hade han slagit sig i sällskap, och de hade så
gemensamt fortsatt geschäftet. I sällskap med skomakaren hade B. fortsatt söderut,
följande banan till Vislanda. Dagarna hade de tillbringat sofvande, men om nätterna hade
de företagit sina expeditioner, stjälande morötter, kålrötter, potatis och frukt. Från
Vislanda styrde de kosan till Karlshamn, hvarifrån B. ensam fortsatt till Hemsjö, där han
slutligen blifvit häktad.
Tre målsägare, som inställt sig, vitsordade uppgifterna i protokollen. B. förnekade att ha
begått stölder hos dem. Målsägaren Klen yrkade i ersättning 250 kr. i ett för allt. De båda
andra framställde inga ersättningsanspråk. Åklagaren begärde uppskof med målet, och
utsattes att åter bekomma till behandling till den 10 december kl. 10 f.m.

Ur Smålandsposten N:o 189 Fredagen den 12 December 1919.
Vislandamålet anlägges på nytt. Å Wexiö centralfängelse rannsakades ånyo inför
Allbo häradsrätt den för stölder i Vislanda häktade arbetaren J. Aug. Brodén från
Östersund. Ordförande var liksom vid föregående rättegångstillfälle e.o. notarie
E. Severin och allm. åkl. landsfiskal B. Engnell.
En ny målsägare, landtbrukaren Aug. Johansson från Olofstorp, Vislanda hade inställt
sig. Han hade i slutet af augusti blifvit bestulen på åtskilligt husgeråd, nämligen 2 laggkärl, 2 emaljerade fat och en porslinstallrik samt dessutom 2 kg. smör, hvilket allt
målsägaren haft förvaradt i en källare ett stycke från bostaden. Låset till källaren hade
brutits sönder. Af ordföranden tillspord huruvida B. begått äfven detta tillgrepp svarade
han nekande och påstod sig kunna styrka sina förut lämnade uppgifter, att han vid denna
tid befunnit sig dels i Alfvesta och dels vid Kronobergshed.
Tvenne vittnen hade inkallats och hördes.
Vid det fortsatta förhöret med den häktade framkommo åtskilliga nya hållpunkter, hvilka
fordrade vidare utredning, hvarför rätten uppsköt målet för ytterligare utredning till den
19 dennes.

Ur Smålandsposten N:o 194 Lördagen den 20 December 1919.
Vislandamålet slutfördt. Inför Allbo häradsrätt under e.o. notarie E. Severins ordförandeskap slutdömdes i går den för stölder i Vislanda socken häktade arbetaren J Aug.
Brodén från Östersund. Från åklagaresidan hade nu, liksom vid senaste rannsakningen,
inställt sig landsfiskalerna B. Engnell och H. Bengtsson.
Landsfiskal B. Engnell hade som vittne inställt skomakaren Gunnar Petersson från
Alfvesta, men denne hade underlåtit att inställa sig, hvarför åklagaren yrkade ansvar för
vittnet Petersson för förfallolöst uteblifvande.
Den häktade hade vid förutvarande rättegångstillfälle påstått sig kunna styrka sin
uppgift, att han vid tiden för stölden befunnit sig i Alfvesta, därest han sade sig förgäfves
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sökt anställning hos ofvannämnda vittne. Åklagaren upplyste nu, att vittnet vid förhör
bestridt att någon sökt anställning hos honom. Hade ej varit fallet, hade han blifvit
antagen, enär det vid tillfället ifråga rådt brist på arbetskraft. Tillt. Brodén vidhöll dock
hårdnackadt sitt påstående, att han besökt vittnet och för erhållande af jobb.
Angående åtskilligt af det i grottan vid Vislanda funna godset hade B. sagt sig ha fått det
om hand af en person vid namn Englund, som 1917 blifvit frigifven från centralfängelset i
Härnösand. Från fängelsedirektören därstädes hade nu på gjord förfrågan svar ingått,
hvaraf framgick att under 1917 ingen person med det namnet blifvit frigifven från
fängelset, hvarför det är antagligt, att förutnämnde Englund blott är en fingerad person.
Landsfiskal Bengtsson upplyste, att noggranna undersökningar angående Brodén
påstådda vistelse vid Kronobergshed och i Grennaforssa vidtagits, och det hade därvid
framgått att han ej vistats där.
Ordföranden påpekade härpå för Brodén, att inga af dennes uppgifter på något sätt
kunde bestyrkas, och uppmanade honom att erkänna det som lades honom till last. B.
sade sig emellerid ej kunna vidgå något ytterligare än hvad han gjort vid föregående
förhör.
Landsfiskal Engnell öfverlämnade härpå målet till rättens afgörande, yrkande ansvar af
den häktade för 7:de resan å olika tider och ställen föröfvad stöld.
Rätten ådömde Brodén för 7:de resan stöld 4 års straffarbete samt dessutom lika många
års påföljd utöfver straffet.
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