Gästgivare i Vretstorp
ÅREN 1876 - 1900

1876, 21 februari – 1880, 2 november
Gästgivarföreståndare Karl Johan Gustafsson, född den 16 januari 1840, flyttade den 21
februari 1876 in till ”Stora Wretstorps Gästgiveri” från Karlstad med sin fru och fyra barn.
År 1877 föddes deras femte barn och i januari 1879 föddes deras sjätte barn. Hans hustru
avled strax därefter, den 3 februari 1879, troligen i sviterna efter födelsen. Barnet avled i mars
månad året därpå. Karl Johan Gustafsson drev gästgiveriet till den 2 november 1880 då han
flyttade vidare med sina fem barn till Värnamo.
1880, 10 november – 1882, 17 november
Den 10 november 1880 flyttade Anders Erik Winbladh in från Tveta socken i Kalmar län till
”Stora Wretstorps Gästgiveri” och tog ensam över verksamheten som ”Gästgiveriarrendator”.
Han var född den 12 mars 1852 i Hackvads socken, Örebro län. Hans far Petter Persson ägde
och drev gården Genstorp i Viby socken. Till sin hjälp i Gästgiveriet hade han också en piga.
För honom är det noterat att han i början av 1880 gifte sig med Hilma S Andersson från Lilla
Åby i Tveta socken. Det är också noterat att han var skriven ”vid Sällerhög i nya boken”.
Samma notering finns för pigan. Hans hustru står inte som skriven vid Gästgiveriet.
I den nya husförhörsboken, som börjar den 1 januari 1881, var han skriven under ”Skävids äg,
Sällerhög”. Han kvarstod då som ”Gästgiveriarrendator”. Inte heller nu var hans hustru
skriven vid Sällerhög. Dock finns en notering om att hon avled den 2 augusti 1881.
Gästgiveriet flyttade alltså under hans tid från gården ”Stora Wretstorp” till den nybyggda
fastigheten ”Sällerhög” vid Vretstorps järnvägsstation.
Han var fortfarande skriven som ”Gästgiveriarrendator” i Sällerhög i maj månad år 1882 när
den nya gästgivaren, Karl Alfred Johansson, flyttade in med sin hustru. Han kvarstod i
Sällerhög i ytterligare sex månader.
Den 17 november 1882 lämnade han gästgivarverksamheten och flyttade till sin fars gård,
Genstorp i samma socken. Fadern Petter Persson, ägare och brukare av Genstorp, var också
nämndeman. Petter Perssons barn tog sig efternamnet Windbladh.
På faderns gård bodde då också hans fem år yngre bror Per August Winbladh. Brodern, Per
August, skulle senare bli mycket involverad i nästa gästgivares verksamhet och konkursen år
1883..

1882, 25 maj – 1885, 31 december
Den 25 maj 1882 inflyttade Karl Alfred Johansson med fru och blev Gästgiveriföreståndare
vid Sällerhög. Den tidigare ”gästgiveriarrendatorn”, Anders Erik Winbladh, kvarstod som
skriven i Sällerhög i ytterligare sex månader. Kanske bistod han Karl Alfred med att komma
igång. Verksamheten gick i konkurs i december 1883. Karl Alfred och hans hustru fick två
barn under sin tid i Vretstorp, sönerna Hugo år 1882 och Gunnar 1885. Hustrun avled i maj
månad 1885. Den 2 januari 1886 lämnade han Sällerhög och gästgiveriverksamheten i
Vretstorp och åkte till Stockholm.
1886, 1 januari – 1890, 18 december
Efter Karl Alfred Johansson tog Ture Fredrik Åman över som gästgivare. Han är inskriven
som ”Eg. gästgivaren Ture Fredrik Åman” på fastigheten ”Wretstorp (Sällerhög No 1)”. Han
bodde sedan flera år med sin familj vid Wretstorps järnvägsstation där han var anställd som
”magasinsföreståndare”. I december 1890 lämnade han gästgiveriverksamheten och återgick
till sin gamla profession, dvs Magasinsföreståndare.
1890, 18 december – Efter 1895
Den 18 december 1890 flyttade Gustaf Adolf Larsson, född den 1 november 1858, med
familj från Hallsberg till Vretstorp där han blev Gästgiveriföreståndare. Åren 1891-1895 var
han skriven på fastigheten ”Wretstorp (Sällerhög No 1)”. Han drev Gästgiveriet till efter år
1895.
Folkräkningen år 1900
Vid folkräkningen år 1900 finns det inte längre någon ”gästgivare” i Vretstorp. Nu har
verksamheten vuxit och ett hotell har byggts. Hotellverksamheten låg i fastigheten Eriksdal
och Alfred Andersson var noterad som ”Hotellegare”. Han kom ifrån trakten och var född i
Viby år 1862. Han drev verksamheten med sin fru och sina fem barn. I verksamheten fanns
också tre drängar och tre pigor anställda.
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