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Nr 3 Lördagen den 28 mars 2009 Årgång 22
Från Edshult Samhällsförenings
styrelsemöte den 18 mars 2009
Arnold Adolfsson valdes till vice ordförande
Johnny Strömberg valdes till sekreterare
Georg Albinsson valdes till kassör (omval)
Åke Wrigfors valdes till kassör i campingsektionen
Ny arrendator är Joan Eberl
Medlemmar har ej längre rätt att själva hyra
campinglokalen
Kontakt kommer att tas med kommunen
avseende marken, badplatsen och avloppet
Johnny Strömberg

VÅRVANDRING
Söndagen den 26 april i gränslandet mellan
Ingatorp, Hult och Edshult. Samling vid gamla
Bruksmuseets parkering kl 1000 ,Vädurens
vandrarhem. Samåkning med bil till Stuveryd
och Sälleryd och med flera torp i närheten av
Stuveryd i Hult. Tur med bil ner till samhället
Bruzaholm stopp vid platsen för kvarnstenstillverkningen.
Besöka platsen för stället Framnäs i Edshults
socken samt Fusekvar, om möjligt över ån och
tillbaka till museet för visning kl 1300.

Dessförinnan fikapaus med eget fika, antingen
ute i det fria eller på Bruksmuseet beroende på
väder alternativt vid Fuse kvarn.
Entre till museet är 20:Medverkande guider från Bruksmuseet, Mats
Sandell Hult, Tore Sandh Edshult samt Rikard
Samuelsson Ingatorp m fl.

Naturupplevelse i Gummarp!
Vi går förbi dessa
ardennerhästar när vi är
ute på promenad. Är
de i närheten av vägen
kommer de fram och
hälsar. De är så godmodiga.
Idag fick jag dem på
bild.
Anne-Maj Walfridson

Nästa nummer av Edshults-Kontakten
utkommer preliminärt
lördagen den 2 maj 2009

Minnen från Vickenstorps skola
Fortsättning från föregående nummer av
Edshults-Kontakten.
I adventstiden var det årligen dags för skolans
julfest, förlagd
till
Stallarps
missionshus.
Då sjöng vi och
spelade
små
sketcher
och
tablåer
för
Vickenstorps skola
anhöriga.
De
som tillverkat lill-tambis under hösten fick debutera, inte precis med Schuberts ofullbordade
men med Blinka, lilla stjärna och Gubben Noak
Ett stående inslag mot slutet var Midnatt råder,
där klassen sjöng och några utvalda tomtar
sprang runt grytor och sökte ”lilla äppelbiten”.
Vidare sålde vi frukt och choklad, hade lotterier
och det serverades kaffe och saft. Syftet var att
få ihop pengar till en skolresa fram på
vårkanten. Det var ganska bullrigt så man ibland
kunde tro att Jesus skulle stiga ned från
fondväggen och driva månglarna ur templet. I
fyran var vi i Linköping med en övernattning på
vandrarhem, vilket var en stor händelse i den
åldern. För de flesta av oss var det nog första
natten borta från hemmet. Både i 5:an och 6:an
var jag sjuk vid tiden för skolresan.
På tal om fruktförsäljning minns jag hur
Rosander på vintern efter vårterminens start
brukade ta hem en låda apelsiner och sälja till
oss som mellanmål. Det var säkert billigt och
inga stora avanser men jag minns ju att
handlanden Axel Henriksson i Stallarp hade
synpunkter på att skolläraren blivit frukthandlare. Bredvid skolan låg och ligger
Karlsberg, i dag ägt av Karin och Peter Schröder
från Hamburg. Där bodde min faster Hanna och
min farbror Karl, då i 55 -60-årsåldern. De levde
ett stilla och enkelt, sparsamt liv, odlade frukt
och bär som ett tillskott till den lilla pension som
min faster hade. Hon fick polio som tolvåring
och haltade alltid svårt men var energisk och
arbetsam ändå. Fram på höstterminen sålde
farbror Karl främst äpplen men även i någon
mån päron och plommon till eleverna. Han
kunde schemat och kom ut med fruktkorgen när
det var rast. Priset var troligen inte mera än fem
eller tio öre för en sund obesprutad produkt men

det blev en liten inkomst efter en säsong. Min
farbror hade varit söndagsskollärare i många år
och hade god hand med barn. Jag tror inte det
var några bataljer mellan honom och eleverna
och ingen som försökte lura honom heller. Vi
hade ju frukt hemma så vi handlade inte. Jag
minns att från början av småskolan hade även
jag matsäck med mig fast jag bara bodde ca 300
m från skolan. Jag ville väl inte avvika. Det
rörde sig om en flaska saft eller mjölk plus ett
par smörgåsar. En del kamrater hade
smörgåsarna i en speciell dosa av aluminium.
Drycken var i en särskild sorts flaska av blå eller grönaktigt glas, kallad patentflaska.
Den hade en avlång kork av porslin med
gummipackning som drogs åt med en
metallbygel som spändes ned mot flaskan. Inte
en droppe gick förlorad. Vi satt på bänkarna i
kapprummet och åt vår matsäck. Efter några år,
kanske när vi lärt oss cykla, åkte vi hem till
mamma och åt på rasten och jag gjorde så t o m
6:e klass.
Vår lärare, Rosander hade nära in till sin bostad
och kunde snabbt hämta vad han behövde.
Ibland när vi t ex skulle räkna tyst gick han efter
ett saftigt äpple av egen skörd och satte sig på
eller bakom katedern och åt lätt provocerande
med god aptit. I den andlösa tystnaden kunde vi
höra betten i äpplet och äppelaromen spred sig i
klassrummet men jag tror inte att vi på allvar
begärde att han skulle hämta till oss. Vi var
oftast 15 – 20 elever så det hade gått för hårt åt
fruktförrådet. Men litet avundsjuka var vi!
Vid slutet av vårterminen var det examen och
föräldrarna, mest mammorna kom och lyssnade.
Där ingick då först en teoretisk del med en liten
glimt från skolans ämnen. Så följde sång och
sommarpsalmer. Inom parentes kan nämnas att
jag vårterminen 1965 hade en gammaldags
examen min första termin här i Vetlanda. Genom
kapprummet, där både skriv- och räkneböcker
liksom slöjdalster var utlagda drog sig så alla ut
till den efterlängtade serveringen, som familjen
Rosander stod för. Mammorna gick in till
kaffeborden inomhus och vi elever fick saft och
kakor ute. Jag minns aldrig att det regnade.
Vid ett tillfälle påstod mina kamrater att jag hade
en grön äcklig larv i håret och i blotta förskräckelsen rusade jag in till damernas kaffe och bröt
drastiskt den stilla frid som rådde för att be-

manna befria mig från odjuret. Jag har glömt om
det fanns någon larv över huvud taget eller om
den trillat av. Hur som helst fick jag känna mig
larvig.
Sven Olof Nilsson, född i Vickenstorp1941
Fortsättning följer i nästa nummer

Året runt vid Storhagagölen
Gölen delas på längden mitt itu mellan Hult och
Edshults socknar.
I dag den 17 februari, har jag tagit en skidtur
runt den. En vacker dag.
På skuggsidan står granskogen tät. Där bakom
ligger Sandshult. I solen på sluttningen mitt
emot ligger mitt hem.
I den orörda snön bildas ett mönster av räv- och
harspår. En älg hade också tagit en promenad
längs strandkanten.
En januaridag var barn och barnbarn här och
åkte skridskor. Då låg isen spegelblank. Förr
åkte vi häst och släde. Det var en fröjd när Daffy
Star sträckte ut i trav med snön sprutande kring
hovarna.

Slädfärd med Duffy Star. I släden Anna, Ellen
och David Melkersson
Nu är det bara att vänta på att isen går upp och
björk och al visar sin skira grönska med en matta av vitsippor under och sedan gula ängabollar.
Då lossar isen sitt grepp om båten, som ligger
infrusen. I maj kan jag sätta fast min badstege
vid bryggan. Den behövs ty gölen är dyig och
bottenlös.
Så kommer sommaren då jag badar varje dag,
tar en tur med båten och gläds åt djuren, som
betar i strandkanten och släcker sin törst med
friskt vatten.
Är sommaren torr kan jag vattna min trädgård
med gölvatten. Men det är lite pyssel med slangar och elkablar, som skall dras från pumpen på
bryggan uppför åkern till trädgården.
En höst hände en olycka i skördetid. Jag hade
glömt mina slangar och det blev bara korta bitar
kvar.
Jag gillar hösten. Det är så vackert med dim-

slöjor över vattnet. En blåsig dag har också sin
tjusning när regnet kanske piskar vattenytan och
den är alldeles svart. Det händer att jag sätter i
några kräftburar, men det är inte rätt miljö för
dessa djur. Det blev fyra stycken en gång, men
de var stora.
Förra hösten hörde jag ett susande i luften. Det
var ett vildfågelsträck. Det gick ner på
vattenytan, men när jag hann fram dit hade det
redan gömt sig i vassen och nästa morgon drog
det vidare mot söder.
Ibland får jag besök av svanar, men de stannar
bara några dagar.
Strandkanten bidrar med lite vinterved. Nu har
några stora björkar fallit av ålder och blåst. Det
är ett nöje att ta fram sågen och ge sig i kast med
dem.
Så går året runt min göl.
Irene i Storhagen

EDSHULTS FÖRSAMLING
Vasaloppsöndag, mässa, gudstjänst med konfirmander och församlingsafton med Sigrid Hjalmarsson har vi hunnit med i församlingen sedan
förra kontakten. Utan större ansträngning fullföljde vi Vasaloppet och såg Daniel Tynell ta
segern före Oscar Swärd. God stämning och
smaklig förtäring präglade samvaron. Ett par
söndagar senare var det frimodiga konfirmander
som, under ledning av en frimodig lärare, illustrerade Davids kamp mot Goliat. Det godas
kamp mot ondskan.
Kvällen innan såg de melodifestivalen på TV i
församlingshemmet, deltog i mörkerspårning
och grillade korv. – Nej, jag skall inte jämföra
min ”läsning” 1952.- Gud välsigne både
konfirmander och lärare/ledare.
En 16-hövdad publik togs på onsdagskvällen
den 18 mars med av präststuderande Sigrid
Hjalmarsson till Filippinerna, där hon tillbringat
några månader i projektet Ung i den världsvida
kyrkan. Bistånd och mission. Kärlek och ömsesidig respekt. Tyck inte synd om, men tyck om.
Lär av varandra. Allt var teser hon tryckte på.
Mailkommunicering sker mellan pastoratet och
Svensk Klimatstyrning beträffande Lill-kyrkan
Fortsättning på nästa sida

Edshults Föreläsningsförening Våren 2009
Tisdagen den 31 mars klockan 1900
Hönsa-Lottas luffarmuseum i Målerås
Lotta samt Snacke-Per berättar om luffarkulturen. Göran Johansson, Målerås
Tisdagen den 14 april klockan 1900
Erling Lundberg och Tvärdraget
Sång, musik och lite historier
Föreläsningarna hålls i
Vickenstorps gamla skola.
Servering
Inträde:
Vuxna 20 Barn 10 kronor
Fortsättning från föregående sida
Vi får se vad det leder till. Snart nog måste ett
besked komma. Akut är emellertid ett annat
problem, nämligen kollaps av infiltrationen från
församlingshemmets avlopp. Ny infiltration
måste till. Bygdens entreprenör har tagit sig an
uppgiften. När detta läses, har vi haft vår medlemsträff inför valet. Förhoppningsvis har vi då
fått en nomineringslista till det direktvalda
kyrkorådet klar. Har Du frågor inför valet; hör
gärna av dej till undertecknad eller pastorsexpeditionen.
Kom ihåg Palmsöndagen den 5 april och dess
offergång till Svenska kyrkans internationella
arbete.
Glöm inte heller påskens olika mötestillfällen,
liksom LRF:s kyrksöndag den 26 april.
Naturligtvis är alla välkomna.
Väl mött vid våra aktiviteter!
Evert Alf

I Wilhelm Mobergs utvandrarspår
Till vårens första föreläsning, den 3 mars, kunde
Börje Janzon hälsa en publik på närmare 40 personer välkomna.
Kvällens rubrik var: I Wilhelm Mobergs
utvandrarspår.
Tord Eriksson Österbymo höll en intressant
skildring om två personer som utvandrade till
Amerika vid mitten på 1800-talet. Dels om
Andrew Petersson från Ydre, som lär vara
förebild för Karl-Oskar i Wilhelm Mobergs ut-

vandrarepos.
Andrew Petersson var en mångkunnig och
arbetsam person. Han var både byggmästare och
hade samtidigt stora fruktodlingar mm.
I hans efterlämnade dagböcker står det bland
annat att han odlade inte mindre än 200 sorters
äpplen!
Tord Eriksson berättar också om predikanten F
O Nilsson som utvisades från Sverige på grund
av att han predikade utifrån sin baptistiska tro,
och det tolererade inte kyrkan. I Amerika fick
han verka fritt och grundade där flera baptistförsamlingar, samtidigt som han också hjälpte
invandrare med övriga frågor, t ex vid kontakt
med myndigheterna. Föreläsaren visade avslutningsvis ett antal bilder från sitt besök från
svenskbygderna i Amerika.
Innan kaffeserveringen tog vid, hölls ett raskt
avverkat årsmöte.
Föreläsningsföreningens ordförande Birger
Nilsson skötte klubban.
Övriga i styrelsen är Börje Janzon, föreståndare
och kassör, Solveig Alf, Inga-Maj Adolfsson,
Ing-Britt Hultberg, Lennart Karlsson, PerGustav Johansson och Ulla-Maj Ekenvärn.
Hela styrelsen omvaldes.
Laila och Ulla-Maj

Betalning av medlemsavgift
För att kunna upprätta ett medlemsregister i Edshults
Samhällsförening är det nödvändigt att avsändarens
namn och adress står angivet på inbetalningskortet.
Detta meddelas på förekommen anledning.
Den som redan har betalat medlemsavgift för
innevarande år ska naturligtvis lämna bifogade
inbetalningskort därhän.
Kassör George Albinsson
0381-420 18

UPPMANING till medlemmarna
i Edshults samhällsförening
Lördagen den 25 april klockan 900 samlas vi vid
campingen för att hjälpas åt att vårrusta såväl utsom invändigt.
Alla kan deltaga.
Den nya arrendatorn finns på plats och
Samhällsföreningen bjuder på fika.
Johnny Strömberg
E-post edshults-kontakten@mail.eksjo.com

