
Festligt, folkligt, fullsatt…
var det lördagen den 9:e maj vid lysningsfesten 
för Julia Cato och Linus Einar. Vid 6-tiden på 
kvällen tätnade trafiken på vägarna kring Stall-
arp  och  när  tillräckligt  många  starka  karlar 
syntes till kunde Anders Dahlberg såga ner den 

utsedda björken. Sedan 
blev det till att hugga i 
och dra  av alla  krafter 
tills björken låg framför 
trappan  i  Lövängen. 
Och  nu  ropades  Lys-
ningsparet  uuut!  Efter 
tredje  ropet,  enligt 
seden,  kom  Julia  och 
Linus ut förstås och det 

hurrades för dem. Sedan blev det dags att pröva 
krafterna genom att såga av en trissa av björken 
med hjälp av en gammal stocksåg.
Båda föräldraparen fick också försöka, men fick 
”kapitulera”  och motorsågen kom fram.  Sedan 
gick det raskt undan och Julia och Linus hade 
snart  fått  ihop  ett  stabilt  åkdon  för  framtida 
behov.  Ljuva  kaffedofter  trängde  ut  från  huset 
till folksamlingen på omkring 150 personer.

Det var vänner till paret i alla åldrar från några 
veckor gamla bebisar till pigga 85-åringar!
Vi bjöds alla in till att ta för oss av ett dignande 
kaffebord. Huset var rustat till tänderna och fler 
bord och stolar hämtades raskt och reservtårtor 
plockades  fram  ur  närstående  kylskåp!  Alla 
trivdes och presenter öppnades och det var prat 
och skratt  och välgångsönskningar för de unga 
tu.
Den  23:e  maj  ringde  så  bröllopsklockorna  i 

Edshults  kyrka,  där 
pastor  Roland  Frick, 
Vetlanda, förättade vig-
seln. Hela bröllopet var 
en dröm i vitt.
Ett överraskande inslag 
utom programmet  blev 
när  brudgummens 
mellanstadielärare  Leif 
Martinsson  steg  fram 

och  sjöng  en  sång  riktad  till  brudparet.  Efter 
högtiden  och  kramar  och  gratulationer  på 
kyrktrappan  seglade  så  brudparet  iväg  mot 
bröllopsfest och framtid i en amerikanare modell 
större.

Ulla-Maj Ekenvärn
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Drömmen om Mycklaflon
– en sann historia

Någonstans  i  gömmorna  finns  ett  kort  på 
familjen Ring uppe på krönet  av Ängabacken. 
Året  var  1948  och  på  hemväg  från 
sommarboende  i  Johanneberg  vid  Gripslund 
stannade pappa bilen och bad oss stiga ut. ”Tänk 
om vi kunde få tag i ett sommarboende vid den 
här sjön”, sa pappa
Vi  höll  med.  Skogen  ner  mot  skolan  var  inte 
uppvuxen och vyn över sjön var storslagen.
 Efter  två  år  med  sommarvistelse  vid  Försjön 
fick pappa tips om att ett hus i Gummarp stod 
tomt. Pappa arbetade  för Svea chokladfabrik i 
Norrköping och på den tiden fanns det gott om 
lanthandlare runt  om i  bygden som alla skulle 
besökas.  Tipset  om Gummarp fick han vid ett 
besök  hos  handlare  Sjöbrink  i  Bellö.  Ulla 
Nilssons  föräldrarhem  stod  tomt  och  Lennart 
Sjöbrink  förmedlade  en  kontakt.  På  vårkanten 
for  vi  till  Gummarp  och  togs  emot  av  en 
rödblond ung bonde och hans fru. Det var John 
och Margit Strömberg som visade oss huset och 
när det visade sig att de hade tre barn, Birger, 
Erland  och  Irene  som  var  jämgamla  med 
syskonen Ring fanns ingen tvekan.
Gummarps  by  var  en  barntät  by  på  50-talet. 
Gustafssons  längst  bort  hade  tre  barn,  Svahns 
två  vad  jag  minns,  Karlssons  fyra  och  hos 
Strömbergs  blev  det  fyra  sammanlagt  när 
Johnny anlände hösten 1951. Men det gick åt en 
hel del handkraft som vi barn också bidrog med, 
inte minst i den spännande höskörden och den 
mindre spännande betgallringen. Att sitta högst 
upp på hölasset ända utifrån Näset var en verklig 
höjdare.
Min bror Gunnar och Erland hjälpte en gång en 
sugga  att  grisa  och  skulle  få  25  öre  för  varje 

kulting. Gissa om spänningen var stor innan nr 
12 kom så det kunde dela på en jämn summa.
Vårterminen  1951  var  den  sista  i  Gummarps 
skola om jag inte tar helt fel. Vad jag minns är 
färd  i  lövad  skrinda  till  avslutning  i  Edshults 
kyrka.
Men det borde någon annan kunna berätta om, 
livet  i  Gummarps  skola!  Sedan  blev  det 
fortsättningsskola  för  pojkar  under  ledning  av 
magister Thomasson. 
Badet vid campingen var vårt eget och där lärde 
vi oss att simma på egen hand. Det hände att en 
och  annan  bruzaholmare  kom  cyklande  över 
skogen för ett dopp men i övrigt var det tomt.
På förkvällarna plockade vi smultron och hallon 
längs vägen ner mot  skolan och ilade hem till 
Margit i ladugården med våra muggar för att få 
nysilad varm mjölk.
Elvakaffe  i  Strömbergs kök med Margits  goda 
bröd och oslagbara hemgjorda ost glömmer jag 
aldrig!
Några  gånger  rodde  John,  Margit,  pappa  och 
mamma i  den dubbelårade båten ner till  fest  i 
Sjöbron. Det var åren innan festerna invaderades 
av busslaster  från halva  Småland.  Där  var  det 
femkamp, fika,  gammeldans och ett  och annat 
litet fylleslagsmål i buskarna berättades det. 
Sommarloven  var  långa  och  solen  sken  alltid 
och  som  barn  upplevde  vi  riktiga  ”Buller-
bydagar” i Gummarp.
Men säg den  glädje  som varar  för  evigt.  Ulla 
skulle gifta sig med  Karl-Arne Hermansson och 
de  ämnade  bruka  gården  och  behövde  huset. 
Förstämningen var  stor  hos familjen tills  John 
kom med en möjlig lösning på problemet vid ett 
vinterbesök hos dem.
Holger  Gustavsson  höll  på  att  flytta  sågen  på 
andra  sidan  viken  i  Förenäs  till  Sannebo.  Till 
Förenässågen  hade  Holger  låtit  flytta  en 
byggbarack från Eksjö som sågarbetarna bodde i 
under  veckorna.  Nu  var  den  tom.  Skulle  det 
kanske kunna vara något? John och pappa gick 
över isen och tog en titt på stugan. Ett rum och 
kök med vedspis och en stor veranda längs hela 
huset.  Esteten  Holger  hade  tyckt  huset  såg 
konstigt ut från vägen och byggt till verandan.
Holger  Gustavsson  kontaktades  tämligen 
omgående  och  kontrakt  tecknades.  Tomten 
rensades  på  20-30  björkar,  massor  med  7-
tumsspik drogs ur väggarna, man   hade   hängt

Höskörd hos Strömbergs i Gummarp sommaren 
1951



upp sina kläder på dessa. Huset hade av någon 
anledning  fått  det  mindre  smickrande  namnet 
Fesbolund. Sommaren 1953 tog vi Björkbacken 
i  besittning  och  sommarlivet  i  byn  Förenäs 
började. 

Kerstin Eriksson f.Ring
Lyckad tipspromenad

Första promenaden med LRF som arrangör blev 
både välbesökt och intressant.  Vid fikastunden 
diskuterades livligt om frågorna. Mest huvudbry 
verkade,  som  vi  tyckte,  den  enkla  frågan  ge 
"var sitter kons öron ?" Bakom , mitt för eller 
framför hornen. Du som är osäker gå ut i hagen 
och kolla på kossorna.
Det var  38 personer som deltog i  promenaden 
med barn och arrangörer var vi över 40 som njöt 
av den härliga naturen, full av vitsippor och späd 
grönska.  
Tre lyckades att pricka in 10 rätt och med hjälp 
av att gissa rätt på hur många knappar det var i 
burken så blev vinnarna följande:
Marie  Sander  Plommarp,  Kurt  Göransson 
och Inga Göransson sommarboende i Gummarp. 
Vinster skänkta av campingens arrendator var en 
stor chokladask per vinnare plus 2 middagar, 2 
kaffe  med  smörgås  och  2  kaffe  med bröd.  Vi 
tackar för de enormt fina vinsterna.
Nu hoppas vi att nästa promenad får många fler 
besökare,  som  vill  motioner  och  gnugga 
geniknölarna  samt  njuta  av gemenskapen  med 
något gott att äta eller fika. 

Berith och Inger
EDSHULTS FÖRSAMLING

När  detta  skrivs,  tisdag  morgon,  flödar  solen 
generöst  över  församlingsbor  och  andra  inom 
vårt  område.   SMHI  lovar  ömsom  regn  och 
ömsom solsken. Vad mer kan man begära. Åh, 
vad det är gott att leva!

Vad gäller  församlingslivet,  har  konfirmations-
gudstjänst  med  mässa  förlagd  till  Hult,  just 
klarats  av.  I  morgon pingstdagen är det mässa 
här  kl  1200.  Den  nya  arbetsdagen,  Annan  dag 
pingst, bjuder på pastoratsgudstjänst i Mellby kl 
19.00. Ta gärna tillfället i akt och besök denna. 
För mej är det fortfarande en gåta, att man kan 
”skala  bort”  en  kyrklig  helgdag  och  dess 
”firningsämne” med ett pennstreck. Må hända är 
jag för gammal och konservativ. Det är väl bara 
att gilla läget. För övrigt blir det många tillfällen 
till  samvaro  över  församlingsgränserna  i  som-
mar. Inte minst sex ”Musik i sommarkväll” inom 
Edshults och Hults församlingar. Besök dom.
Den  nya  infiltrationsanläggningen  vid  försam-
lingshemmet är nu klar. Tillstånd till reparation 
av  kryssen  på  kyrkans  lanternin  har  kommit, 
men impregnerat virke får ej användas. 
Lövträd som far illa har vi flera stycken. Ett står 
till höger om kyrkans entré, även om en del löv 
börjar skönjas nu. En stor oxel bakom försam-
lingshemmet är kraftigt röt- och svampangripen. 
Asksjukan  gör  sig  gällande på både stora  och 
små  askar,  men  slyet  växer  där  emellan. 
Kyrkorådet  får  nog ta  detta  till  diskussion  vid 
nästan  sammanträde,  som planeras  hållas  efter 
den 3 juni, då vi  sannolikt  får Svensk Klimat-
styrnings  rapport  om  kyrkans  tillstånd. 
Pastoratets rundresa i fastighetsfrågor skall  ske 
den 10 juni. Har du något som du tycker behöver 
åtgärdas,  tala  om  det,  gärna  till  mej. 
Kyrkomodellen  behöver  ny  tjära  och  rödfärg. 
Har  du  tid  och  arbetslust  över,  får  du  också 
gärna höra av dej.  Ta del av pastoratsblad och 
kyrkounderrättelser.  Njut  av  sommar,  sol  och 
bad!  - De anställdas semesterlista kommer att 
anslås.-
Välkommen till våra aktiviteter!

Evert Alf

Tipspromenad
Mycklaflons Camping

Söndagen den 14 juni 1730-1900

Avgift 10 kronor
Behållningen går till Viktoriafonden
Rundan är barnvagns- och rullatorvänlig.  Du 
som vill kan cykla.

Alla Välkomna 
Bellö-Edshults LRF-avdelning

Berith och Inger



Luffarbesök i Vickenstorp
En föreläsning av ovanligare slag fick besökarna 
vara med om i Vickenstorps skola tisdagen den 
31 mars. Då kom nämligen luffarparet "Snacke-
Per" och "Hönsa-Lotta" på visit. De tog hand om 
besökarna redan utanför skolan och hälsade alla 
välkomna  på  bredaste  skånska.  Bakom luffar-
utstyrseln  och  smeknamnen  doldes  äkta  paret 
Göran  Johansson  och  Helen  Västerdahl  från 
Målerås.                        
Kvällen  fortsatte  sedan  med  en  blandning  av 
fakta  om  luffarepoken  och  spex  och  under-
hålling. Tore Sandh och Eva Johansson fick bl a 
agera i "högtidlig luffar-dubbning".               
I övrigt visades ett flertal föremål i ståltrådsslöjd 
som korgar, grytställ mm, samt målningar. Paret 
Johansson-Västerdahl  har  ett  museum som in-
rymmer historia och föremål från luffartiden och 
det har blivit ett populärt utflyktsmål.                
Luffandet upphörde i mitten på 1950-talet. När 
det var som mest omfattande fanns ca 200 000 
personer på vandring i landet. Många öden ryms 
förvisso inom dessa siffror. Det lär ha vandrat en 
nobelpristagare och en kunglig person på vägar-
na,  enligt  föreläsarna.                       
44 personer besökte "luffar-kvällen" som avslut-
ades med kaffeservering.

Laila och Ulla-Maj 
Spännande besked!

Bo Knutsson från Antikrundan var i Eksjö och värderade 
föremål. Bland annat en vas, som AnneCharlotte Jonsson 
i Gummarp hade med sig.

Anne-Maj Walfridson

Vårfirande! 
På varborgsmässoafton samlades ca 70 personer 
vid Mycklaflons camping för  att  fira  in våren.
Det var en underbar kväll. Sjön låg spegelblank, 

vitsipporna  klädde 
marken  och  stäm-
ningen var på topp. 
Innomhus  var  det 
fullsatt  vid  fika-
borden.  Där  bjöds 
på härlig dragspels-
musik  av  en  trio 
från Vetlanda.       
Utanför  grillades 
det  korv  att  stilla 
hungern  med  om 
man  inte  var  nöjd 

med  en  god  macka.               
Vid halv nio tändes brasan. Mörkret sänkte sig 
över Förenäs medan brasan gav ljus och värme.
Välkommen sköna vår!!

Kerstin Thulin

Telefon  0381- 430 00
från den 1 juni

alla dagar öppet
1100 - 2100
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