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Mycklaflons Camping!
Edshults Samhällsförening och arrendator
Michael Bonhage har kommit överens om att
säga upp arrendeavtalet.
Tisdagen den 16 oktober lästes elmätaren av,
lokalerna besiktigades och Bonhage överlämnade nycklarna till föreningen.
Föreningen har härmed övertagit det fulla
ansvaret för anläggningen.
Jag hoppas nu att vi gemensamt kan lösa de
frågor, som uppstår och ser fram mot en
trivsam vår och sommar 2008.
Har Du frågor eller idéer om Mycklaflons
Campings framtid ring eller E-posta gärna
mig.
Du kan också skriva ett inlägg i nästa nummer
av Edshults-Kontakten, som utkommer
lördagen den 1 december.
Sivert Karlsson
tillförordnad ordförande
telefon 073-849 54 25
E-post karlsivert@msn.com

Sommarens lilla solstråle!

Tilda 3 år bor i Gummarp.
Hon är yngsta barnet i familjen Paulsson.
I nästa nummer av
Edshults-Kontakten kan Du läsa
en spännande reseberättelse!

Kommunikationen i Edshult
I socknen finns sex milstenar och en milstolpe
i gjutjärn. Alla är bevarade. Stenarna är resta
1779 när Fredric Ulric Hamilton var
landshövd-ing i Jönköping.
Tingstad ¼ mil, Edshults kyrka 1 mil, Vakten
¼ mil, Högaberg ½ mil, Ramnaklev ¼ mil,
Broarp ½ mil.
Milstolpen i Gummarp är gjuten i Bruzaholm
1835 och markerar 1 mil.
Den forna gästgivargården Stallarp är känd
som gästgiveri sedan 1700-talet. Kanske även
sent 1600-tal. Det var ju här man bytte hästar
och resande kunde övernatta.
Milstenarna och gästgivargårdarna låg utefter
de s.k. häradsvägarna.
I sammanhanget kan nämnas att en ångbåt var
i trafik på Solgen för mjölktransporter bl a till
mejeriet i Värne. Detta var 1880-90-talet.
Propellern lär vara bevarad i Mellby.
Kyrkbåtar över Mycklaflon från de s.k.
Östersjörotarna var ett annat inslag ända tills
sjösänkningen i början av 1880-talet. En
uttagen rak väg finns ju från kyrkan till sjön
fortfarande.
Tore Sand (i Lyckås)

korgar med furuved, för att få fart på milan.
Skulle milan brinna för hårt läggs det i stybb
(finfördelat kol) för att kväva den.
Det planerades två skorstenar på två och en
halv meter, samt små draghål vid botten på
milan för att få bort vattenångan som medför
risk för explosioner. Därefter täcker man igen
topphålet.
Temperaturen i milan kommer ligga mellan 400
till 1000cC
Om tre fyra dagar kommer den första kolen
vara klar.
Kolningen håller sedan på i en till två veckor
och den passas dag som natt.
I strålande sol och vackra höstfärger revs kolmilan den 19 september.

Kolmilan!
Kolmilan i Hustomta tändes den 10 september.

Sven Johansson är deltidsboende i Gummarp

Kolmilan tänds
Jag var första dam som kom till milan. Så fick
den namnet Maja.
Tändningen går till som följer:
Överst på toppen läggs en stor plåt där gammal
kol och furuved tänds. När det brinner
tillräckligt föses gammalt kol och ved ned i
mittenhålet på milan. Därefter fyller man på

Kolningen gick snabbare än beräknat. Milan
var ”snäll” enligt kolararna Sven och Erik
Johansson samt kompisen Jan-Olof
Johansson.
Med kolkrok och harka tar man fram kolet. En
går hela tiden och kontrollerar det framtagna
kolet så det inte börja glöda. Om detta händer
tar man till bevattning. Det hörs ett knäppande
ljud vid glödning och då gäller det att lyssna på
var det glöder.
Skulle det bli regn i detta läge måste kolen
täckas.
Kolet från milan i Hustomta är känt i hela
bygden för att ha god kvalitet.

Jan-Olof berättade att de hade hittat kol som
var närmare hundra år gammal med samma
kvalitet.
Totalt räknar de med arton till tjugo kubikmeter kol.
Bearbetningen efter innebär knäckning av de
relativt stora bitarna. Sedan sållas det upp i
kolbitar och stybb och slutligen säckas kolet i
fyrtioliters säckar.
Kolarna tackar för sig och meddelar att detta
är ett av många sätt att kola på.
Anne-Maj Walfridson

Edshults Församling
av Svenska Kyrkan
Tacksägelsedagen har just passerat! Lovsång
var rubriken för dess texter. Det passar väl utmärkt att stanna upp och tacka och lova
Herren för nåden att få finnas till. Inte minst
nu då na-turen förbereder sig för vila och
återhämtning. Det är gott att få flytta in
aktiviteterna i kyrka och församlingshem. Av
skilda skäl hade vi vår skördefest förlagd till
kvällstid denna gång. Skördealstren som
auktionerades bort vid samkvämet inbringade
ca 3000 kr till Världens Barn. Stort tack till
alla som var där!
Även om det dragit ut på tiden, har byggställningarna nu tagits bort från kyrkan. Ny takfot
på långskeppet samt nya stuprör är på plats
och om några år skall den nya plåten målas.
Några rötskadade plankor under plåten gjorde,
att även en godkänd snickare fick
akutinkallas, men det löstes av entreprenören.
Grusgångarna tycks kanske litet medfarna
efter nergrävning av markrören, men de måste
”sätta sig” innan ny singel kommer på. Vi får
därför leva med dem till nästa sommar.
Kyrkans klimatutredning har satts igång genom att diverse mätutrustning applicerats inne i
kyrkan. Anställda och en del förtroendevalda
deltog också i en mycket intressant utbildning
i ämnet den 27 september i församlingshemmet. Kyrkvärdarna var på en kyrkvärdsdag i
Södra Vi den 6 oktober. Det var också en
mycket givande dag, tyckte nog de flesta.
Biskop Martin Lind predikade vid mässan
som föregick föreläsning och seminarier.
Kyrkan var nästan ”knökafull”. Det ger hopp

för framtiden (hopp var också temat för
dagen), även om medelåldern var hög bland de
närvarande.
Inför årets budgetarbete i pastoratet har församlingen äskat lika stort anslag för år 2008
som innevarande års. Det behöver ju inte betyda, att verksamheten kommer att vara exakt
lika som i år. Omprioritering kan ju ske. Tipsa
gärna kyrkoråd och präst.
Den kyrkliga syföreningen har startat upp
verksamheten. Nu är det varannan tisdagskväll
som gäller med början den 23 oktober klockan
1830 i församlingshemmet. Det hastar något,
eftersom sedvanlig auktion hålles redan
fredagen den 16 november klockan 1830.
I övrigt: Läs anslag vid kyrkan, pastoratsblad
och lokaltidningens annonser.
Varma församlingshälsningar och
välkommen till kommande samlingar.
Evert Alf

Lapponia Lapplands
världsarv
Fotografen Karlo
Pesjak gästade i
tisdags Edshults
Föreläsningsförening.
Inför en fullsatt
skolsal i Vickentorps gamla skola
visade han bilder
från de resor han
gjort tillsammans
med fru och dotter Börje Jansson
i Lappland.
Under det drygt en och
timma långa programmet fick vi se
Karlo Pesjak
hans professionellt tagna bilder och hur
fantastikt fint det kan vara i Sveriges
vattenkraftdelta och nationalparker under tidig
sommartid.
Många av oss som var på visningen avundades
säkert honom.
C-G Walfridson

Nytt spåntak!
Jan Karlsson, kanske mest känd som ”brevbäraren”, bor i Österhult på gränsen till
Edshult. Österhult har fått sitt namn av att
gården ligger längst öster ut i Hult socken.
Med början i somras, har han nästa helt
ensam, satt igång med det gigantiska arbetet
att förse en av byggnaderna på gården med
nytt spån-tak.
Ena sidan, som omfattar 95m2, har han klarat
av under sommaren. Planen är att han under
nästa sommar också skall förnya motstående
takhalva.
Spånen, som han
också själv tillverkat,
hyvlas ur en stock, av
senvuxen gran med så
lite kvistar som möjligt. Diameter på
stocken bör vara ca
22 cm och kapas i
längder om 54 cm.
Det blir alltså spån
som är maximalt 22
cm breda. Man
använder inte den första och sista delen av
stockens diameter då spånen är smalare än 6-7
cm.

spikade med en blank 2”-spik. Spånen är pålagd i fuktig form. Detta innebär att antingen
får man lägga på spånen direkt efter hyvlingen
eller återblöta om den hunnit torka. Varför då
blank spik? Jo, därför att spiken skall vara sönderrostad samtidigt som spånorna är förbrukade! Det blir då naturligtvis lättare att riva det
gamla spånskiktet.
Det tidigare spånskiktet var Jan med om att
lägga för 45 år sedan. Kommer det nya takskiktet att hålla lika länge?
C-G Walfridson

Edshults föreläsningsförening hösten 2007
Tisdagen den 30 oktober klockan 1900
Ted Sandstedt, Bodafors
”Guldkorn”. Sång och anekdoter.
Tisdagen den 13 november klockan
1900
Hans-Olav Austli, Anneberg
Liv och lust – ett förhållande till livet.
Ett humorfyllt kåseri.
Tisdagen den 27 november klockan
1900
Trion A-toner, Myresjö
Sångprogram ”Minns Du sången”

För den takhalva, som nu är färdigställd hardet
gått åt ca 7500 spånor. Dessa är var och en

Föreläsningarna hålls i Vickenstorps
gamla skola.
Servering
Inträde:
Vuxna 20 kronor
Barn 10 kronor
Terminskort 40 kronor
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