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Välkomna till Edshults Samhällsförenings

ÅRSMÖTE
ONSDAGEN 6 FEBRUARI klockan 1900
i
Edshults Församlingshem
Anmäl Ditt deltagande
så att vi skall kunna beställa
lagom stor SMÖRGÅSTÅRTA
till
Georg Albinsson 0381-42018
Mattias Paulsson 0381-10728, 070-216 45 68
Sivert Karlsson 0381-43005, 073-849 54 25

Väl mött till en trevlig kväll
hälsar Sivert Karlsson

Efter sökning på internet hittade vi en resebyrå,
BAS International AB, som specialiserat sig på
Asienresor och i viss mån skräddarsyr dessa.
Efter kontroll att resegarantibelopp var inbetalt
och inga anmärkningar fanns mot företaget, som
dessutom bestod av en enda person, lämnade vi
in intresseanmälan. Om antal 14-15 personer
med någorlunda samma intressen och önskemål
uppnåddes skulle resan bli av och så blev det ju
också. Vi blev 15 personer. Då skulle också ingå
en kvinna, som hade två starka kvalifikationer,
hon hade rest med tåget en gång tidigare och
hon talade flytande ryska. Vi kallade henne vår
resguide och hon fungerade också som sådan.
Efter ett antal kontakter med resebyrån,
visumansökan i tre länder, insändande av
försäkringskopior mm var slutligen alla
formaliteter klara. Reskontanter i tre valutor fick
också ordnas.
Resebyrån ordnar två resor per år, en i april och
en i september. Resan i april var mindre intressant då ofta stora delar av Sibirien är snötäckt
och därför kanske mindre sevärd.
Vi reste som sagt var i början av september.
Efter anslutningsflyg från Landvetter, min bror
bor i Borås, startade resan från Arlanda. Efter en
okomplicerad flygresa på ca två timmar anlände vi till Moskva.
Tullkontroll, passvisning och ifyllande av ett
antal blanketter gick förvånansvärt snabbt och
där stod vi utanför flygplatsen med en rysk
lokalguide som hette Olga och som talade flytande svenska.
Vid en tidigare
resa till S:t
Petersburg
hade jag två
guider, som
båda hette
Olga.
Förmodligen
Guiden heter Olga
ett vanligt
namn i Ryssland. Numera kallar jag en rysk
guide för en Olga. Där uppstod det första lilla
problemet och som det senare skulle visa sig
egentligen enda oplanerade händelse under hela
resan, där fanns

Jan reste till Beijing!
Del 1
Jag Jan Karlsson i Österhult har för en tid sedan
rest med Transibiriska järnvägen till Kina. Det
var en oförglömlig upplevelse. En gammal dröm
har blivit verklighet.
Efter att ha besökt Indien och Himalaya för
några år sedan ökade ytterligare lusten att åka
tåg till Kina.
Jag har sökt
andra intresserade personer,
som ressällskap, för att inte
behöva åka
ensam och flera
har varit intresserade, men
efter att konfronterats med
sin ”regeringschef” har
intresset varit
borta.

Jan och Boo åker taxi i Kina Jag har ingen
dominerande ”regeringchef”.
Det löste sig dock bättre än väntat då det visade
sig att min bror Boo också var intresserad av
denna lite udda restyp.
Vi åker, sa vi gemensamt.
Transibiriska järnvägen börjar i Moskva och
sträcker sig genom Sibirien till Vladivostok vid
Stilla havet och är nästan 1000 mil lång. Den
byggdes färdig 1904. 1927 färdigbyggdes förgreningen genom Mongoliet ner till Peking
eller, som staden nu heter Beijing.
Järnvägen är elektrifierad hela vägen till en bit
in i Mongoliet. Hela delen genom Sibirien är
dubbelspårig. Efter en bit enkelspår i Mongoliet
då tåget stannade på vissa stationer för tågmöte,
är sedan sista delen ner till Kina dubbelspårig
igen.
Men att resa på egen hand var inte så lätt.
Järnvägen var inte svår att köpa biljett till och
tidtabell gick enkelt att få, men hur beställer
man t ex hotellrum i Mongoliet?
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gamla delen av staden med dess ursprungliga
torg och katedraler. Vi besökte Kreml med
Lenin´s Mausoleum. För att komma innanför
murarna var det långa köer och noggranna
kontroller, näst intill kroppsvisitation. Bussen
tog oss till Sankt Paulkatedralen en bit från
centrum. En imponerande koloss som Stalin lät
spränga på 1950-talet för att använda dess marmor att dekorera tunnelbanan med. Jelsin har
senare byggt upp den för en kostnad av över 3
miljarder kronor. Väggar och det invändigt 53 m
höga taket var helt täckt av finaste marmor i alla
nyanser, målningar eller 1400 kg rent guld.
Utvändiga tak var också förgyllda. På återresa
till hotellet passerar vi ett enormt varuhus med
tio tusen (10000) parkeringsplatser. Vi slapp gå
in trots att det fanns flera damer i gruppen.

ingen buss, som skulle köra oss till
hotellet.
Fem till sex grader Celsius, blåst och småregn.
Vi frös! Efter att guiden analyserat läget meddelar hon att bussen sitter fast i en bilkö två mil
lång. Efter ganska lång tids väntan är bussen
nästan framme, men då hindrar några totalt felparkerade bilar bussen att komma ända fram och
att kunna vända. Tydligen parkerar ryssen inte
sin bil utan ställer den bara utan tanke på att
andra kan behöva komma fram. Busschaufförer
är tydligen vana vid detta och vet hur man gör.
De hjälptes åt några stycken och lyfte undan tre
till fyra bilar, men en stor stadsjeep stod mot en
hög kant så att den inte gick att rubba. Med
högst 1 cm tillgodo och ett evigt knixande fram
och tillbaka tog sig bussen så småningom förbi
och vi kunde åka till hotellet. Vid infarten där
stod ytterligare en hindrande bil, som måste
lyftas undan. Resan från flygplatsen, som är en
bland flera ligger tre till fyra mil utanför
stadscentrum. Den tog ca två och en halv
timma. Hotellet där vi bodde tre nätter var
ganska bra, men ingen på hotellet kunde någon
engelska, inte ens räkneorden, så man fick
använda fingrarna eller ha hotellrumsnumret
uppskrivet.
Under dagarna i Moskva besåg vi de klassiska
sevärdheterna omväxlande med långa stadsrundturer och då menar jag inte långa i sträcka
utan i tid då trafiken mest stod stilla, på grund
av den enorma trängseln. Staden lider av akut
trafikinfarkt. Fyra miljoner bilar på tolv miljoner invånare och 1000 km2 yta. Allt enligt
guiden.
Bilar, som var stora svarta och mycket stora
stadsjeepar, framfördes på ett våldsamt sätt, vid
de få tillfällen det gick. Enligt guiden finns det
två sorters fotgängare i staden, de mycket
snabba och de redan döda. Vi kom alla att fortsätta tillhöra den första gruppen. Vi såg inte en
enda cykel eller motorcykel under vistelsen i
Moskva. Vågade de sig inte ut eller var de alla
överkörda?
Vi besökte naturligtvis Röda torget där en tysk
landade med privatflygplan för några år sedan.
Det såg inte helt omöjligt ut, men jag vill inte
försöka.
Intill ligger stora Vasilijkatedralen. Vi var i

Moskva tunnelbana
Guiden tog oss också ned i tunnelbanan där vi
för en mycket billig penning åkte mellan tre av
de 171 stationerna. Ska vara världens pampigaste tunnelbana. Jag betvivlar det inte. Helt
marmorbeklädd och långa rader av utsökt
vackra takkronor lyste upp de absolut helt rena
stationerna. Och naturligtvis inget klotter.
På en fråga till guiden varför vi inte såg några
ungdomar ute, svarade hon att det beror på den
tuffa skolan. Sju timmar skoldag och sedan fyra
timmar läxläsning gör att de varken hinner eller
orkar gå på stán och kanske göra ofog.
Dessutom betyg varje dag!
Bland all information guiden delgav oss noterade jag att skatt på inkomst är 11%. Bensinen
kostar motsvarande 5,50 svenska kronor. Med
de betingelserna kanske vi skulle kunna ha lika
dyrbara bilar i Sverige. Inflation 12% att jämföra med förra gången jag var i Ryssland för ca
3

sätt mellan respektive huvudstäder. Mest var
det västeuropéer, därav en hel del svenskar. Vi
träffade även enstaka resenärer från Australien.
Tågvagnarna, fjorton eller femton, var gammalmodiga. Varje vagn var självförsörjande på
värme och elektricitet. I varje vagn fanns en
koleldad värmepanna, som eldades hela tiden.
Sedan spreds värmen via vattencirkulation.
Första natten fungerade det dåligt. Det var
något kallt. Följande nätter var det för varmt,
så vi fick tidvis ha en öppen fönsterspringa.
Det är det som kallas rysk termostat. I anslutning till värmepannan fanns alltid kokhett
vatten tillgängligt. Vi drack mycket pulverkaffe. Toaletterna var mycket små och enkla.
En toastol av iskallt stål, som släppte sitt innehåll direkt på banvallen. Toaletterna låstes före
varje stationstopp. Ett minitvättställ utan bottenpropp, med en svagt rinnande vattenstråle,
som alltid rann ut dubbelt så fort. Utan duschtillgång var detta enda, mycket begränsade
möjlighet att tvätta sig hjälpligt. Efter några
dagar luktade alla lika och då var det ingen
som brydde sig.
Golvet i toalettutrymmet var delvis av galler,
så där kom ett fruktansvärt oljud från hjul och
räls. Dessutom kall luft. Detta kallas rysk luftkonditionering. Som på alla offentliga toaletter
i Ryssland finns inget toapapper, men det
kände vi vill, så vi var beredda. Varje gång
någon kom med en rulle i handen visste vi vart
han var på väg och skojade om att har Du
glömt ta med tidning att läsa. Naturligtvis satt
ingen där i onödan.
Ström till kupéerna togs inte från högspänningen, som drev tåget utan under varje
vagn satt en generator, som via rem från en
hjulaxel alstrade nödvändig ström. Batterier
drev elsystemet vid stationstopp. En av resdeltagarna var mycket intresserad av alla spårbundna fordon och matade oss med både
intressant och onödigt vetande.
Eftersom det var mörkt när vi startade på
kvällen, såg vi ju knappast något av landskapet, även om vi stod vid något fönster och
försökte se ut. Första morgonen var det därför
spännande att titta ut, men vi såg fortfarande

5 år sedan. Då var den 3%....... om
dagen.
På tredje dagens kväll lämnar vi hotellet för att
med buss komma till järnvägstationen.
Avståndet är 5 km men guiden informerade oss
om att vi måste ha minst två timmar på oss då
man aldrig vet hur tät trafiken är. Resan tog

Trafikkaos i Moskva
mer än en och en halv timma. Det hade alltså
gått snabbare att promenera!
Efter en del passkontroller, biljettkontroller och
platsanvisningar var vi ombord på tåget, som
skulle bli vår åkande bostad under en vecka. Vi
åker med transibiriska järnvägen, som en del av
resan. Varje kupé består av fyra liggplatser två
uppe och två nere. Dessa gjordes dagtid om till
sittplatser.
Efter ett visst kånkande och väntande fick vi in
våra resväskor på det ganska trånga utrymmet.
De som kunde klättra och inte har höjdrädsla
fick ligga där uppe. Jag blev en av dem. Lakan
och filtar fanns framlagda. Bädda fick vi göra
själva, så rumservice var obefintlig. På känt
öststatsmanér skildes inte på kvinnor och män,
så Boo och jag fick fruntimmer på rum.......
förlåt damer i kupén. Det var inget vi led av.
Dagtid när vi fällt de övre bäddarna blev det
något rymligare, men ofta trängde vi in oss i
två kupéer under måttot ju fler vi är, desto
roligare har vi.
En dam, dock inte i vår grupp blev ”hoplagd”
med tre ryssar. Hon sprang runt och försökte
byta bort sin plats utan att lyckas. Vi frågade
vad problemet var. Jo, sa hon, jag förstår ju inte
vad de säger när de talar med varandra.
På tåget, som var helt fullsatt och inte tog upp
några lokala resenärer fanns ett otal nationaliteter. Ryssar och kineser reser ofta på detta
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inte så mycket, för en tät dimma. Då dimman
aldrig lättade förstod vi så småningom att det
var fönstren, som var så smutsiga. Vi torkade
insidan utan resultat. Längre fram på dagen vid
tågstopp kom personal och tvättade alla fönster, något som sedan upprepades vid varje
stopp. Det blev bättre, men mycket smuts satt
på insidan av de dubbla glasrutorna, så siktförsämring hade vi hela tiden. Vissa gick dock
lyckligtvis att öppna en bit.
Tåget stannade två gånger varje dag. Ena
gången 23 minuter, andra 13 minuter, exakt.
En dag uppstod en liten panikunge då några,
trots förbud, gått över ett spår till en annan perrong. Under tiden kom ett långt godståg in och
stannade på nämnda spår. De kunde ju inte
komma tillbaka. Att gå runt tåget, som kanske
var en kilometer långt, var nästan omöjligt.
Som väl var fick de hjälp av tågpersonal att gå
igenom det blockerande tåget. De gjorde inte
om utflykten.
Vi mötte hela tiden godståg, kanske ett i kvarten. Lasten var stockar, virke, fordon, militär-

att snabbt rusa ut och köpa mat av de flertal
damer, som stod på perrongen och sålde. Då
fanns inte tid att stå och välja utan köpa vad som
fanns tex. En kokt fisk, kokta ägg, kokta varma
potatis och små lådor med något, som ingen
visste vad det var. Av detta blev ingen sjuk.
I Novosibirisk stannade tåget ca en timma, så då
hann vi till en affär. Där fanns det ett otal sorters
vodka att välja på, men mycket lite urval när det
gällde mat. Vi tror att affären var statligt ägd, då
expediterna arbetade extremt långsamt. Här
hade vi nytta av vår rysktalande guide.
Landskapet i Ryssland är ganska enahanda. Två
dagar såg vi enbart gles björkskog. En dag reste
vi genom enbart träskmark, som senare övergick
till taiga. Vid passage av Uralbergskedjan
kopplades ytterligare ett lok till.
Tyvärr passerade vi här nattetid så vi såg ingenting.
Vi passerar de stora städerna Perm, Sverdlovsk
och Omsk samt senare Novosibirsk vid den
stora floden Ob. Längs hela sträckan såg vi förfallna gårdar och omålade hus. Det enda, som
kunde vara målat var enstaka detaljer och lister
och då med en skrikande blå färg. Vi såg nog
inte ett enda tamt eller vilt djur längs hela
sträckan i Sibirien. Det enda rörliga var människor, som jobbade i stora skockar. Någon eller
några jobbade i alla fall. Till synes gamla och
enkla bilar rullade på de mycket dåliga vägarna,
om de inte hade motorstopp.
Detta kan tyckas enformigt, men dagarna gick
snabbt. Vi tittade ut, vi pratade, vi skojade, vi
läste, drack kaffe och åt när vi hade något att äta
och det hade vi nästan alltid.
Jan ”Brevbäraren” Karlsson

Handel på perrong
materiel samt mycket kol och olja. En gång
räknade vi till 108 vagnar i ett enda tåg. Vid de
få tillfällen då landsvägen korsade järnvägen
fälldes en kraftig stålläm upp ur vägen och
stoppade varje fordon, som eventuellt inte
stannade för ljus och ljudsignal. Effektivt och
säkert.
Första dagen besökte vi restaurangvagnen. Dyrt
och efter en stund blev flera magsjuka, dock inte
jag. Sedan gick vi inte dit mer utan åt av
medhavd nödproviant, knäckebröd, kex,
choklad, korv i burk, tubmat mm.
Vid de få tillfällen då tåget stannade gällde det

I nästa nummer av Kontakten får Du läsa
andra delen av denna spännande
reseberättelse.

5

Under de gångna helgerna har SKM:s julinsamling genomförts. Bl a inbringade trettondagens offergång 7000:-. Inte illa! Detta trots
att inga pappersbössor delas ut längre.
Anledningen till detta är ju att återflödet var så
ringa. Det förtjänar också att omnämnas att
SKM (Svenska Kyrkans Mission) och LH
(Lutherhjälpen) nu slagits samman. Samarbete
istället för konkurrens skall ge mindre kostnader såväl för insamling som för bistånd.
Något nytt gemensamt namn har man emellertid inte antagit ännu. 3 februari t o m 16 mars
pågår fasteinsamlingen. I år med temat "Vatten
för livet". Stöd den!!!
Nytt pastoratblad är på gång. Även om det är
litet preliminärt ännu kan man dock nämna, att
det blir familjegudstjänst i Vickenstorp den 3
februari (fastlagssöndagen),
Vasaloppsgudstjänst i Edshult den 2 mars, då vi
följer målgången på TV efter gudstjänsten samt
LRF:s kyrksöndag i Bellö den 6 april.
Tack för den gångna perioden! Välkommen till
nya samlingar!
Evert Alf

Invigning i Skultarp

Lördagen den 1 december invigde LRF:s
Regionsordförande Mikael Bäckström den
nya ladugården, som Örjan Andersson med
sambon Mariell låtit uppföra.
Efter invigningen var det visning av ladugården, som just inför denna dag intagits av de
första tio vita charolaiskorna.
I den stora ladugården, som under denna
vinter kommer att innehålla ca 120 djur mötte
många av bygdens män och kvinnor med lantbruksintresse upp och gratulerade paret till
denna verkligt fina investering.
På plats var också
Anne-Maj & C-G Walfridson

EDSHULTS FÖRSAMLING
av Svenska Kyrkan

Generationsskifte i Gummarp
Det sista årtiondet har inneburit en hel del förändringar.
Båda gårdarna i Gummarpsbyn har tagits över
av en yngre generation.
Positivt och intressant är att den ena gården
genom investeringar och hårt arbete har förvandlats till en för våra trakter stor mjölkleverantör.
Jag vågar också slå vad om att något stort, inom snar framtid, kommer att hända även på
den andra gården!
På Gummarpsnäset har åtta fastigheter överlåtits till nästa generation.
En fastighet har köpts av ett danskt äldre par.
Dessutom är en ännu ej helt färdigställd fastighet till salu.
En sjönära sommarstuga har i dagarna rivits och
marken har förstärkts med krossten. På samma
plats skall en ny stuga byggas under våren.
C-G Walfridson

Förra kontakten kom ut lagom till l:a advent,
den söndag som öppnar det nya kyrkoåret och
vintermörkrets alla helger. Nu är detta passerat, så när som på Kyndelsmässodagen, som
är i morgon. Då blir det ljusgudstjänst i vår
kyrka på kvällen. Alla ljus tänds och den
vackra granen i koret (också den från Omberg)
gör tjänst för sista gången. I mellanperioden
har vi hunnit med flera fina gudstjänster.
Besöket av Aspelandskören och julnattsgudstjänsten har väl varit de stora folkfesterna, men
även "små" gudstjänster där besöks-antalet inte
ens når upp till 2-tvåsiffrigt antal, har gett de
närvarande stor behållning. Ett "öppet" sinne
kan alltid ta emot budskapet.
Sammanlysning med annan församling, i vårt
fall då främst med Hult, kan ju vara en väg att
gå. Ibland hjälper emellertid inte detta. Förra
söndagens sammanlysning hade t ex endast
lockat en Edshultsbo till den ekumeniska
bönesamlingen i Hult. Ändå hade ju stormen
bedarrat.
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Så liten världen är…
Kanske var det brist på arbete i hembyn som gjorde att min far hamnade
på sågen i Ramnaklev 7 januari 1946. Mor och min storebror, 5 månader,
flyttade med. Hon skötte hushållet åt hela laget, 5 personer. Allt detta stod
att läsa på en kontraboks insida (dåtidens kassabok.) På den tiden
handlades det ju ofta på bok och man gjorde rätt för sig i slutet på
månaden. I det här fallet gjordes inköpen i den lilla saluboden i Stallarp.
Vad sägs om priserna på de här varorna inköpta i januari 1946.
Diverse köttvaror. (Låter lite diffust)
10:78
1 pkt Radion .Dåtidens populära tvättmedel.
1:55
1 kilo såpa. Här skulle städas!
90 öre
1 kg mannagryn. Morgongröten,månne?
60 öre
2 kg smör. Jo, jag tackar jag…
9:10
3 hg jäst
45 öre
1,2 kg falukorv. Alltid gångbart.
3:48
1,75 kg ost
4:65
1,4 kg sill. Direkt ur tunnan förmodligen.
2:66
1 kg malet kött.
3:00
4,6 kg fläsk. Hoppsan!…
17:02
5 kg vetemjöll
2:40
1 kg fint socker
60 öre
½ kg krita ?
13 öre
1 liter fotogen
26 öre
Slutligen i mina exempel, 2 st stearinljus, hör och häpna 1:50
5 fullvuxna män, 1 liten parvel (min bror) och så min mor, klarade
hushållet i januari 1946 på 115:73:Vad menar jag då med att världen är liten? Jo, här sitter jag på Lyckan, 4-5
km bort och läser i denna väl använda och tummade kassabok, upphittad i
botten på en skokartong bland tillhörigheterna efter min mor.
Gun-Britt Arencrantz, Lyckan.

Ny gärdsgård i Gummarp
Sven Johansson 82 år ung, deltidsboende på
Gummarpsnäset, har slagit till igen!
Denna gång
har han
tillsammans
med brodern
Erik och
kamraten
Lennart
Johansson,
Bruzaholm
satt upp en
gärdsgård på gammalt beprövat sätt.
Stolparna, som han kallar staver är alla utförda
av ene. De liggande bitarna kallar han gärdsgårdstrinn och dessa är av gran. Mellan två
närliggande staver "knyts" vidjor för att hålla
gärdsgården på plats. För att få vidjorna hanterbara kokas de i vattenbad, strax innan de skall
anbringas.
Han berättar att denna gärdsgård säkert lever i
40 år, så nu kan han ta det lugnt på den fronten.
Vi, som läser detta, ser nu bara fram till hans
nästa tillslag och vad detta kan vara för något
intressant av gammal teknik och kunskap!
C-G Walfridson

Döpas eller dopas?
Två smågrabbar står
och pratar:
Jag har fått en lillebror och
han ska bli idrottsman!
Det kan du väl inte
veta, han är ju så liten!?
Jo, det vet jag, för
han ska dopas i
kyrkan på söndag!
Insänd av Lilian Sädbom

Edshults föreläsningsförening våren 2008
Tisdagen den 19 februari klockan
1900
Towe och Charlott Wideberg,
Vimmerby.
En kväll med sång och musik.
Årsmöte
Tisdagen den 4 mars klockan 1900
Jan-Olof Nilsson, Falkenberg
Anrop RedDog – Från helvetet över
Hamburg till idyllen i Sverige.
Bilder.
Tisdagen den 18 mars klockan 1900
Kurt Gabrielsson, Gnosjö
Bondens liv på 1940-talet
Tisdagen den 1 april klockan 1900
Dag Zetterholm, Växjö.
Humor och hälsa i ord och ton.
Föreläsningarna hålls i
Vickenstorps gamla skola.
Servering
Inträde:
Vuxna 20 kronor
Barn 10 kronor
Terminskort
40 kronor

Uppsnappat!
En utter har i augusti hittats ihjälkörd, utan
synliga skador, på vägen mellan Edshults
säteri och Vakten.
berättar Irene Melkersson

I redaktionen:
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