
Trivsam sommar i Edshult!
Ja det ser säkert alla i bygden fram emot.
Inte bara på det egna godset, den egna täppan eller 
i sommarhuset utan också på campingen med sin 
fina badplats.
I dagarna har samhällsföreningen gjort upp ett 
arrendeavtal med paret Leif Carlsson och Mona-
Lisa Bardh boende på gården Sjöhult på  vägen 
mot Bellö.
Medhjälpare på campingen blir också  Mona-Lisas 
syster Ingalill, med  utbildning inom restaurang 
och storhushåll.
De ser med stor spänning fram mot den 1 maj då 
de har för avsikt att ta mot de första gästerna.
Det skall bli hembakat bröd lovar  Mona-Lisa samt 
också mat av god kvalitet. Hon hoppas på en 
arbetsam sommar med många gäster och strålande 
sommarväder.
Du som har möjlighet att tillföra campingen något 
positivt – Gör det!

C-G Walfridson
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En glad och nöjd ordförande Sivert Karlsson 
överlämnar nyckeln till det nya arrendatorparet 

Leif Carlsson och Mona-Lisa Bardh



Anrop Red Dog!
Vårterminens  andra  föreläsning  den  4  mars 
gästades  av  författaren  Jan-Olof  Nilsson, 
Falkenberg.  Kvällens  rubrik  löd  -  Anrop  Red 
Dog -Från helvetet  över Hamburg till  idyllen i 
Sverige,  och  utformades  till  en  intressant 

skildring  av 
några  ameri-
kanska  soldat-
ers  öden  under 
andra  världs-
kriget.  De  var 
placerade  på  en 
militärbas  i 
sydöstra 
England  och 
därifrån  deltog 
de  i  ett  stort 
flyganfall  mot 
Hamburg  i 
januari  1945. 

Deras  plan  blev  svårt  skadat  och  kunde  inte 
återvända,  utan  hamnade  efter  en  vådlig  färd 
över  Sverige.  Där  störtade  planet  på  godset 
Hellerups mark utanför Falkenberg i Halland. Av 
besättningens  10  man  kunde  åtta  hoppa  i  fall-
skärm medan två blev kvar i det störtande planet. 
Mirakulöst nog kunde dessa två så små-ningom 
ta sig ur planet helt oskadda. De unga soldaterna, 
någon  endast  tonåring  togs  väl  om  hand  av 
bygdens befolkning och inkvarterades på Grand 
Hotell  i  Falkenberg.  Efter  några  dagar  där 
förflyttades de till Rättvik i Dalarna där de blev 
kvar  till  efter  krigsslutet  i  maj.
Jan-Olof Nilsson har ägnat många år att forska 
fram dessa uppgifter. Han har även lyckats spåra 
upp flera män ur besättningen i Amerika och två 
av  dessa  har  senare  fått  möjlighet  att  återse 
platsen  för  dramat  de  upplevde  i  ungdomen.
Nilsson har skrivit flera böcker bl a Anrop Red 
Dog,  som  finns  att  låna  på  biblioteket. 
Programmet  innehöll  också  ett  antal  unika 
diabilder, nyhetsinslag från radion och tidsenlig 
musik.
Kvällen besöktes av ett 35-tal personer som fann 
föreläsningen  mycket  intressant.  Många  av 
besökarna mindes ju krigsåren även om Sverige 
var förskonat från krigets fasor.

Laila Svahn och Ulla-Maj Ekenvärn

Kanske en hackspetta?
I  Politikens Store Fuglebog (Danske) beskrives 
den stor flagspaettes levevis sådan:
”  Flagspaetten  tager  også  koglefrö,  som  den 

piller ud af koglerne på bestemte ’vaerksteder’, 
hvor koglen kiles fast, mens skaellene hakkes op. 
Det kan vaere en revne eller spraekke i barken på 
et trae, eller en grengaffel med en tilpas vinkel. 
På jorden under ’vaerkstedet’ ligger ofte mange 
hundrede kogler,  som spaetten har pillet  fröene 
ud af.”
Politikens Store Fuglebog/Tommy  Dybbro/  
Henning Anthon (udgivet af Politikens Forlag 
1994)

Eileen  Larsen

Celebért besök i markerna!
Tidig på påskdagens morgon tog jag en skogs-
promenad.  Ett  skäl  var  att  rekognosera  för  ut-
forsling av vindfällen.
I oländig terräng stötte jag på ett obekant spår i 
den ca  6-7 cm djupa  nysnön.  Avsatt  av tassar. 
Stora tassar. Räv? –Nej. Hund? - Knappast! Lo? 
Hur ser ett sådant spår ut? Konfunderad gick jag 
vidare.  Efter  ca  en halv  km kom jag ut  på  en 
skogsväg  och  där  träffade  jag  på  samma  spår 
igen.
De enskilda spårstämplarna var nästan lika stora 
som min hand. Spåret följde vägen några hundra 
meter och tog sedan en sväng ut på en åker. Jag 
tog kontakt med en rovviltspårare. Denne kom ut 
samma dags eftermiddag. Hans jämförelse-bilder 
uteslöt  räv,  lo  och hund,  men  gav nästan 100-
procentigt utslag för  Varg. Spårlöpan i trav och 
språng  var  identisk,  liksom  tassavtryckens 
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storlek och inbördes placering. I spår av varg kan 
man rita två raka streck i kryss utan att strecken 
tangerar  dynornas  avtryck.  Det  kan  man  inte 
beträffande hund.
En ensam varg har alltså gästat Edshult Före-
näs Södergård långfredagen/påskafton 2008.
Hoppas den glömmer påskens budskap om åter-
komst!

Evert Alf 

Edshults Församling
Återigen fick vi,  genom AC-radios i Eksjö för-
sorg uppleva Vasaloppets  målgång på TV.  Den 
väntade  spurtfighten  uteblev  och  Jörgen  Auk-
land körde i ensamt majestät de sista milen och 
fick kransen strax före mål. Vi ”gottade” oss åt 
blåbärssoppa, fika och samvaro och samlade in 
750:-  till  fasteinsamlingen.  Strax  över  9000:- 
blev slutresultatet detta år för vår del. Därav kom 
det  in  7130:- på  Palmsöndagen. Uppenbarligen 
betydde  den  uteblivna  pappers-bössan  inte  så 
mycket,  eftersom slutsumman var ca 800:- mer 
än förra året. 
Tack, alla glada givare! 
I  övrigt  har  ju  en av kyrkoårets  största  helger, 
påsken,  just  passerat.  Fyra  tillfällen  till 
kyrkobesök blev det för församlingen, eftersom 
annandagens pastoratsgudstjänst i år var förlagd 
till  Edshult.  Fyra tillfällen med fyra olika präs-
ter,  men  budskapet  om  ”det  nya  förbundet”, 
”korset”  och  ”uppståndelsen”  var  ändå  det-
samma.  Finstämt  förstärktes  det  av  fiolmusik, 
manskör, Edshultsångarna och sångsolist.
Tack, alla glada medverkande!
Ärligt måste  det  dock erkännas,  att  det  funnits 
utrymme för  många  fler  besökare  vid alla  till-
fällena. Den vane kyrkobesökaren kan ju ha Matt 
18:20 i åtanke, men för sångare och musik-er är 
det naturligtvis mer inspirerande om åhörarleden 
är litet tätare.
Tack, alla ni glada som kom!
Nästa söndag är det gudstjänst i Edshults kyrka 
kl 1000.   Helgen därpå är det  emellertid  LRF:s 
kyrksöndag  och  den  är  i  år  förlagdtill  Bellö 
kyrka.  Edshultssångarna  är  då  förstärkta  med 
Bellökören,  eller  tvärtom.  Tipspromenad,  lott-
erier  och allsång varvas sedan med ”kaffe med 

dopp”.
Självklart är alla,  inte bara LRF:are, välkomna. 
Nämnas kan sedan också morgongudstjänsten kl 
0900 i Vickenstorp på Kristi Himmelsfärds dag.
I övrigt  hänvisar vi,  som vanligt,  till  pastorats-
blad och lokaltidningens annonser.
Tack, alla glada läsare!
Välkommen till nya och nygamla samlingar!

 Evert Alf

 Bondens liv på 1940-talet
Vårens tredje föreläsning den 18 mars hade be-
sök  av  Kurt  Gabrielsson  och  Sten-Egon Uhre-
mark, Gnosjö.
Gabrielsson som varit verksam i jordbruket upp 
till 20-årsåldern hade en önskan att dokumentera 
livet  på  en  bondgård  på  1940-talet.
För  ändamålet  inköpte  han  en  remmalagshäst 
från  Visingsö  vid  namn  Donna.  Med  hjälp  av 
stoet, egna och uppletade redskap från den tiden 
visades sedan ett års många olika arbetsmoment. 
Det var harvning och sådd, slåtter och höhässj-
ning,  kvarnskjuts  mm.  Potatisodlingen  krävde 
mycket arbete, allt från sättning till upptagning, 
där  både  hästhackan  och  ärjekroken  kom  till 
användning. Havreskörd, hästplöjning och skogs-
arbete  skildrades  i  filmen  liksom  arbete  i 
gårdssmedjan.
Kurt Gabrielsson som agerade i filmen och Sten-
Egon Uhremark bakom kameran hade gjort  ett 
stort  arbete  och  föreläsningens  besökare  upp-
skattade programmet. Många kände igen arbetet i 
jordbruket  från  egen  erfarenhet  och  samtals-
ämnet över kaffekoppen var givet.

Ulla-Maj Ekenvärn och Laila Svahn
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Edshults föreläsnings-förening 
våren 2008
Tisdagen den 1 april  klockan 1900

Dag Zetterholm, Växjö.
Humor och hälsa i ord och ton.
Föreläsningen hålls i Vickenstorps 
gamla skola.



Edshults föreläsnings-
förenings årsmöte.
I samband med musik- och sångstunden den 19 
februari hade föreläsningföreningen sitt årsmöte.
Åtta  föreläsningar  har  hållits  under  året.  Bland 
annat gästades föreningen den 17 april av Astrid 
Lindgrens  brorsdöttrar  Barbro  och  Gunvor.  De 
berättade minnen från sin fasters liv.
Alla  ledamöter  blev  omvalda  och  styrelsen 
konstituerar sig samt väljer ordförande vid nästa 
styrelsemöte.

C-G Walfridson
Alf Andersson avtackades!
Vid samhällsföreningens årsmöte onsdagen den 
6 februari avtackades Alf Andersson, Johanstorp 

med blommor efter sitt långa engagemang som 
ledamot  både  i  huvudstyrelsen  och  camping-
sektionen.
Alf  har  dessutom också  varit  en  av  de  med-
lemmar, som utfört stort ideellt arbete med upp-
byggnad av Mycklaflons Camping.
C-G Walfridson valdes vid senare styrelsemöte 
som sekreterare och kassör i campingsektionen. 
Dessutom valdes C-G Walfridson som adjunger-
ande sekreterare i huvudstyrelsen.

Redaktionschefen

Gåva till en dansk man!

Palle Larsen med fru Eileen från Gadstrup i 
Danmark  äger  sedan  2006  ett  av  husen  på 
Gummarpsnäset.
För en tid sedan kom Ing-Britt Hultberg med 
fotot  på  det  gamla  huset.  Hon berättade  att 
fotot visar hur huset såg ut före stormen 19??
Vet Du mer om detta kontakta redaktionen.

C-G Walfridson

Medlemsavgiften
För Er som inte betalat medlemsavgiften till 
samhällsföreningen, finns det fortfarande möj-
lighet att göra det.
Avgiften är 50 kronor per hushåll och pengarna 
kan betalas antingen direkt till:
kassören Georg Albinsson eller till plusgiro-
konto 20 11 22-9. 

Medarbetare i detta nummer:
Evert Alf  0381-430 14, Ulla-Maj Ekenvärn 0381-420 60,Eileen Larsen 0045-4619 07 52,

Birger Nilsson 0381 – 420 47, Laila Svahn 0381-450 57, C-G Walfridson telefon 0381 – 159 05
E-post till redaktionen edshults-kontakten@mail.eksjo.com

Nästa nummer av Edshults-Kontakten utkommer preliminärt lördagen den 17 maj


