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Samhällsföreningens årsmöte
Mötet inleddes med att Roger som bor
i Åsa presenterade ett projekt som ska
utveckla turismen i Edshult. Han vill
ha in förslag på vad bygden har att
erbjuda de turister som kommer hit.
Roger kommer att presentera sina
idéer i kommande nummer av
Edshultskontakten.
Mötets
ordförande,
Anders
Gustafsson, klubbade igenom de
sedvanliga punkt-erna i dagordningen.
Några nyheter:
Johnny Strömberg valdes in
i styrelsen efter Matthias
Paulsson
C-G Walfridson avgick som
kassör och sekreterare i
campingsektionen. (vakant)
Evert Alf ersatte Sven-Olof
Hultberg i valberedningen
Det finns 2 intressenter för
att ta över campingen
Stadgarna kommer att ses över
Föreningen avser att genomföra Edshultsdagen

och man hoppas att midsommarfirandet vid
campingen
kan
återuppstå
tillsammans med ny
arrendator.
Renovering av campingen har skett under
2008 och kommer att
fortsätta 2009.
Ett 35-tal medlemmar deltog i mötet
och stämningen var
god.
Ett antal nya ansikten dök upp så årsmötet är ett utmärkt
tillfälle att lära känna
grannarna i Edshult.
Leif och Mona-Lisa
avtackades för sitt
gedigna arbete med
campingen.
Mötet
avslutades
med vällagad smörgåstårta samt kaffe och beskvier
Johnny Strömberg

Minnen från Vickenstorps skola
Fortsättning från föregående nummer av EdshultsKontakten.

Sven Olof Nilsson, född i Vickenstorp 1941
En annan begivenhet var när en man i vit rock,
provinsialläkare Oscar Almblad från Eksjö anlände
och tillsammans
med sin sköterska upprätt-ade
läkarmot-tagning
i
vän-stra
skolsalen.
På
morgonen hade vi
Vickenstorps skola
med oss urinprov
i flaskor av varierande storlek och form. Sedan
vidtog undersökning, då doktorn klämde på oss
här och där, kollade knäreflexer, lyssnade på
andningen samt testade syn och hörsel. Han
viskade t e x ”34” och vi skulle bortvända upprepa
detta tal. Vi vägdes och mättes. Det blev i alla fall
en annorlunda dag för oss tack vare den blide
läkaren – sådant var välkommet.
Fördelen med en enda klass under en lärare gjorde
all planering enkel. Rosander kunde plötsligt säga:
- Nu går vi ut i skogen! Vi traskade iväg, förbi det
vi kallade ”pissis” och ut i skogen, där vi lekte
olika lekar. En fosterpojke från Stockholm, som
bodde i ett lantbrukarhem i bygden introducerade
en lek, Sparka burken! I en glänta med litet fri sikt
placerades någon med ena foten på en plåtburk.
Övriga deltagare gömde sig runtomkring. Det
gällde att osedd smyga fram och sparka bort
burken och den som lyckades med detta fick ta
över positionen vid burken. Så fort någon blev
sedd ropades namnet ut och man fick backa och
börja om. Vintertid förekom skid- och
skridskoåkning men mitt bräckliga skelett och
luftrörsbesvär gjorde att jag endast deltog passivt i
dessa övningar.
Jag minns att Rosander hämtade ner ett lager
låneskidor från vinden. Den nämnde pojken från
Stockholm utsatte mig för mobbning långt innan
ordet var uppfunnet. Det jag minns mest var när
han på hemväg, påhejad av kumpaner, gick in på
vår trädgård, tog en snöskyffel och högg sönder
den snöfästning som jag och några kamrater med
stor möda hade byggt.
Vi pojkar hade träslöjd i en sal t v i uthusbyggnaden medan flickorna hade s k syslöjd för
Maj-Britt inne i hennes sal. Där gjorde vi små

krukväxtställ, äggställ etc liksom ljusstakar och
fågelholkar. I en pärm fanns ritningar bl a till en s
k lill-tambi, ett ensträngat instrument med ett par
plywoodbitar som resonanslåda. På halsen
placerades tvärgående metalltrådar som angav
platsen där man vid tryck fick en viss ton, allt
enligt ritningen. De mera avancerade gjorde en
stor-tambi enligt samma idé. Man kunde spela
enkla melodier på dessa primitiva instrument. En
pjäs som jag minns speciellt var limkastrullen på
kaminen. Den hade ursprungligen haft en invändig
diameter på ca 15 cm men generationer av elever
hade inte rengjort den ordentligt, så nu fanns ett
hål på bara 8 – 10 cm med gammalt lim runt om.
Sven Olof Nilsson, född i Vickenstorp1941

Fortsättning följer i nästa nummer

Ett Fynd
Undertecknad har av en händelse lyckats förvärva
en gammal psalmbok, som en gång använts i
Edshults gamla Kyrka. Det är den så kallade
Karolinska psalmboken från 1695. Psalmboken
har i huvudsak använts under 1700-talet och även

delvis under 1800-talets tidiga år.
Den köptes 1957 av en samlare på en lösöreauktion i närheten av Edshult för 187 kronor. Nu i
december 2008 har psalmboken återgått till Edshult efter 51 år.
Tack vare diverse anteckningar i psalmboken kan
man konstatera att den verkligen hör hemma i
Edshult.
Peter Jonsson född 1789 i Skatarp blev senare
hemmansägare i Svallarp. Hans hustru hette Stina
Isacsdotter född 1794 och barnen Stina Catharina
född 1812 i Skatarp, Jonas Peter född 1817 i
Svallarp och Anna Maria född 22 decem-ber 1823
i Svallarp
Peter Jonsson avlider emellertid den 5 maj 1823
före det att yngsta dottern fötts.

I dödsboken är antecknat ”Håll och Styng”
(Lunginflammation) som dödsorsak.
Han blev 33 ½ år gammal.
Det var säkert med stor sorg och tunga steg, som
den gravida änkan och barnen deltog i
maken/faderns begravning i Edshults gamla
Kyrka, där han också jordades på kyrkogården.
Som gammal släktforskare har jag också funnit
nutida släktingar till familjen.
Sannolikt finns det knappast några psalmböcker,
om ens någon ytterligare från Edshults gamla
Kyrka.
Grunden till Edshults nya Kyrka lades 1836 och
togs i bruk av sockenborna 1:a advent 1838 och
invigdes av biskopen Allhelgonadagen 1839
I samband med att gamla kyrkan revs försåldes
kyrkans inventarier på ett skamligt sätt på
offentlig auktion 1838.
”Tidevarv komma, Tidevarv försvinna”
osv
Tore Sandh

Gängbråk i Gummarp
Lugnet och friden störs för närvarande av två
rivaliserande gäng
i Gummarp. För
oss
närboende
ställer detta till en
del förtret, minst
sagt.
Vem ska man hålla
sig väl med? Vill
man bli indragen i
bråket? Det gäller att
hålla hårt i ägodelarna
annars riskerar man att
bli av med allt möjligt
värdefullt.Visst
har
man hört talas om
torpeder, beskyddarverksamhet m.m. Men
att det skulle komma på så nära håll kunde väl
ingen ana.
Bråken börjar redan tidig morgon och fortsätter
hela den ljusa tiden på dygnet. Dom bevakar
sina revir och släpper inga rivaler över gränsen.
Kan de, så tar de både byggmateriel och mat
från varandra och oss. Grillpinnar, kvistar och
stag till buskar försvinner i en fart.
Det ena gänget gapar och låter för att skrämmas.
De andra svarar med ett käbbel utan dess like.

Kje,kje,kje,kje – kra,kra,kra!!!!!!
Trädet är vårt!
Nej, vårt!
Stick inte hit era svarta näbbar!
Flaxa så långt fjädrarna bär!
Ska det någonsin bli lugnt i Gummarp igen?
Annecharlotte Jonsson

MMS-sända foton till redaktionen:

Tävling i pimpel
Söndagen den 15 februari genomförde Eksjö
Garnisons Fiskeklubb klubbmästerskap på
Mycklaflon.
Sjön var snötäckt och solen sken. Abborrarna
var dock svårflörtade, men klubbmästare blev
Rolf Nyqvist med
en fångst på 1155g.
Tvåa i tävlingen
kom
Johnny
Strömberg på
935g.
Annecharlotte
Jonsson

Naturupplevelser
i Gummarps omgivningar
Mycklaflons kant i iskristaller som glittrade i solen.
En strålande vinterdag den
första februari 2009 gick vi
(Anne-Maj och C-G) via
isen bort till byn och fick
nedanstående soliga bild.
En annan februaridag då
isen låg spegelblank var
Eileen (min granne) och
åkte

jag
ute
och
skridskor.
När vi åkte i medvind
gick det otroligt lätt och
det kändes som
vi
svävade fram.
Tyvärr hade jag inte med
mig kameran denna
gång.
Nästa dag var isen klädd
med ett vitt snötäcke
som ej gick att åka på.
Så fort ändras Mycklaflons utseende.
Anne-Maj Walfridson

Edshults
Föreläsningsförening
våren 2009
Tisdagen den 3 mars klockan 1900
I Wilhelm Mobergs utvandrarspår
Möt förebilden till Karl-Oskar: Andrew
Petersson och den landsförvisade
predikanten F O Nilsson. Bilder och
berättelser. Tord Eriksson, Österbymo
ÅRSMÖTE
Torsdagen den 19 mars klockan 1900
Lars-Gunnar Flink sjunger, spelar,
pratar lite om Vasalopp
tillsammans med Gösta Wahlgren
Lars-Gunnar Flink och Gösta Wahlgren
Landsbro
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 kronor
Barn 10 kronor
Terminskort:
40 kronor

Vad händer i Edshultsbygden?
Har Du vetskap om något intressant i bygden
sänd SMS, MMS, mail vanligt gammaldags brev
eller bär det till redaktionen!
Alla i bygden blir glada – Du också!
Ring redaktionen telefon 0381-159 05 eller
mejla edshults-kontakten@mail.eksjo.com

EDSHULTS FÖRSAMLING
av Svenska Kyrkan
På, tror jag, årets hittills soligaste helg, d v s
söndagen den 15 februari, var det sedvanlig
familjegudstjänst i Vickenstorp. I samband med
denna var det, lika sedvanligt, fika och tipspromenad och folk trivdes. Tänk att pricka in
rätt dag vädermässigt. Inte illa.
Åter tvingas jag skriva: Av Svensk Klimatstyrning AB hörs inget. Fortfarande vet vi därför
inte vad som skall göras åt Lill-kyrkans klimat.
Däremot är det beställt ett sakkunnigutlåtande
om vad som skall göras åt samma kyrkorums
orgel. Det kommer snart.
Det nya pastoratbladet, som aviserades förra
Kontakten, har delats ut tillsammans med fasteinsamlingsbössan. Om någon, mot förmodan,
inte fått utskicket; hör av er till undertecknad så
löser vi det.
Vår kära syförening skulle haft årsmöte i församlingshemmet i måndags, men fick skjuta på
det en vecka. Influensan och andra förhinder
decimerade skaran allt för mycket.
I morgon söndag blir det Vasaloppsgudstjänst.
Den börjar klockan 1030. I gudstjänsten blir det
barndop och efter gudstjänsten ser vi målgången
på TV samt dricker blåbärssoppa och äter en och
annan macka. Kaffe serveras också. Församlingen bjuder, men fastebössorna finns på plats. Det
finns de också onsdagen den 18 mars, då Sigrid
Hjalmarsson berättar om Fillipinerna, där hon
deltagit i projektet ”Ung i den världsvida
kyrkan”. 1830 är tiden.
Alla känner väl till vad som pågår mellan
Fastlagssöndagen och Palmsöndagen? Bra! Då
pratar vi inte mer om det! Vi hoppas få redovisa
ett gott resultat efter Palmsöndagen.
Något annat som tål att påminnas om är datumet
20/09/2009.
Kyrkoval! Förberedelserna har startat och alla ni
röstberättigade i församlingen; Håll utkik efter
ett viktigt brev som kommer någon gång första
hälften av mars. Tack för ordet!
Väl mött vid våra aktiviteter!
Evert Alf
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