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Bringners släktträff i Gummarp
Stora delar av
släkten
Bringner
träffades i Gummarp sista helgen i
juni. Det var den
tredje i ordningen.
Den här släkten är
otroligt
släktkär,
säger Anki Bringner
som
är
initiativ-tagare.
Första släktträffen
ägde rum 1981 och
den senaste för 18 Sven Bringner och sonen
Anders
års sedan. Den här
gången mötte nästan hundra personer upp för att
ta del av det tredje kalaset.
Sven Bringner, som bor i Stockholm, var äldst
med sina 89 år och har varit med på alla träffar.

Anki Bringner
Tryckfelsnisse

var framme i förra Kontakten. Jacob och Hanna
heter Månendahl. Så även deras föräldrar.

Livet vid Mycklaflon och Förenäs
Sommarboendet på Björkbacken fortskred med
stor belåtenhet. 1955 kom den förste sommargrannen på denna sidan av byn när Gunnar
Rydberg friköpte mark nedanför oss och satte
upp en liten vit stuga. Den är efter ett par
ägarbyten ersatt av en gul Västkuststuga som
bebos av Olle och Harriet Hagström från
Vetlanda. Därefter flyttades en kiosk från
Bruzaholm till tomten som ligger närmast
Kennet Hultberg nya gråa hus. Kiosken hade en
Marboskylt på taket det första året och det hände
att folk stannade för att köpa godis. Huset ägs
idag av familjen Welander från Nybro som
också har sina bopålar i Sjöhult. I början av 60talet bebyggdes tomten rakt nedanför vårt hus
och som nu är inne på sitt fjärde ägarbyte. Vi
hoppas att Anita och Silve från Skede stannar
kvar.
Vår tomt var minst sagt stenig, men som
idoga smålänningar tog vi saken i egna
händer och bände upp eller grävde ner för
allt vad tygen höll. Med tiden blev vi riktigt
tekniskt duktiga på att använda enkla
hjälpmedel – spett och några rejäla
ekplankor. Den regniga sommaren 1956 var

mamma och jag flitiga på tomten och en dag
kom några Ing2-soldater upp och ville ha hjälp.
De hade någon övning i trakten och hade kört
fast sin lastbil på den gamla sågverksplanen
nedanför oss. ”Finns det några starka gubbar
hemma?” frågade de och förklarade sitt
dilemma. Mamma och jag tittade på varandra,
tog plankorna och gick ner till bilen som vi
snabbt fick upp ur groparna. Soldaterna försvann
med ett förläget tack. Efter det var det inga fler
övningar.
Lantbygdsservice
Det gick bra att klara sig utan bil på 50-talet och
en bra bit framåt. Tisdag fiskbil(!) under några
år, onsdag drickabilen från Åbro – man ställde
bara ut en back vid vägen med pengar i ett
kuvert om man inte var hemma, fredag
Lundbergs charkbil, och varje dag under 50-talet
Hultins mjölkbil som man kunde buda varor
med från affären i Bellö. Några dagar i veckan
gick det buss till Eksjö åtminstone till mitten av
60-talet.
Lantbrevbäraren
De första åren på 50-talet cyklade brevbäraren
runt med post från Bellö. Några år senare
skaffade han en moped. Det anmärkningsvärda
är att inga överfall inträffade. Han hade ju med
sig pensioner och mjölklikvider bl.a. Vi frågade
en gång om han inte var lite ängslig men några
sådana tankar fanns inte. Det var tider det!
Björkbacken blir vårt
Hösten 1969 frågade Holger Gustafsson om vi
var intresserade av att friköpa tomt och hus.
Kaj och jag hade flyttat till Linköping från
Uppsala och var gärna i stugan som blev en
smula trång även om vi hade ett rum ovanför det
garage som hade hört till sågen.
Priset var överkomligt och tillsammans med
mamma och pappa beslöt vi att slå till och
styckade samtidigt av tomten i två delar. Garaget
byggdes om 1970/71 till sommarbostad åt mina
föräldrar och familjen Eriksson tog hand om den
gamla f.d baracken. 1974 var vi mogna att bygga
om. Eftersom vi trodde att huset var i ganska
dåligt skick ville vi riva men det gick stadsarkitekt Boardy inte med på. Till slut fick vi lov
att bygga in 2/3 av verandan. Två år senare var
det fritt fram för tillbyggnader nedanför oss. Där
ser man. Vår gamla barack visade sig vara i gott
träskick och bildar stomme för den gamla delen

av huset.
På gott och ont(?) drog vi in elektricitet och
därmed kom TV:n in i sommaridyllen. Elspis
och kylskåp underlättade givetvis men det är
med viss nostalgi man tänker tillbaka på vedspis,
fotogenlampor och batteriradion som man fick
använda sparsmakat innan transistorn kom in i
bilden.
När våra barn Anders och Kristina bildade
familjer och fick barn blev huset för litet och
2004 byggde vi till två rum. Tredje generationen
barn njuter av livet vid Mycklaflon och
drömmer om sommaren.
Simskolan
Det fanns gott om barn på 70-talet i byarna,

bofasta och sommarboende, och 1976 beslöt
kommunen att inrätta simskola vid nuvarande
campingen. Som mest var det ett 20-tal barn
som verkligen lärde sig att simma i Mycklaflons
böljor. En sommar var det i medeltal 16 grader i
vattnet och 15 på land men ungarna slet för olika
märken likväl. Vi vuxna stod på land med
täckjackor på. Simskolan blev en träffpunkt för
fortsatta lekar.
Samling hemma hos oss med barn från
Gummarp, Förenäs och Johanstorp. Alla barnen
föddes mellan 1968 och 1974.
Kerstin Eriksson, numera Eksjöbo med Kaj och
nära till paradiset.
Fortsättning följer i nästa nummer

25:e upplagan av Edshultsdagen i
växlande väder
Det blev en välbesökt Edshultsdag som började
med en sånggudstjänst. De 138 kyrkobesökarna
fick lyssna till välsjungande Märta Svensson
från Värnamo. Det bjöds på mycket andlig sång
och tillsammans med sin make ”Nille” blev det

även några duetter.
Intresserade
kunde
efteråt köpa hennes
olika CD-skivor och
nothäften.
Den vackra och soliga
sommarförmiddagen
överraskades plötsligt
av en rejäl regnskur och
kön in till kaffe och
ostkaka
tätnade
mycket
snabbt.
Damerna i servering och kök fick det stressigt
värre och de fick jobba så svetten lackade.
Omkring 175 portioner serverades snabbt och
vant. Det blev kö till kaffebordens sittplatser,
men finns det hjärterum, så finns det stjärterum.
Inge Danielsson från Ingatorp underhöll med
trevlig sång och musik på både elpiano och
dragspel.
Tillresta knallar och hantverkare sålde blandade
alster, alltifrån härliga och vackra stickade
vantar av Ulla Thagesson i Fläsås, till
förtrollande goda Trollkulor av Ingela Moser i
Norrsånna. Ingela hade även flera sorters oljor
och läkande salvor till försäljning.
Vad sägs om:
Granskottsalva som enligt uppgift ska bota
reumatisk värk, gikt och muskelsmärtor.
Vallörtsrotsalva hjälper mot reumatiska besvär,
blåmärken, åderbråck m.m.
Just vallörtsroten hade Ingela goda erfarenheter
av då hon botat sig själv med avkok från örten.
För dagen var Arnikasalvan den mest populära,
för den sålde slut direkt. Tydligen var det många
som led av svullnad, ryggskott, stukning och
muskelinflammation!
I övrigt kunde man inhandla handarbeten av
olika slag, ulltavlor, träslöjd, mattor, broderigarn, saft, honung, gelé och diverse vykort med
blandade motiv. Vissa var väldigt ekivoka och
lockade till både rodnad, skratt och muntra
kommentarer.
Mellan regnskurarna kunde man även, men viss
tur krävdes, vinna ett ½ kg Gevalia.
Vi tackar alla som på olika sätt bidrog till ett
lyckat 25-års jubileum!
Annecharlotte Jonsson

EDSHULTS FÖRSAMLING
”Sommaren är kort! Det mesta regnar bort!”
Man nödgas nästan hålla med Tomas Ledin vad

gäller detta. Sommarens höjdpunkt, som jag
skrev förra gången, har just passerat. Nåja,
församlingens del av Edshultsdagen klarade sig
ganska bra, men samhällsföreningens tog en hel
del stryk vädermässigt. Den delen av dagen får
dock recenseras på annan plats i kontakten.
Höjdpunkten, Märta Svensson, måste få MVG i
betyg. Inte särskilt kända texter över lag, men
både texter och vittnesbörden däremellan kändes
ärliga. Ett rutinerat artistpar, Märta och ”Mille”,
hennes man, som skötte ljudet och också sjöng
med i några sånger. Dagens kollekt gick till Hela
Världen för akutinsatser efter katastrofer. De
138 närvarande belönade arrangemanget med i
medeltal drygt 22 kr i kollekt. En låg entréavgift
för ett sådant program.
I övrigt har vi tillsammans med Hults församling
haft ett antal Musik i sommarkväll med
varierande innehåll och anslag. Från lågmäld
herre med egna profana visor till ”I denna ljuva
sommartid” framförd av en tjej med guld i
strupen. (Vilken rysare!) Jönköpingstrubaduren
med gitarr och egna visor om skaparen,
skapelsen och varje människas inre rum kan och
får inte förbigås. Visst kompletterar vi varandra,
Hult och Edshult!
En del målningsarbeten har utförts på
kyrkomodell och anslagstavla. Ett estetiskt lyft,
som också förhoppningsvis bevarar från röta och
tidens tand. Frivilliga krafter har ansat gräs och
buskar vid Edshult, medan kommunens
arbetslag hållit snyggt på gamla kyrkplatsen på
uppdrag från Länsstyrelsen. Semestrar sätter
annars sin prägel på aktiviteterna, men snart nog
skall arbetet med kyrkans lanternin komma
igång.
Altartavlan väntar också på besked.
Församlingsresa tillsammans med Hult sker den
23 augusti. Planerna är; besök i Granhult kyrka,
i Målerås glasbruk samt i Luffarmuseet där.
Lunch i Målerås. Gudstjänst i Nottebäck kl
16.00 på hemvägen. Pris: 300:-. Anmälan och
förfrågan hos Birger Nilsson, 420 47 eller Bo
Lennartsson, 302 05. I övrigt; se pastoratsblad
och annonser.
Välkommen till alla våra aktiviteter!
Fortsatt glad sommar!
Edshults församling/ gm Evert Alf

Tre Stallarpspojkar hjälper leabrötna bönder
Under sommaren har två nystartade företag
blommat upp i Stallarp. Tre unga eldsjälar har
gått tillbaka till sin barndoms skogar för att
hjälpa till med både jord- och skogsbruk. Martin
Sanders Entreprenad
erbjuder
förstklassig buskröjning av både
väg- och åkerkanter. Han har
investerat i en
Ilsbo M150 som
röjer det mesta i sin väg, allt från småsly till
mindre träd. Maskinen arbetar med roterande
kedjor som splittrar sönder stubben så att
återväxten hämmas. Efter sig lämnar den blott
ett spån som tas upp av naturen själv.
Bröderna Einars maskinstation har sina ögon på
jordbruket och av Linus och Johan Einar kan Ni
få hjälp med det mesta på Er gård. De gör allt
från plöjning med treskärig växelplog till
balpressning och inplastning av ensilage med sin
fina Claas inlinerpress. Ingen gård är för stor
eller liten för
dessa pojkar, de
tar sig an allt från
den minsta hästgård till de stora
djurgårdarna.
Alla tre pojkarna
har med sina nya
företag infriat mångåriga drömmar. De arbetar
alltid med ett leende på läpparna och den goda
arbetsmoralen den har de lärt sig som drängar på
ladugårdsbacken i Håkarp hos Kurt Markusson.
Vill ni spara Era ömmande ryggar och svettiga
nackar, kontakta:
Martin Sanders Entreprenad, Tel: 070 351 44 76
Linus Einar, Tel: 073 066 26 07
Annika Sander

O-ringen
I mitten av juli anordnades den i Sverige årligen
återkommande stora orienteringstävlingen Oringen, världens största orienteringsäventyr.
Det är inte detta äventyr, som är patenterat, utan
i stället en viktig enkel produkt i form av ett O
med cirkulärt tvärsnitt. Ringen framställs i ett
elastiskt material, oftast gummi och används
som tätning mellan två ytor. Även andra
funktioner kan förekomma.
Den 12 maj 1896 är patent nr 7079 offentliggjort
av KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET och som patentinnehavare anges
J. O. LUNDBERG, Bruzaholm. Han ägde då
Bruzaholms Bruk.
Patentskriftens första sida ser Du här nedan.

En senare amerikansk patentansökan från 1937
finns omnämnd i Wikipedia, men det är osäkert
om den blev godkänd?
C-G Walfridson
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