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Midsommarförberedelser på Campingen
På torsdagskvällen före midsommarafton
samlades ett glatt gäng för att plocka
blomster och grönt till att ”maja” stången.
Det fanns gott om vackra blommor.
Eklöv hade familjerna Alf och Hultberg
redan fixat och lagt i flätade korgar.
Damerna band kransarna under Solveigs
ledning och herrarna fixade resten.
Samarbetet var till full belåtenhet även
denna gång och stången blev rest med
sedvanligt ”ÅHEJ”.
I härlig kvällssol avnjöts sedan jordgubbstårtan som Joan bakat. Tårta och kaffe
försvann i ett nafs under prat och skratt.
Text och bild: Annecharlotte Jonsson

Fastighetsägare i Gumarp och
Förenäs kommer att kallas till
informationsmöte 2010-07-29 på
campingen avseende avloppsutbyggnad. Ansvariga från Eksjö
kommun och Eksjö Energi
kommer att medverka.
/Edshults Samhällsförenings
styrelse

Årets amerikabesök.
För några år sedan fanns en notering i
Edshults kyrkas gästbok från en Nancy
Goede. Tore Sand fick kontakt med henne
och Karl-Henrik Rydén gjorde en
omfattande släktutredning om hennes
”gamla anor” i våra trakter.
I sista minuten ryckte även Rune Elofsson
och Stig Karlsson in och kollade nutida
rötter. Nancys farmors morfar Peter August
Johnsson (Palm i USA) gift med Maja
Katarina Svensdotter, utvandrade från
Skultarp 1871, de kom att bo i Swedesburg
, Henry, Iowa senare bodde familjen i
Burlington i Iowa.
Både Peter August och Maja Katarina hade
sina mesta gamla rötter i Hult, Ingatorp,
Pelarne och Rumskulla men som gifta
bodde familjen ca 12 år i Skultarp och de 4
barn som var i livet 1871 var alla födda i
Skultarp och emigrerade med föräldrarna.
Fadern i familjen står som dräng men om
det fanns annan sysselsättning under dessa
år har inte kollats upp. Den yngsta av
barnen var 3 år vid emigrationen.
Nancy med familj var åter på besök i
Sverige i samband med kronprinsessbröllopet och en tid därefter.

Hon håller på att skriva en bok om några
familjeöden som bl a grundar sig på
händelser i egna familjen. Vi skojade med
henne och sa att hon var den nya Wilhelm
Moberg. Hon förstod inte –hon hade inte
läst något av honom. Den enda litterära
figur av Astrid Lindgrens produktion hon
kände till var Pippi. Med tanke på hennes
många frågor om fattigvård och
nykterhetsrörelse rekommenderade vi Emil
i Lönneberga-----vi får se hur det går.
Då flera i hennes Sverigefamilj var
ryttare/dragoner men även soldater så ville
hon fördjupa sig i deras historia, vilket hon
gjorde på militärmuseet i Eksjö. Tack
Elisabeth Leek, Henrik Ramberg och vad
gällde husarerna/ dragonerna Eibert
Einarsson som på ett utmärkt sätt gav
henne bakgrund och historia. Turligt nog
fick vi även tag på Jan Skär och kort besök
av Arne Skär. Hon fick se den utställning
som fortfarande finns i Eksjö om
emigrationen vilken Jan Skär varit ansvarig
för. Familjen Skär har dessutom samma
rötter som Nancy i skogarna i trakten av
Västra Ekås och Dödringshult.
Vi besökte emigrantplatsen i Eksjö och det
var ju hennes släkting som invigde det
2003, Glenn Gustafson. Glenns ana Lisa
Katarina Jonsdotter var äldre syster till
ovan nämnda
Peter August.

VÄLKOMMEN TILL
EDSHULTSDAGEN
Söndagen 25 Juli Edshult Kyrka
kl.11oo
Utställare, Underhållning, Kaffe
och ostkaka
Nancy 23 juni 2010.

Resan gick vidare ut till platser där familjen bott.

Nyängen Dödringshult Ingatorp sn
Midsommarafton firades bl a i Ingatorp och
sonen Robert fann blommor till en krans.
Tidigare på dagen hade de åsett firandet av
Nicklas Hjalmarsson från Russnäs i Eksjö.
Som svenskar från Chicago var det lite
extra och de fick ju också uppleva
vaktparaden.
Vid gudstjänsten i Bellö hembygdspark
deltog Nancy med att läsa Fader Vår.
Magnus Andersson ställde välvilligt upp
och svarade på frågor om gudstjänstliv i
Ingatorp och Bellö församling. Tack vare
Kristina Miolin som lyssnade och tolkade
kunde Nancy även fördjupa frågeställningar
om kvinnliga prästers roll i församlingarna
och hur man hanterade frågor om vigsel av
samkönade äktenskap m m. Vid en enkel
lunch med viltköttbullar (älg och vildgris)
potatis och lingonsylt i Gynnersnäs Bellö
visade sonen Robert sina färdigheter i att
”Flippa” . Jan Skär fanns med för att lite
mer bekanta sig med sin nya amerikafamilj
. Om jag räknat rätt så var Nancy och han
4:e kusiner liksom Fredrik Andersson som
tog hand om oss en stund i Härstorp. Jan
tog sedan med Nancy till Tore Sandh på ett
spontanbesök som blev intressant och
innehållsrikt trots en sen eftermiddag.

Fageräng, Västra Ekås,Ingatorps sn
möte m markägaren Kenneth Sjöqvist

4:e kusiner i Härstorp Fredrik Andersson
och Nancy

Robert Goede fixade fin blomsterkrans.

Resan fortsatte även till några torp under
Högeberg i Ingatorps socken ; bl a Haga
och Hultarp där avskedade husaren Peder
Grip från Dånhult (Grimmestorp) och
Spinkarp (Dödringshult) bodde runt 1860
talet. Varför han fått avsked vet vi inte just
nu.
Många trevliga samtal fick jag även om
språkkunskaperna för min del hade flera
brister. Det är inte så ofta man talar
fattigvårdshistoria och nykterhetsrörelsens
betydelse och kvinnornas engagemang i
densamma. Vi får hoppas att Astrid
Lindgrens litterära insatser med Emil i
Lönneberga kan göra det något tydligare
för Nancy hur livet kunde vara runt 1900
både vad gällde fattigvård och
nykterhetsrörelse.
Margareta Thorsson, Ingatorp
Medlemsförteckning

Familjen Goede Nancy, Jim och Robert
tillsammans med 4:e kusinen Jan Skär vid det
röda astrakanträdet i Gynnersnäs Bellö.
Maken Hugh var vid detta tillfälle kvar i stan.
KALLELSE
Medlemsfamiljer enligt förteckning
kallas till möte och beslut angående
campingens framtid.
Nuvarande arrendator har sagt upp
sitt kontrakt fr o m 2011-03-31.
Skall vi annonsera efter ny
arrendator eller ska campingen
säljas?
Tid: 2010-07-22 kl 19
Plats: campingens dansbana
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Utdelning av Edshultskontakten
1/ Du som är medlem och bor
utanför Edshults församling och
vill ha pappersutgåva
hemskickad ska betala in 55 kr
till pg 201122-9 för 2010.
Kontaktperson Kjell Myrendal.
2/ Du som vill ha tidningen på mail
ska vara medlem i Edshult
Samhällsförening.
50 kr till pg 201122-9 för 2010.
Kontaktperson Johnny Strömberg.
edshults-kontakten@mail.eksjo.com

