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Ett stort tack till våra sponsorer ! 

...Emmaboda kommun 
 som bidrar med utskicket av Träskoposten.

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ge bort Träskoposten som 
present!

Träskoposten delas ut gratis till alla i 
Långasjö Socken och så kommer det 
att förbli. 

Men för dig som bor någon annanstans, 
erbjuder vi nu, att för 150 kr (utlandet 
200 kr) få fyra följande nummer av tid-
ningen hem i brevlådan. 

Och för dig som bor i Socknen, vil-
ken trevlig present till någon utflyttad 
sockenbo!

Sätt in 150 kr (utlandet 200 kr) på 

Bg 5049-6561, märk talongen med  “Pre-
numeration + namn”. 

Skicka namn och adress med e-post till 
info@traskoposten.se eller skicka upp-
gifterna till Träskoposten, Kyrkvägen 26, 
361 95 Långasjö.

Omslagsbilden 
Larissa Stenlander 
och Tommy TC 
Carlsson i  Empire 
State Building, NY.

Foto: Selfie av 
Larissa.
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Upplaga
1600, sommarupplaga 2600

Nättidning
www.langasjo.se/traskoposten

Annonskostnad
  1/8 sida 150 kr      1/2 sida 600 kr
 1/4 sida 300 kr      1/1 sida 1 200 kr
 privat radannons  30  kr
Eftersom tidningen är registrerad som 
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening, 
kommer inte moms att redovisas eller 
faktureras. För hjälp med utformning av 
enstaka annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Läs Träskoposten på       
internet!

Besök vår nättidning som har adressen 
www.traskoposten.se. Där kan du enkelt 
ladda ner tidningen i PDF-format och 
läsa den i din dator. Där kan du hitta alla 
tidigare nummer. Titta in på Kalendern 
och få tips om vad som är på gång eller 
klicka in till Långasjö sockens egen hem-
sida som har adressen www.langasjo.se. 

Tipsa dina vänner som nu också kan 
följa vad som händer i Långasjö socken 
med omnejd. 

Tema i nästa 
nummer

Tingen talar

Välkommen med 
bidrag! 

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2018

 Manusstopp Utgivning 

Nr 1  15 febr          2 mars

Nr 2   3 maj        18 maj

Nr 3  23 aug           7 sept

Nr 4  8 nov         23 nov

TACK!

Stort tack för de penninggåvor 
som har skänkts till Träskoposten 
av Kenneth Byrskog och familjen 
Bergstrand-Larsen.

Redaktionen
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Så betraktat finns det gott om kultur i vår bygd. Massor med 
människor spelar, sjunger, skriver, drejar, snickrar, slöjdar, 
väver, syr – skapar, helt enkelt. Att rättvist fånga denna mång-
fald är ingen enkel uppgift. Det har heller inte varit vårt mål i 
redaktionen. Vi gör inga inventeringar. 

Men vi erbjuder alla som bor i bygden en mötesplats för ord 
och bild, där man antingen kan föreslå ett ämne eller en person 
att skriva om, eller själva bidra med en text. Detta är viktigt att 
komma ihåg när vi nu för andra gången tar upp temat konst och 
litteratur i Långasjö. Den förra var Träskopostens vårnummer 
2009. Fortsätt sjung, spela, måla och skriv för en kommande 
konstpalett, om några år.

Gunnar Alsmark 

Konst med bred pensel
"Man kan inte leva av bröd allena. Vi har behov av att ge - 
och få - kultur i våra liv. För att bli hela människor.” Orden 
är Lotta Odlingssons, chef  för Kommunala Kulturskolan 
i Emmaboda. Om den och andra kulturaktiviteter i vår 
bygd handlar detta nummer av Träskoposten. 

I en brokig blandning möter vi väletablerade konstnärer, med 
världen som arbetsplats, och lokalt förankrade, där deras rykt-
barhet sällan når utanför hemmets väggar. Samma sak med 
pennans kulturarbetare. Några finns som satt Långasjö på 
kartan, andra prövar sig fram i dikt och tanke. Som skolbarnen 
i klass 3-4, när de skrev sin första – och kanske sista – vårdikt.

Men det viktiga är inte alltid resultatet, utan modet, viljan att 
våga. Länge var man noga med att skilja mellan finkultur och 
folkkultur. Den förra var ståndsmässig, etablerad, professionell. 
Den senare var, i bästa fall, en sämre kopia av ”den riktiga 
konsten”. Idag gäller inte samma värderande beskrivning i 
fint och fult, bra och dåligt. Ofta sker också omvärderingar av 
konstnärer och deras alster. 

Under första hälften av 1900-talet gick många hemlösa, margi-
naliserade människor runt i byarna och sålde s.k. luffararbeten. 
Då såg man ner både på dem och på sakerna de gjorde. Idag 
kallas det särlingskonst och kan betinga höga priser. 

   

Det finns också en ökad vilja att se till själva utövandet, inte 
bara till resultatet. Lusten, lekfullheten, tanken att alla kan, på 
sitt sätt, utifrån sina förutsättningar, ges allt större egenvärde. 
Det får oss att må bra, att växa lite som människor. Och inte 
minst att ha kul!

Tingen talar
Temat ”Tingen talar” borde tilltala alla Träskopos-
tens läsare. Där förr sparsamhet var en dygd, och en 
nödvändighet, är idag konsumtion vårt mantra. Det 
är verkligen ingen hejd på vad vi har av prylar.

Vad vi söker är berättelser om just din personliga relation 
till ett föremål, stort som smått, gammalt som nytt, ex-
klusivt eller utan värde.

Ta ett extra varv därhemma, gå runt i rummen, i källaren 
och på vinden, i uthusen och garaget och välj en sak som 
du är fäst vid, eller avskyr, av någon speciell anledning. Ett 
arvegods, en kärleksgåva, gamla boxhandskar, en älskad 
kofta, din första cykel – eller senaste, ett amerikaminne 
– you name it! 

Vad säger föremålet du valt om den tid det är ifrån? Vad 
är det Du ser, och kan, som vi ens inte anar? Tänk efter. 
Ta ett foto. Skriv några rader. Ge döda ting ett liv, en röst, 
en djupare mening.   

Redaktionen

Luffarslöjd.

  

Torbjörn Westman
Eric Lammers

            

Tagel & NAGEL

Från smäktande visor till eldig tango 
på 10 strängar!

Onsdag 23 maj
Allaktivitetshuset Träskon kl.15.30 Långasjö

FRI ENTRÉ   Lions bjuder på fika
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Röda Korset

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Sommarkalendern

Maj  

20/5 kl 10.00 Gångedag, statyinvigning, jubileum

23/5 kl 15.30 Sång & musik i Allaktivitetshuset Träskon

 

Juni 
2/6 kl 13.00 Vernissage i Galleri Garvaregården

6/6 kl 13-16 Nationaldagsfirande vid Långasjön

9/6 kl 13-18 Öppet hus i Mundekulla

10/6 kl 18.30 Dressyr i Långasjö Ridhus

14/6 kl 18.00 Föredragsafton Galleri Garvaregården

16–17/6  Mundekulla Folk&Jazzdagar

22/6 kl 14.00 Midsommarfirande på Klasatorpet

28/6 kl 18.30 Sjökväll vid Långasjön

 

Juli 
5/7 kl 18.30 Sjökväll vid Långasjön

7/7 kl 13.00 Vernissage i Galleri Garvaregården

19/7 kl 18.30 Sjökväll vid Långasjön

26/7 kl 18.30 Sjökväll vid Långasjön

4/8 kl 13.00 Vernissage i Galleri Garvaregården

 

Augusti 
2/8 kl 18.30 Sjökväll vid Långasjön

9/8 kl 18.30 Sjökväll vid Långasjön

11/8 kl 18.00 Musik i sommarkvällen i Långasjö kyrka

24/8 kl 18.00 Musik i sommarkvällen i Långasjö kyrka

 

September 
6/9 Träskoloppet Långasjö Idrottsplats

 

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 60 

TräskoLoppet
Torsdagen den 6 september

Start: Långasjö Idrottsplats

Boka in torsdagen den 6 september! 
En anledning att hålla igång hela sommaren! 
Närmare information om anmälan och tider 

kommer i augusti på facebook & långasjö.se.

1 km: barn från 3 år tom F-klass
2 km: för årskurs 1-6

5 km: en längre utmaning för barn & vuxna

Varmt Välkomna 
till en aktivitet i gemenskap!

Arrangör: Långasjö GoIF
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Konserter är hälso-
sammare än yoga

Därför kan dina konsertbesök öka livs-
längden med tio år. 

Att yoga får oss att bli lugna, hälsosam-
ma och må bättre är det många som är 
överens om.

Men att gå och se en konsert kan få oss 
att må ännu bättre än att utöva yoga, 
enligt en ny studie.

Det var brittiska The Sun som först rap-
porterade att experter har kommit fram 
till resultatet genom att mäta och jämföra 
hjärtfrekvensen hos testpersoner när de 
fick gå på en konsert, en yogalektion eller 
fick promenera med sin hund.

Man mätte bland annat välmående och 
stressnivå hos personerna före och efter 
sina aktiviteter, varav man kom fram till 
att de som lyssnade på en 20 minuter 
konsert mådde bättre än de andra del-
tagarna.

Enligt Patrick Fagan, beteendeexpert på 
Goldsmith’s University i London, visade 
resultaten att testpersonernas humör 
höjdes med 21 procent efter en konsert. 

Det kan jämföras med att de som deltog 
i 20 minuters yoga höjde humöret med 
10 procent. De som promenerade med 
hunden mådde bara sju procent bättre 
efteråt, enligt studien.

– Vår forskning visar vilken djupgående 
inverkan konserter har på hälsa, lycka och 
välmående – där regelbunden närvaro är 
nyckeln, säger Patrick Fagan till The Sun.

Enligt forskningen kan välmående i 
genomsnitt förlänga livsspannet med 
hela nio år, där ytterligare forskning från 
universitetet föreslår att ett konsertbesök 
varannan vecka kan förlänga livsspannet 
med nästan ett årtionde.

Mvh Anneli Djerf

Föredragsafton i
Galleri Garvaregården

Torsdag 14/6 kl 18.00

Brit Uppman berättar om textilkonstnären
Maja Andersson - Wirde, uppväxt i Algutsboda

En av Sveriges främsta textilkonstnärer

Fri entré

Välkomna!

Hus och lägenheter i 
Långasjö

RiksMäklaren
072-312 37 37 

1 1/2 plans villa, 9 rok

Kyrkvägen 29

965 000 kr
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Lindås Långasjö FF

Efter en lång och kall försäsong så är 
vi nu äntligen igång och ska nu åter 
försöka få till en bra säsong. 
Vi hamnade i en Växjö serie som ser otroligt tuff  ut och 
kommer att bli en riktig värdemätare med lag som värvat 
in spelare mer än vanligt. 

Vi lyckades vinna premiären men tyvärr föll vi borta i match 2. 
Nu har vi nästa match hemma i Långasjö på fredag 4/5 och då 
ska vi se om vi kan komma tillbaka på vinnarspåret, men möter 
svårast tänkbara motstånd i seriefavoriten Grimslöv. Truppen i 
L/L ser bra ut och inför årets serie har även vi lyckades bredda 
med ett antal spelare. Två av spelarna Adam Nordström från 
EIS och Samuel Rehn hemvändare ser mycket intressanta 
ut och kommer att göra mycket nytta under året. Annars så 
är det i stort sett samma trupp som var förra säsongen med 
undantag för Jesper Sjöfors som ville testa lyckan i Nybro IF. 
Vi har även i år lyft upp en yngre förmåga från de egna leden 
Valter Regin född 02 som visat stora framsteg.  Han har fått 
känna på A-lags spel under vissa träningsmatcher och gjort 
det mycket bra och visar verkligen att han kommer att bli en 
som vill vara med och hota de rutinerade spelarna framöver. 

Vi har även hunnit med träningsläger i Vanneberga för andra 
året i rad, ett mycket bra läger för att svetsa samman gänget 
utan att behöva åka långt bort. Till sist hoppas jag nu att få 
ner så mycket publik som möjligt på matcherna för att heja 
fram oss till nya segrar och så hoppas vi på en bra säsong när 
vi summerar året. 

Göran Gunnarsson

Fotboll Lindås-Långasjö FF

Div 4 Södra A-lagets matchprogram 2018

18 maj fre kl.19:00 IF Rejban Lindåsvallen
25 maj fre kl.19:00 Åryds IK Långasjö IP
8 juni fre kl.19:00 Alvesta GoIF Lindåsvallen
26 juni tis kl.19:00 Växjö BK Långasjö IP
30 juni lör kl.13:00 Vislanda IF Långasjö IP
13 augusti mån kl.19:00 Slätthögs BoIF Lindåsvallen
24 augusti fre kl.18:30 Växjö Norra IF Långasjö IP
15 september lör kl.14:00 Åseda IF Lindåsvallen
29 september lör kl.14:00 Hovshaga AIF Lindåsvallen

Utv B Torsås matchprogram 2018

27 maj sön kl.17:00 Vissefjärda GoIF Långasjö IP
10 juni sön kl.17:00 Möre BK Lindåsvallen 
8 augusti ons kl.19:00 Emmaboda IS Långasjö IP
12 augusti sön kl.17:00 IFK Påryd Lindåsvallen

26 augusti sön kl.17:00 Bergkvara AIF Långasjö IP
9 september sön kl.17:00 Torsås/Norra Tång Lindåsvallen

 
 

Ring och boka tid inför sommarens alla festligheter. 

 Gör även uppsättningar till bal och bröllop! 
 

Jämna veckor:  Ojämna veckor: 

Mån 11-18   Mån 11-18 

Tis 9-18   Tis 9-18 

Ons stängt   Ons 11-18 

Tor 11-19  Tor 11-19 

Fre 11-17   Fre stängt 

 

Salongen är semesterstängd v. 28, 29 & 30 

// Elina Elofsson 

Kyrkvägen 50, Långasjö 

070-7161450 

Andreas Lennartsson 070 308 77 72

Välkommen till vår butik 
med stängsel och inomgårdsprodukter

Öppet fredagar kl 15.00-17.00

Vi säljer och monterar allt i stängselväg

Återförsäljare för       

Vårdar din skog, utför totalentreprenad
Mer info på hemsidan idealskog.se

Idealskog AB
Flaken 107, 361 95 Långasjö
andreas.lennartsson@idealskog.se
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Klasatorpet
 

2018
 

Öppet 22/6 - 19/8
Alla dagar 9.30 - 18.00

tel 0763-118064

Bokningar Eva Garami
Tel 0471-503 10

Midsommar
firas på Klasatorpet
den 22 juni kl 14.00

Gamla och nya medarbetare hälsas 
välkomna!

För information kontakta Anders och Karin
 tel 0471–50331

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Moning på Klasatorpet 2018.

Valborgsmässofirande i kyrkan och vid Långasjön
Foto Tanja Muratova
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Ansiktsmålning ger glädje
Katt, hund, tiger, fjäril, Spindelman, Batman, drake, 
pirat eller prinsessa träffar vi inte så ofta i vårt liv. Tills 
vi kommer på något roligt och festligt. Då får vi chansen 
att träffa dem alla på en gång! De skrattar, skuttar, busar, 
har det trevligt och är påminner starkt våra barn. Vad är 
det för trolleri? Inget särskilt. Det är bara vardags mirakel 
som kallas till ansiktsmålning. 

Hej! Jag heter Tanja och jag sysslar med ansiktsmålning! Jag 
började med det för 4 år sedan. Och tänker jobba med det 
vidare för att det är en av dem bästa lekar som jag vet. Under 
mitt arbete träffar jag många olika barn. 

Varje av dem har egen personlighet, karisma, karaktär.  Men 
det finns en sak som förenar de alla. De sprider glädje. Och 
jag känner mig helt inspirerad när jag gör dessa känslor ännu 
större. Med hjälp av mina färger, penslar och pennor trollar 
jag.  Inom 5-10 minuter ändrar jag barnens verklighet. Ett 
penseldrag - och det står framför er en liten fin kattunge, en 
skrämmande arg varg, en söt kanin eller en modig superhjälte. 
Barnens huvud är fulla av fantasier och sagor. De älskar att 
känna något ovanligt och magiskt. Och jag misstänker att det 
gäller inte bara barn. Många vuxna har ganska stort intresse 
för att få sina ansikten målade! 

Viktigt! Några tekniska detaljer behöver föräldrar veta innan 
barnen får sin ansiktsmålning! 

Jag använder vattenbaserad ansiktsfärg för barn (allergitestade 
kvalitetsfärger som är lätta att applicera och ta bort bara med 
vatten), tvättar noga svamp och penslar. Jag frågar alltid om ett 
barn har särskild känslig hy. (Om det är så, då rekommenderar 
jag att inte måla ansiktet. Istället för det kan jag måla på händer 
eller axlar som brukar vara mindre känsliga).

OBS! Glöm inte att ta bild på ditt barn med det färdiga konst-
verket på ansiktet! Färger kommer att tas bort och bilden är 
ju förgänglig men med ett foto kan du spara ditt barns glädje 
för evigt.

Välkommen till Tanjas ansiktsmålning! 

Fina Ann med sina fjärilar.                                          

Underbara Ines blev en nyckel-
pigga.

                                    

 
 

 

Välkomna till Nationaldagsfirandet 
vid Långasjön den 6/6 2018 kl 13.00 – 16.00 

• Lådbilsrally - Start 13.00   Obs! Tänk på föranmälan till Johanna C.  070 - 610 66 02  
Tävling sker på egen risk!      Hjälm krävs för att få starta!     Åldersgräns tom åk 6.  

• Servering 
• Internationella kören samt sång av Alva & Lova 
• Barnaktiviteter & Loppis 
• Motorveteranerna visar upp sina ekipage.  
• Avslutning med Lindås Musikkår & Högtidstal 

                                                                           
 / Sockenrådet & Naturvårdsföreningen m.fl. 
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Sjökvällar vid Långasjön
Kom och njut  
av vår fina sjö,  

kaffe med tillbehör 
och fin underhållning

Alltid kl 18.30                                          

Sveriges Nationaldag 
firas vid kyrkan och sjön, 13.00 - ca 16.00. 

(Se annons)

Fredag 6 juni

På cykel till festplatsen 
trubadur Hans Alerstedt. 

CLOWNEN MIKE
För alla som har barnasinnet kvar.
Ev. ytterligare någon överraskning.

Se anslag om ännu inte bekräftad 
programpunkt.

Vid regnväder skyltar vi om alternativ plats 
vid kyrkans parkering.

Glasrikets Ungdomsmusikkår 
spelar i Långasjö kyrka. 

Varmt välkomna!
Sockenrådet

Fika kan köpas av Ethel Svensson till en 
billig penning.

Torsdag 28 juni

Torsdag 5 juli 

Torsdag 26 juli  

Torsdag 2 augusti

Sånger på svenska
Henrik Gottfridsson sjunger till Lotta Odlings-

sons ackompanjemang. 

Torsdag 19 juli  

Musikal och opera 
sjungs av Simon Pettersson.

Torsdag 9 augusti
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Planerade aktiviteter
I skrivande stund planerar vi även en dressyr tävling lördagen 
den 5/5. Där division 1 omgång 2 avgörs.

Söndagen den 6/5 har vi världsartisten Tobbe Larsson känd 
från ponny akuten bland annat.

Vi planerar även dagridläger under sommaren och fler aktivi-
teter så som öppen bana för programridning och i hoppning. 

Den 6/6 kan ni träffa några av våra medlemmar och deras pon-
nyer på ponnyridningen i Långasjö under nationaldagsfirandet.

Den 10/6 är ni välkomna att titta på dressyrhästar och fika 
på hembakade kakor i våran kafeteria då vi håller ännu en 
dressyr tävling. 

Vi vill även påminna om att vi är med i panta mera så vi tar 
tacksamt mot eran pant. Är det ingen i ridhuset så går det lika 
bra att lägga panten i säckar utanför entré dörren.

Är det så att du vill synas finns det ledig reklamplats i ridhuset 
samt sponsor tavlor inne i byggnaden

Vänligen Styrelsen 
gm Jennie Sandman

Hästsportklubben 
har ordet

Vi vill här med presentera lite av våra 
aktiviteter.

Den 29/4 hade vi en dressyr tävling för stora hästar. 21 starter 
från hela länet varav en av våra egna ryttare som representerade 
oss väl. Charlotte Bjelkenbrant på hästen Cosmassie som red 
på 62,83% Tyvärr hamnade hon precis utanför placering men 
stort grattis till en fin ritt.

Efter den Lokala tävlingen höll vi en Pay and ride. Där man 
betalar för att få öva att rida programridning för domare och 
bli bedömt samt få lite bra tips av domaren efteråt. 

Detta var mycket uppskattat och tre av våra medlemmar ser 
vi på bilder här.

Tre riktigt bra rundor. Grattis tjejer!

Till vänster Neele Schumacher och ponnyn Gipsy, Alma Kennemar 
och Elektra, Jonna Svensson och Doc.

Från vänster Jonna Svensson på sin ponny Doc, Neele Schumacher på 
sin ponny Gipsy och Alma Kennermar på sin ponny Elektra.

 
 

 

 

 

 

ÅRETS LÅDBILSRALLY!! 
Nationaldagen 6/6 kl 13.00 vid 

Kyrkbacken. 
Tävling sker på egen risk! 

Hjälm krävs för att få starta. 

Åldersgräns tom åk 6. 

Anmäl dig till Johanna C. 070 61 06 602 senast 31/5! 

VÄLKOMNA önskar vi i Långasjö Sockenråd   



Träskoposten nr 2 201812

Långasjö i våra ögon
En levande landsbygd med engagemang, framåtanda och 
entreprenörskap! Ja, så står det på socknens hemsida och 
till skillnad från innehållet i en del andra ”slogans” är den-
na beskrivning alldeles sann enligt textförfattaren. Vilket 
härmed ska ledas i bevis genom denna lilla betraktelse 
över vår grannsocken! Så slicka i er, ni Långasjöbor som 
gjort och gör bygden till vad den är!

I mitten av 90-talet förverkligade jag och min man, till vardags 
boende i Växjö, den klassiska drömmen om ett torp på landet. 
Vi köpte en röd liten stuga med vita knutar mitt i utvandrar-
bygden, omgiven av granskog, glittrande insjöar och slingrande 
grusvägar som kantades med kohagar, små byar och ett och 
annat större samhälle. Ett av dessa är Långasjö som vi under 
årens lopp kommit att bli mer och mer imponerade av. Senaste 
gången var för övrigt när jag inför författandet av denna text 
satte mig ner och punktade upp vilka saker i bygden jag ville ta 
med, och listan bara blev längre och längre … Så vad börjar jag 
med? Ja, kanske med vårt allra första intryck när vi passerade 
gränsen till vår grannsocken och i långsam takt åkte genom 
samhället. Husen, kyrkan, sjön, omgivningarna – det mesta 
var en fröjd för ögat när vi såg oss omkring! Så småningom 
upptäckte vi också hur mycket detta samhälle med omnejd hade 
att erbjuda vad gäller allt från service till sevärdheter.

Sparbank (som handhar kontanter, bara en sådan sak!) skola 
och servicehem, lanthandel och handelsträdgård, caféer och 
kultur, vandringsstråk och vandrarhem, föreningsliv och 
företag – här tycks det mesta finnas för både invånare och 
besökare. Som representanter för den sistnämnda gruppen har 
vi under årens lopp provar på en hel del och funnit det gott i 
både bildlig och bokstavlig bemärkelse, inte minst våfflorna i 
hembygdsstugan! I denna stuga har vi också kompletterat vårt 
torp med allt från glittrande änglar till blommiga brickor genom 
lotteriet som storligen förnöjde vår dotter när hon var liten och 
fick välja ut vilken vinst hon ville ha. Samma dotter älskade att 
besöka Klasatorpet med sina ponnyhästar, slänggungor och 
utvandrarhistoria, en uppskattad utflykt som företogs varje 
sommar. En annan traditionsfylld tur var den till växthusets 
”tomatjour” där vi sedan dess fyller på vårt tomatförråd och 
köper amplar till släktens födelsedagsbarn. För varje år har vux-
enaktiviteterna av naturliga skäl också ökat i omfattning, vilket 
bland annat inneburit att vi traskat runt sjön och numera kan 
det mesta om bygdens insatser för att hålla den öppen, besökt 

 
Ljusmarschall som visar vägen till Harebo julmarknad.

Vi erbjuder frukostbuffé , lunch och ala 
carté meny med fullständiga rättigheter. 

Lunchmeny och öppettider se vår hemsida 
www.hotell-amigo.se

Vi arrangerar även fest- och högtidsmåltider.

Ring gärna för catering av våra goda Smörgåstårtor 
samt Bufféer till alla tillfällen.

Tel 0471- 125 50   fax 0471-330 50
e-post  mail@hotell-amigo.se

 www.hotell-amigo.se
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sjöcaféet och spanat efter fåglar från fågeltornet. Vi har stått 
utanför kyrkan och tjuvlyssnat på avslutningen av Cajsa-Stina 
Åkerströms konsert (ett evenemang som vi gärna besökt och 
betalat entré till om vi vetat att det skulle äga rum), gått på 
vernissage på Galleri Garvaregården och köpt konsthantverk 
i Butik Norregård en bit utanför samhället. Ett samhälle som 
dessutom lyckats frambringa konstnärer och författare som 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen och Gertrud Lilja, ja, ett sådant 
samhälle måste ha något visst! Och när vi nu ändå kommit in 
på ”kvinnor och kultur” och temat i detta nummer är konst 
och litteratur, kan jag ju inte låta bli att tipsa om mina egna 
böcker …

Åren 2002-2012 utkom min skönlitterära serie om systrarna 
Andersson och deras barn/barnbarn/barnbarnsbarn (Siden, 
sammet, trasa, lump + ytterligare nio delar), en släktkrönika som 
sträcker sig från 1899 till 1999. Idén till böckerna föddes i vårt 
torp under en semester när jag gick och funderade på vad jag 
skulle skriva härnäst. Plötsligt ”såg” jag en elvaårig torparflicka, 
Elin Andersson, komma gående på den dammiga grusvägen 
i sin blårutiga klänning. En flicka som inte gav sig efter att 
första boken var skriven, nej, hon ville fortsätta vandra och 
ta sina systrar och sedermera barn och barnbarn med sig in i 
det nya seklet, berätta om vardagsliv och livsvillkor, arbete och 
helg, drömmar och mål – allt i relief  till samhällsutvecklingen 
under 1900-talet. 

Handlingen i böckerna utspelar sig till största delen mitt i 
utvandrarbygden med en och annan avstickare till Växjö, 
och även om författaren tagit sig vissa konstnärliga friheter 
är det lätt att känna igen sig i regionen. (Bland annat firas det 
midsommar i Långasjö i slutet av 1940-talet …) Lite kuriosa i 
sammanhanget är att serien skrevs som barn- och ungdoms-
litteratur men visade sig läsas av minst lika många vuxna, både 
enskilt och i studieförbund och bokcirklar, vilket innebär en 
målgrupp från ca 11 år och obegränsat uppåt. Varje bok kan 
läsas fristående men som släktkrönika bildar den en helhet i 
tidsföljd.

Trevligt nog uppmärksammades böckerna i riksmedia och 
olika litterära sammanhang, och nu har alltså turen kommit till 
Träskopostens läsare! För den som vill följa Elin Andersson 
och hennes anförvanter finns serien på de flesta bibliotek (bl.a. 

i Tingsryd, Emmaboda och Lessebo) och kan beställas/köpa 
i nätbokhandeln och fysiska bokhandlare. 

För egen del kommer vi att fortsätta njuta av Långasjö och dess 
omgivningar där den senaste upptäckten var en alldeles för-
tjusande julmarknad i Norra Harebo! Dock består ju tillvaron 
som bekant inte enbart av rosor så avslutningsvis kommer här 
även lite ”ris” i form av saknad efter det som en gång var … 
Ja, vi saknar auktionerna i Långasjö där större delen av torpets 
inredning en gång införskaffades, vi saknar restaurangen där 
vi kunde äta god mat när vi tröttnade på barkbrödet i torpet, 
vi saknade hembygdsstugans våfflor förra sommaren och vi 
saknar korsordet i Träskoposten, denna annars så eminenta 
tidning som redaktionen skall ha all heder av!  

Solveig Olsson-Hultgren
författare och torpare

Serien om de småländska systrarna Andersson. 
Släktkrönika i tio delar.
Siden, sammet, trasa, lump. (Bonnier Carlsen, 2002) Utspelar sig 1899
Arbetets döttrar. (Bonnier Carlsen, 2003) Utspelar sig 1903/1904
Drömmar av glas. (Bonnier Carlsen, 2004) Utspelar sig 1917
Nya tider. (Bonnier Carlsen, 2005) Utspelar sig 1921
Det fjärde rummet. (Opal, 2006) Utspelar sig 1932
Skärvor av kristall. (Opal, 2007) Utspelar sig 1938/1939
Roller och ridåer. (Opal, 2008) Utspelar sig 1949/50
Spränga gränser. (Opal, 2009) Utspelar sig 1956
Revolternas år. (Opal, 2011) Utspelar sig 1968
Fyra systrar. (Opal, 2012) Utspelar sig 1975/1999

 

Solveig Olsson-Hultgren
Fotograf: Morgan Larm

Kyrkan i Långasjö.

Axplock av bokserien.



Träskoposten nr 2 201814

Beredskapsveckan 2018
Är du förberedd att klara om världen vänds upp och ner 
och vad gör du om krisen eller kriget kommer?

Detta är temat för den nationella informationskampanj med 
namnet Krisberedskapsveckan som genomförs vecka 22,  
mellan den 28 maj och 3 juni.

I Emmaboda kommer vi att genomföra ett antal olika 
aktiviteter. Du får möjlighet att träffa en specialist och 
ställa frågor. Vi kommer att ha krislådor utställda på 
olika platser i kommunen, bibliotek, allaktivitetshusen, 
kommunens Besökscenter . 
Vi kommer även att finns på plats på Emmaboda flygbana 
vid Flygets dag den 2 juni.

Detta kan vara bra att ha hemma i en krislåda
För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att 
tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. 
Om du skulle bli isolerad på grund av smitta eller hårt väder, 
långt elavbrott eller någon annan katastrof  behöver du ta hand 
om dig och dem runt omkring dig extra väl. Du behöver också 
kunna komma i kontakt med anhöriga och ta del av information 
från medier och myndigheter.

Nedan ser du en checklista över saker som kan vara bra att ha 
i en krislåda för att du ska kunna klara dig på egen hand ett 
tag. Allt på listan går fint att skaffa i förväg. Det är svårt att 
göra en exakt lista som fungerar för alla. Fundera därför på 
vad och hur mycket just du behöver. Tänk på att alla i hushållet 
ska räknas med, även husdjur.

VA T T E N  O C H 
MAT
- Dunkar att ha vatten i (i genomsnitt använder vi normalfallet 
160 liter/dygn. För att dricka och laga mat behöver man med 
10 liter/person och dygn)

- Campingkök och bränsle, t ex T-röd för spritkök

- Mat som klarar rumstemperatur ex konserver, soppor, torkad 
mat, knäckebröd, kex, godis

VÄRME OCH LJUS
- Extra element eller värmare, som t ex drivs med fotogen

- Sovsäck, filtar och varma kläder

- Fotogenlampa och bränsle

- Tändstickor

- Stearin- och värmeljus

- Ficklampa och extra batterier

KOMMUNIKATION
- Telefonlista på papper Kom ihåg: 113 13 är samhällets infor-
mationsnummer vid stora olyckor och kriser

- Radio med vev och solceller

- Vevladdare till mobilen

ÖVRIGT
- Husapotek med det viktigaste

- Hygienartiklar som fungerar utan vatten, t ex tvättlappar

- Kontanter

Weronica Stålered 
Emmaboda kommun

Hembygdsföreningen har 
haft årsmöte
Långasjö Sockens Hembygdsförening höll sitt årsmöte 
i Sockenstugan söndagen 18 mars med 32 medlemmar 
närvarande. 2017 var föreningens 82-a verksamhetsår. 

Föreningen hade vid utgången av året 97 betalande medlem-
mar. Det innebär en minskning från 376 ständiga medlemmar 
året dessförinnan. Samtliga ständiga medlemskap upphörde 
vid utgången av 2017. Arbetet med att rekrytera medlemmar 
för 2017/2018 fortsätter under 2018. 

Styrelsen omvaldes och ser under 2018 ut på följande sätt: 

Stig Hermansson, Långasjö (ordf)

Anders Einarsson, Kallamåla (v. ordf) 

Kjell Karlsson, Harebo (sekr) 

Eva Garami, Sibbahult (v. sekr) 

Karin Einarsson, Kallamåla, 

Göte Svensson, Parismåla,

Nils Adolfsson, Långasjö

Karl-Erik Lennartsson, Långasjö

Ann-Helen Johansson, Brunamåla

Suppleanter: Britt-Marie Claesson, Långasjö, Viktor Örnberg, 
Långasjö och Marie Bergh, Karsamåla. 

Efter sedvanliga förhandlingar berättade Monika Eriksson, 
Tingsryd kring ”Saga och sanning om människor i Långas-
jötrakten”, utgående från studier vid Folkrörelsearkivet i Lund. 
Årsmötet fick ta del av ett 10-tal intressanta berättelser kring 
olika personer och händelser i Långasjö socken och dess om-
givningar för länge sedan bl.a. Peter Målare (Skallebo), Johan 
Magnus (Skurebo), Ingel Persson (Brunamåla), Läsar-Lena 
(Skallebo), Greva-Fia, Hultas Hage, Skräddare Sax, Pål o Per 
(Brunsmåla) och Ringa-Britt Gråå (Algutsboda).

Fastigheterna
Hembygdsföreningens byggnader är f.n. i mycket gott skick 
efter flera år av förbättringar och underhåll. Därför har inves-
teringarna och underhållet på fastigheterna kunnat hållas inom 
begränsade ramar under 2017. 

Bland investeringarna märks en breddning av vägen upp till 
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Klasatorpets reception, en 50 meter lång gärdsgård väster om 
ingången (utvidgning betesområdet), en brunnssving i gärdet, 
fårnät uppsatt bakom ladugården, ny kamin i Guldgrävarstugan 
och ett nytt mobilt telefon-abonnemang (kort) till Klasatorpet. 
Det mesta arbetet har klarats av egna, ideella krafter.

Fattigstugan är sedan 1 januari 2017, uthyrd till Finn Bergstrand 
(med sonen Bo). 

Hembygdsstugan var stängd under sommarsäsongen 2017. 
Det har inte varit möjligt att finna någon ansvarig för verk-
samheten, inte heller de föreningar som tidigare fått bidrag 
från serveringen har anmält något intresse.

Vandrarhemmet är sedan flera år uthyrd till Eva Garami, som 
under 2017 också tagit över hembygdsstugans roll vad gäller 
servering av kaffe och våfflor.

Ekeboryd Naturreservat är numera taxerad som lantbruksenhet 
med Länsstyrelsen som huvudman.

Aktiviteterna på Klasatorpet
Klasatorpet har varit öppet för besökare varje dag under pe-
rioden 23/6 – 20/8 kl 09.30 – 18.00.

Arbetet har organiserats som de senaste åren med ansvariga 
och en kommitté.

Ett 50-tal medarbetare har deltagit som turistvärdar och i ar-
betspass. Ca 3 600 besökare har kommit till Klasatorpet under 
året som enskilda turister, midsommarfirare eller som buss-re-
senärer, vilket är en ökning jämfört med de senaste två åren. 

Årets klasatorpsresa gick till norra Skåne och Göingebygden 
med besök i Osby (Börjes Konditori och BRIOS Lekoseum), 
Örkelljunga/Ekna (Ingeborrarps museipark) och Södra Hoka 
utanför Karlshamn (Kyrkans Stiftsgård).  

Årets midsommarfirande på Klasatorpet kunde genomföras i 
strålande solsken. Drygt 250 personer uppskattas ha sökt sig 
till årets firande med sedvanlig dragspelsmusik, sång och lekar.  
Fina hemvävda vinster var skänkta till föreningen, vilket gjorde 
att de 300 lotterna som införskaffats kunde säljas rekordsnabbt. 
Ett stort tack till de personer som skänkt vinsterna.  Många var 
engagerade i detta arrangemang och även dess förberedelser, 
som i år även uppmärksammats av lokalpressen. Klasatorpet 
är rätt miljö att fira midsommarafton på.

Aktiviteter på Skördemässan
I år deltog föreningen även i årets Skördemässa i oktober. Tio 
gamla föremål hade ställts ut i Liljarummet i Sockenstugan. 
Gästerna inbjöds att gissa namnet alternativt användningen 
för resp. föremål. Resultaten rättades direkt och tre pristagare 
presenteras senare i kyrkan och även i ett kommande nummer 
av Träskoposten.  

Vandrarhemmet 50 år 
Pingstdagen 20 maj blir det stora festligheter i Långasjö med 
gångedag, statyinvigning och 50-årsfirande av Vandrarhemmet 
med program hela dagen. I Vandrarhemmet blir det tal, sång, 
minnesbilder, filmvisning, tårta och kaffe, som hembygdsför-
eningen svarar för.

Statyn av Gertrud Lilja och Elisabeth Bergstrand Paulsson, 
som EPB-sällskapet håller i, ska samtidigt invigas och placeras 
inom föreningens område.

Ny hemsida
Långasjö hembygdsförening har tagit fram en ny hemsida, som 
kontinuerligt kommer att uppdateras. Besök den gärna. Den 
hittas på adress http://www.langasjo-hembygdsforening.se/

Stöd till olika projekt
Hembygdsföreningen har under året bidragit ekonomiskt till 
framtagningen av statyn och tryckningen av Ulvamo-boken 
(500 ex).

  

Stöd Hembygdsföreningen
Genom att gå med i hembygdsföreningen kan du stödja och 
påverka verksamheten.

Medlemsavgiften är 75 kr och gäller både 2017 och 2018. 
Medlemmar går fritt in på Klasatorpet. Du som ännu ej gjort 
det - Betala gärna på bankgiro 5454–8680 eller Swish 1 235 
559 547. 

Skicka med texten ́ Medlemsavgift´ och gärna även din e-post-
adress. 

    Kjell  Karlsson
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Galleri Garvaregården
En oas för konst och kaffe

Att åka runt till olika konstgallerier hör sommaren till. 
I vanligen väldigt vackra miljöer finner man en oas för 
själen, en plats där man på ett opretentiöst sätt kan möta 
etablerade konstnärer, men kanske än mer de som be-
finner sig i början på sin karriär. Det är det som gör en 
gallerirunda så rolig. Den är oviss, full av spännande ny-
heter, aha-upplevelser – och en och annan trött gäspning. 

Gallerier är också viktigare kulturförmedlare, eller som Britta 
Fransson, initiativtagare och ansvarig för Galleri Garvare-
gården i Långasjö säger: ”Vi försöker bidra till den levande 
landsbygd som alla talar om och önskar sig med vårt galleri.”

Tillsammans med sin man Jan-Erik lägger on ner ett stort ar-
bete för att ge konstnärer från när och fjärran en möjlighet att 
visa sina verk för en större allmänhet. Galleriet är inrymt i en 
gammal ladugård, pietetsfullt restaurerad med grova takbjälkar, 
breda golvplank och vitmenade väggar.

Under juni, juli och augusti arrangeras tre utställningar inom 
måleri, tusch och teckning, skulptur, glas och keramik. Varje 
sommar kommer ca 1000 besökare, många från Tyskland och 
Danmark. 

Galleriet stödjer också lokala hantverkare. I en liten butik i 
anslutning till själva utställningshallen kan man handla deras 
produkter, men också böcker och konstkort.

För de som besöker galleriet finns kaffe med dopp att köpa, 
och en möjlighet att koppla av en stund mitt i Långasjö kyrkby, 
njuta av en vacker trädgård och damm.   

Britta berättar att ”Sommarens utställningar börjar i juni med 
Tommy ”TC” Carlsson och Larissa Stenlander. 

Under juli månad visas tuschmålningar av Anders Överström 
från Stockholm.

I augusti kommer två konstnärer från Danmark, Mille Sonder-
gaard, måleri & grafik och Daniel Olivares, skulptur.

Dessutom kommer Brit Uppman till galleriet i juni och berättar 
om en av Sveriges främsta textilkonstnärer, Maja Andersson 
som är uppväxt i Algutsboda. Hon har skapat många fantas-
tiska kyrkotextilier”. 

Gunnar Alsmark



Träskoposten nr 2 2018 17

Mundekulla Folk&Jazzdagar 16–17 juni 2018   

- In the spirit of  Lars Gullin –

Den fjärde maj 1928 föddes Lars i den lilla socknen Sanda 
på Gotland. Pappa stinsen Viktor lärde Lars dragspel 
och allt om rytmer lärde han från tågrälsens dunkande. 
Fåglarna i skogen blev de höga tonerna och trädens sus, 
klangerna som fyller ut. Och bakom allt havets dova brus 
i basen. – Så kanske det var när han växte upp, sorken. 

Han som så småningom blev en av de stora jazzgiganterna, 
en av Sveriges första internationella jazzstjärnor. En stor mu-
siksjäl med en enastående ton i barytonsaxen och en förmåga 
att prata med varje ton, från djupet. Men barnets lekfullhet 
bar han med sig. Det hörs i tonerna som leker i improvisation 
och i öppenheten för nya och andra uttryck. Fäbo-jazz fnös 
kritikerna, men känslan för att ta in den nordiska tonaliteten i 
jazzen blev en framgång, inte minst internationellt.

Med inspiration från denna stora musikartist och med influ-
enser från kultur och traditioner från lokalsamhället runt Em-
maboda och i glasriket har vi velat skapa en festival på högsta 
nationella och internationella nivå med folkmusik, jazz och 
musik i gränslandet däremellan. En levande musik i en levande 
bygd med naturen runt knuten. I år uppmärksammar vi särskilt 
att Gullin skulle ha fyllt 90 år och vi gläds åt ett nytt samarbete 
med Emmaboda kommun och Vilhelm Moberg-sällskapet. I 
Vissefjärda, Gullins hembygd sina sista 10 år i livet, blir det 
en konsert där vi ska få höra världsmästaren på munspel Filip 
Jers, göra en konsert. Det ryktas t om om att han skall försöka 
spela på Mobergs eget instrument. Denne lär ha sagt: Om du 
har ett munspel i fickan så är du aldrig ensam! En kokpunkt 
för 3 ypperliga konstnärer – Gullin-Moberg-Jers.

Konserterna under fok&jazzdagarna bjuder unika möjlighe-
ter till konserthändelser som kanske bara sker en enda gång. 
Publiken får möta musiken och musikerna nära och äkta i en 
miljö som inbjuder till en helhetsupplevelse. Festivalens hjärta 
och utgångspunkt är Mundekulla Retreatcenter i Långasjö där 
huvudkonserterna sker lördag kväll 16 juni. Anna&Elisabeth 
dimper ner på scenen mitt i skogslandskapet i vårt lilla Lång-

asjö. Två tjejer som gjort sig ett namn i hemlandet USA för 
sitt sätt att väcka gamla sånger och låtar till liv. De spelar old 
time-musik på ett sätt som känns tidlöst. De har lyckats fånga 
en bred publik, både gamla och unga, och förvandlat musik 
ur modet till något urmodernt. 

Sen kommer fantastiska 
Magnus Lindgren som både 
överraskande och helt rätt-
mätigt blivit utnämnd till 
2018 års Gullinsstipendiat. 
Med sig på scenen har han 
Eva Kruse (Tyskland) som 
spelar kontrabas och Chris-
tian Jormin som spelar både 
slagverk och piano. Vi kan 
lova att ingen kommer att bli 
oberörd av deras spelglädje, 
fantasi och förmåga att ut-
trycka sig på sina instrument. 
Magnus har lyckats hitta en 
lucka i sin välfyllda interna-
tionella turnékalender och 
kommer till vår festival. Det 
är faktiskt rätt otroligt!

Avslutningsvis blir det konserter 17 juni i både Älmeboda 
kyrka i Rävemåla och i Bräkne Hoby kyrka i Blekinge. Där 
bjuder vi på konserter med fokus på sång. Det känns viktigt 
att vi möter så fint intresse från kulturinstanser runt oss, så 
vi kan samarbeta och nå ut i olika typer av lokaler och i olika 
typer av sammanhang. Rummet och platsen blir medskapare 
tillsammans med både publik och artister. Folkmusiken och 
jazzen är en riktigt levande musik som skapas i ett nu. Musi-
ken passar för alla åldrar och hela festivalen är helt drogfri. På 
Mundekulla kommer man att kunna köpa både mat och dryck, 
och vi slår gärna ett slag för vår ”Drink and drive-bar” med 
enbart alkoholfritt vin och öl mm. 

Vår festival vill gärna även erbjuda en möjlighet till fördjupning 
i något område inom jazz eller folkmusik. I år bjuder Christer 
Skoog, ordförande i Jazzklubben i Emmaboda, in till en musi-
kalisk föreläsning om Gullins musik. Detta sker på Mundekulla 
på söndagens förmiddag.

Mer om hela programmet och information om biljetter mm 
går att läsa på www.mundekullajazz.se

Våra samarbetsparter är Emmaboda kommun, Länsmusiken i 
Kalmar och Blekinge, Musik i syd, Vilhelm Moberg-sällskapet, 
Vissefjärda, Älmeboda och Bräkne Hoby församlingar och 
Sensus. 

Vill du veta mer om Mundekulla och se något av verksamheten, kom 
gärna till Öppet hus lö 9 juni!
  Gunnel Mauritzson

producent Mundekulla Folk&Jazzdagar

                            Eva Kruse 

Magnus Lindgren
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Med en vilja av järn              
– och penslar av stål
Denna lätt lekfulla rubrik rymmer två perspektiv. Det 
första handlar om personen Anna Franksson, som sedan 
2012 driver Annas Art Street Tattoo, en tatueringsstudio i 
centrala Emmaboda. Det andra handlar om hennes konst-
närliga utövning, om tatuering som hantverk.  Eftersom 
tidningens tema denna gång är konst och litteratur väljer 
jag att betona det senare. Dessutom är Anna redan rätt 
känd och omskriven i kommunen. 

Trivs bäst när något händer
Men alla våra läsare bor inte i bygden, hur skulle det se ut, så 
här kommer lite bakgrundsfakta. Anna föddes 1985 och växte 
upp i Bredalycke, i nordvästra hörnet av Långasjö. Som så 
många tjejer i socknen hade hon egen häst men intresserade 
sig också för hästkrafter på fyra hjul. Bland annat valde hon 
som projektarbete inför studentexamen att renovera och mo-
tivlacka en gammal Volkswagen-bubbla. Hon skrev också en 
uppsats om tatuering och på en skolresa till England tatuerade 
hon sig för första gången, 15 år gammal. ”En ren rebellgrej”, 
säger hon med ett skratt.

”Jag ville hela tiden arbeta med något konstnärligt, men det är 
ju också viktigt att kunna försörja sig. Så i flera år jobbade jag på 
Södra (sågverket i Långasjö) samtidigt som jag läste allt jag kom 
över om tatuering. Snart nog fick jag också gå som lärling hos 
Diego Hernandez i Kalmar, en av landets skickligaste tatuerare, 
enligt mig. Och för åtta år sedan valde jag att lämna en säker 
inkomst för att kunna leva min dröm. Det var osäkert först 
men nu, efter några tuffa år, går det bra. Det gäller att kämpa, 
att visa vad man vill. Det är då man växer som människa.”

                      
Anna Franksson.

Årets Kristina
Att växa som människa handlar mycket om engagemang och 
empati, om förmågan att bry sig. Vid sidan av tatueringsarbetet, 
som är Annas levebröd, har hon i flera år på Alla hjärtans dag 
haft en insamling till förmån för Cancerfonden och mot psykisk 
ohälsa. Hon sitter också i juryn till Åke Franssons kulturpris, 
där ungdomar mellan 15-25 år kan söka ett stipendium på 
5000 kronor.

Alice Larsson i tatueringsstolen, lugn och cool.

De senaste åren har Annas julmarknad hemma på Konsulgatan 
i centrala Emmaboda blivit både ett uppskattat inslag i julfi-
randet och av vikt för kommunen. ”Julmarknaden är bara tre 
timmar en gång om året, men själva arbetet med att engagera 
lokala företag i samband med marknaden börjar jag med redan 
på sommaren.”

För att visa sin uppskattning valde Emmaboda kommun Anna 
till årets Kristina ”för hennes engagemang med insamlingar för 
goda ändamål och som arrangör av en uppskattad julmarknad.”

”Det känns så himla kul och det betyder jättemycket för mig”, 
säger Anna. ”På något sätt är det en bekräftelse på att man 
gör något bra.”

Gammal konstform
Historiskt finner vi olika former av tatueringar i nästan alla 
kulturer. När ismannen, bergsvandraren som omkom i Alper-
na för 5300 år sedan, hittades hösten 1992 hade han över 60 
tatueringar på sig. Det första skriftliga beviset på förekomsten 
av tatueringar sägs vara Moseböckerna, där man tar avstånd 
från bruket. Så står det t.ex. i 5.e Mosebok 14:1. ”I skolen icke 
rista några märken på eder.”

Från 1500-talet och framåt, när västvärlden vidgas genom 
kolonialism, inspireras vi av nya tatueringsformer från Söder-
havet och andra för oss exotiska platser. Begreppet tatuering 
kommer t.ex. från ”tatau” på tahitiska. 

Under andra hälften av 1800-talet upplever tatuerandet en 
blomstring i Europa. I förnäma kretsar, bland adel och ex-
centriska borgare, grasserade vid den här tiden en fullständig 
tatueringsmani. 

                            Hund på bröstet.
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Bransch med blandat rykte 
Under 1900-talets första hälft sjönk bruket av tatueringar allt 
djupare ned ”i samhällets lägre lager”. 

Förbrytare och fängelsekunder, prostituerade och sjömän blev 
de vanligaste kunderna, ett faktum som speglar mångas bild 
även idag. 

Från min egen skoltid minns jag båtresorna från Malmö över 
till Nyhamn, där tvivelaktiga tatuerare försökte locka överför-
friskade svenskar att göra något en del djupt kom att ångra. 
Också idag brottas branschen med oseriösa utövare, framför 
allt på semesterorter runt om i världen, men också i Sverige. 

I tidens anda kan vem som vill enkelt gå in på nätet, googla på 
”Bli din egen tatuerare” och köpa ett ”gör det själv-kit” för en 
billig penning. De verkliga kostnaderna kan komma surt efter, 
när den ros som skulle blomma för evigt vissnar, infekteras 
och akut måste åtgärdas. ”En del av dem stöter jag på när de 
kommer till mig för att få professionell hjälp”, säger Anna. 
”Men tyvärr kan det vara nog så svårt att rätta till ibland!”

                  Rödhake.

Färgsprakande – och sterilt
Det finns inga formella krav på utbildning i Sverige. ”Men 
jag vill kunna sova gott om natten. Därför är jag också med i 
Sveriges registrerade tatuerade (SRT), en ideell förening som 
arbetar för branschens bästa såväl som för kundernas trygghet.” 

Som medlem förbinder man sig att jobba efter socialstyrel-
sens gällande regelverk, färglagstiftning och rådande standard 
gällande utbildningskrav. SRT har också gett ut Vägen till att 
bli tatuerare, en handbok där man presenterar arbetsmetoder 
för att trygga kvalitet, säkerhet och framför allt hygien och 
smittskydd.

Medan vi pratar visar Anna mig runt i studion, som ger ett både 
familjärt och kliniskt intryck. I mitten står en tatueringsstol 
med en hydraulisk pump för att justera höjd och ryggstödets 
lutning. Benstöden kan enkelt ställas in i höjd och vridas upp 
till 90º. Armstöden är roterbara och justerbara i höjd. För att 
nu bara nämna en del av alla finesser. 

Sedan tittar vi på tatueringsmaskinen och på alla de olika nålar 
av stål som ligger i sterila förpackningar i en lång rad lådor. 
”De är mina penslar”, säger Anna. De har olika bredd och 
ställbart djup för att färgen skall komma på rätt nivå under 
huden. Tatuerar man för ytligt kommer bläcket snabbt att 
försvinna. Går man för djupt kan det orsaka onödig smärta 
och s.k. "blowouts" som gör linjerna oskarpa och även kan ge 
ärr i tatueringen så den blir upphöjd.

Att bygga en bild
Men en aldrig så god yrkesskicklighet räcker inte för att bli en 
bra tatuerare. ”Det kanske viktigaste av allt är att skapa en god 
relation”, säger Anna. ”Att få personen att känna sig trygg, både 
inför själva utförandet och inför skapandet av den bild de för 
kanske resten av sitt liv ska bära på sin kropp.

Många kunder har helt klart för sig vilken tatuering de vill ha. 
Andra behöver hjälp och då ber jag dem gå hem och googla 
fram tänkbara bilder. Sedan sätter vi oss tillsammans och skissar 
på olika alternativ och möjligheter. Alla bilder passar inte alla 
kroppar. Och var på kroppen man kan sätta bilden har också 
med personens muskler och kroppsbyggnad att göra. 

Sedan är det viktigt att fundera över vad personen vill med 
sin tatuering. Jag brukar säga att man inte ska tatuera sig efter 
kläderna, utan köpa kläder efter taueringarna. Helst vill jag göra 
något som uttrycker en bestämd tanke, ett personligt budskap 
hos den som bär tatueringen.” 

Estetik och moral
Estetiskt finns det inga gränser för vad man kan uttrycka 
genom tatueringskonsten. Men väl moraliskt. För Anna är 
rågångarna tydliga. Jag gör inga tatueringar på ansiktet, inte 
heller några på kroppens intimare delar. Och kommer det nå-
gon som vill ha t.ex. ett hakkors säger jag nej. Detsamma gäller 
homofoba budskap. Och naturligtvis måste alla vara över 18 år.

Ingen kund är den andre lik och det gäller att ta god tid på sig. 
Se vad de orkar, lyssna in vad de känner, om de vill vänta med 
vissa beslut etc.  Stora heltäckande motiv, något som blivit allt 
vanligare, kräver återkommande sittningar. Mer än två, högt 
tre timmar åt gången ska man inte ha. 

”Konstnärligt försöker jag utveckla mig hela tiden. Just nu 
jobbar jag mycket med realistiska motiv, gärna djur och växter. 
Men jag strävar efter att kunna göra barnporträtt, dvs. tatuera 
in en porträttlik bild av en förälders barn. Och det är inte lätt. 
Särskilt inte eftersom föräldrar nog är den hårdaste jury man 
kan ha.

            En kvinnas ryggtavla.
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                        John Lennon.

Kroppens graffiti
Redan i början av 1900-talet betraktade många kulturforskare 
tatuering som ett slags konsthantverk. På 60-talet var man, inte 
helt oväntat, mest intresserad av vem som tatuerade sig, från 
vilka samhällsskikt de kom. En välkänd etnolog skrev t.ex. 
om tatueringskonsten bland svenska soldater, om ”perenn 
popkonst på kroppen”, som han uttryckte det. 

Idag är tatuering en viktig del i vår kroppsfixering, vid sidan av 
att träna, äta rätt, se snygg ut. I sin idérika bok Tatuering – ett 
sinnligt äventyr (1997) skriver etnologen Birgitta Svensson; 
”En tatuering är både ett spännande äventyr som gör att man 
framträder i mängden och ett slags graffiti, som levandegör 
kroppen.”

Just ordet sinnlig får mig att tänka på den hissnande resa 
inte minst kvinnor gjort de senaste 100 åren. En resa som i 
Långasjö inneburit en närmast ultimat motsats till Elisabeth 
Bergstrand-Poulsens strikta kvinnoideal, med dess strama, i 
svart heltäckande kläder. 

Då var sinnlighet synd. Idag uppmuntras både kvinnor och män 
att exponera hud och hår, ofta iögonfallande, ibland ekivokt.

Gunnar Alsmark
Litteraturhänvisning
[1] Rehnberg Mats1967: Vad ska vi göra med blanka gevär. Stockholm

Bo Bergstrand 
- under intensivt arbete kan utveckling ske

Bo Bergstrand har vid några tillfällen gett Träskopos-
tens läsare analyser av Elisabeth Bergstrand-Poulsens 
målningar. Bo är själv både konstnär och konstvetare. 
Elisabeth var hans farfars syster. Sedan en tid tillbaka är 
Bo bosatt i Torsås, där han undervisar på Kulturskolan. 
Då och då besöker han Långasjö, särskilt sommartid.

Bo är anspråkslös. - "Jag hoppas att någon ska tycka om mina 
målningar. Det är viktigt  att ha kontakt med andra som målar. 
Det är en bra idé att dela ateljé, vilket jag gjort under många 
år. Under de rätta omständigheterna kan en utveckling ske, t 
ex under intensivt arbete eller när man sett en bra utställning. 

En av de bästa utställningar jag sett på senare år är Laris 
Strunke på konstakademien i Stockholm. Han för måleriet 
in i nutiden,vilket är sällsynt, då det ju finns så mycket annat, 
digitalt uttryck, som tar plats." säger Bo.

Annika Hjalmarsson

Om släktskapet med Elisabeth
- "Klart att det är spännande med släktskapet till Elisabeth. 
Hon var modig som tog sig fram som kvinna och konstnär. Jag 
behöver ju inte gilla allt för det, men det tycks finnas mycket  att 
upptäcka, mycket som är bra. Hennes liv och konstnärskap  har 
uppmärksammats av sällskapet. Det har väckt mitt intresse."

Målningen soptunnan
Soptunnan finns utanför IOGT- NTO huset i Torsås. Sop-
tunnan är  grön, kan rullas omkring. Det är något grafiskt i 
uttrycket jag eftersträvar, paneler, fönster och takfall. Samti-
digt kan jag ge soptunnan volym. Målningen var med på min 
utställning på Torsås bibliotek feb 2018.

Bo Bergstrand

Soptunnan.

Laris Strunke f  1931 - Ur sviten snöbrygga.
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Fotografi som konst
Bilder - de finns runt omkring oss. Vi ser dem överallt. 
Vi har vant oss vid att de finns. Nu förtiden är det svårt 
att föreställa sig livet utan fotografier. För de flesta är 
bilder en sort värdefull dokument, bevis på sin personliga 
historia i livet.

Fotografering är inte bara en porträttering där någon kan tycka 
sig se bättre eller sämre ut. Det är ett särskilt ögonblick, ett 
koncentrat av verkligheten, materiellt utförande av fotografens 
tillstånd, känslor, önskningar, emotioner, en bit av hens inre 
värld. Varje person är utrustad med en unik förmåga att ge 
en viss mening åt en fotografi med sin närvaro eller en käns-
lomässig berättelse om det. När vi fotograferar varandra och 
världen runt oss, kan vi känna glädje, inspiration och en kreativ 
attityd till livet. Tack vare fotografering kan vi till viss del skapa 
en ny verklighet för oss själva, se och fånga världen eller en 
person från dennes olika sidor, med olika känslor, erfarenheter.

Fotografi som konst har förmågan att omvandla, avslöja nya 
aspekter av vår inre "jag", frysa ögonblicket, skapat en per-
manent konstnärlig bild, så att man ser själv och visar andra 
olika perspektiv på världen som omger oss. I fotografi finns en 
kontakt mellan, och en kombination av verklighet och fantasi. 
Bilder blir ett slags verktyg för att mästra sin egen verklighet. 
Fotografering kan också ge en fantastisk känsla av frihet och 
lätthet, själens och kroppens harmoni.

Att ta bilder är ett kraftfullt sätt att kommunicera och etableras 
sig hos den breda publiken av människor (närmaste, vänner, 
bekanta, kollegor, läsare av tidningar och tidskrifter, internet-
besökare, etc.) å ena sidan och å andra sidan - en dialog med sig 
själv, möjlighet att upptäcka sig själv, sina känslor, kreativitet. 
För någon kan fotografi vara det värdefullaste dokumentet som 
innehåller hela historien om livet. För någon annan är det ett 
sätt att nå ut till världen, ett sätt att uttrycka sig.

Fotografering, den efterföljande betraktande av bilder väcker 
olika associationer, minnen blir levande, ens kreativa fantasi 
stimuleras, nya idéer bildas.

Fotografi har kommit till samhället för att ersätta målarkonsten 
i mitten på 1800-talet. Översättning av ordet ”fotografi” från 
grekiska betyder ”måla med ljuset”.  Då säger vi nu att vi har 
våra kameror istället för penseln och ljuset istället för färgpalett. 
Varje av människor kan sina förmågor i bilder. För att prova 
finns inte gränser i ålder, kön, nationalitet etc. Fotografi är 
obegränsat utrymmet och möjlighet att vara sig själv, skapa 
eller spara sin personlighet.

Bilder låter oss ”fånga ögonblicket” för att fokusera på det, 
vilket i det vanliga livet inte kan göras helt enkelt. 

Om någon kommer att fråga mig vad bilder betyder för mig 
så svarar jag – dem är en del av mitt hjärta och själ, min and-
ning och mitt liv. Jag utvecklar mig i detta så mycket som jag 
kan. Fotografin är min ”superhjälte” som finns för att sprida 
glädje och solsken.    

Tanja Muratova

Hösten.

Att fånga solen.

Natt i Portugal. Algarve kusten.

I den svenska skogen.
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Barndikter
Tidigt i våras pratade Träskopostens 
redaktion med Ingela Moberg, lära-
re på skolan i Långasjö, om att låta 
barnen skriva en vårdikt. Ingela var 
genast med på noterna, och så här 
beskriver hon hur de jobbade i klass 
3 och 4.

”Vi har under några veckor läst dikter 
och pratat om dikter. Vi har skrivit dikter 
på tre olika sätt.

Först en sinnesdikt där vi beskrev våren 
med hjälp av våra sinnen. Sedan skrev 
vi dikter på rim och till sist femradingar.

Sedan fick eleverna själva välja ut en dikt 
eller skriva en helt fritt och skicka in den 
till Träskoposten.” 

Många dikter ar illustrerade med fina 
teckningar. Som exempel har vi valt 
att  publicera Ella Johanssons dikt med 
teckningar.

Gunnar Alsmark

Dikter

Våren luktar som nyutslagna blommor, 
som solen som strålar ner på varje 
människa ot ger glädje. 
Våren låter som fågelkvitter och som 
barns små fnitter. 
Våren smakar som färskt vatten ur en 
forsande bäck, som en nyodlad grön-
sak plockad i vårat land som någon 
plockat för hand. 
Våren ser ut som ett grönt paradis och 
som upptinad is. 
Våren känns som en mjuk hundvalp 
som slickar dig i din panna, som om 
någon vattnat med en vattenkanna.

Edvin Alm

På våren kommer tranor o flyger på 
samma banor.  
På våren kan du i sjön vada och till 
sommaren kan du bada.  
På våren hör man fåglar som kvittrar 
och vattnet glittrar.  
På sommaren badar man sig sval och 
kanske man träffar på en val.

William Eriksson

Cool dikt

Jag har full koll på en boll                                                        
den är boll för den är kall                                        
jag är kass på att äta glass

Gabriel Nielsen

Fjäril  
Fin, grå  
Flaxar, flyger, hovrar                                                                 
Får mig att tänka efter                      
Sorgmantel

Vendela Nielsen

På våren kommer fåren  
På natten leker man datten                               
Jag brukar bygga på bryggan                             
Jag såg en trana på en bana.                                                     
Jag bada i min  lada.

Markus Szablewski

Med våren kommer glass 
som jag äter i stora lass.                                                                                       
Mina fröpaket är tomma                                                            
snart ska här blomma.                            
Löven blir åter gröna                                                    
och ute kacklar min höna.

Sebastian Jönsson

Katten                                                          
Svart och vit  
rivs, gosar och spinner                                    
Min katt är mjuk

Teo Fransson-Tingdahl

På våren spelar vi match  
Men då ska ni få veta hur domaren gör 
Domaren dömer som han vill  
men i huvet står det still.  
och  
Domaren är svart och vit  
han ser mest ut som fågelskit.  
Våren är skitkul. 

Maja Gustavsson
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På våren så luktar det blom-
mor och ibland luktar det illa.                                                
Man höra ljudet av barn som 
leker,skrattar och har kul.                                                                     
Varma dagar kan våren smaka glass 
och kalla dagar kan den smaka vått. 
Våren låter ibland som en vack-
er fågelsång och ibland som åska.                              
Våren känns skön att den finns annars 
vet man inte att det börjar bli sommar.

Alexander Karlsson

Våren luktar gräs och blommor                                                      
Våren låter fågelkvitter.                           
Våren smakar blommor och nässlor 
På våren ser jag fåglar  
Våren ser ut sol, moln och regn  
På våren känner jag sol och härligt.

Ella Fransson

Katten

Om det finns vatten i hatten  
så borde det finnas katten i hatten.                                        
En katt som är söt                                                         
och blir blöt                                                          
äter nöt                                                           
men är rädd för gröt.

Jojje Helmersson

En vår satt jag på min brygga.                   
Då såg jag årets första mygga.                                                          
Jag tog en glass 
och satte mig på ett dass.                                           
Jag ville gå och bada.  
Men det var kallt så jag vada.                                 
Jag la mig i sängen  
och drömde om ängen.

Marlene Lennartsson

Våren luktar gräs och vått.                                                   
Kan Det aldrig bli torrt!?                           
Våren låter drippe dropp .                                                       
Vitsippan tittar opp.                                   
Våren smakar gullviva.                                                      
Medan jag lyssnar på min vårskiva.                       
På våren ser jag nyckelpigor.                                                          
Även några ”balla” ligor.                                   
Våren känns från tå till topp.                                                
När jag ser alla blommor titta opp! 

Tekla Gunnarsson!

d24  
kraftfull, najs                                               
sotar, snabb, låter                                         
Jag känner mig glad                                                      
Volvo

Noah Gustavsson

Jordgubbe

God röd                                                                        
Doftar växer lockar                                        
Den är väldigt god                                                      
Gubbar

Neo Fransson-Tingdahl

På våren luktar det gräs. 
På våren låter fåglarna. 
På våren smakar det gräslök.                             
På våren ser man grönt överallt.                
Våren är min favoritårstid.

Bdor Shamma

Våren luktar gräs.                                                      
Våren luktar vatten som 
gömt sig från den kalla snön.                                        
Våren låter som tusen fåglar 
som vill hem från semestern.                                                
Våren smakar som gril-
lat från en nyköpt grill.                                                          
Våren ser ut som en mil-
jon djur vaknat från vintern.                                                  
Våren känns så härlig.

Tuva Adolfsson
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Mundekulla Retreatcenter
lördagen 9 juni kl 13–18

Gratis inträde

20-årsjubileum – Kom och fira med oss!

Gästtalare meteorolog Pär Holmgren

20 år av hållbarhet

Öppet Hus
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En bronsstaty blir till
- från idé till verklighet.

Statyn "De två väninnorna", Elisabeth Bergstrand-Poulsen och 
Gertrud Lilja, började som en idé, en tanke. Tanken fick fäste 
i huvudet på en bildhuggare, som gjorde en liten prototyp i 
keramik, 30 cm hög. Bildhuggaren heter Niels Elley, Erings-
boda. Den lilla prototypen gillades. Bildhuggaren fortsatte 
sitt verk genom att skapa en gipsmodell i full skala, 120 cm 
hög. Gipsmodellen vann mångas hjärtan och en insamling av 
pengar till bronsgjutning påbörjades. När målet var i sikte, 
transporterades gipsmodellen till en konstgjutare. Konstgjutare 
är Cornelis van Dijk, Jäderås Konstgjuteri, Tingsryd.

På konstgjuteriet påbörjades arbetet enligt metoden "Cire per-
due". "Cire perdue" är franska och betyder förlorad vax. Det är 
en metod för att gjuta skulpturer i metall t.ex. brons. Metoden 
går kort ut på att en positiv vaxmodell tillverkas. Vaxen bäddas 
därefter in i en eldfast formmassa. När formmassan torkat 
värms formen och vaxen smälts ut. I hålrummet efter vaxen 
hälls smält brons. När bronsen stelnat och kallnat slås formen 
sönder och metallen retuscheras och patineras.

Gipsmodellen måste alltså först överföras till vax. På originalet 
görs därför en form, som vaxen kan gjutas upp i. På kroppen 
blir det en flerdelad gipsform och på huvudet, som är mer kom-
plicerat, en gummiform. I formarna gjuts och  penslas ett lager 
vax. Tjockleken på vaxen blir samma som tjockleken på den 
färdiga bronsen. Det brukar ligga på c:a 1/2 cm. Stora bronser 
är alltid ihåliga. Vaxdelarna från de olika formarna smälts ihop 
med hjälp av en lödkolv. Ytor och skarvar retuscheras, vilket 
går betydligt lättare i vaxen än i bronsen. 

Så är det dags för den eldfasta formen för brons. Vaxerna 
doppas först i en flytande keramik. Direkt efter keramiken 
strös en sand på. Sanden består av eldfast bränd lera. När detta 
lager torkat, läggs ytterligare lager på, tills formen får styrka 
nog att hålla för bronsen. När formen torkat, värms den upp 
och vaxen smälts ut. Den går förlorad (franska "perdue"), därav 
metodens namn. Keramikformen ska nu brännas i c:a 800 C.

Sen är det dags för själva gjutningen. Bronsen smälts i en degel 
och värms till nästan 1200 C och hälls i den heta formen. När 
bronsen stelnat och kallnat, slås formen sönder. Alla skavanker 
slipas och filas. Delarna avblästras. Sedan svetsas delarna ihop 
och skarvarna slipas och ciseleras. Med hjälp av värme och 
kemikalier får ytan sedan sin slutliga färg.  

Källa: Björn Jäderås Konstgjuteri hemsida

Stenen på plats. Daniel Strand, Bo Sunesson, Andreas Garami och Stig 
Hermansson vände och vred på stenen tills den låg alldeles rätt! 

Foto: Annika Hjalmarsson

         
            Vaxmodellen nästan klar.    Foto Cornelis van Dijk

                       Gipsmodellen transporteras.     Foto: Niels Elley

                      Under arbetets gång. Foto Cornelis van Dijk
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Det blev en natursten som sockel. Och det passar så bra! 
Elisabeth och Gertrud växte upp i det småländska, stenrika 
landskapet. Som kvinnor hade de små möjligheter till utbildning 
och yrkesliv. Men de lyckades ta sig fram och ville dessutom 
dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom konst 
och litteratur. Redan när stenen lades på plats jämte guldgrä-
varstugan 2 maj, samlades skolbarnen vid staketet och undrade 
vad som stod på. Efter 20 maj kommer de att se Elisabeth och 
Gertrud varje dag och bli påminda om värdet av att läsa böcker 
och måla tavlor. Vandrarhemsgästerna kommer också att få 
ett varmt mottagande av våra väninnor och genast ställa sig 
frågan: Vilka är de där? Och vi får alla vara beredda att svara!

Annika Hjalmarsson

Håkan Karlsson Mikael Nilsson
070-836 56 96  070-310 58 59
hka@jga.se mn@jga.se

Håkan Karlsson Mikael Nilsson

Öka nettot i dina gallringar – hugg 
vår sågkubb 2,55 meter, 11–18 cm. 
Ring för mer information.

dags för en 
lönsammare

gallring

STATYINVISNING
Missa inte statyinvigningen 20 maj, Stor Festdag i 
Långasjö!

Kl 10:00 festgudstjänst och föredrag i kyrkan, Finn 
Bergstrand.

Kyrkkaffe kl 11:30 i Sockenstugan.

Statyinvigning 12:30 vid vandrarhemmet. Anita Bråken-
hielm, Jan Dzedins.

Sång av "Den Största Platsen", Sofia Thelin. 

Vandrarhemmets 50-årsjubileum. Stig Hermansson, STF

14:00 måltid i Sockenstugan. Föranmälan. 0471-50310.

Från 15:00 Öppet hus i Vandrarhemmet,  Hembygds-
föreningen bjuder på tårta

VÄLKOMNA!
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 Johan Magnus sista resa
Dråpet på forvägen till Karlskrona och 
dess följder 

Johan Magnus Pettersson i Skurebo var en omtalad och 
gåtfull man. Han var min mormors morfar. Under min 
uppväxt fick jag höra många berättelser om hans bravader 
under färderna till Karlskrona. Han beskrevs som en stor 
och stark karl som Långasjöborna anlitade som livvakt 
under färderna till staden dit de vände sig i affärer.  

Skrönorna om Johan Magnus fejder med blekingeborna är 
många. Här är några exempel jag uppsnappat:  

När Johan Magnus satt och drack kaffe på ett av pusteställena 
längs vägen smög sig en yngling fram och slog honom med 
ett tillhygge så att ett blödande sår uppstod. – ”Bestämt var 
det en mygga som bet mig”, sa Johan Magnus. ”Det är inte så 
bråttom, jag ska först dricka ur mitt kaffe”. Sedan reste han 
sig och gjorde rent hus i stugan. I en annan version går han 
ut, tar en bleking i fötterna och svingar runt honom så att alla 
andra blekingar faller som käglor. 

En gång väntade ett stort uppbåd blekingar i Rödeby på att 
Johan Magnus och några andra foror från Långasjö skulle dyka 
upp. När hopen fyllde vägen satte Johan Magnus högsta fart 
på sitt ekipage. 

Blekingarna tvingades att kasta sig huvudstupa åt sidorna och 
de andra fororna kunde oskadda ta sig förbi.

          Elisabeth Bergstrand- Poulsens porträtt av Johan Magnus.

Då han utmanades att bevisa sin styrka tvingades han lyfta ett 
hus. Han tog ett tag vid knuten men när skorstenen började 
rasa hejdade han sig – ”Jag tyckte det knack till i ryggen”, sa 
han efteråt. 

En annan gång blev Johan Magnus i Karlskrona antastad av 
sjutton båtsmän som ville ta hans brännvin. Detta lyckades de 
inte med. Johan Magnus avstyrde det hela med sina bara nävar. 

En efter en pryglade han båtsmännen och buntade dem i en fin 
hög på kajen och då två konstaplar kom för att häkta honom 
lade han dem överst i högen. En viss sanning har dock denna 
skröna då Johan Magnus ställdes inför rätta men frikändes för 
att ha handlat i nödvärn.  

I kyrkboken står följande: ”Gjort sig känd för fylleri och 
slagsmål, pliktat därför i Karlskrona, hvilket brott är botadt”.  

Men under hemresan från Karlskrona den 20 januari 1864 
blev det ett nytt bråk som skulle sluta med att Johan Magnus 
miste livet.

Bubbetorps gård norr om Karlskrona var redan i slutet av 
1800- talet en av de praktfullaste gårdarna i Blekinge. I byn 
fanns en rad anläggningar såsom mälta och bränneri samt 
ända sedan år 1695 ett gästgiveri. Denna idylliska plats skulle 
bli startpunkten för bråket som ledde fram till dråpet.

Bubbetorps gästgiveri, där bråket började.

Från Karlskrona kom två Långasjöbor på hemväg med sina 
foror. Det var 38- årige Johan Magnus från Skurebo och 
29- årige Gustaf  från Allgunås. I Bubbetorp stannade de till och 
blev bjudna på öl av drängen Mattis från Sillhövda. På platsen 
hade också 22-årige bondsonen Sven i Figgamåla stannat för att 
utfodra sina hästar. Gustaf  var upprymd av starka drycker och 
hoppade och svor och när Sven skrattade åt honom ilsknade 
han till och ”ristade” honom i tröjan. Innan de åkte vidare 
bjöd Svens medpassagerare Sven August i Kvarnagården på 
en omgång brännvin och när det var Gustafs tur skvätte han 
brännvin i ansiktet på Sven i Figgamåla, som svarade med att 
ta nytt grepp på Gustav. När Johan Magnus gick mot Sven fann 
denne för gott att hoppa upp i sin vagn och köra vidare norrut.  

Nu hade två foror tillkommit med drängarna Ola från Näv-
ragöl och Sven från Barkareboda som kuskar. Johan Magnus 
vände då den senares ekipage så häftigt att vagnen höll på att 
välta. Dessutom kom Gustaf  springande med en stor sten och 
bankade i deras vagnshäckar. Sedan fortsatte färden med Johan 
Magnus först följd av Sven i Figgamåla och Gustav i Allgunås.

Vid kvarnen invid Karsabron i Rödeby stannade Gustav för att 
hämta en säck mjöl och blev där bjuden på öl av bonden Ola 
i Fahlan. Sven i Figgamåla tog åter ett greppatag om Gustaf  
innan de fortsatte, nu med Sven främst.  

Vid Uddabygd lämnade Sven sina hästar till Sven August och 
åkte själv vidare med bonden Petter Johan i Bostorp
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Kassabron i Rödeby.

Gustaf  körde åter förbi dem men blev upphunnen och stoppad 
av Sven som med en gärdsgårdsstör utdelade flera slag mot 
Gustaf  och välte hans vagn innan han åkte vidare med Petter 
Johan förbi Johan Magnus fora. Sven hoppade dock strax av 
igen för att ”afbörda sig naturbehof ” medan Petter Johan 
fortsatte uppåt backarna. Då hörde denne ”det braka i gärds-
gården, att ett slag utdeltes, utan att något jemmerrop följde”.  

Han såg också Sven välta Johan Magnus vagn och stanna häs-
ten. På frågan vad som hänt svarade Sven att ”han utdelt flera 
slag, som träffat armar och ben, men endast ett som råkat i 
hufvudet”. Vid Bostorps vägskäl tog Petter Johan av hem till 
sitt medan Sven ”skulle begifva sig efter sina hästar, som woro 
i förväg och yttrade han, innan han skiljdes från Petter Johan 
att han om han icke hann på Sven August innan han kom till 
Kuleryd, skulle gifva denne en ”bytta” med.” 

Dråpet ägde rum vid halvsextiden på kvällen. Det rådde ingen 
särdeles kyla, dock var marken frusen. Hemmansägaren Jonas 
från Eltamåla fann Johan Magnus döda kropp, då fortfarande 
varm, liggande på vägen jämte åtskilliga saker bredvid en 
vagnshäck. Hästen stod ett stycke därifrån förspänd vid själva 
åkdonet. Jonas lade kroppen och de utströdda sakerna i häcken 
på sin vagn och körde till smeden Truls torp i Uddabygd. Där 
förvarades liket i väntan på obduktionen som utfördes 8 dagar 
senare. Förrättare var provinsialläkare Adolf  Fredrik Hellman, 
Karlskrona, som skrev följande: 

Yttre besigtning 
Liket som legat i ett uthus under 8 dagar hvaraf  de 6 sista under 4 á 
5 grader blid väderlek befinnes nu upptinat af  ovanligt robust kropps-
byggnad och med godt hull. Hela ansigtet blodigt. Å venstra sidan 
af  pannan nära hårfästet befinnes ett mindre ytligt sår omgifvet af  
utgjuten blod. Råttor hade skadat högra ögat, kindbenet och underläp-
pen samt näsan. Hela venstra ytterörat blodigt med stelnad blod inuti 
detsamma o venstra sidan af  hufvudet blodig och uti bloden fastklibba-
de hårtutar. Midt på venstra handens ryggsida befinnes ett skrubbsår 
af  en knapps storlek och ett ännu mindre på långfingrets öfre led. På 
högra handens ryggsida tvenne små skrubbsår. Å ryggen likblånader. 
Vid yttre besigtningen för öfrigt ingenting att anmärka.

Första tingsförhandlingarna hölls vid Medelstads häradsrätt 
26 januari 1864 dit den tilltalade Sven i Figgamåla förts från 
Ronneby häradshäkte där han hållits sedan den 23 januari. Den 
tilltalade beskrivs som 22 år gammal, lång till växten med grov 
kroppsbyggnad. Han bodde med sina föräldrar som givit ho-
nom en god och öm uppfostran. Han var läs-  och skrivkunnig 
och aldrig tilltalad för något brott. För starka drycker hade han 
aldrig varit begiven, men brännvin hade han supit den 20 januari 
och ”blivit därav upprörd och häftig till sinnet”.  

Sven i Figgamåla erkände att han träffat Johan Magnus med 
ett slag i huvudet och därefter vält hans vagn och därefter 
sprungit därifrån.

Till nästa rättegångsdag den 17 februari hade alla vittnen till 
händelserna kallats. Likbesiktningsprotokollet och dödsattesten 
upplästes. Av den framkom att obducenten inte kunde avgöra 
om Johan Magnus dött omedelbart eller att kölden påskyndat 
hans död på vägen. Även Gustaf  från Allgunås, hade låtit 
besiktiga sina skador varvid framkom att han fått sår på hu-
vudet och en svullnad på vänstra underbenet vilket orsakade 
”en viss styvnad”.  

Han erkände att han vid Bubbetorps mälta då han supit ”ristat 
på handen så att brännvin kommit att stänka i ansiktet på Sven, 
men han mindes icke att de vid Karsabron varit i ordvexling 
med eller haft tag uti varandra och ej heller att han hotat 
någon med sten.” samt att han ”varit rörd av starka drycker 
så att han icke kommer ihåg huru därvid tillgått, men under 
våldet erhöll han minst 3 slag å hufvudet samt en mängd slag 
på armar och ben.” 

Vittnenas redogörelser i övrigt gav en sammantaget positiv bild 
av dråparen. Kyrkans folk och nämndemännen från trakten 
hade ”aldrig sett eller sport honom föra någon oanständig 
vandel, utan alltid nykter och foglig”. Djurläkaren Ola i Tving-
elshed hade aldrig sett att Sven ”bevisat sina föräldrar sido-
vördnad eller olydnad.” Hans A. som bott 12 år på Inglatorps 
mälta hade många gånger sett honom färdas både fram och 
åter men ”aldrig sett honom oanständlig” Gästgivaren Petter i 
Kuleryd hade ”aldrig sett honom oanständig, utan alltid nykter 
och städad”. Detta var ord som måste ha tilltalat Svens far och 
mor i Figgamåla. Fadern var f.d. nämndeman som dömts för 
våld 1862 och mist hedersuppdraget. 

Från Långasjö, som då tillhörde Kronobergs län, inkom ett 
prästbetyg rörande Johan Magnus från kyrkostämman, som 
hållits dagen innan, med följande ord: Då Johan Magnus var 
nykter var han stillsam och beskedlig, men då han fått starka 
drycker lättretlig, öfverdådig och våldsam. I sitt hus förde han 
en skickelig lefnad. Det förljudes att han icke var fallen att 
bryta ut sig och endast då han af  andras öfverskred i ord och 
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gerning retades, har han litat på sin ovanliga kroppsstyrka och 
merendels med blotta händerna visat den.”

Nämndemannen Gustaf  i Strängsmåla var ombud för änkan 
Johanna i Skurebo. I rätten sa han att ”Johan Magnus suttit 
och sofvit i sin vagn, då han blivit slagen, enär han säkerligen 
eljest försvarat sig”.  

Han inlämnade en räkning över de kostnader som det plötsliga 
dödsfallet orsakat henne. Den slutade på 150 riksdaler riksmynt. 
Det var lika mycket som värdet av gårdens häst och två oxar.  

Platsen för dråpet vid Uddabygd?

7 mars 1864 föll domen i Medelstads häradsrätt. Sven dömdes 
till 8 år och 6 månaders straffarbete, 8 år för dråpet på Johan 
Magnus och 6 månader för misshandeln av Gustaf. Domen 
överklagades och i april sänkte hovrätten över Skåne och Ble-
kinge straffet till 6 år och 3 månader. Sven avtjänade straffet 
i Malmö centralfängelse där han skötte sig väl och frigavs 24 
januari 1871. Föräldrarna ansökte två gånger om nåd utan 
framgång.

Bråken mellan smålänningar och blekingar hade länge oroat 
myndigheterna. Landshövdingen i Blekinge, Hans Wachtmeis-
ter, skrev i sin femårsberättelse åren efter dråpet i Uddabygd 
att Blekinge intog tredjeplatsen i antalet häktade av alla rikets 
län i förhållande till folkmängden och om spritens roll kon-
staterar han att ”dessa drycker förtäras, sådant beklagligtvis 
sker till öfverdrift, och med Blekingebefolkningens lättrörda, 
utomordentligt lifliga sinnelag och kända äfventyrshåg, lätt 
föranleder därtill, att denna befolkning under inflytande af  
sådana rusdrycker gör sig skyldig till brott mot den personliga 
och egendomsrätten, mot sedlighet och ordning, hvarmedelst 
länets befolkning i sin helhet orättvist fått namn om sig och 
rykte för ett ytterst vildsint, laglöst och oregerligt sinnestill-
stånd, utmärker sig för sitt intelligenta och städade väsende”. 
Husbehovsbränningen hade avskaffats 1860 men ingalunda 
hembränningen. Då dråpet ägde rum fanns 51 utskänknings-
ställen i Blekinge. Men kampen mot superiet pågick. 1878 
förvandlades de flesta gästgiverierna i länet till skjutsstationer 
och förlorade utskänkningsrätten.  

På Skurebo Södregård 3:16 mantal gick livet vidare för Johanna 
och hennes fem barn. Äldste sonen Peter Gustaf  var 14 år och 
konfirmerad. Emma Sofia var 11, Carl Aldo 8, Frans Elof  5 år 
och Johannes August 15 månader gammal. Bouppteckningen 
visar att på gården, värderad till 2666 Rd, fanns bl. a. en häst, 
två oxar och fem kor. I övrigt hade man inget värdefullt bohag. 
Dock fanns fordringar till ett betydande belopp -  1187 Rd, 
medan skulderna endast var 60 Rd. Behållningen blev 4428 Rd.

Änkan Johanna Johannesdotter och hennes vigselring från 1848 som 
jag ärvt.

Grannens äldste son Karl August, 29 år, blev dräng hos Johan-
na under de två följande åren, men flyttade till Karlskrona i 
februari 1866.  Då väntade Johanna barn och i augusti föddes 
sonen Johan Alfred. Karl August uppges som fader. 

Åren 1866- 68 var nödår. Speciellt året 1868 var missväxten stor. 
Året därpå utvandrade hela 50 Långsjöbor till Nordamerika. 
En av dem var Johannas äldste son Peter Gustaf. Han skulle 
följas av flera. I april 1879 åkte 23- årige Carl Aldo och 20-åri-
ge Frank Elof  till Minnesota. Peter Gustaf  kom till Chisago 
county och gifte sig med en Nöbbeleflicka. Frank Elof  gifte sig 
också men han blev änkeman redan efter några månader. Då 
återvände han till Långasjö och hämtade en ny hustru. Frank 
Elof  jobbade på ett sågverk i Stillwater och fick barnen Alice 
och Edward. 1909 flyttade de till en gård i Malmo Township i 
norra Minnesota där huset hade ett rum med ett tillbyggt kök. 
Sonen Edward övertog gården 1929 då Frank Elof  blev sjuklig.  

1982 besökte jag Edward och hans fru Marie där. Huset var 
nu något större men grått och slitet och med enkla fönster. 
På väggen hade de samlat en mängd pilspetsar från indianers 
vapen som de hittat i jorden. Indianer var dominerande i 
området. Som exempel var Alices make Fred den första vite 
mannen som föddes där. Året var 1890. Jag fick en känsla av 
att livet där varit hårdare än hemma i Skurebo.  

John August var 20 år då han 1882 emigrerade till St Paul och 
antog namnet Lee. Han hade lärt sig till möbelsnickare vilket 
han fortsatte med i USA. När han dog 1930 drev han en affär 
med möbelsnickeri i Turlock i Kalifornien. 

Johannas dotter Emma Sofia gifte sig 1876 med Johan August 
från Lida och övertog gården i Skurebo. Där föddes Karl Ernst 
och min mormor Hulda. 1882 flyttade de till Lida Vestregård 
och fick ytterligare tre söner. Mor Johanna med sin son Johan 
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Alfred fick följa med. De tre yngsta bröderna liksom morbro-
dern Johan Alfred emigrerade senare till Canada resp. USA. 

Karl Ernst övertog senare gården medan Hulda gifte sig med 
Carl Ernst Svensson 1904 och köpte gården Lida Östregård. 
De fick 8 barn varav min mor Lisa var nummer 5. Jag har 
fortfarande god kontakt med mina släktingar i Amerika och 
många av dem har besökt oss och sökt sina rötter i Skurebo. 

Gustaf  i Allgunås som startat bråket undgick straff. Hösten 
1871 flyttade han till Karlskrona där han fick arbete som tim-
merman. Senare flyttade han till Augerum. 

Dråparen Sven sonade sitt brott och var 1871 en fri man. Han 
övertog då föräldragården i Figgamåla. 1881 gifte han sig med 
en kvinna från Lösen. De fick en dotter och en son. Hustrun 
dog strax efter nyåret 1892. Sven övergav jordbruket och strax 
före jul 1898 flyttade han och barnen till olika adresser i Karls-
krona. Sven själv blev stadsarbetare. Sonen Johan blev typograf  
och dottern Sigrid gifte sig med en flaggunderofficer i staden. 

1909 fick de sonen Nils Almberg som kom att göra en fantas-
tisk klassresa. 1929 tog han studentexamen i Lund och fortsatte 
den akademiska banan med att 1941 doktorera i teoretisk 
filosofi. Han kom senare att skriva uppmärksammade böcker 
i ämnet pedagogik. Hans minne lever ännu kvar då pengar ur 
hans rika stipendiefond varje år delas ut till framstående elever 
vid Katedralskolan i Lund. 

Elisabeth Bergstrand- Poulsen som avbildat Johan Magnus utan 
att någonsin sett honom ger en ljus bild av en saftdrickande 
jätte. I boken ”Värendsmän” skriver hon också: ”Jag har lagt 
märke till, att alla, som berättade om Johan Magnus, över allt 
annat beundrade hans ro”. (Se bilden ovan) 

Vilket ljus kastar då domböckerna över den mytomspunne 
kraftkarlen Johan Magnus från Skurebo. I huvudsak densamma. 
Det var Gustaf  i Allgunås som bråkade medan Johan Magnus 
höll sig tyst i bakgrunden. Vad var det hos honom som retade 
den unge Sven i Figgamåla så pass att han var beredd att slå 
ihjäl honom. Det får vi aldrig veta och därför fortsätter myten 
att alltid hållas levande.

Lisbeth Joabsson
Källor: 
Kyrkböcker från Långasjö, Rödeby, Karlskrona, Fridlevstad Medelstad 
Härads domböcker  
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona: Fångrullor 
Medelstads häradshäkte 
Malmö Centralfängelse 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser – Blekinge SCB 
Vem är det: Svensk biografisk handbok /1985 
Elisabeth Bergstrand Poulsen: Värendsmän



Träskoposten nr 2 201830

Musicera kan alla
Många äldre minns nog musikundervisningen i skolan 
med blandade känslor. Oftast var den sträng, kravfull, 
alltför inriktad på rätt och fel. Själv kommer jag ihåg hur 
prestationsångesten gjorde min skjorta genomvåt, där 
jag inför fnissande klasskamrater försökte framföra en 
sång som läraren, inte jag hade valt. Resultatet blev en 
ängslig, hämmad hållning till mitt eget utövande av sång 
och musik. Livet igenom, faktiskt. 

Musikens demokratisering
Men sen kom musikskolan, lite förenklat uttryckt! Från en 
blygsam start i några kommuner under 1940-talet skedde en 
kraftig tillväxt av den kommunala musikskolan på 1960-talet. 
Målet var att ge alla ungdomar en möjlighet att lära sig spela 
och sjunga, oberoende av ekonomisk, kulturell eller social 
bakgrund. Denna för Sverige så starka folkbildningstanke stod 
i skarp kontrast till äldre tider, då endast vissa ungdomar hade 
möjlighet att få instrumental undervisning genom militärmusi-
ken och bruksmusikkårerna, via läroverken eller genom kyrkan. 
Även privatundervisning förekom för dem som hade råd. 

Kulturskolan
I slutet på 1980-talet startar en breddning av musikskolan till att 
omfatta även annan estetisk verksamhet. Dessa s.k. kulturskolor 
skall erbjuda minst tre konstformer. Vanligast är undervisning 
i dans, drama/teater, bild och media. Andra ämnen kan vara 
terapi, skrivargrupp, nycirkus och trähantverk. 

Den svenska musik-/kulturskolan är rent kommunal, styrs 
av kommunala beslut och bedrivs med kommunala resurser. 
Statliga medel och statligt regelverk saknas med andra ord. Men 
man kan ändå tala om en svensk modell, som kortfattat går 
ut på att vara en verksamhet för alla, till ett överkomligt pris. 
Många menar att just musik- och kulturskolan är en av förkla-
ringarna till att Sverige är ett så framstående musikexportland.

Torgny Berntsson.

En musikprofil ser tillbaka
I Emmaboda kommun startade musikskolan 1969. Året därpå 
började Torgny Berntsson som musiklärare, ett arbete han 
fortsatte med fram till sin pensionering. Livet igenom har 
han också varit en inbiten ornitolog och är idag ordförande i 

Nybro-Emmaboda fågelklubb. När jag ringer honom i slutet 
av mars för att fråga om han vill skriva några rader om sin tid 
med musikskolan lovar han att försöka. ”Men just nu är det 
fullt upp med fågelräkning, förstår du.”

Bara några dagar senare kom följande text, föredömligt kort, 
precis som jag bad om. Det kallar jag att arbeta i flygande fläng. 

”När Kommunsammanslagningar till stora enheter genom-
fördes bildades Emmaboda Kommun. 1969 anställde Skolsty-
relsen en Musikledare (Sture Bondesson) till att starta upp en 
Kommunal Musikskola. Inledningsvis anlitades i första hand 
redan verksamma musiklärare jämte musiker hämtade från 
lokala blåsorkestrar, kantorer m.fl. som timanställdes. Intresset 
växte snabbt bland de många elever som sedan tidigare trakterat 
olika musikinstrument och Musikskolans Blåsorkester bildades.

Min långa musikaliska bakgrund var allmänt känd så efter ett 
lärarvikariat på grundskolan 1970 fick jag erbjudandet att ta mig 
an en stor del av den förberedande musikundervisningen för 
lågstadiet i 5 av de 7 skolorna. Alla barn gavs då möjlighet att 
lära sig spela bl. a. Blockflöjt. Efter 3:an fick man sedan välja 
att fortsätta på annat instrument mot en ringa terminsavgift. 
Intresset blev lavinartat så att en kölista fick upprättas på Piano 
och Gitarr, Stråk och Blås gick dock att tillgodose. I Långasjö 
där jag en tid jobbade två dagar i veckan bildades småningom 
grupper som uppträdde vida omkring, några skrev t o m egna 
låtar, senare främst Rockband. Några av eleverna har sedan gått 
vidare och blivit professionella. Från Långasjö kan jag nämna 
Henrik Gottfridsson, David Åsman, Kristoffer Fransson/
Kamiyasu och Camilla Cederholm.

På 90-talet öppnade Vilhelm Mobergsgymnasiet estetisk linje 
med ny lärare som även undervisade på Musikskolan. När han 
så slutade sin anställning erbjöds jag ta över den undervisning-
en och lämnade Långasjöskolan. Lotta Odlingsson kom och 
vikarierade på tjänsten där och på den vägen blev det. Hon 
sökte och fick tjänsten som Musikledare då Sture Bondesson så 
småningom trappade ner inför sin pensionering. Senare bildad-
es Kulturskolan med utökad verksamhet där Lotta nu är chef.

1991 blev jag årets Lions kulturstipendiat för mitt ofta ideella 
arbete inom musik med många av kommunens ungdomar. 
Senare Musikskolans hedersdiplom, Kommunens hedersom-
nämnande, Miljöstipendiet samt blev årets Karl-Oskar 2009.

Musikskolan blev på 80-90:talet känd för sin blåsorkester som 
tog namnet Emmaboda Schoolsound och höll till i Folkets hus, 
så även gruppen Jazz imagination”.

Nybörjaren är galet viktig!
På Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda träffar jag Lotta 
Odlingsson, chef  för Kulturskolan och välkänd för de flesta 
barn och vuxna i kommunen. Vi börjar med att gå runt i loka-
lerna och jag blir verkligen imponerad av allt man kan erbjuda 
eleverna, många olika instrument, avancerad inspelningsteknik, 
fina musikrum mm. 

När vi satt oss ner berättar jag om min egen erfarenhet av 
musikundervisning i skolan. ”Ja du, jag hatar ordet musika-
lisk”, säger Lotta. ”Det skiljer ut barn från varandra, får några 
att känna att de inte kan, inte duger. Men alla kan spela och 
sjunga, bara på olika nivåer. Och gehör och fantasi är barnens 
två viktigaste tillgångar!”
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Lotta menar att barnen först och främst måste känna trygghet 
och ha roligt. Få uppleva musikens integrerande kraft. Musik är 
ett slags kulturmöte, på många olika plan. Inte minst överbryg-
gar den kulturgränser för många nyanlända. ”Barn har rätt till 
alla sina språk, särskilt idag när så mycket serveras utifrån och 
in, genom sociala medier och information på nätet. Vad jag 
tycker är oerhört viktigt är att stödja det som kommer inifrån 
och ut. Det som alla människor har inom sig, men inte alltid får 
möjlighet att uttrycka, och utveckla. Nybörjaren är galet viktig!”  

Mer än musik
När musikskolan i Emmaboda blev Kulturskola år 2010 tillkom 
förutom instrumentspel även inledningsvis teater, barndans 
och glasfusion. I Kulturskolans broschyr för läsåret 2017/2018 
får vi en bra bild av hur brett utbudet är, där man nu även kan 
välja kortfilm och kreativt skapande. Där finns verkligen något 
för alla intressen, i alla åldrar.

Med undantag för ett fåtal aktiviteter kostar deltagandet 500 
kronor per termin - en symbolisk slant, tycker jag. Men visst 
finns de som talar om Kulturskolan som en plånboksfråga. Må 
så vara, men en tydlig trend i Sverige är att avgifterna sänks 
eller slopas.

En annan trend över åren är att allt fler skolor i landet breddar 
sin verksamhet. Men musiken är fortfarande dominerande med 
73 procent av elevplatserna i ämneskurserna.

Ytterligare en trend är att man, som i Emmaboda, arbetar för 
att skapa full tillgänglighet för barn med funktionsvariation 
vilket betyder att eleverna i Långasjö skola får åka in till Em-
maboda för att få undervisning. 

Från skola till skola
Den vanligaste undervisningsformen är att eleven erbjuds 
en lektion enskilt eller i grupp varje vecka. Därtill kommer 
ensemblespel något tillfälle varje vecka utanför skoltid. För 
närvarande är det tolv instrumentallärare som åker runt på de 
obligatoriska skolorna och erbjuder undervisning där elever-
na normalt finns på dagtid. Skolorna är Emmaboda, Lindås, 
Johansfors, Vissefjärda och Långasjö.   

”I verksamhetens instrument/sångundervisning samt estetiska 
uttryck deltar ungefär en fjärdedel av alla elever i Kultursko-
lan”, säger Lotta. De har en lektion i veckan (20 minuter) 
med den lärare som har bäst utbildning i ämnet. Alla som vill 
är välkomna, från andra klass och även upp genom Vilhelm 
Mobergsgymnasiet där vi bedriver musiktillägg och instru-
mentkurser som är betygsgivande.  Rent praktiskt är det så att 
lagstadgad undervisning alltid går före, så visst händer det att 
barnens instrumentlektioner uteblir. Men det försöker vi lösa 
och om våra lärare är sjuka så erbjuds eleven ersättningslektion.

År 2014 beslutade politiker i kommunen att Kulturskolan även 
ska undervisa i den lagstadgade läroplansförlagda musikunder-
visningen. Detta har gjorts i viss utsträckning även tidigare, men 
från hösten 2015 bedriver Kulturskolan all klassundervisning 
i musik i kommunen. Där är lektionslängden 40-60 minuter 
och omdömen och betyg sätts enligt centrala direktiv. Alla i 
kollegiet har examen från högskola/universitet och de lärare 
som sätter betyg har legitimation i musik.

Vi har trygghet i vårt unika musiklärarkollegium som säker-
ställer kvalitet och kontinuitet i lärandet.

ur Kulturskolan i Emmaboda kommuns broschyr.

 

KREATIVT SKAPANDE: Var en kreativ konstnär – förverkliga 
dina idéer! Här kan du utifrån dina skisser - testa olika tekniker 
som att tillverka en tavla i glas, jobba med lera eller bygga 
skulpturer av papper. Kanske är du intresserad av digital 
bildredigering eller att måla en tavla under kunnig  
ledning? Vi jobbar i form av workshop så hela  
familjen är välkommen!  
 

 BARNDANS: Du som går i årskurs ett, två eller tre är välkommen 
att delta i vår dans. Enkla rörelser sätts samman till en rytmisk 
helhet där DU är huvudperson och dansglädjen tillsammans med 
andra är huvudsaken. Finns intresse ordnar vi kurs för äldre elever. 

 
ALLA ÅLDRAR!  

 

SLAGVERK: Trummor är härliga och rytmiska kompisar till all 
slags musik. Vi lär oss känna och förstå puls och rytmer genom 
lyssnande och genom att spela efter noter.  

 
 

 

STRÅKINSTRUMENT: Fiol är ett instrument som finns i olika 
storlekar för att passa just Dig. Vi använder instrumentböcker 
som har en CD att spela till hemma. Det finns ett fåtal 
instrument på Kulturskolan som vi hyr ut. 

 
ALLA ÅLDRAR!  

 

CD-INSPELNING: Vi jobbar tillsammans med instruerat 
låtskapande och/eller sånginlärning. Sedan följer inspelning  
och mixning i vår studio till slutprodukten - en egen CD. 
Genomgång av upphovsrätten.  

 

STRÄNGINSTRUMENT: Välj mellan gitarr, elgitarr, elbas eller 
ukulele. På elgitarren spelar vi mest sköna riff och solon. På 
akustisk gitarr får du både lära dig att spela ackord med olika 
kompmodeller samt att spela melodispel efter noter och/eller 
tabulatur. Vi spelar olika musikstilar som t.ex. pop, visor och 
klassiskt. Elbasen är den självklara motorn i ensembler, medan 
ukulelen är liten och cool att spela på! 

 
ALLA ÅLDRAR!  

 

Alla åldrar! 

BLÅSINSTRUMENT: Du kan spela tvärflöjt, klarinett, saxofon 
eller blockflöjt. Om du i stället väljer trumpet, trombon, horn 

eller tuba så är din undervisning gratis din första termin. 
Blockflöjt i blandad åldersgrupp är GRATIS! När du är tillräckligt 

duktig erbjuds du att spela med i Emmaboda Ungdomsorkester.  
Vi har ett fåtal instrument till uthyrning.  

 
ALLA ÅLDRAR!  

 

SÅNG: Härligt att ha instrumentet med sig överallt eller hur?!  
Du får lära dig sånger i olika stilar och sjunger både solo samt  

i större och mindre grupper. Från årskurs sju använder vi 
sångteknik mer grundligt.  

 
 

 
TANGENT: Piano och keyboard är två olika instrument, med 
delvis olika teknik och uttryck. Vi undervisar både i klassiskt 

piano och bruksspel. På keyboard övar vi melodi och ackord.  
Vi lär oss hur vi använder knapparna på rytmenheten.   

 
ALLA ÅLDRAR!  

 

TEATER: Gillar du att uttrycka dina känslor med kroppen och 
släppa loss din fantasi? Då ska du komma och vara med i vår 

teater i Emmaboda! Vi bestämmer tillsammans vad  
vi ska sätta upp för pjäs. Från årskurs fyra.  

 

RYTMIK - SÄRSKILT STÖD: Din dagsform är viktigast när vi möts  
i rytmiken. Vi spelar olika instrument, kanske klaffgitarr, 

entonsflöjt, oceantrumma eller så målar vi till musik. 
Upplevelsen tillsammans i stunden är central.  

 

FILMSKAPANDE: Vi fokuserar på kortfilm. 6 x 40 minuter samt  
en filmvisningskväll. Du filmar hemma och redigerar till 

slutprodukt i vår studio. Godkända användarvänliga gratis-
program från nätet används. Endast 7 platser är tillgängliga. 

Först till kvarn!  
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Det viktiga för oss är att berika elevernas skoldagar, men också 
att få vara en del av barnens och ungdomarnas utveckling”.

Bäst i klassen - nästan
Att man gör ett bra jobb i Emmaboda visar Lärarförbudets 
senaste statistik över alla de 283 kommuner i landet som har 
en musik- eller kulturskola. Vi hamnade på 30:e plats enligt en 
ranking som är baserad på tre kriterier: 

Hur mycket pengar kommunen satsar på musik- och kul-
turskolan räknat i kronor per invånare i åldern 7-15 år? Tar 
kommunen ut någon avgift för medlemmarna i skolan? Hur 
stor andel av kommuninvånarna i åldern 6-19 år som tillhör 
en musik eller kulturskola?  

Lust och lekfullhet
Jag avslutar med att knyta an till inledningen. Hela idén med 
Kulturskolan befinner sig miltals ifrån den undervisning i es-
tetiska ämnen som fanns före Lgr 69. Då dominerade tyngd 
och allvar, med fokus på vad som var bra och dåligt. Idag 
flödar glädje och fantasi, lust och lekfullhet. Alla kan, på sitt 
sätt, utifrån sina förutsättningar. 

 Jag tänker med tacksamhet på vilken fantastiskt möjlighet som 
erbjuds skolbarnen, och funderar över varför bara en fjärdedel 
tar chansen. Svaren får vi återkomma till. Nästa år kanske, när 
Musik-/Kulturskolan i Emmaboda fyller femtio.    

Gunnar Alsmark
  

Lotta Odlingsson med Kulturskolans elever utanför Långasjö skola. Ytterligare några deltar i undervisningen men kunde inte närvara.

Gabriel Nielsen år 3, Abdullah Ghazi år 4, Jojje Helmersson år 3 och  
Josefin Arvidsson år 6.

Tekla Gunnarsson år 3, Vendela Nielsen år 4, Lilya Shamma år 2, Tilda 
Johansson år 2, Eleonora Karlsson år 2 och Ella Johansson år 3.
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Dubbel provinsialism
Att den som besökt eller lever i endera av de trakter som färgat 
min diktning känner igen sig förefaller ju ganska självklart. Men 
en kvinna berättade hur hon då hon läste dikterna plötsligt 
erinrade sig platser hon inte hade vistats på sedan sin barndom, 
och det var platser i en helt annan del av USA. 

Därför, det som vid en första läsning kan tyckas som en 
platsanknuten och begränsad poesi visar sig strax vara något 
annat och betydligt vidare. Ett lokalt anslag minimerar inte 
en universell tendens. Och i diktens form återvänder vi nog 
dessutom gärna till en plats inom oss, en erinrad plats, en plats 
ur minnet, som kanske inte längre finns. 

En f  d granne, som inte kan läsa själv pga av åldrade ögon ber 
så snart någon kommer och hälsar på henne på äldreboendet i 
storstaden att de ska läsa några dikter högt tillsammans ur min 
bok. Och så förflyttar de sig i tanken till stranden i Herbster 
eller till asterdoftande skogar. För oss smålänningar låter det 
smått exotiskt, medan dikter som ”Koltrastskymning” och 
”Sent en kväll” kunde hämtat motiv och inspiration från sjön 
Törn eller Ulvamoskogarna. Och dikten ”Hur man vet” är helt 
och hållet småländsk.

I slutet av min bok finns f  ö en kortfattad beskrivning av de 
djur och växter som förekommer i dikterna men som inte 
finns i Sverige.

Det självupplevda och poesins klang
Det talas ofta om värdet av lyrik som kan aktivera våra s.k. 
igenkänningsmekanismer, vilka i sin tur baseras på våra egna 
erfarenheter; av livet, av det som omger oss. Som författare 
delar man sin verklighet med läsaren. Som min make vid flera 
tillfällen har påpekat: ”Så snart boken är publicerad är dikterna 
inte längre dina”. 

Lagercrantz refererar till diktaren Gunnar Ekelöf  och hur 
denne poängterade att man, för att ta in vad man läser, måste 

Ögonblicksbilder av ett år 
i naturen
Alla som har vedspis och som använder tidningspapper att 
tända med känner nog igen hur man plötsligt då man sitter där 
på huk av en tillfällighet får ögonen på en artikel som fångar 
ens intresse. Man upphör att knyckla papper och räddar i sista 
stund något som man annars aldrig skulle kommit att läsa. 

Ett litet tag innan jag stod i begrepp att publicera min diktbok 
I det som med ens har blivit högt gräs fann jag sittande just så 
framför vedspisen en artikel om hur lyrik kan läsas och förstås 
utan vare sig regler och förberedelser eller ett grunnande över 
ordens möjligen dolda innebörd. Till den artikeln, skriven av 
Matthew Zapruder , liksom till boken Om konsten att läsa och 
skriva av Olof  Lagercrantz , kommer jag att knyta an ett par 
gånger i denna text.

Ny diktbok
Först en kort introduktion av min senaste bok: I det som med 
ens har blivit högt gräs är en samling naturlyrik med mina egna 
dikter, alla på både svenska och engelska och sålunda har boken 
också en engelsk titel, In What Suddenly Has Become Tall 
Grass. Boken är illustrerad med detaljerade svartvita teckning-
ar av min make, konstnären Martin Engseth. Dikterna, vilka 
följer ett års växlingar i naturen, är ögonblicksbilder, hastiga 
förnimmelser, noteringar som synliggör det ”smånna”, det 
som annars lätt förbigås. De lämnar avtryck av ett här och 
ett nu och ibland går de balansgång mellan det självklara och 
det oväntade. 

Med få undantag har dikterna tillkommit på svenska, men det 
jag skrivit om finns i Amerika, där jag är bosatt. Den natur som 
här omger mig har varit den väsentliga inspirationskällan, men 
dikterna har en omisskännlig förankring i och prägel av det 
sydsmåländska landskap i vilket jag vuxit upp och levt största 
delen av mitt liv. 

Om översättandets dilemma
Med denna amerikansk-småländska grund föreföll det rimligt 
att försöka göra dikterna tillgängliga på båda språken och pre-
sentera dem jämsides med förhoppningen att det skulle kunna 
vara inspirerande för läsarna. Min make och jag arbetade både 
länge och grundligt med översättningen, vilken ibland är mer 
en tolkning där innebörd, begriplighet och språklig rimlighet 
betonas. Man kan tycka att dessa mina mestadels korta dikter 
inte skulle vålla särskilt stora svårigheter, men jag var på väg 
att ge upp många gånger. Och många dikter plockade jag helt 
sonika bort då de inte lät sig översättas så som jag önskade. 

Om jag hade läst Lagercrantz ovan nämnda bok innan jag satte 
igång med översättandet hade jag kanske inte alls gett mig i kast 
med uppgiften, alternativt hade jag inte misströstat så mycket 
utan givit mig och svårigheterna större acceptans. Lagercrantz 
konstaterar nämligen att: ”Lyrik är oöversättbar”. Ett påstående 
om vilket man kan säga att det är alldeles sant och ändå inte. 

Fler svenska läsare än vad jag kunde tro har kommenterat två-
språkigheten som något positivt och berikande; genom att läsa 
båda versionerna kan man fånga upp nyanser som man annars 
kanske inte skulle noterat. Här i Amerika är den svenska texten 
lockande men något av en utmaning för många.  
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hämta näring i det självupplevda, i verkligheten. Jag vet att jag 
resonerat så kring många av mina strofer: jag måste kunna lita 
på att läsaren har något självupplevt att falla tillbaka på, jag 
kan inte förklara allting. Lagercrantz påpekar att det är som 
ett slags samarbete mellan skrivare och läsare. 

Det samarbetet börjar med själva orden. Till nöjet med att 
läsa poesi hör ”att känna att orden betyder vad de vanligtvis 
gör i vårt dagliga liv”, säger Matthew Zapruder, i artikeln jag 
inledningsvis nämnde. I poesin, menar han, kan det språk 
som vi är väl bekanta med komma att kännas mer levande, 
innebörden får en slags genklang, ”språket förblir sig självt” 
samtidigt som det kan kännas annorlunda, nästan som en 
förtrollning. Just så: enkelt och magiskt på samma gång. Han 
menar att poesi gör det välkända språket, de bekanta orden, 
till något betydelsefullt. Orden bär med sig eller inom sig en 
”djup reservoar av historia (personlig eller kollektiv) vilken 
genom en dikt kan bli aktiverad”.

Begränsning och möjlighet
Poesi hör till den sortens litteratur som tillåter en måttlighet 
med orden. För min egen del förlorar jag mig snart i sam-
manhang och mening om jag skriver längre dikter. Ju kortare 
desto bättre. Det gäller likaväl när jag läser andras poesi. I det 
begränsade finns det obegränsade vilket för mig kan innebära 
att en liten dikt på några rader öppnar upp till något oanat, till 
möjligheten att se just det lilla i det stora – eller tvärtom – allt 
i ett enda kort ögonblick. 

Lyrikens måttlighet och återhållsamhet kräver av oss läsare en 
uppmärksamhet, att vi koncentrerar oss och lyssnar. Inte sällan 
finner vi då hur diktens ord beskriver något vi inte förut brytt 
oss om, något vi kanske inte ens har sett eller tänkt på, i alla fall 
inte på det sätt vilket det presenteras för oss i diktens strofer. 
Zapruder ser det som en slags belöning för både poet och 
läsare, när ett ord tar sig in i en dikt och där, trots sin enkelhet, 
kan lysa och bli till något av ett ledord. Ett sådant upplyst ord 
står, menar Zapruder, att finna i varje dikt. 

Många av oss som läser lyrik gör det för att sätta ord på något 
vi själva känt oss oförmögna att formulera, eller ännu hellre 
sådant vi inte ens visste att vi ville beskriva, uttrycka eller del-
ge. För mig är Harry Martinson den poet från vilken jag har 
fått flest illuminerade aha-liknande ordmålande upplevelser. 
Hans ord förmedlar en språkets stillsamma glädje och har en 
inneboende visuell kraft.

I en tid när vi människor är på väg att bli natur-illitterata kan en 
samling lyrik med fokus på detaljer i vår omgivande natur möj-
ligen ha en gynnsam effekt. Vi väljer allt oftare bort naturen för 
något annat. Trender påverkar och begränsar vårt sätt att umgås 
med och i naturen. Den natur vi möter är alltmer tillrättalagd 
och berövad sin mångfald. Vi blir ovana vid att vistas i den 
och så suddas det opretentiösa och enkla ut. När vi ignorerar 
naturen blir den alltmer osynlig för oss och ett ovetande sprider 
sig som gör oss mindre observanta när ekonomiska aspekter 
sätts i främsta rummet. Snart kan de biotoper som vi hittills 
ansett självklara och vanligt förekommande vara borta. Om 
det sker förlorar vi också en del av vårt språk.

Behov och upprepning
Poeten Werner Aspenström skriver att ”det går utmärkt att leva 
tre dagar utan poesi” . Jag föreställer mig att en sådan kom-
mentar kan frambringa ett roat avståndstagande hos många 

läsare men kanske hade Aspenström kommit hälsokuren på 
spåren – en friskvård där ordens inneboende förmåga kan 
hela och stärka.

Lagercrantz beskriver olika former av läsning och menar att 
en variant är den långsamma, eftertänksamma och klarvakna 
läsningen. Just så läser man väl mycket ofta dikter. Min yngsta 
moster läste min bok från pärm till pärm, och markerade under 
läsningen de dikter hon tyckte om för att sedan gå tillbaka till 
dem och läsa dem på nytt. Omläsning, säger Lagercrantz, ger 
egentligen mer än första gången vi läser något. Omläsning, 
påpekar han vidare, är något alla barn njuter av. 

Jag fick en läsarkommentar som bekräftar att upprepandet har 
ett värde – det fungerar som en slags formel och förvissning 
– inte bara för barn. Också som vuxna behöver vi ingjuta för-
hoppning och påminna oss själva om det vackra som omger 
oss: ”För mig blir detta en diktbok att återvända till och genom 
författarens ögon förundras och förundras igen och igen.” 

Lena Peterson Engseth 

Litteraturförteckning
[1]Zapruder, Matthew,” Pick a Word, Any Word”, artikel införd i The 
New York Times Book Review, July 16, 2017
[2]Lagercrantz, Olof, Om konsten att läsa och skriva, 1985, Epub-ver-
sion, Litteraturbanken.se
[3]”Att en dikt är oöversättlig är beviset på att diktaren lyckats” hävdar 
Lagercrantz, så döm själva...
[4]Aspenström, Werner, ur dikten ”Motbild”, ursprungligen i diktsam-
lingen Ordbok, 1976, nu i Dikter, 1986, s 186

Är du intresserad av att införskaffa ett exemplar vänder du dig enklast 
till Lenas syster Ingrid i Långasjö växthus.
Lenas bok har varit omskriven på Harry Martinson-sällskapets blogg-
sida, klicka på följande två länkar om du vill läsa och få ytterligare 
smakprov på Lenas dikter: 
http://harrymartinsonitiden.blogspot.com/2017/12/harry-martin-
son-spraket-ar-paradisgras.html
http://harrymartinsonitiden.blogspot.com/2017/12/harry-martin-
son-natten-skrider-fram.html 
samt i samma litterära sällskaps medlemsblad Doris, tillgängligt även 
för icke-medlemmar på: 
http://harrymartinson.se/wp-content/uploads/2018/03/Doris-33.
pdf

Red:s anm.

Vårdikt hämtad ur boken

Koltrastskymning
Ett flimmer för mina ögon  
när kvällen djupnar.  
En koltrast sjunger ut ljuset  
allt tunnare. 

Robin-twilight 
Light flickers in my eyes  
as evening deepens and dims.                                    
The robin’s twilight song becomes                               
thinner and thinner. 
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Litterära Stigen - med tid 
för eftertanke
Sedan fem år tillbaka anordnas varje sommar en Litterär 
Stig i Långasjö. Man utgår från Sockenstugan i Långasjö, 
där första skylten finns. Sedan följer man anvisningarna 
och får en trevlig promenad runt Långasjön c:a 1,5 km 
på handikappvänlig väg. Den Litterära Stigen har olika 
teman varje år. I år blir det tänkvärda ord av Långasjös 
två författarikoner: Elisabeth Bergstrand-Poulsen och 
Gertrud Lilja. Samtidigt som man vandrar runt sjön och 
njuter av den omväxlande och vackra naturen, får man 
sig kloka ord och aforismer till livs. 

Att Stigen i år ägnas åt både Gertrud och Elisabeth har sin 
förklaring. Den 20 maj 2018 inviger vi den nya bronsstatyn, 
föreställande just dessa två. Har de fortfarande något att säga 
till människor? Båda föddes 1887 och har vuxit upp i ett sam-
hälle så olikt vårt. 

Eller samlade de kanske på sig en hel del livserfarenhet och 
klokskap under de två världskrig de upplevde? Vet de kanske ett 
och annat om kvinnors ansträngningar för att få en berättigad 
plats i samhället? Har de blickat ut över Sveriges horisont och 
sett något mer av världen? Har de också fått en inblick i det lilla 
skeendet: trasmattans framväxt, lövträdens sus, vattenspegelns 
glans, den "lilla" människans liv?

Litterära Stigens invigning sker av tradition 6 juni. I år ska den 
vara klar 20 maj i samband med statyinvigningen. Man går sti-
gen på egen hand, i egen takt, och reflekterar själv över texterna. 
Vill man ha en guidning, kan man kontakta EBP-sällskapet. 
Skyltarna sitter uppe t o m Skördefesten 6 oktober. 

Här följer exempel på några av de texter som finns utmed 
Stigen. Texterna är utvalda av Melsene Laux och Stig Her-
mansson.

Det osäkra och det säkra
En dag, en kväll eller en natt går det  plötsligt med isande klarhet 
upp för en, hur allting flyter. Själva jorden förändras, gungar 
under en. De starka människorna bli svaga, sjunka samman och 
gå bort. De stora träden åldras och störta till marken. Och sjön, 
med sin väldiga blanka eller böljande yta, vars mörka vatten 
speglade kyrktornet och de lövomkransade stränderna, krympt 
ihop till några fattiga, blanka fläckar, omgivna av kvävande 
vassruggar. Linden på kyrkbacken bröts ned, den väldiga asken 
framför sockenstugans gavel är försvunnen. 

Med ängslan förnam jag det, som om hela den värld, där jag 
vuxit upp och fått min form, nu böljade och gungade som det 
inre av en vulkan. Tills en vinterkväll en annan faktor i min 
barndomsvärld ånyo uppenbarade sig, en som orubbligt be-
varat sin struktur: stjärnhimlen.  Jag stod där på min jord, den 
gungande, med ansiktet uppåtvänt och kände mig förankrad i 
en evighet, som aldrig skulle svika.

ur ”Oväntad Revolt” Elisabeth Bergstrand-Poulsen 1946

Barnuppfostran
”Jag undrar, vad våra barn skulle säga, om vi började predika 
för dem, som min mor predikade för mig, då jag var 11 år och 
inte hann med mina läxor: ”Du skulle varit med på min tid, 
sade mor. ”När jag var 11 år vävde jag en lång handduksväv”. 
Ja, sån´t  roligt arbete”, minns jag att jag mumlade.

Ja, det var på den tiden! Nu talas det vackra ord om att främja 
barnens fysiska och psykiska självverksamhet. Ja! För att när de 
är vuxna släppa in dem i en värld full av maskiner, där det inte 
finns någon som helst användning för denna självverksamhet.

Hu aj,aj! Brukade min gamla moster säga.

ur ”Livets och Årets Festdagar” Elisabeth Bergstrand-Poulsen 1928

Konvaljer
” Konvaljer var fars älsklingsblommor, kanske är min kärlek 
till dem nedärvd. Så hör de ju så intensivt samman med min 
barndom, med feststämning. Barn har mycket mer sinne för 
fest än vuxet folk. För barn är det söndag, påsk, jul, födelsedag .

ur ”I går och idag”, novellsamling, Gertrud Lilja 1958

Naturlighet
Paulina tänkte på de godmodiga fast nog så stolta bönderna 
därhemma och log inom sig 

 --stockholmarna borde resa till  Lövåsa och lära känna den 
verkliga kulturen: naturlighet.

ur ”Paulina”, roman med självbiografiska inslag, Gertrud Lilja 1922

Asfalten
Människan var en gång vän med gångstigarna, sjöarna, träden, 
ängarna, skogarna, hagarna.

Hon svek dem alla för asfalten.

ur ”Genom ofärgade glasögon”, aforismsamling, Gertrud Lilja 1960

Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet
Annika Hjalmarsson

Gertrud Lilja, porträtt av Endis Bergström 1936.

Elisabeth Bergstrand-Poulsen, självporträtt.
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Se tillbaka och se framåt

Om Gertrud Lilja
I år är det femton år sedan jag la fram min avhandling 
om Gertrud Lilja vid Lunds Universitet och tiden har 
gått fort. Då och då har jag under dessa år besökt Liljas 
författarskap igen. Nu senast var det för att skriva om 
henne i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon som den 8 
mars publicerades på nätet. Då passade jag på att läsa 
om Kvinnorna i släkten från 1936. 

Det är Liljas mest kända roman och en av hennes mest intres-
santa, då den innehåller flera av de teman som Lilja gång på 
gång återvänder till i sina böcker: Minnen från barndomen, 
längtan tillbaka till en svunnen tid, men också en skarp kritik 
av forna dagar och en tydlig önskan om en bättre framtid.  Lilja 
är i sina texter ofta tveksam till vad det moderna samhället för 
med sig. Hon skriver om både konsumtionshets och om hur 
folk lätt går lite vilse i allt det nya. Men hon är också kritiskt 
till ”den gamla goda tiden” som också innebar orättvisor och 
lidande. 

Gertrud Lilja är idag en rätt bortglömd författare. Hon gick 
från att vara en hyllad debutant som kritiker trodde skulle 
kunna bli något stort till att få alltmer syrliga recensioner och 
till sist hamna i facket ”underhållande hembygdslitteratur”. 
Det finns en mängd olika orsaker till varför detta skedde. 
Hon var kanske inte så intresserad av att experimentera i sin 
berättarkonst som var lite på modet under 1930 – 40-talen, och 
visst återvänder hon, precis som Astrid Lindgren, ofta till sin 
födelseort, Långasjö, och till barndomens upplevelser.  Men 
hennes författarskap är rikt på nyanser och det är motsägelse-
fullt, vilket gör det spännande. Många samtida kritiker valde att 
inte se att Lilja fortsatte att skriva brokiga och mångbottnade 
texter under hela sitt författarskap.  

I Kvinnorna i släkten möter vi å ena sidan många minnen från 
Liljas uppväxt. Här finns till och med utdrag ur den dagbok 
hon skrev som ung. I romanen är det tydligt hur Lilja sörjer en 
tid som försvunnit och hon skriver detaljrikt och kärleksfullt 
om allt från vardagssysslor till vandringar över beteshagar. 
Men å andra sidan finns det också i romanen en skarp kritik 
av ett hierarkiskt samhälle och en gammalkyrklig religion som 
bryter ner både män och kvinnor. Romanen följer tre kvinnor, 

systrarna Charlotta och Hanna, och deras brors hustru Kristina 
och på många sätt beskriver boken tre olika sätt att hantera inte 
bara ett generationsskifte, utan också ett samhälle som mycket 
snabbt håller på att förändras. Kristina är den som inte kan 
ändra på sig och som klamrar sig fast vid det gamla, Hanna är 
den trotsiga som fastnar en smula i sina strider och har svårt 
att gå vidare och Charlotta kan vi se som en medelväg. Hon 
bryter inte med allt som varit, men hon lyckas att långsamt 
förändra det.

 I romanen skildrar Lilja bland annat hur kärleken till jorden 
och viljan att bevara en släktgård kan skapa konflikter i en familj 
där det också ryms en längtan bort. Kristina kan inte tänka sig 
att lämna fädernegården:

”Sten för sten hade brutits ur åkrarna, teg för teg hade röjts och 
besåtts – gården hade gått framåt, stått stilla eller gått tillbaka, 
alltefter ägarnas duglighet eller oduglighet, men den hade aldrig 
glidit släkten ur händerna…” (1936: 201).

Hennes oförmåga till förändring orsakar en tragedi. Maken 
lämnar henne och sonen kan inte förlika sig med den framtid 
som modern bäddat för.  Lilja är noga med att inte skuldbelägga 
Kristina. Hon är en karaktär som är präglad av den tid och 
den familj hon är uppvuxen i. Kristina säger: ”Jag var sådan 
jag var tvungen att vara […] Sådan Vår Herre skapat mig och 
sådan jag blivit fostrad” (1936:263). Porträttet av Kristina som 
mer eller mindre driver sin älskade son till självmord, då hon 
inte kan se att det går att leva livet på ett annat sätt, är ett av 
de starkaste i svensk litteratur.

Men samtidigt skildrar Lilja i romanen en annan väg att gå, 
som i mycket alltså gestaltas av Charlotta, en karaktär baserad 
på Liljas egen mor. Charlottas och Hannas mor drömmer i 
inledningen av romanen om en annan tid: ”Där man inte blev 
befalld och inte behövde lyda. Där man vågade tala fritt och 
skratta högt och hjärtligt” (1936:52). Och hon ser Charlotta 
som en ”bro” till detta nya samhälle. Om Hanna är den mer 
trotsiga som har svårt att kompromissa, är Charlotta å ena sidan 
mjukare och redo att förhandla, men å andra sidan en kvinna 
med stark integritet och en kärlek och en lust till livet, vilket 
gör det lättare att navigera mellan gammalt och nytt.

Slutet av romanen andas både framtidstro och en viss skepsis, 
vilket jag tycker är ett av Liljas återkommande drag. Hon vill 
hoppas på att världen kan förändras, att vi kan hitta nya vägar 
att gå, men hon är samtidigt tveksam och inser hur svårt det 
kommer att vara. I slutet av romanen får Hanna och Charlotta 
ha en intressant dialog där de diskuterar hur hustyrannens tid är 

Gertrud Lilja 1947.                                   Foto maken Axel Johansson

Gertrud Lilja                        Foto Meyere de, Jan
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över. ”De undrade inom sig hur det kom sig, om det möjligen 
berodde på att kvinnorna blivit modigare. De anande föga att 
maktmänniskan var odödlig” (1936:372). Romanen slutar vid 
sekelskiftet 1900 och samtidigt som det nya seklet för med 
sig stora förändringar, för det också med sig två förfärliga 
världskrig. Samhället förändras men makt och förtryck består. 
Samtidigt andas romanen hopp om att detta går att förändra.

Om man inte vill se bakåt och vägrar att se framåt, måste man 
se upp, sa Tage Danielsson och nog har han rätt. Vi måste 
komma ihåg vår historia, men inte bara se den genom rosen-
skimrande glasögon och vi måste blicka framåt, men samtidigt 
våga ifrågasätta det nya. Det kunde Gertrud Lilja och det gör 
henne till en ytterst modern och aktuell författare.

Maria Nilson
FD och lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, Växjö

För den som är intresserad av Maria Nilssons avhandling förmedlar 
hembygdsföreningen i Långasjö avhandlingen till ett pris av 100 kro-
nor. Kontakta Stig Hermansson, telefon 047150171.

Skrivarlya i Skallebo
Egentligen är jag konstnärinna. Jag har studerat måleri. 
Men att läsa bökar och skriva var alltid en del av mig. Så 
jag gillade att inbjuda flera författare att läsa i min ateljé. 

Jag älskar det, om olika sorter av konst kommer tillsammans. 
Därför har jag inbjudna musiker också. Tavlor, musik och 
texter har sammansmält till ett nytt konstverk. En storartad 
upplevelse för gästerna! Men – inte bara för dem.  Åtminstone 
likaså profiterade konstnärerna också. 

Det var mitt jobb i Tyskland. Sedan en tid bor min man och 
jag i Skallebo också - åtminstone en del av åren – jag inbjuder 
varje sommar flera författarinnor att skriva där.  De flesta av 
författarinnorna är medlemmar av ”Mordiska Systrarna” som 
är en förening för kvinnliga tyska deckarförfattare. Det är varje 
gång en verkligt spännande tid.  

Var och en av oss lever sin egen rytm. Äter när man är hungrig. 
Sover när man är trött. Skriver, så mycket man kan. Plockar 
kantareller eller blåbär, går och badar i sjön om man inte kan 
skriva. Eller hittar inspiration på en promenad genom naturen. 

Det är bara en plikt per dag: äta middag tillsammans! I skenet 
av stearinljus läser vi av vad vi har skrivit på dagen, diskuterar 
om berättelserna och brottas efter särskilda ord. 

Jutta Wilbertz, Zayneb Al-Hashimy, Regina Schleheck och Bettina Lohaus

har skrivarlya 2017.

I augusti ska jag skriva under två veckor i Skallebo med Myri-
ane Angelowski, Heidi Möhker och Regina Schleheck. Varje 
skriver på hennes aktuella projekt. Men kanske följande år ska 
jag bjuda fler författarinnor, därför att min man och jag bygger 
ut stallet med fler rum. 

Och kanske - någon gång - ska det komma svenska och tyska 
författarinnor tillsammans och skriva och diskutera. Och vad 
är med musik? Och konst? Jag får drömma, eller? 

Bettina Lohaus

 

BAMT Långasjö Skogsservice 

Utför all praktisk skogsskötsel t.ex. röjning 

Specialiteter som hjälp med aptering  

och att staka gränser 

Bo Mårtensson 

Tel 0471-502 75, mobil 070-45 54 732 

Innehar FA-skattesedel 

 

Ett litet företag som arbetar för ditt bästa 

och med en mångårig vana av skoglig verksamhet 
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Niels Elley och "De två 
väninnorna"
Bildhuggaren Niels Elley föddes och växte upp i Köpen-
hamn, som kom att prägla hans liv och livsåskådning. 
Niels beslöt sig tidigt att avbryta sitt studium på arki-
tektskolan för att bli konstnär. Efter sitt gesällprov i bild-
huggeri vid slottet Amalienborg flyttade han till Sverige.

Hans arbeten med större granitskulpturer började vid ett möte 
med trädgårdsmästaren Ivar Karlsson i Duvemåla, Emmaboda 
kommun, som tyckte att man i Emmaboda kommun borde 
göra något inför Vilhelm Mobergs 100 års-jubileum. Han 
föreslog att Niels skulle måla ett porträtt av Vilhelm Moberg 
som nu hänger vid parkeringsplatsen i Duvemåla. Där i museet 
i Duvemåla finns flera målningar av Niels och även modellen 
till Mobergbysten. 

Framför Moshults gamla folkskola står nu en porträttbyst av 
Vilhelm Moberg i granit som Niels har gjort. Sedan kom upp-
dragen i snabb följd. 2002 högg Niels granitstatyn ”Kristina i 
Duvemåla” som står i Duvemåla, en förtjusande kvinna med 
ett äpple i handen.

Året efter kom uppdraget om porträttbysten av Peter Stenberg, 
grundaren av Flygts industrin som nu står framför Flygts in-
dustrimuseum i Lindås Emmaboda.

Det står också en porträttbyst av diktaren Ragnar Jändel och 
en stor granitsten ”Näcken” i Jämjö vid Skjutsstationen väl 
synlig gjord av Niels Elley. 

Det finns även många andra stenar runt om i Småland och 
Blekinge: Nils Dacke på Flaken Gård nära gränsen till Småland 
i Ledja.  Och Utvandrarstenen i Eringsboda mm. 

Niels har bott förutom i Emmaboda kommun även i Blekinge 
i Ronneby kommun sedan 1971, där hans andra begåvningar 
har fått utvecklas: exempelvis gitarrmusik, kompositioner och 
sånger för teater och film, målningar i olja som kunnat ses i 
otaliga utställningar, skulpturer i lera, sten och annat material.

Han har även gjort flera filmer ihop med Melsene Laux, förfat-
tare och sin livskamrat Sylvia Edwinsson, regissör och filmare. 

En av dessa filmer handlade om Elisabeth Bergstrand-Poulsens 
liv ” På Hökens Vingar” som bidrog till att Elisabeth Bergs-
trand-Poulsensällskapet blev grundat i Långasjö. Några år 
senare kom den andra filmen om Elisabets liv till, som skildrar 
en resa till Paris som Elisabeth gjorde som ung 1913 och hur 
Elisabeth blev inspirerad att måla en stor målning som senare 
i hennes liv blev gobelängen ”Kvinnans Årstider”, som nu 
hänger på Smålands museum i Växjö.

Bildhuggaren Niels Elley, Eringsboda

Porträttbyst av Peter Stenberg vid Flygts industrimuseum, Lindås.          Kristina från Duvemåla. Granitstaty i Duvemåla.

              Porträttbyst i granit vid Moshults gamla skola.
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Båda filmerna kom till i samarbete med Melsene Laux, som 
ju återupptäckte Elisabeth Bergstrand-Poulsen i vår tid. Hon 
har nu översatt båda filmerna till danska för att grunda ett 
systersällskap i Danmark och turnera med de båda filmerna. 
Niels har varit aktiv vid detta arbetet eftersom han klipper 
filmerna vi gör på datorn.

Bronsskulpturen ”Väninnorna” tar ett nytt grepp - att gjuta 
statyn i brons med hjälp av bronsgjutaren Cornelis van Dijk. 
Niels har i detta fallet gjort modellen som står som förebild 
till skulpturen.   

Vi hoppas att den kommer att glädja Långasjöborna och 
andra besökare. Den avbildar även Gertrud Lilja, den unga 
författarinnan som var Elisabeths barndomsvän, en vänskap 
som fortsatte hela livet: Vi kallar den ”De två väninnorna”. 

Den symboliserar ju också Elisabeth Bergstrand Poulsensäll-
skapet och är de två väninnorna som betraktar ett litet träd ur 
Gobelängens ”Kvinnans Årstider”. 

Gobelängens förlaga finns att se i Bergstrandsalen i Socken-
stugan i Långasjö. 

Vi får hoppas att skulpturen ”De två Väninnorna” får stå här 
i Långasjö i många år!

Sylva Edwinsson

                  Utvandrarna. Monument i Eringsboda.

Katarina Jonasson
I Långasjö blev bestörtningen stor när vi nåddes av budet 
om Katarinas hastiga bortgång.
Våra tankar gick då naturligtvis främst till hennes familj. 
Vi är många som uppskattat Katarinas glada, friska och 
rättframma sätt och som nu känner stor saknad.

När Katarina började medverka i denna tidning presenterade 
hon sig som: ”medhjälpare i Långasjökrönikan, jobbat på 
Allégården och något mer otippat cyklat från Umeå till Karls-
krona.” Det senare förvånar oss kanske inte så mycket eftersom 
vi sett henne mycket på cykel. Men just den cykelturen fick 
en särskild betydelse. När Katarina cyklade genom Långasjö 
den sista etappen till Karlskrona gav socknen ett så positivt 
intryck på henne att hon senare bosatte sig här med sin familj.

Efter detta har Katarina på flera sätt medverkat i Långasjö. 
Denna tidningsredaktionen tillhörde hon i 6 år och skrev 
många intressanta och initierade artiklar i olika ämnen allt från 
djur och natur till ekonomi och maskiner.

Intresset för natur och miljö var stort och en period var Ka-
tarina ordförande i Naturvårdsföreningen.

På senare tid såg vi Katarina och Staffan på Långasjö skör-
defest där de saluförde sina ekologiskt odlade produkter från 
Karsamåla.

Katarina har även bidragit på många sätt i Hembygdsförening-
en -  särskilt med Långasjökrönikorna. Där har hon skrivit flera 
artiklar om människor och miljöer i Långasjö. Hon tog ofta 
egna initiativ och hennes lättsamma stil gjorde att man med stor 
behållning läste hennes bidrag. Det känns tomt efter Katarina.

                                                                                           
Stig Hermansson Katarina Jonasson i grönsakslandet 2016.         Foto Gunnar Alsmark
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En Långasjöflicka i               
Hollywood
Tidigt 1920-tal i Trollamåla. På Södergård 1:4 bor Matilda 
och Lorentz Karlsson med sina sex barn. Yngst i skaran är 
Vendla, en späd, söt tonårsflicka som älskar att läsa, skriva 
dikter - och drömma sig bort. ”Min bror Karl kom hem 
med böcker om okända människor och platser”, skriver 
hon långt senare i livet, i en liten självbiografisk artikel 
till En smålandssocken emigrerar. ”Jag tänkte alltid. En 
gång skall jag resa till dessa platser och skriva något av 
bestående värde.” 
Precis så blev det också. Tjugotre år gammal gifter sig 
Vendla, flyttar till Amerika och blir med tiden både rik 
och berömd.

Ungdomsdikter på en vind
Men först tillbaka till huset i Trollamåla, trekvarts sekel senare. 
Året är 1998. När Vendlas far Lorentz blev gammal tog sonen 
August Lorentzon över gården, Vendlas bror. Han var gift 
med Ruth Petersson från Bågsjö, Ljuder och 1945 flyttade två 
fosterbarn in i huset, Jan och Ulla. Deras uppväxt var inte helt 
lätt, med en sträng, ofta våldsam far och med en nedlåtande 
attityd från många sockenbor gentemot ”oäkta ungar”.

August dör 1978, Ruth inte förrän 2007. Med åren blir Ruth 
”gammal och trött” och 1998 bestämmer hon sig för att flytta 
till ett äldreboende på Skogsvägen i Långasjö. Ulla var där för 
att hjälpa till.

   ”När jag städade den gamla mangårdsbyggnaden, efter mam-
mas flytt, hittade jag på vinden, väl undangömd i trossbotten, 
en tjock pappersrulle som visade sig innehålla en mängd dikter 
som Vendla hade skrivit i sina unga år.”

På Skogslyckevägen i Växjö   
Då Ulla berättar detta för mig har vi kommit ytterligare 20 år 
fram i tiden, till mars i år. Av Ruth Elofsson i Långasjö har jag 
fått hjälp med att komma i kontakt med Vendlas brorsbarn 
Ulla Kleberman (Wennberg som ogift). Vi sitter i Ullas och 
hennes man Lars hem i Växjö och framför oss på bordet ligger 
den rulle Vendla gömde för nästan 100 sedan nu, innan hon 
lämnade hemmet för att skaffa sig en utbildning. Ulla berättar 

vidare att Vendlas föräldrar var djupt religiösa och inte såg 
med blida ögon på dotterns intresse för böcker och diktskri-
vande. Förutom all den tid man slösade bort på onyttiga saker 
i stället för att arbeta ansågs det inte lämpligt att barn skrev 
kärleksdikter. Vendla själv berättar senare i livet att hon var 
tvungen att läsa och skriva i en kammare uppe på vinden, eller 
när föräldrarna hade gått och lagt sig.

Som många pensionärer är Ulla intresserad av släktforskning 
och hon visar mig en hel del material som handlar om Vend-
la. Ulla har också renskrivit alla dikterna för att de skall vara 
lättare att läsa. Lars hjälper mig med att scanna gamla foton, 
tidningsklipp, sånghäften m.m. och Ulla tar lite högtidligt fram 
notblad med Vendlas text och musik. Hemma i lugn o ro läser 
jag igenom materialet och formar därefter följande berättelse, 
till största delen byggd på samtidsdokument, från slutet av 
1910-talet fram till 1979 när TV-profilen Lasse Holmqvist 
samtalar med Vendla i trädgården till hennes föräldrahem i 
Trollamåla. Hon var då på ett kort besök i Sverige innan hon 
återvände hem till Amerika, där hon gick bort 1997 i Orange, 
Kalifornien.

Inspelningen till TV-programmet, som hette Midsommar i 
Trollamåla, ägde rum under två helt fantastiska sommardagar. 
En stor händelse i Långasjö, som varken jag eller alla andra 
som var med glömmer. Men vill också ni ”träffa” Vendla, höra 
hur hon på lite knagglig svenska berättar om sitt liv, googla 
då på Vendla Lorentzon YouTube och njut av ett nästan 11 
minuter långt klipp.

Ung och förälskad
När Vendla var 15 år blev hon kär i byggnadssnickaren Artur 
Johansson, Klippingsbo, Vissefjärda. Men Artur reste till Ame-
rika och kvar var Vendla med sin diktning, sin förhoppning att 
det kanske ändå skulle bli de två, någon gång. På våren den 14 
april 1923, när Vendla snart skall fylla 18 år, skriver hon denna 
erotiskt laddade dikt, döpt till Vårdröm. 

              Vendlas föräldrar.

Vendla Lorentzon, Hollywood 1938.
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Vårdröm
Dröm, ”du min ljuvaste dröm”
Uti vårens tid.
Så mäktig och öm av tjusande
Skönhet blid.
Ack, var ej jorden ett paradis
Av ”behag”
Den kvällen det första gången
Var ”du och jag”.
Ack minns du hur glittrande majsolen 
lekte, över insjön klar,
sakta porlade böljornas sång.
Och minns du hur vinden 
Små sipporna smekte.
I björkarnas häng dit vi drömmande
Styrde vår gång.
Ack minns du när solen sen stilla
Sjönk ned,
Med rodnande guldglans i
Västerled.
O var det en saga, o var det
endast en dröm,
eller din stämma, min älskling
så vek och öm.
O var det väl du, idealets drömmar.
Jo viss var det du,
För mig densamma bild
I hjärtat längst inne jag ser
Barndomens gömmor
O minns du den stjärnan i sagokvällen
Som lyste emot oss så mild.

Bröllop efter många långa år
Från tonsårtidens förälskelse tills det 
Vendla gifter sig med Artur 1928 bor 
han i Amerika medan hon utbildar sig 
hemma i Sverige. Efter en kurs på Folk-
högskolan i Värnamo reser Vendla till 
Stockholm för att på Borgarskolan stu-
dera engelska, litteratur, maskinskrivning 
och bokföring. På Akademien läser hon 
musikhistoria. Hon studerar också på 
Hermods korrespondensinstitut i Mal-
mö. Flera av hennes dikter publiceras och 
av sina skolkamrater kallas hon ”Selma 
Lagerlöf  No 2”.

Men, kärlekens kraft är stor, något som 
en av hennes beundrare i Amerika, 
doktor Sundquist, skriver om i en tid-
ningsartikel i Skånska Dagbladet 1939. 
Doktorn är, menar redaktionen, ”en av 
de duktiga svensk-amerikaner som inte 
låta fädernas språk ligga i lägervall.” Nåja, 
så här skriver han i alla fall: 

”Medan på gränsen av en framgångsrik 
literaturig bana, gav hon upp sin career 
och gifte sig med sin barndomsvän Art-
hur, som vid denna tid ’gjorde framgång’ 
som musikare i Cleveland, Ohio, U.S.A. 
Han återkom till sitt hemland endast 
länge nog för at fira ett riktigt svenskt 
bröllop och sedan återresa till Amerika 
med sin brud.”

Bröllopet var onekligen stort och ståtligt 
med släktingar och gäster från när och 

Närmare ett 100-tal gäster deltog i bröllopet för Artur och Vendla i Trollamåla den 1 september 1928. Ett stort, härligt bondbröllop - och en stor 
fin bild till er kära läsare. Ta fram förstoringsglaset, titta noga och hjälp oss med namn och lite information om de personer ni känner igen.

fjärran, komna ”i vagn och bil och kanske 
flygmaskin”, som det står i ett tryckt blad 
avsett att delas ut och sjungas vid festen. 
Men av det blev intet, eftersom Vendlas 
föräldrar tyckte texten var opassande. 
Men nu, 90 år senare, känns det svårt att 
förvägra Träskopostens läsare denna be-
rättelse på rim, från konfirmationstiden 
fram till bröllopet åtta år senare. 

Om Vendla Lorentzons liv i USA finns 
en del att läsa. Här har jag valt en in-
tressant artikel från Växjöbladet den 27 
juli 1966. Den ger en bra bild av hennes 
liv och gärning, och en påminnelse om 
att det inte alltid är så lätt att bli profet 
i eget land.

En framgångssaga
Vendla Lorentzon hade stora framgångar 
som schlagerförfattare och kompositör. 
Stora grammofonbolag såväl i Amerika 
som i Europa, bl.a. England, Tyskland, 
Frankrike och Holland gav ut hennes 
musik. 

Den som bäst slog var ”Come Pretty 
Little Girl från 1955. Den skrev hon 
tillsammans med sin kusin Bertil Ljung, 
som 1948 lämnade Ekeboryd för det 
stora landet i väster. 

Sin största framgång hade Vendla åren 
1957-58, då 35 av hennes skivor var 
efterfrågade. 

Gunnar Alsmark
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Vendlas inspelningar

Nedan visas ett urval av Vendlas 
många inspelningar.

Vendlas dikt till sin 
fars begravning.
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Arnold Alfredssons                   
memoarer
Min far Arnold Alfredsson 1924-2015 eller Arnold i Lida 
som han själv sa om sig, hade ett stort hjärta för sin hem-
bygd. Han levde sitt långa och innehållsrika liv på gården 
i Lida. Arnold var intresserad av historia och framför allt 
om bygdens. Han var angelägen att bevara kulturmiljöer. 
Detta gjorde han genom hårt fysiskt arbete men också ge-
nom pennans hantverk, för att beskriva olika tidsepoker. 

Tillsammans med flera andra Långasjöprofiler drevs olika 
projekt för Långasjö. Ett av de större var forskningen om 
emigrationen från Långasjö till Amerika. Det resulterade i den 
stora boken "En smålandssocken emigrerar" och en resa till 
Amerika med hundra deltagare 1962. Det var då som Emig-
rantstenen utanför sockenstugan restes för att minnas alla de 
Långasjöbor som utvandrade till Nordamerika.

Men det var inte bara det gamla som intresserade Arnold, han 
var nyfiken på ny teknik. När han byggde sin ladugård 1953 var 
den supermodern med bl a höhiss och automatisk bevattning 
till korna. Arnold var tidig med att skaffa både stillbildskamera 
och film kamera. 

Skrivandet gick hand i hand med lantbrukaryrket. Han skrev 
varje dag dagbok, där noterades väder och regnmängd och det 
som hänt under dagen, stort som smått. 

På sin ålderdom skaffade Arnold en dator och den gav honom 
inspiration till att skriva sina memoarer. Hans första utgåva av 
sina memoarer blev klar då han och hans älskade maka Aina 
firade 50-årig bröllopsdag 2002. Nedan följer ett stycke från 
hans memoarer om den tidens största teknikupplevelser.

Anna-Carin Arnoldsson

Ur Sällsamma minnen och 
möten
När el-strömmen kom 
Hösten 1931 kom el-strömmen till Lida by och jag tror, att 
den kom ungefär samtidigt till övriga socknen. Det är möjligt, 
att norra delen av socknen hade fått den lite tidigare. Där var 
det Sydkraft som var leverantör, men i södra delen agiterade 
Olofströms Kraft AB. Theander Eliasson i Brännamåla var 
den drivande lokala kraften tillsammans med någon bolags-
man. De gick från by till by, från gård till gård och tecknade 
andelar. Man betonade hur herrans bra det var med elektrisk 
belysning - nästan helt riskfritt, ingen eldfängd fotogen och 
lampan gick inte att blåsa ut. Det var bara att vrida på en knapp, 
så brann det i evighet. 

För de flesta lät detta som rena rama trolleriet. Dock inte för 
alla. Några hade varit i Amerika och för dom var elektriskt ljus 
ingen nymodighet. Ja, egentligen hade alla i byn någon eller 
några anförvanter i Amerika eller som varit där och kommit 
hem. Inte mindre än 43 personer från byn hade emigrerat till 
Amerika från mitten av 1800-talet till 1930. Men det var ju inte 
alltid, man ville tro, vad de där "amerikanarna" skrev hem, om 
hur bra det var "där inne". 

Nu planerade man för, att en serviceledning skulle dras från Yx-
nanäs över Ramsjö och Häljanäs till Skurebo och Lida. Därifrån 
sedan till Pellamåla, Prämboda och vidare neråt "Kåraböket" 
i Vissefjärda. Från Häljanäs skulle en särskild ledning dras till 
Strängsmåla, Långasjö och byarna där runt. 

I Lida tecknade alla utom far och Erik Pettersson andelar. Far 
var troligen skuldfri men ville väl inte sätta sig i ny skuld för 
något så onödigt som lyse. "Man ser, det man behöver se med 
fotogenlyse", menade han, och spjärnade emot. Erik Pettersson 
hade nyligen köpt sitt lilla ställe och hade förmodligen tillräck-
ligt med skuld redan, ansåg han. Men alla de andra husen, med 
tillhörande ladugårdar och uthus, Hulthéns snickeriverkstad 
liksom Samuelssons träskoverkstad, blev elektrifierade. Det 
spordes visserligen, att någon sov mindre bra, när de funde-
rade på, hur de skulle kunna betala det nymodiga lyset. Varje 
ljuspunkt, lampa eller vägguttag räknades som en andel och 
kostade 25 kr i anslutning. Det var stora pengar 1931, när 
årsomsättningen på byns 10 olika gårdar var i snitt 500 kr. 

Strömpriset var väl inte så högt, installationen kostade en hel 
del och därtill årliga kostnader för andelar och mätarhyra. För 
att spara på förbrukningen så använde många svaga lampor 
15 och 25 watt. De var ju ändå mycket starkare än en fotogen-
lampa. Eftersom varje lampa och vägguttag räknades som en 
ljuspunkt eller andel, sparade man på dessa, så mycket det gick. 
Man använde tjuvkontakter i stället. Kostnadslindring fick de, 
som kunde leverera ekstolpar till ledningarna. 

Större delen av året 1931 gick åt till att göra ledningsgator, 
sätta stolpar, dra ledningar och göra installationer. Först fram-
på hösten var allting så färdigt en lördagskväll i oktober eller 
november, att lyset kunde komma när som helst: 

- Bara laut dä va pauvridet, sau si ni när dä kommer. Laut dä 
brinna, dä kostar inget, för vi har inte kopplat mätarna än. Vi vill 
si sau allt ä redit innan - sa elektrikerna när de for hem på em. 

Arnold vid sin gärdesgård i Lida 2012.



Träskoposten nr 2 2018 45

Den kvällen hade Erik Pettersson, som köpt sin lilla gård 
av Edvard Almgren 1929, bestämt sig för att ha sitt sedan 
länge emotsedda inflyttnings- eller byakalas, som sed var för 
en "nybonde", även om han var liten. Dessutom hade Erik 
bett om och fått hjälp med diverse, bl.a. ved och lite virke 
för reparation av ladugården, och detta ville han nu tacka för 
ordentligt. Alla vuxna, som ägde gård i byn, var inbjudna (c:a 
ett 25-tal) och därtill kanske några släktingar. Jag var så stor, 7 
år, att jag kunde vara hemma och se till min tre år yngre syster. 
Mor skulle komma hem emellanåt och se till oss, så det inte 
var farligt med elden. 

Dä brinna i stuorna 
Skymningen hade fallet och kalaset pågick som bäst med stoj 
och glam och klang i glasen. Erik var i högform - 28 år, egen 
bonde och far och tappade ur egen flaska. Nu ville han släcka 
eller åtminstone mildra den "välsignade" törsten hos de bybor 
som begåvats med en sådan.

- Nu gobba, sa Erik, nu ska ni ha en i dä anra benet mä, älla 
blia dä obalans.

- W ell, sa amerikanarna.

Alla ville vara i balans, så varför inte fortsätta balansgången, 
så länge medel fanns att tillgå. Just som den gamle fjärdings-
mannen i byn höjde glaset för en finjustering, råkade ett av 
fruntimren titta ut genom fönstret och gav upp ett "Her-
re-jestanes" - skri, som fick hela kalaset att stelna i skräck och 
fasa. Vad tog det åt människan - hade hon blivit sjuk eller 
besatt av en ond ande??

- Vad tar dä aut daj - va fasen skrika du föa???

- Glo, glo själva, glo, glo, dä brinna ju i allihopa stuorna!

Alla sprang till fönstren och flängde undan gardinerna för att 
själva kunna se "eldsvådan". Ytterdörrarna slogs upp på vid 
gavel och kalasfolket ramlade ut på förstutrappa och gårdsplan 
och stod där och bara gapade och glodde. En sådan syn hade 
aldrig skådats i detta landamären. Överallt flödade ljuset - uppe 
och nere, ute och inne. Till och med i fähusen var det strålglans. 

- Nu ä dä kommet, ja måste hem å si, skrek någon.

Strax släppte bedövningen som genom ett trollslag. Alla måste 
hem för att se "undret" just hemma. På mindre än en minut 
var hela kalasstugan tom. Erik och Signe stod där ensamma 
på förstugtrappan med buteljen och kaffekannan i näven 
undrade över, vad i Herrans namn det tog åt folket. Springa 
ifrån kaffegöken hör inte till det normala. Hur kunde de bli så 
förtrollade med en gång? 

Snart började det hända saker i stugorna. Väl hemma vid egen 
härd måste allt undersökas, se hur det fungerade, hur det tog 
sig ut i det och det rummet, hur gjorde sig den lampan just där. 
Vad tyckte kreaturen om lyset? Och hönsen sen - de flög ner 
från sina sittpinnar och började picka i tron, att det redan var 
morgon. Tuppen gol av hänförelse över egen sol i hönshuset. 
Man gick från rum till rum och tände och släkte. Nog var det 
ett sällsamt lyse alltid och ingen begrep hur det fungerade. 
Det kunde förresten kvitta - huvudsaken var att det fungera-
de. Erik tog sig en liten extragök, innan han satte flaskan och 
Signe kannan. Sen lommade de över till grannen, ty inte ens 
de kunde till sist motstå frestelsen att "få se". 

Far tog spöket 
Mor kom hem för att se till mig och min syster, som hon lovat, 
men hos oss var det skumt i alla rum utom ett, där en fotogen-
lampa spred sitt svaga sken. Just den kvällen spökade det hos 
oss. Byns ungdomar, som inte fick vara med på kalaset, hittade 
på hyss. De spelade hartsfiol, som gick till på det viset, att i en 
knappnål, som sattes mellan kitt och glas i en fönsterruta, bands 
en sytråd från en full trådrulle. På behörigt avstånd gned man 
sedan med harts på den spända tråden, som ledde ljudet till 
en ofta löst sittande glasruta, vilken förstärkte ljudet, så man 
kunde tro, att hela huset var fullt av spöken. Jag berätta för 
mor om det farliga spöket, men hon begrep inte vad det var. 
Hon trodde nästan, att det var det nya lyset som spökade i vårt 
hus, till straff  för att far inte "tatt lyset". Ju mer mor lyssnade 
och funderade över det konstiga lätet, desto roligare tyckte 
ungdomarna att det var. De gned för glatta livet. 

När far kom hem, förstod han genast, vad det var fråga om. 
Han smög sig ut, fick tag i nål och tråd och följde den till ett 
buskage. Där låg trådrullen övergiven. När ungdomarna för-
stod, att de var upptäckta, tog de till benen. Far rullade upp 
tråden och bar stolt in en rulle björntråd till mor. 

- Här ä spöket. Nu tia dä nock resten au kvällen.

Men sen, på fortsättningen av kalaset, fick far nogsamt veta, 
att hans stuga var den enda i byn, där det var "skomt". Kanske 
var mor den kvällen lite "tyckstråten" (förr ofta använt dialek-
tuttryck som betyder att tycket för en person tar slut, "tryter", 
man blir besviken) på far, som inte tog lyset han också. Det 
dröjde ända till hösten 1938, innan han ansåg sig ha råd med 
denna lyx. Jag minns, att både far och mor var mycket belåtna, 
var gång det åskade och blixten ställde till med elände. Vi kände 
oss säkra vid vår fotogenlampa, liksom Israels barn i Egypten 
var trygga i sina märkta hus, som Herren gick förbi om natten, 
när han slog allt förstfött i landet (2 Moseb. 12: 13). I vårt hus 
fanns inga eltrådar, som drog åskan till sig. 

Det dröjde sedan ända till något år efter krigets slut 1945, innan 
el-kraft kom till byn, så att man kunde nyttja strömmen till 
arbete. Hittills hade el använts uteslutande till lyse och radio. 
Endast två bybor hade batteriradio när elströmmen kom, men 
nu köpte alla en radio för elström. Någon hade radio mest för 
predikan på söndagarna. Då fick inte sonen springa ute och 
leka och hitta på "tosingafor". Han måste vara hemma och 
vrida på radion och ställa in rätt ljud, för det kunde inte de 
gamla, påstod de. Eller var det kanske bara ett svepskäl för, att 
hålla sonen i Herrans tukt och förmaning under gudstjänsten. 
Ändamålet helgar medlen och sonen kände sig mycket "kärig" 
(karlaktig) för, att han kunde med knappar och rattar, som inte 
de stora kunde klara - trodde han. 

Då 1931 satt alla på sina utedass och frös om rumpan - nu 
går alla "ut inne" tack vare strömmen och vattnet rinner både 
ut och in av sig självt. Allt sedan både bostäder och uthus 
började förbättras eller byggas om från slutet av 40-talet, 
har elströmmen tagits i bruk för allt, vad den kan användas 
till - från vattenpumpning och allt i hushållet, ventilation och 
el-stängsel till torkning, hissar och svetsning. Så nog var det en 
föränderlighetens vind som blåste 1931 över Lida by. Troligen 
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har inget betytt mer för landets utveckling än just el-strömmen. 
Inte underligt att vatten- och vindkraft ej räcker till utan att den 
svårtämjda atomens makt måste utmanas. Klarar människan 
det - med livet i behåll? 

Telefonen 
Som jag redan nämnt hade handlare Franzen i Häljanäs den 
första telefonen i södra delen av Långasjö socken. Han hade 
fått bygga sig en egen linje till Eringsboda någon gång i början 
av 20-talet. Men i början av 30-talet fick Häljanäs egen telefon-
station med 5 abonnenter. Föreståndare blev Karl Johnsson 
och abonnenter var n:o I Franzens, 2 Collen i Allgunås (svåger 
med Karl Johnsson), 3 nämndeman C.G. Johansson i Allgunås, 
4 Rungeboholms Gård och n:o 5 Adrian Carlsson (senare 
nämndeman). Det var åtminstone en liten god början ansåg 
väl televerket, när de ordnade med stationen och förväntade 
sig snabb tillslutning. 

Depressionen i början av 30-talet gjorde dock att det dröjde 
flera år, innan det blev fart på nya anslutningar. Karl Johnsson 
var mån om att få flera nya kunder och därmed större arvode. 
Men det gick trögt. I byarna slog man sig senare samman om 
en gemensam telefon och det var ju också en god början, 
tyckte han. 

Således kom telefonen till min by Lida 1936. Eric Carlsson hade 
förra året gift sig och tagit över föräldragården. Han ivrade mest 
för telefonen och erbjöd gratis ett rum, senare kallat "telefon-
rummet", som alltid var öppet och dit byborna kunde komma 
ock ringa utan att knacka på. Kostnaderna delades sedan lika 

utom för s.k. "rikssamtal", som betalades av den som ringde.

Andra samtal var fria. Kostnaderna blev därför ganska måttliga 
även efter den tiden. Jag skulle tänka, att det kostade mellan 
5 - I 0 kr i kvartalet. Men även det var ganska stora pengar i 
förhållande till arbetslönerna och fläskpriset. En dagsverkare 
hade 1.50 till 2 kr, piglönen låg mellan 15 - 25 kr i månaden + 
mat och husrum beroende på pigans ålder och dränglönen c:a 
25 - 40 kr + samma förmåner. Fläskpriset hade väl gått upp 
till omkr. 50 öre kg efter att varit nere kring 25 - 30 öre kg, när 
det var som lägst i början av 30 talet. 

Telefonen var bra, alla var nöjda och belåtna - utom Eric 
Carlsson - när det åskade: 

- Dä va ett hälvete - dä värsta ja vatt mä om. Han hoppade 
som en bock och dä gnistrade frau an, sa ja trodde stuan skåll 
ta ell. Ha' d ja visst, va ja nu vet, sa ha' d allt Alfre skollat fautt 
ha telefonen. Han haa ju missna ingen ström i stuan

Men några dagar efter att det åskat färdigt var allt glömt. Det 
var bäst att telefonen var där den var och så blev det givetvis. 
Det dröjde inte länge förrän grannen, som börjat med trafikbil, 
tog egen telefon och efter ytterligare något år ett par andra. 
Far och en annan bybo tog telefon omkr. 1944 och snart var 
hela byn "telefonerad".

ur Arnold Alfredsson, Sällsamma minnen och möten 2004

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 070-269 08 26

Vi utför alla sorters grävningsarbeten
Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och 

ved. 

Vi tar även emot asfalt och överskottsmassor för 
krossning på Östra Industriområdet i Lindås.

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78
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Det firas på sommaren i 
Sverige

Juni
Den 6 juni är Sveriges nationaldag och en helgdag (röd dag). 
På nationaldagen har en del människor på sig nationaldräkt. 
Den ser olika ut beroende på vilken del av Sverige man kom-
mer ifrån.

I början av juni börjar barnens sommarlov. Då har barnen en 
avslutning i skolan. Man firar att skolåret är avslutat och att 
sommarlovet börjar. När barnen är små brukar föräldrarna 
vara med på skolavslutningen.

Midsommarafton är en populär helg. Man firar alltid midsom-
marafton på den fredag som infaller mellan 19 juni och 25 juni. 
Under midsommartid är dagarna längst och nätterna kortast. 

Svenskar firade midsommar långt före Sverige blev kristet. På 
midsommarafton brukar man dansa runt en midsommarstång. 
Det är en stång som är klädd med löv och kransar av blom-
mor. Många vuxna och barn har också kransar av blommor 
i håret. På midsommar brukar man äta sill, lax, färsk potatis 
och jordgubbar. 

Vi säger GLAD MIDSOMMAR! 

Och svarar TACK DETSAMMA!

            

        

Juli och augusti
I Sverige har många människor semester i juli och augusti. 
Omkring den 20 augusti börjar skolorna igen. I slutet av augusti 
är det vanligt att gå på kräftskiva. Det är en fest där man äter 
kokta kräftor. Ofta dricker man ett glas sprit till. Det kallas 
nubbe eller snaps. Samtidigt brukar man sjunga sånger som 
kallas nubbevisor eller snapsvisor.

 Tanja Muratova

         Källa: www.informationsverige.se

Sveriges flagga.

Sveriges nationaldräkt.

Midsommarstång.

Midsommarkrans.

Kräftkalas.
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Konsten att ge livet vingar
”Galleri Garvaregården är att gratulera till att bygden 
producerat en sådan konstnär som ”TC” och att han lierat 
sig med en så sevärd konstnärspartner”, skriver Anders 
Marell i Kalmar länstidning den 29 maj 2011.

Vem som lierade sig med vem lämnar jag därhän. Men nu, 
sju år senare, gör de i alla fall en ny utställning tillsammans på 
Garvaregården, Tommy Carlsson från Långasjö och Larissa 
Stenlander, född i Saratov och uppvuxen i Moskva. ”Det 
var det väldigt många som ville”, säger Britta Fransson, som 
förestår galleriet.  

   

En livsstil
Att leva är en konst, det vet vi alla. En ständig balansgång 
mellan framgång och misslyckanden, glädje och sorg. Att leva 
på sin konst är heller inte lätt, det vet alla lovande amatörer 
som vid pianot, staffliet, skrivbordet, drejskivan, vävstolen eller 
vad det nu är, närt en dröm att på heltid få ägna sig åt det man 
älskar. Att dessutom kunna göra det med den man lever med, 
och få det att fungera, är få förunnat.

”Vi ställer mest ut tillsammans nu för tiden”, säger Tommy. 
”Det har blivit en livsstil, ett sätt att få vara tillsammans så 
mycket som möjligt.”

Larissa och Tommy träffades på en konstmässa i Sundsvall för 
snart 20 år sedan.  Av en händelse hade de sina utställningar 
mitt emot varandra, började prata - och gör det alltjämt, med 
liv och lust. Det är mer än vad man kan säga om många andra 
äktenskap, tänker jag tyst för mig själv.

Inspiration i skilda miljöer
Platsen där vi sitter och pratar är bostadsdelen av ”Carlsöner-
nas gamla affär” i Långasjö. I den andra delen av huset, den 
som vetter mot Kyrkvägen, ligger en ljus och rymlig ateljé, 
iordningsställd när matvarubutiken lades ner 1992. 

I detta härliga hus bor och arbetar konstnärsparet av och 
till under året. Men de har också en bostad i Stockholm, dit 

Larissa flyttade när hon kom till Sverige i slutet av 1980-talet. 
Snart nog öppnade hon på Östermalm Galleri Stenlander där 
hon bl.a. ställde ut ryska konstnärer. Förra året firade galleriet 
25-årsjubileum.

Att måla handlar mycket om inspiration – och goda arbetsmil-
jöer. Vid Taxinge slott i Sörmland har Larissa torpet Maxby, 
ett litet smultronställe dit Tommy och hon gärna åker under 
sommaren för att arbeta i det ljusa och härliga lusthuset. 

Ljuset har stor betydelse för en målande konstnär, visuellt, 
men också mentalt. Särskilt Larissa känner att vinterhalvåret i 
Sverige kan bli rätt tungt så nu har Tommy och hon köpt en 
lägenhet i södra Spanien, några mil öster om Gibraltar. ”Där 
kan vi gå i shorts på stranden, hämta inspiration, måla i ateljén”, 
säger Larissa. ”Och vår hund Sarah kan åka med på flyget.”

Utställningar tar tid
Både Larissa och Tommy är erkända och uppskattade konst-
närer, som säljer bra. Det innebär många utställningar runt 
om i världen och hårt arbete med att skapa ny konst. Längre 
tillbaka betydde detta att de inte kunde träffas så 
mycket som de önskade. Men efter hand har de 
mer och mer valt gallerier och mässor där de kan 
ställa ut tillsammans. 

Så här ser schemat i stort ut för 2018. I januari 
en stor konstmässa i Milano. Sedan London i 
början av mars. Under mars och april var Tommy 
representerad på en konstmässa och ett galleri 
i New York. Under påsken deltog båda på den 
årliga konstrundan på Österlen, där de ställde 
ut i Kivik. Båda reser också på en konstmässa i 
Hampstead London i maj. Under sommaren är 
det lite lugnare, med tid för arbete och vila, för-
utom Galleri Garvaregården då, som jag nämnde 
inledningsvis, och Ekerums konsthall på Öland, 
där båda är representerade. Den 8 september 
är det kulturnatten i Uppsala, sedan reser de till 
konstmässan i Stockholm i mitten av oktober och 
till Hamburg i mitten av november.  

Många utställningar och gallerier i Sverige och utomlands måste 
Tommy och Larissa tyvärr tacka nej till. Men så långt det är 
möjligt säger de fortfarande ja till gallerister, som de haft ett 
långt och gott samarbete med.

   

Larissa Stenlander och Tommy ”TC” Carlsson i  Empire State Building.

             Larissa i sommarateljen i Maxbytorpet i Taxinge.
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Exklusiva kunder
En del av deras konst säljs för att smycka offentliga byggnader, 
kontor och resturanger, men också till privata, exklusiva hem. 
Larissa nämner två bilder som gått till företagare i Beirut och 
för några år sedan fick de tillsammans i uppdrag att utsmycka 
en känd Michelin-restaurang i London. 

Tommy har också sålt en tavla till ledande arkitektfirma inom 
trähuskonstruktioner i Storbritannien. En dag kom arkitekten 
Roderick James in på konstmässan i London, såg målningen 
med Gul Ballong och köpte den speciellt för det hus man just 
byggt på Eagel Rock, Argyll på Skottlands västkust. 

Jag gick in på den länk på YouTube som Tommy skickade mig 
och fick se ett fantastiskt hus som vunnit många priser, i en 
hissnande miljö, beläget högst uppe på en klippa intill havet. 
Och där, mitt i det stora vardagsrummet, ovanför spisen, 
sitter ”TCs ” målning (se bild). Och det känns ju bra för oss 
Långasjöbor! Regnar det på prästen droppar det på klockaren.

Kort om konstnärerna 
Ett välskrivet och mångfacetterat porträtt av Tommy ”TC” 
Carlsson ger den nyligen bortgångna Katarina Jonasson i Trä-
skoposten 2009 nr 2. Han blev då utnämnd till Långasjöprofilen 
och så här inleder Katarina sin artikel.

”Han är faktiskt väldigt känd och vore han inte så många år 
fyllda skulle han definitivt vara ett underbarn. Tommy, barn 
av Långasjö, barn i en lanthandel och nu alldeles vuxen och 
berömd och står i lanthandelns gamla affärslokal och målar 
tavlor som man inte tror är sanna!”

Mer tekniska beskrivningar kan låta så här: Tommy ”TC” Carls-
sons konstnärskap präglas av oljemåleri med hyperealistiska 

motiv med utpräglad Trompe-l’oeil effekt som lurar ögat. Det 
rör sig om mästerligt utfört skiktmåleri med schumringsteknik. 
Originalen blir ibland litografier eller spännande canvastryck.

I motiven förekommer dörrar, elskåp, brevlådor med ytor av 
trä, metall och plåt. Alltid avbildade i naturligt format, ofta 
med symbolisk innebörd.

Larissa Stenlander arbetar i akvarell och mixed media. Hennes 
bilder speglar på ett satiriskt och lekfullt sätt mänskliga relatio-
ner och känslor med motiv av stiliserade människor och djur. 
Med humor och eftertanke samtalar figurerna i hennes verk.

En annan text hämtar jag från Galleri Stenlander och den 
presentationsbroschyr Natailia Goldin står som författare till.

”Den stiliserade världen hos Stenlander är specifikt kvinnlig 
och kretsar kring konstnärens alter ego: en sympatisk och lite 
mullig Kvinna i medelåldern som reflekterar över sig själv och 

Larissas utsmyckning i London.

Tommy ”TC” Carlssons målning Gul ballong i huset på Eagle Rock, Skottland.                                            Foto Roderick James Architects LLP
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livet i stort. Ibland är Kvinnan ensam, ibland interagerar hon 
med sina väninnor, eller snarare, exakta kopior av sig själv. 
Motiven innehåller oftast en stor portion humor, även om över 
hela Stenlanders ouevre vilar en lätt aura av melankoli, som 
avslöjar en sorlig premiss att livet är en ständig kamp med sig 
själv och omgivningen.”

Broschyren illustreras av en målning på en kvinna stående högst 
upp på en trave med böcker med undertexten ”Den fantastiska 
konsten att balansera.” 

”Det är vad livet mycket handlar om”, säger Larissa. ”Vi har 
så många drömmar - och så mycken tvekan. Men livet är nu 
eller aldrig, annars går det lätt förbi medan vi säger till oss 
själva - det där ska jag göra - någon gång. Someday is now!”

Gunnar Alsmark

Träskoposten vill varmt tacka företaget Roderick James Architects 
LLP för all hjälp med bilden från Eagle Rock, Skottland.    .

Tommy vid sin målning på gallery Cavalier i New York.

                    ”Now or never” av Larissa.
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Erland Schön 
- en flitig illustratör

Konstnären Erland Schön, medlem i KRO och Svenska 
tecknare, flyttade från Solna till Långasjö 1977. Ganska 
snart togs hans talang i anspråk av bl a Långasjö Hem-
bygdsförening. Hans specialitet var att avbilda byggnader 
och miljöer. De flesta bilderna är i svart-vitt, men då och 
då satte han färg på dem. Så t ex på en målning som 
han skänkte till Långasjö Sockens Hembygdsförening, 
nämligen målningen "Utfärdsbön", som hänger i entrén 
i Långasjö Sockenstuga. 

”Den 21 februari 1977 kom vi till Långasjö, det var kallt och 
mycket snö. Men den var vit och fin, och det var vi ju inte 
vana vid i Solna. Anledningen till att vi flyttade, vi som många 
andra, var ökande trafik och bullerproblem. Det var bara stora 
genomfartsleder kvar av vårt vackra gamla Solna. Så var det 
stressen och våldet, som bredde ut sig mer och mer och i allt 
lägre åldrar. 

Vi hade då otaliga gånger i Långasjö sett och upplevt naturen 
både höst och vår och funnit, att här skulle vi vilja bo. Någon  
grön våg var det inte för vår del, utan det var motiven som 
fanns överallt och lugna glada människor som vi lärt känna 
under de år vi varit här.” 

Birgit Schön 1979

Hans illustrationer finns i riklig mängd i flera böcker som gavs 
ut i bygden under hans Långasjötid. Även sedan han och hans 
hustru Birgit flyttat till Lindås, anlitades han flitigt till olika 
illustrationsprojekt. Som exempel kan nämnas "Gård och by 
i Långasjö socken, 1978", "Törn - en sjö i Småland, 1981",  
"Banken och bygden 1980" samt "Långasjö igår och idag, 1984"

I boken om banken och bygden har konstnären också por-
trätterat många av Långasjös profiler från den tid det begav 
sig: Herbert Geijer, Sven Johnson, John Johansson, Karl 
Alexandersson m fl. Porträtt var annars inte hans starka sida, 
men här har han verkligen fått till det!

Under Schöns aktiva tid i bygden, passade man också på att 
ge ut ett antal prydnadstallrikar med motiv från socknen, som 
kyrkan, sockenstugan, fattigstugan, hembygdsstugan och 
Klasatorpet.

Ruth Elofsson/Annika Hjalmarsson

Näset ur ”Bilder från Långasjö” Erland Schön.

Utfärdsbön,  Erland Schöns målning efter foto.

Klasatorpet ur ”Bilder från Långasjö” Erland Schön.

Porträtt ur Banken o bygden. Fredrik Karlsson. Erland Schön 1980

Porträtt ur Banken o bygden. Sven Jonsson. Erland Schön 1980
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By i bygden 

Pellamåla

1950-talet i Pellamåla
Mitt namn är Göthe Gunnarsson. Jag är född 1938 och 
hade således min barn- och ungdomstid på 40- och 50 
talen. Pellamåla är helt hemman, som skiftades 1835. Byn 
består av sju jordbruksfastigheter, en villafastighet och 
ett soldattorp. Förutom huvudfastigheten hade de flesta 
fastigheterna mosskiften i dalen mot Skurebo. På dessa 
fanns i min barndom s.k. mahus i vilka bönderna förva-
rade hö. Dessa lador har sedan dess förfallit eller rivits 
och det är svårt att hitta några spår efter dem idag. Andra 
utskiften benämndes fallabrunnen, ekkärret och oxhagen.

Under denna tid bedrevs aktivt jordbruk på samtliga jord-
bruksfastigheter. Såväl jord- som skogsbruk bedrevs huvud-
sakligen "på gammalt vis". Den långsamma mekaniseringen 
, som påbörjades på 50-talet utgjordes av gemensamt inköp 
av slåttermaskin och stationär tröska, samt något inköp av 
såmaskin. Körslorna utfördes helt med häst.

År 1950 bodde i byn 28 personer, varav 9 barn. Jag skall för-
söka göra en kort presentation av byns innevånare detta årtal.

Pellamåla l:2. Här bodde Hilding Nilsson med hustrun Rut 
och döttrarna Siv och Gunvor födda 1944 och 1946. Fastig-
heten är byns största på 1/4 mantal. Hilding köpte den 1944 
av Henning Ottosson. På gården inträffade 1929 vad som 
omtalades som "mordet på vedbacken", när en sinnessjuk 
man dödade sin svärfar. Förutom det man hörde om andra 
världskriget var detta det hemskaste, som berättades i min 
barndom. I fastighetens skog fanns en tallbevuxen mo med 
mycket blåbärsris. Goda blåbärsår lockades många plockare 
till skogen.

Pellamåla 1:3. Fastigheten förvärvades 1942 av Alfred Nils-
son. Han bodde här tillsammans med sin hustru Linnea. Fram 
till sin död 1963 bodde även Linneas mor Hilda Johansson där.

Linnea var född i Karsamåla och systerdotter till fastighetens 
tidigare ägare, Oskar Johansson. I sin ungdom arbetade hon i 
södra Skåne och träffade Alfred. Alfred var en hästkarl, som 
förmedlade flera hästar från Skåne till byns bönder.

Pellamåla 1:4. På denna fastighet bodde Hjalmar Gustavsson. 
Han blev tidigt änkeman med tre flickor. 1950 var barnen ut-
flugna. Boningshuset är byns äldsta och enligt "Gård och by" 
det enda som är byggt före skiftet 1835. Där fanns goda päron, 
äpplen och klarbär. Jag får erkänna att vi pallade "någon gång"

Pellamåla 1:6+1:9. Detta är våra närmaste grannar Fredrik 
och Viktoria Gustavsson med barnen Tage, född 1936, och 
Berit född 1938. Fredrik är av den kända Plaggebosläkten om 
vilken Elsa Gantelius och Torbjörn Svensson gett ut en bok. 
Viktoria var född i Eringsboda socken men hade i ungdomen 
plats i Stockholm. Hon var således den enda i byn som hade 
storstadserfarenhet. Fredrik och Viktoria hade under flera 
somrar sommarbarn. Den av dessa som jag särskilt minns är 
Dick Blom från Göteborg. Han har även som vuxen uppehållit 

Pellamåla 1:2. Ägare idag är Siv och Alf  Petersson och Gunvor och Åke 
Johansson.

Pellamåla 1:3+1:9. Ägare idag Johan Karlsson.

Pellamåla 1:4. Ägare idag Mads Baastrup.

Pellamåla 1:3. Ägare idag Martine och Gerard van der Maat. Foto: Mar-
tine van der Maat
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kontakten med familjen. Eftersom Tage och Berit var jäm 
gamla med mig och min bror var dom våra mesta lekkamrater. 
Tage blev, enligt min mening, den siste bonden i Pellamåla, i 
vart fall den siste bofaste.

Pellamåla 1:7. Här bodde Anton Svensson och hans hustru 
Ida tillsammans med "gammel-pojkana" Artur och Ture födda 
1913 och 1915. Anton var bror med min farfar. Ytterligare 
uppgifter finns att läsa i Träskoposten nr l-2017. Artur och 
Ture var ju för gamla för att leka med, men de hejade gärna 
på vid brottningsmatcher eller fotboll. Mina första skidor var 
hemmasnickrade och om de blev för raka i spetsarna gick man 
upp till "Antonas pojkar", som satte dom i spänn i hyvelbänken.

Pellamåla l:8. Detta är mitt föräldrahem. Vid skiftet ägdes 
fastigheten av Gustav Pettersson, som är min farfars farmors 
far. Gården hade sedan flera ägare innan min farfar köpte den 
l902. Far, Gunnar Carlsson, övertog densamma 1934 i sam-
band med giftermålet med Linnea Carlsson från Långasjö by. 
Här fanns även mina syskon Ingemar, född 1936, och Britta 
född 1945. I undantagsstugan, som var sammanbyggd med en 
verkstad, bodde min farfar, Carl Svensson till sin död 1952. I 
verkstaden bedrevs vintertid möbeltillverkning, i vart fall på 
1940-talet. Möblerna försåldes genom farmors bror, "Hand-
lar´n i Harebo", August Pettersson, om vilken man kan läsa i 
Långasjökrönikan 1997. I verkstaden stod det då en doft av 
trä, linolja, fotogen och polityr. Far var en föreningsmänniska 
med engagemang i nykterhetsrörelsen, logen Höstrosen, och 
i hembygdsföreningen. Han var även verksam kyrkligt och 
kommunalt. Dessutom hjälpte han byborna att fylla i blanketter 
och upprätta deklarationer.

Ett minne som jag har från barndomen är den reparation av 
bostadshuset som skedde efter kriget, troligen 1947-48. Då 
var det liv och rörelse i huset. Reparationen hades om hand 
av Martin på Vilan med snickare som Karl-Erik Elofsson och 
bröderna Axel och Kurt Fransson från Skurebo. Murningsar-
betena utfördes av Linus Pettersson från Vissefjärda, som bl a 
murade två kakelugnar. Det var en glad man som gärna sjöng 
"mera bruk i baljan boys" eller "tjo va det var livat i holken i 
lördags".

Pellamåla 1:10. Här bodde Karl Tillberg med hustrun Astrid 
och döttrarna Karin, född 1941 och Inga-Britt född 1942. 
Astrid var dotter till fastighetens tidigare ägare. Karl var inflyt-
tad från Helsingborg vid köpet av fastigheten 1939. Kalle var 
den siste som bröt sten och nyodlade i Pellamåla.

Villafastigheten Nyhem 1:13. Bostadsbyggnaden byggdes av 
Anna Niklasson 1932. Anna var syster till Fredrik Gustavsson 
på 1:6. Hon var änka efter Frans Niklasson och inflyttad från 
Vissefjärda. Anna var en vänlig gammal dam, som gärna bjöd 
in mig och Berit. Hon var ju Berits faster. Hon hade dessutom 
en resegrammofon, som man fick veva upp och byta stift på.

Hon spelade sina skivor med den tidens sångare som Bertil 
Boo, Anders Börje och Harry Brandelius samt inte minst 
den populära Anna-Lisa"Lapp-Lisa" Öst, med sin sång "Bar-
na-Tro".

Pellamåla 1:13. Ägare idag Jenny Rosén.

Pellamåla 1:8. Ägare idag Johan Karlsson.

Pellamåla 1:7. Ägare idag Mats Klasson.

Pellamåla 1:10. Ägare idag Carl-Axel Lennartsson.
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Soldattorpet Holmen 1:1 1. Här bodde byns stora profil 
Adolf  Ludvig Johansson. Han var småbrukare, diversearbetare, 
slaktare och inte minst tillverkare av trätofflor, skopor,skyff-
lar m m. Adolf  var änkling sedan l943.Han och hans hustru 
Anna fick under åren 1903-1919 åtta barn. Adolf  var en talför 
man som aldrig blev svaret skyldig. För honom var ingenting 
omöjligt. "Det ska gå" sa Adolf. När det var slakt kom han 
med knivarna vassa. Då gällde det att ha skållvattnet varmt. 
Vid kaffet efteråt berömde han gärna hur bra slakten hade 
gått. "Det gick bra idag. Bloet sto som en kvast. Blo fick Ni 
så mö Ni ville ha, eller hur Linnea." Så länge farfar levde gick 
han med in till honom och fick en slaktsup. Far var ju nykterist 
och bjöd inte på något starkt.

Nu har jag gått igenom samtliga fastigheter och, vad jag tror, 
fått med alla som levde där 1950. De flesta hade sina rötter i 
Långasjö eller grannsocknarna. Som framgår fanns det dock 
även ett par inslag från Skåne. Själv är jag väl numera att anses 
som naturaliserad skåning efter 57 år i landskapet.

Göthe Gunnarsson

Adolf  i Pellamåla
Soldattorpet nr 34 Holmen, har av allt att döma fått sitt namn 
efter den siste soldaten, Johan Gustaf  Holmström. Han flyttade 
från torpet 1901 och efter honom köptes stället av Adolf  Lud-
vig Johansson, född 1870 i Prämboda. Adolf  hade då nyligen 
gift sig med Anna Svensdotter från Algutsboda, och även mist 
sin förstfödde, en liten pojke, som både föddes och dog 1901. 
Nu flyttade Adolf  och Anna in på torpet Holmen i Pellamåla 
och där skulle de stanna livet ut.

Denne Adolf  Ludvig Johansson blev känd i bygden som 
"Adel i Pellamåla". Han var en färgstark person, en verklig 
mångsysslare, i farten från tidig morgon till sen kväll. På det 
lilla stället Holmen föddes åtta barn. Adolf  blev änkling redan 
1943, och levde själv på sitt lilla ställe till 1962, då han avled, 
92 år gammal. 

Nils Adolfsson i Långasjö är barnbarn till Adolf. Han minns 
sin farfar som en liten gubbe som gärna pratade och berättade. 
Trädgården runt torpstugan prunkade av äppelträd, bärbuskar 
och lökväxter. När Nils en gång träffade på Arnold Alfredsson 
i Lida, presenterade han sig som Adels barnbarn. - Ja se den 
mannen kände ju Arnold till. - "Det var en lång och reslig karl!" 
menade Arnold. Nu var ju Arnold själv lite kort i rocken. Adolf  
däremot slog nästan huvudet i taket i sin stuga. Vilket kan ha 
sin förklaring i den låga takhöjden. 

Adolf  hade slitit hårt hela livet. Han gick på hög växel och när 
han berättade om sina bravader, bättrade han gärna på lite här 
och där. Men sant var, att han grävde brunnar, anlitades som 
slaktare, la stenmurar, tillverkade träskor, skoffor, öskar, nötafat 
och lieorvar. I unga år hade han även arbetat som rallare. Trä-
skotillverkningen startade han tidigt i livet. Han har berättat, 
att han och Mattis i Lida körde iväg till stan med hela hästlass 
av träskor som de sålde för 7 kronor tjoget. Senare levererades 
träprodukterna till Neikters i Emmaboda. Då gick Adolf  dit 
med träskor och skopor hängande i rep kring halsen. - "Varför 
skaffar du dig inte en cykel, Adel?" - "Varför skull´ ja dä. när ja 
gaua foatare än Kostatåget?" Enligt uppgift gick en del av hans 
produkter på export till både Italien och England. Tro´t den 
som vill. Det stod i alla fall i Växjöbladet 1960. Vid det laget 
hade träskorna gått upp i pris. 5 kr paret för små och 10 kr 
paret för stora. Barnbarnet Anna-Greta Fransson i Bredalycke 
har ett fint par från 1959. Träskon kom att bli en symbol för 
Långasjö socken och har varit en efterfrågad souvenir i bygden.

Pellamåla 1:11 Holmen. Ägare idag Ulrik och Birgitte Wiwe.

Pellamålatrion: Tage, Ingemar och Göthe. Foto: Göthes arkiv.

Gunnar Carlsson kör hästräfsa. Foto. Göthe Gunnarsson.

Adels snickarbod. 
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Adolf  var inte nykterist, men inte heller någon missbrukare. 
Slaktsupen var en viktig belöning och i andra fall kunde man 
bruka spriten som medicin. När sonen Karl, i vuxen ålder, 
klagade över magbesvär, fick han klart besked av sin far. - "Dä 
enda rätta ä å ta en syp iblann!" Nu var Karl helnykterist, och 
hur han kurerade sig förtäljer icke historien. 

Adolf  fick besök av pressen inför sin 90-årsdag. Men han 
framträdde också i Sveriges Radion redan 1942. Hembygds-
föreningen har en CD med inspelningen, där man kan höra 
Adolfs genuina bygdemål och flera av hans goda historier. 
Olof  Forsén intervjuar och programmet var "stilbildande för 
det folkliga reportaget."

Nils Adolfsson/Annika Hjalmarsson

Pellmålaminnen 
Pellamåla 1:10
1939 kom min morfar, Karl Tillberg och min mormor Astrid 
upp till Småland från Skåne. De gifte sig i Långasjö och köpte 
mormors morföräldrar Johan och Hilda Holmströms lilla gård 
i Pellamåla. De hade ägt huset sedan 1922, men huset var från 
1878, enligt boken Gård och by i Långasjö socken.

1941 föddes min mamma Karin och 1942 föddes min moster, 
Inga-Brith. Morfar låg då inkallad i Slite på Gotland. Han köpte 
med sig en gotlandsruss hem. På tåget hade de gemensam 
godsvagn och sedan vandrade de från Emmaboda station till 
Pellamåla. Russen var lite arg av sig, så när morfar vände ryggen 
till, så bet den morfar där bak. Men morfar var snäll och tyckte 
inte att hästen skulle frysa, så den fick vara inne i ladugården 
hos korna. Men då blev russen sjuk i astma och veterinären 
sa, att den måste vara utomhus. 

Morfar köpte sedan en nordsvensk häst som vi hade i 28 år. 
När mormor skickade den till slakt, så kunde inte morfar vara 
hemma och se det.

När mamma och moster var barn, fanns det många unga i Pel-
lamåla. 1958 föddes jag på Tingsryds sjukstuga, som Långasjö 
tillhörde på den tiden. Mamma och jag bodde hos mormor 
och morfar, men då fanns det inga andra barn i byn. Morfar 
jobbade på Häljanäs sågverk och skötte gården på fritiden och 
mormor var hemma och "ställde av" morfar på morgnarna till 
jobbet och hon mjölkade och skötte om mycket i hemmet och 

på gården. Morfar gjorde åkrarna stenfria och renoverade huset 
i början på 60-talet. Från att ha varit ett rött trähus blev det vita 
plattor, toalett inne, vedpanna i köket och vattenelement med 
cirkulationspump, som inte fungerade vid strömavbrott. Det 
var ofta elfel på vintrarna, så morfar var glad att han sparade 
den öppna spisen. Den gav oss både värme och mat då. 

I Pellamåla gick jag i gummistövlar och spikade i väggarna när 
morfar renoverade, men när jag kom till mosters lägenhet i 
Alvesta, så kunde jag inte göra så och då ville jag hem igen. Vi 
hade kor, häst, hönor, tupp, kaniner och katter. När jag blev 
ledsen, tog de med mig ut till hönorna och tuppen och då 
blev jag glad igen. Några somrar hade vi ett sommarbarn från 
Stockholm, som hette Ann-Kristin. Vi hade så roligt, bl a klädde 
vi på kattungarna dockkläder och körde dom i dockvagnar. 

På somrarna kom släktingar från Skåne. Vi åkte hölass och 
plockade smultron, och om det blev regn, så "stillade det 
brådskan", sa morfar. Ibland kom andra vänner och släktingar 
som t ex moster och hennes familj, det var också roliga stunder. 
Sedan började jag skolan, i Långasjö 6 klasser och högstadiet 
i Emmaboda. 

Efter skolan flyttade jag till Emmaboda, där jag fortfarande bor 
med min man Kjell. Morfar dog 1979 och efter några år såldes 
gården till Lennartssons, som gjorde huset rött och fint igen 
och hade hästar i hagarna. Mormor dog 1994 och min mamma 
två år före. Moster bor i Moheda. Jag längtar till Pellamåla i 
blåsippstiden och minns en fin uppväxt. 

Kristina Jonsson f  Tillberg.

          Huset med vita plattor  1960-70.

                  Kristina i köket  omkring1965.

             Astrid och Karl Tillberg 1970-tal.  
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Pellamåla idag
På tur genom Pellamåla med Gerd Lönngren som guide
Gerd Lönngren har bott i Pellamåla i mer än 50 år. Nu har hon 
flyttat till lägenhet i Långasjö kyrkby. När hennes livskamrat, 
Tage, gick bort, blev det svårt att bo kvar i Pellamåla. Byn 
hade under senare år börjat tömmas på folk och flera hus 
stod tomma. 

Men den strålande aprilmorgon när vi besöker Pellamåla, känns 
byn inte alls övergiven. Vi blir gott mottagna på flera ställen. 
Påskliljorna blommar och syrenernas knoppar är sprickfärdiga. 
Johan Karlssons kossor går och nafsar i sig årets första gröna 
grässtrån. De röda mangårdsbyggnaderna lyser i solen. Vi 
passerar Nyhem och "Antonas" och stannar till i den gamla 
bykärnan, där husen ligger tätt. Gerd blir varmt välkomnad till 
sina goda vänner från Danmark, de som nu äger Adolfs lilla 
torpställe. De hann knyta goda vänskapsband de sista åren 
Gerd bodde i Pellamåla. 

Vår tid i Pellamåla 
- Birgitte och Ulrik Wiwe, Pellamåla 1:11
Vi tog över torpet i januari 2001. Vi köpte av en skogsfirma, 
som hade kalhuggit tall og gran, som var tjänliga. Vi hade i 
hösten 2000 varit runt i Småland efter ett semesterhus som var 
lagom för vår plånbok, og som hade skog og mark. I Tingsryd 
skulle vi hämta pengar i banken, og såg et skylt i fönsteret 
og ringde fastighetsmäklaren Oscarsson, og fick en visning 
följande dag. Lagfarten tog slut före jul 2000.

Dom enda fastboende i Pellamåla var Gärd Lönngren og Tage 
Fredriksson, som tog väldigt vänligt emot oss. Det blev en 
fast tradition att varje gång vi var i Pellamåla, då var det fika 
hos grannarna. Hyggliga og hjälpsamma grannar! Den första 
vintern vi var i Pellamåla pratade vi en sen kväll med Sylve 
Andersson, en granne som inte bodde i Pellamåla, men som 
hade hästar där. Vi hörde stora plankor som körde på bandet 
på sågverket. Vi frågade, om det alltid hördes så tydligt? ”Nej, 
nu är det tyst” sa Sylve. Där tänkte vi att vi hade köpt "katten 
i säcken".

Huset är et gammalt Soldattorp från 1800-talet og även om 
huset hade stått tomt i många år, skulle det bara renoveras 
ganska måttligt. Nya tegelpannor, og köksspis var det viktigsta. 
I 2014 fik vi lagt in el. Vi tycker att tomten med västvent läge 

er väldigt trevlig. Landskapet forsøker vi at hålla med små be-
tesmarker og de gamla stenmurerne, som förtäljer en historie 
om hur jobbigt livet var i Pellamåla. 

Vi njuter av friden här i Pellamåla og vårt lilla smultronställe.

Birgitte och Ulrik Wiwe

Pellamåla 1:3 
Vi, Gerard och Martine van der Maat, flyttade från Holland 
till Sverige i 2014 .                 

Vi letade efter en liten gård för oss, våra katter och vår Quar-
terhorse och 2016 hittade vi huset i Pellamåla. Trots hästens 
ålder, har hon haft några fina lyckliga månader här. Här i 
Pellamåla får vi nytta av vår arbetslivserfarenheter och det 
är roligt. Vi tycker om att ge huset och trädgården ett nytt 
liv. Kanske det kommer en häst igen i framtiden, men nu 
finns det mycket att göra in - och utomhus. Även har vi tur 
med grannarna här i området som är trevliga och hjälpsam-
ma.                                                                                                                                                                                

I  Holland  jobbade Martine i 17 år för ett vattenföretag,  som 
renar både vatten i sanddynerna och utgör en funktion av na-
tionalparken längs Nordsjökusten. Huvudsak var underhållet 
av naturreservaten och kontaktpunkt för allmänheten. Därefter 
arbetade hon några år som assistentodlare av grönsaker och 
ätbara blommor för en restaurang.                                       

Gerard jobbade som maskinist hos ett statligt företag , som 
hanterar vattennivån i Holland. Han gjorde underhåll av diken 

Gerd Lönngren på besök hos sina vänner, Ulrik och Birgitte Wiwe.

Foton fina interiörbilder: 

Sol efter regn.                                                             Foto från Wiwe
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och kanaler och han höll  vägarna fria från snö och is på vintrar-
na.                                                                                                                                                 

Landskapet här i området är vackert och vi gillar att vandra 
och speciellt att cykla, även om det finns några branta backar. 
Regelbundet cyklar vi på Öland, för att vi också gillar det där 
väldigt mycket. Gerard gillar att göra möbler av trä och också att 
åka motorcykel. Han hoppas att kunna ha en egen motorcykel 
igen  den närmaste framtiden. Martine sysslar gärna i trädgår-
den och ibland gör hon målningar i både oljefärg och akvarell.                                                                          

Vi tycker att det är trevligt att det finns nu en artikel om Pel-
lamåla i Träskoposten och vi hoppas att kunna lära oss mer 
om historien här.

Martine och Gerard van der Maat

Pellamåla 1:4 
Mit navn er Mads Baastrup. Jag bor med min fru June igennom 
17 år og arbejder i København som egen förtagende, sidsta 20 
åren som entreprenad.. Jag kom till Pellamåla i  slutet av  2011. 
Vi har två huse och en ladugård på tomten. Det stora huset  
siges at väre der ældste hus i sognet från 1640-1670.  Det lilla 
huset har jag renoveret. I fritiden går jag på jakt och bruker 
mycket tid i skogen.

Mads Baastrup

Mitt Grönadal 
- Pellamåla 1:13 f  d Nyhem
Hösten 2009 flyttade jag till Blekinge och fick jobb i Emma-
boda. När jag började pendla så blev det naturligt att köra de 
små vackra slingriga vägarna upp mot Piggsmåla, förbi sjön 
Skepen till Vissefjärdas Pellamåla och genom de fina byarna 
Fåglasjö, Prämboda och så även genom Långasjös Pellamåla 
på vägen upp till Emmaboda.

När jag såg de faluröda husen med spröjsade glasverandor och 
blåa dörrar så hade jag mitt drömboende klart för mig, det 
var i ett sådant torp som jag ville bo. Detta skall ni veta var en 
väldigt stor kontrast för en tös som kommer från staden och 
har bott i lägenhet en stor del av sitt liv. 

Under min färd så var det ett speciellt hus som fångade mitt 
intresse. Det var ett litet rött torp en liten bit från vägen upp 
i en backe omgiven av skog och stenmur. Torpet hade en 
underbar liten glasveranda med utsikt ner mot vägen och en 
vacker blåmålad dörr. 

Gerard och Martine  vid ladugårdsväggen i vårsol.

Under snötyngda grenar.                                               Foto: Baastrup

Martines målning.

Den välvårdade ladugården hos Gerard och Martine.   

Sommar i Pellamåla.                                                     Foto:  Baastrup
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En sommardag 2010 när jag körde förbi på väg hem från jobbet 
så såg jag en liten skylt intill vägen där det stod Till Salu. Det 
var många tankar som gick igenom mitt huvud de närmsta 
dagarna och det blev även ett antal telefonsamtal hem till min 
kära mor och far för rådgivning. Min fars råd blev, du kan ju 
alltid titta på det, och så blev det. 

Efter några telefonsamtal med torpägaren Yngve så åkte jag 
med skräckblandad förtjusning upp till torpet för min första 
husvisning någonsin med massa förmaningar i huvudet som 
far uppmanat mig att kolla upp. Alla förmaningar försvann när 
jag gick husesyn då jag bara såg vackra fönster med underbart 
ljusinsläpp, kakelugnen och vedspisen, det stora köket och den 
lilla kammaren, allt med underbar potential att förvalta vidare. 

Det var inte så mycket att göra med torpet men fasaden be-
hövde nog lite ny färg och söderväggen behövde nog lite ny 
panel och sen så var det nog glasverandan som var i behov av 
ett nytt tak men allt det där kändes som bagateller när jag stod 
inne i salongen och såg ut över äppelträden ner mot stenmuren 
och utsikten över till Skurebo.

I augusti 2010 så var pappret påskrivet och jag var officiellt 
torpägare till Pellamåla Nyhem eller Grönadal som det numera 
heter. 

Pellamåla Nyhem har haft fyra ägare. Huset byggdes 1932 
av Anna Niklasson, faster till Tage Fredriksson, efter det att 
tomten avstyckats från Pellamåla 1:6. Därefter köptes torpet 
av paret Harry och Sigrid Karlsson 1958 och Harry bodde 
kvar på torpet till 1971 då paret Yngve Steen köpte Grönadal 
på auktion. 

När väl papperna var skrivna var det ingen tid att förspilla utan 
jag engagerade alla i min närhet i renoveringen och målningen 
av fasaden. Hade då insett till min stora fasa att jag var väldigt 
höjdrädd och om jag inte fått hjälp så hade huset enbart blivit 
målat 2m upp. Hela familjen slöt dock upp och panelen på sö-
dersidan byttes och hela huset målades Faluröd med vita knutar. 

Därefter blev det vitmålning av all furupanel inomhus varje 
helg under vintern och till våren blev det byte av köksgolvet 
samt målning av köksluckorna. När det till min stora fasa 
började läcka in vatten från taket i glasverandan så var det lika 
bara att lägga nytt plåttak och samtidigt så blev det nytt tegeltak 
på huset. Under några år så var det ständigt stora projekt på 
gång men nu är torpet en stor källa till vila och rekreation för 
både mig själv och mina nära och kära. 

Jenny Rosén

Södras sågverk i Långasjö 
nyinvigdes
Lördagen den 21 april nyinvigdes Södras sågverk i Långa-
sjö tillsammans med över två tusen besökare. Under 2017 
investerades drygt 100 miljoner vid anläggningen för ökad 
kapacitet och effektivare produktion. Satsningen har även 
skapat 25 fler arbetstillfällen.

Över två tusen besökare från runt om i Götaland närvarade 
när Långasjö sågverk invigdes på nytt. Temat för dagen var 
”Här skapar vi gemensamt en hållbar framtid”. Det tog sig 
form bland annat under invigningsceremonin där hela kedjan 
från skogsägare, skogsinspektor, medarbetare, kund och den 
framtida generationen knöt band istället för att klippa band.

– Jag är stolt över det vi har gjort i Långasjö. Genom denna 
investering på 100 miljoner kronor har vi skapat ett effektivt 
och modernt sågverk där vi kan producera en ännu större 
volym till lägre kostnad och möta efterfrågan på våra hållbara 
produkter. Investeringen gör anläggningen väl rustad för 
framtiden och stärker vår position på marknaden, säger Jörgen 
Lindquist, affärsområdeschef  Södra Wood.  

Sågverket producerar bland annat paneler och reglar men även 
målade produkter, en produktkategori där efterfrågan ökat 
varje år sedan 2013. Leveranserna sker framförallt till Holland 
och Sverige, två marknader där trycket på byggträ är högt. 

– Efterfrågan på marknaden är stor och vi ser redan positiva 
resultat från investeringen. Sågen har varit i full produktion 
med den nya utrustningen sedan november 2017 och presterat 
enligt plan, säger Jörgen Lindquist.

Text från Södras pressinformation
Bildtext Ann-Helen Alexandersson

Foto Tanja Muratova

   
Filip Harryson visar pellets för besökarna.

Grönadal.
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                       Mona-Lisa Persson delar ut hörselskydd.

    Julia Johansson visar upp sin arbetsplats vid Hyvel 1.

Carina Olsson och Marcus Svensson berättar för besökarna att Säker-
heten är viktigast.

Vid invigningsceremonin representerar Tekla Södras framtid och till-
sammans bygger vi band istället för att klippa.                    Foto Södra

         Mats Casserstål visar besökarna rätt väg vid intaget i sågen.

Viltmat är på plats och grillar helstekt viltsvin som bjuds på under dagen.

I såghytten samlades sågpersonalen för att prata med besökarna.
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Långasjö församlings Gångedag
Söndagen den 20 maj 

Vi firar Festgudstjänst kl 10.00

Långasjö Kyrkokör sjunger, Sivert Petersson 
spelar flöjt 

Ulla Sköldh Jonsson och Britta Mård

Gångedagens festtalare är 

Finn Bergstrand
som i anslutning till gudstjänsten talar över äm-

net
”Att hitta hem, att hitta sina rötter”

Varmt välkomna!
Kaffeservering i Sockenstugan

Sedan följer invigning av statyn ”Väninnorna” 
och Vandrarhemmets 50-årsjubileum.

Sommarmusik 
i Långasjö kyrka

Söndag 20 maj kl 10.00

Långasjö Kyrkokör sjunger i gudstjäns-
ten och Sivert Petersson spelar flöjt
 
Söndag 10 juni kl 18.00

Gert Blom spelar trumpet i gudstjänsten

Söndag 24 juni kl 18.00

Agneta Gunnarsson och Ann Walde-
marsson sjunger i friluftsgudstjänsten 
vid Långasjön

Torsdag 28 juni kl 18.30

Sjöcafé och Konsert med Glasrikets 
Ungdomsmusikkår

Söndag 8 juli kl 18.00

Jonas Klasson spelar fiol och Andreas 
Hjalmarsson spelar Bach på munspel  
i gudstjänsten

Söndag 22 juli kl 18.00

Aina Sundås spelar cello och sjunger i 
gudstjänsten

Lördag 11 augusti kl 18.00

Musik i sommarkvällen
med Sara och Olof  Lundbeck som 
sjunger till piano, gitarr m fl instrument

Fredag 24 augusti kl 19.00

Musik i sommarkvällen
med ”Duo Espressivo” –
Attila Gracza och Margareta Melz – 
sång och piano

Duo Espressivo

Glasrikets Ungdomsmusikkår
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Sommarens Friluftsgudstjänster i 
Långasjö

24 juni kl 18.00

Friluftsgudstjänst vid Långasjön
med Johanna Juhlin och Britta Mård

Ann Waldemarsson och Agneta Gunnarsson 
medverkar med sång!

15 juli kl 11.00

Gemensam Sommargudstjänst i 
Duvemåla hage

Johanna Juhlin och Birgitta Andrén Olsson

5 augusti kl 14.00

Friluftsgudstjänst på Klasatorpet
Ulla Sköldh Jonsson och Klas Magnusson som 

har med sitt dragspel!

Tag gärna med kaffekorg och något att sitta på!

Fotbolls-VM
Sommarkampanj 2018 - När fotbollen 
blir livsviktig
Snart är det Fotbolls – VM och vi får följa de olika 
lagens framgångar och nederlag, men för många 
ungdomar i flyktingläger kan fotbollen vara skill-
nad på liv och död. Läs om den unga tjejen Bella i 
Kakuma flyktingläger i Kenya, som satsar allt för 
att flickor ska få rätt till en trygg fritid.

.Ny kyrkohandbok

Men vad är en kyrkohandbok?
Kyrkomötet beslutade torsdagen den 23 november att anta en 
ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Den nya kyrkohandbo-
ken kommer att tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj.

Kyrkohandboken utgör ett av Svenska kyrkans viktigaste in-
strument för dess grunduppdrag att förkunna evangelium. Den 
ska ge ramar, inspiration och stöd för församlingarnas guds-
tjänstfirande. Samtidigt ska den ge uttryck för Svenska kyrkans 
tro, bekännelse och lära. I kyrkohandboken finns ordningar 
för bland annat gudstjänster som högmässa, sjukkommunion, 
dopgudstjänst, bikt konfirmationsgudstjänst, vigselgudstjänst 
och begravningsgudstjänst.

Den kyrkohandbok som nu antagits är den åttonde för Svenska 
kyrkan sedan reformationen. I Långasjö kyrkas ägo finns den 
första handboken från 1608.

Vad var uppdraget bakom arbetet med 
den nya kyrkohandboken?
Uppdraget har gällt att ta fram en kyrkohandbok som återspeg-
lar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära i en tid präglad 
av lokala församlingars stora alternativrikedom. Den kyrko-
handbok som kyrkomötet nu antagit bygger på en gemensam 
grundstruktur för den allmänna gudstjänsten som känns igen 
i den världsvida kyrkan. 

Uppdraget var anpassning till Bibel 2000 och kyrkoordning-
en år 2000, att använda ett mer inkluderande språkbruk och 
hänsyn till det ekumeniska dokumentet Guds vägar. Den nya 
kyrkohandboken har även ett övergripande barnperspektiv. 
Detta bland annat en följd av att i en del församlingar firar 
allt fler familjer med barn gudstjänst, jämfört med tidigare. 

Vad innebär att den nya kyrkohandboken 
har ett mer inkluderande språk?
En av målsättningarna har varit att varit att få ett mer inklude-
rande språkbruk. Det har inneburit att använda ett gudstjänst-
språk som bryter mönster som osynliggör och förminskar 
människor. Vidare att i vissa fall ersätta könsbestämda ord och 
uttryck med könsneutrala.

På Pingstdagen den 20 maj tas Handboken i bruk runt om i 
vårt land och så också i Emmaboda pastorat med dess fyra 
församlingar. Gemensamma ordningar har utarbetats för våra 
församlingar, där vi nu får bekanta oss med en ny gudstjänst-
musik och en del nya formuleringar. Vi ser med glädje fram 
emot att få fira pingst tillsammans på detta sätt.

Ulla Sköldh Jonsson
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”Dom kallar mig Mama 
Sport”
Hon har tvingats fly i panik under en rebellattack där båda 
hennes föräldrar dödades. Hon vet inte om någon från hennes 
familj lever och var de i så fall tagit vägen. Hon har placerats i 
ett flyktingläger utan tillräckligt med mat och utan tillförlitlig 
sjukvård. Hon har förlorat sin åtta månader gamla dotter, utan 
förklaring till varför sjukhuset i lägret inte lyckades rädda henne. 
Ändå är Bella idag en av Kakumas mest engagerade ungdoms-
ledare, som med sprudlande energi kämpar för flickors rätt till 
sport och fritid. 

Bella ropar med ivriga gester ut över fotbollsplanen där tje-
jerna i laget ”Fredsförsvararna” värmer upp inför matchen. 
Det är andra säsongen sedan tjejligan Divas League startade i 
flyktinglägret Kakuma. Bella är en av dem som sett till att en 
tjejliga kommit igång. Det är inte bara killar som ska ha rätt 
att idrotta på hög nivå, även tjejernas talang behöver erkännas 
och uppmuntras. 

-Det som motiverar mig att hjälpa tjejerna är att jag vet att jag 
älskade sport när jag var ung och när jag började med sporten 
fick jag massor med vänner, massor med kunskap och jag 
älskade det. På så sätt har det hjälpt mig att förbättra mitt liv. 
Så min talang för jag vidare till dessa tjejer, säger Bella med 
engagemang. 

Flickor på flykt är extra utsatta
Flickor som flytt från krig lever under ständig stress. Sexuella 
övergrepp används som ett krigsvapen av rebeller och militära 
grupper och många av flickorna har varit med om hemska 
övergrepp. Hemmiljön är inte heller en helt trygg plats. Våld 
och våldtäkt kan ske både inom familjer, av grannar och av 
gäng som driver runt i flyktinglägret. 

Bella är anställd för att mobilisera tjejerna. Hon stöttar dem 
och motiverar dem att våga satsa på sin talang och inte gömma 
sig i hemmet. En stor del av arbetet handlar om att motverka 
fördomar. En del flickor kommer från kulturer där det inte 
är accepterat för tjejer att ha idrottskläder och det är svårt att 
spela fotboll i täckande klänning. Att tjejer ska vistas utanför 
hemmet och delta i aktiviteter i samhället är också mycket 
utmanande för vissa kulturer, där kvinnorollen är begränsad 
till att sköta hemmet och fostra barnen. Därför är Bella an-
ställd för att arbeta just med flickorna och påvisa fördelarna 
med att låta dem delta i fritidsverksamheter. Bella pratar med 
föräldrarna och övertygar dem om att sport är bra för deras 
döttrar. Eftersom hon själv är sund i både värderingar och 
hälsa blir hon en förebild och en vägvisare. Tjejerna kallar 
henne för Mama Sport och hon har vunnit många människors 
förtroende här i Kakuma.

-För dessa tjejer, det jag hoppas på, är att de lär sig meningen 
med sport och att de sen får vara med i aktiviteterna. Då 
kommer de känna betydelsen efter att ha provat, säger Bella. 
Hon berättar att hon förstår föräldrar som är oroliga för sina 
döttrar och vill skydda dem. Det som ofta övertygar dem är 
när de förstår att sporten kan hålla tjejerna borta från droger, 
bråk och destruktiva beteenden. 

-I ungdomsåren dras tjejerna in i olika saker men när du samlar 
dem kan du förändra dem. Sporten bygger upp deras kroppar 

och de gör något meningsfullt med sin tid istället för att göra 
dåliga saker. När de är tillsammans kan vi lära dem. Det hjälper 
dem att få en god hälsa. 

En förebild som förändrar framtiden
Bella har bott i Kakuma i åtta år. Hon träffade sin make Prosper 
när hon var på väg hit. De hade båda tvingats fly ensamma, 
utan någon närstående, och Bella känner att Gud svarade 
hennes bön genom att ge henne en god troende man. Kyrkan 
är mycket viktig för Bella och den starka tron delar hon med 
sin man, som idag är ordförande i en av flyktinglägrets kyrkor. 
Tillsammans möter Bella och Prosper de vardagliga utmaning-
arna i flyktinglägrets hårda tillvaro; matbristen, sjukdomarna 
och ångesten över att vara fast i flyktinglägret på obestämd 
framtid. De förlorade sin första dotter när hon var 8 månader. 
En dag för drygt tre år sedan blev hon väldigt sjuk. Efter en 
vecka på sjukhus dog hon och de vet inte vilken sjukdom det 
var. Sorgen över ett förlorat barn finns alltid kvar, men idag 
har de fullt upp med sin andra dotter Angel, som just fyllt två 
år. Angel lärde sig gå redan vid nio månaders ålder och pratar 
redan i hela meningar. Hon är en mycket viljestark liten tjej. 

-Så! Färdigt! säger hon bestämt mitt under vår fotografering 
och så tar hon sin pappas hand och drar iväg. Det är ingen 
tvekan om att Angel är dotter till Bella - flyktinglägrets starka 
kvinnorättskämpe. Genom att gå före och visa vägen skapar 
hon nya möjligheter för flickor i samhället. Förändring som 
räddar liv. 

Text: Susanna Olivin
Foto: Jesper Wahlström

Faktaruta:
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer fritidsaktiviteter 
för tjejer och killar i flyktingläger världen om. Organiserad fritid 
förenar flyktingar från olika länder, religioner och kulturer. 
Under aktiviteterna lär sig ungdomarna om regler, normer 
och respekt. Genom att samarbeta i exempelvis ett fotbollslag 
lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar 
en tryggare tillvaro utan våld. En aktiv fritid för flickor leder 
till ett mer jämställt samhälle, där alla människor kan delta i 
aktiviteter och beslut. 

Ge ungdomar på flykt möjlighet att skapa sig en bättre framtid. 
Swisha en gåva till 9 001 223 eller sätt in på Plusgiro   90 01 
22-3 eller Bankgiro 900–1223. Ange Sommarkampanj 2018 
fotboll. Tack! 
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För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Kyrkobladet eller pastoratets hemsida 

www.svenskakyrkan.se/emmaboda        Reservation för ändringar!  
 

 



     Sponsrad av Sparbanken Ekens stiftelse


