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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 
Votivskeppet i 
Långasjö kyrka.

Foto: Jan-Erik 
Fransson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

För att fortsättningsvis kunna ge ut Trä-
skoposten behöver vi allt stöd vi kan få. 

Både tryckningen och distributionen 
kostar en slant.  Därför är alla bidrag, 
små som stora, välkomna! 

Bgnr. till Långasjö Sockenråd är 5049-
6561. Märk talongen “Givarens namn”.
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  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
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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
Tomtar 
och troll
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
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Gör tingen levande!
När vi i föregående nummer ville locka läsare att fundera 
kring Träskopostens tema denna gång, Tingen talar, skrev jag 
följande text.

”Mer än någonsin tidigare lever vi i ett överflödssamhälle, med 
mängder av saker runt omkring oss. Vad vi söker är berättelser 
om just din personliga relation till ett föremål, stort som smått, 
gammalt som nytt, exklusivt 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 vi, 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.”

Flera bidrag kom in där man själv fattat pennan. Andra hör-
de av sig för att berätta om något kärt föremål där hemma. 
Ytterligare några nämnde att de gillade temat, men bad att få 
återkomma längre fram. Gör det, säger vi bara! Temat Tingen 
talar är i grunden outtömligt. Alla har vi speciella relationer till 
vissa saker i vår närhet; ett älskat gosedjur från barnaåren – ett 
gulnat fotografi på ålderns höst. 

Men från tankar till text kan vägen vara lång. Ibland oöver-
stiglig. Åtminstone till text som skall tryckas, läsas av många. 
En mellanväg är då att skriva i det privata, för sig själv eller 
för sina barn och andra närstående. Värdet av sådana små 
berättelser, må de vara aldrig så knapphändiga, är svårt att 
överskatta längre fram i tiden. 

Det paradoxala är nämligen att ju fler prylar vi omger oss med, 
desto mindre vet vi om dem. Kunskapen om varifrån de kom, 

vem som ägde dem, vad de betydde förmedlas alltmer sällan 
från vuxna till barn. 

Detsamma gäller de föremålssamlingar många hembygdsfören-
ingar har. Man kan titta på dem i inredda miljöer, utställningar 
eller öppna magasin. Men förklaringar kring deras användning 
eller betydelse för människorna som brukat dem saknas ofta. 
Samlingarna består på så vis av döda ting som inte talar till 
besökaren, såvida denne inte har en egen relation till föremålen, 
vilket är allt mer sällan. 

I enstaka fall kan det till och med vara så att total okunskap 
råder. När jag diskuterade detta med Stig Hermansson, ordfö-
rande i Långasjö Hembygdsförening, tog han fram ett föremål 
som varken han eller jag visste vad det var. Och ingen annan 
heller, som han tidigare frågat. 

Så varsegoda, kära läsare. Träföremålet på bilden ovan, 19 cm 
långt, med en trissa på en diameter av 7.5 cm och ett centrumhål 
på 1 cm, finns i Hembygdsföreningens förråd. Men vad har 
det använts till?

Gunnar Alsmark

                  

Jakt- och  

          

 Långasjö –  
lördagen den 6 oktober 2018 

  kl 11.00 – 15.00 

Välkomna! 

 
  Skördemarknad  
 Närodlat , delikatesser 
 och hantverk. 

Mobilt musteri  - tag med 
dina äpplen!   

 Bakluckeloppis 
Brandbil, Ponnyridning 

 Aktiviteter för barnen 
 Servering - mat och kaffe 

Utställning i skolan:       
– Barnvagnar  Förr &  Nu 
…..och mycket mer! 

Vad har föremålet använts till?



Träskoposten nr 3 20184

Röda Korset

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Tilda slutar i redaktionen

Tilda Gunnarsson lägger nu all tid på sina studier i Kalmar 
och väljar att sluta i redaktionen. Vi tackar henne för det lyft 
hon har gjort på ungdomssidan och önskar henne lycka till.

Redaktionen

Välkomna till Långasjö GoIF 

- Nu börjar höstsäsongen 

Efter våren ligger vårt fotbollslag på 
en fin femteplats. Vi har lyckats slå 
serieledarna IFK Grimslöv/V. Torsås 
inte bara en gång utan två gånger.  
Vår skyttekung Linus Henriksson 
fortsätter att ösa in mål och leder 
skytteligan i serien. 

I skrivande stund ligger vi sju poäng efter serieledarna men 
det är många matcher kvar. Välkommen ner till Långasjö 
IP. Jag vågar nästan sticka ut hakan och säga att det är 
kommunens mest välskötta gräsplan för tillfället. 

Våra hjältar i plankommittén har gjort ett otroligt jobb i 
sommar för att hålla planen i fint skick trots den extrema 
torka som varit. 

För er som besöker idrottsplatsen kommer ni att upptäcka 
en nyhet. Vi har nu skaffat Wifi på området. Inga problem 
längre att snabbt kolla andra matcher i telefonen så att man 
alltid kan vara uppdaterad vad som händer i omvärlden. 

Det är mycket annat som händer i Långasjö.  

På tisdagar kl. 18.30 är det cirkelträning i Långasjö gymnas-
tiksal. Här tränar man hela kroppen där alla kan vara med.  
För er som vill springa utomhus anordnar vi Träskoloppet 
den 6 september med start vid idrottsplatsen. 

Ni kan läsa mer om våra aktiviteter på Långasjösidan på 
Facebook. Välkomna allesammans till Långasjö Idrotts-
plats!

Sven-Erik Karlsson

Foto Gunnar Alsmark
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Den lokala sparbanken 

►

Sparbanken Eken är den lokala och fristående sparbanken. 
För oss är ett starkt engagemang för kunderna det allra 
viktigaste. Vi finns alltid tillgängliga, redo att hjälpa dig, 
på nära håll.

Hör av dig till oss på kontoret i Långasjö så berättar vi 
mer om vad vi kan göra för dig och dina behov.

 
 
Sparbanken Eken i Långasjö | tfn. 0471- 24 49 90  
langasjo@sparbankeneken.se | sparbankeneken.se

Hallå där!
Till er som har hund i Långasjö eller 
däromkring och vill ha någon som 
kan ta hand om eran vovve när ni 
reser bort eller bara vill vara hundfria 
nån helg. 

Och som gentjänst kan tänka sig 
ta sig an våran vovve (en snäll och 
sällskaplig mellanschnauzer) när vi 
vill vara hundfria. Har du ingen egen 
hund och vill ha lite hundsällskap 
går så klart det lika bra Skulle det här 
kunna passa er så hör gärna av er till: 

Stephan o Gittan 
tfn 0471-50 256, 
Kyrkvägen 24.

Visselpipa i en liten korg
Hej!

Jag läste i Träskoposten att temat i det här numret skulle 
vara ”Tingen talar”. 

Det första jag kom att tänka på är en visselpipa från en sälg 
som min pappa täljde och skar till mej när jag var liten. 

Den har hela tiden legat i en liten korg som jag fick av mamma 
när vi var på Skruv marknad.Korgen är från ungefär samma 
tid. Det är ca 55 år sen och visselpipan fungerar fortfarande. 

Britt-Marie Fransson

Gympa med Korpen

Lättgympa för damer

Start 17/9 kl 18.00

Långasjö gymnastiksal

Ledare  Margareta
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Kontakta gärna någon av oss i 
Sockenrådet om du vill skänka äpplen 

som vi kan musta och sälja under 
skördefesten den 6/10. 

Jonas Holmqvist, Johanna Chytraeus, Sölve Hjalmarsson, Johanna Arvidsson 
Sjögren, Sanna Johansson, Britt-Marie Fransson, Jonas Johansson, Lisa 

Hansson, Matilda Hällström, Anders Einarsson & Tobias Arnell. 

Senast 16/9! 

Detta händer i Långasjö Bygdegård hösten 2018
6 oktober: kl. 19.00    Efterfest
När Skördefesten i Långasjö är slut, fortsätter vi i Bygdegården.

Vi bjuder på sång, gitarr och spex med trubadissan Linda Lundqvist 
och kvällsmat med kyckling, potatissallad, grönsaker och måltidsdryck.

Entré: 200:-, medlemmar 175:-, ungdomar 100:- och barn under 

10 år gratis. Ta med familjen, gammal som ung! Kom och ät, prata och 
trivs en stund tillsammans! God mat och härlig musik står vi för!

Du måste anmäla dig, senast 1/10 till:

Berit 070 285 93 00, Lena 070 601 88 11 eller Martin 070 834 14 31    

21 oktober: kl. 9.00    Höststädning
Vi hjälps åt med de jobb som behöver göras, inne och 
ute. Ta med räfsa och annat som kan behövas. När vi 
jobbat en stund blir det Bullens varmkorv och fika.

31 oktober: kl. 14.00    Höstlovsbio 
Som vanligt bjuder vi och Sparbanken Eken, små och stora på bio. 
Vilken film det blir är inte bestämt. Håll utkik i affären och på vår 
hemsida www.bygdegaden.langasjo.eu. Skol- och förskolebarnen 
får en egen inbjudan. Popcorn, godis, dricka och kaffe säljes.
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Invigningen av Allaktivitetshuset              
”Träskon” på Kyrkvägen 38 i Långasjö

Vi bjöd in till en eftermiddag med kaffe och tårta, 
Enhetschefen Jennie Sjöman informerade lite kort om 
det nya namnet på allaktivitetshuset.

Eftersom namnet Allégården nu tagits på bort från huset 
så heter det nu Kyrkvägen 38. Det är ett beslut tagit av 
socialnämnden i hela kommunen.

Då kom vi på tanken att ha ett namn på allaktivitetshuset. 
Därför hade vi en namntävling bara till allaktivitetshuset. 
Det föll på Träskon, men eftersom personen som gav 
förslaget Träskon var anonym kunde vi inte dela ut något 
pris till den personen.

Efter att Jennie invigningstalat ville Ruth Elofsson framhålla 
att Långasjös karta har formen av en träsko, den är 2 mil 
lång och 1 mil över vristen.

Alla som bor i Långasjö bor alltså i en ”träsko”.

Efter detta fick Nanna som är en flitig gäst i Allaktivitets-
huset klippa bandet för att namnge allaktivitetshuset.

Och sen bjöds det på kaffe och tårta.

Tina Robson

Höstkalendern
 

September 
17/9 kl 18.00 Gympa med Korpen

26/9 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Oktober
2/10 kl 18.00 Gala Världens Barn i Bromboda Bygdeg.

3/10 kl 18.00 Gala Världens Barn i Åfors Folkets Hus

6/10 kl 11-15 Skördefest i Långasjö

6/10 kl 15.00 Konsert i Långasjö kyrka

6/10 kl 19.00 Efterfest i Bygdegården

14/10 kl 14-16 Familjeträff  i Sockenstugan

21/10 kl 09.00 Höststädning på Bygdegården

22/10 kl 19.00 Teater i Emmaboda Folkets Hus

23/10 kl 17-20 Familjevandring i Emmaboda kyrka

30/10 kl 17-19 Messy Church i Vissefjärda förs.hem

31/10 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

31/10 kl 14.00 Höstlovsbio i Bygdegården

November
8/11  Manusstopp Träskoposten

11/11 kl 10.00 Gemenskapsdag i Långasjö kyrka

14/11 kl 19.00 Teater i Bromboda Bygdegård

18/11 kl 14-17 Familjeträff  i Sockenstugan

25/11 kl 14-18 Jul i Harebo

28/11 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 48.

Ny uteplats på Bygdegården

Vår nya uteplats i parken håller på att färdigställas. 

Där finns bord och bänkar att sitta vid. Där kan våra gäster 
bjuda på välkomstdrink, starta tipsrundan eller bjuda på 
grillat. Själva grillen och vedbehållaren är på gång. Vi ser 
fram emot att den används flitigt nästa säsong!

Bygdegården sän-
der ett stort tack till 
Geijerstiftelsen som 
förra året skänkte 
de pengar som vi 
nu förvandlar till en 
grill- och uteplats!



Träskoposten nr 3 20188

Två flaskor
När jag flyttade till Ekeboryd på 70-talet fanns många 
spännande föremål i husen. I ladan fann jag bl.a. två 
flaskor, helt olika till material, form och innehåll. Men 
båda talar till mig med starka minnen och reflektioner. 
Jag börjar med den klassiska flaskan i glas på 33 cl, fylld 
med läsk på Förenade bryggerierna i Carlskrona för 
kanske 60-70 år sedan.

Du häller – jag väljer – båda sväljer!
För min bror och mig var sommarloven läskens tid! I den svala 
källaren under köket i vårt sommarhus stod alltid en träback 
med läsk; Champis, Loranga, Solo, Apelsin, Hallon, Zingo, 
Sockerdricka och andra kolsyrade drycker.

Vi hade det gott ställt, men att bara gå ner och hämta en flaska 
var otänkbart. Detsamma med att ta var sin. När mor gett oss 
lov gick vi därför båda ner och diskuterade vilken sort vi skulle 
dela på. Sedan ställdes glasen tätt intill varandra och drycken 
hälldes upp så exakt lika det bara gick. Regeln var att en hällde, 
den andre valde, vilket borgade för millimeterrättvisa. 

En annan tidsanda
Ting talar till oss utifrån dagens sätt att tänka och leva. Och 
vi lever i ett överflödssamhälle, som lätt förvrider proportio-
nerna. På 50-talet var en normalportion mat bara hälften så 
stor som nu. Lax, kött och kyckling sågs som lyxmat. Men 
man åt sig mätt, inte proppmätt, som många gör idag, med 
övervikt till följd. 

Att dela på en läsk kan idag tyckas löjligt, sparsamt, rent av 
snålt. Men under min barndomstid uttryckte ceremonin något 
lyxigt, högtidligt – en känsla som hallonflaskan i ladan snabbt 
lockade fram när jag fann den.

En flaska i tiden - ur tiden!
I slutet av 1960-talet lanserar Tetra Pak i samarbete med 
Prippbryggerierna AB en 45-centiliters flaska för olika dryck-
er, tillverkad av PVC-plast. Den kallas Rigello, men får också 
smeknamn som "plastnisse" och "handgranat". 

Flaskan skapas i en tid av nytt tänkande, ”med omvärldens 
krav på låg materialförbrukning, låg avfallsvikt, låg arbetsmil-
jöpåverkan med eliminerande av skär-, lyft- och bullerskador 
samt låg kostnad. Miljöaspekterna lyftes fram i lanseringen och 
Rigello uppgavs vara den mest miljövänliga engångsförpack-
ningen som till och med kunde konkurrera med returglaset. 
En urdrucken Rigello vägde endast 20 gram, till skillnad från 
en 33 centiliters returflaska av glas som vägde 310 gram. Det 
sades dessutom att materialet kunde brytas ned i naturen vilket 
skulle vara bra ur nedskräpningssynpunkt” (Wikipedia).

Rigello verkade verkligen vara en flaska i tiden, lätt, oöm och 
miljövänlig. Att den dessutom ganska snabbt skulle gå ur tiden, 
dvs. vara nedbrytbar, lät nästan för bra för att vara sant. Vilket 
det också var! ”Min” flaska på bilden är snart 50 år, och vid 
god vigör, trots att den länge legat i jord. 

Förpackningen blev aldrig någon riktig succé och tillverkningen 
upphörde i början av 1980-talet. Men för mig lever den kvar 
som ett roligt minne och som ett exempel på ett ambitiöst 
nytänkande som gick fel. Flaskan får mig också att tänka på 
min studietid i Lund, där ölet flödade, om än inte helt bekym-
mersfritt från just Rigelloflaskan. Ville man halsa var öppningen 
något för liten för luften att komma in. Därför gjorde man ett 
extra hål i plasten strax under mynningen, helst med glöden 
från en cigarett för att verka tuff. Men efter hand som festen 
fortskred glömde man ibland bort att hålla flaskan med hålet 
upp när man drack! Nog var Rigello en lurig flaska, alltid. På 
många sätt!

Gunnar Alsmark

En klassisk gammal läskflaska i glas.

Rigello - en plastflaska för öl.
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Funderar du 
på att starta               
företag?
Eller du kanske precis har startat? 
Välkommen att boka kostnadsfri, 
konfidentiell och personlig rådgiv-
ning. Emmaboda kommun har avtal 
med Nyföretagarcentrum Kalmar-
sund.

Nyföretagarcentrum erbjuder kostnads-
fri rådgivning till dem som funderar på 
att starta eget företag eller som nyligen 
har startat men har funderingar och frå-
gor. Nyföretagarcentrum samverkar med 
Almi vad gäller behov av externt kapital. 

Rådgivningen ges en gång i månaden på 
plats i Emmaboda kommunhus om inget 
annat anges, behöver du göra en bokning.

18-08-20 eftermiddag 

18-08-27 eftermiddag

18-09-03 eftermiddag

18-10-01 eftermiddag

18-11-05 eftermiddag

18-12-03 eftermiddag

(Tider med reserva-
tion för ändringar).

För bokning av rådgivning på övrig tid:

Måndag förmiddag i Nybro (kommun-
huset) från och med augusti 2018.

Tisdag-fredag i Kalmar eller digitalt t.ex. 
via Skype, telefon etc.

Alla bokningar sker via Nyföretagar-
centrum.

Förutom rådgivning så ingår också:

- Nätverksträffar i regionen om att starta 
eget och som genomförs i samverkan 
med Almi, Kalmar Science Park, Driv-
huset och Skatteverket.

- Nyföretagarträffar i Emmaboda i sam-
verkan med kommunen, lokala företags-
föreningar m.fl. aktörer.

- Öppet hus i Emmaboda med nyföre-
tagarrådgivning och finansieringsråd-
givning i samverkan med kommunen 
m.fl. aktörer.

- Ett års fritt medlemskap för nystar-
tade företag i Kalmarsund Promotion 
med tillgång till Promotion luncher och 
affärsnätverk.

- Inbjudningar till specialevenemang, 
mässor, utbildning mm erbjuds löpande 
via Nyföretagarcentrums nationella orga-
nisation och andra samverkanspartners.

Har du funderingar kring detta så är du 
välkommen att kontakta

Ann-Christine Torgnyson, näringslivsut-
vecklare på Emmaboda kommun. E-post 
ann-chrsitne.torgnyson@emmaboda.se

Tel. 0471-24 90 12.

Weronica Stålered 
Administrativ chef  

Emmaboda kommun

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
Hus och lägenheter i 
Långasjö

RiksMäklaren
072-312 37 37 

1 1/2 plans villa, 9 rok

Kyrkvägen 29

965 000 kr

Ponnylotteriet på
Klasatorpet

Årets ponnyföl - Elvis
Vanns av Elin Carlström

Ravelsbygd
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En gammal byrå i                
Holmahult
Barn på väg till skolan, vuxna som pendlar till jobbet, 
pensionärer på promenad med hunden – alla har de säkert 
passerat ett hus eller en gård och undrat – vilka bor just 
där, hur ser deras hem ut?
För mig finns många sådana platser, inte minst på vägen 
mellan Lund och Långasjö, en sträcka på drygt 20 mil. 
På vägen upp, strax efter Södra Sandsjö, passerar man 
Holmahult. Till höger, en bit från vägen, ligger ett par 
vackra gårdar omgivna av åkrar och ängar. Om en av 
dem, med anknytning till Långasjö, skall jag nu berätta.

Med rötter i Långasjö 
Historien börjar när jag i vintras går igenom arkivmaterial om 
Långasjö på Arkivcentrum Syd i Lund. Där finner jag bl.a. en 
intressant intervju med Ester Svensson (Lorentzon), gjord i 
april 1976. Hon är född i Trollamåla 1897 och har en yngre 
syster Vendla, som i slutet av 20-talet lämnar Långasjö för en 
karriär i Hollywood. Om henne skrev jag i föregående nummer 
av Träskoposten. 

År 1922 gifter sig Ester med Teander Svensson i Kallamåla. 
Sedan flyttar de till Karsamåla. Som så ofta när det gäller den 
byn brukar jag prata med Ruth Elofsson, och gör så också 
denna gång. Ruth berättar att hon kände Ester ganska väl men 
vill jag veta mer så bor en dotterdotter till Ester i Holmahult.      

Jag ringer upp Karin, som hon heter, och det visar sig då att 
hon stått sin mormor nära och har mycket att berätta. Så vi 
bestämmer att jag skall titta in när jag nästa gång kör förbi, för 
att prata om Ester förstås, men också för att titta på en byrå, 
som Esters man har tillverkat. Så lagom till eftermiddagskaffet 
den 5 juli svänger jag upp på gårdsplan till Karin och Eskil Jo-
hansson. Det är riktigt varmt, precis som de flesta andra dagar 
denna sommar. Vi sätter oss på den rymliga altanen och pratar 
i många timmar om allt möjligt som hör livet på landet till. 

Ester, Britta, Karin, Elisabeth – och Ester
Karins mormor Ester är dotter till hemmansägare Lorentz 
Karlsson och hans hustru Mathilda (Jonasdotter). År 1924, två 
år efter bröllopet flyttar Ester och Teander till Karsamåla, där 
de övertar ett litet jordbruk på 10.5 ha. Där lever Ester sitt liv 

som ”bondmora och hobbydiktare”, som hon själv formulerar 
det i ovan nämnda intervju.

Ester och Teander får två barn, Britta (född 1924), mor till 
Karin, och Jan-Åke (född 1938). Jan-Åke (Gareke) flyttar som 
vuxen till Emmaboda, senare i livet till Surahammar. År 1976 
övertar han morbror August Lorentzons gård i Trollamåla. 

Britta gifter sig 1946 med Tage Elmquist, som bor i Blötemåla, 
nära Bro. Där driver de ett litet jordbruk tillsammans och det är 
där Karin växer upp – och träffar sin man. Han bor inte långt 
därifrån, på den gård i Holmahult där vi nu sitter tillsammans 
på verandan. När de gifter sig 1970 flyttar Karin dit, Eskil tar 
hand om jordbruket och Karin arbetar med att hjälpa gamla 
och sjuka. De får tre barn, Jenny, som gick bort när hon var 30 
år gammal, Elisabeth född 1971 och Ulrika född 1974. För att 
hedra sin mormors mor döpte Elisabeth sin dotter till Ester, 
nu fyra år gammal.

Byrån lämnar Långasjö
Ester Svensson blir änka i början av 60-talet och överlever sin 
man med nära 30 år. Hon bor kvar på den lilla gården i Kar-
samåla med nästan daglig telefonkontakt med sin dotterdotter 
Karin. När Ester efter stor vånda beslutar sig för att flytta till 
Allégården i Långasjö tar Karin, tillsammans med Jan-Åke 
och sin mor, ansvar för att ordna upp huset. Och det är nu 
byrån lämnar Långasjö och hamnar hos Karins mor Britta i 
Blötemåla. Där står den fram till 2010, då gården säljs. Nu får 
den fina möbeln flytta än en gång. 

Idag står den på parad i ett vackert tapetserat hörnrum med 
en öppen spis i ena hörnet. När vi går in för att ta en bild står 
det fullt med fotografier på barn och barnbarn på själva byrån 
och på det spegelförsedda överstyckets hylla. Men dem tar vi 
bort inför fotograferingen, för att bättre kunna se Teanders 
träarbete. Karin och Eskil Johansson i Holmahult.

Snickare Teander Svenssons gesällprov, cirka 1915.
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Teander – snickare, orgeltrampare mm
Teander Svensson föds i Kallamåla den 9 maj 1896. I unga 
år utbildar han sig till finsnickare hos Hjalmar Ingelsson i 
Kallamåla, där byrån i Holmahult är hans gesällprov. Detta 
verifieras av en lapp, som hans dotter Britta skriver på gamla 
dagar, i mars 2010 när hon flyttar från gården i Blötemåla till 
ett hem i Rävemåla.

Men efterfrågan på finare snickeriarbeten är inte så stor. Därför 
arbetar Teander, som så många andra under början av förra 
seklet, med lite av varje, vid sidan av sysslorna på gården. 
Bl.a. tillverkar han likkistor, skåp mm samtidigt som han är 
orgeltrampare i kyrkan. 

När fotograferingen är klar diskuterar Eskil och jag nivån på 
snickeriarbetet, något vi båda har svårt att bedöma. Men för 
Karin har byrån ett stort affektionsvärde och utgör en högst 
påtaglig länk tillbaka till hennes morföräldrars Långasjö. Men, 
säger Karin. Man kan fråga sig vad som händer sen, när vi inte 
längre finns kvar? Vill något av barnen då ha den? 

Gunnar Alsmark

Teander och Ester Svensson med dottern Britta 1925.

Lappen som Britta textade 2010. 

Hur långt ifrån en modern 
tröska av i dag är inte en 
skära?
I mitt fall är det fyra generationer eller minst 200 år. Den 
skära jag fått i arv är tillverkad och smidd i en gårds- eller 
bysmedja som heter Yggesbo.

Det finns en symbol och bokstäverna YG instämplade i jär-
net. Handtaget är vackert snidat i mauserbjörk och mycket 
greppvänligt.

Avslutningen av handtaget är märkt N.E.S. Dessa bokstäver 
står för Nils Eskilsson och han var min farfars farfar och levde 
1779–1850.

Detta är verkligen ett ting som talar – framför allt om hant-
verksskicklighet och känsla för form och material. Men också 
hänsyn taget till en praktisk användning. 

Vi har själva använt den till att skära havre till våra julkärvar.

Stig Hermansson

En skära från Yggesbo.                                      Foto Gunnar Alsmark

En modern tröska.
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doms plats kallar på en hela livet även om en kanske glömmer 
bort det under en del av sitt liv. Nu har jag och min familj 
köpt en stuga utanför Höör och njuter där samma slags natur 
som ”hemma i barndomslandet” med höns, en utbildning i 
skogsträdgårdsdesign på Holma folkhögskola och sång- och 
yogakurser i trädgården. Jag och Mårten har tre barn, Elias 16 
år, Lova 13 och Kasper 8. De sjunger, spelar och skriver alla 
tre. En får hoppas att de inte är alltför indoktrinerade! 

I min yrkesroll arbetar jag och har arbetat, med vitt skilda 
saker och genrer. Jag leder scenisk barnkör i Kirsebergs kyrka 
i Malmö, lunchkör på Malmö Stad, undervisar elever i Mu-
sikmakarskolan, min egen musikskola, skriver musik i projekt 
med och för barn, skriver och uppför musikteater och sjunger 
i olika konstellationer från egna projekt till körer som Musica 
Ficta, Petri Sångare och Radiokören i Köpenhamn. Det största 
projektet jag gjort är ”Allrakäraste Syster”- en visopera som 
bygger på Astrid Lindgrens bok med samma namn. Den känns 
väldigt mycket Långasjö för mig…

Bön, Sofia Thelin:

Jag tycker om att sitta här i kyrkan
och känna kyrkans tunga klockor slå
Jag känner mig så innesluten, liten
som i en mammas varma mage då
Så vill jag märka närvaron av Gud
Ett ordlöst bärande, ett hjärtas bankeljud

Men jag är inte liten, jag är stor
jag måste ut och gå på egna ben
Så navelsträngen klipps igen, igen
Jag rycks ut ur den lugna tystnaden
Därute är det fullt av skratt och gråt
och ständig oro för ett efteråt

Hur ska jag göra för att bära med mig
din tystnad när jag lämnar detta rum
hur ser jag dig i den utstöttes ögon
hur bär jag tystnad utan att bli stum
för jag vill ropa, aldrig vara stum
fyll mig med ömhet så får tvivlet inte rum

Jag tycker om att sitta här i kyrkan
och känna kyrkans tunga klockor slå
Jag känner mig så innesluten, liten
som i en mammas varma mage då
Så vill jag märka närvaron av Gud
Ett ordlöst bärande, ett hjärtas bankeljud

Sofia Thelin - Thesaurus 
Jag heter Sofia Thelin och jobbar som sångerska, poet, 
kompositör och musikpedagog. 

Jag har faktiskt precis bytt artistnamn till Sofia Thesaurus och 
det känns spännande! Det är roligt med förändring, det har 
jag alltid tyckt, som när vi flyttade med hela prästfamiljen från 
Långasjö till Las Palmas på Kanarieöarna 1977–79!  Jag älskade 
att få lära mig ett nytt språk, kastas ut bland främmande barn 
på en skolgård med oliv- och apelsinträd på skolgården och 
få möjligheten att vara ett ”oskrivet blad”.

Thesaurus betyder ”ordbok, skattkista av ord eller älskling” 
och beskriver bra hur jag vill sammanfatta mig som artist. 
Texten kommer först när jag skriver sånger och sjunger, jag 
har utformat mina två sista album som små poesiböcker och 
jag vill verkligen inte att orden går förlorade för en lyssnare, en 
publik eller vem som nu råkar höra mina sånger! Det är ofta 
en motsägelse i singer-songwriting (sjungen poesi) och även 
i musikal, opera och i alla konserter, att få texten att gå fram, 
tekniken krånglar, mickarna är dåliga, akustiken svår. Men det 
går! Den finaste recensionen jag fått var av Alexander Agrell 
på Sydsvenskan, vilken han skrev efter att ha sett och hört 
min releasekonsert för mitt tredje album på Viktoriateatern i 
Malmö i januari 2016: 

”Malmöartisten Thesaurus vidgar singer-songwriter-ramen musika-
liskt. Hon svänger sig elegant mellan bland annat visa, pop, jazz, 
reggae, fransk chanson och cirkustongångar, samtidigt som hon själv 
är konstant och konsekvent i sitt sätt att sjunga och skapa texter. 
Sångerna påminner på ett sätt om riktigt bra standup; Poetiskt ljus 
över vardagens små möten och vanligheter.” 
Det gjorde mig riktigt stolt! 

I maj månad i år var jag tillsammans med min nystartade trio 
”Den Största Platsen” och sjöng på Gångedagen i Långasjö. 
Det var så härligt och vilka underliga känslor av flashbacks, 
lekar och vemod som sköljer över en, på sin barndoms plats och 
i alla möten av människor som betytt så mycket för hela livet 
trots att det bara var i 10 år jag bodde där. Jag mötte min första 
musiklärare Torgny Berntsson på kaffet vid vandrarhemmet 
och pratade med honom för första gången på kanske 30 år. Han 
lärde mig spela piano fritt efter ackordanalys och improvisera 
från jag var 6 år. Och sjunga till mitt eget ackompanjemang. 
Det la grunden för hela mitt musicerande. Nu arbetar jag med 
låtskrivande, sångelever och körer på samma sätt, vill ha det 
fritt och vara öppen för improvisation. 

En annan sak som legat kvar i mig hela livet från Långasjö-
tiden är naturen och gudsnärvaron i kyrkan, Sockenstugan 
och i vitsippshagarna bakom prästgården.  Om ”min egen” 
vitsippsbacke i trädgården skriver jag om i min sång ”Till Olle 
och Lisa” (2016) 

”… som ett tydligt barndomsminne/doften av vitsippsbackar/bladen 
mot dina händer
hela världen den var din/du var utvald att ana vidden av lycka..”
Naturen i och omkring Långasjö med skog, sjöar, grusvägar 
och ängar ligger kvar som en grund i mig. Jag tror att ens barn-
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Thesaurus består av:

Sofia Thelin, text och musik, sång, piano, gitarr och sång 

Måns Persson, gitarr

Johan Olsson, dragspel, piano och sång 

Per Knagg, bas och sång 

Emil Sjunnesson, slagverk/trumset

Hanna Söderqvist, sång och slagverk

Bandet har utgivit 3 album på Karamell Records, och arbetar 
nu med ett fjärde album som blir det första på engelska med 
jazz- och worldinfluenser. 

Bandet spelar i olika konstellationer, Thesaurus solo eller 
tillsammans med en eller flera musiker. För kostnadsförslag 
och tider, kontakta Marketing Agent Karin Sidasih Thelin AB.

karinsidasihthelin@gmail.com  

www.sofiathelin.se 

Sofia Thelin

Sofia Thesaurus sjungande live.             Fotograf  Mårten Edgren 

Gå vilse hem (2012).

Allrakäraste syster som folkmusikalisk visopera.

Kärlekssång till alla bortgömda trosor (2016).

Sluta Aldrig (2009).

Det är en cirkus alltihop - Sofia Thelin.
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Två mästare och deras       
eftermäle
Anders Öfveström har i sommar ställt ut på Galleri Garvaregården. 
Det var en utställning av verk i kinesiskt expressionistiskt tuschmå-
leri. På begäran höll han också ett mycket uppskattat föredrag om sitt 
måleri och som han här fördjupar med inriktning på ”Tingen talar”.

Det är konstigt hur ting kan påverka, ibland på ett direkt 
och ibland indirekt sätt. Personer, platser kulturer och 
generationer kan komma att formas av de mest tillsynes 
sporadiska händelser eller ting.
Det är inte sällan vi finner den största glädjen i de små 
tingen, mormors stickade mössa eller en träslev som 
funnits länge i släkten och det är inte sällan man hittar ett 
föremål eller en plats som man instinktivt känner har en 
nedärvd aura av kultivering som utstrålar en god energi 
på grund av de människor som tidigare vårdat den.

När jag för några år sedan besökte en stad på den västliga 
gränsen till Taklimakanöknen utmed sidenvägen fann jag att 
det fortfarande fanns en familj som tillverkade den typ av 
porslin som var populär under Tangdynastin (618-907 e Kr). 

Senare såg jag en dokumentär som berättade att just han som 
nu tillverkade porslinet var den sista i sin släkt och ingen ville 
ta över detta hantverk som gått i arv i släkten sen 600-talet. 
Detta gjorde mig djupt berörd. Jag blev även rörd av de barn 
som jag fotograferade i gränderna som gjorde samma dans-
gester som finns avbildade på de figuriner som var populära 
under Tangdynastin. 

Att både dessa små materiella ting och de immateriella som 
sång, dans, musik och poesi lever kvar är viktiga för att vi skall 
se oss själva i den historiska och andliga kontexten, att känna 
oss rotade och trygga.

Kanske är det de århundranden av kultiverande och hårt arbete 
som återspeglas i tingen som stengärsgårdar och gamla gårdar 
med dess redskap eller det levande kulturarvet som gör att 
Småland har en speciell plats i våra hjärtan. 

Temat för detta nummer är ju tingen talar. Tingen har alltid 
haft största betydelse för mig, en outsinlig källa till inspiration. 
Det var som barn i kyrkans förskola som jag såg det starkt ko-
lorerade och abstrakta korfönstret av Randi Fisher och som de 
starka färgerna lyckades smyga sig in i mitt undermedvetna. När 
jag blev äldre målade jag många målningar med samma starka 
färger utan att veta var de kom ifrån. Det var inte förrän jag var 
24 år och jobbade som vaktmästare i Ängbykyrkan som jag stod 
som inför en uppenbarelse när jag såg korfönstret och förstod 
varifrån denna passion för färg och form kom ifrån. Det var 
denna passion som vid 19 års ålder helt kom att bestämma 
livets riktning när jag såg utställningen ”Kinesiska mästare” på 
Liljevalchs med konstnären Cui Zifan och jag bestämde mig för 
att börja på konstakademin i Hangzhou, Kina. Här nedan skall 
jag helt kort återge två intrikata personporträtt med anspelning 
på de ting, materiella och immateriella arv som påverkat en hel 
världsdel och dess människor under tusentals år. 

Lite om Kalligrafi
Skriftspråket i Kina användes till en början uteslutande vid 
hovet, de tidigaste exemplen på det är orakelbenskriften 
som användes för att spå om landets angelägenheter. Senare 
användes skriften till att dokumentera och strukturera den 
organisation hovet utgjorde, inte minst till att administrera 
landet med påbud och dekret.

Redan mycket tidigt var det stadgat att god kalligrafi var ett 
krav vid de kejserliga examina, vilka efter lyckad examinering 
ledde till ämbetsmannatjänst.

Man tyckte sig kunna urskönja en persons moraliska egenska-
per genom att betrakta hans penselföring. Detta ledde till en 
ortodox skola i kalligrafi där man slaviskt kopierade och för-
sökte efterlikna kalligrafiska förebilder. Vilket i sin tur skapade 
en motreaktion med en vilja till att bryta med traditionen och 
spontant få sätta sin personliga prägel på skriften.

Skönskriften var en konstform som uppskattades för sin ab-
strakta skönhet och musikaliska rytm.

Cai Yong (175 e Kr) gav uttryck för detta på följande sätt:

När du skall skriva bör du först göra dig fri från dina tankar och ge 
dig hän åt dina känslor.

Låt din natur följa sina böjelser. Börja därefter att skriva. Om du 
känner dig det minsta betryckt, bunden eller tvingad kommer det inte 
lyckas för dig även om din pensels hår kommer från den finaste Zhongs-
han-hare. Din skrifts former skall ge visioner av att ligga ned och rea 
sig upp, att flyga och fara, att gå och komma, att sammandraga och 
utvidga, av sorgsenhet och glädje – ja likt larvers spår på bladen skall 
den även ge visioner av skarpa svärd och spetsiga spjut, av starka bågar 
och vassa pilar, av vatten och eld, töcken och skyar, sol och måne – allt 
detta skall tala i din skrift, först då kan den kallas kalligrafi.

Kasghar 2011.                                   Foto Anders Öfveström
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Wang Xizhis kalligrafiska mästerverk 
De som bemästrade den ortodoxa skolan men ändå vågade 
bryta med traditionen vart ofta hyllade som hjältar och den 
mest hyllade av dessa banbrytare är Wang Xizhi 303–361 e Kr.

Han kom ifrån en familj som tjänat hovet i generationer och 
många i släkten var goda kalligrafer.

På grund av att han kom från en välbärgad familj som hade 
en hög ställning kunde han ägna sig helhjärtat åt sin passion, 
kalligrafi. Han avböjde höga ämbeten och till och med posten 
som statsminister till förmån för att hänge sig åt skönskriften.

Wang kom att skriva ett verk vid namn ”Förord till orkidé 
paviljongen” som utan tvekan kom att bli det viktigaste konst-
verket i Ostasiens konsthistoria och som fortfarande tjänar 
som modell för elever som lär sig kalligrafi.

Detta var en tid då de stora religionerna ännu inte gjort sitt 
inträdande, istället fanns lokala seder och bruk, en av dessa 
var vårreningscermonin som verkar ha utmynnat till att bli en 
poetisk sammankomst för ortens framstående. 

Man satt utmed en bäck i vilken man placerat ut flytande blad 
med vinkoppar i, den som satt högst upp komponerade en 
strof  och innan bladet flutit förbi nästa person måste den rim-
ma på den föregående personens strof, om han misslyckades 
måste han dricka vinet.

När Wang blivit lite berusad samlade han ihop dikterna som 
skrivits och fick inspiration till att skriva en sammanfattning 
av dagen. 

I sin glädje och inspiration och säkert med hjälp av vinet lycka-
des han bryta med konventionerna och låta hjärtat tala genom 
penseln och kalligrafin skrevs med en lätthet och kravfrihet 
som samtidigt bröt med traditionen men som ändå fullständigt 
bemästrade den. Det berättas att Wang senare vid flera senare 
tillfällen försökte kopiera den kalligrafi han skrivit men miss-
lyckades, detta tyder på att den skrevs med en spontanitet och 
känsla som senare inte kunde uppnås.

Själva texten börjar som en beskrivning av dagens glädjande 
sammankomst men slutar i vemodig begrundan.  

I Nionde Året av Kejsar Mu av Jins eviga fredsperiod.

I Yin vattenoxens år, början av den tredje månkalendern.

Samlades vi alla i orkidépaviljongen i Shanyins grevskap, Guijis hära-
de, för vårreningscermonin.

Alla framstående personer var där, unga som gamla.

Detta var en plats med höga och ståtliga bergstoppar, med grönskande 
bambu, tät skog och klart porlande vatten, vilket reflekterade solskenet.

Paviljongen delade vattnet i två bäckar och gästerna satt sida vid sida.

Fast vi saknade bullret från en riktig orkester så räckte det med lite vin 
och poesi för att skapa en gemytlig stämning.

På just den här dagen var himlen klar och luften lätt.

En mjuk smekande vind blåste fritt omkring.

När man lyfte blicken kunde man se himlens ofantliga vidsträckthet 

När man sänkte blicken kunde man se jordens överflöd, förnöjt kunde 
man låta blicken vandra.

Intrycken räckte för att nå glädjens höjder, vilken lycka.

Alla människor i denna värld lever tillsammans, en del kommer att 
följa sitt hjärta och dela det med en vän, andra hänger sig obetänksamt 
åt sina lustar.

Även om alla gör olika val så är en del eftertänksamma andra förhas-
tade.

När man stöter på lyckan blir man endast temporärt tillfredsställd och 
tänker inte på att man snart blir överrumplad av ålderdomen, man blir 
trött och hjärtat ändras med livets skiftningar, då fylls man av vemod.

Lyckan som fanns är borta i ett ögonblick och endast avlägsna minnen 
finns kvar,

allt detta får mig att sucka.

I vilket fall som helst är en människas livslängd bestämd av vår 
skapare.

De gamla visa sade: födelsen och döden är båda monumentala händel-
ser, är inte detta sorgligt.

Varje gång jag funderar på vad som ligger till grund för de äldres vemod 
blir jag rörd till tårar, jag kan inte förklara varför.

Jag tycker i alla fall att det är absurt att påstå att det är samma sak 
att dö ung som gammal.

När kommande generationer ser tillbaka på min tid så kommer de 
säkert att känna samma som jag känner för de före mig.

Det är så synd, när jag skriver upp alla som var här och vad vi gjorde, 
så även när tiderna ändras kommer våra livs bekymmer att vara 
desamma.

När kommande generationer läser detta så kommer de kanske bli 
rörda av mina ord.

Vårreneningscermonin.
Här kan vi se vårreneningcermonin tolkad av en okänd konstnär från 
1500-talet som målat på siden, Wang Xi zhi sitter längst upp bland de 
lärde och skriver förtexten till orkidépaviljongen. Det finns en rymd av 
upplyfthet och lätthet som väl återspeglar Wangs beskrivning av hän-
delsen. Målningen är målad i hovstilen ”Gongbi” som kännetecknas av 
fina penseldrag och smakfulla färglaveringar.

Detta är en kopia av originalet förtexten till orkidépaviljongen utförd 
av Feng Chengsu (627–650) från Tangdynastin. Den finns på palats-
museet i Beijing.
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Orkidépaviljongens efterspel 
Efter Wangs död stannade orkidépaviljongen i släkten i sju 
generationer, den sista i släkten att inneha verket var munken 
Zhi Yong (589–617) som ägnade 30 år att öva sig i stilen och 
skriva en tusenteckens essä som han kopierade och spred till 
olika tempel som kalligrafisk förebild. Zhi Yong gav den i sin 
tur till sin lärjunge Bian Cai. Vid denna tid störtades Sui dynas-
tin och den kulturellt högtstående Tangdynastin tog sin början.

Under de sista åren av Sui dynastin hade rykten och sånger 
florerat i huvudstaden att en person med  efternamnet Li skulle 
tillträda tronen och då kejsaren hette Yang började han bli 
orolig. Han började utmanövrera ämbetsmän med efternamnet 
Li och avrättningar följde.

Långt borta i en provinshuvudstad hade en son till en general 
med efternamnet Li börjat bli orolig för att repressalierna även 
skulle drabba deras familj så han övertygade fadern att slå till 
innan ödet hann upp dem. Efter enträget övertalande och när 
risken för repressalier blev överhängande beslöt General Li att 
marschera mot huvudstaden med sin armé och störta dynastin. 

När sonen till generalen Li Shiming (Tai Zong) tillträdde som 
kejsare beordrade han alla sina ämbetsmän att studera Wang 
Xizhis kalligrafi. Han var som besatt av dennes verk och star-
tade att samla in alla av Wangs verk, självklart hade han hört 
talas om orkidé paviljongen och var nu mycket angelägen om 
att få den till sina samlingar. Han skickade ut ämbetsmän för 
att leta upp den och till slut fick han höra om munken Bian Cai. 
Han beordrade att sina ämbetsmän att hämta verket men varje 
gång de dök upp så förnekade Bian Cai sin kännedom om det.

Li Shiming som lyckats störta en dynasti var inte dummare 
än att han beordrade en av sina ministrar att klä ut sig till 
konnässör och ta med sig flera av de verk av Wang som han 
redan kommit över.

När ministern kom till templet umgicks han först med munken 
ett par dagar och sedan när han kände att han fått hans förtro-
ende så visade han Bian Cai kalligrafierna av Wang. Munken 
som blev överväldigad av glädje över tillfället att jämföra de 
olika verken med orkidé paviljongen tog ner verket från en tak-
bjälke där han gömt det. När han väl visat verket sade ministern 
sarkastiskt att nog var de kalligrafier han hade i sin ägo mycket 
bättre kvalitet än orkidépaviljongen. Nu vart munken så arg 
så för att behärska sig var han tvungen att lämna rummet en 
stund och nu passade ministern på att ta orkidépaviljongen, när 
munken snart var tillbaka visade ministern sin riktiga identitet 
och ärende varpå munken ramlade avsvimmad ner på golvet. 
Kejsar Li Shiming vart överlycklig och beordrade de duktigaste 
hovkalligraferna att göra kopior samt två stycken stentavlor 
med skriften inhuggen i, på detta sätt kom verket att spridas 
och tjäna som förebild och beundran.

Kejsarens kärlek till verket var dock så stor att det förmodas 
att han beordrade att det skulle begravas med honom. Den 
bästa kopian som finns bevarad är från 600-talet och finns i 
palatsmuseet i Beijing.

Li Bai den odödlige månpoeten
Tangdynastin kom att bli en av Kinas kulturella guldåldrar. 
Dynastins huvudstad Chang-an var vid denna tid, världens 
största stad och influenser och kunskaper från omvärlden 
strömmade in genom de olika handelsvägarna, bland annat 
sidenvägen, som förde med sig influenser så lång bort som 

Grekland, Persien, Indien etc. En av de som bröt upp från 
sidenvägen i Centralasien och begav sig till Kina var familjen 
Li som på grund av oklara omständigheter antagligen blivit 
förvisade då de hade släktskap med en kejserlig ätt från en av 
de tidigare dynastierna, 701e Kr. Modern hade efter en dröm 
med en vit fallande stjärna fött sonen som de gav namnet Li 
(Tai) Bai vilket också var namnet för Venus på denna tid, han 
kom att bli Kinas mest hyllade poet.

Li Bai verkar inte ha varit så fäst vid de materiella tingen, han 
spenderade en stor del av sitt liv som vagabond med att resa, 
upptäcka och skriva poesi. Under sina resor skall han ha skänkt 
bort större delen av sin förmögenhet som familjen tjänat ihop 
som framgångsrika handelsmän vid sidenvägen till behövan-
de.  Han hjälpte även en general med en rättstvist som annars 
kunde slutat i galgen. Som utövare av något som kan liknas 
den höviska riddartraditionen var han en duktig svärdsman, 
utbildad daoist och inte minst en bländande poet, dock var 
han en riktig fyllbult vilket enligt legenden lär ha blivit hans 
död, då han berusad försökte omfamna månens spegelbild i 
en flod och drunknade. 

Hans kärlek till himlen, vinet och inte minst månen och dess 
odödliga invånare återkommer ofta i hans dikter och han fick 
av sina samtida epitetet en av ”vinkoppens åtta odödliga” och 
”en förvisad odödlig”, en slags förvisad entitet från det över-
jordiska, Li Bai själv skrev ”varför söka de odödliga? Efter tre 
koppar vin förstår jag den stora vägen, efter en kruka vin är 
jag ett med den stora naturen.”

Detta fantasiporträtt 
mästerligt målat av Li-
ang Kai (1140–1210) 
är utfört i den expres-
sionistiska  ”Da xieyi” 
stilen, med några få 
penseldrag har han 
lyckats fånga Li Bai 
där han på ett dröm-
mande och i ett när-
mast tyngdlöst till-
stånd för tankarna till 
en daoistisk odödlig 
entitet.
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Med hans genialitet och ryckte vann han kejsarens gunst men 
hans dryckesvanor skall dock ha fått honom förvisad från hovet 
efter att berusad och med smutsiga skor stampat in på audiens 
hos kejsaren vilken beordrade en av sina eunucker som råkade 
ha stor makt i hovet att ta av hans skor vilket Li Bai inte var 
benägen själv att göra med tanke på omständigheterna. Detta 
fann eunucken var vanhedrande och konspirerade mot Li Bai 
för att få honom utslängd från hovet.

Li Bai fortsatte sitt vagabondliv, var god vän med en annan av 
Kinas stora poeter Du Fu som kom ifrån mera påvra flykting-
förhållanden. Kejsardömet kastades in i oroligheter, kejsaren 
abdikerade och överlät tronen till sin son men en tvist mellan 
den nya kejsaren och hans broder uppstod, brodern vann 
tvisten. Li Bai flydde man blev tillfångatagen och dömd till 
avrättning. Men generalen som han tidigare hjälpt i rättstvisten 
kom till hans undsättning och lyckades få Li Bai benådad men 
förvisad till en avlägsen plats i rikets yttre region. Han fick dock 
upprättelse innan han kom fram.

Li Bai fortsatte sina vandringar och skrev poesi, båda kejsarna 
dog och den nya kejsaren ville upphöja Li Bai till kommen-
dant över trupperna som skulle kväsa upproren i de västliga 
provinserna. Men innan utnämningen han komma fram hade 
Li Bai gått ur tiden och kanske återförenats med de odödliga 
entiterna i månens underbara palats.

Li Bai
Att ensam dricka under månen

Blommor på marken och vin i mitt krus.
Jag ropar på fullmånen.
Ensam dricker jag i månskenet.
Med min skugga blir vi tre.
Men månen förstår sig ej på dryckjom, 
och skuggan är tyst och stum.
Men jag lyfter min bägare till er bägge,
ty våren är glädjen tid.
När jag sjunger, lyssnar månen på mig i stillhet.
När jag dansar, dansar min skugga med mig.
Vi tre är alltid bröder.
När jag druckit mig berusad skall vi skiljas för en stund,
men vi skall för evigt förenas en vacker dag, där uppe i himlens höjd.

Samtal på berget

Du frågar mig varför jag dväljs på det azurblå berget.
Jag ler men svarar inte – mitt hjärta har funnit frid.
Persikoblomman flyter mot fjärran.
Det finns en annan värld än den där människor bor.

Du Fu

Vi strövar omkring, snart vet vi inte vart vi är.
Sorglösa, som två drivande båtar.
 

Anders Öfverström 

Ordförklaringar
Eftermäle betyder eftervärldens omdöme om någon.
Inom expressionismen uttrycker konstnären tankar och känslor i färg 
och form.
Tangdynastin var en av de mäktigaste dynastierna i Kina som rege-
rade e Kr 618–907. Kina blomstrade såväl ekonomiskt som kulturellt 
tack vare stort utbyte med och påverkan från andra länder.
Orakelbensskrift (’skrift på sköldar och ben’) är en forntida stil av det 
kinesiska skriftspråket och en del i ursprunget till kinesisk kalligrafi.
Kalligrafi betyder skönskrift och är såväl en konstform som ett sätt 
att kommunicera.
Intrikata betyder krångliga ellerkomplexa.
Ortodox betyder rätt lära.
Konnässör betyder kännare, förståsigpåare.
Daoism eller taoism är en av Kinas tre traditionella religioner/filoso-
fier, jämte konfucianismen och buddhismen.
Entitet är en i filosofin använd term för någonting över huvud taget; 
det måste alltså inte vara ett fysiskt ting, utan en entitet kan lika gärna 
utgöras av exempelvis en idé eller en teori, och understundom även 
mytologiskt väsen.

Li Bai skålar med månen – konstnär okänd.

Hangzhou 1992.                                           Foto Anders Öfverström
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Lådkameran
I denna text är tinget som talar en gammal lådkamera. För 
mig är den en av de käraste saker jag äger, trots att den 
är värd högst en hundralapp, tar dåliga bilder och är rätt 
ful, i all sin fyrkantighet. Men den är full av minnen och 
nostalgi och en påminnelse om den makalösa tekniska 
utveckling som ägt rum under mitt liv.

I krigets spår
Sommaren 1951, då jag är nio år gammal, gör min bror och jag 
vår första stora utlandsresa. Tidigt en regnig morgon på vårt 
sommarställe i nordöstra Göinge packar far och mor bilen, 
en Borgward Hansa 1500 med registreringsnummer P 22719. 
Bokstaven P står för dåvarande Älvsborgs län, där vi bor i 
Sjömarken, ett litet samhälle utanför Borås. 

Målet är Tyskland, där far har olika affärskontakter. Sedan 
kör vi vidare till alperna i Schweiz, gör en kort avstickare in i 
Frankrike innan vi reser hem igen. 

Resan var minnesvärd på många sätt. Inte bara för att vi blir 
påkörda bakifrån av en annan bil och får uppsöka Borgward-
fabriken i Sebaldsbrück nära Bremen för att få skadan lagad. I 
Tyskland köper far var sin lådkamera till min bror och mig. Vid 
den tiden är en egen kamera, hur enkel den än är, något ovanligt 
för barn. Vi är helt överväldigade och går mest med blicken 
ned genom sökaren. Tala om att se omvärlden i rät vinkel!

Men framför allt minns jag hur sönderbombat Tyskland 
fortfarande var, ännu sex år efter fredsslutet. Vi besöker bl.a. 
katedralen i Köln, som mirakulöst nog klarade sig nästan utan 
skador samtidigt som staden totalt lades i ruiner. Bilden här 
under är från 1952, året efter vi var där. 

Fototeknisk revolution
Under fem-sex år framåt var lådkameran min inkörsport till ett 
allt större fotointresse, förstärkt av att mina föräldrar periodvis 
upplät badrummet till fotolabb. Genom livet har jag sedan köpt 
ett antal allt mer avancerade systemkameror med olika objektiv 
och haft stor glädje och nytta av att kunna dokumentera, både 
i vardagslivet och i mitt arbete som etnolog. 

Påståendet kan verka lite pretentiöst. Så märkvärdigt var det 
väl inte att fotografera. Jo, faktiskt! Jättesvårt! Och det på ett 
sätt som man knappt kan föreställa sig idag, när kameran i vår 

mobil gör allt själv. Mäter ljus och exponeringstid, ställer in 
skärpa, zoomar – och filmar om man så vill. Med synkroniserat 
ljud. Det är knappt så man tror sina öron!

Direkt efter tagningen kan vi se om bilden blev bra, behöver 
tas om, eller redigeras. Utan mörkt rum och röd lampa. Vill 
vi ”göra kopior” och dela med oss går det på några sekunder, 
kostnadsfritt, oavsett var i världen våra vänner bor.

Lådkameran är ljusår från allt detta. Framför allt var det dyrt 
att fotografera. En s.k. 120-film gav 8 bilder i formatet 6 × 9 
cm. Filmen lämnades till en fotohandlare och kontaktkopiorna 
hämtades en knapp vecka senare, för en bra slant i dåtidens 
penningvärde. Resultatet ledde sällan till glada utrop. Bilderna 
blev ofta oskarpa, mörka eller för ljusa. Men så var kameran 
ganska enkel, också för sin tid.

Som vi ser på bilden bestod den av en svart låda med handtag 
och objektiv med fast skärpeinställning. För att sätta i filmen 
tog man ut insatsen till vänster och stack in skyddspappret i 
den tomma spolen. Exponeringen var antingen given, cirka en 
30-dels sekund, eller helt öppen så länge slutaren hölls nere. 

Min Agfa Lådkamera från 1951 med insats och ytterhölje.

Min bror Björn, jag och vår mor Siri utanför Katedralen i 
Köln sommaren 1951.

Katedralen i Köln klarade bombningarna i krigets slutskede, medan 
den omgivande bebyggelsen totalförstördes. Bilden är från 1952.
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Bländaren var en liten metallskiva med två lägen, för mulet 
väder och för solljus. Ville man ha stående eller liggande for-
mat var det bara att vända kameran, som var försedd med två 
sökare. Men dessa var svåra att se genom, så det kunde vara 
nog så knepigt att fånga objektet. Efter varje exponerad bild 
matade man genast fram nästa för att undvika dubbelexpone-
ring. Antalet bilder som var kvar kunde man se genom ett litet 
rött fönster på kamerans bakstycke. 

Men alla nackdelarna till trots. Lådkameran gav mig möjlighet 
att nu på gamla dagar komplettera min barndoms minnen, 
korrigera felaktigheter, ge detaljer och perspektiv jag inte tänkt 
på. Bilderna är få, jämfört med den enorma bildskatt dagens 
barn samlar på sig. Hur den i framtiden kommer att uppfattas, 
och användas, återstår att se.

Gunnar Alsmark 

Det hänger en gammal 
klocka på vår vägg
Hon heter Blända

Det är en stilig dam 135 cm hög med olika träslag, 
svarvade knoppar, sirliga siffror och visare på urtavlan, 
mässingslod- och pendel och med den tyska örnen som 
krön. Hon har en mjuk och fin klang som hörs varje hel-
och halvtimme.

Hon kom till min familj som lysningspresent till min mormor 
och morfar som gifte sig den 13 juli 1907 och har sedan dess 
mätt vår tid och levnad. Mormor lämnade jordelivet redan 1936 
men morfar fanns kvar till 1968 och efter honom blev Blända 
min så just i år har jag haft henne i femtio år.

Hon är fantastisk tycker jag. Hon mäter ut varje sekund, minut, 
dygn, vecka, år och årtionde och hon fordrar inget mer än att 
bli dragen en gång i veckan (ja, hon fick nya linor till loden en 
gång). Ibland funderar jag på om det finns något som vi skaffar 
oss idag som används och är till glädje efter 111 år!

Jag tycker mycket om Blända och hon får mig att tänka på 
generationer och släktens gång och att tiden aldrig stannar 
vad som än händer med oss. Nu får hon mäta ut vår tid och 
sedan hoppas jag att något barnbarn med rätt sinne tar hand 
om henne och med varsam hand drar upp henne varje vecka.

Karin Gunnarsson

En ny värld öppnar sig genom kamerans sökare. Jag (till vänster) och 
min bror Björn.
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Ett sammanträffande
På bokmässan i Göteborg förra året träffade jag författa-
ren till nedanstående text, Britta Wingerup.

Tillsammans med sin man Lars gjorde hon reklam för Vilhelm 
Moberg-Sällskapet. Jag stannade till, vi började prata - och på 
den vägen är det. Under året som gått har vi talat en hel del om 
Långasjö, men framför allt om Ekeboryd, eftersom Lars har 
anor bland annat i ”min by”. Hans morfars mor, Ingrid Bör-
jesdotter, gift med Jonas Petersson Norra Lindön Vissefjärda, 
var dotter till Börje Henriksson, om vilken texten nedan bl.a. 
handlar. Nog är världen liten alltid! 

Idag är Britta Wingerup pensionär, bosatt i Fallebotorp, 
Kristdala, inte så långt från Oskarshamn. Sedan många år är 
släktforskning ett av hennes stora intressen. 

Gunnar Alsmark

Ett skepp i socknens kyrka

I Långasjö kyrka finns ett votivskepp, fregatten Venus, 
skänkt till kyrkan år 1829 av Jöns Carlsson i Ekeboryd. 
Votivskepp skänktes ofta av sjömän som varit i nöd och i 
sina böner lovat Gud en gåva till kyrkan om de undkom 
katastrofen. Varför en bonde i Långasjö skogsbygder 
skänker ett skepp till sin hembygds kyrka är kanske lite 
märkligt och något att fundera över. 

Jöns Carlsson d.y. i Ekeboryd och hans 
familj
Jöns Carlsson föddes i Ekeboryd 1767 och var son till bonden 
Carl Carlsson och hans hustru Elin Nilsdotter. Han hade 9 
syskon, den äldsta född 1752 och yngsta 1776. Jag har valt att 
kalla honom d.y. Han hade nämligen en farbror med samma 
namn och denne var bosatt i Ekeboryd åren 1736 – 1799. Enligt 
husförhörslängderna bodde Jöns hemma hos föräldrarna till 
1792, då han flyttade till Fridlevstads församling. Äldsta systern 
Martha flyttade dit samtidigt. Vistelsen i Fridlevstad blev ej 
långvarig. Troligen återvände Jöns hem till Ekeboryd i samband 
med faderns död i november 1794. Han övertog gården och 
gifte sig i dec. 1799 med änkan Gertrud Jönsdotter från Törsbo 
i Vissefjärda. Hon var född 1757 i Karamåla och sedan ett år 
tillbaka änka efter Tore Börjesson i Törsbo. De hade endast 
ett barn, dottern Sissa. Hon gifte sig som sextonåring med 
den sjutton år äldre Henrik Månsson i Knappsmåla. De var 
bosatta i Törsbo och fick 9 barn tillsammans. En av dem var 
sonen Börje Henriksson född 1799. 

I husförhörslängden 1801-1805 finns gossen Börje Henriksson 
antecknad i Ekeboryd hos Jöns Carlsson och Gertrud Jönsdot-
ter. Börje växte alltså upp hos sin mormor och hennes man.  

Var orsaken till detta att Jöns Carlsson önskade en son, som 

med tiden kunde överta gården? Börjes föräldrar var välbeställ-
da i Törsbo. Sålunda var det inte av ekonomiska skäl som de 
inte själva tog hand om sonen. Vid giftermålet 1821 med Lena 
Stina Jonasdotter från Locketorp kallas Börje hemmansägare 
i Ekeboryd. Han hade redan vid 20 års ålder övertagit gården. 
Jöns Carlsson och Gertrud Jönsdotter bodde kvar i Ekeboryd 
tillsammans med Börje Henriksson och dennes familj. 

Testamentet
År 1845 avled Gertrud Jönsdotter 87 år gammal. Av boupp-
teckningen framgår att Jöns Carlsson och Gertrud Jönsdotter 
den 1 mars 1821 testamenterat 

”all sin ägande lösegendom av vad namn det vara må till deras 
fosterson Hem. Ägaren Börje Hindricksson i Ekeboryd, vil-
ket testamente han nu uppvisar. Slutligen anmärktes att Peter 
Abrahamsson i Stekaremåla såsom förmyndare för Enkan 
Cecilia Börjesdotter i Törsbo av motvilja nekar att under denna 
bouppteckning skriva sitt namn, utan att därför nämna något 
skäl varför övriga arvingar anhålla att densamma måtte vid den 
Vällovliga Häradsrätten bliva behörigen påtecknad.

Jöns Carlsson, Enkoman Börje Hindricksson, Foster Son till 
Jöns Carlsson och dess afl. Hustru Gertrud Jönsdotter.” 

Tyvärr har jag i skrivande stund ej tillgång till Konga härads-
rätts beslut angående testamentet, men förmodar att rätten 
biföll det.

Det var tydligen delade meningar om testamentet. Dottern 
Sissa ville ej godkänna det. Hon var ju änka och därmed myn-
dig, men hade ändå en förmyndare. Av vilken anledning kan 
man undra. Var det för att själv slippa föra talan i rätten mot 
sin egen son, eller av någon annan orsak?

Votivskeppet
Den 29 april 1857 avled Jöns Carlsson i Ekeboryd. Hans ålder 
är angiven till 89 år, 11 månader och 16 dagar och dödsorsaken 
var ålderdom. Under dödsnotisen finns följande anteckning: 
”Denne Man hade skänkt det skepp som hänger i Kyrkans 
Chor.”

Man frågar sig, av vilken anledning skänkte han skeppet?  Var 
det för att visa tacksamhet?  Han hade fått en fosterson som 
övertagit gården och bildat familj.  Levde själv kvar där och 
gladdes säkert åt barnbarnen som en gång skulle ta över. Eller 
var det för att han hade god ekonomi och kanske ville visa 
Långasjöborna detta? Ja, spekulationerna kan säkert bli flera.

Vem köpte han skeppet av?  Hur kom han i kontakt med denne? 

Votivskeppet i Långasjö kyrka.                           Foto Gunnar Alsmark
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Var det samma person som gjort skeppet?

Själv hade Jöns Carlsson ingen anknytning till sjön. Visserligen 
var hans syster Stina gift med båtsmannen Gumme Karls-
son Bäckström i Stubbetorp, Lösen. De hade en son, Olof  
Gummesson Ståhl, som var båtsman för Figgamåla i Rödeby 
socken. År 1811 avled Jöns Carlssons och Stina Carlsdotters 
broder torparen Carl Carlsson i Dunkamåla, Fridlevstad. Vid 
bouppteckningen redovisar båtsmannen Ola Ståle i Figgamåla 
ett skänkebrev underskrivit i vittnens närvaro av dess morbrö-
der Jonas Carlsson i Mostamåla och Jöns Carlsson i Ekeboryd, 
Långasjö socken. 

Som framgår av ovan hade Jöns Carlsson kontakt med sina sys-
kon och syskonbarn i Blekinge. Kunde det vara någon av dessa 
som förmedlat köpet av votivskeppet eller hade han kommit 
över det på annat sätt? Den frågan lär vi knappast få svar på.

Britta Wingerup

Källor: Kyrkböcker: Långasjö, 
             Rödeby, Fridlevstad
             Domböcker: Konga härad, 
             Medelstad härad
             P.G. Vejde Gård och by i Långasjö socken 1978 

Fregatten Venus
Vill man veta lite mer om förebilden till votivskeppet finns 
en intressant text i Jan Redins bok Kring Långasjö kyrka 
i sjuhundra år. 
Han skriver där att den svenska flottan verkligen ägt en fre-
gatt med namnet Venus, uppkallat efter själva den romerska 
kärleksgudinnan, och att modellen skänktes till kyrkan strax 
efter det Carl Ulrik Colliander blev kyrkoherde 1828. Givaren 
är bonden Jöns Carlsson i Ekeboryd, i Redins bok med felak-
tigt förnamn, Måns i stället för Jöns. Skeppets historia har Jan 
Redin sammanfattat på ett kort och fantasifullt sätt, värd att 
här återges för Träskopostens läsare. 

Gunnar Alsmark

”Kung Gustav III ville rusta upp den svenska flottan, så han 
satte sina amiraler i Karlskrona i verksamhet. Inom loppet av 
tre år från 1782 löpte 10 skepp och 10 fregatter av stapeln i 
Karlskrona. Fregatten Venus var nr 3 i denna serie och sjö-
sattes år 1783. Bordläggningen var hyvlad furu. Besättningen 
uppgick till 342 man. 

Sverige låg i krig med arvfienden Ryssland. I slutet av 1789 
råkade fregatten Venus ut för en rysk flottstyrka om två skepp 
och två fregatter, blev jagad och erövrad av ryssarna på norskt 
territorium.

Så togs den i rysk tjänst och upplevde det beryktade Viborgska 
gatloppet, då den svenska flottan klarade sig ur en rysk inring-
ning. Bland de härjande ryska skeppen fanns fregatten Venus. 
Måhända slutade Venus för alltid sin seglats vid det för svenska 
flottan ärorika slaget vid Svensksund, där många ryska skepp 
gick till botten.

En gammal båtbyggare i Karlskrona förmodas ha skickligt och 
konstfärdigt med ledningen av gamla ritningar gjort modellen 
till Venus. Först hängdes fregattmodellen i kyrkans kor men 
överlämnades till förvaring senare till Smålands museum. Vi 
krävde det tillbaka, lät göra det i ordning på Sjöhistoriska 
museet i Stockholm, varefter det fick sin plats i närheten av 
kyrkans södra ingång. Skeppet är en symbol av Kyrkan på dess 
seglats över världens hav.”

Jan Redin 1989:180ff.

Den ryska kuttern Merkurij erövrar Venus 1789. 
Målning av Alexej Bogoliubov 1845. (Wikipedia)
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tänkte att nu ser hon vad jag kan. När jag spelat klart tvekade 
hon en stund. Sedan bläddrade hon långsamt i boken, blad för 
blad, tills hon kom till första sidan. “Vi börjar här.” 

Och jag fick bokstavligen börja om från början. Alla muskler 
skulle lära om - läpparna, tungan, kinderna, halsen, nacken, 
magen, händerna… Min första övning bestod av bara två 
toner som jag fick upprepa om och om igen. Jag som hade 
sett fram emot handledning i att spela Bach! Det kändes na-
turligtvis ganska motigt och även om jag litade på min lärare 
hade jag en stark upplevelse av att ha tagit ett rejält kliv bakåt 
i utvecklingen, ända till ruta ett.

Så småningom gjorde jag trots allt lite framsteg och anförtrod-
des nya toner att öva på. Faktum är att de övningar jag fick var 
så matnyttiga att jag ännu, flera månader efter återvändandet till 
Sverige, övar samma tekniker. Min lärare hade uppenbarligen 
en god blick för vad jag behövde träna på.

Vi ses på munspelsklubben
Och så var det naturligtvis inspirerande att få ta del av det lokala 
musiklivet. Även om munspelet inte heller i Taiwan tillhör de 
allra vanligaste instrumenten så finns det gott om munspels-
ensembler där de “vanliga” kromatiska munspelen har sällskap 
av bas- och ackordmunspel. På repertoaren finns välbekanta 
klassiska tonsättare men balkanmusik är också populärt, liksom 
traditionell musik från Taiwan. Prisbelönta Sirius Harmonica 
Ensemble har exempelvis under våren turnerat med musik 
från landets ursprungsbefolkningar.

Många munspelare jag träffat i Taiwan har börjat sin bana i 
munspelsklubben på college eller high school. Dessa munspels-
klubbar är helt enkelt orkestrar med munspel i olika storlekar 
och varianter. Klubbar från hela landet möts årligen i orkester-
tävlingar under högtidliga former. Jag besökte en sådan klubb 
under en intensivvecka när den vanliga skolan hade lov. Trots 
att de egentligen hade fullt upp med att förbereda sig för den 
annalkande tävlingen tog de sig tid att lära sig en svensk polska 
också. Läraren I-chen hade förberett eleverna på mitt besök. 
“Jag har sagt att du är väldigt lång.”

I Taiwan finns ingen motsvarighet till Sveriges kommunala kul-
turskolor men det finns en rik tillgång till privata skolor - också 
för munspel. Jag fick tillfälle att bevista en munspelskonsert 
med elever som gått i privatundervisning på fritiden. Det var 
en sprakande kavalkad av solister, små ensembler och orkestrar. 
Ett oförglömligt intryck gjorde nioåriga Miss H som spelade 
Gershwins Raphsody in Blue på obegripligt hög nivå i alla 

Ett litet instrument i en 
stor värld
Ett av mina favoritord på kinesiska är ordet för ting - dong 
xi. Ordagrant betyder dong xi öst-väst men det används 
alltså i betydelsen ting eller sak. En underlig ordsamman-
sättning - och samtidigt ett mycket användbart uttryck för 
den som likt mig har ett begränsat kinesiskt ordförråd. 

Det ting som nyligen förde mig till kinesisktalande Taiwan och 
senare till en lite mer avskild tillvaro på Bastön i sjön Törn är 
litet men fascinerande och förvånansvärt användbart. Det är 
ett munspel.

För tre och ett halvt år sedan började jag på egen hand lära 
mig spela sk kromatiskt munspel, den typ av munspel som 
exempelvis Stevie Wonder och Toots Thielemans tagit till ti-
digare oanade höjder. Modellen skiljer sig från det mer vanligt 
förekommande diatoniska munspelet, trakterat av exempelvis 
Vilhelm Moberg och Peps Persson, genom en mekanisk kon-
struktion som ger tillgång till en full kromatisk skala. 

Munspel i öst och väst
I västvärlden är nog munspelande i första hand förknippat med 
bluesmusik, även om det finns ganska gott om munspelare 
inom exempelvis folkmusik och jazz när man skrapar lite på 
ytan. Längre österut, i exempelvis Japan, Korea och Taiwan, 
finns dessutom en stark tradition av att spela klassisk musik 
på munspel. 

Eftersom jag själv gärna vill spela klassisk musik bestämde jag 
mig för att försöka lära mig av östasiatiska musikers kunskap 
och erfarenhet. Jag fick långledigt från jobbet och packade 
mina dong xi, (munspel och andra ting) och for från xi (väst) 
till dong (öst) redo att vidareutveckla mitt munspelande med 
hjälp av lärare i Taiwan.

Omstart i Taipei
En varm kväll i januari i år klev jag in på Yellowstone music 
shop i Taipei och bokade en serie munspelslektioner. Vid 
disken inställde sig frågan om jag skulle betala nybörjaravgift 
eller den något högre avgiften för mer vana munspelare. Jag 
gjorde tydligt att jag spelat i tre år och minsann inte var någon 
nybörjare. Det skulle jag aldrig ha gjort. 

Första lektionen öppnade min lärare I-chen mittuppslaget i det 
läromedel hon själv har skrivit och bad mig spela melodin på 
högersidan. Jag spelade med ganska gott självförtroende och 

I-Chen Lu med Judy´s Harmonica Ensemble på munspelsfestivalen i
Seoul.                                                                Foto: Wang, Ning-Mei.

I-Chen Lu dirigerar munspelsklubben på Affiliated Senior High School 
of  National Taiwan Normal University.            Foto: artikelförfattaren
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musikaliska avseenden. Det nio minuter långa stycket - som 
hon spelade utantill - avslutades med en ljudlig inandning 
genom näsan, på barns vis, och så gick hon och satte sig som 
om ingenting hade hänt. Själv var jag helt förstummad av vad 
jag just hade varit med om.

Koreanska och småländska kravallstaket
Rik på upplevelser och lärdomar packade jag efter några må-
nader mina väskor igen när isarna i Småland ovanligt sent gick 
upp och så flyttade jag in i familjens stuga på Bastön i sjön 
Törn för att fortsätta öva. Här är jag kvar i skrivande stund (det 
är början av augusti). Via internet följer jag mina taiwanesiska 
munspelshjältar som i detta ögonblick befinner sig i Sydkorea 
på en stor och påkostad munspelsfestival. På bilderna ser jag 
till och med kravallstaket! 

På Bastön har jag under tre varma månader haft god tid att 
träna på alla de tekniker jag trots flitigt övande aldrig helt 
lyckades få ordning på i Taiwan. (Hur gör de själva för träna 
så effektivt? Jag vet att arbete och studier tar mycket mer tid i 
anspråk i Taiwan än i Sverige. Ändå tycks virtuoserna frodas 

på ett helt annat sätt än här.) Det ska gå, har jag ju fått lära 
mig att man ska tänka i denna min födelsebygd. Och en liten 
bit i taget faller bitarna på plats för mig. De ovana musklerna 
lär sig. Jag tränar systematiskt bakom ett eget kravallstaket - en 
gärdesgård som inte lyckas hålla stånd mot fåren som var tänkta 
att beta utanför trädgården. Så därför har vi fått samsas, fåren 
och jag, i trädgården såväl som på resten av ön - och de är en 
välvilligt lyssnande publik att öva sig på.

Den 8 juli i år fick jag faktiskt möjlighet att spela Bach i Lång-
asjö kyrka, ackompanjerad av kantor Birgitta Andrén Olsson, 
och för det är jag mycket tacksam! Med i Långasjö var också 
fiolspelmannen Jonas Klasson. Senare samma månad hade 
vi båda förmånen att få spela till dans på Korröfestivalen i 
Tingsryds kommun.

Nu räknar jag ner dagarna för min drygt sju månader långa 
tjänstledighet där det mesta har kretsat kring munspelet. I 
Taipei såväl som vid Törn. Jag hoppas att snart få återse båda 
dessa platser.

Ting - att lyssna 
Förresten, det kinesiska ordet ting betyder att lyssna. Med tanke 
på temat för tidningen borde det gå göra en avslutande knorr 
om det. Men det överlåter jag åt läsaren själv att göra, för nu 
måste jag gå och öva. 

Andreas Hjalmarsson

Artikelförfattaren Andreas Hjalmarsson är född i Långasjö men bor 
och arbetar i Göteborg.

Artikelförfattaren och Jonas Klasson repeterar på en brygga vid sjön 
Törn.                                                                Foto: artikelförfattaren

 
Jonas Klasson och artikelförfattaren på Korröfestivalen.
                                                                       Foto: Tove Hjalmarsson
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Husarens pistol  
Detta är berättelsen om Husarens Pistol som var inblandad i en händelse 
i mars månad 1868.

Den dramatiska händelsen inträffade vid Bergatorpet i 
Ulvamon vid middagstid söndagen  den 15 mars 1868. 
Ulvamon är ett skogsområde i södra delen av Långasjö 
socken som vid denna tidpunkt var boplats för nästan 100 
personer i ett 30-tal boplatser.  På Bergatorpet bodde Sara 
och Frans Berg och på söndagsmorgonen hade Frans 
gått upp till Långasjö kyrka för att besöka högmässan 
och få spörja nyheter från predikstolen. Efter högmässan 
dröjde sig Frans kvar i byn för att träffa bekanta och prata 
lite affärer. 

Sara var torparmor, och verkade även som jordemor och klok 
gumma. Således en handlingskraftig kvinna med betydande 
social kompetens. En kompetensen som var nödvändig i 
samarbetet med födande kvinnor och för att lugna ner maken 
och de barn som vid tillfället befann sig i stugan. Kanske 
också ibland för att höra med föderskan vem som egentligen 
var far till barnet. 

Det går inte heller att förneka att hos Sara och Frans kunde 
man få tag på brännvin i minut. Brännvin är ju en mycket 
verksam medicin vid olika krämpor, tillfälligt ångestdämpande 
och effektivt vid rengöring av sår. Och Sara hade säkert med 
sig brännvin vid förrättningar som jordemor. 

Ja så fortlöpte livet kring Bergatorpet månad efter månad och 
år efter år.

Men så i början på 1868 hände det något nytt i Ulvamon. 
Det var en man nerifrån Blekingehållet som hade sökt sig 
till trakten. Mannen som hade ett hetsigt humör fick namnet  
Stubina-Svennen (Han hade kort stubin). Då folk tyckte att 
han var mycket underlig och skrämmande så spred det sig en 
oro hos befolkningen. Bland tokigheter så berättade Stubina- 
Svennen att det enda som hjälpte honom att inte bli infångad 
av militärerna var att äta barnahjärtan. Detta och annat skrämde 
upp folket i Ulvamom och när det kom till myndigheternas 
kännedom så fattades beslut om att Stubina-Svennen skulle 
omhändertas. När man började undersöka vem denna un-
derliga man var, så visade det sig att det var en förrymd och 
efterlyst kronoarbetskarl från Fridlevstad i Blekinge län. Hans 
rätta namn var Sven  Hansson Fält. Situationen var nu den att 
Stubina Svennen var i mycket dåligt psykiskt skick. Han hade 
varit kronoarbetskarl, det vill säga vistats på ett militärt straf-
farbete där disciplinen var mycket hård. Han var livrädd för 
militärpersoner efter det att man troligen försökt få ordning 
på honom med hård militär bestraffning. Och hård militär 
bestraffning i mitten av 1800-talet, det var hård bestraffning.

Utifrån dagens syn på psykiska problem, kan vi med stor 
sannolikhet anta att Stubina-Svennen hade betydande psykiska 
problem. Troligen hade han hallucinationer och hörde röster 
som uppmanade honom att göra olika saker. Dessa tvångstan-

kar skrämde honom och var så starka att de mer och mer blev 
verkliga för honom. En gissning är att han sökte sig till Sara 
på Bergatorpet, då han hört att där fanns det brännvin som 
kunde dämpa hans ångest och panik.

Så sökte han sig då till Bergatorpet denna söndagsmiddag, 
men var i så dåligt skick och med sådana hallucinationer att 
han skrämde upp Sara rejält. Stubina-Svennen var märkt av 
sin sjukdom och hårda liv och nu satt han i Saras kök. I detta 
hotande läge lyckades Sara behålla sitt lugn och vara så behärs-
kad att hon ställde fram mat och brännvin till honom. Men 
samtidigt var Sara beredd att med alla krafter försvara sina barn. 
Vi kan tänka oss in i den skräck som Sara kände inför hotet 
mot barnen och sig själv. Troligen blev hon iskall och försökte 
lugna ner Stubina-Svennen så mycket som möjligt med mat och 
brännvin – samtidigt som hon var beredd att med sockeryxan 
oskadliggöra honom. Vi vet inget om hur barnen upplevde 
denna dramatiska söndag och det kan ju tyda på att Sara lyck-
ades behålla båda sig själv och Stubina-Svennen hyfsat lugna.

Av en tillfällighet kom ett annat besök till Bergatorpet denna 
dramatiska förmiddag. Det var drängen från gården som  torpet 
låg under. Han ville tala med Frans och Sara om kommande 

Bergstorpet där Sara och Frans bodde 1864-1913. Utanför stugknuten 
blev Stubina-Svennen skjuten 25 mars 1868. 

Erland Berg visar husarpistolen. 
Husarpistolen, en Huskvarna från 1855. Husar Carlman tillträdde som 
husar nr 19 i Ramsjö 1860. Denna pistol använde han vid den tragiska 
dödsskjutningen i Ulvamon sönd 25 mars 1868. Den kom därefter i 
Bergasläktens ägo och finns där än idag. 
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dagsverken i vårarbetet. Efter att drängen uppfattat vem det 
var som satt i köket så framförde han snabbt sitt ärende till 
Sara och lämnade stugan. 

Drängen löpte nu till närmaste torp, som var Liljegrens och 
snabbt budade man ihop ett uppbåd där man bland andra fick 
med sig Husar Carlman. Carlman fick på sig sin uniformsjacka 
och för säkerhets skull tog han tagit med sig en laddad pistol.

Sara hade fullt upp med att hålla Stubina Svennen och barnen 
lugna. Svennen hade fått brännvin vilket gjorde att han i sitt 
utmattade tillstånd hade somnat. Sara upplevde att tiden kröp 
långsamt fram och hon vågade inte prata med barnen om att 
springa efter hjälp då Svennen kunde vakna och höra detta

Sara var på helspänn och höll fortfarande sockeryxan i sin hand, 
dold bakom ryggen för att inte oroa Svennen. Hade drängen 
riktigt förstått vem som var i köket? Hade han vett att slå larm 
och skicka hit folk? Det var många tankar i Saras huvud.

Vad inte Sara visste var att uppbådet nu hade klart för sig att 
Stubina-Svennen troligen befann sig i hennes kök och att man 
nu var på väg till hennes hjälp.

En faktor var att det är mycket sten vid Bergatorpet och 
husaren hade stålklädda skor vilket gjorde att det klang till när 
Carlman träffade en sten.  Ljudet väckte Stubina-Svennen som 
rusade fram till köksfönstret. Det första han ser är husaren i, 
som han uppfattar det, full uniform. Stubina-Svennen blev 
livrädd och rusade ut ur huset och flydde mot skogen.

Husar Carlman ropade med hög röst: ” Stanna eller jag skjuter!”

Tanken var inte att döda, utan att få stopp på honom. Men 
Stubina-Svennen fortsatte och Carlman beslutade snabbt att 
sätta ett skott mot benen för att han skulle stanna. I samma 
ögonblick snubblade Stubina-Svennen och kulan tog uppe i 
bröstryggen och skottet var dödligt. 

På ett ögonblick ändrades hela situationen. Spänningen 
att vara Stubina-Svennen på spåren samt upphetsningen 
när man såg honom springa ut från Saras kök, hade på ett 

ögonblick förändras till förfärad tystnad. Här låg nu Stubi-
na-Svennen blödande och död.  Ibland männen  i uppbådet 
spred det sig en tystnad. Husar Carlman stirrade förtvivlat  på 
den livlösa kroppen och upprepade för sig själv: ” Men gode 
Gud, jag siktade ju på benen, varför i Herrans namn skulle 
han böja sig ner”. 

Carlman som var husar (soldat till häst) hade ju till uppgift 
att döda fiender i krig. Men här var det inte krig och det blev 
så påtagligt för Carlman att han hade dödat en människa att 
han började skaka. Sara hade kommit ut och anslutit sig till 
gruppen av män. Hon såg Carlmans förtvivlan och gick fram 
till honom, tog försiktigt pistolen och sa: ” Ja´ ta hann om den 
sau fau du tebaks den sedan”.

Efter 150 år 1868 – 2018 talar pistolen till Sara Bergs ättlingar. 
Pistolen som ändade livet på en stackars förvirrad människa 
och som djupt berörde den man som höll i pistolen. Carlman 
frågade aldrig efter pistolen.

I den allmänna förvirringen glömdes det bort att Sara hade 
tagit hand om pistolen och noga gömt den för att inte barnen 
skulle få tag på den.

När den många år senare kom fram, så var det sonen och den 
kände murarmästaren i Yxnanäs, Alfred Bergstrand, som tog 
hand om pistolen. Sonen Herbert Bergstrand, även han murar-
mästare, ärvde den och nu hör den hemma hos ett barnbarn 
till Alfred. Av ålder räknas nu pistolen endast ha ett antikvärde.

Jean Leek/Erland Berg 
- barnbarnsbarn till Sara på Bergstorpet.

Källor:
Långasjö församlings Dödbok 1868.
Det vi läst i olika skrifter, bl.a "New Haven tur och retur". Benny 
Carlsson.
Det vi hört berättats.
Samt ”så tror vi det kan ha gått till”.

    
    

Ur Död och begravningsboken 
    Långasjö F1:2 bild 42.

”Fält, Sven Hansson, förrymd och efterlyst Kronoarbetskarl från 
Fridlefstads Socken i Blekinge Län”.
"Ihjälskjuten af  Husar Carlman, då han med flere ville gripa Fält”.
”Efter obduktion begrafven här afsides i Kyrkogården. Var efterlyst 
med löfte om 50 RD åt den som grep honom, emedan han hölls för 
att vara en mycket underlig person”. Jean Leek och Erland Berg med husarpistolen.
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På motorcykel längs                  
sidenvägen i Kina
Vid Nationaldagsfirandet i Långasjö fick publiken besök av veteran-
fordon av alla slag. Det var mopedveteraner, motorcykelfantaster och 
veteranbilförare som svepte in på området. Ett motorcykelekipage drog 
uppmärksamhet till sig. Va? En veteranmotorcykel med sidovagn 
som kommen direkt från andra världskrigets dagar!! Björn och Sonja 
Björnlund visade upp sitt ekipage innan de susade hemåt. 

Om denna motorcykel vill vi nu berätta! Motorcykeln är 
ett ting, ett föremål, som har en spännande historia. Och 
Björn delar gärna berättelsen med oss. Men först ska vi 
erkänna, att även om motorcykeln ser ut att vara från 
40-talet, är den en senare kopia, tillverkad 1972. Björn var 
i Kina och hämtade sin motorcykel 2005. Sedan dess har 
den varit ett viktigt objekt i familjen Björnlunds liv. Här 
följer berättelsen om när Björn hämtade motorcykeln i 
Kina 2005. 

Björn berättar
Vi tog oss med flyg till Peking och stannade i staden i 3 dagar, 
för att komma rätt med tiden + 7 timmar. Vi besökte kinesiska 
muren, Den förbjudna staden, Himmelska fridens torg, Him-
melstemplet. Men för att starta resan med motorcyklarna flög 
vi vidare till staden Urumqi som ligger i det nordvästra hörnet 
av Kina. Där kom vi i kontakt med en kultig Chang Jihang med 
sidovagn, en variant av 1940 talets BMW R75.  

Motorcykelresan i Kina var en gruppresa, under ledning av 
Peder Christensen och Vincent Engström. Det är Vincent som 
skrivit följande reseskildring. Han har gett sin tillåtelse att återge 
valda delar av den i Träskoposten. Vi hade några kineser med 
oss som hjälpte oss under resan, dels Lucy från den kinesiska 
resebyrån, som var ansvarig för hela resan och som fixat alla 
hotell och tillstånd, dels hennes assistent, som videofilmade 
och fotograferade för den kinesiska resebyråns räkning. Med 
i förbilen var också en chaufför och en läkare, då vissa långa 
etapper i bergen och i öknen inte kom i närheten av några 
byar. Efter kolonnen av motorcyklar hade vi en lastbil med 
chaufför, Luke och en extra mekaniker som vi fick kalla in, 
då maskinerna inte var i det trim som vi planerat. På lastbilen 
fanns också reservdelar och vår packning, så vi slapp ha allt 
ombord på motorcyklarna. 

Motorcyklarna brinner upp 
Äventyret höll dock på att få ett snabbt slut när 16 maskiner 
som var inkörda och genomgångna skulle sändas från Peking 
till Urumqi med lastbil. Luke hade beställt en egen lastbil, men 
speditionsfirman tyckte att man kunde tjäna lite mer pengar om 
man lastade in mer varor - i det här fallet blev det färgburkar 
och lösningsmedel. Transporten råkade ut för en olycka där 
allt brann upp, motorcyklar, reservdelar, verktyg och lastbil. 
Om detta skett i Sverige hade vi naturligtvis meddelat våra 
klienter att en olycka skett, men så gör inte kineserna. De kan 
inte "förlora ansiktet" utan löser i stället problemet. Luke åkte 
ner till fabriken i södra Kina och lät montera 15 nya maski-
ner och skicka dem med flyg till Urumqi. De anlände dagen 
innan vi kom. Hade vi fått reda på detta hade vi givetvis ställt 

in resan, så i efterhand kan vi vara glada för att kineserna inte 
informerade oss om läget. 

Jag insåg meddetsamma att detta inte var de motorcyklar 
vi hade beställt. Skruvar och muttrar var lösa, tändning och 
förgasare var inte inställda m. m. Min maskin saknade bensin 
och att få fram det kvickt var inte det lättaste, då bilen som 
skulle fixa bensinen gick sönder. Som alltid löste dock vår guide 
Lucy problemet. Hon lånade en 5-liters tekanna på hotellet 
och åkte med taxi till en mack för att tanka. Tillbaka kom hon 
med tekannan full av bensin och jag hoppas bara att hotellet 
diskade ur kannan innan den användes till servering. 

Klockan sju på kvällen innan vi skulle åka fick jag för första 
gången prova min maskin. Tyvärr gick den bara på en cylinder 
och efter att ha plockat lite konstaterade jag att det låg en M8 
mutter i en av förgasarna och där hade den absolut inte något 
att göra. Efter att jag dumpat muttern gick motorn på båda 
cylindrarna. Nu var alla maskiner startklara och klockan åtta 
på kvällen väntade en bankett inför resan. 

Resan börjar 
Det blev en tidig morgon, dagen därpå med uppstigning klock-
an sex. När vi kom ut och skulle ta våra maskiner och åka iväg 
väntade en stor danstrupp, TV, media, officiella personer från 
staden och resebyrån som höll tal och önskade oss lycka till. Nu 
började vi förstå att det vi gett oss in på inte tillhörde vardagen 
och att resan vi hade framför oss skulle ställa stora krav både 
på maskiner och på människor. Nästan på varje ställe där vi 
senare kom att stanna väntade TV och lokalpress för intervjuer. 

Sonja och Björn Björnlund på sin Chang Jiang-motorcykel i Långasjö 
6 juni 2018.

Matrast någonstans i Kina under resan 2005.
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På ett ställe hade hotellet ställt upp hela sin personal när vi 
kom och hälsade oss välkomna med knallskott och applåder. 

Under musik och applåder bar det av i kolonn. Allt känndes 
fantastiskt och framför oss hade vi vårt livs äventyr. Det dröjde 
dock bara en kilometer innan vi fick första stoppet. En maskin 
stannade i en korsning och gick inte igång. Det var bara att 
kalla in mekaniker och vänta. Maskinen startade och vi kom 
ytterligare någon kilometer sedan var det dags igen. Efter två 
timmars körning hade vi kommit ca 1,5 mil och fortfarande 
inte kommit ut ur staden. Detta var enda gången under resan 
jag kände tvivel på att vi skulle lyckas nå målet på utsatt tid. 
Vi hade ju nästan 500 mil kvar. 

Det var 45 grader i skuggan så jag var tvungen att fålla ner 
visiret för att skydda mig mot värmen - det var som att ha en 
hårfön på högsta värme riktad rakt i ansiktet. Men plötsligt 
lossnade det och maskinerna behagade gå utan avbrott. De 
tog oss de 20 första milen till Turpan, en oas som ligger 154 
meter under havsytan. Här faller 30 mm regn om året och för 
att klara vattenbehovet har man sedan tusen år tillbaka byggt 
underjordiska tunnlar, karezer, som leder smältvattnet från 
bergen till Turpan. De förhindrar avdunstning under vägen 
och det finns därför förhållandevis gott om vatten till vindru-
veodlingarna, som är traktens specialitet. Druvorna används 
inte främst till vin utan torkas till russin. 

Genom Gobiöknen 
Nu väntade två dagsturer på över 40 mil genom Gobiöknen 
med en hyfsad standard på vägarna. Att färdas genom en stenö-
ken är nog som att färdas på månen. Det finns ingen växtlighet 
någonstans, det är bara sten och åter sten. Värmen ligger strax 
under 40 och nu på högplatån med torr luft känns det ganska 
OK. Efteråt är det nog denna del av resan som starkast fastnat 
i minnet. Man sitter mil efter mil med raksträckor som försvin-
ner i horisonten och på båda sidor syns bergskedjorna resa sig 
i fjärran med delvis snötäckta toppar. Man känner onekligen 
sin litenhet i denna storslagna natur. 

Så småningom lade en maskin av - det fattades ett hål till 
smörjningen av vänstra cylindern, vilket gjorde att den skar. 
Det blev vår mekaniker Luke som fick släppa till sin maskin 
och i stället åka i lastbilen. Den havererade maskinen var i stort 
sett ett lik när vi kom fram, då vi plockar nästan allt i form 
av reservdelar från den. Efter tre dagsetapper var vi framme i 
Dunhuang. Nu hade vår första "lediga" dag. Gruppen gav sig 
iväg och tittade på grottorna i berget medan jag fick hjälp av 
Leif  (en av resenärerna) och två kinesiska mekaniker att byta 

olja i maskinerna och ställa in ventiler. Det här var tuffare än 
att köra: det fanns inte någon skugga och vi fick arbeta i sol-
värmen hela dagen. På kvällen åkte vi alla ut till sanddynerna 
som ligger runt staden för att prova på kamelfärd och köra 
fyrhjulingar på dynerna. 

Värre än en motocrossbana 
Sedan var det dags för den förväntat tuffaste etappen. Vi steg 
upp kl fem på morgonen för att ha någon chans att klara 
etappen, som var 46 mil lång, därav 10 mil med vägarbete. 
Förut hade vi 20 mil ganska fin sträcka och maskinerna gick 
bra. Sedan började vägarbetena och vägstandarden fick en 
motocrossbana att framstå som en dröm. Det hoppade och 
skakade och farten sjönk till 10–30 km/tim. Allt skakade loss, 
massor av skruvar och muttrar lossnade. Själv tappade jag 
reservhjul och baklucka till sidovagnen, men det fanns ju plats 
över i sidovagnen så jag kunde lägga det där och surra fast det. 
Allt var sand och efter varje bil så rök det så man inte såg mer 
än fem meter.  Trots detta gick det ganska bra och som vår 
80-åriga resenär Silva sa när vi kom fram: det här var mycket 
roligare än en berg-och-dalbana. 

Sedan följde tre dagar med körning på en högplatå 2 000–3 
000 m över havet. En magnifik resa på ganska fina vägar. 
Därefter kom en av resans vackraste etapper då vi passerade 
över bergen till Xi'an, slutpunkten på Sidenvägen och den stad 
som varit huvudstad längst i Kinas historia. Här kom grönskan 
och terrassodlingarna och spelade upp ett panorama som är 
svårt att förmedla. 

I Xi'an besökte vi förstås Terrakottaarmén, men vi hann också 
Gruppen tar en paus i Gobiöknen under gruppresan 2005.

Besök vid Gula Floden 2005.
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med Stora vildgåspagoden och en fantastisk sång- och dans-
föreställning inspirerad från Tangdynastin 618–907. När vi 
lämnade Xi'an fick vi några exemplar av stadens lokaltidningar 
där vi figurerade på förstasidan med bild och text. Då ska man 
veta att Xi'an har nästan lika många invånare som hela Sverige 
så en lokaltidning är lite större där än här hemma. I Xi'an fick 
vi också tag i 30 nya däck som hade skickats från Peking. Den 
höga värmen hade lett till att vi gjort av med alla reservdäck, så 
det var i grevens tid vi fick nya. Dåliga däck innebar ständiga 
punkteringar på dessa vägar. Det suveräna med Chang Jiang 
maskinen är dock att reservhjulet passar på alla tre ställena. 
Mot slutet av resan tog det bara fyra minuter att byta bakhjul, 
som var det besvärligaste.

Genom koldistrikten mot Peking 
Nu hade vi lämnat den gamla Sidenvägen och skulle ta oss 
nordost mot Peking. Det är en sträcka på över 150 mil som 
går i bergsområden och kolgruvedistrikt. Vägarna är av mycket 
skiftande kvalité och numera är trafiken ganska intensiv med 
mycket lastbilar som fraktar kol. Vi rörde oss bitvis 2 500 m 
över havet och med smala serpentinvägar utan skyddsräcke 
gällde att rätta hastigheten efter underlaget. Det var i alla fall 
ingen risk att man satt och slöade till. Det hände hela tiden 
saker och bitvis var det en superskön vy som spelades upp 
inför våra ögon. Ett problem var att det fanns stora hål i vägen 
som man inte varnade för, eller så låg det stora stenar mitt 
på vägen. Om en lastbil går sönder lägger man stora stenar 
runt om för att andra trafikanter inte ska köra så nära, eller så 
lägger man stenar bakom hjulen för att inte lastbilen ska rulla 
baklänges. När man sedan är klar kör man bara utan att plocka 
upp stenarna efter sig, vilket innebär att det ligger massor av 
sten på vägen. På ett ställe var ett helt brunnslock bortplockat 
utan någon markering. Det var inte underligt att vi fick byta 
tio hjul som ekrarna hade gått sönder på. 

Vi passerade by efter by med kolbrytning och härifrån gick 
givetvis massor av frakter på lastbil. Bilarna är oftast överfulla 
och det trillar ständigt ner kolbitar från lasten, vilket innebär 
att det gäller att hå1la avstånden och se upp vid omkörningar. 
Vissa byar vi åkte igenom var totalt svarta av allt kolet. På väg 
till Peking passerade vi Pingyao, en gammal stad som har hela 
sin stadsmur kvar (6,5 km lång). Den har idag kommit med på 
världsarvslistan tack vare sin genuina miljö och är en av Kinas 
mysigaste städer enligt min mening. 

Datong
Sista anhalten innan Peking var bergsstaden Datong. Där 
stannade vi bara över natten inför sista resdagen. Vi hade 
varit förskonade från regnväder - det hade endast kommit 
några timmars regn på hela resan - men nu var det dags att 
kompensera för det. Vi hade 13 timmars starkt ihållande regn 
med skyfall mellan varven. Det stod upp till 20 cm med vatten 
på vägarna, så vi fick problem med elen i maskinerna. Dock 
lyckades våra mekaniker hela tiden få igång dem på ett par 
minuter, så vi blev inte alltför försenade. Sträckan var mer än 
45 mil lång och det gällde att stå på för att hinna fram i tid 
innan kvällningen. När vi närmade oss Peking beslöt vi att ta 
motorvägen de sista 8 milen för att spara lite tid. Den var ju 
utmärkt, men det stod emellanåt mycket vatten på vägen, då 
det inte alltid finns någon riktig avrinning. Körde man om en 
lastbil eller blev omkörd fick man en vattenkaskad på sig så 
man höll på att flyga av maskinen. 

Framme i Peking 
Trots omilda vädergudar sista dagen nådde vi Lukes ställe i 
nordöstra Peking vid halvåtta-tiden. Vi kom in i en stor ma-
skinhall där vi kunde vi ställa upp våra maskiner och fick sedan 
möjlighet att ta på oss torra kläder innan middagen. Det tog 
bara ett par minuter så var plötsligt allt regn glömt och den 
glädje alla kände när vi nått vårt mål i rätt tid går inte att beskri-
va. Alla gick som i ett rus och kommentaren var: Vi gjorde det! 

Det fanns många som tvivlade på att detta skulle vara genom-
förbart, men jag tycker själv att det som är omöjligt bara tar 
lite längre tid. Alla maskinerna var på plats även om en av dem 
bara gick på en cylinder de sista åtta milen. Vi funderade på att 
lämna den vid en mack i utkanten av Peking, men har man åkt 
435 mil ska man inte ge upp de sista milen. I värsta fall hade 
vi väl fått bogsera den i hamn. 

Chang Jiang
Som sammanfattning av resan kan man säga att jag har rest 
mycket i mina dagar, men aldrig upplevt så mycket på så kort 
tid. Vi var några som ville köpa motorcykeln vi hade använt, 
så handlaren ombesörjde att lasta en container och skicka dem 
till Sverige. Så den Chang Jiang jag körde under hela resan, är 
den maskin som jag kör i dag.

Text Björn Björnlund/Vincent Engström        

Promenad på Kinesiska Muren 2005.
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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

Intervju med Hanna Bard
Vi har en ny författare i byn! Glöm Gertrud Lilja, nu är 
det Hanna Bard som gäller. Jag tog en liten stund av mitt 
sommarlov för att prata med henne och trippade över till 
författaren i huset bredvid.

Hanna och jag sätter oss ute i glasverandan och det är lagom 
ljummet med en sol som har kommit på den nedre halvan av 
sin gång. Även den gråa, mysiga katten får vara vårt sällskap.

Jag är här för att hon (Hanna, inte katten) ska få berätta om 
sin bok som hon släppte förra året. Det är hennes första verk, 
men hon hoppas på att det inte blir hennes sista.

Hanna: ”Ja, jag vill gärna skriva fler böcker. Kanske inte om 
just detta ämnet men andra utrikespolitiska frågor eller sådant 
som jag dras till kan jag tänka mig”.

Boken heter “Hadassa och Afnan” och handlar om två kvinnor 
i Israel och Palestina som via en gemensam kompis lär känna 
varandra. I början har de helt olika åsikter om konflikten och 
livet men efter en tid så börjar de förstå varandra lite mer. De 
håller kanske inte med varandra om allting men blir vänner 
och stöttar varandra.

Idéen om den unika vänskapen där båda vännerna ofta tycker 
mycket olika är en idé som Hanna haft med sig sedan tonåren.

Hanna: ”Jag drogs till tanken av två personer som på två olika 
sidor som först är fiender och sen lär känna varandra och blir 
vänner”.

Att böcker eller filmer handlar om det onda mot det goda är 
ju väldigt vanligt med filmer och böcker såsom Star Wars eller 
Sagan om ringen. Däremot i Hadassa och Afnan så finns det 
inget som är svart eller vitt. Det finns inga rätta svar utan det 
mesta är en svävande grå känsla om vad som är rätt eller fel.

Hanna: ”Jag ville visa att man kan se på denna konflikten på 
så många olika sätt, att det finns fler än ett rätt och fel. Precis 
som det ofta är i verkliga livet”.

Hur Hanna kom sig att skriva runt just Palestina-Iran-konflik-
ten är att det var något som intresserade henne redan i tidigt 
tonår. Då var frågan högaktuell på alla nyheter och det var 
något med den frågan och kulturen som drog intresset för 
den lilla Hanna. Och nog är det ett intresse som gett henne 
mycket. En hel bok till och med.

Boken är en egenutgivning och har inte riktigt hunnit sprida 
sig så långt än, men det är såklart något som Hanna hoppas 
på. Hon har varit och föreläst om sin bok och kring ämnet i 
Emmaboda bibliotek där det var stor uppslutning. 

Eftersom idéen till boken kom till Hanna redan som tonår-
ing så har proceduren fram till en fysisk bok varit lång med 
många olika etapper. Speciellt svårt har det aldrig varit då hon 
har skrivit när hon känt för det, men det hon minns mest är 
efterforskningen som krävdes för att boken skulle bli riktig. I 
boken finns det nämligen en ordlista längst bak där ord som 
används i boken förklaras. Ord som Hanna själv kan eller har 
lärt sig. Det är nämligen så att hon kan tala både hebreiska 
och arabiska.

Hanna: ”Jag kan båda två språken på nybörjarnivå men jag kan 
de tyvärr inte flytande än”.

I framtiden hoppas jag personligen att det kommer komma fler 
böcker med namnet Bard på ryggen. Intressanta och lärorika 
på ett sätt som gör att man inte tröttnar. Bra Hanna!

Tilda Gunnarsson

Hanna Bard med sin bok “Hadassa och Afnan”.
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men snart fick man disponera ett litet hus Häljanäs. Det blev 
emellertid behov av en egen och större samlingslokal och 
den uppfördes alltså år 1945 på fastigheten Strängsmåla 1:34. 
Höstrosen blev en livaktig förening, som anordnade kurser och 
olika utbildningar, höll bibliotek mm. Föreläsningar med "ljus-
bilder" och fester hölls i lokalen. När spelfilmen gjorde debut 
i bygden i mitten på 1940-talet, var det Långasjö Ordenshus, 
som blev biografen. 75 öre för att se en Åsa-Nissefilm 1950. 
Filmvisning upp till 50 ggr/år.

Om väggarna kunde tala
"Ordenstiden" gick mot sitt slut. 1968 sålde IOGT byggnaden 
till Långasjö Pingstförsamling.  Huset renoverades och byggdes 
om till Pingstkyrka med gudstjänster, lovsång och barngrupper. 
En tid hyrde Emmaboda kommun några rum i byggnaden till 
förskola. Men allt har sin tid. Långasjö Pingstförsamling slogs 
ihop med församlingen i Emmaboda. Pingstkyrkan i Långasjö 
blev övertalig. Men som det står i Pingstförsamlingens jubi-
leumsskrift: "bönen och lovsången i Långasjö har inte tystnat".  
Byggnaden såldes och blev i stället Loppishus ett antal år. Om 
väggarna kunde tala, skulle de alltså kunna berätta om nykter-
hetsmöten och föreläsningar, Åsa-Nissefilmer, barngrupper, 
bönesamlingar och dopgudstjänster, loppisfynd och antikvi-
teter. Och nu får vi lägga ytterligare en företeelse till raden. 
Nu fylls huset av rytmer, dans och musik. Anläggningen har 
omvandlats till ett "Spelmanshus"!  

Lennart Hallström
Det är musikpedagogen Lennart Hallström som startat denna 
nya verksamhet. Han köpte huset 2018 och har redan kommit 
igång med sina kurser. Lennart har vigt sitt liv åt djembetrum-
man. 1997 startade han sitt företag Djembe Center i Stockholm, 
en verksamhet som han fortfarande har ansvar för. Lennart har 
en gedigen högskoleutbildning och lång erfarenhet av djembe-
spel och kursverksamhet.  Det gamla ordenshuset i Långasjö 
stod och väntade på att bli uppfyllt med liv. Nu har det hänt.

Kursdeltagare
Träskoposten tittar in i Spelmanshuset en fredagskväll i juli. 
Det är introduktion till en ny helgkurs i djembespel. Deltagarna 
samlas i en stor ring på det stora salsgolvet. Golvet är belagt 
med små trasmattor. Enda möbler är stolar i ring. Och så en 
massa djembetrummor. 

I ringen sitter folk från skilda delar av landet. Det är Janne från 
Gotland. Han är musiklärare och har en egen djembe. Han har 
redan "läst boken" (Lennarts). Det är Birgitta från Leksand, 
som varit med på Djembe Center i Stockholm tidigare. Det är 
Ilja från Stockholm, som köpt sig en djembe och vill fräscha 

Spelmanshuset i Långasjö 
- gammal kulturbyggnad får nytt liv

Alldeles på gränsen mellan Strängsmåla och Långasjö kyrkby, 
ligger f  d ordenshuset, fastigheten Strängsmåla 1:34. Byggna-
den uppfördes 1945. Ordenshusen tillkom under nykterhets-
rörelsernas glansperiod. Men ordenshuset i Långasjö har efter 
sitt uppförande haft flera olika funktioner. 

Bakgrund
Präster, skollärare och kantorer ställde sig ofta i spetsen för 
bildandet av nykterhetsföreningar. I Långasjö bildades först 
Blåbandsföreningen, någon gång kring sekelskiftet 1900. 
Kyrkoherden Reinhold Elgqvist och kantorn P M Bergstrand 
blev bygdens nykterhetskämpar under denna tid. Från kyrkans 
håll hade man länge försökt omvända folket till åtminstone 
"måttlighet". Nu gällde det att framför allt vinna ungdomen 
för en sund livsstil. Di gamle var väl många gånger hopplösa 
fall.  Ungdomarna gavs på detta sätt en möjlighet till glad och 
lättsam samvaro, utan spritens elände. Ungdomsföreningarna 
samlades till danslekar och kaffedrickning i skolsalen i Sock-
enstugan. Fru Bergstrand kokade kaffet. Vårfester hölls "vid 
sjön" med marknad och underhållning. 

Logen Höstrosen av IOGT
Prästen Elgqvist och kantorn Bergstrand gick ur tiden, Blå-
bandsföreningen lades ner och i stället bildades Logen Höstro-
sen av IOGT. Året var 1925. Hugo Ingelsson i Kallamåla var 
en av grundarna. Höstrosen samlades till en början i hemmen, 

Spelmanshuset i Långasjö.                            Foto Annika Hjalmarsson

Lennart Hallström undervisar i sitt Spelmanshus.
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upp sina kunskaper. Det är Rebecka som är kyrkomusiker från 
Växjö, Jonas som är församlingspedagog i samma stad, det 
är Jon, grundskollärare, med ansvar för musikundervisning, 
Lena från Södertälje som dansar afrikansk dans och Åsa från 
Gotland som sysslar med musik och vill lära sig djembe. Och 
så är det Tanja och Annika från Långasjö, som också tilldelats 
var sin trumma. Bättre än så kan det inte bli!

Att spela djembe
Lennart är en god pedagog och snart har han fått igång oss 
och våra trummor. Han berättar och undervisar mellan öv-
ningspassen. Tiden rusar. Strax är hela introduktionen över, 
och vi har faktiskt spelat tillsammans allihop - olika rytmer 
som tillsammans blir en berusande helhet. Detta gav mersmak! 

Kursdeltagarna ska tillbringa hela helgen i Långasjö. En del 
bor på vandrarhemmet, andra bor i Spelmanshuset, där det 
finns goda möjligheter till övernattning och eget hushåll. När 
Lennart avslutar dagens lektion och beger sig till hemmet i 
Åfors, brakar det löst! Alla sitter och tränar på sina djembes, 
helt osynkroniserat och individualistiskt. Ganska skönt att 
kunna tacka för sig och dra sig hemåt.

På Långasjös karta
Så bra att Långasjö fått ännu en kulturplats inritad på sin karta! 
Förutom Mundekulla kursgård, Bygdegården, Butik Norre-
gård, Klasatorpet, Galleri Garvaregården, Vandrarhemmet, 
Sockenstugan, kyrkan mm, har vi nu också ett Spelmanshus. 
Och förste spelmannen själv, Lennart, passar på att informera 
sina kursdeltagare om vad själva närmiljön har att erbjuda: Ma-
tÖppet på gångavstånd, fin badplats med rekreationsområde 
likaså, lunchservering på Allégården, våfflor i Café Stallet, alla 
behov kan tillgodoses!

Text: Annika Hjalmarsson
Foto: Tanja Muratova    

Källor:
Elna Bergstrand berättar CD
Långasjökrönikan 1945
Britt Sandberg Pingstförsamlingen 
www.spelmanshuset.se

Låt djemben tala 
När jag hörde en djembetrumma första gången så förstod 
jag direkt att detta var något helt annat än de trummor 
som jag kände till sedan tidigare. Den djupa bastonen 
och de tydliga kanttonerna skapade rytmiska melodier 
som för mig var något helt nytt!

Det är just det energifyllda djupa och melodiösa spelet som 
gjort att den västafrikanska djembetrumman har erövrat 
världen och numera förekommer i alla möjliga musikaliska 
sammanhang. Allt från det traditionella ackompanjemanget av 
västafrikansk dans till dagens internationella topplistemusik.

Men djembetrumman kan dessutom tilltala oss på ett mer bok-
stavligt sätt genom sitt ursprung hos Malinkefolket i länderna 
Mali och Guinea och deras grannländer Gambia, Senegal, 
Burkina Faso, Liberia och Elfenbenskusten.

Malinkefolket är bara en av ca 300 olika folkgrupper i Västa-
frika, som var och en har sitt sitt eget språk och sin egen 
trum- och danstradition. 

Malinkespråket är ett så kallat tonhöjdsspråk, vilket innebär 
att ett ord får helt olika betydelser beroende på vilken tonhöjd 
man ger dess stavelser. En svensk motsvarighet till detta finns 
i uttalet av ordet tomten (en tomte eller en tomt) i meningen 
“Ser du tomten därborta?”.

När man spelar djembe använder man trummans tre olika 
toner och kan därmed råka uttrycka något som motsvarar en 
meningsfull fras på malinkespråket!

Trots att jag själv inte talar malinke så har det hänt att jag efter 
ett solospel på djembe under en danslektion har fått höra av 
min västafrikanska trumkollega att jag sade väldigt mycket på 
hans språk. Jag lät djemben tala utan att veta om det!

Förr och nu
Eftersom malinkespråket inte är ett skriftspråk så har trum-
mor, dans och sång även fått ersätta det skrivna ordet som 
kunskapsbärare från generation till generation genom den 
västafrikanska historien.

Kursdeltagarna Janne, Birgitta och Ilja lär sig grunderna i djembespel.

Birgitta från Leksand har fattat galoppen.
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Viktiga aktiviteter som att så och skörda, jaga och fiska, bli 
vuxen och gifta sig, födelse och död etc, har alla sina egna 
rytmer, danser och sånger. Dessa förmedlar den uråldriga 
kunskapen med hjälp av rörelser, ord och ackompanjemang 
istället för böcker.

Vi har samma typ av danser och sånger i vår svenska tradition 
- “Far min han sådde”, “Skära havre”, “Björnen sover” och 
andra folkvisor som idag helt förlorat sin ursprungliga funktion 
och enbart används som underhållande kulturarv.

Så har det även blivit i Västafrika i takt med att läs- och skriv-
kunnigheten brett ut sig och att folk på landsbygden flyttat 
till städerna.

Men idag talar djembetrumman istället till oss som en budbä-
rare av ett annat slag. Den moderna människan tycks verkligen 
vara i behov något som både fysiskt och känslomässigt för oss 
tillbaka till något mer ursprungligt än vårt digitala vardagsliv.

De som spelat djembe på mina kurser genom åren har kommit 
från alla tänkbara yrken, åldrar, kön och platser. Många av dem 
har efteråt vittnat om en välbehövlig kontrast till sin arbetsdag 
eller en skön vilopaus från vardagsbekymren. 

De positiva effekterna av djembespel är väldokumenterade 
och jag har haft förmånen att få uppleva dem under 25 år. 
Men för mig personligen är det de oemotståndliga traditionella 
djemberytmerna som är glädjen och nöjet med djembespel. 
Övriga effekter får jag ju så att säga på köpet varje gång jag 
låter djemben tala!

Om du vill veta mer om djembe kan du besöka min hemsida 
www.djembe.se 

Text: Lennart Hallström
Foto: Tanja Muratova     

Sommarkvällar vid             
Långasjön
Tomas Ledin, som är en av mina stora idoler, hade bara 
delvis rätt i texten till sin populära sommarlåt ”Sommaren 
är kort”. Visst har sommaren gått snabbt, precis så som 
den brukar. 
Alla ser fram emot en avkopplande och skön sommar vil-
ket vi verkligen har haft. Jag tror t.o.m. att avkopplingen 
har varit extremt stor i år i jämförelse med andra år. 
Vem har ens orkat göra någon nytta i sommar? 

Nu kommer vi till det som Tomas Ledin hade totalt fel i. ”Det 
mesta regnar bort” sa han och det var det verkligen ingen san-
ningshalt i. Ofta längtade vi efter regn och vi var många som 
oroade oss för både vattenbrist och bränder.

Sockenrådets arrangemang blev trots detta, eller kanske tack 
vare detta, mycket lyckade då vi kunde tillbringa alla kvällarna 
vid sjön. Kvällarna med de olika musikerna var ljumma och skö-
na. Ethel sålde vid flertalet tillfällen närmast slut på den dryck 
hon hade med sig. Inte undra på i detta varma sommarväder.

Det var bara kvällen med Unga glasrikets musikkår som vi 
var inne i kyrkan vilket i sin tur berodde på den akustik som 
kyrkan ger.

Trots att deras dirigent Mikael Petersson blev sjuk och inte 
kunde närvara så blev konserten väldigt lyckad. Petra Palmér 
trädde in som dirigent och löste den uppgiften med bravur och 
ungdomarna spelade för Micke som de uttryckte det.

Lennart Hallström låter djemben tala.

 
Hans Alerstedt trivdes vid Långasjösjön!

 
Petra Palmer dirigerade ungdomarna i Långasjö kyrka.
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Kvällarna blandades med musikal, visor, soul och opera. Det 
var en varierande musikupplevelse och som trubaduren Hans 
Alerstedt påpekade så är ju kvällarna vid sjön förlagda till en 
underbar och härlig miljö som inspirerar. 

Hans framträdande passade för såväl gammal som ung och 
hans spelning var förlagd till en av de första torsdagskvällarna. 
Musiken varierade från 1940-tal till nutidens musik och upp-
skattades mycket av publiken.

När Henrik Gottfridsson, uppväxt på Granvägen, höll sin 
kväll med sin ”musikskolefröken” Lotta Odlingsson på gitarr 
så blev alla platser upptagna ganska snart och sockenrådets 
representanter bar soffor för fullt. Henrik sjöng många stäm-
ningsfulla och vackra svenska sånger som han tillägnade sina 
kära men när han sjöng sin avslutningssång till sin mormor 
Signe (och morfar som inte längre lever) då var inget öga torrt.

Mitt i sommaren fick Långasjö besök av clownen Mike som 
underhöll såväl barn som vuxna med sina trick. Det var en 
varm sommarkväll och trots värmen hade en tämligen stor 
publikskara hittat till sjön. Troligtvis hade ännu fler tagit sig dit 
om det inte varit fullt så varmt. Platserna längst fram beslag-
togs av den yngre publiken men jag tror även de äldre gillade 
programmet som Mike hade valt att visa upp.

Vi har även hört Lovisa Birgersson sjunga till Oskar Appel-
qvists ackompanjemang en vacker kväll då sjöfåglarna i sjön 
kompletterade musiken. Lovisa har uppträtt mycket i Blekinge 
och betydligt mindre i Småland trots att hon är härifrån trakten. 
Många känner till henne från Stilla nätters kapell som är ett 
populärt framträdande i Blekinge. Hon sjöng bl.a. Handens 
fem fingrar som är en helt fantastisk låt av Lisa Nilsson. Den 
var så stämningsfull och vacker och helt klart min favorit den 
sommarkvällen.

Sista spelningen då Simon Petersson var gästartist var något 
alldeles extra. Simon arbetar till vardags på Kungliga Operan i 
Stockholm och han avslutade sin uppskattade kväll med ”Till 
havs” a capella vilket var helt underbart. Detta är inte den 
musik jag vanligtvis lyssnar till men den låten gav rysningar för 
sådana röstresurser som den killen har är svårt att uppbringa. 
Med klangen av den låten över vår lilla sjö avslutades en alldeles 
underbar musiksommar i Långasjö. 

Vi skickar ett stort TACK! till Långasjö Sockens Sparbank-
stiftelse för den sponsring de har gett Långasjö Sockenråd. 
Med hjälp av det bidraget har vi kunnat bjuda alla besökare 
ett digert program av olika kulturupplevelser helt gratis under 
sommaren 2018.

                      Långasjö Sockenråd 
genom Johanna A/Sjögren

 
Clownen Mike underhåller.

 
Förväntansfull publik!

 
Musikstund med Oscar och Lovisa i som-
markväll.

 
Simon Petersson uppträdde vid Långasjösjön den 9 augusti.
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Skola i Allgunnås och Pellamåla
En del av barnen i Prämboda gick i skolan i Allgunnås fram till 
1951, då skolan drogs in och barnen skjutsades till Långasjö 
Kyrkskola. I Långasjökrönikan 1990 presenteras alla drygt 250  
barn som gått i Allgunnås skola 1924-51. Endast nio av dem 
var från Prämbo. Flera av barnen från Prämboda gick nämligen 
i skolan i Vissefjärdas Pellamåla. t ex Cathrines mamma. Man 
promenerade vägen genom Fåglasjö till Pellamåla skola. 

Ett av Prämbodabarnen kom som vuxen att ta sig efternamnet 
Prämliden, nämligen Lydias och Aldos son John, från Prämbo-
da 1:5. John utbildade sig till lokförare och skolade sedan om 
sig till präst och verkade bl a som kyrkoherde i S Sandsjö. Han 
medverkade vid  "gångedagen" i Långasjö 1968. Det var året 
då Gångedagarna fick en rejäl nystart med c:a 600 besökare. 
John tjänstgjorde vid gudstjänsten och predikade över ämnet: 
"Den Helige Andes dragande". Alla efterföljande år har man 
försökt kalla en bygdens son eller dotter till att högtidstala vid 
Gångedagen.

By i bygden 

Prämboda
Prämboda är en liten byidyll i Långasjö socken. Den 
slingrande vägen kantas av lummiga lövträd. Små inägor 
hålls öppna med betande djur. På 1860-talet bodde här 
drygt 50 personer på gårdar, torp och i backstugor. I dag 
kan vi räkna dem på ena handens fingrar. Det är ändå fler 
fastboende idag än i slutet av 1970-talet, då bara två äldre 
personer var permanent boende i byn. Idag bebos byn av 
glada optimister som trivs med djur och natur. På som-
maren ökar befolkningen något, när fritidsfolket kommer. 

Bynamnet
Namnet Prämboda kan höra samman med ett gammalt ord 
för skomakare, nämligen premere (Eric Elgqvist). En soldat 
fick namnet Prim, när han placerades i Prämboda. Men det 
är inte han som givit byn dess namn, snarare var det så att 
man gärna lät soldatnamnet likna bynamnet. I folkligt tal blir 
Prämboda ofta Prämbo. 

Cathrine berättar
Cathrine Engström vistades ofta hos sin mormor i Stora Präm-
boda, när hon växte upp på 1960-70-talet.  "Alla somrar som 
barn har jag bott i Prämboda. Men jag nämner enbart "hos 
mormor" eftersom morfar avled 1969. Sedan som vuxen har 
jag fortsatt att vara i Prämboda mycket och det handlar inte 
enbart om sommaren utan hela året".

Cathrine kan berätta om folk och företeelser under sin barn-
dom. Hon berättar bl a om Lilla och Stora Prämboda. "Åtmins-
tone när jag var liten, så var det på det sättet, att Lilla Prämboda 
tillhörde Vissefjärda och Kalmar län om jag minns rätt, medan 
Stora Prämboda tillhörde Långasjö och Kronobergs län". Än 
idag talar man om Lilla och Stora Prämboda. 

Från Gullvi och Hasse Dahllöf  Emmaboda har vi fått en 
samling svartvita foton från 50-talet. I samlingen finns tre hus 
från Prämboda. Det är Prämboda 1:4 Engströms, 1:8 Ernst 
Svenssons och 1:9 Klas Abrahamssons.  "Där det står Ernst, 
det kallar jag Bertas. Där bodde Berta när jag var liten och 
hon var en av personerna jag alltid träffade på vändplanen 
när varubussen kom", säger Cathrine.  När Cathrine var barn 
promenerade hon ofta förbi dessa två hus samt Almgrens, på 
sin väg till Lidasjön. "Det var trevligt att bada och fiska kräftor 
i Lidasjön, men det fanns blodiglar där ...." säger Cathrine.

Prämboda 1:9 Klas Abrahamssons.

Prämboda 1:8 Ernst Svenssons.

Prämboda 1:4. Engströms. Prämboda 1:4. Boningshuset är en stor åttaknutabyggning, uppförd 
1875.
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Stora Prämboda 1:4
Gården i Stora Prämboda kom i min släkts ägo tack vare ar-
bete i Amerika. Min morfars far, Gottfrid Engström, åkte till 
Amerika 1891. Han reste på fribiljett till New York, varifrån 
han fortsatte till Field i British Columbia, där han fick arbete 
vid järnvägen. Han återvände hem till Sverige 1902 och kunde 
då köpa gården.   

Min mormor som var uppväxt i Lilla Prämboda träffade min 
morfar från Stora Prämboda, så flytten blev inte så lång för 
henne. 

Varje sommar under min uppväxt bodde vi hos mormor i 
Prämboda. Under de första åren fanns en affär nära, i grannbyn 
Fåglasjö. Därefter blev den närmaste affären Geijers i Strängs-
måla. En gång i veckan gjorde vi inköp i varubussen som kom 
ut till oss i Prämboda. Då träffades byborna på vår vändplan. 

Mycket har ändrats i samhället och på gården, sedan gården 
kom i min släkts ägo. Med det vackra landskapet och de fina 
byggnaderna finns kvar. Där påminns man ständigt om tidi-
gare generationers flit och slit, till exempel med alla de vackra 
stenmurarna. Det är värdefullt att ha grannar som bedriver 
jordbruk, de arrenderar marken och håller landskapet öppet. 

Prämboda har varit och är verkligen mitt smultronställe. 

Cathrine Engström 

St Prämboda 1:2  tillhör Bonny Eriksson. Det är bl a hans 
djur som håller landskapet öppet i byn. Huset är byggt 1936. 
Innan dess fanns en gammal åttaknutabyggning, som revs 
1974. Bonny bor i Guttamåla. 

St Prämboda 1:5
Gården ägs av Mikael Kamrat. Mikael är barnbarn till Aldo och 
Lydia Karlsson. Här bor och lever Helene Falk med alla sin djur. 

Sju små kattungar busar runt i trädgården, en stor, glad hund 
vill gärna hälsa. Ett antal hästar är uppdelade på olika hagar. 

Närmast huset går stoet Morning 
Breeze med fölet Falkas Kiangazi. 
Kiangazi är swahili och betyder 
"sommartorka". Så är han också 
född 5 juli 2018, den varmaste och 
torraste sommaren i mannaminne. 
Hästarna håller gräset kortkort i ha-
garna. Helene har redan fått hem hö 
från Polen. Den här sommaren kom-
mer att gå till historien - det torra 
året, då alla djurägare fick se sig om 
efter vinterfoder. Eller minska ner på 
besättningen. Shettisen Caesar håller 
stoet och fölet sällskap. Flera hästar 
av den amerikanska rasen Morgan 
finns  på gården. 

Mikael, gårdens ägare, kan en hel del om dess historia. Han kan 
räkna fem generationer bakåt i tiden. Prästen John Prämliden, 
som tidigare nämnts, var en farbror till Mikael. 

St Präboda 1:7 Ägare: Christer Almgren   Christers far, Gösta 
Almgren är född här, men han växte upp i Emmaboda, efter-
som hans far jobbade på stenhuggeriet där. Modern dog när 
Gösta var 5 år. Nuvarande byggnad är en mindre bredbyggning 
från 1890-talet. (Gård och By)

Prämboda 1:2. Boningshus från 1936. 

Prämboda 1:7. Mindre bredbyggning från 1890-talet.

Prämboda 1:5. Boningshus från 1919.

Helene Falk med stoet Morning Breeze.
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St Prämboda 1:8
Här bodde Ernst och Berta Svensson, 1939-1957. (Gård och 
By)

St Prämboda 1:9 Anders Forslöw /Yvonne Sköld

Åttaknutabyggning från från omkr 1875. (Gård o By)

Lilla Prämboda tillhörde tidigare Vissefjärda socken och finns 
därför inte med i boken "Gård och by i Långasjö socken". 
Numera sorterar även Lilla Prämboda under Långasjö. 

Lilla Prämboda 2:5    
Här kommer lite information om mitt ställe, Prämboda 2:5.  
Huset byggdes 1894. Den tidigaste ägaren vad jag vet hette 
Håkan Svensson. Jag köpte det hösten 2011, men det har varit 
några olika ägare innan mig.

Nu är det jag, Fredrik Eriksson, som bor här med min hund 
Vilgot (en blandning av Border collie och Siberian husky). Jag 
arbetar på Qvisingsö Gård, Rävemåla.

Huset består av 4 rum och kök och en oinredd övervåning, 
och till fastigheten tillhör 5 ha mark.

Fredrik Eriksson 

Lilla Prämboda 2:4
Ägare: Jörgen Thalbitzer och Bente Romsdal-Knudsen. 

Ett välbevarat hus från 1860. Ett foto från 1930 visar huset utan 
glasveranda. Det var här Cathrine Engströms mormor, Edla, 
växte upp. På det gamla fotot syns syskonen Herbert och Edla, 
samt deras föräldrar, Ernst och Hulda. 1992-1997 ägdes huset 
av en byggnadsantikvarie vid Kalmar läns museum, Susann 
Johannisson, och hennes make Ola Gustavsson. Härav kom det 
sig att huset renoverades varsamt. I rummen känns historiens 
vingslag. De breda golvtiljorna och de bruna ådringsmålade 
dörrarna berättar om gamla tiders syn på heminredning. 2002 
köptes stället av Jörgen Thalbitzer och Bente Romsdal-Knud-
sen. Här har de tillbringat alla somrar sedan dess, ofta tillsam-
mans med barn och barnbarn. Fr o m i år kommer de att kunna 
vistas här mycket mer - de har just blivit pensionärer. Grattis!

Jörgen Thalbitzer och Bente Romsdal-Knudsen.

Prämboda 2:4. Mangårdsbyggnad från 1860-talet. 

Här bor Fredrik Eriksson; Lilla Prämboda 2:5. 

Prämboda 1:9. Boningshuset är en åttaknutabyggning från 1875. Klas 
och Emma Abrahamsson 1910-1976. (Gård och By)

Prämboda 1:8. Mindre boningshus från 1860-talet. Ombyggt 1955. Jfr 
svartvita fotot. 
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Sammanställning: Annika Hjalmarsson
Foto: Tanja Muratova

Källor:
Långasjökrönikan 1969.
Långasjökrönikan 1990.
Gård och by i Långasjö socken.
Bybornas berättelser. 

  

 
 

2/10 Bromboda Bygdegård    3/10 Åfors Folkets Hus  
Sanna Klasson   :Artister:  Sanna Klasson 

Shalom Sekitoleko     Alice Franzén 

Rollatorz        Rollatorz 
Auktion        Auktion 
Bygdegårdsföreningen       :Fika:  Folkets Hus-Föreningen 

Vissefjärda Skolklass     Emmaboda Skolklass 
Peter Olsson      Tommy Elmgren 
           

Anette Strömblad             Jan Dzedins 
 

             

:Konferencier & talare: 
 

Entré - till Världens Barn - inkl. fika 60:- / familj 120:- 

 

        Arrangörer: Åfors Folkets Hus-förening, Bromboda Bygdegårdsförening, Emmaboda Kommunala Kulturskola 

 

Swisha  
gärna bidrag 

till 123 249 32 60 
Ange VB18  

(Röda korset) 

SMS:a 
gärna bidrag 
till 9019506  

Ange 

VB18dinsumma 0862 

BESÖK EN RIKTIG 
HANDELSTRÄDGÅRD!

LÅNGASJÖ VÄXTHUS AB
www.langasjovaxthus.se • Tel 0471-504 60 
Välkomna önskar vi på Långasjö Växthus!

LÅNGASJÖ VÄXTHUS AB
ÖPPETTIDER:  Vard. 10-18 • Lörd, Sönd och Helgdagar 10-15  

www.langasjovaxthus.se • Tel. 0471-504 60 

Välkomna önskar vi på Långasjö Växthus!

NU BLOMMAR DET!

Sommarblommor Plantskoledelen 
-buskar, träd m.m.-oslagbart sortiment

På Långasjö Växthus odlar vi det vi säljer!

LÅNGASJÖ VÄXTHUS AB
ÖPPET: Vard. 10-18 • Lör, sön, helgdag 10-15
www.langasjovaxthus.se • Tel. 0471-504 60

Välkomna önskar vi på Långasjö Växthus!

Besök en riktig
handelsträdgård!

På Långasjö Växthus odlar vi det vi säljer

LÅNGASJÖ VÄXTHUS AB
ÖPPETTIDER:  Vard. 10-18 • Lörd. 10-13 

www.langasjovaxthus.se • Tel. 0471-504 60 

Välkomna önskar vi på Långasjö Växthus!

NU BLOMMAR DET!

Sommarblommor Plantskoledelen 
-buskar, träd m.m.-oslagbart sortiment

Sommarblommor - oslagbart sortimentSommarblommor - oslagbart sortiment

BESÖK EN RIKTIG 
HANDELSTRÄDGÅRD!

LÅNGASJÖ VÄXTHUS AB
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Välkomna önskar vi på Långasjö Växthus!

NU BLOMMAR DET!

Sommarblommor Plantskoledelen 
-buskar, träd m.m.-oslagbart sortiment

På Långasjö Växthus odlar vi det vi säljer!

LÅNGASJÖ VÄXTHUS AB
ÖPPET: Vard. 10-18 • Lör, sön, helgdag 10-15
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Välkomna önskar vi på Långasjö Växthus!

Besök en riktig
handelsträdgård!
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I Sockenstugan i Långasjö hänger en målning av Elisa-
beth Bergstrand-Poulsen, som vi kallar "Änkan". Den 
beskriver en nybliven änka som går rakt fram, ut ur bilden 
med sin lille son vid handen. Hon skrider fram med ryg-
gen rak. Under den svarta dräkten skymtar en spetsprydd 
underkjol. Det är en gåtfull bild. 
I sin artikel nedan analyserar Bo Bergstrand målningen 
och hans tankar går osökt till den antika reliefen Gra-
diva. Gradiva-gestalten har kommit att symbolisera en 
övergång mellan det medvetna och det undermedvetna. 
Bo har en gammal litografi av Elisabeth där han tydligt 
ser kopplingen till Gravida, liksom till Änkan. Elisabeth 
bör absolut ha haft kännedom om reliefen!

En grekisk antik relief  har väckt mitt intresse. Det från början 
hellenistiska konstverket har omtolkats för att placeras som del 
av en fris på ett romerskt tempel, uppfört 3 år f.kr, till krigs-
guden Mars ära. Reliefen var tänkt att ses i sitt sammanhang, 
men gestalten har fått eget liv och bidragit till en konsthistorisk 
mytbildning. 

Reliefen föreställer en kvinna som skrider fram på ett graciöst 
sätt, den bakre foten nästan lodrätt placerad i marken. Hon 
lyfter lite på den veckade dräkten, kanske för att skydda sig från 
gatans smuts. Kvinnan som fått namnet Gradiva, (”hon som 
skrider fram” på latin), återfinns i många verk av 1900-talets 
främsta konstnärer samt i en berömd text av Sigmund Freud! 

Freud har gjort flera ingående analyser av berömda konst-
verk men i denna text "Vanföreställningar och drömmar i W. 
Jensens Gradiva”, (publicerad 1907 i Schriften zur angewandten 
Seelenkunde) är det berättelsen som intresserar honom. (Wilhelm 
Jensen var en tysk författare som blivit ihågkommen mest tack 
vare Freud.)

En ung man, Norbert Hanold, har slukats av sitt intresse för ar-
keologi och tycks inte intressera sig för andra människor. Under 
ett besök i Rom får han syn på reliefen med namnet Gradiva, 
och skaffar sig en kopia. Tillbaka i den tyska stad han kommer 
ifrån börjar han fantisera om vem den avbildade kvinnan kunde 
ha varit. Hon dyker upp i en ångestladdad dröm som en av de 
som gick döden tillmötes under vulkanutbrottet i Pompeji. En 
dag tycker han sig skymta henne utanför på gatan. En vanföre-

Mytbildning kring en relief

Dali- Gradiva 1930-tal. 
Liksom i drömmar sker ofta en glidning, språkligt och 
bildligt i Salvador Dalis målningar. 

Romersk kopia i Vatikanmuseet.Del av hellenistisk tempelfris, ca 
400 f.kr.

”Änkan”- Elisabeth Bergstrand- 
Poulsen 1932.
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ställning har börjat gro inom vår hjälte och han beslutar sig 
för att företa en "forskningsresa" till Pompeji. Freud menar 
att Pompeji är sinnebilden för det bortträngda, det under aska 
och lava begravda. 

Kvinnan som Norbert träffar på under en gassande middagssol 
i Pompeji och som han tar för Gradivas spöke, vänder sig om 
och säger: "Om du vill tilltala mig så måste du göra det på 
tyska". Det är denna till en början ej igenkända kamrat som får 
lotsa Norbert ur sin vanföreställning, och processen påminner 
om psykoanalys. 

I sin analys använder sig Freud av sin drömteori. Framförallt 
av skillnaden mellan den manifesta drömmen och de latenta 
drömtankarna. Hur dessa olika skikt inverkar på psyket, och 
den kamp som jaget har för att återställa balansen, är enligt 
Freud, ett bärande tema i novellen. 

Lite efterforskning ger vid handen att Gradiva är ett av Wil-
helm Jensen uppdiktat namn. Reliefen bar inte detta namn 
ursprungligen, utan ingick i en tempelfris.  Det korresponderar i 
betydelse med det grekiska Zoe, som ju är namnet på Norberts 
barndomskamrat i novellen.

Freud hade själv en kopia av Gradiva i sin klinik, i närheten 
av den berömda divanen. Sen dess tycks Gradiva ha vandrat 
vidare i olika konstnärers tolkningar. Det har bildats en mo-
dern myt kring den antika reliefen! Vi vet att Freud lästes med 
stort intresse av surrealisterna.  Som exempel kan nämnas 
Salvador Dali som målat flera varianter av Gradiva. Men vi 
behöver inte gå över ån för att hämta vatten. I sockenstugan 

i Långasjö hänger en småländsk Gradiva. Likheterna finns ju 
där. I Elisabeth Bergstrand-Poulsens version är hon en änka 
i sorg. Rörelsen i kroppen skildras framförallt genom hur 
klädedräkten draperar sig runt kroppen. Det är dock osäkert 
huruvida Gradiva tagit omvägen via Freud för att komma till 
Bergstrand-Poulsens kännedom.

Berättandets struktur
Den främsta orsaken till Freuds intresse för konst och litteratur 
är nog att han vill dra lärdomar för sin egen psykoanalytiska 
praktik. Myter och sagor är ju ofta uppbyggda enligt ett bestämt 
mönster, med en konflikt, en klimax och en upplösning där 
hjälten erövrar sin nya ställning. Konstnären besitter en märklig 
och odefinierbar förmåga till inlevelse. Åskådarna/publiken 
lockas till att identifiera sig med dramats personer, särskilt 
med hjälten. Något liknande eftersträvas i psykoanalysen då 
patienten måste beträda vägen till sitt inre. Freud tänkte sig att 
omedvetna önskningar/bortträngningar härrörde ur driftlivet. 
Det döda tinget, i detta fall en antik relief, väcker till liv och 
leder så småningom fram till en högst levande person. Liksom 
i ett mysteriedrama får de olika delarna i berättelsen om Gra-
diva alltmer mening för att utmynna i en rening, en Katharsis.

Bo Bergstrand

Källa: Konst och Litteratur- samlade skrifter av Sigmund Freud. Natur 
och Kultur 2009.
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Stor festdag med                 
statyinvigning
Söndagen den 20 maj var en stor dag för EBP-sällskapet 
och för många andra. Det var pingstdag, det var "gång-
edag" med gångedagstalare, statyinvigning och vandrar-
hemsjubileum. Allt utspelades i underbart sommarväder 
och skir grönska. Dagen började med festgudstjänst 
i Långasjö kyrka och därefter talade Finn Bergstrand, 
Lund, över ämnet: Att hitta hem, att hitta sina rötter. Finn 
är brorson till "vår" Elisabeth. Han har bott överallt i 
världen och gav oss glimtar från händelser och ting som 
påmint honom om hembygden.

I strålande sol vid vandrarhemmet i Långasjö avtäcktes sedan 
statyn "Väninnorna", skapad av bildhuggaren Niels Elley, 
Eringsboda. Sylvia Edwinsson framförde en hälsningar från 
Niels och hjälpte till att avtäcka statyn. Tidigare landshövding-
en i Kalmar, Anita Bråkenhielm, förrättade invigningen och 
talade om Värendsbygden och Blenda, om starka kvinnor, 
om rösträtt och konst och kamp. Kulturchefen i Emmaboda 
Kommun, Jan Dzedins, höll också ett inspirerat tal. Han lät 
även publiken medverka. Allt utmynnade i ett stiligt och väl-
taligt poem. Sångtrion "Den Bästa Platsen" förgyllde dagen 
med a capella-sång. Egna tolkningar av allt från 1100-talsmusik 
till sentida folkmusik drog ner stora applåder. Vi firade också 
Vandrarhemmets 50-årsjubileum med tal av Stig Hermansson, 
Långasjö och Justus Jondal STF. Det serverades både mat, kaffe 
och tårta under dagen.

Byggnadsentreprenören Bo Sunesson från Långasjö, har nu 
monterat statyn på den därför avsedda stenen. Där står nu de 
båda väninnorna och blickar ut mot sjön, kyrkan och socken-
stugan. Vandrarhemmet håller sin beskyddande hand över dem. 
Skolbarnen ser dem från sin bollplan. Vi i sällskapet känner stor 
tacksamhet mot alla som bidragit till statyns förverkligande: 
Emmaboda Kommun, Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse, 
Långasjö Sockens Hembygdsförening, Familjerna Bergstrand i 

Sverige, Familjen Bergstrand-Poulsen i Danmark, Emmaboda 
Pastorat, Geijer Skog AB, Långasjö Sockens Naturvårdsfören-
ing, SPF Emmaboda. Därtill kommer  många privatpersoner 
som tillsammans satsat en summa på  nära 50 000:-. Vi tar 
detta till våra hjärtan och begrundar det. 

Är det förmätet att tänka, att alla dessa uppräknade välgörare 
också är positiva till själva företeelsen: konst och litteratur? Att 
alla dessa goda krafter vill värna minnet av två enkla smålands-
kvinnor som ville något utöver det vanliga? 

Vi kan känna glädje och stolthet både över statyn och över 
de kvinnor, som den gestaltar. Det är vi som lever nu som 
har möjlighet att förvalta arvet. Långasjö har en rik samling 
av tavlor och böcker efter de båda kvinnorna. Konstverken 
ökar i antal genom donationer. Emmaboda Kommun visar 
stort intresse för vårt konstnärliga och litterära kulturarv. Vi 
känner ett starkt stöd från kulturchefen. Men tavlor ska helst 
inte arkiveras och gömmas. De ska exponeras. Idag har flera 
målningar ställts åt sidan, i takt med att den disponibla väggytan 
i Sockenstugan krymper. Det vill till fantasi och kreativitet för 
att hitta nya lösningar! Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet 
ser fram emot nya verksamhetsår och nya friska tag.

Annika Hjalmarsson/EBP-sällskapet  
Foto: Tanja Muratova

Statyns montering: Bo Sunesson, Daniel Strand och Pontus Hjalmars-
son monterade statyn ”Väninnorna”.          Foto: Annika Hjalmarsson

Statyn avtäcks av Sylvia Edwinsson och Annika Hjalmarsson.
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Förra landshövdingen i Kalmar Anita Bråkenhielm förrättade invig-
ningen.

Kulturchefen i Emmaboda, Jan Dzedins högtidstalade.

Sångtrion ”Den bästa platsen” förgyllde dagen med sång.

Intresserade gäster vid statyinvigningen.

Skolans staket blev första parkett. 
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Glimtar från                              
Nationaldagen 2018
Ännu en festlig Nationaldag i Långasjö! Strålande väder 
och roliga aktiviteter för både unga och gamla. Ansikts-
målning, hoppborg och ponnyridning. Veteranbilar, 
motorcyklar och mopeder.

Fjärde upplagan av lådbilsrallyt var lika spännande för barnen 
som för föräldrarna. För att inte tala om morföräldrar och 
farföräldrar. 

Sockenrådet, som är huvudarrangör, kunde glädjas åt att många 
av bygdens föreningar ställer upp och engagerar sig i firandet. 

Dagen avslutades traditionsenligt vid sjöverandan, där Alva 
och Lova bjöd på duettsång. Dan Bard varvade sitt högtidstal 
med sång. Talet publiceras i detta nummer av Träskoposten. 
Och till sist fick vi lyssna till Lindås musikkår och sjunga vår 
nationalsång: Du gamla, du fria!

Text: Sölve Hjalmarsson
Bilder: Tanja Muratova, Daniil Muratov och Sölve Hjalmarsson

Hästsportklubben ordnade ponnyridning.

Emmaboda Motorveteraner samlades för att starta sin rundtur i 
bygden.

Över hela Sverige åskådliggörs det fordonshistoriska kulturarvet 
genom de många evenemangen på Nationaldagen.  Här en Triumph 
Spitfire MK3 1969 som tillhör Lars Hillerbratt, Emmaboda.

Emma Åhlander Hansson och Gunnar Magnusson med Internationel-
la kören inledde nationaldagsfirandet i Långasjö.

Motorveteranernas avfärd för en sjumilafärd. 

Linda Ursjö och Caroline Broström grillade korv för klass 5 i Långasjö 
skola.
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Britt-Mari Fransson, Matilda Hällström och Sanna Johansson vid 
Sockenrådets bord.

Simon Johansson segrade i årets lådbilsrally.

Hampus Helmersson.

Joje Helmersson.

Noa Fransson.

Klart för årets lådbilsrally.

Alma Elofsson.

Hugo Sjöholm.

Alva och Lova bjöd på skönsång vid sjön innan Dan Bard höll hög-
tidstalet och Lindås Musikkår avslutade dagen.
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Dan Bards tal till nationaldagsfirarna

Sommartal i Långasjö

Det här sommartalet hade jag tänkt skulle handla om 
upplevelser och händelser. Och då menar jag inte upp-
levelser och händelser av det storslagna, spektakulära 
och oftast kostsamma slaget utan istället sådant som du 
och jag kan få uppleva när som helst i vår vardag här i 
Långasjö, och överallt på andra platser i Sverige och som 
är alldeles gratis. Sådant som jag tycker är en viktig del av 
det goda livet. Jag kommer också att fundera över tanken 
på att kunna och att våga byta upplevelser och händelser 
med varandra. 
Men först vill jag ge er några exempel på vad jag menar 
med de fina, vardagliga och närproducerade upplevelser 
som finns i en by nära oss. Mina damer och herrar, jag 
presenterar här stolt, sju scener ur livet runt vår sköna, 
vackra och glittrande Långasjö.

Scen 1, Badplatsen, en solig sommardag
Solen värmer, en ljum vind krusar vattenytan. 25 grader i luf-
ten, 22 grader i vattnet. Från badplatsen hörs röster från glada 
barns lek i vattenbrynet. Några äldre damer prövar försiktigt 
att komma ner i vattnet för en stilla simtur. På flytbryggan 
småpratar ett par tonåringar medan solen värmer och torkar. På 
gräsmattan dukar pappa upp för ett mellanmål medan mamma 
håller koll på minstingen i vattenbrynet. 

Scen 2, Promenadstigen, en sen kväll
Vi tar stigen ner mot sjön från kyrkparkeringen och tar till 
vänster nere vid sjön. Det är sen kväll och solen anas bara som 
en skiftning vid horisonten. Vi passerar lusthuset och fortsätter 
in i den grönskimrande bokskogen som nu på kvällen blir till 
ett svart tak över oss. Efter en stund ljusnar det igen och vi 
ser fågeltornet som sträcker sig mot skyn på vänster hand. Det 
känns lite för mörkt att våga ge sig upp för alla trapporna så 
vi håller oss på den belysta gångvägen. En bekant dyker upp 
med sin hund och vi byter några ord innan vi går vidare. Vi 
fortsätter och kommer snart till grillplatsen vid den lilla udden 
i sjön. En härlig plats med fin utsikt över badplats, lusthus och 
kyrka. Snart passerar vi fontänen ute i viken och är framme 
vid badplatsen igen.

Scen 3, Vid grillplatsen, en sommarkväll
Vi tar med korgen med det nyinköpta grillköttet, brödet och 
ölen och styr våra steg mot den lilla udden i nordvästra delen 
av sjön där det finns en fin grillplats. En kasse med ved bär vi 
också med oss och snart sprakar en munter brasa under grill-
gallret. Vi sätter oss vid sjökanten en stund för att låta brasan 
brinna ut så att grillningen kan börja. Ett par timmar senare, 
mätta på både mat, dryck och den rogivande utsikten över sjön 
går vi hemåt i sommarnatten.

Scen 4, Dags för Sjökafé
I kväll är det Sjökafé vid lusthuset nere vid sjön och vi har 
samlats tillsammans med ett stort antal andra både Långasjöbor 

Promenadstigen.

Sjökafé.                                                         

Lilla udden i nordvästra delen.                      

Flytbryggan.
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och utsocknes besökare för att njuta av den fina miljön och 
trevlig underhållning i all enkelhet. Efteråt blir det chans till 
kaffe med tilltugg. En fin ide, det här med Sjökaféet. Att i all 
enkelhet kunna träffas under gemytliga former några gånger 
under sommaren. Det som många uppskattar tror jag är möj-
ligheten att träffa och hålla kontakt med andra bybor som man 
kanske inte träffar varje dag. 

Scen 5, Promenad i Sjögärdet
Idag  har vi bestämt oss för att pröva på strövstigen genom 
Sjögärdet, dvs den  fina bokskog med tillhörande hagmarkerna 
som finns sydväst om kyrkan. Här finns ingen anlagd gångstig  
utan det som leder oss på rätta vägar är diskret målade stolpar 
som dyker upp med jämna mellanrum. Stigen leder oss genom 
bokskogens grönska och sedan ut på öppnare marker. Vi fort-
sätter och rundar ett magnifikt bokträd längst bort i hagen. 
En verklig jätte, mer än fyra meter i omkrets! Nu går vägen 
tillbaka över några mindre spångar in i bokskogen igen. En 
längre spång tar oss ut till gamla badplatsen där man faktiskt 
fortfarande kan skymta en liten vattenspegel i den annars 
igenväxta delen av gamla Långasjön. Här ute på udden har 
många långasjöbor av lite äldre modell tagit sig ett antal dopp 
under sin skoltid i Långasjö skola.

Scen 6, Fågeltornet, en tidig morgon
Morgonen är råkall och vi har tagit på oss extra tröja, vindtät 
jacka och mössa trots att det är i början av juni. Efter en kort 
promenad med kaffekorgen i ett stadigt grepp, fågelboken 
i fickan och kikaren runt 
halsen äntrar vi fågeltornet 
som reser sig imponerande 
över växtligheten. Solen har 
just stigit upp och morgon-
dimmorna ligger fortfaran-
de kvar på vissa ställen. Vi 
njuter av stillheten och lug-
net medan kikaren spanar av 
det stora våtmarksområdet 
åt söder som är tillhåll för 
många olika fågelarter. Snart 
börjar solen värma en aning 
och med hjälp av innehållet 
i kaffekorgen får vi upp vär-
men i frusna fingrar och tår. 

Scen 7, Fiske, en regnig eftermiddag
Duggregnet hänger i luften och det känns lite motigt att be-
höva lämna den sköna bilvärmen. Men å andra sidan sägs det 
ju att det är just sånt här väder som gör att fisken hugger extra 
villigt. Ut med kastspö, beteslådan, håven och regnkläderna. 
Som tur är det nära till bra fiskeplatser, träd och buskar har 
rensats undan så alla får gott om plats. Snart hörs bara plasket 
från spinnaren som landar i vattnet och det sakta vinandet 
då linan vevas in. Verkligen en rofylld sysselsättning efter en 
stressig dag, fler skulle pröva på detta! Plötsligt hugger det, 
och efter en kort spännande kamp landas en fin regnbåge på 
strandgräset. Fint middagen är räddad!

Alla våra smultronställen
De här scenerna är ju bara några exempel på vad Långasjön kan 
bjuda oss själva på. Och också bjuda andra på som besöker vår 
by, både vänner och andra besökare. Och jag är helt säker på att 
varje by i Långasjö Socken kan bjuda på liknande upplevelser. 

Om vi nu för ett ögonblick vidgar vyerna till hela Sverige. Till 
alla de tusentals olika platser i vårt långa land, i städer och på 
landsbygd, i skogsbygd och på slättland, vid hav och på fjäll 
som alla kan bjuda på stora och små unika vardagsupplevelser 
och berättelser. Alla dessa är dessutom öppna dygnet runt och 
helt gratis och utan kostnad. Det är en svindlande tanke tycker 
jag. Men det finns ett litet problem, hur hittar man allt detta 
som besökare och främling på en ny plats?

Det enkla svaret på detta tror jag är: Fråga någon som vet. 
Naturligtvis är turistbyråer och anslagstavlor till stor hjälp 
men jag tror också på att fråga någon du möter vid kiosken i 
affären eller på gatan. Jag brukar tänka så här, om jag själv blir 
tillfrågad om mina smultronställen vill jag då dela med mig? 
Svaret är förstås ja. Att göra god reklam för sin hembygd är 
ju alltid bra och man kanske till och med kan passa på att byta 
till sig några nya smultronställen någon annanstans. 

Våga verkligheten
Nu påpekar säkert vänner av internet att där finns det ju hur 
mycket som helst att hämta på olika sajter. Men känslan av en 
rofylld utsikt eller av att uppleva en soluppgång medan dimman 
lättar och fågelsången exploderar är svår att hitta på nätet. Och 
om de skulle finnas, hur hittar man just den informationen i 
den informationsflod som sköljer över oss. Jag tror mer på 
det personliga mötet på just den nya plats man kommer till.

Men det går att vidga perspektivet ytterligare ett steg. Jag tänker 
på alla nya svenskar som kommit till oss under senare år. Tänk 
om vi kunde våga oss på att byta händelser och upplevelser 
med dem. Om  vi tog oss tid att lyssna tror jag att vi skulle få 
höra både tänkvärda och berörande berättelser fyllda av både 
sorg och svårigheter men också många fyllda med glädje och 
stolthet. Vi i vår tur skulle kunna berätta om det fina land som 
finns till för oss alla både nya och gamla svenskar. Och jag tror 
helt säkert att vi skulle kunna berika oss med många nya vän-
ner och en hel del nya perspektiv på vår tillvaro här i Sverige.

Text: Dan Bard
Foto: Jan-Erik Fransson

Fågeltornet.               

Sjögärdet med gamla badplatsen.                    
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Entusiaster drog med full 
kraft
Den 13 maj var det åter dags för veterantraktorpulling på 
Bygdegårdens parkering. Då samlades traktorentusiaster 
från trakten för att göra upp om vems traktor som orkar 
dra längst. 

Det var tredje gången som bygdegårdsföreningen ordnade 
traktorpulling. Ungefär 250 besökare i alla åldrar kom och 
tittade. De njöt i solskenet av mer eller mindre välputsade 
traktorer av äldre modell. Det fanns även veteranmopeder 
och andra fordon utställda, och mat och fika serverades inne 
i Bygdegården. Patrik Fernlund var speaker och kom med 
kunniga kommentarer om de olika ekipagen.

Fyra veterantraktorer med ”husvagnar”, från Ronneby, kom på 
besök och ställde upp sina ekipage. De var på traktorsemester 
i några dar och hade övernattat i Harebo.

De yngsta ”förarna” höll till i sanden, där det fanns maskiner 
av mindre modell. För barnen fanns även en målarhörna med 
traktorer att färglägga.

Martin Hoffros, som är Bygdegårdens hjärna bakom det hela, 
hoppas på att återkomma om två år igen.

Berit Elofsson

Tomas Johansson, Marhult, med sin Volvo BM 55:a, kör så det ryker!                                                                                   Foto Tanja Muratova

Frans Rosqvist från Harebo jobbar i sanden.        Foto Berit Elofsson

Peter Franzén, Emmaboda, använde sin BM Viktor T230, från 1960, i 
tävlingen.                                                       Foto Tanja Muratova



Träskoposten nr 3 2018 47

Dettaljbild av Jonas nyrenoverade Fergusson 35: a. 
                                                                           Foto Tanja Muratova

Per-Åke Alexandersson, Tvååker, ställde ut sitt vackra ekipage, en PV 
544 från 1961, med husvagn från samma år.       Foto Tanja Muratova

Jonas Johanssons Husqvarna Populär från -58, med en fin mjölkback 
bakpå. Samt en Puch Florida -66, som tillhör Vilgot Nyqvist, Nybro                                                               
                                                                           Foto Tanja Muratova

Jonas Johansson, Emmaboda, med sin nyrenoverade Fergusson 35: a. 
Den kallades ”Guldkalven” och gjordes endast 1957.  
                                                                              Foto Berit Elofsson
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”Tingen talar” – skatterna 
i Långasjö kyrka
Triumfkrucifixet Det stora krucifixet på södra korväggen 
är ett av kyrkans allra värdefullaste inventarier. Det anses 
vara snidat omkring år 1500. Vid den tiden framställde 
man gärna den döde Kristus på korset. I den medeltida 
kyrkan hade krucifixet sin plats i triumfbågen, som av-
gränsade kor och långhus från varandra. Därav beteck-
ningen triumfkrucifix. På korsarmarna och korsstammen 
finns de fyra evangelisternas symboler, ängeln, lejonet, 
oxen och örnen. 

Primklockan 
Ett annat medeltida föremål är den 
lilla klockan som hänger på norra 
korväggen. Denna klocka hade 
en särskild funktion i den latinska 
mässan. Dess klang tillkännagav 
för folket det högtidliga ögonblick 
då de på knä skulle tillbedja Kristus 
i förvandlingen av bröd och vin 
till Kristi kropp och blod. Efter 
reformationen fick klockan en ny 
funktion. Man ringde helt enkelt 
i den för att uppmärksamma för-
samlingen på högmässans början 
efter de förrättningar, som ägde rum före själva mässan. Under 
en period i mitten av 1900-talet, när söndagsskola föregick 
söndagens högmässa, fick barnen turas om att ringa i den lilla 
klockan, för att samla till andakt.

Votivskeppen
Kyrkskeppet inne i Långasjö kyrka 
är en modell av en fregatt ”Venus”, 
som enligt uppgift erövrades av 
ryssarna i kriget 1792. Modellen 
skänktes av en sockenbo till kyrkan 
omkring 1830. Man ser på skeppet 
den äldsta varianten av unions-
flaggan. Kanske är det tillverkat av en gammal båtsman, som 
deltagit i kriget, och velat visa tacksamhet för att han överlevt. 
Socknens nära kontakter med örlogsstaden Karlskrona, kan 
vara en förklaring till att skeppet hamnade i Långasjö. Det är 
annars vanligare med votivskepp vid kusterna.

I vapenhuset finns en modell av 
segelskeppet ”Danmark”. En 
tremastare med skrov i vitt och 
ljusgrönt. Den är skänkt 1976 av 
Bertil Andersson från Malmö.

Dopskålen 
Också själva dopskålen är från 
1500-talet och tillverkad i driven 
mässing med Josef, Maria och 
Jesusbarnet i centrum. Troligen är 
den från Nürnberg, kanske till och 
med ett krigsbyte som hamnat här 
i Långasjö kyrka. Dopskålen placeras i den dopfunt av röd 
granit som ritades av Johan Thelin 1973. Här möts nytt och 
gammalt och vi kan bara ana hur många barn som döpts i den 
vackra skålen.

Brudkronorna
Till de mer gömda skatterna i 
Långasjö kyrka hör församlingens 
brudkronor. De förvaras väl inlåsta 
i bankfack, men plockas ofta fram 
vid bröllop i kyrkan.  Den stora 
kronan i förgyllt silver från 1703 är 
mycket vacker, men tung och svår 
att bära. Den förvaras i ett vackert 
kopparskrin förmodligen av samma höga ålder. På 1940-talet 
införskaffades en mindre brudkrona också den i förgyllt silver. 
Idag är det ingen som bär dessa kronor, modet har ändrats, 
men vi kan ändå njuta av deras skönhet.

Mariaskulptur i glas
 2009 genomgick Långasjö kyrka 
en genomgripande renovering. 
De bakre bänkarna togs bort 
och den nedre delen av kyrkan 
förvandlades till ett ”kyrktorg”. 
Till återöppnandet av kyrkan 
skänkte en församlingsmedlem en 
glasskulptur föreställande Jungfru 
Maria och barnet, ett konstverk 
av Bertil Vallien, att pryda detta 
kyrktorg.

Kalk o paten i glas
Till minne av kyrkvärden Gösta 
Gunnarsson införskaffades 2013 
en kalk och paten i glas även dessa 
tillverkade av glaskonstnären Bertil 
Vallien. Som en församling i Glas-
riket kändes det naturligt att äga 
något i glas. Flera av glasbruken 
hade under 1800-talet tillverkat 
nattvardskärl till sina församlingar 
och nu fick Långasjö bli en av dem.

Du är välkommen att titta närmare 
på tingen i Långasjö kyrka och låta dem tala!

Ulla Sköldh Jonsson
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Tack Britta!
Från oktober månad kommer vår kantor Britta Mård att 
tjänstgöra i Tingsryds pastorat, hennes hempastorat. 
Britta har alltsedan hon började vikariera här i Långasjö 
församling i mitten på 1990-talet blivit en mycket upp-
skattad del av Långasjö församling och kulturliv.

Det började redan som 10-åring, när Britta lärde sig spela 
piano för kantorn i hemförsamlingen. Hon fortsatte sedan på 
St Sigfrids folkhögskolas musiklinje och tog även lektioner i 
Malmö för duktiga konsertpianister och professorer.  I nio år 
var hon musiklärare i Ronneby och sedan vid Lärarhögskolan 
i Växjö. Till vardags blev hon ackompanjatör för bl a ope-
rasångerskan Johanna Hyvärinen Johansson och andra som 
uppträdde i närområdet.

När Britta fick familj och barnen var små arbetade hon en 
period på Allégården, men hon längtade tillbaka till musiken. 
Under mitten av 1990-talet började hon vikariera för kantor 
Ros-Marie Gullbing i Långasjö kyrka och där föddes tanken 
på att utveckla orgelspelandet och ta kantorsexamen. 2004 
fick hon en deltidstjänst i församlingen samtidigt som hon 
studerade vid Oskarshamns folkhögskola. 2006 var Britta klar 
och fick fast anställning och nu efter så många år är det dags 
att göra något nytt, tycker Britta.

Vad har då varit roligast under årens lopp? Britta tvekar inte 
när hon svarar – Det har varit att bygga upp församlingen till-
sammans med Ulla och övriga kollegor. Att starta barnkörer, 
skapa gudstjänster där barnen är i centrum och medverkar, att 
få ordna musikgudstjänster av olika slag, att få vara ackompan-
jatör och på senare år att få medverka vid Familjeträffar och 
möta alla åldrar.

Barn är väldigt tacksamma och roliga att sjunga tillsammans 
med. Här har de varit så frimodiga och sjunger av hjärtans lust 
både vid övningar och i gudstjänster. De fyller faktiskt hela 
kyrkorummet med sin sång. Det ger dem stärkt självkänsla att 
de vågar och att de får gensvar av församlingen. Jag har alltid 
haft barn omkring mig och det hoppas jag på även i framtiden.

Är det något som du speciellt tänker på, när du ser tillbaka på 
din tid här i Långasjö? Britta funderar ett tag och så minns hon 
– Allsångskvällarna sommartid vid Långasjön var väldigt roliga 
och uppskattade, så mycket sångarglädje. Så tänker jag på den 
Kärleksmusikal som Juniorerna i Långasjö satte ihop av kända 
låtar och en alldeles egen historia. Den blev så uppskattad så 
att vi framförde den hela åtta gånger runt om i kommunen. 
Jag tänker också på Mu-
sikcaféer med olika teman 
som kyrkokören arrangerat 
under årens lopp. Kören här 
har för mig varit en inspira-
tionsskälla, så trogna med 
mycken sångarglädje. Att 
ackompanjera många olika 
musiker har också varit en 
glädje för mig.

Vad kommer du att sakna? Svaret kommer direkt och från 
hjärtat – människorna jag mött! Här finns så mycket av god 
gemenskap och jag har alltid känt mig välkommen!

Ett stort TACK säger vi till Britta för allt det hon har gett oss 
och lycka till i din nya tjänst! Söndagen den 9:e september 
kommer vi att tacka Britta i gudstjänsten och kören sjunger och 
vid Skördefesten ger Britta och Peter Rudenborg en konsert 
med temat ”I Björns och Bennys fotspår”.

Ulla Sköldh Jonsson

Lördag den 6 oktober
Skördefest i Långasjö med Magnifiket

11.00 – 15.00 Skördemarknad runt kyrkan och sjön
Försäljning, hantverkare, utställningar och mycket mer. 

”Magnifiket” – konditorifika i Sockenstugan
Njut av det bästa av hembakade kakor i alla dess former. 

Behållningen går till projektet ”Bundle of  Joy” i Filippi-
nerna.

15.00 Konsert i Långasjö kyrka  ” I Björn och Bennys 
fotspår”med Peter Rudenborg – trumpet och sång 
Tillsammans med Britta Mård på 
piano. Avsluta Skördefesten med 
en skön stund med härlig sång 
och musik! 



Träskoposten nr 3 201850

Dags för Miniorer & Juniorer!

Vecka 37 startar vår barnverksamhet med bl a Miniorer & 
Juniorer i Sockenstugan i Långasjö.  Alla barn är välkomna 
till en spännande termin med äventyr, lek, prat, sång och 
pyssel! 

I Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda finns även 
Babycafé, Babyrytmik (Nyhet!), Kyrkis, Himlabus (för 
familjer) och Gott & Blandat (Nyhet för åk 6-7!)

För mer info om pastoratets alla grupper se anslag vid 
kyrkan, affären, på hemsidan www.svenskakyrkan.se/
emmaboda, Facebook (Emmaboda pastorat), annons i 
Emmaboda Tidning 22/8 eller kontakta Linda Ursjö tel. 
076-760 31 54, linda.ursjo@svenskakyrkan.se 

Kom med och sjung! 
Tycker du om att sjunga, oavsett ålder, är du välkommen 
med. Det finns alltid plats för fler. Att sjunga är friskvård 
och glädje.

Just nu rekryterar vi en ny kyrkomusiker efter Britta Mård 
som från och med oktober börjar en ny tjänst i Tingsryds 
pastorat. Vi hoppas komma igång så fort som möjligt med 
våra körer igen, så anmäl dig så snart som möjligt.

Lilla kören (barnkör F 1-2)

Övar torsdagar kl 12.45 - 13.30. Start 13/9

Diskanten (åk 3-6)

övar onsdagar efter skolans slut. Start 12/9

Kyrkokören
övar tisdagar kl 18.30 – 20.00. Start 28/9

Hör av dig till Britta Mård på tel. 0471-254 62/070-254 33 
03 eller britta.mard@svenskakyrkan.se 

Familjeträffar
Nu är det snart dags för höstens Familjeträffar! Välkomna 
med alla barnfamiljer i Långasjö. Skriv in datumen i alma-
nackan!

Söndag 14 oktober kl 14.00 – 16.00
Gudstjänst med små och stora där Minior & Junior  m fl 
medverkar. Vi firar också dopets dag då vi delar ut våra 
dopänglar till årets dopbarn. 

Därefter fika och doptårta i Sockenstugan för alla.

Tisdag 23 oktober kl 17.00 – 19.30

Familjevandring i Allhelgonatid 
i Emmaboda kyrka med andakt och mat.

Tisdag 30 oktober kl 17.00 – 19.30
Messy Church
i Vissefjärda församlingshem med pyssel, andakt och måltid.

Söndag 18 november kl 14.00 – 17.00
Kom och upplev barnen och gudstjänsten vi firar tillsam-
mans med miljön i centrum.

Därefter Familjeträff  med middag i Sockenstugan.

Vi gör adventspyssel av olika slag, umgås, leker och har 
trevligt tillsammans!

OBS anmälan till middagen senast 13/11 

till Linda Ursjö tel. 076-760 31 54 eller Ulla 0708-12 86 41

Välkomna till Dagledigträffar
i Långasjö Sockenstuga!

Onsdag 26.9 kl 14.00

Sång och spel med Alex & Nanna
Stig ”Alex” Axelsson och Nanna Elverhöj sjunger och spelar 
dragspel och gitarr.

Servering

Onsdag 31.10 kl 14.00

Musik och bilder  
med Torgny Berntsson och Ingemar Karlsson

Servering

Onsdag 28.11 kl 14.00

Dag Runesson från Ulfsryd
sjunger och berättar.

Adventskaffe

Söndag den 11 november 

Gemenskapsdag

Välkomna till en dag i gemenskapens tecken – ung som 
äldre!

Vi firar Högmässa kl 10 där Thomas Gustafsson från 
Vissefjärda sjunger och spelar.
 Vi får tillsammans sjunga och fira gudstjänst.

Efter gudstjänsten är alla välkomna till ett sångprogram 
i Sockenstugan där  Tomas Gustafsson fortsätter att 
sjunga visor av bl a bygdepoeten Sven Petersson ”Velo”. 
Smörgåstårta, kaffe o kaka serveras!

Vill du delta i måltiden - anmälan senast den 5/11 till Elsie 
Fransson 0471-500 77 eller Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 
56. För kyrkskjuts ring Taxi Emmma 0471-101 00.

Varmt välkomna!
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under hösten 2018 

 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön/mässa med frukost i Sockenstugan 
Varannan torsdag 13.30 Andakt på Träskon (jämna veckor) 
 
 

09.9 15:e Sönd. e Trefaldighet 10.00  Högmässa  Kyrkokören, Ulla S Jonsson 
 Församlingens avtackning av Britta Mård.  
 Kyrkkaffe 

16.9 16:e Sönd. e Trefaldighet 11.00 Gemensam Högmässa  i Emmaboda kyrka  
   Välkommen för Kalle Karlsson, avtackning 
   av Britta Mård. Pastoratets körer och präster. 
23.9 17:e Sönd. e Trefaldighet 17.00 Mässa  Optimistkören, Johanna Juhlin 
26.9  14.00 Dagledigträff – Alex & Nanna sjunger o spelar 
30.9 Den Helige Mikaels dag 10.00 Högmässa  Ulla Sköldh Jonsson  
6.10  15.00    Skördefest - Konsert med Peter Rudenborg  
   trumpet o sång, Britta Mård piano. U S Jonsson 
7.10 19:e Sönd. e Trefaldighet 17.00 Mässa   Lina Petré 
14.10 Tacksägelsedagen 14.00 Gudstjänst – Dopets dag    
   Minior & Junior, Ulla Sköldh Jonsson, Linda Ursjö    
   Kyrkfika med doptårta för alla! 
21.10 21:a Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa   Kalle Karlsson  
28.10 22:e Sönd. e Trefaldighet 17.00  Musikgudstjänst   Olle Gunnarsson och Sivert  
   Petersson spelar saxofon och flöjt. Ulla S Jonsson 
31.10  14.00 Dagledigträff – Musik o bilder med Torgny  
   Berntsson och Ingemar Karlsson 
4.11 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst  med ljuständning   
   Johanna Juhlin 
11.11 24:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Gemenskapsdag - Högmässa U Sköldh Jonsson 
   Thomas Gustafsson - sång  
   Program & servering i Sockenstugan 
18.11 Söndagen f Domsöndagen 14.00 Gudstjänst Johanna Juhlin, Linda Ursjö 
   Minior & Junior   
   Familjeträff 
25.11 Domsöndagen 10.00 Gudstjänst ”En hållbar värld för alla”   
   Ulla Sköldh Jonsson m fl 
28.11  14.00 Dagledigträff – Dag Runesson sjunger o spelar 
02.12 1:a Söndagen i Advent                         10.00     Adventsmässa  U Sköldh Jonsson 
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
     

För mer information, se annons i varje nummer av Emmaboda tidning, pastoratets hemsida  
www.svenskakyrkan.se/emmaboda  eller  på Facebook – sök på Emmaboda pastorat.      

 Reservation för ändringar!  
Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00. 

Önskar du hembesök eller vill du ha någon att prata med, kontakta Ulla Sköldh Jonsson 0471- 254 56 
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Jord

Ett relationsdrama om för-
väntningar, sårade känslor 
och ett livsverk som fallit i 

träda.            

Den gamle lantbrukaren Mikael är vilse i 
tillvaron. Sonen Jon har varit borta under 

många år på grund av deras kantstötta 
relation. Sara, som lärt känna Mikael på 
det lokala kaféet, dyker upp på gården. 
Hon involveras i uppgörelsen mellan far 
och son, och vi får följa den känslomäs-
siga kampen kring gården, framtiden, 

faderns åldrande och sonens mångåriga 
frånvaro. En föreställning som berör - om 

fadern, sonen och jorden vi ärvde.

Polarfararna

I ett ödsligt islandskap be-
finner sig tre människor på 
ett forskningsuppdrag när 
ett minst sagt oväntat kata-

strofläge uppstår.

Hur klarar sig tre skyddslösa människor i 
en extrem natur och vad händer med den 

som står öga mot öga med sin egen ut-
satthet? Vad innebär det att bege sig ut i 
det okända? När blir vi tvungna att vända 
om, och när kommer vi till punkten då det 

är för sent? Och går det att hitta vägen 
genom att gå vilse? Polarfararna är ett 
spännande och absurt katastrofdrama, 
där människan och nyfikenhetens driv-

kraft står i centrum.

Emmaboda Folkets Hus 

22 okt  kl. 19.00

Entré: 220 kr

DESSA FÖRESTÄLLNINGAR KAN BOKAS VIA VÅR HEMSIDA

emmaboda.riksteatern.se eller ring ring Berit 070 285 93 00

Bromboda Bygdegård  

14 nov  kl. 19.00  

Entré: se annons


