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Ett stort tack till vår sponsor ! 
Emmaboda kommun 

 som bidrar med utskicket 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 200 kr, utlandet 250 
kr, få fyra följande nummer av tidningen 
hem i brevlådan. 

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

Sätt in 200 kr, utlandet 250 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 

Påfågelöga, en fjäril  i 
trädgården.
Foto Karen Deakin

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”.

Träskoposten ©               
Nr 1 Våren 2020

Ägare
Långasjö Sockenråd

Redaktör och ansvarig utgivare
Jan-Erik Fransson
E-post: jan-erik@traskoposten.se

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75
Annika Hjalmarsson   0768-79 27 62
Gunnar Alsmark   0722-51 68 51
Tatyana Muratova   0722-71 91 63
Angela Fransson        0761-70 81 11

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
CA Andersson

Upplaga
1400, sommarupplaga 2000 ex.

Nättidning
www.langasjo.se/traskoposten

Annonskostnad
  1/8 sida 200 kr      1/2 sida 800 kr
 1/4 sida 400 kr      1/1 sida 1 600 kr
 privat radannons  50  kr
Eftersom tidningen är registrerad som pe-
riodiskt utgiven tidskrift utan vinst-intres-
se och utgiven av ideell förening, kommer 
inte moms att redovisas eller faktureras. 
För hjälp med utformning av enstaka 
annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 200 kr och till utlandet 250 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  37
Vinter  v.  47

Läs Träskoposten på       
internet!

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

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

Tema i nästa 
nummer

Lin

Välkommen med bidrag! 
Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2020

 Manusstopp Utgivning 

Nr 1  13 febr          28 febr

Nr 2   30 april        15 maj

Nr 3  27 aug           11 sept

Nr 4  5 nov         20 nov

TACK!

Stort tack för den penninggåva som 
har skänkts till Träskoposten av 
Anna Carin Larsen.

Redaktionen

Hus och lägenheter i 
Långasjö

Mäklarhuset Nybro
076-645 19 00

1 ½ plans villa, 6 rok

Koppekull 204

585 000 kr
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Bevingat
Vilket vackert ord. Så lätt och luftigt. Så lockande för 
fantasin. Säkert är drömmen att kunna flyga likt en fågel, 
högt upp, långt bort, både uråldrig och djupt mänsklig. 
Försök att flyga med någon form av hemsnickrade vingar 
finns dokumenterade sedan tusentals år tillbaka. Från 
grekisk mytologi är berättelsen om Ikaros välkänd. En 
tragisk hjälte, som med vingar av vax trotsar sin fars var-
ningar, flyger för nära solen och störtar i havet.

Efter antiken, när kristendomen breder ut sig i Europa, för-
döms flygförsöken av kyrkan. Att kunna flyga uppfattas som 
högmod, en av de sju dödssynderna, och kopplas samman 
med magi och Satan.

Idag förknippas flygandet gärna med klimatångest. Men ser vi 
till enbart det tekniska har utveckling varit en succésaga. Allt 
ifrån det sena 1700-talets ballongfärder över till bevingade 
farkoster för glidflykt, till plan med propeller- och jetmotorer, 
för att idag handla om raketfärder ut i rymden. Vilken hiss-
nande resa! 

Detta nummer av Träskoposten består också av ett antal resor. 
Små för mänskligheten, men stora för oss Långasjöbor. Pelle 
Arnoldsson, son av socknen, blir stridspilot, sedan flygkapten 
i det civila. Angela Fransson reser till den helige Franciskus 
hemstad Assisi – han med fåglarna ni vet! ! Inte? Nåja, det är 
med Franciskus som med alla fåglar, fjärilar och insekter vi 
möter. I bästa fall kan vi deras namn, sällan eller aldrig något 
om deras sätt att leva. 

När jag läser de många inläggen lär jag mig verkligen något. 
Både om hembygden och om djurens allmänna beteenden. 
Bisamhällen, tamhöns, påflugna tjädrar, besvärliga granbark-
borrar, nya dagfjärilsarter, tranor i folktron, skyddsänglar att 
prata med - allt blir små resor in i vetandets värld. Men också 
till människorna i bygden med deras olika tankar och intres-
seområden.

Många nämner vikten av en god natursyn. Det gjorde den 
helige Franciskus också, redan i början av 1200-talet. För ho-
nom var naturen Guds skapelse. En känd legend berättar hur 
han predikade för fåglar, som då lät honom röra vid dem. Vid 
andra tillfällen skall han ha talat till fåglar; de verkade lyssna 
och tystnade när han bad dem detta.

Imponerande att han kunde få tyst på fåglarna. Tänk om man 
det kunde, när tranorna trumpetar utanför fönstret klockan 
fem på morgonen. Eller när nötskrikorna håller låda intill 
trädgårdens ”läshörna”. För att inte tala om Kanadagässen. 
Som de skriker och skitar ner!  

Detta får mig att tänka på de bevingade djurens hierarki i vårt 
medvetande och på ”Sällskapet Småfåglarnas Vänner”, bildat 
1869. För att uppfylla föreningens krav på ”en fågelvän” måste 
den ha ”en positivt laddad symbolvärld”. Lärkan låg naturligtvis 
bra till, liksom svalan, sommarens förkunnare. Till skillnad då 
från störiga typer som kråk- och måsfåglar.  

Fåglar representerar olika saker, något Elisabeth Bergs-
trand-Poulsen skriver om i sin bok ”Hök, får jag låna dina ving-
ar!” från 1940. De är luftens härskare. Men också en symbol 
för det overkliga, för dagdrömmar och längtan bort. I boken 
ser hon tillbaka på sin barndom, till en ramsa som hennes mor 
sjöng. Den liknade Rida ranka, men hade en annan text, som 
hon aldrig hört någon mer än mor sjunga. Nu på äldre dagar, 
boende i Danmark, får den gamla ramsan ett nytt liv, en djupare 
betydelse. Sista strofen lyder inledningsvis.

”När vi kom ut, så flög där en hök. Hök, Hök, får jag låna 
dina vingar? Vad ska du med mina vingar? Jag ska flyga till 
Köpenhamn”

Minnet väcker ”en rörelse, en häftig längtan – något outsägligt, 
närmast smärtsamt”, säger hon.

Elisabeth är glad öve att hon valde en hök. En snabb, smidig, 
uthållig fågel. Men! ”Jag bad alltså enbart om vingarna. Inte 
om näbb eller klor. I en tid, då det som lyfter räknas för intet 
– bara det som duger att slåss med accepterades – då ber jag 
åter trotsigt: Hök, får jag låna dina vingar!”

Gunnar Alsmark
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Vårkalendern
Mars 
4/3 kl 14.00 Dagledigträff  i Långasjö Sockenstuga

11/3 kl 14.30 Grundkurs i data i Klubbhuset

12/3 kl 18.00 Hembygsförening årsmöte i Café Stallet

18/3 kl 18.00 Naturvårdsförening årsmöte i Café Stallet

21/3 kl 10-14 Invigning Idealskog Vissefjärda

22/3 kl 15.30 Sockenrådets årsmöte i Sockenstugan

23/3  Filmfesten i Folkets Hus i Emmaboda

24/3 kl 19.00 Årsmöte Långasjö GoIF i klubbstugan

27/3 kl 12.30 Emmaboda Lunch Jam i Folkets Hus 

28/3 kl 20.30 Earth Hour Day ljusgudstjänst i kyrkan

April 
15/4 kl 14.00 Dagledigträff  i Långasjö Sockenstuga

18/3 kl 10 Invigning av Långasjös nybyggda växthus

18/3 kl 10-14 Öppen gård hos Långasjölamm 

18/4 kl 16.00 Ulvamospelet i Holken Yxanäs

18/4 kl 18.00 Bankrånarens son i Pingstkyrkan E-boda

19/4 kl 16.00 Ulvamospelet i Holken Yxanäs

22/4 kl 19.00 Ulvamospelet i Holken Yxanäs

23/4  Kulturtorsdag i Folkets Hus Emmaboda

24/4 kl 12.30 Emmaboda Lunch Jam i Folkets Hus 

24/4 kl 14.00 Konsert i Algutsboda kyrka

26/4 kl 16.00 Ulvamospelet i Långasjö Bygdegård

25/4  Träsko Cup Långasjö Idrottsplats

30/4 kl 19.00 Musik i Valborgsmässotid i kyrkan

30/4 kl 19.30 Elden tänds vid sjön

Maj 
3/5 kl 17.00 Kyrkans uppdrag och framtid i Långasjö

29/5 kl 12.30 Emmaboda Lunch Jam i Folkets Hus 

Juni 
15-18/6  Långasjö konst & kulturdagar 

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 41.

Välkomna till 
Årsmöte

Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Onsdagen den 18 mars 18.00

I Café Stallet, Vandrarhemmet

Eva Garami visar bilder från Långasjö
Vi bjuder på fika 

Välkomna!

Hagtornsfjäril i kvällsljuset. Foto Karen Deakin
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Odlingsprojekt 
Backegårdsvägen
Backegårdsvägen 3:58 i Långasjö är 
en öde tomt på ca 500 kvm som ägs 
av kommunen. 

Projektansökan har lämnats in och jag 
söker nu fler som är intresserade av att 
odla på denna plats. Själv har jag en 
treårig utbildning till odlingspedagog 
och är intresserad av trädgården som 
”klassrum”. 

Intresserade kan höra av sig till Bo på 
tel 0720 235 856.

Bo Bergstrand

Stort tack 
till er som bidrog till Sockenrådets 
lotteri vid Skördefesten 2019!
Det blev ett viktigt bidrag till våra 
omkostnader.

Vinsterna gick till:

Karin Arnell, Hemvävd trasmatta

Maritha Helgesson, Tavla av TC

Margareta Bengtsson, Litografi

Alfred Sjögren, Litografi

Weine Josefsson, Litografi

Anna Ståhl, Vattenkokare

Ros-Marie Jonasson, Vattenkokare

Jan Hagström, Regnmätare

Jörgen Jonsson, Boken om Ingemun-
debo

Margareta Bengtsson, Choklad

Tove Johansson, Presentkort

Weine Josefsson, Presenkort

Petronella Eriksson, Presentkort

Kerstin Hjalmarsson, Fågelholk

Marie Johansson, Fågelholk

Gullvi Dahllöv, Fågelholk

Långasjö Sockenråd
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Bättre en fågel i handen än 
tio i skogen - hellre nöja sig med 
lite som åtminstone är säkrat än 
sikta på mer med osäker utgång.

Sitta i samma båt - vara i 
samma belägenhet - ofta använt 
inom politiken för att vädja om enighet. Uttrycket, som åter-
finns i många språk, lär ha använts första gången år 96 i ett 
brev från den romerska kristna församlingen i Korint. Denna 
hade drabbats av inre stridigheter och brevskrivaren Clemens, 
biskop av Rom, framhöll att det var dumt av de kristna att 
strida inbördes - de satt ju i samma båt.

Angela Fransson

Bevingade ord och uttryck
Bevingade ord är i tal och skrift allmänt använda uttryck 
och talesätt, som kan föras tillbaka till en bestämd skrift 
eller bestämd person. 

Akilleshäl - en svag eller sårbar 
punkt. Efter den grekiske sa-
gohjälten Akilles, vars enda 
sårbara punkt satt i hälen. Akil-
les mor Thetis ville göra sin 
nyfödde son osårbar genom 
att doppa honom i den under-
jordiska floden Styx. Eftersom 
hon höll honom i hälen kom den inte i kontakt med vattnet, 
och hälen blev därför hans enda sårbara punkt. Akilles var 
en av grekernas största kämpar i det trojanska kriget, där han 
stupade träffad av en pil i hälen.

Anders - Anders braskar och julen slaskar - eller tvärtom. Gam-
malt folkrim med innebörden 
att vädret på Andersdagen, 
ursprungligen Andreas-dagen 
(30 november) avgör vädret 
vid jul. "Braska" betyder kna-
stra på grund av stark köld, så 
om det braskar på Andersda-
gen blir det följaktligen töväder 
vid jul. 

Tema 
i nästa 
nummer
Lin 
är inte bara en av världens äldsta kulturväxter. Den är också 
en av de mest användbara. Av spånads- och oljelin kan 
man göra de mest skilda saker; handdukar, lakan, örngott, 
trasor, dukar, servetter, gardiner. Klädesplagg som linnen, 
blusar, skjortor och strumpor, men också dopklänningar, 
brudskjortor och kyrkotextilier. Fiskeredskap, isolerskivor, 
linoleummattor, tapeter, linblånor för tätning av rörkopp-
lingar, linolja som ingrediens i färg och rostskydd, linfrö 
och linolja som livsmedel, hälsokost, naturmedicin, foder 
till hästar.

Linet tillhör i stort en svunnen epok, undanträngt av bomull 
och andra textilier. Ändå känns det som om lin och Lång-
asjö passar som handen i handsken. Gjord av lin, förstås. 
Gärna handsydd.

Några har säkert minnen och erfarenheter av linodlingens 
många moment, från fältets blå blommor till garn och tyger. 
Men för alla, oavsett ålder, ingår gissningsvis lin i en eller 
annan form fortfarande i vårt dagliga liv. 

Fundera. Spinn vidare. Berätta. 

Redaktionen
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Dvärghönans sommarbarn

En dag på försommaren höll en bonde i Långasjö på att 
plöja upp en mosse. Som han körde med traktor och plog 
där, märkte han, att ett fågelbo i det långa, torra gräset 
blivit helt förstört. Och där på marken låg nio vackert 
gröngula ägg och blänkte. Bonden förstod, att han inte 
skulle kunna bygga upp ett bo i närheten, som fågelmam-
man, var hon nu fanns, skulle godkänna. Därför stoppade 
han äggen innanför skjortan, där de låg i värmen tills han 
kom hem. Väl hemma lade han äggen under en av sina 
dvärghönor. Hon ruvade en dag, hon ruvade två och tre.

Och tänk! Redan den fjärde dagen kläcktes nio små kycklingar. 
Ja, så små var de inte, förstås. Och inte såg de väl ut som vanligt 
heller. Men det tänkte inte kycklingmamman på. Hon hade 
nämligen inte sett gräsandsungar förut. Det var nämligen små 
gräsänder i de nio äggen som bonden tagit hem. 

Det var först när kycklingarna - i hönans tycke - bar sig konstigt 
åt, som hon blev förvånad. Dom åt konstigt och inte ville de 
krafsa med fötterna och rota i marken hur hönan än visade och 
visade. I stället tycktes de outtröttliga i att promenera uppför 
ett par bräder och sedan - till hönans förskräckelse - plumsa i 
en vattenbalja och simma omkring där. Men när kvällen kom 
samlade hönan i alla fall ihop ungarna. Och när alla nio ungarna 
trängdes för att ligga under dvärghönan lyfte de faktiskt upp 
sin lilla hönsmamma i luften. På sensommaren var minsann 
gräsandsungarna lika stora som sin mamma. Utflykterna blev 
för varje dag allt längre. En kväll, här hönsmamman kallade, 
var ett par försvunna. Ett par dagar senare försvann ytterligare 
två. Och sedan försvann också de återstående. De hade den 
senaste tiden känt en sådan oro. 

Visst hade de haft det roligt med vattenbaljan, som det snälla 
husbondfolket ställt fram. Men de kände ju, att de måste till 
större vatten. 

Nu simmar de tillsammans med många andra grön-vit-blå-bru-
na fåglar över stora, mörka vatten. Och minnet av uppväxten 
försvinner i samma takt som vattnet bakom dem slätas ut. 

Husbondfolket förstår dem. Men de kommer alltid att minnas. 
sommaren när gräsandsungarna växte upp på gården. 

Och den lilla, lilla hönan med sin lilla, lilla hönshjärna, som 
trodde att det var hennes egna ungar. 

- Men det var visst bara sommarbarn, skrockar hon och krafsar 
i jorden. 

genom Karl-Gunnar Gunnarsson

Källa: Smålandsposten
Text Stefan Barck 
Foto Inger Sigfridsson

Emmabodadagen i Vissefjärda

Hjärtegalan hölls i Vissefjärdas föreningshus där ett ca 100 
personer deltog. Tillställningen började med en välsmakande 
middag och trevlig underhållning av bl a Internationella kören. 

Till årets Karl-Oskar och Kristina utsågs Fredrik och Emelie 
Holmevi från Hällasjömåla. De driver ett självförsörjande 
jordbruk enligt ekologiska principer. 

Bland nyblivna företagare uppmärksammades Lina Karlsson 
och Kim Hartman Åstrand, som driver en webbshop, Wille-
kulla med Skandinavisk lantlig inredning i Plaggebo.

Årets ambassadör var Alf  Johansson som driver Runes bensin 
och som nu genomför en stor satsning på biogas.

Britta Fransson

Det roligaste gräsandsungarna visste var att dyka och simma omkring i 
den lilla vattenbaljan som husbondfolket satt fram åt dem.

Fredrik och Emelie Holmevi.                                 Foto Björn Boode Lina Karlsson och Kim Hartman Åstrand              Foto Björn Boode
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Grundkurs i data 
för nybörjare

Fyra tillfällen med start 11 mars 14.30
 i Klubbhuset vid idrottsplatsen

Kursledare Bo Lind från Vuxenskolan

Anmälan senast 9 mars till
Barbro Krona 0471-500 04

Britta Fransson 070-317 57 44
Ingen avgift

Välkommen!

Långasjö Rödakors krets

ULVAMOSPELET
En stund i minnenas dal

lördag 18 april kl 16:00 och söndag 19 april kl 16:00 Holken Yxnanäs
onsd 22 april kl 19:00 i Holken Yxnanäs

 söndag 26 april kl 16:00 Bygdegården Långasjö

Biljetter förbokas hos Gunilla Johansson 070-514 99 08
Biljettpris 150:- inkl fika

Barn 0-6 år gratis 7-15 år 75:- inkl fika

Ulvamogruppen Långasjö          
Yxnanäs Hembygdsförening            

Föreningen Holken
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Bibblans bevingade krönika

Fördelen med träd utan blad är att man lättare ser de fåglar 
som kan sitta där. Tycker man att det är för kallt och trist 
att vara ute och fågelskåda kan man istället låna en bok. 

Brutus Östling tar magnifika fo-
tografier av fåglar, ofta på nära håll. 
Dessa foton finns samlade i flera 
böcker t.ex. Mellan vingspetsar-
na: bilder ur fåglarnas liv - från 
Öland till Antarktis.
 

I väntan på vårtecken kan man 
njuta av Min fjärilsbok av Stefan 
Casta och Emma Tinnert som 
har gjort de detaljrika illustra-
tionerna. Boken presenterar de 16 
vanligaste fjärilarna.

 

Ett annat bevingat djur som inte 
väcker lika stor förtjusning hos 
alla är fladdermöss. Men om man 
fascineras av dessa nattliga djur 
som inte är så lätta att beskåda, så 
kan man glädjas åt Fladdermöss i 
en värld av ekon av Johan Eklöf. 
Boken innehåller en mängd foton 
av olika slags fladdermöss.

Temat för detta nummer av Trä-
skoposten för också tankarna till 
en bok som jag nyligen har läst. 
Hönan som drömde om att fly-
ga av Sun-Mi Hwang. Är det en 
bilderbok undrar ni kanske. Nej, det 
är faktiskt en roman som anses vara 
en modern klassiker i författarens 
hemland Sydkorea. Värphönan 
Knopp bor på en gård och känner 
sig sliten. Hon längtar till ett liv 
utanför buren och vill ruva ett ägg 

och få en kyckling. Men det kommer inga ägg alls och bonden 
gallrar ut henne. Hon lyckas klara sig undan situationen med 
livet i behåll. Men Knopp accepteras inte av de andra djuren i 
ladugården och därför måste hon hitta en boplats i den vilda.

En dag upptäcker hönan ett övergivet ägg i en dunge. Hon 
känner att hon bara måste ruva detta ägg eftersom ingen annan 
kan ta hand om det. Ägget kläcks och Knopp är lycklig över att 
ha blivit mor. Hon försöker att återvända till gården eftersom 
hon vill skydda Lillen från faror. Fast där är inte heller säkert 
inser hon: han riskerar att bli vingklippt av bonden. Istället tar 
de sig till dammen en bit från gården. Nu gäller det att hålla 
koll på den utsvultna vesslan som smyger omkring i närheten. 

Knopp upptäcker att Lillen inte liknar henne, han är en and 
och kan både simma och flyga. De andra ankorna skrattar när 
de ser att hon tar hand om en andunge. De försöker övertala 
henne att låta Lillen bo med dem på gården, att han passar 
bättre där med dem som är av samma art. Men Knopp är 
envis, Lillen är hennes barn och han ska inte bli vingklippt. 
Så de lever tillsammans i frihet. Det är ett hårt liv men det ger 
också mycket glädje. Knopp är en stark och uthållig höna som 
gör allt hon kan för att skydda sitt barn. Jag tycker att det är 
en berörande berättelse om kärlek och hur hårt man ibland 
måste kämpa för att kunna leva som man vill. Hönan som 
drömde om att flyga är en bok som jag tror kan uppskattas 
av läsare i olika åldrar.

 

Till sist vill jag tipsa om en bilder-
boksklassiker. Örjan - den höjd-
rädda örnen av Lars Klinting. 
Kungsörnen Örjan vågar inte flyga 
högt som de andra örnarna, att 
flyga gör honom alldeles yr och 
svimfärdig. Den lilla kloka kungs-
fågeln får honom att steg för steg 
utmana sin rädsla - utan att han 
märker det själv!  

 

Marie Hinderyd 
Långasjö och Vissefjärda bibliotek 0471–249214
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Guldvingen
Min kusin Angela ringde mig för en liten tid sen och 
undrade om jag kunde bidra med några rader till detta 
nummer av Träskoposten då temat skulle vara bevingat. 
Jag har snart ägnat en hel yrkeskarriär åt att flyga kors och 
tvärs som trafikflygare, så jag kan förstå att hon tyckte att 
jag borde kunna bidra lite grann. Därför tänker jag berätta 
hur det gick till när jag själv blev ”bevingad”.

Jag har jobbat inom den civila luftfarten sedan 1984 och flugit 
ca 20 000 timmar, vilket motsvarar 2 år och ett par månader. 
Max passagerarantal har varierat från 20 till över 200 på de 
största flygplanstyperna. Hur många passagerare jag trans-
porterat genom åren kan jag inte ens gissa, men jag vet säkert 
att min första passagerare hette Ivar som också är min kusin.

Jag föddes 1957 och växte upp på gården i Lida tillsammans 
med mina 4 syskon. Mor och far hette Aina och Arnold Al-
fredsson. Säkert känner många av tidningens läsare till dem. 
Mitt första flygintresse väcktes nog när flygvapnets J35 Draken 
kom susande på mycket låg höjd över hustaken. Att det verk-
ligen var så låg höjd som jag kom ihåg det, kanske 10–20 m 
över hustaken, fick jag bekräftat senare i min flygarkarriär. När 
jag gick på gymnasiet i Kalmar fick vi göra arbetsplatsbesök 
på bl.a. F12. Efter det var jag verkligen sugen på att söka till 
flygvapnet som pilot.

Men att vilja bli pilot i flygvapnet är en sak, att bli antagen 
en helt annan. Jag insåg nog att det var ett smalt nålsöga som 
skulle passeras. Jag fick nej både en och två gånger. Men skam 
den som ger sig. Tredje gången gillt och jag var antagen till 
pilotutbildningen som reservofficer. Inte så tokigt eftersom 
reservarna fick en civil påbyggnadsutbildning där det ingick ett 
B-certifikat som krävs för att kunna jobba som flygstyrman. 
Det var generöst av flygvapnet att bekosta detta, men på så 
sätt hoppades man att flygbolagen skulle nöja sig med att an-
ställa oss reservare istället för de stamanställda piloterna som 
genomgick betydligt dyrare utbildningar.

Spänningen var olidlig när jag ringde min far under en tågluf-
farresa, och fick reda på att det låg ett myndighetsbrev från FV 
och väntade. Han fick klara order om att öppna det omgående 
varpå han meddelade att jag tyvärr hade kommit in. Han hade 
naturligtvis också sett de eländiga Drakarna fara fram runt 
skorstenarna och skrämt kreaturen. Han begrep nog vad som 
väntade mig, många unga män hade gått åt genom åren, så jag 
kan förstå att han inte blev överförtjust. Själv höll jag däremot 
på att svimma av lycka. Jag var igenom nålsögat. Men jag insåg 
ju att det låg en lång och krävande utbildning framför mig, så 
än var det för tidig att ropa hej.

Jag ryckte in till Krigsflygskolan F5 i Ljungbyhed i juli 1980. 
Där hade det utbildats piloter sen flygets barndom. Jag var 
23 år gammal och en av de äldsta bland aspiranterna. Tänka 
sig, man tyckte att man var gammal redan vid 23. Så man kan 
ändra uppfattning med åren. För att vi skulle bli motiverade 
till tusen fick vi redan efter någon vecka plocka ut vår flyg-
utrustning. Flygställ, kängor, hjälm, flygarhandskar och en 
halsduk som var vit. För oss gröngölingar betydde inte färgen 

något, men det tog inte länge innan vi fick veta bättre av de 
som inte längre var noviser. De som delade ut persedlar på 
förrådet hade ringa militära kunskaper. Vita halsdukar var till 
för generaler och stabspersoner. Gröngölingar som vi skulle 
naturligtvis bära grön färg. Snabbt var misstaget korrigerat och 
så var vi igång med första flyskedet som var 3 veckor långt 
och lite av en introduktion. Jag och ett par kurskamrater hade 
flugit lite innan, men för de övriga var det nog ett hisnande 
äventyr som började. Och nog blev det hisnande även för mig. 
Militär flygning går inte ut på att förflytta ett flygplan från en 
flygplats till en annan. Utbildningen syftar ju till att behärska 
en stridsmaskin i luften.

GFU kallas den grundläggande flygutbildningen och varar ett 
år. Efter att fått testa lite grann hur det känns att flyga vidtog en 
hel del allmän militärutbildning och flygteori. Därefter började 
skedet med propellerplan, skolflygplanet SK61 Bulldog. Vi fick 
lära oss starta och landa, navigera och hur radiokommunikation 
sker militärt. När våra lärare ansåg oss mogna hoppade de ur 
och vi fick pröva vingarna ensamma. De flesta som har körkort 
minns nog hur det kändes att ratta bilen ensam. Att spaka ett 
flygplan ensam för första gången har ytterligare en dimension. 
Det är inte bara lyckokänsla att få styra själv, det är en hel del 
nerver också. Man måste klara sig själv vad som än händer. 
Men lärarna visst naturligtvis vad vi klarade av och utsatte 
oss egentligen inte för några större risker. Efter den första 
EK-flygningen (EK=enkelkommando) var det dags att döpas 
in i aviatörernas glada skara. Bokstavligen skedde det under 
en välfylld vattenhink som var upphängd i en anordning där 
respektive flyglärare drog i ett snöre knutet i grepen, så att allt 
vatten omsorgsfullt hamnade över den trots allt lycklige eleven.

Nu var det dags att träna sig i diverse luftakrobatik, bl.a. i form 
av loopingar och rollar. Vi fick också börja träna att flyga i 
förband, d.v.s flyga tätt intill varandra med ca 10 m lucka. Så 
småningom var det dags att börja flyga jetflygplan. Efter nyår 

Pelle Arnoldsson. 
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fick vi utbildning på SK60 som är ett 2 motorigt skolflygplan. 
Allt gick i högre tempo och övningarna blev mer avancerade. 
Istället för att flyga runt lite i Skåne kring Söderåsen låg nu våra 
övningssektorer huvudsakligen över Småland. Flygplanet var 
utrustat med 2 motorer och piloterna hade varsin katapultstol. 
Detta gjorde SK60 till en mycket säker utbildningsplattform. 
Trots att planet gick dubbelt så fort som en SK61: a var det 
ändå i grunden enklare att flyga. Därför lät man efter noggrann 
utprovning flygeleverna sedan 1987 börja direkt på SK60 med 
lyckat resultat.

Ju mer vi flög desto skickligare piloter blev vi. Utbildning i 
avancerad flygning och i förband var genomförda. Även instru-
mentflygning ingick så att vi kunde flyga genom moln om det 
behövdes. När drygt ett år hade gått och närmare 200 militära 
flygtimmar hade avverkats kom så examensdagen. GFU var 
genomförd. Det var den 18 september 1981. Dåvarande chefen 
för FV, Dick Stenberg, kom personligen ner för att dela ut 
det efterlängtade förtjänsttecknet – den åtråvärda guldvingen 
som alla flygvapnets piloter bär på uniformen. Hela F5 var i 
feststämning. Våra anhöriga var inbjudna till evenemanget. Alla 
flygaspiranterna fick flyga en liten kort runda och försvann 
som en prick i horisonten. Våra nära och kära stod där som 
utropstecken och undrade var vi blev av. 

Men strax var vi tillbaka och ansträngde oss till det yttersta för 
att göra en så snygg landning som möjligt som bevis på vad 
vi lärt. Äntligen fick de med egna ögon se att vi kunde flyga 
SK60. Den som blev kursetta fick äran att flyga med självaste 
generallöjtnant Dick Stenberg i högerstol som passagerare. 
Jag blev självfallet inte kursetta så jag slapp. Inget att stå efter, 
säkert bara nervöst. Men i min civila karriär har jag fått flyga 
tusentals passagerare. Och det har bara varit roligt.

Ja så gick det till när jag blev bevingad med flygvapnets ”guld-
vinge”. För övrigt så har min lillebror också en guldvinge, men 
den har han köpt av märket Honda.

Pelle Arnoldsson

Från ett fågelperspektiv
Så länge som människor funnits på jorden har de drömt 
om att flyga. Nu kommer våra drömmar att bli verklighet. 
Den tekniska utvecklingen gör stora framsteg. Människ-
orna har fått egna vingar och kan själva se och visa andra 
hur sagolik vår natur är. 

Vingarna som vi nu kan använda heter drönare. Med hjälp av 
dem kan vi se i fågelperspektiv över Långasjö.

Långasjöborna Hanna och Patrik Jönsson är bevingade per-
soner. De har drönare som sitt stora fritidsintresse. De vill nu 
dela med sig så att alla kan njuta av de fantastiska vyerna som 
de fångar med deras drönare.

Tanja Muratova

Hanna Jönsson fångar 
miljön i Kalmar.

Långasjön 
blänker vackert 
från ovan.

Hanna och Patrik Jönsson gör en flygtur runt 
Långasjö från sin veranda.
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I kvällningen drog han den längs väggen med en ljuskägla 
bakom, som förstorade upp figuren till ett skräckinjagande 
monster. Är ni inte snälla barn kommer tranan och tar er!

Så berättade mor om tranan på Öland. Men hon förvandlade 
den stygga tranan till en snäll trana. (Inte olikt hustomten, 
som från att ställa till förtret för husfolket och skulle blidkas 
med söt gröt vid lagårdsdörren, så småningom blivit en allt 
igenom vänlig och snäll figur, vars uppgift är att ge alla snälla 
barn presenter.)

Jag vet inte om det på Öland fanns snälla tranor redan när 
mor var liten, och att hon tog den snälla tranan med sig till 
Småland och Långasjö. Eftersom vi inte hade någon tomte 
hemma, som kom med julklappar, fanns det plats för en trana 
som kom med godis! 

Tänk om det är sant att tranan kryper ner i vår skorsten och 
smyger omkring i våra rum för att hitta strumporna vi hängt vid 
sänggaveln och fylla dem med godis? Kan det verkligen vara så?

För säkerhets skull tar vi den största raggsocken och binder 
fast den vid sängen…. man kan ju aldrig veta……

Förr i tiden, när tranan bar ljus i säng, lät man barnen springa 
barfota runt huset i skymningen, för att träna de nakna fötterna 
Inför sommaren. 

Hallå!  hallå !  hallå ! - är tranan där?

Vi ringer till tranan. Far har sagt att handduschen i badrummet 
är en bra telefonlur. Dumt och fånigt, men OK. kanske det 
funkar……

Visst gjorde det!

Varje 25 mars låg det godis i de upphängda strumporna: tugg-
gummi, tablettask och apelsin-allt inköpt i Geijers diverseaffär!

Tranan är en hon. Hon kommer fortfarande med en hälsning 
till barnbarnen, men bara som ett handgjort vykort med tafflig 
handstil - men ändå ett kärt kom ihåg från sydöstra Småland!

Helena Thelin

Hallå! Hallå! Är Tranan där?

Så var julen slut med alla sina helgdagar: Julafton och 
julklappar, Juldagen och Jesusbarnet, Annandagen och 
släktkalas, nyår och fyrverkeri, Trettondedag jul och vise 
män, Tjugondag Knut och julen sopades ut. Vinter och 
skidbackar och nysopad is på sjön.

Nu är det jul igen och julen varar väl till påska?
Nej, det var inte sant, för där emellan kommer……fastan!
….. men mitt i fastan glimrar det till: Marie bebådelsedag, 25 mars!

I kyrkan berättas det att ängeln Gabriel kom till Maria, den 
unga flickan i Nasaret. ”Maria, var inte rädd. Du ska föda Guds 
egen son och han ska heta Jesus.”

Vårfrudagen kallas denna dag också. Vår fru är ett gammalt 
namn för Maria. Uttalar man Vårfrudag lite slarvigt blir det…
våffeldag. 

När Maria får besök firar man med våfflor, sylt och grädde- 
wow! Marie bebådelsedag – Vårfrudag – våffeldag – Kärt barn 
har många namn.

Just denna dag tittar vi upp mot himlen och konstateraratt 
ljuset, våren har kommit! Flyttfåglarna återvänder. Tranan 
kommer tillbaka efter vintern och slår sig ner vid vattenbrynet 
i Ekeboryd och vid Harebosjön.

På Öland och i sydöstra Småland får denna dag ett fjärde 
namn: Trandagen.
På 1500-talet sa man: ”Tranan bär ljus i säng.”  Det betydde att 
solen höll sig kvar längre på himlen nu på våren. På vissa håll 
ansågs det viktigt att jaga barnen, och även tjänstefolket, tidigt 
i säng för att spara på talgdankarna (ljusstumparna).

Mor bodde på Öland i ungdomen och tog intryck av seder 
och traditionerna därifrån. Min morfar var kyrkoherde i 
Glömminge och det bästa med Öland var för honom alla rara 
blomster. Favoritblomman var Ölands solvända, den lilla ljuva 
gula på den karga alvarmarken. Han var konstnär också, och 
på Tranafton klippte han ut en trana i tjockt papper. 

Tranan bär ljus i säng.

Hälsning till barnbarnen.
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Älskar att fotografera
Mitt namn är Karen Deakin och jag fyller 52 år i år. Jag är 
född i Nottingham i England och flyttade till Sverige 1988. 
Nu bor jag i Ingemundebo med min sambo Torgny och 
våra två barn Troy och Fay samt våra sällskapsdjur. 

Mitt fotointresse började i 20-års åldern. Jag fotade barnen 
mycket när de var små. Sen tappade jag intresset ett tag tills 
jag skaffade ett Instagram konto och lärde känna en annan 
fotointresserad som jag är mycket ute och fotograferar med. 
Hon hjälpte mig att hitta en bra systemkamera som jag sällan 
lämnar hemma när jag ska ut i skogen dagligen med vår hund. 
Jag älskar att fota djur och natur i olika årstider, gärna makro 
bilder på fjärilar och blommor.

Karen Deakin
Källa
Instagram #Ingemundebo

En hagtornsfjäril på ängen 
i Ingemundebo.

En amiral  i Sofiero slottsträdgård.Jag och min fotovän Jenny Mårtensson.                     Foto Barometern

 
Karen Deakin.

Citronfjärilen.

Nyckelpigor på blåsippor är 
ett favoritmotiv under våren.

Macrobild på sommaren.
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Granbarkborren 
– en bevingad marodör
Sommarvarmt väder med sol från klarblå himmel – kan 
det vara bättre? Absolut! Värme och torka ökar risken 
för skogsbränder, för sjunkande vattennivåer i våra sjöar, 
för sinande vattentäckter, sämre skördar, missväxt - och 
skogsdöd.  

Bevingad marodör
Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra 
granskogar. Den är ganska oansenlig, bara 5 mm lång, men 
gnagande god. Förökningen sker genom att hanen gräver sig in 
genom barken på en gran och gör en så kallad yngelkammare 
under barken, där parningen sker. Honan gräver sedan en eller 
flera gångar ut från yngelkammaren. Där lägger hon sina ägg 
och efter kläckningen gör larverna egna gångar vinkelrätt mot 
den ursprungliga gången. På detta sätt uppstår det för arten 
karakteristiska gnagmönstret på träd direkt under barken. 

Signifikativt är också att varje larvgång blir större ju längre ut 
man kommer. Detta beror på att larven växer och utvecklas 
fram till den blir en flygfärdig insekt. Varje larvgång avslutas 
följaktligen med ett utflygshål.

Granbarkborren är som sagt en svår skadeinsekt på gran. Den 
angriper främst försvagade granar men även obarkat timmer 
kan bli angripet. Därför är det viktigt att obarkat virke inte får 
ligga kvar i skogen alltför länge. I samband med stormfällning 
av granskog kan massförökning av granbarkborre ske och då 
finns risk för att även friska träd angrips.

Till granbarkborrens försvar ska tilläggas, att de träd den dödar 
utgör livsrum för en lång rad organismer under många år. En 
klen tröst för alla skogsägare, som kan räkna med stora för-
luster soliga och torra sommar som den vi hade förrförra året.

Stressade träd
För många Långasjöbor är granbarkborrens framfart ett 
återkommande samtalsämne. Till och med Sveriges konung 
berörde problemet i sitt nyårstal inför år 2020. För att få veta 
lite mer om denna skadeinsekt vänder jag mig till skogskonsu-
lent Gösta Karlsson i Sibbahult, som sedan 1980 varit anställd 
på Skogsstyrelsen i Nybro. Än längre, 48 år närmare bestämt, 
har han varit ”Dacketrampen trogen”, för att citera en artikel 
i Barometern från i höstas. Här handlar det om olika långa 
motionslopp på cykel för hela familjen, arrangerade av Korp-
föreningen i Emmaboda.  

Vi börjar vårt samtal om ”de döda granarnas värld” med att 
titta i Skogsstyrelsens broschyr från februari förra året. Inled-
ningsvis konstaterar man där, ”att granskogen sommaren 2018 
var så stressad av torka att granbarkborrarna kunde föröka sig 
extremt effektivt och döda cirka 2.5 miljoner kubikmeter gran 
bara i Götaland.”

Gösta berättar att granbarkborrens angrepp har ökat med åren, 
delvis beroende på ett alltmer ensidigt skogsbruk. Längre till-
baka fanns en större variation i landskapet. Då var det gott om 
åker och äng och löv- och barrträdsområden avlöste varandra. 
Senare års forskning har visat hur viktig en s.k. doftdiversitet 
i skogen är. Baggarna skyr doften av lövskog, så bara genom 
att låta en del lövträd få stå och växa till sig bland granarna 
uppnår man en skyddande effekt (Bill Hansson).    

”Friska granar har också ett eget, effektivt försvar”, säger Gös-
ta. ”De kväver helt enkelt sina angripare i giftig, kletig kåda.”

Gösta Karlsson i Sibbahult.

Försättsbladet till Skogsstyrelsens broschyr från februari 2019.

Minst 2,5 miljoner kubikmeterskog har drabbats av granbarkborren.
                                                                               Bild Petra Frid/TT



Träskoposten nr 1 2020 15

Stoppa borrarna
Vid sidan av lagtillsyn, dvs. att regler och förordningar efter-
följs, är information och rådgivning en viktig del i Skogsstyrel-
sens arbete. ”Vi samarbetar mycket med skogsföretagen, men 
också med enskilda markägare”, säger Gösta. ”Jag har också 
återkommande skogsdagar/skogskvällar kring olika teman, så 
att alla som jobbar i skogen får samma information. En tidig 
och samordnad bekämpning kan ge mycket bra effekt. Men 
det handlar också om en avvägning mellan bekämpning, skogs-
produktion och miljöhänsyn, och för det behövs kunskap.”   

Konsten att läsa sin skog
Under maj-juni, varma år även juli-september, angriper gran-
barkborren nedsatta levande granar. Om det är rikligt med 
granbarkborrar angrips även friska granar. Angreppen syns 
på det rödbruna gnagmjöl som rasar ner och lägger sig runt 
stambasen, efter hand påfyllt av döda barr. Hackspettfläkt bark 
uppe i kronan kan också annonsera angrepp.

Det kan ta ett par månader innan kronan vissnar, men då har 
oftast barkborrarna redan lämnat trädet. I förebyggande syfte 
ska man kolla äldre och medelålders granbestånd, särskilt 
vid soliga hyggeskanter, torrare backar, nära förra säsongens 
barkborreangrepp och gran på före detta jordbruksmark. 
Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, 
men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador 
från maj till augusti.

Under senare år har man också börjat använda drönare, som 
ger bra översiktsbilder på begränsade, lite svårtillgängliga 
markområden. Från platsen där man står kan de tryggt flyga 
iväg cirka 500 meter i olika riktningar, förklarar Gösta. Kame-
ran kan förses med olika filter, som i preventivt syfte kan visa 
misstänkta färgförändringar i skogsbeståndet. Minneskortet i 
drönaren läggs sedan över till datorn för vidare analys.

Bekämpning
Sök och plock är en metod för att bekämpa granbarkborrar. 
Den går ut på att söka upp angripna granar och plocka bort 
dem från skogen och/eller oskadliggöra deras avkomma innan 
den nya generationen är färdig att lämna träden.

Man börjar med att leta efter färska vindfällen. När svärm-
ningen inleds, vilket vanligen sker under första hälften av maj, 
beroende på temperaturen, söker man efter gnagmjölshögar 
på virket. Barken skärs upp med en kniv, så man blotlägger 
modergångarna med sina äggfickor och de små larverna, som 
äter sig fram under barken. Nästa steg är att barka av all bark, 
även på undersidan, runt hela stammens mantelyta. Då torkar 
larverna ihjäl inom ett dygn, eller blir uppätna av småfåglar 
och myror.

En annan metod är s.k. avverkning av riskbestånd. Här handlar 
det om ett granbestånd som redan förra säsongen hade skador 
av granbarkborre, eller har mycket korta toppskott och glesa 
kronor. Ofta står sådana bestånd på mark som egentligen är för 
torr eller för blöt för att granen ska trivas. Syftet med avverk-
ningen är att minska tillgången på särskilt lättangripna gran-
bestånd i landskapet, samt att rädda virkesvärdet i beståndet.

Ytterligare ett sätt att bekämpa granbarkborre är att använda 
feromonfällor. Metoden kräver förberedelse i mycket god tid, 
samt att den tillämpas inom stora sammanhängande arealer 
på helst 1000 hektar. I Långasjö socken är det någon enstaka 
skogsägare som håller på med detta.

Dofter i skogen
Avslutningsvis väljer jag att knyta an till Bill Hanssons artikel i 
ett tidigare nummer av Träskoposten med just rubriken ”dof-
ter i skogen”. Där kan de som är intresserade få en fördjupad 
beskrivning av samspelet mellan skogens träd och insekter, i 
hög grad baserat på kemiska ämnen; dofter, smaker och olika 
försvarssubstanser. I denna artikel har jag med sakkunnig hjälp 
av Gösta Karlsson valt att fokusera på en enda skadeinsekt 
granbarkborren. Det finns förstås också andra, t.ex. tallstekeln. 
Men, som Bill Hansson påpekar. Det är viktigt att komma ihåg 
att 99% av insekterna är nyttiga och nödvändiga för skogens 
ekosystem och för att ha en frisk och levande skog.

Gunnar Alsmark

Källor
Träskoposten nr 3 2017. Bill Hansson Dofter i skogen.
www.skogvardsstyrelsen.se/granbarkborre

Drönare med avancerad kamerateknik används alltmer  
för att bedöma skogens tillstånd.

Översiktsbild från en drönare som visar döda och angripna träd.



Träskoposten nr 1 202016

Kom till Långasjö! 
Det är här det händer!
18:e april är det sedvanlig Öppen gård hos Långasjölamm. 
Strax innan jul ringde Carle-Johan  Sandberg på Långasjö 
Växthus till mig och frågade: Tycker du att vi ska köra 
min invigning av nybyggda växthuset samma datum som 
du har Öppen gård? Självklart! blev det självklara svaret. 

Som företagare på landsbygden är samarbeten en viktig och 
naturlig del i våra verksamheter. Och delad glädje är ju som 
bekant dubbel glädje! Så skriv redan nu in lördagen efter påsk 
i era almanackor. Då blir det mycket som händer i Långasjö.

Öppen gård hos 
Långasjölamm 
blir i år större än vanligt 
med flera härliga utställare 
på temat ”Småskalig odling”. 
Dessutom blir det bokre-
lease. 
Jag är så stolt över att Isaberg 
bokförlag den 18:e april släp-
per min andra bok om livet på 
en bondgård i Långasjö. Förra 
boken hette Tekla och fåren. 
Denna bok har titeln Malte 
och traktorn. Isaberg bokförlag 
kommer att finnas på plats om 

man vill träffa dem, köpa deras böcker om småskalig odling 
eller kanske har en bokidé. 

Givetvis finns flera barnaktiviter, både nya och sådana som 
varit med alla åren, massor av söta lamm att klappa, café, 
musikunderhållning och så klart möjlighet att köpa lunch 
från Voxtorpsgårdens KRAV-mat. Min bror Jonas och hans 
fru Karin känner sig som hemma i Långasjö och har blivit ett 
uppskattat inslag på både Öppen gård och Långasjö Skördefest. 

Invigning av nybyggda växthuset
Karl-Johan Sandberg har slitit hårt för att komma dit han är 
i dag med ett splirrans, nybyggt växthus färdigt att invigas 
18:e april. Efter diverse oförutsedda händelser är nu det stora 
bygget äntligen klart. Vilken utveckling för Långasjö Växthus 
AB med mer än dubbelt så stor odlingsyta.  

Och vilken tillgång för oss i Långasjö med omnejd att ha detta 
i vår by. Dagen startar med en högtidlig bandklippning intill 
växthuset av självaste kommunalrådet Johan Jonsson kl 10.00. 

Idealskogs hoppborg för alla barn kommer stå uppställd och 
Carle-Johan  har ordnat så att flera av hans leverantörer till 
Växthuset finns på plats. Det kommer vara regelbundna guid-
ningar runt i växthusen och humlorna, tomathusens biologiska 
bekämpare, finns att se. 

Ironiskt nog kommer växt-
husen vara så fulla av växter 
att det kommer behövas slås 
upp ett separat tält för kaffet 
till alla besökare. 

Med enbart några hundra me-
ter mellan våra företag är vår 
förhoppning att alla gäster och 
besökare passar på att besöka 
båda våra event. 

Att det skulle vara händelselöst på landsbygden – ja, det vet vi 
ju alla att så inte är fallet. 

Varmt välkomna till ett Långasjö som sjuder av liv!

Malin L Gunnarsson

Terrassens       
trädgårdstjänst

Utför beskärning av fruktträd, plantering 

och skötsel av perenner och buskar

Bo Bergstrand 
Kyrkvägen 11 

Långasjö.   0720 235 856
Innehar F-Skattsedel

Nya Växthuset prunka av grönska och vara färdigt för invigning 18/4.

Omslaget till Malins nya bok 
Malte och traktorn.

Gården på lite avstånd. I år är det Öppen gård hos Långasjölamm för 
åttonde året i rad.

Tekla med ett lamm. 
Öppen gård hos Långasjölamm 
den 18/4 mellan 10.00-14.00.



Träskoposten nr 1 2020 17

Livsviktiga och fantastiska

Egentligen hade jag velat skriva om guldögonsländor. Ni 
vet de där grönvingade insekterna som på våren plötsligt 
finns överallt runt fönstren och som har rykte om sig att äta 
tapeter, men jag hade inga fotografier som passade sig i den 
här publikationen. Jag hade bara fotografier på guldögonslän-
dor som förförts av stearinljusens paralyserande sken. Ingen 
vacker syn. Men, om jag hade skrivit om guldögonsländor 
hade jag nämnt att de är livsviktiga och fantastiska. Larverna 
äter nämligen ofantliga mängder bladlöss vilket är perfekt i 
ekologiskt jordbruk.

En annan insekt vars 
larver också festar loss 
på bladlöss är f lytt-
blomflugan. Det finns 
omkring 350 olika arter 
av blomflugor i Sverige 
och den här sorten ut-
märker sig genom att 
flytta söderut över vin-
tern. Flyttblomflugan 
är inte kräsen utan pollinerar alla möjliga blommande växter 
både på marknivå och högt upp i träden. En sak som fascinerar 
mig med blomflugor är att de kan stå precis stilla i luften och 
spana in med sina stora ögon. Ibland precis i min ögonhöjd, 
som om vi tittade på varandra.

Precis som flyttblomflu-
gan är Humlebaggen 
en insekt som låter sig 
studeras noga. Den sit-
ter ofta på samma växt 
under en ganska lång tid 
och smaskar i sig pollen. 
Den räknas till de polli-
nerande skalbaggarna så 
den bidrar alltså till den biologiska mångfalden. Det är inte så 
svårt att lista ut varför den kallas som den gör. 

Gullvivefjärilen har 
ett namn som avslöjar 
vilken växt som upp-
skattas mest. Det är en 
ganska liten fjäril som 
trivs i hagmarker som 
inte betas för hårt och 
där det också finns gott 
om gullvivor. Den lär 
lokalt vara rätt så vanlig i östra Småland, men sällsynt i resten 
av Sverige. Tänk vad viktigt det är att bevara rätt förutsättningar 
för att just den här fjärilen ska kunna finnas.

Smålands nationalinsekt är bålgetingen. Den har tidigare 
funnits med på rödlistan men verkar nu frodas och må bra i 
Sverige. Det är en lugn och snäll jätte utifrån ett mänskligt per-

spektiv, däremot dödar 
den gärna andra geting-
ar och lever på alla möj-
liga småkryp och även 
trädsav. Bålgetingen gil-
lar gammelskog där den 
bosätter sig i trädhålor, 
men annars är den inte 
så värst kräsen utan kan 
ta över fågelholkar eller bygga bo i husväggar.

I anslutning till sjöar och 
vattendrag finns det nästan 
alltid sländor av olika slag. 
Flicksländan är en av alla 
sorter. Som vuxen slända 
lever den bara några veckor. 
Innan dess kan den ha levt 
som vattenlevande nymf  i 
upp till flera år. Nymferna 
är en viktig föda för sjöfåg-
lar och fisk och sländorna 
fångas av främst falkar och 
strandnära sångare. Både 
nymferna och sländorna i 
sin tur är skickliga jägare.

Sist vill jag också näm-
na schlagerf lugan 
med sin fantastiskt 
grönskimrande blanka 
kropp och sitt ljudliga 
surrande. Det latinska 
namnet är Lucilia Se-
ricata och på engelska 
kallas den Green bottle 
fly. Vackra namn på en 
vacker insekt. Har du 
aldrig hört talas om schlagerflugan? Det kan bero på att jag 
har hittat på det namnet för att ge lite mer rättvisa åt detta 
naturens eget smycke. Inom läkarvetenskapen har man förstått 
hur viktig den här flugan är och använder larverna i läkande 
syfte. Jag nämner här varken det svenska namnet på flugan 
och heller inte vad den gillar mest att äta. Passa på att njuta av 
hur fin den ser ut!

Samtliga fotografier har jag tagit på en ö i sjön Törn, där det 
finns gammelskog, lagom betad mark, gullvivor, blommande 
fruktträd, fågelholkar, stenmurar, död ved, fladdermöss och 
ett rikt fågel- och insektsliv. Miljöer som denna är livsviktiga 
och fantastiska. Låt oss ta vara på det!

Jenny Arvidsson
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Året med bisamhället
Visste du att varje arbetsbi har flugit omkring 16 mil, 
besökt tusentals blommor och vardera producerat cirka 
ett halvt kryddmått honung för att ge dig en burk honung 
som väger 500 gram? Tillsammans har de bin som arbetat 
med din honungsburk flugit 2,5 varv runt jorden och be-
sökt 2,2 miljoner blommor! Nu ska du få följa med på en 
spännande resa genom bisamhällets årstider. Välkommen 
på besök hos drottningen och hennes hov!

När vi skriver texten är det februari och bisamhället sover 
fortfarande. Bina sitter i vinterklot. Det innebär att de sitter 
tätt tillsammans med drottningen i mitten för att hålla vär-
men. Ju kallare, desto tätare sitter bina i klotet. Bina följer den 
meteorologiska definitionen av årstiderna, det vill säga de 
anpassar sig efter dygnets temperatur. Så länge det är omkring 
8–10 grader är det vinter för bina. Under vintern får bina sin 
näring från vinterfodret som de fått under hösten. Vanligt 
förekommande vinterfoder är sockerlösning kombinerat med 
resthonung av lägre kvalitet som blivit över efter sommarens 
produktion. Det är viktigt att vi inte stör bisamhället under 
vintern, det kan orsaka att de tömmer tarmen inne i kupan 
och det kan göra dem sjuka. 

Till våra trakter kommer våren oftast någon gång i mars. När 
solens första strålar värmer kupan är det dags för rensnings-
flygningen. Bina tar då sin första flygtur för året för att rensa 
tarmen. Detta pågår under några dagar om vädret tillåter. Allt 
som blänker i naturen stimulerar binas tarmreflex, så det kan 
vara bra att förvarna grannen som tänkt tvätta bilen eller hänga 
tvätt på tork. De bruna fläckarna från bina kan nämligen vara 
mycket svåra att få bort! När dagarna blir längre sätter också 
drottningen igång att lägga ägg och i takt med att bisamhället 
känner att naturen håller på att vakna ökar hon sin ägglägg-
ning. Med detta kommer också ett ökat behov av pollen så att 
arbetsbina kan producera fodersaft. Foderförbrukningen ökar 
kraftigt då värmen behöver hållas till omkring 35 grader runt 
ynglen. Som biodlare kan vi behöva stödfodra bina under våren 
beroende på hur mycket nektar som finns att tillgå.

När våren kommit och bina har gjort sin första flygning behö-
ver vi kontrollera att de har de bra. De gör vi genom att kolla 
i lådorna så att bina täcker alla ramar och det finns ägg och 
friskt yngel i olika stadier. Då är allt som det ska. Drottningen 

behöver under våren allt mer plats för sin äggläggning och det 
är alltid en balansgång när det är dags att ge bina mer utrymme. 

Om det blir för trångt kan de börja svärma. Bin svärmar för 
att de vill föröka sig och hitta mer utrymme att bosätta sig på, 
det är deras naturliga instinkt! För oss biodlare innebär det 
dock att samhället går ner i styrka och honungsskörden blir 
mindre. Det finns många saker en biodlare kan göra för att 
samhället ska bli mindre svärmbenäget, man avlar också bin 
så att de inte ska vilja svärma lika mycket. Men när bina väl 
bestämmer sig för att svärma är det bara att göra det bästa av 
situationen. Det är egentligen ett ganska spektakulärt skådespel 
de bjuder på när de flyger ut och surrar högt i luften ovanför 
kupan! Oftast sätter de sig sedan på en plats ganska nära kupan 
med drottningen i mitten av svärmen. Då är det bara att gå dit 
och hämta hem dem igen, om de inte satt sig för högt upp i 
ett träd vill säga. Annars ruskar eller borstar man ner klungan 
i en låda, tar med dem hem, slår ut dem på en bräda utanför 
kupan och låter dem krypa in igen. Då tror de att de har hittat 
sitt nya hem och förhoppningsvis är de sedan tillfreds.

För att vi ska få någon honung av bina sätter vi en så kallad 
skattlåda på kupan. Den sätter vi på när samhället har fyllt yng-
elutrymmet. Mellan yngelrummet och skattlådan lägger man 

 
Vinterklot.

Infångning av bisvärm.

Första flygningen på våren.
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ett spärrgaller som hindrar drottningen från att komma upp i 
skattlådan. Däremot kan arbetsbina enkelt komma igenom med 
sin nektar för att lagra honungen i skattlådan. Sedan fortsätter 
vi att bygga på med skattlådor efter hand, bina fyller upp dem 
med honung. De bin som drar in honung kallas arbetsbin, 
de är alla honor och alltså systrar. Arbetsbina lever bara 4–6 
veckor så det är flera generationer systrar som arbetar under 
en säsong. De gör då en heroisk insats med att samla in nektar 
under sin livstid, tills de till slut faktiskt flyger sönder sina ving-
ar. Hanbina kallas drönare. Deras huvuduppgift är att para sig 
med nya drottningar och efter parningen dör de. Arbetsbina 
utvecklas i olika stadier där de har olika arbetsuppgifter. Först 
är de putsbin som städar cellerna så att drottningen kan lägga 
ägg. Sedan blir de ambin som matar de nykläckta larverna. 
Efter det blir de byggbin som bygger ut vaxkakorna och efter 
det vaktbin för att vakta vid kupans ingång. Efter omkring 3 
veckor övergår de till sin sista uppgift och blir dragbin. Det är 
då de hämtar nektar, pollen och vatten till samhället.

Under juni – juli är det skördetid för honungen. Nu har nektar 
från miljontals blommor samlats in. Fram till midsommar eller 
början av juli ökar bisamhället i styrka genom att drottningen 
lägger inte mindre än 2000 – 3000 ägg om dagen! Det är också 
då det blommar som mest och bisamhället fyller på sitt förråd. 
Vi brukar skatta, som det heter när man skördar honungen, 
första gången vid midsommar. Det är ett bra sätta att öka 
produktionen då man sedan kan sätta tillbaka ramarna till bina 
och låta dem fylla på sitt förråd en gång till. 

Får att få ut honungen ur biramarna tar man först bort vaxlock-
et som täcker den. Sedan slungar man ramarna i en hunungs-
slunga. I slungan roterar ramarna och centrifugalkraften gör 
att hunungen slungas ut. Den rinner sedan ut genom en kran 
i slungans botten och efter det silar vi den i en grovsil och två 
finsilar. Nu har vi fått en flytande, nyslungad honung. 

I Sverige kristalliserar honungen normalt efter ca 2 veckor, 
den blir då hård och får en sockrig konsistens som inte är så 
angenäm. För att få den slät och len behöver vi därför röra 
eller ympa honungen. Vill man röra sin honung rör man i 
den med en stor slev eller liknande varje dag under kristal-
liseringsprocessen. Vill man istället ympa sin honung, som 
vi brukar göra, så tar man lite av en honung med fin kvalitet 
från tidigare år och blandar den med årets honung. På så sätt 
påskyndar man på ett naturligt sätt kristalliseringsprocessen och 
kan också välja storlek på sockerkristallerna. Ju slätare honung 
från föregående år desto slätare honung även detta år! Sedan 
tappar vi honungen på burkar och låter den stå svalt i ungefär 
14 dagar tills den har stelnat.

När hösten kommer och det inte finns lika mycket nektar för 
bina längre är det dags att förbereda bisamhället för vintern. 
Yngelrummet ska minskas ner, de ska få nya vaxkakor att 
sitta på och den sista honungen ska skattas. Vi behöver också 
behandla samhället mot varroakvalster, som är mycket vanligt 
hos honungsbin, och så behöver vi fodra in bisamhället med 
sockerlösning. 

För att bisamhället ska få en bra övervintring är det viktigt 
med friska vinterbin. De bin som ska övervintra tillsammans 
med drottningen är de arbetsbin som föds under slutet av 
sommaren, från slutet av juli och en månad framåt. Vinterbina 
behöver vara tillräckligt många, ha god tillgång till pollen och 
vara skonade från varroakvalster. Vinterbinas uppgift är sedan 
att mata upp nya bin som nästa vår ska ha styrkan samla in ny 
nektar till samhället. 

Både vildbin och honungsbin är viktiga då de pollinerar träd 
och växter. Utan glada bin blir skörden lidande. Så vad kan du 
göra för att våra bin ska trivas och så bra som möjligt tillsam-
mans med oss människor? Till exempel kan du vänta någon 
extra vecka med att klippa gräset när det är fullt av vårblommor 
så att bina hinner festa på blommornas nektar och pollen, eller 
du kan se till att odla goda ängsblommor på en del av din tomt 
som du lämnar orörd.

Gustav Jeansson och Sara Loelv

Du kan följa oss på Instagram 
honung_fran_sibbahult eller Fa-
cebook Honung från Sibbahult.

Bi som hämtar pollen tidig vår.

 
Bikupor på sommaren.

Upptappning av honung. Nyslungad honung.
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Minnen från en Träsko

Träskoposten får mig att tänka på tofflor, träskor, trä-
bonnar, tollor. Nu har jag städat på vinden och där fanns 
farfars gamla träskor. Han var toffelmakare, träskomakare 
i Skåne.

Redan i början på 1900-talet startade min farfar Nils Björnsson 
tillverkning av träskor och toffelbottnar för hand. Tillverk-
ningen fortsatte med några av sönernas hjälp en tid och med 
samma tillvägagångssätt. Men sonen Birger och hans bröder 
hade andra tankar och önskemål. Efter en tid byggdes en ny 
lokal och en ångmaskin inköptes. Nu började en maskinell 
tillverkning av toffelbottnar. Bröderna hjälptes åt att hålla ma-
skinerna i trim och produktionen förbättrades. År 1945 utbröt 
brand i ångmaskinen och hela byggnaden blev lågornas rov. 

Min farfar fortsatte med att spika tofflor och det ni ser på 
bilden är en del av hans produktion. Själv fick jag mina först i 
1-års åldern och har sedan dess gått i tofflor.

Jan-Erik Björnsson

Mina första träskor.

Farfars gamla träskor.

Valborgsmässofirande

Traditionsenligt Valborgsmässofirande 
vid Långasjön 30 april

 Programmet börjar i kyrkan kl 19.00
 19.00 Musik i Valborgsmässotid 
 19.30 Elden tänds
 Kören sjunger in våren

Lotteri med goda vinster och korvförsäljning
Välkomna!

    
     Långasjö Rödakorskrets
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Sissi, som tar över verksamheten, bor i Arpemåla, några km 
från Långasjö Vandrarhem, där familjen har ett eget ställe. När 
hon fick se i Träskoposten, att Vandrarhemmet i Långasjö sökte 
en ny föreståndare, kände hon, att detta var ju hennes dröm! 
Ända sedan hon påbörjade sin 3-åriga utbildning i hotell- och 
restaurangbranschen, vid 16 års ålder, har hon drömt om att 
driva ett eget litet företag inom sitt gebit. 

Sissis väg till Vandrarhemmet i Långasjö har gått från 
Tyskland, där hon utbildade sig i branschen, studerade svenska 
och innehade olika arbeten inom hotell- och restaurang, tills 
drömmen om ett hus på landet förde henne och hennes familj 
till Sverige. Året var 2009. Efter några år i Mariannelund, med 
jobb på hotell, restauranger och vandrarhem, flyttade familjen 
till sitt drömställe i Arpemåla. Det var så sent som 2019. Där 
fanns vad de behövde: ett bra hus, ett stall till åsnorna, natur, 
en viss avskildhet, men ändå nära till det mesta. Sommaren 
2019 jobbade Sissi på Korrö och där låg Träskoposten och 
väntade med sin lockande annons.

Sissi går in i sin nya uppgift med öppna ögon. - Jag vill 
fortsätta med Evas koncept. Jag ser fram emot att möta mina 
gäster. Om gästerna blir nöjda, så är jag nöjd. Det finns många 
stamgäster, som bokar in sig på Långasjö Vandrarhem. De vill 
ha det som det brukar vara. Jag fortsätter med frukostservering 
och Caféverksamhet.

- Jag trivs med att vara min egen och få utforma arbetet själv. 
Kanske kommer min tyska bakgrund att märkas. Bl a tänker 
jag lansera tyska bakverk. Tyskar är mycket fikaglada och älskar 
stora, rejäla bitar av "Kuchen und Torten". 

Sissi talar utmärkt svenska, men har tyska som sitt modersmål. 
Hon har också kontakter i Tyskland, och räknar med att kunna 
marknadsföra Långasjö och vandrarhemmet genom dem. 

Vi hälsar Sissi välkommen och önskar henne all lycka i sin 
nya uppgift. Tryggt också, att Eva finns kvar som "backup", om 
det skulle behövas. Vi håller utkik efter Sissis erbjudanden och 
öppettider. Redan nu finns en liten butik med små presenter 
och prylar i receptionen. 

Annika Hjalmarsson

Ny föreståndare på           
Långasjö Vandrarhem
Efter 14 år på posten som föreståndare för Långasjö 
Vandrarhem, lämnar Eva Garami över stafettpinnen till 
sin efterträdare, Sissi Hanemann-Mutz. Från 1 jan 2020 är 
det Sissi som driver rörelsen. Verksamheten är en viktig 
del av utvecklingsarbetet i Långasjö. Den sätter Långasjö 
på kartan för långväga besökare och ger liv åt vårt lilla 
samhälle. Samtidigt utgör vandrarhemmet med omgiv-
ningar en viktig kulturmiljö i det beryktade Glasriket. 

Vandrarhemmets byggnader, med tillhörande tomter, ägs 
av Långasjö Sockens Hembygdsförening, men verksamheten 
drivs som enskild firma, s k franchiseföretag, i samarbete med 
Svenska Turistföreningen.  Antal övernattningar per år uppgår i 
dagsläget till ca 2500, berättar Eva. Dessutom har Eva serverat 
frukost och drivit Caférörelse. Hon har också lagt stor kraft på 
att planera och föreslå turer, i samarbete med föreningen "Ut-
vandrarleden", som erbjuder vandringar, kanoting, cykelturer 
och utflykter till olika besöksmål. Med Långasjö Vandrarhem 
som utgångspunkt kan man göra nedslag i Glasriket och 
Mobergbygden. Samarbete mellan de olika vandrarhemmen i 
området möjliggör förberedda rundturer i trakten.

Eva har trivts med sitt arbete i kontakt med människor och 
med att vara "sin egen", säger hon. Samarbetet med STF 
(Svenska Turistföreningen) har inneburit trygghet. Under Evas 
14 år, har den digitala utvecklingen varit stor. Hälften av alla 
bokningar sker numera på nätet, resten per mail eller telefon. 
Det händer också att det dyker upp spontana besökare och 
frågar efter en sovplats. - Finns det plats i härbärget? Ja, det 
har alltid gått att ordna. 

Vi vill tacka Eva för hennes gedigna arbete! Tack för ditt 
engagemang och vänliga bemötande. Tack för alla trevliga 
insatser med berättarkvällar, våfflor, ungerska bakelser, langos 
och andra trevligheter!

Sissis presentbutik i receptionen.

Sissi Hanemann-Mutz och Eva Garami i Vandrarhemmets reception.
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Årsmöte
Långasjö Sockens Hembygdsförening

Torsdagen den 12 mars kl 18.00 i Café Stallet

Årsmötesförhandlingar
Kvällsfika

Lars Bengtsson : Ingemundebo i ord 
och bild

Välkomna     Styrelsen

Vinterbild på Vandrarhemmet från 22 februari 2019

Vassa pennor
Många missade nog utställningen ”Vässa pennan” i 
Bygdegården. 76 konstverk av våra främsta satirtecknare 
turnerar genom landet 2019 -2021. Några dagar i februari 
kunde de ses i Långasjö.

”Satiren är en stark kraft och en viktig del i en demokrati. Med 
satiren kan tecknaren lyfta situationer och belysa ämnen som 
kan behöva ifrågasättas i samhället”, står det i det medföljande 
studiehäftet.

En av våra mest kända satirtecknare var EWK, Ewert Karlsson, 
1918 – 2004. Hans satirteckningar publicerades i Aftonbladet 
och tidningen Land. De är fortfarande lika aktuella.

Fyra aktiva satirtecknare finns också med i utställningen: Max 
Gustafson, Sara Granér, Magnus Bard och Marja Nyberg.

Vi publicerar ett smakprov!

Sölve Hjalmarsson
Teckning av EWK, Ewert Karlsson.

Teckning av Max Gustafson.
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Fågellivet i Långasjön
Här har sedan tornet kom till 1989, varit många skådare 
som har rapporterat sina obsar på artportalen. Åren 
2009–11 var här över 100 olika arter sedda/hörda. Tyvärr 
kom beståndet av häckande arter att minska då lokalen 
upptäcktes av olika predatorer som kom till ett dukat 
smörgåsbord. Brun kärrhök har häckat här sedan länge, 
mink, räv, grävling, gädda, vildsvin, kråka, trana och häger 
plockade säkert i sig av ägg och ungar i sankmarken. Så 
fram till idag ser det inte ut att repa sig närmsta åren.

Åter till toppåren då ett kalhygge tillfälligt öppnades upp i 
nordsluttningen en bit bakom gamla f.d. ordenshuset. Detta 
gav en utmärkt uppsikt över de smågölar som finns utanför 
Elofssons Smide & Service, f.d. Långasjö-Erikssons. Det är ett 
område som inte syns från tornet. I de små gölarna häckade då 
flera par svarthakedoppingar. När man kom nära södra delen av 
sjön hittades där 9 andarter under våren 2011. Långasjötornet 
är alltjämt en utmärkt plats för skådning.

Nybro-Emmaboda Fågelklubb
Klubben bildades 1985 och har egen tidning som heter Fågel-
bladet. Bland våra 150 medlemmar finns det många skickliga 
fotografer, här visas några bilder på ovanliga arter från förra 
året. En rekordstor invasion av tallbit som var den största 
mängden efter 1972 och kanske långt fler ändå, dom äter kär-
nor i främst rönnbär och lever normalt som stannfåglar i norr. 
Största ansamlingen runt Lucia var på Kvantumparkeringen 
i Nybro i dess rönnar fanns det 2 flockar med 70 respektive 
50 fåglar. 120 av dessa var helt oskygga som papegojliknande 
matvrak.

Vårt traditionella strömstare derby mellan kommunerna Ny-
bro-Emmaboda den 2: a söndagen på året gav magert resultat 
för vår del. Vi hittade endast 3 strömstarar varav Linnefors 
fann 2 och Fur 1. 

Nybro hade minst 8 gigantiska flockar av bergfink som invade-
rade Långasjös bokskogar och födosökte bokollon. Jag fick tips 

per telefon om 10-tusentals småfåglar i Kallamåla. Fabbe och 
jag körde dit och fick se dem likt bisvärmar passera mot väster 
så det fräste i luften. Det var mellan kl 13-14 den 8/11 2019.

En annan sällsam upplevelse som störde nattsömnen vid 
påsk var när ett förfärligt skri hördes uppifrån natthimlen likt 
barnagråt och gåskackel. Det visade sig ha varit 3 smålommar 
som kommit på villovägar, jag hade turen att hitta dem på 
morgonen i Klättorp vid Kyrksjön men dom lyfte snabbt och 
försvann för alltid.

Nattligt störningsmoment i Kyrkan
Ett inbrottslarm inne i kyrkan med rörelsedetektor drog igång 
larmet hos kyrkvaktmästaren. Det utlöstes av en fladdermus 
och jag blev uppringd, han undrade om det gick att fånga in 
den. Jag svarade att det nog skulle bli svårt, den är ju fridlyst 
också. Fabbe och jag körde ner till kyrkan och vi letade igenom 
lokalen ända upp i tornet med frekvensomvandlare men hittade 
ingen fladdermus. På kyrkogården hörde vi dock en gråskimlig 
fladdermus som flög omkring. Kyrkorådet hade möte och jag 
stövlade in och sa som det var, att ingen fladdermus fanns i 
kyrkan. Personalen hade sagt att den smäckte när den flög runt. 
Jag förstod att det hade varit den gråskimliga fladdermus som 
hade varit där men tyckte att där fanns inga mygg.

Jag skämtade tur det inte var en barbastell (utrotningshotad 
fladdermus) då kanske vi måst riva kyrkan.

Torgny Berntsson 
Tallbitar.                                                                   Foto Mikael Host

Strömstare i Svartbäcksmåla bäcken.                         Foto Mikael Host

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

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

dags för en 
lönsammare gallring

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 070-269 08 26

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

ved. 

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

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78
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Om vi är ute och jobbar i trädgården är de där direkt, när 
vi gräver i jorden är de väldigt snabba på att ta all mask de 
ser. Det är ju en sån delikatess tycker de. Men det är svårt 
att kontrollera dem, de är ju bevingade och flyger ofta ut på 
andra sidan staketet, gräset är ju alltid grönare på andra sidan. 
Så kör försiktigt på Sibbahultvägen för det kan finnas hönor 
ute! Men de är duktiga och går in i hönshuset av sig själva när 
det börjar bli mörkt.

Våra hönor är nästan alla blandras av gamla sorters gårdshönor, 
inga värphybrider, därför vill de också ruva fram kycklingar. I 
värphybriderna har man avlat bort detta. Värphybrider lägger 
ägg nästan alla dagar om året, de äldre raserna tar mer pauser, 
värper inte lika många ägg, men de går även att använda som 
köttdjur. Sommaren 2019 fick vi 7 kullar kycklingar och ca 7 i 
varje kull, så det blev många. Första kullen kom precis till påsk. 
De är så söta de små gullefjunen. Hälften av kycklingarna blev 
ju tuppar och det kan man ju inte ha så många i flocken. Så 
när de började bli könsmogna och hade fått leva här lyckliga 
i ca ett halvår slaktade vi tupparna och fick på det viset gott, 
eget kött i frysen. Vi sålde också 2 grupper med hönor 12 st 
totalt. Nu har vi 25 hönor och 3 tuppar, som vi tycker är ett 
lagom gäng hos oss. Nu får vi tillräckligt med ägg och kan även 
sälja lite. Hönorna äter upp överblivna matrester tex pasta, 
ris, grönsaksrester och torrt bröd m.m. De hjälper till att hålla 
insekter och larver borta, de producerar bra gödsel till odlingar 
och hjälper till med jordförbättring.

Men den allra största vin-
sten med att ha hönor är 
att kunna plocka in så fina 
färgglada ägg varje dag. 
Det är otrolig skillnad på 
gulan, mot de som värps av 
burhöns. När de går ute och 
äter färskt grönt gräs blir 
gulan mycket gul och fin och 
godare är de också. Sedan är 
det sådan avkoppling att sitta 
och studera dem och att se alla små kycklingar kläckas. Det är 
underbart att se hur hönsmamman tar hand om dem och lär 
dem allt de behöver veta. Vill du köpa goda färgglada ägg är 
du välkommen till oss.

Eva Garami

Hönsliv i Sibbahult
År 2016 skaffade vi hönor första gången. Vi ville ha egna 
fina ägg till frukostserveringen på vandrarhemmet. De 
första hönorna var pensionerade värphybrider från ett 
värperi, 1,5 år gamla. De hade varit burhöns och aldrig 
vistats utomhus, inte heller hade de träffat någon tupp. 

Men nu blev det nytt liv för dem. De började försiktigt krafsa 
i gräset när de släpptes ut för första gången, sedan sprätte de 
för glatta livet. Efter några dagar hämtade vi en tupp åt dem, 
de blev alldeles vettskrämda första gången han gol, de flög iväg 
åt alla håll. Men snart vande de sig och tuppen blev omtyckt.

Andreas föräldrar har alltid haft hönor, så han kunde en hel del 
om hönsskötsel. Men under dessa 4 år har vi lärt oss mycket 
och vi lär oss hela tiden. Sedan de första, har flocken bytts ut 
flera gånger, vi har blivit av med och skaffat nya hönor. Det är 
inte alltid en dans på rosor. Vi har fått erfara röda hönskvalster, 
rovfågelattacker och hungrig räv.

Efter de första värphybriderna, (vilka vi var tvungna att ta 
bort pga röda hönskvalster) köpte vi lite olika raser hönor och 
kycklingar som växte upp hos oss. De började värpa ägg i olika 
fina färger och blev en fin grupp på ca 15 djur, de har i sin tur 
ruvat fram egna kycklingar och de blev fler och fler, men så 
kom räven och dödade 9 på en gång. Några veckor senare tog 
den ytterligare 4 st. Det var en stor sorg och vi funderade på 
att lägga av. Men valde istället att hägna in en större hönsgård 
med viltstängsel och eltråd, sedan dess har de fått vara i fred 
som tur är. När vi är hemma och kan ha koll, får de gå fritt 
ute i trädgården.

Hönor är härliga djur tycker vi, alla har sin personlighet. En del 
blir väldigt sociala och kommer fram till oss när vi är ute. De 
går i små grupper när de är utsläppta och de har sina kompisar. 
Man säger ju hönshjärna, men de är inte alls dumma, de lär sig 
snabbt. Tuppen visar var de kan hitta mat, han kallar på dem 
när han hittat något gott och då springer de. De har många 
olika ljud, tuppen varnar när fara dyker upp, tex en större fågel 
på himlen. Är det verkligen en rovfågel skriker han högt och 
då gömmer sig alla hönorna under buskar, under byggnader 
eller in i hönshuset.  De brukar alltid få lite godsaker på efter-
middagen och när vi ropar på dem kommer de i ilfart.

Våra färgglada ägg.

Hönsmamma med nykläckta kycklingar.

Det serveras gräsklipp i hönsgården.
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Vi lär oss hur vi kan plan-
tera dem bäst tillsammans 
så de själva hjälper varandra 
med solljus, vatten och 
olika näringsämnen. Vi 
kan odla en trädgård fylld 
av växter som är till nytta 
för människan, så som nöt- 
och fruktträd, bärbuskar 
och fleråriga grönsaker. Vi 
kan också odla i mindre 
skala på balkongen och i 
krukan.

Projektbeskrivning och mål
Inspirerad av min utbildning i skogsträdgårdsdesign vid Holma 
folkhögskola, vill jag nu sammanföra mina största passio-
ner; musik, natur och mat! De är alla läkande krafter för oss 
människor, saker faller på plats när vi ser att vi är en del av 
naturen och inte står utanför den. Vi kan inte ens finnas utan 
den, den ger oss mat och syre. Men vi måste vara rädda om 
den. Hur kan jag vara med och ställa om till en hållbar värld 
genom att odla, äta och leka? 

Jag vill inspirera till hopp i en skenande klimatkris och visa på 
att var och en kan vara med och förändra. Därför sjunger vi 
sånger om sallad på tusen blommor, om svampomelett, maskar 
som världens smartaste ingenjörer, äppelplockning och om hur 
träden pratar med varandra…

Sofias skogsträdgård
Sofia Thelin Edgren växte upp i Långasjö Prästgård på 
1970-talet. Många minns henne som en liten pigg och 
sångglad tjej. 1984 flyttade familjen Thelin till Växjö. Nu 
bor Sofia med sin familj i Malmö, men kopplingen till 
Långasjö finns kvar. Senast sommaren 2017, på Långasjös 
gångedag, gästade Sofia oss med en sånggrupp. Det blev 
magiskt med de skönsjungande flickorna i sommarvin-
den vid Guldgrävarstugan. 

Sofia har vigt sitt liv åt musik i olika former. Hon har själv 
skrivit om det i Träskoposten nr 3, 2018. Men hon har fler 
strängar på sin lyra! Själv skriver hon (nedan) att hennes stora 
intressen är musik, natur och mat. Dessa intressen har kom-
binerats i ett nytt stort arbete, som handlar om Skogsträdgård 
och permakultur på ett lustfyllt och inspirerande sätt.

Sofia skriver: 

Vad är en skogsträdgård?
En skogsträdgård är en odling som vill 
härma naturliga ekosystem, så som i en 
skog. I skogsträdgården växer fleråriga 
(perenna) ätbara växter i flera skikt; höga 
och låga träd, buskar, örter och låga väx-
ter som kryper på marken. Och vi kan 
äta nästan allihop! 

Anläggning av gångar.
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Projektet Din Bark Min Hud kan köpas in som offentlig 
konsert till skördefester, scener och festivaler.  Konserten är 
40 min och workshopen en heldag kl. 10-15 (mars-november).

Boken Din Bark Min Hud ges ut 1 mars 2020 på Eklund 
Paglerts förlag i Malmö och då kommer också skivan med alla 
sångerna inspelade på Möllans Studio i Malmö. Stilen är jazz, 
folkmusik och visa och några av sångerna kan med fördel 
användas som allsång för klassen/arbetslaget/publiken. 

Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agriKUL-
TUR, vilket kan översättas med hållbar odling. Begreppet 
myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 
1978. Under årens lopp har permakultur börjat användas i 
många länder och inom olika samhällssektorer.

Text: Sofia Thelin Edgren/Annika Hjalmarsson 

Fjärilar
Under de senaste 15 åren har åtminstone tre nya dagfjä-
rilsarter etablerat sig bland annat i östra Småland, så även 
i Långasjö socken. 

Dessa arter är Sälgskimmerfjäril, Kartfjäril och Videfuks. Sälg-
skimmerfjäril och Kartfjäril har under en längre tid anträffats i 
Skåne, dit dom tagit sig från Danmark och nu sakta men säkert 
sträckt sin utbredning norrut, och förekommer numera så långt 
norrut som till Södermanland. 

Videfuksen å sin sida, är en östlig art som expanderat till våra 
trakter, främst från Sibirien i Ryssland. Denna art fanns på 
1960-talet bofast i nordöstra Skåne och i Blekinge. Fjärilen 
återupptäcktes i södra Småland (Vissefjärda) 2004. För när-
varande är Videfuksen glest utbredd i södra delen av landet, 
däribland just i Långasjö.

Östra Småland, där ju Långasjö ingår är ett mycket artrikt 
område vad gäller dagfjärilar, men även många fina nattfjärilar 
finns representerade i socknens fauna.

Fabian Idensjö

Kontakt och bokning:                            Musikmakarna 0735-001003
sofiathelinmusik@gmail.com                                   www.sofiathelin.se

Illustrationer ur boken ”Din bark Min hud. Tio sånger om skogsträd-
gård och att leva med jorden”.    Illustratör: Ingela Björkqvist Ekman.    
                                                                            Foto Mårten Edgren

Brun björnspinnare.

Kartfjäril.

Videfuks.

Sälgskimmerfjäril, undersida.

Sälgskimmerfjäril, hane.

Lindsvärmare.

Sälgskimmerfjäril, hona.

Mindre påfågel, spinnare.Videsvärmare.

Skäckspinnare.
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Tjädrar på besök
Jag minns hur man i ungdomen steg upp i ottan frostiga 
vårmorgnar för att smyga på spelande skogsfågel. Det 
lyckades si så där, d v s vi såg aldrig till några fåglar. 
Desto mer förvånad blir man, när plötsligt både herr och 
fru Tjäder frivilligt kommer och hälsar på vid stugknuten. 
Det var så här:

År 2010 tillbringade vi en stor del av sommaren i det lilla torpet 
på Bastön i sjön Törn. Barn och barnbarn anslöt allt som oftast. 
Vi var ganska många samlade i stugan och väntade på att sista 
familjen skulle ansluta: David, Annika och Tove. Döm om 
vår förvåning när de kommer traskande längs stigen i sällskap 
med en flaxande tjädertupp! Upprymda av naturens storhet, 
berättade de hur denne tupp hade flugit över sundet mellan 
Ekeboryd och Bastön, efter deras båt! Och sedan fortsatt sin 
sällskapliga färd tillsammans med dem ända fram till torpet. 
Där slog den sig ned i ett träd utanför stugfönstret. 

Vi förskansade oss inne i huset. Jag hade hört för många be-
rättelser om galna tjädertuppar, för att låta barnbarnen vara 
utomhus. I stället tog jag tillfället i akt och berättade hemska 
historier om anfallande tjädrar. T ex hur en bekant till oss steg 
ur bilen för att filma den präktiga tuppens spel i vägkanten, 
blev attackerad, grep tuppen om strupen och blev sittande 
så, med kameran i den ena näven och tuppen i den andra. 
En förbifarande stannade och skyndade till hans hjälp. När 
kameramannen släppte greppet om tuppen, tog den i stället 
itu med räddaren, jagade honom och klöste honom så illa på 
ryggen att han fick uppsöka akuten. 

Men vår tjädertupp verkade vänligt sinnad. Han satt snällt på 
sin trädgren och lät sig fotograferas, för att sedan diskret dra 
sig tillbaka. 

Det gick ett par år, sedan fick en annan av våra barnfamiljer, 
Matilda, Axel, Judit och Mirjam, en liknande upplevelse, när de 
fick sällskap  med en vacker tjäderhöna över sundet och upp 
till stugan. Barnbarnen hade skräckhistorierna i färskt minne 
och stängde in sig på dass, där de hade god överblick över 
den vackra fågeln. Fotografen var djärvare och kunde fota fru 
Tjäder på nära håll. Vilken vacker fågel! Men varför gick hon 

omkring på vår gräsmatta som en vanlig sprätthöna? 

Vi ringde upp fågelkännaren Torgny och han förklarade för 
oss, att hon troligen blivit störd i sin häckning av det moderna 
skogsbruket och var vilse i tillvaron.  

Annika Hjalmarsson

Tjädern och människan
Tjäderns förekomst och populationstäthet har påverkats ne-
gativt av det moderna skogsbruket. Avverkningar med hyggen 
över omfattande områden (s k trakthyggesbruk) har kraftigt 
reducerat livsmiljöerna och gjort många spelplatser olämpli-
ga. Den nya skog som planterats i stora delar av Sydsverige 
erbjuder sällan någon ersättning. Den innehåller i alltför hög 
utsträckning gran, och är dessutom för tätt planterad för att 
tillåta det ljusinsläpp som krävs för en rik markvegetation. 
Däremot finns det många observationer från ungskogar i mer 
nordliga delar av landet som antyder att 30-40 åriga bestånd 
med bärris numera har en god tjädertillgång.

Tjädern är inget svårt skadedjur, även om den ibland förorsakar 
svår barrförlust på unga eller enskilda äldre tallar. Den är också 
helt ofarlig för människan. De "spelgalna" tuppar som ibland 
uppträder på hyggen kan i sällsynta fall angripa människor, 
men inga allvarliga incidenter finns rapporterade.
Källa: Svenska Jägareförbundet

Herr Tjäder blänger på oss över axeln. 
                                           Foto Sölve Hjalmarsson

Fru Tjäder visar upp sig från sin bästa sida.     Foto Sölve Hjalmarsson
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Änglar – finns dom?
Bland alla bevingade varelser intar änglar en särställning. 
Varför det, säger några? De finns ju inte ens! Inte på rik-
tigt, i alla fall. Men så enkelt är det nu inte. För det första 
finns människor också idag, precis som långt tillbaka i 
historien, som är fullständigt övertygade om att änglar 
existerar. För det andra är deras förment fysiska existens 
utan betydelse. Så länge ett fenomen ingår i vår föreställ-
ningsvärld – må det handla om himmel och helvete, Gud 
och Satan, änglar och demoner - så påverkar det vårt tänk-
ande, våra liv.  Här väljer jag att brett reflektera kring ett 
urgammalt religiöst tema, med stor aktualitet också idag.  

Likt en ängel
Lite försiktigt börjar jag med ordet änglar i överförd bemärkel-
se. Med vanliga människor utan vingar, som vi trots det väljer 
att kalla änglar. Oftast handlar det om vackra kvinnor ”av den 
ljuva sorten”, sällan eller aldrig om män. Självklart kan också 
de vara änglalika, men kallas då hellre för en ”svärmorsdröm”.

Det är denna estetiska syn som artikelns rubrik anspelar på. 
Året 1961 kom långfilmen Änglar, finns dom?, en av svensk films 
största framgångar, med Christina Schollin och Jarl Kulle i 
huvudrollerna. En sommarlätt komedi i skärgårdsmiljö, lite 
sexuellt vågad – för sin tid, ska tilläggas – för att nu inte göra 
någon besviken, som eventuellt skulle vilja se denna klassiker 
idag. 

Det händer också att vi ”förängligar” människor utifrån deras 
sätt att vara. När vi i en tilltrasslad eller kritisk situation får 
oväntad hjälp av en person kan vi mycket väl säga. Tack! Du 
är en ängel! Och visst möter vi väl alla då och då människor 
som utstrålar vänlighet och välvilja, som med änglalikt tålamod 

osjälviskt stöttar och hjälper till. En utrotningshotad art vi skall 
vara rädda om.

Änglavakt 
Hjälpen kan också komma från ovan, och nu närmar vi oss de 
bevingade änglarna. Ibland händer det att någon på ett mira-
kulöst sätt klarar sig helskinnad från en olycka eller katastrof, 
som när man frontalkrockar med en älg, när ett flygplan störtar, 
en jordbävning raserar en hel by, en tsunami sveper in över 
kusten. Då talar vi gärna om änglavakt.

Men att säga så är oftast mer ett talesätt än att vi verkligen 
tror på att änglar existerar. Kanske ska ordet änglavakt bättre 
uppfattas som synonymt med tur. För nog kan man undra 
hur änglarna annars tänker där uppe i himlen? Varför låter 
de så många dö? Och skonar så få?  Har de inte tid? Är de 
underbemannade? Hur väljer de ut vem som ska få klara sig?

Det kan verka som om jag raljerar, men frågorna är högst re-
levanta, oavsett om vi använder änglar som förklaringsmodell 
eller inte. Har man mot alla odds överlevt en katastrof  är det 
naturligt att fråga sig – varför just jag? Änglavakten skonar för 
stunden, men leder inte sällan till livslånga skuldkänslor och 
posttraumatiska stressyndrom. 

Skyddsängel
Tanken på änglar som skyddar och bistår oss människor är 
gammal, och mycket utbredd. Vi finner den inom kristendo-
men, judendomen och islam liksom inom nordisk mytologi, 
där kvinnliga, övernaturliga skyddsväsen, som t.ex. Hamingja, 
följer och råder över människans lycka. När hennes skyddsling 
dör, förflyttar hon sig till någon, som stod den döde nära. På 
detta sätt är Hamingja ett väsen, som följer ätt och släkt i ge-
nerationer. Jag nämner detta för att betona, att många religiösa 
uppfattningar och traditioner inte är unika för just vårt sätt att 
tänka och vara. 

När det gäller änglar verkar ett gemensamt, tvärkulturellt drag 
vara, att deras skydd inte är villkorslöst. Vi måste förtjäna deras 
uppmärksamhet genom goda gärningar, bön och Gudstro för 
att det ska gå oss väl. 

En annan likhet är tanken på Yttersta domen, på en slutgiltig, 
gudomligt avkunnad dom över världen och allt levande. I Nya 
Testamentet skriver Matteus (16:26,27).  ”Människosonen skall 
komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han 
löna var och en efter hans gärningar” 

I Koranen (82 Surah Al-Infitaar) kan vi läsa, att när Allah 
skapade människan, fick två änglar i uppgift att anteckna allt 
vad muslimer gör i Gärningars bok. ”På domedagen kommer 
dessa änglar att förra fram detta dokument eller bok till Allah 
(SWT), och då mina syskon, tro mig, allt kommer vara skrivet 
där. Varenda lilla och stor sak du gjort står antecknat där.”

Änglar till salu
Under början av kristendomen rådde förvirring huruvida 
änglarnas existens bröt mot det första budordet, dvs. var 
en form av avguderi, eller skulle upphöjas till kyrklig dogm. 
Den senare riktningen segrade och kyrkor vigdes åt änglar, 
änglaamuletter och änglamediciner kom i omlopp, och änglar 
anropades med framgång. Änglarna blev populära och hade 
kommit för att stanna. Orsakerna var många, men en var att 
de utgjorde en viktig ekonomisk nisch, likt avlatsbrev inom 

Filmens innerliga gestaltning av ung sinnlig kärlek 
utövade en magisk dragningskraft på storpublik även 
utanför Sveriges gränser. 
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den katolska kyrkan.   

Går vi fram till 1800-talets senare hälft i Sverige, gick gård-

farihandlare runt på landsbygden och sålde oljefärgstryck på 
kungligheter, kända konstnärers målningar och andra motiv. 
Ett av de mest populära var Skyddsängeln. Den fanns i en rad 
varianter, oftast på ett och samma tema. Små oskyldiga barn går 
på en skröplig bro över en skummande fors, leker intill kanten 
på ett stup, åker kälke på en is med öppna råkar, omedvetna om 
den fara de utsätter sig för. Men över dem håller en ängel sin 
vakande hand och vingar. Motivet var mycket populärt långt in 
på 1900-talet och jag gissar att flera äldre läsare har haft en bild 
på en skyddsängel hängande över sin säng. Riktiga storsäljare 
var också Jenny Nyströms skyddsänglar liksom hennes julkort 
och bokmärken med änglar. 

En gammal änglapsalm
Barn som gick i svensk skola under 40- och 50-talen började 
skoldagen med morgonbön och psalmsång, ackompanjerad 
av tramporgel i klassrummet. Psalmboken, idag kallad ”den 
gamla psalmboken” var då ny och omarbetad, ”av Konungen 
gillad och stadfäst år 1937.” 

Nr 142, Gud låter sina trogna här, är en av våra mest älskade 
psalmer. Den publicerades i Tyskland 1639 till tonerna från 
en 100 år äldre folkvisa från Wittenberg. Sedan 1695 har den 
ingått i vår svenska psalmtradition, i dagens svenska psalmbok 
från 1986 med nummer 177. 

Psalmen berör det jag tidigare talade om, vikten av att vara Gud 
trogen och visa honom behag för att det skall gå dig väl. Här 
återger jag den i Johan Olov Wallins bearbetning.

Gud låter sina trogna här, 

allt gott av nåd erfara, 

och budskap av hans kärlek är 

mång tusen änglars skara. 

Ty sjunga vi med gott behag: 

Guds änglar från vår barndomsdag 

oss följa och bevara.

Nyandlighetens änglar
I vår tid har änglar en högkonjunktur. I många länder finns 
affärer och postorderfirmor för lansering av änglar i alla möj-
liga modegenrer, oftast också särskilda sammanslutningar för 
ängladyrkare med hemsida på Internet.  En lång rad böcker 
har också skrivits inom ramen för New Age, ett samlingsbe-
grepp för nutida nyandliga inriktningar, som t.ex. healing och 
alternativ medicin. Inom nyandlighet intar skyddsänglar en 
central plats, även benämnda skyddsandar, hjälpare eller guider. 

På nätet kan man enkelt beställa t.ex. Doreen Virtue´s orakel-
kort ”Healing med änglarna”, där man lär sig kommunicera 
med änglarna. 

Doreen Virtue´s storsäljande orakelkort med 
vägledningshäfte.

En bevingad barngestalt, 
s.k. amorin, från en grav 
på Långasjö kyrkogård.

Fredsängel av Jenny Nyström.

Denna bild på en skyddsängel vakande över två lekande 
barn var mycket vanlig och fanns i olika varianter.
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Undertexten lyder:

”Dina skyddsänglar har budskap som kan hjälpa dig att hela alla 
områden i ditt liv!  Dessa 44 orakelkort hjälper dig att kommu-
nicera med dina änglar och ta emot änglasvar och vägledning 
om ditt kärleksliv, karriär, hälsa, familj och mer. Med hjälp att 
det bifogade vägledningshäftet lär du dig att göra ”änglatolk-
ningar” för dig själv och dina kära. Varje kort kännetecknas av 
en vacker änglabild och ett budskap. Det finns inga negativa 
kort i den här kortleken, eftersom änglarna alltid vägleder oss 
från en kärleksfull plats”.

Man kan också gå till ett stort antal ”experter”, ofta självut-
nämnda, som genom kurser och olika behandlingar hjälper oss 
att ”väcka vår inre kraft”. En kvinna som arbetar med healing 
skriver i sin presentation på nätet: ”Jag tar hand om din kropp, 
själ och alla dina sinnen med skräddarsydda behandlingar. 
Lång erfarenhet.” 

Kristen och nyandlig kontext
Avslutningsvis vill jag helt kort beröra en intressant skillnad i 
synen på hur änglar framställs i en kristen respektive nyandlig 
kontext. Jag gör det utifrån ett examensarbete på högskolan 
i Gävle från 2016. Utgångspunkten för att förstå religion är 
de olika meningssystem som länkar samman en individ med 
en större social grupp. Följande citat är hämtat från en del av 
sammanfattningen. 

”Ett av undersökningens resultat har visat att individer har ett 
större handlingsutrymme inom New Age kulturer än vad de 
har i en kristen kontext. Inom New Age beskrivs människor 
själva kunna ta hjälp av änglar som gudomliga eller spirituella 

agenter av healing för att uppnå ett tillstånd av lycka, kärlek 
och harmoni utan att först vända sig till/eller förlita sig på en 
mellanhand, dv s den kristna Gudsgestalten. Änglar inom New 
Age har visat sig vara mer personliga och separata från Gud än 
vad de är i ett kristet sammanhang eftersom människor, inom 
ramen för de New Age strömningar som analyserats, själva kan 
tillbe och kalla på änglars vägledning medan Bibeln innehåller 
tydliga varningar för att tillbe och dyrka änglar eftersom det 
anses vara en ära som enbart tillhör Gud. En skillnad mellan 
en kristen resp. nyandlig syn på änglars funktion bygger m a o 
på föreställningen att människan besitter en förmåga att hela 
sig själv, vilket saknas inom kristen tro.”

Jag utgår ifrån att många har tankar och åsikter om textens 
innehåll. Ni som känner er berörda, från ena sidan eller den 
andra, hör gärna av er, så kanske vi lite längre fram kan göra 
ett spännande temanummer om nyandlighet, med allt vad det 
nu innebär.

Gunnar Alsmark

Källor 
Ilvesten Irina. Änglars funktion: En jämförande studie av hur änglar framställs 
i en kristen respektive nyandlig kontext. Högskolan i Gävle. Akademin för 
utbildning och ekonomi. 2016.
Löwendahl Lena. Med kroppen som instrument - En studie av new age med 
fokus på hälsa, kroppslighet och genus. Lunds universitet. Almqvist&Wik-
sell, 2002.
Schimanski Folke. Visst finns det änglar i Populär Historia 6/1997.
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I Franciscus fotspår
En studiegrupp med tema: I Franciscus fotspår hade 
bildats på St Sigfrids Folkhögskola under våren 2008. Efter 
ett antal träffar på skolan med föreläsningar och samtal 
kring ekoteologiska spörsmål, och en doktorsavhandling 
av Kerstin Andersson mynnade kursen ut i en studieresa 
till Assisi den hösten. Som en i gruppen kom jag att föra 
dagboksanteckningar från resan. Därav denna berättelse.

Så kom då morgonen för avresan till Assisi i Italien. Det var 
den 13 oktober 2008 och tåget skulle lämna Emmaboda station 
vid sjutiden på morgonen. Tänk att kunna gå de få stegen från 
hemmet, korsa Långasjövägen, där morgontrafiken ännu inte 
nått sin kulmen, vidare ner i tunneln och strax är stationen där. 
Luften är kylig med inte kall. Den stora ryggsäcken känns en 
smula ovan och tung. Faktiskt; det är första gången jag beger 
mig iväg med den på ryggen − någonsin − och vandringsskor 
på fötterna dessutom. Ylletröjan känns behaglig och manches-
terhatten värmer mitt huvud.

Tågresan tar sin början. Efterhand ansluter allt fler från stu-
diegruppen. En viss besvikelse infinner sig. Hela fem medre-
senärer har valt att avstå, varav några med "laga förhinder". 
Efter omräkning är vi nu tolv kvar i gruppen. Så fint! Det för 
oss osökt in på tanken "de tolv lärjungarna".

Efter Alvesta gick så färden vidare mot Köpenhamn, Hamburg 
och Frankfurt. Under båtfärdens ca 40 minuter till Tyskland 
hann vi inta en god lunch. Maten var enkel men välsmakande, 
och nästan dubbelt så dyr som en svensk "dagens".

Här påminns vi hela tiden om det ekonomiska läget. Våra 
svenska pengar förslår inte alls. Den vänliga damen utanför 
toaletten tar raskt emot min peng (20 kronor). Ja, det kunde 
det ju vara värt. Ynkligt värre blir det uppe på balustraden. Vi 
står i samlad tropp i väntan på tåget mot Frankfurt. Då händer 
det! En yngling, tysk, eller kanske skandinav, lägger sin plötsligt 
och helt oförhappandes ner på knä mitt framför oss. Han tigger 
bevekande om lite mat. Så lägger han sig raklång ner på golvet, 
med ett så förödande utspel, att en av oss skrider till handling. 
Han tar ynglingen vid handen och köper honom något ätbart 
i gatuköket bredvid. Sen får han gå. Ack ja. 

Glada blir vi åter då vi ser vårt tåg komma in. Det är ett VERK-
LIGT långt tåg, men det stannar med vår vagn nr 4, och vår 
dörr exakt framför oss. Vi hittar våra platser direkt! Hur gick 
det till? Man ville, liksom japanerna, ropa:"Bansai!" Det är 
deras sätt, att visa tacksamhet, när flygkaptenen just fått det 
stora planet att lyckligt och väl ta mark, efter en lång flygning. 
Många, många är de japaner som då "gör vågen" och lättade 
utbrister nämnda ord i kör.

Vi ankommer Frankfurt på måndagskvällen, omkring 19.45. 
Under eftermiddagen har vi, gruppvis, haft intressanta samtal 
kring frågor till vår studiebok, Kerstin Anderssons "Människan, 
naturen och Gud". Denna, hennes doktorsavhandling i ämnet 
tål att läsas och begrundas. Den ger tillfälle till olika spörsmål 
i just detta: Vad är en människa och vilken är hennes roll i 
naturen? Och hur ser vi på Gud, alltings Skapare? Överst på 
frågeformuläret står en fråga, mycket rak och enkel: Hur är 
din natursyn? Svaret kommer för mig, fullständigt självklart. 
Naturen är Guds gåva till människan, hans skapelse, det vill 

säga Guds gåva till oss, till mig. Mitt ansvar blir då, att ta emot 
och förvalta denna gåva efter bästa förmåga och förstånd. 
Vilken storslagen gåva!

Efter en rejäl väntan i Frankfurt inkom alltså tåget till Milano 
vid 23-tiden. Pass och interrailkort samlades raskt in av kon-
duktören. Sovkupéerna var mer än lovligt små. Skulle dessa 
kunna härbärgera in alles sex personer vardera? Obegripligt! 
Med fyra vuxna i varje kupé fyllde vi dem snabbt till brädden. 
Efter en runda till tvättkupén var det så dags att sova. Med 
Schweiz i sikte slumrade jag in − obönhörligt.

Klockan sex väcktes vi av att okända personer befann sig i 
kupén. Lampor riktades mot oss, där vi yrvakna tittade oss 
omkring. Det var tullpersonal som med narkotikahund ge-
nomsökte vår kupé. Vi hade fastnat på en gränsstation mellan 
Schweiz och Italien. Vi återfick dock våra ID-handlingar och 
pass så småningom. Äntligen rullade tåget igång. Till Milano 
anlände vi en god stund försenade.

Vi hade nu en knapp timma att hitta oss en coffee shop eller 
frukostbar. Nej, några av oss tvekade inför att kasta oss ut i 
Milanos morgonvimmel. Således blev det en ståfika i en bar 
strax bredvid spår 10. Förseningar igen.

Klockan är nu tio på tisdagsförmiddagen. Vi har lämnat Milano 
bakom oss och beräknas ankomma Florens vid tolvtiden. Vi är 
nu så mycket försenade, att vi svårligen hinner ta 12.09-tåget 
till Assisi. Men varför denna oro? Här färdas en som aldrig förr 
tågluffat, i sitt eget Europa. Dagarna som ligger framför är 
redan inarbetade under sommarlovet. Här och nu finns ingen 
tidspress! Låt oss uppleva denna resa som en pilgrimsfärd, en 
vandring till Assisi i Franciscus fotspår.

Det ligger en blek dimma över norra Italien idag. Solen har 
hittills bara mycket tillfälligt lyst genom molntäcket. För övrigt 
är grönskan fortfarande frodig. Alla de underbara, sprakande 
höstfärgerna, som fanns hemmavid lyser just här med sin 

Den helige Franciscus predikar för fåglarna..
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frånvaro. Temperaturen ligger väl runt 14 − 15 plusgrader 
denna morgon.

I går kväll hann vi förresten med en sittning på en liten bar 
på stationen i Frankfurt − så full av liv. Man åt och drack lite 
blandad "kompott", korv och potatissallad, eller en tallrik soppa 
med bröd och öl, vin, vatten och kaffe därtill. Någon visste att 
det fanns ett födelsedagsbarn i gruppen. Vi avslutade därför 
stunden med unison sång och hurrarop på svenskt manér.

Några av de övriga gästerna droppade snabbt av, men värden 
log i mjugg. Ännu bredare blev leendet när han tilldelades en 
änglareflex av vår ledare. Även jubilaren och övriga fick nyttiga 
reflexer, som nu pryder våra ryggsäckar och jackor.

Vi har fått i uppdrag att förutom Kerstin Anderssons bok 
medtaga bibel och psalmbok. Hur kan en bibel och psalmbok 
tynga så i ryggsäcken? Det är första gången i mitt liv jag bär 
dessa böcker på ryggen, så det är kanske på tiden. Psalmer kan 
jag utantill, "hur många som helst", tack vare min konfirma-
tionspräst Jan Redin. Bibelsprängd? Nej, nej inte alls.

Får se om den kommer väl till pass i klostret, min bokbörda. 
I hytten i går kväll var det alldeles för mörkt, att ens försöka 
ta fram den. Då kom ett barndomsminne för mitt inre. Jag är 
väl fem–sex år och har fått följa med mor min, till mormor 
och morfar i Lida. Det är sent om eftermiddagen. Mormor 
går i köket och donar, men morfar sitt på sängkanten inne i 
kammaren. I skymningen, i "skummet" läser han ur en bok – 
högt för sig själv – med entonig röst. Han nickar och gungar 
fram och tillbaka medan han läser. Vad är det för en bok? En 
sån bok har jag aldrig sett. Hemma hos oss är det far som läser, 
men mest tidningen. Om vinterkvällarna läser han gärna högt 
ur Sörgården, Önnemo eller Folkskolans Läsebok.

Morfar läser sin Postilla. Utan glasögon, i mörkret, liten och 
böjd sitter han där och läser. Han är gammal nu, ja utgammal. 
"Jag är gammal vorden och lutar emot jorden", som han ut-
trycker det. Men han läser – förnöjt – fångad av sin egen läsning 
där på sängkanten. En bild av en enkel fromhet, ett minne väl 
50 år tillbaka i tiden. En annan tid, ett annat århundrade; ja, 
ett annat årtusende, kommer nu till mig i denna stund, där jag 
sitter högst upp i sovkupén, i mörkret för att inte störa mina 
reskamrater. Det som var så obegripligt där och då – kanske 
känner jag nu en tillhörighet till den mannen, min morfar, som 
vi barn aldrig förstod oss på, eller nånsin talade med. Det var 
ju med mormor vi talade, om ens det. Kanske är det minnet av 
hans fromhet, jag burit i hjärtat genom alla år? Jag vill uttrycka 
ett tack; Tack Morfar!

Sista etappen på resan, till vårt gästhem, Klostret hos Birgit-
tasystrarna, blev en riktig prövning. Försenade som vi var till 
Assisi, sprack tidsschemat totalt. Packningarna tyngde våra 
arma ryggar och axlar, och några verkade utsvultna. Ingen buss 
tycktes gå upp till Klostret. Hettan brände. Vem sa att det var 
höst? Nästan 30 grader varmt var det denna sena tisdagsefter-
middag. Ett och ett halvt dygn efter min start i Emmaboda, 
hade vi inte ännu nått resans mål. Vad hade jag gett mig in på? 
Men skam den som ger sig. Sent omsider vinkar vår reseledare 
att det är vår buss som inkommer. Lättade tränger vi ihop oss 
i den välfyllda bussen. Uppåt, uppåt bär det. Vilken utsikt!

Så är vi då framme hos Birgittasystrarna. Trots förse-
ningarna blir vi varmt och vänligt mottagna av Husmor själv. 
Vi erbjuds att bo två och två i källarplanet. Klosterliv? Vem 

sa något om det? Vem sa att det gällde spartansk enkelhet? 
Storögt intar jag vårt rum. Det är rena hotellsviten; toalett, 
dusch, mjuka sängar; allt med en standard av bra hotellnivå. 
Kanske saknar jag en smula, den utsikt som jag vet breder ut 
sig nedanför oss, men som är obefintlig här från källarplanet. 
Med lätthet hade jag kunnat leva riktigt klosterliv dessa dagar. 
Men här gäller det, att ta seden dit man kommer. Varför späka 
sig om man inte därtill är nödd och tvungen? Kvällsvarden, 
en trerätters måltid blir uppskattad och mer än väl godkänd.

Så glad jag nu är, för att jag ändå burit med mig psalmboken 
ända hit! Vi kommer att samlas i kapellet för aftonbön, mässa 
och morgonbön. Var det jag som trodde, att jag kunde allt 
utantill? Några verser ur Franciskus psalm 23, den från i sön-
dags hemma i Sverige, får jag nu tillfälle att lära mig musiken 
till. För första gången hör jag den vackra, medeltida melodin. 
Även de övriga verserna kommer ifråga, gång efter annan. Så 
fint det låter i Systrarnas vackra kapell. À Capella, sång utan 
instrument. Tänk, så lätt det är att sjunga, när alla är med på 
noterna. Så glädjefyllt, så inspirerande, så enkelt.

Onsdagen den 15 oktober är vår första dag i Assisi. Frukos-
ten serveras klockan 8.00 varje morgon. Den består av kaffe, 
bröd och smör, samt marmelad till pålägg. På bordet bredvid 
min plats ligger tygservetten i sin broderade servettväska. Var 
och en behåller sin servett veckan ut, väl invikt i väskan efter 
varje måltid. Så fint! Minnen från mina somrar på 60-talet 
flimrar förbi. Först Solviks Pensionat i Köpingsvik, som på 
den tiden drevs av paret Neugebauer. Året bör ha varit 1965. 
Jag hade just gått ut nian. Vi var några flickor som arbetade där 
i köket, kallskänken och matsalen eller som ekonomibiträde. 
När vi i arla morgonstund kom för att förbereda frukost och 
lunch till pensionatets gäster var det just denna frukost, som var 
framställd till oss. Nämligen kanterna av det nyss uppskurna, 
nybakta brödet och en stor tallrik smör à la restaurangbland-
ning, det vill säga hälften smör och hälften margarin. Därtill 
en stor kittel med nykokt, svart kaffe. Det var allt. Några av 
flickorna knorrade förstås, men sådant låg inte för mig. Alltså, 
törstig som jag var, bestämde jag mig för att dricka mitt livs 
första kopp kaffe. Jag minns det som igår. Minns du var du var, 
när du drack din första kopp kaffe? Minns du hur det smakade? 
Och när det var, minns du det? Själv minns jag det precis. Mitt 
livs första kopp kaffe i pigkammaren bredvid köket på Solviks 
Pensionat, en sommarmorgon på Öland. Det var långt innan vi 
visste, att piga var ett "fult" ord. Vi var bara glada där vi satt runt 
bordet, innan morgonrushen satte in. Och vilken framtidstro 
vi hade! Jag minns att jag tänkte: "Varför i allsin dar har ingen 

Klostret hos Birgittasystrarna i Assissi. 
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talat om för mig hur gott kaffe smakar?" 

Och så servettväskan. Känner du till den? Den kom till min 
kännedom sommaren i Båstad året därpå, 1966 alltså. Pen-
sionatet hette Tallhöjden och låg vackert, helt nära stranden 
vid infarten till samhället, så som jag minns det. Mitt arbete 
var, bland annat, att hjälpa till i matsalen vid stora bordet, och 
bära in alla dignande fat till smörgåsbordet och servera vid 
trerätters-middagarna. "Det vet ni flickor! Gå aldrig barbenta 
in i matsalen. Då tappar gästerna aptiten! Tunna damstrumpor 
gäller här och inga maskor som gått! Servetterna ska vikas fint i 
vars och ens servettväska, såvida gästen inte själv gör det. Byter 
servetter gör vi om lördagarna. Och gå ALDRIG tomhänt ut 
ur en matsal! Kom så ihåg!"

Nu, många år senare, sitter jag själv som gäst i en liknande 
matsal och blir uppassad av flickorna, systrarna. Hoppas de 
trivs och är nöjda med sina livsval. Några ser ut att vara unga, 
knappt 20 år. Har de allt de behöver? Saknar de något? Själv 
hade jag "allt" jag behövde på den tiden. En osviklig framtids-
tro! Dessutom hade jag ju mat och husrum hela, långa som-
maren och en liten, men dock, ihoptjänad slant inför hösten. 

Tidig morgon, torsdag, och redan varmt ute. Dagarna här 
ter sig som svenska sommardagar med sol från förmiddan och 
hela dagen lång. Temperaturen ligger stadigt över 20-graders-
strecket. Denna morgon möter oss I.Z. Det är en kvinnlig, 
pensionerad tolk, med förflutet i bl.a. Småland. Hon är änka 
sedan några år tillbaka. Nu ska hon följa med oss – och vi med 
henne – ett par dagar, medan hon guidar oss runt. Så roligt! 
Hon är påläst och mycket kunnig, efter sina väl 30 år här nere 
i Italien. Vi får veta mycket intressant och beskåda den ena 
kyrkan vackrare än den andra.

Efter lunch blir det utfärd med buss och besök på en ekolo-
gisk vingård. Den imponerar helt klart med sin vinodling och 
goda ekologiska viner. Dessa får vi provsmaka. Vi bjuds på 
vinprovning med tilltugg av bröd, fårost och skinka.  Nu blir 
vårt bagage åtskilligt tyngre efter det besöket. Det inhandlas 
en hel del. Är det smart eller osmart, att tynga ner min redan 

tunga ryggsäck med en flaska äkta lantvin från Assisitrakten? 
Det frågar jag mig nu. Vet ej, men köpt är köpt. Så var det med 
den saken. Nu begriper jag, som först, varför några rullat med 
sig dessa enorma trunkar på hjul, hela, långa vägen hit! Det 
klirrar nu en hel del om dem. Jaha.

Så fortsätter bussturen mot ytterligare sevärdheter. Här tycks 
finnas hur många kyrkor som helst. I en av dem stannar vi 
till inför altaret. Kunde vi kanske sjunga en psalm? Ja då. Vi 
stämmer upp "Härlig är jorden". Akustiken är överväldigan-
de. Troligen var det inte igår som svensk psalmsång ljöd här, 
kanske aldrig någonsin. Har guiden hört denna psalm sjungas 
här tidigare?

I.Z. har berättat varmt om sin tid som sommarkonfirmand 
under prästen G. Sandahls ledning. Vilken särdeles kultiverad 
och kunnig person hon är. Ja, hon är den bästa bland guider. 
Alla sina 30 år till trots, här nere, har hon starka band till sitt 
forna hemland. Hon toge nog gärna emot en inbjudan till besök 
i Sverige, om så vore. Det vi kan bistå med just för stunden, 
är våra svenska tidningar, som fått följa med på resan. De 
emottages tacksamt.

Själv minns jag den svåra saknaden under min tid i U.S.A. Där 
och då hade jag inte tillgång till svenska tidningar eller svensk 
litteratur månader i sträck. Den eftersändning av "Femina", 
som ombesörjdes av mor, lästes fram och åter. Att jag skulle 
kunna sakna vissa maträtter, o nära och kära och hembygden 
var förväntat. Men detta! Att känna sig så fråntagen sitt moders-
mål, det hade jag inte räknat med. Nej, det hade jag inte kunnat 
föreställa mig! Nu minns jag detta med oerhörd skärpa. Att 
äga ett språk, vilken gåva! Varför tar vi den gåvan så för given? 
Vi måste vårda och omhulda denna gåva så gott vi kan! Ge 

Den Helige Franciscus. Staty i Assisi.                  
                                                                      Foto Sölve Hjalmarsson

Glasfönster Den Helige Franciscus..                  
                                          Foto Sölve Hjalmarsson
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barn och barnbarn kärleken till modersmålet. Språket är varje 
barns födslorätt. Vi får inte förglömma vad våra nya svenskar 
nu offrar, utöver hus och hem, när de tvingas bort från sitt 
eget. Ofta mister de även sitt språk. Jag kan minnas precis hur 
det kändes, även om jag ju senare återvände.  Alltsedan dess 
har jag hållit mitt språk än mer kärt.

På kvällen knyter vi ännu en intressant kontakt. Det är danska 
Bente, Franciscan i Tredje Orden, Lekmannaorden, som med 
inlevelse och entusiasm förtäljer om sin tro och sitt engage-
mang i Assisi. Att hon funnit sin plats i livet är inget att ta miste 
på. Hela hennes uppenbarelse utstrålar glädje och livsenergi.

Fredag den 17 oktober. Denna dag, återigen med strålan-
de sol, blir en heldag med I.Z. Efter frukost går bussen till 
hennes lilla favoritstad. Hon guidar oss skickligt i de trånga 
gränderna och vi besöker kyrka efter kyrka. Av en händelse 
får vi en inblick i konsten att göra papper. En man står i ett 
uråldrigt handpappersbruk och tillverkar papper inför vår åsyn. 
En överraskande syn. Vi känner oss förflyttade flera hundra 
år bakåt i tiden.

Maten på en italiensk restaurang visar sig bli en kulinarisk 
upplevelse. En trerätters måltid bestående av linssoppa, olika 
kötträtter, bakelser och mycket annat serveras. Goda viner till 
den som så önskar, serveras förresten till alla måltider. Kaffet, 
espresson är utsökt och ger den energikick, som så väl behövs.

Efter lunch bär det uppåt. I.Z. tar oss, med buss, ända upp till 
700 meters höjd. Svindlande höjder och makalösa vyer breder 
ut sig över landskapet nedanför. Här glöder naturen i höstens 
alla färger. Ingen av oss har varit här uppe vid just denna årstid 
förut och färgprakten är enorm. Efter fruktstunden halvvägs, 
bär det så vidare uppåt, uppåt tills vi slutligen är uppe vid 
fåraherdarnas by, långt över trädgränsen. Vi stiger ur och tar 
en liten rundvandring i byn. Tänk, här finns en caféteria! Vi 
bestämmer oss för att ta en fika.

 Därinne i skymningen sitter några äldre kvinnor, med hu-
vudena tätt ihop, böjda över något, som ligger utspritt på 
bordsskivan framför dem. Vad kan det vara? Det visar sig vara 
höstens skörd av små, små linser. De sorterar bort småsten 
och svarta linser ur den stora högen. Ett trevligt kvällsjobb, 
och säkerligen viktigt också, men vilket petgöra! Ändå verkar 
de vara nöjda och glada, dessa bondkvinnor högt, högt uppe 
i herdebyn.

Ned kommer man alltid, heter det ju. Busschauffören lotsar 
oss stadigt och säkert nedför samma väg som vi kom. Nu i 
skymningen ser staden ut som en glittrande pärla och naturen, 
som ett spännande schackbräde långt, långt där nere, liksom 
ett rutmönster av åkrar, odlingar, olivlundar och naturreser-
vatet "Skuggornas dal". Så kallas dalen mellan bergen. Detta 
skuggspel kan vi nu själva beskåda genom bussfönstret.

Kvällsmaten smakar gott denna kväll, och aftonbönen inleds 
av O. Vi lyssnar och växelsjunger tillsammans. Han läser 
ur sin medhavda bok om Franciscus. Vi sjunger psalm 23, 
återigen, och ber en bön för dem som ej kunde vara med oss 
här. Vi tackar för dagen och så: God natt! Nej, förresten. En 
nattvandring upp till torget, hinns också med och så fram till 
Basilikan i underbar nattbelysning. Regnet som varnats så för, 
har vi undsluppit även denna kväll.

Lördagen randas. Denna förmiddag är ledig fram till klockan 
13.00. Då intar vi alltid vår gemensamma lunch. Jag tillhör dem 
som ändå stiger upp i vanlig ordning och äter frukost klockan 
8.00. Ledig förmiddag, så bra. Då kan jag passa på att köpa 
någon liten souvenir; kanske något att ta med hem. Vykorten 
har jag redan skrivit och postat, tio stycken till nära och kära. 
Säkert som amen i kyrkan, kommer jag hem före dem. Men 
ändå. Nu kan jag återgälda post till några av dem, som troget 
sänder mig vykort från när och fjärran.

Jag har även hittat några fina målarböcker med bilder ur 
Franciscus och Claras liv. Clara var en kvinna, som stod Fran-
ciscus nära. Det blir fina små presenter till barnbarnen. En ny 
målarbok – visst minns jag själv glädjen över att få det! På den 
tiden, var papper och tidningar med flerfärgstryck inte alls lika 
vanligt. Annonsblad, fanns det alls? Man kunde återanvända allt 
möjligt. Papperspåsar, som man fick varor i kunde lätt klippas 
upp i sidan och vikas ut. Vips, hade man ett stort målarark. 
Kartong var perfekt att klistra upp pappersdockor på. Nu kom 
det roliga – att noggrant och omsorgsfullt klippa ut – inte med 
tygsaxen!  – docka och dockkläder. Dessa kunde med fördel 
förvaras i en tom chokladkartong. Tala om återvinning!

Inget slit och släng här, inte! Återanvändning och varsamhet 
var honnörsord. "Tavárligt" hette det i min barndom; "ta var-
ligt", ta vara på, ta väl hand om. Javisst! Är inte det något att 
eftersträva än i dag? Även för oss, som här vandrar i Franciscus 
fotspår bör detta gälla. Vara rädd om allt, naturen, luften vi 
andas, vattnet vi dricker och närmiljön, som tillhör oss alla.

"Samma-hopa, mamma!" Min lilla, knappt treåriga dotter, 
ropade ivrigt denna uppmaning. "Vi delar allt tillsammans, 
allihop!"  Det var vad hon menade och kunde uttrycka så fint, 
så liten hon var. "Javisst, lilla vän. Tillsammans. Allihopa!"

Hur det gick till när vi tog farväl av Assisi? Och hur vi återkom 
till hemmets lugna vrå? Ville du veta det? Det är en annan his-
toria, kära läsare. Klart är emellertid, att dagarna i Franciscus 
fotspår även satte avtryck i våra liv och gav oss ny energi att 
ta itu med vardagsbestyren där hemma igen.

En fin vår tillönskas Er alla.

Angela Fransson

Landskapet runt Assissi.
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Barnhusbarn 7113

Gustaf  Stangenberg
I ett par nummer av Träskoposten har vi kunnat läsa 
barndomsminnen från Långasjö, nedtecknade av Gustaf  
Stangenberg 1951. (nr 2 och 4, 2019). I kyrkböckerna står 
Gustaf  inskriven som "barnhusbarn nr 7113", fosterbarn 
hos Gustaf  och Maja Stina Jonasson i Bredalycke Ngd, 
mellan åren 1877 - 1895. Lille Gustaf  var född i Katarina 
församling i Stockholm. Hur hamnade han i Bredalycke 
och hur skulle hans liv gestalta sig? 

Fosterfadern Gustaf  Jonasson föddes 1815 i Linneryd och 
kom till Bredalycke 1876, närmast från Ljuder. Han dog 1887. 
Hans tid på gården var alltså c:a 10 år. Fostermodern Maja 
Stina Petersdotter föddes 1817 i Ljuder. Hon födde sex barn, 
medan familjen bodde i Ljuders socken.  När Maja Stina var 
60 år och flyttat till Bredalycke, kom en tre månaders baby till 
hushållet - det var Gustaf  Bertil Alexander. 

Barnhusbarnet nr 7113 Gustaf  Bertil Alexander föddes 
7/4 1877 i Stockholm. Han  kom, tre månader gammal, 21/7 
1877 till Bredalycke. När Gustaf  var 11 år, dog fosterfadern 
och änkan Maja Stina fick ensam dra försorg om det unga 
fosterbarnet. Gustaf  gick ut folkskolan och konfirmerades i 
Långasjö 1891. Någon gång före eller under 1891 tog han sig 
efternamnet Stangenberg, kanske i samband med konfirmatio-
nen. Varifrån fick han det efternamnet? 1895 flyttade han till 
Uppsala. Han var 18 år och hade redan tidigare vistats i Upp-
sala 1,5 år, det står också antecknat i husförhörslängden. Hans 
fostermor Maja Stina levde alltjämt som inhyses i Bredalycke. 
Hon är då döv och utfattig, enligt kyrkboken. 

Gustaf  är en tre månaders baby när han färdas från Stock-
holm till Bredalycke. Vid resans slut blir han omhändertagen 
av det åldrande småbrukarparet, Gustaf  och Maja Stina. De 

har redan fött och fostrat sex egna barn. Ville de verkligen ta 
sig an en liten baby? Men barn måste tas om hand - även de 
oväntade. Vid denna tid fanns ett antal barnhus i de större 
städerna. Eftersom lille Gustaf  var född i Katarina församling 
i Stockholm, hamnade han på Allmänna Barnhuset därstädes, 
med "Föräldrar okända" Han var en månad, när han lämnades 
in. Och någon välbärgad person betalade 400:- till hans un-
derhåll. Efter två månader "avgår" lille Gustaf  till Bredalycke. 
Hans närmaste "granne", barnhusbarn 7112, avgår däremot 
med döden vid samma tidpunkt. Lika gammal men endast värd 
200:-. Vem som betalade 400:- för att få lämna in lille Gustaf  
på Barnhuset, kan man  undra. 

Barnhus och Fosterhem
Gustaf  föddes i en tid, då många ogifta kvinnor födde opla-
nerade barn. Det var före preventivmedlens och de legala 
aborternas tid. Det var också de ansvarslösa fädernas tid. Det 
var svårt för en ung ensamstående mor, att ta hand om ett 
oplanerat barn. Hon måste ju arbeta för sitt uppehälle, vare sig 
hon bodde på landet eller i stan. Det gällde att hitta ett foster-
hem. Ibland var det den unga moderns föräldrar som fick ställa 
upp som fosterföräldrar. Det kunde också vara dopfaddrarna 
som fick träda in. Men det fanns också andra hem som gärna 
tog emot ett litet fosterbarn, särskilt som det var förenat med 
ekonomisk ersättning. Ute på landsbygden var detta socknens 
ansvar.  I storstäderna kunde omhändertagandet ske på s k 
barnhus. Så fanns t ex Allmänna Barnhuset i Stockholm, där 
man under sekler tog emot barn som behövde omhändertas. 

Barnhusstiftelsen grundades redan 1633 - på drottning Kristi-
nas tid, i syfte att förhindra barnamord (på nyfödda) och sörja 
för föräldralösa. Vid tiden för Gustafs födelse verkar det vara 
en ganska välorganiserad institution, där man tog emot barn i 
alla åldrar och hade som mål att utlokalisera barnen till goda 
fosterhem, gärna på landet.

Barnhusbarn i bygden
Det var inte bara barnhusbarnet Gustaf  Bertil Alexander som 
levererades till våra bygder i slutet av 1800-talet. Eftersom kyrk-
bokföringen vid denna tid var noggrann, så kan man identifiera 
ett stort antal barnhusbarn i inflyttningslängderna. De är oftast 
inskrivna med det nummer de tilldelats på barnhuset. En del 
barn placeras hos bönder på deras gårdar, men oväntat många 
får sina nya hem i torp och backstugor. 

Gustaf  Stangenberg född 1877, upp-
vuxen i Bredalycke, Långasjö.

Allmänna Barnhuset i Stockholm.

Utdrag ur Allmänna Barnhusets rullor.
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Tydligen var fosterföräldrarnas ekonomiska status av mindre 
betydelse. Och helt uppenbart var mottagandet av ett barn-
husbarn förknippat med en viss ekonomisk ersättning, s k 
fosterlön. Detta kunde naturligtvis leda till att man "tog" ett 
barnhusbarn för vinnings skull och för att få en liten dräng 
eller piga i huset. Men vi får väl tyda allt till det bästa och tänka 
att det också kunde uppstå ett kärleksfullt förhållande mellan 
fosterföräldrar och barn - om än något kärvt. 

I den nyutgivna boken om Ingemundebo citeras skomakaren/
smeden Klein, som slog fast: "Det betalar sig lika bra med ett 
fosterbarn som med en gris." (Ingemundeboboken sid 140.) Därför 
tog han också hand om flera fosterbarn, trots att paret själva 
fick nio egna. Det första fosterbarnet tog han och hans hustru 
redan 1864. De hade då varit gifta i tre år och hade en liten 
dotter på ett år. En något äldre dotter hade nyligen dött. Då 
tar de hand om "Hoa-Lenas" efterlevande yngsta barn, den 
10-åriga Sofia Charlotta, "inackorderad av fattigvården". När 
sista fosterbarnet, ett barnhusbarn från Stockholm, kom, var 
båda över 60. 

Vem var Gustaf  Bertil Alexander?
Utan tvekan var han ett av dessa oväntade barn, produkten av 
ett tillfälligt förhållande.  Den unga modern var 21 år. Vittne 
till födelse och dop var tjänstekvinnan Amanda Adman 23 år. 
Födseln ägde rum på Stora Bondegatan i Katarina församling 
i Stockholm. Ethel Svensson har hjälpt oss med boende på 
adressen. Efter en månad lämnades Gustaf  in på Allmänna 
Barnhuset med "Föräldrar okända". Men på något sätt måtte 
ändå lille Gustaf  fått reda på sitt ursprung. Hade han ett för-
seglat kuvert med föräldrarnas namn? Följde hans mor eller 
far hans öden?  

Fosterhemmet i Bredalycke förefaller vara en trygg uppväxt för 
Gustaf, trots att fosterfadern dör, när Gustaf  är 11 år. Änkan 
bor kvar på gården, eller nästgårds, som inhyses, Gustaf  verkar 
vara en del av en storfamilj och får deltaga i gårdens arbete. 
Det finns också tid för lek och han har gott om kamrater i 
granngårdarna. Men någon gång under uppväxten, byter han 
tillfälligt vistelseort och bor i Uppsala en tid - "hos anhöriga", 
skriver han i boken "Sådan var min väg". . 

Sanningens minut
Blod är inte alltid tjockare än vatten. Man kan vara helt tillfreds 
med att inte veta något om sina biologiska föräldrar. Fast någon 
gång i livet brukar frågorna komma ifatt en och man får lust 
att kartlägga sitt förflutna. Gjorde Gustaf  det? 

I sin bok "Sådan var min väg" nämner han ingenting om det. 
Men vi är ändå inne på, att Gustaf  kände till vilka som var 

orsak till hans tillblivelse. All ära åt Stig Hermansson, som har letat 
sig fram genom djungeln av uppgifter, som man kan få fram 
på nätet. Bl a har han tittat på släktforskningssidor. Genom 
fam Stangenbergs släktforskning har han hittat en halvsyster 
till Gustaf  och via systern även den biologiska modern. Hon 
hette Maria och bodde i Kartarina församling vid tiden för 
Gustafs födelse. På rätt adress. I rätt ålder, tjänsteflicka hos 
en Stangenberg, där även dopvittnet Amanda Adman har 
anställning. Det stämmer så bra! 

Maria kom från Gotland i januari 1877. Hon var då i sjätte 
månaden, när hon fick tjänst hos bagare Stangenberg på Stora 
Bondegatan. Efter tre månader i tjänst föder hon Gustaf, tar 
hand om honom en månad och lämnar honom sedan på All-
männa Barnhuset. Någon betalar 400:- till hans uppehälle. Är 
det bagaren? Eller kan det vara en löjtnant Stangenberg, som 
senare flyttar till Uppsala? 

Kusinerna Stangenberg, bagaren och löjtnanten, verkar stötta 
varandra, när så behövs. Och mycket riktigt är Gustaf  Bertil 
Alexander inskriven i f  löjtnanten Stangenbergs stora hushåll 
under en tid. Hans mor Maria gifter sig 1888 med en bagare 
Lindblom och flyttar, även hon, till Uppsala. Och det ser ut 
som om Gustaf  var välkommen också i det hemmet. 

Gustaf  är en pusselbit i den stora Stangenbergska släkten, 
även om det var en utfattig änka i Bredalycke, som fick sörja 
för hans uppväxt. Vägen till Uppsala var ganska självklar. Där 
blev han välkomnad, där fanns hans "anhöriga", där fick han 
arbeta och studera  Efter tre år vid Teologiska skolan var han 
färdig metodistpastor och beredd att gå in i nya gärningar. 
Hedersamt av föräldrarna att ta emot sitt bortlämnade barn - 
bättre sent än aldrig! 

Gustafs livsgärning
I boken "Sådan var min väg" beskriver Gustaf  sin livsresa. Från 
Bredalycke går den till Uppsala och där blir han en övertygad 
kristen och pastor i Metodistkyrkan. Han har ett stort hjärta för 
barn och unga och på hans initiativ startas "FVBU - Föreningen 
för värnlösa barns uppfostran". Han skriver:

"Såväl i Småland som i Uppsala och Surahammar hade jag till-
fälle iakttaga, hur dessa fattiga och föräldralösa barn oförskyllt 
fingo lida, antingen därför att deras föräldrar voro döda, eller 
att en mor eller far övergivit sitt barn. Varifrån skulle dessa 
barn få verklig hjälp?" Stiftelsen FVBU är alltjämt verksam, 
numera kallad: Föreningen för Vård och Fostran av Barn och 
Unga. Man driver bl a kristna förskolor, samt har verksamhet 
i Sierra Leone och Litauen. 

Gustaf  var direktor vid FVBU 1903-1944 - i mer än 40 år! Ett 
litet barnhusbarn, som fick bli till stor hjälp och välsignelse för 
tusentals andra utsatta barn. 

Eftertanke
Säkert finns någon i släkten Stangenberg som vet exakt hur 
det förhöll sig. Så är det ju nästan alltid, när man försöker lösa 
ett "mysterium". 

Någon annan sitter på hela lösningen. 

För oss var det inte viktigt att kartlägga Gustafs biologiska 
släkt. Från vårt perspektiv var det intressant att ta reda på, 
hur en liten barnhuspojke från Långasjö kunde beredas väg 
till studier och livsuppgift i Uppsala. 

Utdrag ur Långasjös kyrkbok, där Gustaf  Bertil Alexander finns med.
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Arma barn, varför är du övergiven

utav egen mor och far?

Hånad och föraktad bliven

redan uti unga dar.

Det plats ej fanns vid hemmets härd,

du namn av släkt ej fick.

Du, liten, blek och undernärd,

i vida världen gick.

Men Gud i ordet lovat så:

Jag vara vill de faderlösas fader,

av mig du kärleksfulla råd skall få

och finna skydd och lära goda seder. 

Gustaf  Stangenberg ur "Utan hem" 1923.

Några böcker, utgivna av Gustaf  Stangenberg:
Barnens bröd - berättelser och tal i den sociala frågan  1919
Utan hem - berättelser  1923
Kärlekens gärningar   1933
Lycka är att giva - ej att taga  1941
Livets bröd - dagliga betraktelser   1947
Sådan var min väg 1951

Källor:
Kyrkböcker och barnhusrullor/Arkiv Digital
Ethel Svensson
Stig Hermansson
"Sådan var min väg" Gustaf  Stangenberg 1951
"Ingemundebo - en by i Småland under två sekler" 2019 Tack för 
trevlig läsning!
www.fvbu.se

Annika Hjalmarsson

Dahlior 
Jag bodde ett tag i Sorunda socken, söder om Stockholm. 
Där, utmed landsvägen, åkte jag ofta förbi en trädgård 
som pryddes av Dahlior... massor av Dahlior. De hade 
planterats av det gamla paret som även förfogade över 
den ständigt nyplöjda men aldrig sådda åkerlappen som 
låg på motsatta sidan av vägen. Senare, när jag passerade 
förbi var torpet sålt. Vad som hänt med de gamla ägarna 
vet jag inte. Åkerlappen är numera bebyggd med villor 
och Dahliorna har försvunnit. 

Nu bor jag i Långasjö och har redan fått tag på en bunt Dahlia 
knölar som kommer från Barbro Kronas trädgård här i byn. 
De ska ner i marken om ett tag och måste förvaras torrt och 
frostfritt i källaren under vintern. Mitt intresse för denna växt 
började med den effektfullt färgrika rabatten som kantade 
grusgången framför det lilla torpet i Sorunda. 

Men Dahlior härstammar egentligen från Mexiko och Co-
lombia. Det finns ca 30 000 olika sorter och de omhuldas av 
Dahlia sällskap i olika delar av världen. Aztekerna i Mexiko 
odlade den i medicinskt syfte men även för religiösa riter och 
för att dekorera med. 

Det sägs även att den 
storvuxna sorten vars 
stjälkar är ihåliga har 
använts som vattenled-
ningsrör! 

Spanska conquistado-
rer tog med sig plan-
tan tillbaka till Europa 
under 1500-talet, men 
det var först vid slutet 
av 1700-talet som den 

kom att odlas och spri-
das av växtförädlare 
i Europa. Genom di-
rektören för botaniska 
trädgården i Mexico 
City förmedlades knö-
lar av växten till dennes 
kollega i Madrid, Abbe 
Antonio José Cava-
niles. Det var denne 
Cavaniles som, efter att 
ha odlat växten några 
år, gav den namn efter den svenske botanisten och Linnélär-
jungen Andreas Dahl (1751–1789). Kort därefter har en annan 
botaniker, Wildenow, döpt växten till Georgin efter sin ryske 
vän och reskamrat, doktor Georgi. De båda namnen har där-
efter använts men numera är Dahlia den gängse benämningen. 
Hade vi använt dess ursprungliga namn hade den hetat Acocotli 
eller Cocoxochiti. 

Dess förmåga att korsa sig och bilda nya hybrider i plantskolor-
na har gett upphov till stor variation i form och färg. Dahlian 
förekommer som klotrunda, tvåfärgade och korgblommiga 
sorter, men även som rena, enkelblommiga. Det finns deko-
rativa Dahlior med fyllda blomkorgar, samt Kaktusdahlior, 
Näckrosdahlior, Halskråsdahlior, Pompondahlior....Sorten 
"Bishop of  Llandaff", med dess finflikiga mörka blad och 
lysande röda blommor, lär vara den mest populära i England. 
Den förekommer tex i den berömda "solnedgångsträdgården" 
i Sissinghurst. 

Den som odlar Dahlior gynnar den biologiska mångfalden 
eftersom blommorna är omtyckta av pollinerande insekter.

Bo BergstrandCanay Fubuki.

Carolina Wage. 
Bilder Svenska Dahlia sällskapets hemsida.
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Ett härligt och engagerat 
församlingsråd i Långasjö!

Kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Många 
människor hjälps åt att fatta beslut och driva församling-
ens arbete, ekonomi och riktning framåt. 

Kyrkofullmäktige antar årligen pastoratets bokslut och bud-
get, utser Kyrkoråd, Valnämnd och de fyra Församlingsråden 
för mandatperioden och utfärdar pastoratets gemensamma 
Församlingsinstruktion. 

Kyrkorådet har ansvar för att den grundläggande uppgiften 
blir utförd. Denna är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva 
diakoni och mission. Kyrkorådet svarar inför Kyrkofullmäktige 
och har hand om den ekonomiska förvaltningen, förvaltar 
pastoratets och församlingarnas egendom samt ansvarar för 
personalen. Kyrkorådet har också ansvar för begravnings-
verksamheten.

Församlingsrådet är styrelse för resp. församling. I en 
levande församling är gudstjänsten i centrum och därför är 
Församlingsrådets huvudsakliga uppgift att lokalt ansvara 
för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Vidare väljer 
församlingsrådet kyrkvärdar och inventarieansvariga till för-
samlingens kyrkor. Övriga uppgifter för församlingsrådet är 
bla ansvar för kollekter, upplåtelse av kyrka och andra uppgifter 
som delegeras av pastoratets kyrkoråd. Församlingsrådet ger 
möjlighet till engagemang, reflektion och en lokal anpassning 
av församlingens verksamhet. Här är en presentation av 

Ditt församlingsråd i Långasjö

Annette Dahlskog
1. Hur hamnade du i församlingsrådet?
Jag blev uppringd av Hilkka Alexan-
dersson som undrade om jag ville vara 
med i Långasjö kyrkoråd som det var 
på den tiden.

2. Vad är, med dina ord, församlingsrådet 
för något? Varför finns vi? Och för vem?
Vi finns för att tillsammans diskutera kyrkan grundläggande 
uppgifter, som är att  fira gudstjänst, bedriva undervisning, 
utöva diakoni och mission.

Hur detta ska se ut i Långasjö kyrka/församling. Det är frå-
gor som vi diskuterar och där tar vi tacksamt emot önskemål, 
frågeställningar och ny inspiration från alla församlingsbor.

3. Hur tänker du dig församlingslivet i Långasjö kyrka om 10 år?
Att det är en lagom mix av att bevara gammal tradition och ett 
nyskapande av nya traditioner. Men jag känner mig djup orolig. 
Vi måste bli flera engagerade om vår kyrka och församling ska 
få vara kvar.

Vi behöver församlingsrådsmedlemmar, kyrkvärdar, guds-
tjänstvärdar, hjälp med att fixa kaffe, duka, servering, barnar-
bete mm.  Här finns platsen du väntat/längtat på att få. Hör 
gärna av dig till någon av oss.

Tyvärr finns farhågan att vi annars möts av en låst igenbommad 

kyrka och ett sålt församlingshem/sockenstugan och bara en 
kyrkogård kvar.

4. Vad betyder kyrkan för dig?
Gemenskap, Stillhet, återhämtning, glädje, musik, för alla åldrar

5. Vilken är din favoritpsalm?
Du vet väl om att du är värdefull.

Karin Bard
1. Hur hamnade du i församlingsrådet? 
 Jag blev ”värvad” till församlingsrådet 
av Ulla Sköldh Jonsson.

2. Vad är, med dina ord, församlingsrådet för något? Varför finns vi? 
Och för vem? 
Församlingsrådet finns till för alla i församlingen. Vi kan föra 
vidare önskemål och åsikter som framkommer. Vidare skall vi 
tillsammans med kyrkohedern göra gudstjänstplanering samt 
att föreslå, planera och delta i olika aktiviteter i församlingen. 
Gärna komma med nya idéer.

3. Hur tänker du dig församlingslivet i Långasjö kyrka om 10 år? 
Jag hoppas att församlingslivet om 10 år fortfarande är aktivt 
och engagerat.

4. Vad betyder kyrkan för dig?
Kyrkan har för mig en ”central plats i byn”. Speciellt viktig vid 
vissa högtider under året som Advent, Jul och Alla Helgon. 
Musikarrangemang går jag också gärna på.

5.   Vilken är din favoritpsalm? 
Mina favoritpsalmer är O store Gud och Hosianna.

Malin L Gunnarsson
1. Hur hamnade du i församlingsrådet? 
Jag blev kontaktad av Ulla Sköldh 
Jonsson, som frågade om jag ville 
vara med i församlingsrådet. Efter-
som Långasjö har ett rikt föreningsliv, 
församlingsliv och allmänt engagerade 
sockenbor så kände jag att detta var ett sätt för mig att dra mitt 
strå till stacken av engagerade Långasjöbor. 

2. Vad är, med dina ord, församlingsrådet för något? Varför finns vi? 
Och för vem? 
Församlingsrådet finns för alla som bryr sig om Långasjö 
församling. Kom till oss med idéer och tankar, klagomål eller 
beröm om Långasjö kyrka och dess verksamhet. 

3. Hur tänker du dig församlingslivet i Långasjö kyrka om 10 år? 
Om 10 år har antalet medlemmar i Långasjö församling ökat 
och det är fullsatt gudstjänst en gång i månaden. 

Sockenstugan sjuder av verksamhet såsom café, after church 
och musikunderhållning varje fredag. Där finns tillagningskök, 
kommunens bibliotek och egen pizzeria, som någon engagerad 
ortsbo driver. På lördagsmorgnarna säljs färska bullar. 

Musiklivet i församlingen är rikt och i kyrkorummet hålls allt 
från nattvard till konstutställningar och Kyrkis. Detta är min 
vision. 

Men utan Långasjöbornas intresse kommer vi inom 10 år att 
heta Emmaboda församling och sockenstugan är såld. Idéer 
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och deltagande falnar när kyrkan inte längre syns i byn lika ofta. 
Kyrkan blir bara en gammal byggnad med en kyrkogård runt. 
Så jag tar tillfället i akt att uppmana alla i Långasjö att engagera 
sig för en aktiv församling. På ett eller annat sätt. 

4. Vad betyder kyrkan för dig?
Kyrkan står för tradition och därmed trygghet. Att sitta i kyrkan 
innebär dessutom att man inte gör någonting annat den stun-
den du är där. Balsam för själen i vår tid då vi oftast gör 3 saker 
på en gång samtidigt som telefonen pockar på uppmärksamhet. 
Jag brukar säga att det är bättre än att åka mindfullness-kurs 
där någon säger Carpe diem och talar om för dig hur du ska 
andas rätt mot dyr betalning. Ha, ha.

5. Vilken är din favoritpsalm? 
Åh, svårt att välja! Jag älskar psalmer! Men för att nämna några 
favoriter kommer här:    Psalm 189 (Bliv kvar hos mig), 180 
(Var dag är en sällsam gåva), 303 (Det finns en väg), 606 (Det 
gungar så fint), 108 (Var glad), 683 ( I frid vill jag lägga mig ner) 
och 791 (Du vet väl om att du är värdefull) Jag skulle kunna 
hålla på hur länge som helst! 

Bo Sjögren
1. Hur hamnade du i församlingsrådet? 
Blev kontaktad av en person i försam-
lingsrådet och de lyckades övertala mig 
att ingå i rådet.

2. Vad är, med dina ord, församlingsrådet 
för något? Varför finns vi? Och för vem?
En samling av ortsbor i Långasjö församling som tillsammans 
försöker att utveckla kyrkans verksamhet i bygden. Vi gör 
det under ledning av en ordförande och med en präst som 
också deltar. Vi lyfter frågor om Långasjö kyrkas verksamhet. 
Eftersom Långasjö är en församling i vårt pastorat gäller det 
att lyfta frågor som berör Långasjö.

3. Hur tänker du dig församlingslivet i Långasjö kyrka om 10 år? 
Jag hoppas på en stor verksamhet för barnen och mycket musik 
i kyrkan. Det lockar folk och uppskattas. Jag tror också på ett 
samarbete med övriga föreningar i bygden. 

4. Vad betyder kyrkan för dig? 
Kyrkan ger mig lugn och trygghet. Den är med mig genom 
livet i både glädje och sorg. Den finns vid personliga högtider 
men också vid diverse högtider på året.

5. Vilken är din favoritpsalm? 
Två olika psalmer har jag svårt att välja mellan: Den pampiga 
och storslagna ”O store Gud” men också Py Bäckmans ”Stad 
i ljus”. En välkänd låt men inte alltid känd som psalm.

Magnus Eriksson
1. Hur hamnade du i församlingsrådet?
Jag blev tillfrågad av Zarah Arvidsson 
i februari 2009 om jag kunde tänka 
mig att ställa upp i valet som ledamot 
till kyrkorådet i Långasjö. 

Efter en veckas betänketid svarade jag 
ja och har sedan 2010 varit engagerad i kyrkoråd/församlings-
råd och även som kyrkvärd i Långasjö församling. 

Min pappa, Tage Eriksson, hade just avslutat sitt uppdrag, så på 
sätt och vis tog jag över stafettpinnen efter honom. Ulla Sköldh 
Jonsson var då ny präst i församlingen och Karin Gustafsson 
var ordförande i kyrkorådet. 

2. Vad är, med dina ord, församlingsrådet för något? Varför finns vi? 
Och för vem?
Församlingsrådets uppgift, tycker jag, är att arbeta så att försam-
lingslivet i Långasjö utvecklas och att kyrkan blir en gemenskap 
som många längtar till. Det handlar om att värna, vårda och 
utveckla det vi fått förtroende att arbeta med av långasjöborna.

3. Hur tänker du dig församlingslivet i Långasjö kyrka om 10 år?
Min förhoppning är att vi är en levande församling där 
människor i olika åldrar möts i såväl vardag som fest och firar 
gudstjänst tillsammans. 

4. Vad betyder kyrkan för dig?
Vi lever på många sätt i distraktionernas tid och det är mycket 
som konkurrerar om vår uppmärksamhet och vill splittra våra 
tankar. 

I kyrkan finner jag gemenskap, en plats för inre samling och 
kraft att leva i vardagen. Jag hoppas att fler ska upptäcka det!

5. Vilken är din favoritpsalm?
Det finns många psalmer som jag skulle kunna välja mellan, 
men jag väljer ändå psalm 210:“Jag lyfter ögat mot himmelen”. 
Den fick jag lära mig i Långasjö skola av vår lågstadielärare 
Gun-Britt Alm. Psalmen uttrycker en förtröstan på Guds 
omsorg som bär genom hela livet. 

Anna Olsson
1. Hur hamnade du i församlingsrådet?
Tillfrågades av Magnus i församlingsrå-
det som liksom jag är med i kören.

2. Vad är, med dina ord, församlingsrådet för 
något? Varför finns vi? Och för vem?
En länk mellan församling, kyrkoråd, pastorat och stift. Vi tar 
upp olika frågor inom församlingen.

3. Hur tänker du dig församlingslivet i Långasjö kyrka om 10 år?
Svårt att svara på, så klart. Förhoppningen är att fler söker sig 
till kyrkan. Att man kan samlas där för att dryfta gammalt och 
nytt. Vore väl fint med After Work nu när vi inte har något fik 
eller restaurang i Långasjö.    

4. Vad betyder kyrkan för dig?
Gemenskap, glädje och trygghet.

5. Vilken är din favoritpsalm?
En vänlig grönskas rika dräkt.

Gunilla Sunesson
1. Hur hamnade du i församlingsrådet? 
Hade kontakter med de som redan fanns 
i kyrkor/församlingsråd, Karin Gustafs-
son var ordförande och Lars Petersson 
präst. Långasjö var en egen församling.

2. Vad är, med dina ord, församlingsrådet för något? 
Redan ett av de första åren hade vi en diskussion om detta, 
men framförallt inför och efter att staten och kyrkan skiljdes åt. 
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Hur öppen ska kyrkan vara när den skiljs från staten?  Endast 
för medlemmar?

Varför finns vi? 
Ha en kontakt med församlingsmedlemmar som finns i Lång-
asjö socken och lyfta frågor som rör Långasjö kyrka. Med god 
kontakt till kyrkoråd och andra församlingsråd. 

Och för vem? 
Jag anser att vi inte ska stänga ute någon som behöver kontakt 
och stöd. Att öppna kyrkorummet för många, inte stänga ute 
med ekonomiska och andra medel. Uppdraget Svenska kyrkan 
har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är 
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och mission. Det gör vi inte genom att ha en hög tröskel in…

4. Vad betyder kyrkan för dig? 
Betydelsen varierar genom livet. Något som vi i kyrkan måste 
vara öppna för…

5. Vilken är din favoritpsalm? 
Oh store Gud. Beror inte på att den är så spridd, utan på ett 
visst eget ursprung i frikyrkan. 

Berit Elofsson
1. Hur hamnade du i församlingsrådet?
Jag gick med i en Alpha-grupp i Sock-
enstugan, tror det var 2007. Vi hade 
några föreläsningar, åt kvällsmat och 
diskuterade olika intressanta ämnen. 
Det var under ledning av Thomas Lind och Veine Franzén. 
Därefter fick jag frågan om att vara med i kyrkorådet i Långasjö.

2. Vad är, med dina ord, församlingsrådet för något? 
Församlingsrådets formella uppgift är att driva gudstjänstlivet 
i Långasjö. Hur gör vi det intressant för församlingsborna 
känns som den viktigaste frågan framöver. Där behöver vi er 
alla församlingsbor till hjälp!

Varför finns vi? 
För att det måste finnas en styrelse i varje församling! Sen 
varför det är just VI beror givetvis på vårt intresse och på att 
vi fått frågan.

Och för vem? 
ALLA, oavsett medlem eller ej. Kyrkan fyller olika funktioner 
för olika människor i olika skeden av livet.

3. Hur tänker du dig församlingslivet i Långasjö kyrka om 10 år? 

Nya driftiga personer har tagit över i församlingsrådet, och 
firar säkert gudstjänster både som nu och på nya sätt. Det rika 
arbetet med barngrupper och körer fortsätter med nya krafter.

4. Vad betyder kyrkan för dig? 
Kyrkan är viktig, för mig:

Kyrkorummet är en vacker och rofylld plats  med en otroligt 
vacker altartavla

- med ett ställe och en gemenskap att fira gudstjänst tillsam-
mans

-med en fantastisk konsertlokal, för psalmer och annan musik, 
att sjunga med i och lyssna på, som en traditionsbärare, att fira 
advent, Lucia, jul och påsk och traditionen att välkomna ett 
barn i dopet och att ta farväl av en anhörig vid begravning.

5. Vilken är din favoritpsalm? 
Svårt att välja, men 769, ”Gud, i dina händer” är vacker och 
trösterik, liksom 190, ”Bred dina vida vingar”. 

Barnaröster sjungande 199 ”Den blomstertid” är underbart, 
och vid jul är favoriten 122, ”Dagen är kommen”. 

Sjung den 4:e versen för full hals med altartavlan i Långasjö i 
blickfånget, så får du se!

Earth Hour Day 
Lördagen den 28 mars 2019 är det dags för Earth Hour! 
Det blir det tolfte året som vi släcker ljuset under världens 
största klimatmanifestation. På kvällen kl 20.30 firar vi 
en Ljusgudstjänst för vår miljö med enbart levande ljus 
i Långasjö kyrka. Välkommen att uppleva stämningen 
och ljuset!

Att släcka lamporna under Världsnaturfondens Earth Hour är 
en symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna 
om att ta klimatförändringarna på allvar. Runt om i hela Sverige 
och världen kommer miljoner människor att delta – på skolor, 
arbetsplatser och hemma. Genom en massa olika aktiviteter 
kommer kommuner, företag, organisationer och individer 
engagera sig för en klimatsmartare vardag.
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Fasteaktionen 2020 inleds på Fastlagssöndagen och pågår fram till palmsöndagen den 5 april.
Årets fasteaktion handlar om att vi har alla rätten att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från våld. Kampen för fred, jämställd-
het, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter men verkligheten ser olika 
ut. Tillsammans skapar vi hopp, möjligheter och en hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad!




