
TräskopostenNr 4 Vintern 2020

Nyhetsblad för           Långasjö socken

Tema: Vinter



Träskoposten nr 4 20202
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 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 
Isakvarell.

Bild: Peter Fre-
deriksen

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

Bgnr. till Långasjö Sockenråd är 5049-
6561. Märk talongen “Givarens namn”.
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Vinterminnen
Nyårsafton 1978. Runt om i hus och hem förbereder Lång-
asjöbor kvällens firande med släkt och vänner. Men det 
blir en kväll vi sent ska glömma. Under dagen har snödrev 
korkat igen många vägar i Skåne. Fram emot eftermid-
dagen är det vår tur. Som värst registrerar vindmätaren 
på Hanö 38 m/sek, sedan blåser den sönder. Träd faller, 
strömmen går. Vägar blir snabbt oframkomliga. 

Till Ekeboryd kan inte några av våra gäster komma. Och där-
med inte heller den mat och dryck som låg på deras lott att 
ta med. Medan snöstormen viner runt knutarna sitter vi där i 
halvmörkret, Lynn och jag, intill brasan i rörspisen. Nämner 
du oxfilé en gång till vet jag inte vad jag gör, säger jag. Kan 
inte lova, svarar Lynn. Och du. Undrar hur mycket skaldjur-
scocktail och citronmarängpaj de andra orkade proppa i sig? 
Skål och Gott Nytt År!

Ett gott år blev det. Och snörikt. Vid mitten av februari 
drabbades Sydsverige av ett än värre snökaos. 1979 var året 
”när Skåne försvann”. Instängda och isolerade husägare fick 
bokstavligen gräva sig ut ur sina hus. På sina håll syntes bara 
trädtopparna i snön. Nödställda fick evakueras med helikopter. 

Dramatiskt värre. Visst, men också ett I-landsproblem. I vårt 
trygga, välfungerande land är det är lätt att tappa perspektivet 
när saker och ting inte går som planerat. I stora delar av världen 
brottas man med problem som krig, svält, farsoter, analfabe-
tism och fattigdom. Samma sak om vi söker oss tillbaka i vår 
egen historia, vilket jag gärna gör i olika sammanhang. För 
det absoluta flertalet var livet en hård kamp för överlevnad. 

I dag lever vi i ett överflöd. Allt vi behöver finns tillgängligt. 
Över detta ”det nya självklara” reflekterar Emelie Holmevi, 
Hällasjömåla, i ”Vintern har sin stilla gång” (se s. 30). Varför 
tänker vi så lite på hur vi tär på jordens resurser? Vad kommer 
efterlevande generationer att säga? Varför har vi så svårt att 
känna tacksamhet? 

Sofia Devall, Sibbahult, berör också hon ”den dissonans som 
uppstår när vi försöker vara moraliska människor och samtidigt 
vara välanpassade medborgare” i sin bok Gudsrikets gränser 
(se s. 23).  

Men nu tillbaka till nyårshelgens snöstorm för drygt 40 år 
sedan. Ingen som var med har glömt den. Men ingen av våra 
läsare gjorde den till ett vinterminne. Mer än jag, vad nu det 
beror på! När man längre tillbaka i tiden bad äldre människor 
berätta om sina liv, var vädrets makter ett ständigt återkomman-
de tema. ”Aldrig i mannaminne” hade man upplevt så mycket 
snö, en sådan kyla, torka, hetta, regn eller vad det nu var man 
ville lyfta fram. Upplevelser som levde vidare i generationer. 
Nödåren 1867–1869 (som jag skrev om i Träskoposten nr 
2. 2019) var del av en muntlig tradition ända fram till andra 
världskriget. 

Det finns också kollektiva minnen i en bygd, mer knutna till 
enskilda händelser, som på olika sätt traderas vidare. När jag 
flyttade till Ekeboryd nämnde min granne John Pettersson, 
född 1896, att en kvinna boende i torpet på Basterön gått 
genom isen och drunknat någon gång på 30-talet. Jag förval-
tade detta vinterminne som ett slags kuriosa, som en tragisk 

händelse att berätta för vänner och bekanta. Inför denna artikel 
ger Annika Hjalmarsson mig mer precisa fakta.

Kvinnan hette Alma och var förlovad med Viktor, son till 
torparna Karolina och Niklas Gummesson. Dagen då olyckan 
hände, onsdagen den 3 februari 1937, går hon över isen till af-
fären i Linnefors för att handla. Vid Klintamålen slår hon följe 
med en kvinna som också hette Alma. När de på hemvägen 
skiljs åt har det börjat skymma. Väl framme vid åns utlopp 
i Mörtviken är sikten så dålig att hon hamnar i vattnet, utan 
möjlighet att ta sig upp.

Vår bygds historia rymmer många tragiska drunkningsolyckor 
på svaga isar. De flesta stannar inom en trängre krets av familj 
och släkt. Andra blir del av en större berättartradition, delvis 
som en varning till alla som ger sig ut på isen. Ta er i akt. Vänta 
inte tills det börjar skymma. Gå aldrig ensam.  

Genom Träskoposten finns ännu ett forum där vi kan dela 
med oss av våra tankar och erfarenheter. Tack alla för härliga 
vinterminnen. Och skrämmande, ibland med lyckligt slut, som 
i Margareta Rosvalls Vinter i Lida (se s. 26). Läs och förvånas.  

Till sist några ord om Coronapandemin, där smittspridningen 
i Emmaboda kommun ökat den senaste tiden. I skrivandets 
stund, den 7 november, gör man ytterligare inskränkningar i 
den kommunala verksamheten. Ser vi till äldreboendet i Lång-
asjö, rådde under sommaren ett totalt besöksförbud. Den 1 
okt öppnade man upp för anhöriga, för att nu, en dryg månad 
senare, på nytt gå tillbaka till sommarens hårda restriktioner. 
Sölve Hjalmarsson berättar, att de samtalsgrupper man för 
ett begränsat antal inbjudna, arrangerat på Allégården, nu helt 
stoppas. Samma sak med onsdagsträffarna i sockenstugan.  
Paus från och med nu. En dyster, tröttsam utveckling för alla 
inblandade parter. Och en kanske alltför optimistisk tilltro till 
det vaccin som snart lära komma. 

Jag började krönikan med att gå fyra decennier tillbaka i tiden. 
Om vi i stället går 40 år framåt, hur kommer då vårt samhälle 
att se ut? Vad kommer de som var med om pandemin att be-
rätta, när den tidens Träskoposten ber dem minnas det vi nu 
kämpar oss igenom?

Gunnar Alsmark

Många av mina tidiga vinterminnen i Ekeboryd handlar om kyla, 
mängder med snö och en bil som ofta protesterade. 
                                                                      Foto Lynn Åkesson 1982
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Coronatider för 70-plussare

Några 70-plussare sitter i gymnastiksalen i Långasjö 
skola, för vi ska snart spela kubb. I brist på andra munt-
rationer är vi några som träffas på behörigt avstånd med 
handspriten i högsta hugg och utövar enkla sporter. Så 
länge vädret tillät var det boule utomhus. Nu spelar vi 
kubb i gympasalen. Det är öppet för alla! Röda Korset 
betalar hyran. 

Vi som träffats bor alla på landsbygden. Och vi är glada för 
det. Ingen hade velat tillbringa Coronasommaren i stadsmiljö. 
Vi tänker oss att instängdheten och ensamheten hade varit 
mycket större i en stad. Vi har kunnat promenera och sitta ute 
och fika, träffas på altaner och i trädgårdar. Men ändå - visst 
blev det tufft, när Coronan slog till! Alla har påverkats på ett 
eller annat sätt

Innan restriktionerna kom, kunde Rolf  komma och gå på Allé-
gården, där hans fru bor. Han kunde äta lunch där tillsammans 
med henne varje dag och delta i aktiviteter som Bingo, mu-
sikprogram och studiecirklar. Från 1 mars - 1 oktober har han 
inte fått komma innanför dörren. Kommunens äldreboenden 
har varit mycket restriktiva, men så har man också hittills klarat 
sig från smitta. Men för Rolf  blev det trist. Nu fick han hämta 
sin mat vid köksdörren och avstå från alla besök. Sommaren 
kom med möjlighet att träffa anhöriga utomhus, men inget 
var sig likt för övrigt. 

– Hur klarade du detta, Rolf ?  

– Jag har min bil och min rollator. Det kommer man långt 
med! Och från första oktober får jag komma in och hälsa på 
min fru igen. Jag får äta tillsamman med henne på hennes 
rum, det känns bra. 

Från första oktober lättade alltså bestämmelserna beträffande 
anhörigbesök på äldreboenden. På Allégården i Långasjö är 
man mycket noga med att även fortsättningsvis iaktta största 
försiktighet. Inga stora sammankomster, bara enskilda besök. 
Först ringa på dörrklockan, sedan gå närmsta vägen direkt till 
den anhöriges rum. 

Men för de flesta är isoleringen lika stor nu, som den varit 
sedan mars. Det har varit mycket mer ensamt och instängt, 
sen Corona kom, tycker flera. Vi har varit noga med att träffas 
utomhus. Det var kallt i mars! Och nu är det kallt igen! För den 
som bara kan träffa barn och barnbarn utomhus, blir det allt 
svårare. - "Men det får lov att gå", säger en tålmodig mormors-
mor. "Man får inte krama barnbarnsbarnen. Bara titta på dom." 

Vi förhåller oss olika till det därmed att gå och handla. Någon 
har fått hjälp av barnen hela tiden, andra går till vår lanthandel 
på egen hand. 

– Jag har gått till affären en gång i veckan, tidigt på morgonen 
för att slippa trängas med många.

– Jag bor så nära affären, så jag kan passa på när det inte är 
några bilar där. 

Det kan bli komplicerat att träffa sina barn, om de t ex jobbar 
inom vården. Alla har inte heller sina barn och barnbarn så nära 

– Min dotter, som jobbar i vården, fick sitta i karantän både 
före och efter besöket hos mig. Ensamheten har varit värst. 
Men man har ju alltid katten och TV:n att prata med. Och så 
hönsen förstås! De pratar med mig! säger Britt och skrattar. 

– Det är gott att vara två, under svåra tider, säger Ulla och 
Gunnar. Vi har inte lidit. Man har fått lära sig att hålla avstånd 
till andra. Vi har handlat i affären tidigt om morgnarna. Vi är 
ofta ute och promenerar.

93-åriga Nanna är allra hurtigast. 

– Det har gått rätt bra, säger hon. Jag går ut och går en runda 
och går till affären och handlar. Det finns bara en sak som inte 
går - att lugga en flintskallig gubbe! Annars går allting!

Barbro delar med sig av sin erfarenhet: 

- När det var väldigt tyst en dag bestämde jag mig för att ringa 
upp en gammal arbetskamrat från 60-talet. Ulla, som hon heter, 
blev verkligen glad. Vi började prata om hur det var på den 
tiden: Alla överordnade skulle tilltalas med titel och efternamn, 
långbyxor var inte tillåtet, vi arbetade på lördagarna. Då insåg 
vi att vi nog är så gamla som vi är. Skratten var många och 
minnen som legat gömda kom fram. Jag tror att många blir 
både glada och överraskade om vi hör av oss till flera, även om 
det var länge sedan sist. Man blir också påmind om att man 
inte är ensam i ensamheten, vi är ju många.

När detta skrivs har Allégården prövat att inbjuda små grup-
per till samtal eller underhållning. Ansvarig Tina Robson ser 
till att det blir ett begränsat antal deltagare. Varannan stol är 
bortplockad. Även kringboende har blivit inbjudna. 

Röda Korset i Långasjö har sett behovet av mötesplatser för 
äldre. Förutom aktiviteterna i gymnastiksalen inbjuder Röda 
Korset till Onsdagsträffar i Sockenstugan i samarbete med 
församlingen. P g a det rådande läget i kommunen, får vi 
emellertid pausa dessa onsdagsträffar tills vidare. Samma gäller 
för gruppverksamheten på Allégården.

Annika Hjalmarsson

Intervju med 70-plussare i gymnastiksalen.     Foto: Sölve Hjalmarsson
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Vinterkalendern
November 
22/11 kl 16.30  Bilbio i Långasjö Bygdegård

26/11 kl 19.00 KulturTorsdag i Emmaboda Folkets hus

29/11 kl 17.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

December 
6/12 kl 11-16 Adventsrunda 122:an

10/12 kl 19.00 BioKontrast i Emmaboda Folkets hus

13/12 kl 16.00 Luciafirande Långasjö kyrka, föranmälan

13/12 kl 18.00 Luciafirande Långasjö kyrka, föranmälan

13/12 kl 11-16 Adventsrunda 122:an

17/12 kl 19.00 KulturTorsdag i Emmaboda Folkets hus

24/12 kl 23.30 Julnattsmässa Långasjö kyrka, föranmäl.

26/12 kl 18.30 Sång & musik  Långasjö kyrka, föranmäl.

 

Januari 
3/1 kl 17.00 Musikgudstjänst Kyrkokören, föranmäl.

6/1 kl 11.00 Gudstjänst med Julspel, föranmälan

6/1 kl 14.00 Gudstjänst med Julspel, föranmälan

28/1 kl 19.00 KulturTorsdag i Emmaboda Folkets hus

Februari 
24/2 kl 18.00 Röda Korsets Kretsstämma i klubbhuset

Se också Gudstjänster på sid. 34

Vi håller oss uppdaterade kring FHM rekommendatio-
ner och lägger ut mer info via Långasjös Facebook sida 

ifall evenemangen blir inställda.

Bibliotekets krönika
När den gnistrande vita vintern lyser med sin frånvaro 
kan man drömma sig bort med några sagolika böcker. 
Här är några av mina bilderboksfavoriter med vintertema.

Vips på isen av Oskar Jonsson 
Den näpna näbbmusen Vips är en 
pigg och nyfiken liten krabat som 
går på upptäcktsfärd i skogen. I förra 
boken träffade han hackspetten och 
i denna vårvinter-berättelse lär han 
känna uttern. Böckerna om Vips 
är både berättelser och fakta om 
naturen.

 

Kurrans & Pigans vinteräventyr av Lisa Moroni
Kurran och Pigan bor i en stubbe 
i skogen. Denna vinter har Pigan 
bestämt sig för att vara vaken istället 
för att gå i ide. De två vännerna ger 
sig ut och provar både skridskor och 
kälke och sedan möter de ett stort 
djur. Vilket djur det är får ni reda på 
om ni läser boken!

Djuren i skogen - vinterboken av Sarah Sheppard  
En humoristisk faktabok med många 
bilder som handlar om hur olika djur 
lever på vintern. Visste ni t.e.x. att 
en del koltrastar stannar i Sverige 
hela året, men att det också finns 
koltrastar som är flyttfåglar?

Marie Hinderyd

Långasjö bibliotek, 0471-249214                                                          
Marie.Hinderyd@emmaboda.se

Misteln är fridlyst i hela landet med vissa undantag.    Foto S Svensson
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Klasatorpet

Många intresserade har även i år besökt 
Klasatorpet trots att vi inte kunnat ha det 

bemannat.
Tack till alla som Swishat bidrag och skickat 

uppmuntrande kommentarer.

Med förhoppningar om ett bättre år 2021

 Långasjö Sockens Hembygdsförening

Geijer Skogs sockengåva 
till minne av makarna Elofsson 2020

I samband med Skördefesten i Långasjö har vi de senaste 
sex åren delat ut Geijer Skogs sockengåva till minne av 
makarna Elofsson. Gåvan, sextio tusen kronor, delas ut 
till föreningar eller motsvarade ideella krafter i Långasjö 
som verkar för socknens utveckling.

I år, då Skördefesten ställdes in på grund av Coronapandemin, 
har vi valt att göra ett uppehåll i utdelningen av sockengåvan. 

Bakgrunden till sockengåvan är en generös gåva från makarna 
Elofsson. Axel Elofsson och hans hustru Gudrun ägde en 
gård i Plaggebo. Vid sin död 1995 hade Axel testamenterat 
gården till Geijer & Söner. 2013 sålde vi boningshuset och 
tomtmark. Styrelsen i Geijer Skog beslöt att pengarna från 
försäljningen skulle gynna utvecklingen i Långasjö och instif-
tade sockengåvan. 

Sockengåvan delas ut under 10 år och det återstår fyra år. Vi 
hoppas att sockengåvan kan delas ut till en eller flera välför-
tjänta mottagare på Skördefesten i oktober 2021. 

Tidigare mottagare av sockengåvan
2014 Träskoposten – Långasjö Sockenråd

 Långasjö Skolas och Förskolas Föräldrastyrelse

 Långasjö Hästsportklubb

2015 Nattvakten - Långasjö Sockenråd

 Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet

 Ungdomssektionen Långasjö GoIF 

2016 Långasjö Skytteförening

 Långasjö Naturvårdsförening

2017 Långasjö Bygdegård

 Skepens Badplatsvänner

2018 Ingemundebo Byalagsförening

 Galleri Garvaregården

2019 Träskoposten – Långasjö Sockenråd

 Svenska Kyrkans Barn- och ungdomsverksamhet, 

 Långasjö Socken

Helena Geijer Ericsson
VD Geijer Skog 

Geijer Skog AB är ett familjeägt bolag som äger och förvaltar 
skogsfastigheter i Emmaboda och Torsås kommuner. Bolaget 
bildades efter att Geijerträ sålts till Södra Skogsägarna år 2002 
och skogsfastigheterna behölls i familjens ägo.
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Tipsrundor för Världens 
Barn
En elev i en skola i Elfenbenskusten visar hur man ska 
tvätta händerna för att undvika Covid-19. Ett av Röda 
Korsets projekt, med pengar från Världens Barn, handlar 
om hälsa och hygien för att förbygga sjukdomar

I vilken världsdel ligger Elfen-
benskusten?

1 Afrika 

x Asien 

2 Syd-Amerika

Under höstens insamling för 
Världens Barn ordnades tips-
rundor runt Långasjön. 

Man kunde köpa tipslappar i affären, banken eller växthuset. 
Man kunde också ta en tipslapp i lådan vid starten och swisha 
avgiften. Några betalade lite extra. Pengarna gick ju till Världens 
Barn. Ett sjuttiotal personer, både barn och vuxna, besvarade 
frågorna och deltog i utlottningen av skänkta vinster.

Vinsterna i första tipsrundan gick till Tobias Johansson, Per-
nilla Kallerbäck, Christina Johansson, Rosmarie Adolfsson, 
Albertina Niklasson, Stig Hermansson och Zenta Tobiasson. 

Elva personer hade 12 rätt: Mona Ahlström, Britt Jonasson, 
Marianne Pettersson, Ingvar Berglund, Hilkka Alexandersson, 
Margareta Hermansson, Stig Hermansson, Michael Andersson, 
Frida Andersson, Karin Andersson, Elin Andersson.

I samband med Skörderundan var det lite svårare frågor. Ce-
cilia Jirle lyckade bäst med 11 rätt. Hon råkade också bli en av 
vinnarna i lottningen. Övriga vinster gick till Marie Berg, Berit 
Johansson och Zenta Tobiasson.

Alla barn fick priser i båda tipsrundorna.

Tipsrundorna inbringade drygt 5 000 kronor i insamlings-
bössorna i Långasjö. Till detta kommer de pengar som 
swishades till det gemensamma kontot för Världens Barn – 
Emmaboda kommun. Sammanlagt samlade vi in c:a 119 000 
kronor i kommunen. Ett bra resultat i corona-tider! Våra bidrag 
gör skillnad för barn runt om i världen. 

Tack för skänkta vinster och alla insatser!

Sölve Hjalmarsson 

Upprop
Året 2020 går mot sitt slut. Ett år vi sent ska glömma! 
Nu blickar vi fram mot 2021. Nya friska tag! Första 
numret vill vi ägna åt VÅRA TRÄD. Det är 50 år sedan 
långasjöborna gick man ur huse för att plantera en 
lindallé genom byn. Var du med? Har du minnen och 
foton? Vad betyder lindallén för samhället? 

Vi vill gärna ha bidrag som handlar om modern skogsvård. 
Händer det något nytt på den fronten? Vilken betydelse 
har lövträden? Många i Långasjö sysslar med skogsvård, 
det vet vi!

Har du ett favoritträd? Prydnadsträd eller fruktträd? Känner 
du till något om vårdträd? Skolaplar? Julgranar?

Lekte du i skogen? Klättrade du i träd? Trädkoja? Hade du 
kanske ett träd till bästa vän? 

Om du är barn – vad kan man ha för roligt med träd?

Välkommen att medverka i nr 1 2021 
under temat: VÅRA TRÄD. 

Redaktionen

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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Mitt möte med Elisabeth 
Bergstrand- Poulsen
En papperslapp skulle göra den här dagen mera spän-
nande än de flesta. Jag var 15 år och bodde hemma hos 
mina föräldrar Karl och Berta Gustafsson i Häljanäs. Som 
vanligt kom lantbrevbärare Thelander med tidningar 
och post även denna dag. Med sig hade han en paketavi 
till mig, avsänd från Köpenhamn. För mig var detta rent 
sensationellt, ett paket från Danmark nä, det måste vara 
något fel. Jag förstod ingenting, absolut ingenting. Jag 
tittade på klockan, om jag skyndade mig skulle jag nog 
hinna cykla till postkontoret i Långasjö innan de stänger 
för dagen. Jag fick mitt paket och då såg jag vem avsän-
daren var: Elisabeth Bergstrand-Poulsen. Det började 
klarna lite .....

Strax efter mitt skolavslut jobbade jag sporadiskt som hant-
langare åt byggmästare Martin Johansson. Martin hade denna 
sommar ett uppdrag från författarinnan att bygga ett sommar-
hus på tomten i Långasjö. Jag var där när författarinna kom 
dit för att inspektera arbetet. Jag kände strax igen henne. Jag 
hade redan läst flera av hennes böcker, och jag älskade dem 
tillsammans med andra jag läste under unga år: Selma Lagerlöf, 
Gertrud Lilja, Vilhelm Moberg, Sven-Edvin Salje, Bernhard 
Nord m fl. Naturligtvis blev det spännande att personligen få 
se och möta en av mina favoriter. 

Martin och Elisabeth samtalade med varandra utan att speciellt 
notera mig. Plötsligt hörde säga jag Elisabeth säga något i stil 
med "vet Martin någon har ett parti näver att sälja, jag skulle 
gärna vilja ett nävertak på huset." "Nä", sa Martin, det vet 
jag inte". Nu grep jag in, utan att tänka på att jag att störde 
ett viktigt samtal. Jag klev försiktigt fram ... "Jo", sa jag bara 
innan Martin han ingripa för att presentera mig. Strax kom 
då författarinnan fram, tog mig i hand och hälsade, Ingen av 
dem tog illa vid sig över att jag störde samtalet. "Jo", fortsatte 
jag, jag vet var fru Poulsen (Jag minns inte hur jag tilltalade 
henne) kan få tag på näver, min far har ett parti näver hemma i 
vedboden". Elisabeth visade glädje över beskedet och frågade: 
"tror Arne att din far vill sälja det"? 

"Jag ska fråga honom", sa jag, "Ja, gör det, jag kommer tillba-
ka i morgon." Nästa dag sågs vi igen, och jag tyckte att hon 
hälsade med ett handslag både fastare och längre. Nästan så 
att jag kände att hade blivit bekant med henne. "Far säger att 
det går bra att fru Poulsen övertar partiet". Så underbart ", sa 
hon, "hur mycket vill din far ha i betalning?" "Ingenting, han 
skänker det gärna till fru Poulsen", sa jag. Hon uttryckte verklig 
glädje och tacksamhet över gåvan. När hon sedan skulle gå, tog 
hon mig ännu en gång i hand och sa: "Jag skall inte glömma 
Arne för den här vänligheten. Jag var nu verkligt stolt över 
den respekt hon visade för en 15-årig grabb. Men hennes löfte 
glömde jag bort, definitivt! 

Paketet, som kom tre veckor senare, innehöll 3 böcker. 

GLAD OCH GOD SKALL MÄNNISKAN VARA, KRO-
NAN och HÖK FÅR JAG LÅNA DINA VINGAR. 

Det är klart att det blev en stor dag för mig. Jag vill gärna cite-
ra författarinnans dedikationer i böckerna därför att de visar 
vilken omtänksamhet, tacksamhet och respekt hon visade mig. 
Jag glömde, men hon gjorde det inte!

GLAD OCH GOD SKALL MÄNNISKAN VARA: 

Till herr Arne Gustafsson med tack och hjärtlig hälsning från 
tillgivna Elisabeth Bergstrand-Poulsen. 

KRONAN: 

Till herr Arne Gustafsson med hälsning från förgångna tider 
och människor. Elisabeth Bergstrand-Poulsen. 

HÖK FÄR JAG LÄNA DINA VINGAR: 

Till herr Arne Gustafsson, En hälsning − både från gamla 
Långasjö och från andra delar av denna mångskiftande värld. 
Eder tillgivna Elisabeth Bergstrand-Poulsen.

Att dessa böcker intagit en hedersplats i min bokhylla under 
alla dessa är behöver väl inte sägas. Jag är lika glad över dem 
idag som jag var en sommardag för 75 år sedan. 

Arne Gustafsson 

Arne Gustavsson.
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Skördefest som Skörde-
runda
– Det blev lyckat! Över förväntan!

Skörderundan blev ett bra alternativ när nu Covid-19 hin-
drade oss att genomföra den traditionella Skördefesten 
i Långasjö. Odlarna, hantverkarna och andra företagare 
öppnade upp på hemmaplan under två dagar. De såg 
till att Folkhälsomyndighetens föreskrifter tillämpades 
för att hindra spridningen av det otäcka Corona-viruset. 
Sockenrådet sammanställde, annonserade och tryckte 
upp affischer med en karta över Skörderundan genom 
Långasjö socken och delar av Vissefjärda.

Och det fungerade! Besökarna hittade ut i byarna, Hällasjömåla, 
Harebo, Skallebo, Kallamåla, Fiddekulla … Vid Sockenstugan i 
Långasjö fanns det mobila musteriet från Vassmolösa. Där var 
det full aktivitet hela lördagsförmiddagen. Sockenrådet hade i 
förväg låtit musta alla skänkta äpplen, och den färdiga musten 
sålde slut på några timmar. 

Det var mycket folk i rörelse under de två dagarna, mest under 
lördagen. Alla företag hade inte öppet på söndagen. 

Hur blir det nästa år? Kan vi ordna Skördefest som vanligt 
lördagen före älgjakten, lördagen den 9 oktober 2021? Eller 
blir det en ny skörderunda? Det beror ju på om Corona-pan-
demin är över, vilket vi hoppas, medan vi avstår från fester, 
tvättar våra händer och håller avstånd till varandra. Kanske är 
vi vaccinerade om ett år?

Sölve Hjalmarsson

Hos Malin höll man avstånd.                                                                                                                                Foto Johanna Arvidsson Sjögren

Musteriet var sysselsatt hela lördagsförmiddagen. 
                                                                       Foto Sölve HjalmarssonVäxthuset hade också matservering. Foto Johanna Arvidsson Sjögrens

Här var det äkta lammskinn!   Foto Johanna Arvidsson Sjögrens
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Isakvareller
Att ge sig ut för att måla akvarell i naturen en stilla vin-
terdag med ett par minusgrader kan ge oväntade resultat. 

Rätt som det är bildas det isblommor och kristaller i den våta 
färgen. Är man försiktig finns formationerna kvar när färgen 
har torkat. Här är ett par exempel.

Peter Frederiksen



Träskoposten nr 4 2020 11

Vår första vinter i Sverige

Jag heter Eman Ashosh. Jag kommer från Syrien. Jag är 
37 år gammal. Jag ska berätta min story och om hur jag 
kom till Sverige och om de familjer som jag har lärt känna 
i Långasjö. De är Sölve och Annika och Jon Ohlsson och 
hans fru Maria Ohlsson.

Jag kom till Sverige år 2017/5/10. Jag hade varit i Aten, jag 
och mina barn, de är en kille och två flickor. Min man och mitt 
andra barn bodde redan  i Sverige. De kom till Sverige år 2015.  
När vi hade kommit till Sverige kom vi först till Malmö, för att  
registrera oss hos Migrationsverket, för att vi ska kunna leva 
i Sverige. När vi hade blivit färdiga med registreringen, åkte 
vi till tågstationen för att ta tåget från Malmö till Emmaboda 
station, för det är närmaste tågstation för Långasjö. Min man 
bodde i Långasjö. Från Malmö till Emmaboda tar det två eller 
tre timmar. När vi hade kommit fram till Emmaboda, träffade 
vi min mans kompis,  han heter Sölve. Han körde oss  hem 
från Emmaboda. Han var mycket snäll mot oss. När vi hade 
kommit fram till Långasjö åkte Sölve hem. Jag var mycket glad 
att återförenas med min familj. Jag lagade kvällsmat till min 
familj. Vi åt och efter maten somnade vi. Vi var mycket trötta.

Nästa dag på morgonen kom Sölve och Annika. De hälsade på 
oss och de bjöd oss på kaffe i det röda huset (Sockenstugan). 
Vi åkte dit och där fanns Annika och Sölve och två familjer till. 
De är också från Långasjö. Vi drack kaffe och de berättade för 
oss om Långasjö och hur livet är i Långasjö och Sverige. Sen 
sa de, att vi kommer åka till några gamla hus (Klasatorpet) i 
morgon och de husen ligger i Långasjö, men det är lite bort 
från mitt hem   Nästa dag åkte vi dit. Där fanns det två gamla 
hus och djur och de som var där berättade för oss om vad som 
har hänt här i de två gamla husen. Bakom husen finns en liten 
plats för odling av grönsaker och de hade en vacker trädgård 
och jag var glad, att jag nu bor i Sverige och jag ska lära mig 
svenska och historia om Sverige. Vi kollade in i husen hur det 
ser ut och vi har lyssnat på story. Vi åkte tillbaka hem. Vi var 

mycket trötta, men mina barn var glada, för att de har lekt lite 
där runt de två gamla husen.

Jag ska berätta lite om min första vinter i Sverige. Det var väldigt 
kallt och det var kraftig snö, men det var vackert. Mina barn 
var glada för att leka i snö, men jag var lite rädd att de skulle bli 
sjuka, eftersom de inte är vana vid det kalla vädret. Men utsikten 
var vacker och underbar, eftersom snö täckte allt och det var 
en vacker utsikt med vit färg. Sölve och Annika och Jon och 
Maria, de har hjälpt oss mycket med allt och de tar hand om 
oss och jag glömmer inte dem, för att de är min andra familj 
och jag vet inte hur jag ska tacka alla som bor i Långasjö. De 
är snälla och de vill hjälpa - bara tack för allt!

Eman Ashosh

Jag gillar när snö faller ner

Då går jag ut och bygger en snögubbe 

med min bror och med min syster.

Och jag gillar snö 

för det gör världen fin och vit.

Ghazal Ghazi

Eman, Ghazal och Hussein vintern 2017. 

Sondos skottar snö - på grannen Rasha!

Alla fyra barnen Ghazi i snön.
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Röda Korset

Kretsstämma i klubbhuset

ons. 24 febr. 2021 kl. 18.00

Lätt förtärning

Välkomna!
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Vinterminnen från Långasjö

Kära gamla hembygd! Med glädje och nostalgi läser jag 
Träskoposten. Jag växte upp i Allgunås och Strängsmåla. 
Jag lämnade "byn" 1963, då mina föräldrar delade på sig. 
Min far, Göte Petersson, blev Långasjö trogen till sin död 
2012. Han hade då arbetat i c:a 40 år hos Geijers. 

Ni efterlyste vinterminnen för detta nummer. Ett skolminne 
var, att åka skridskor på Långasjön. Det var vår lärare John 
Johansson ordnade detta. Det var en rund bana som vi skulle 
åka på tid och man kunde ta märken. Jonny Nilsson, vår svenska 
stjärna, var omtalad och vi såg att han "viftade" med armen, 
när han åkte. Så vi barn gjorde likadant.

I byn Allgunås fanns en lång backe i Västergården. Det var en 
bilväg. Vi var ett helt spann med sparkar som åkte utför. Så ro-
ligt vi hade! Det var inte lika roligt att gå tillbaka och börja om. 

Vi barn var på julfest hos varandra. Vi dansade juldanser och 
fick god fika. Det var ju vinter med is och snövägar, så vi åkte spark till var-

andra. Jag minns julfesten hos Lena och Maria och godispåsen 
vi fick med oss hem. 

Jag gifte mig midsommarafton 1973 i Långasjö kyrka. Jag 
bar Långasjö kyrkas stora brudkrona. Vi var tre par, som 
gifte oss denna midsommarafton. Saga och Lena Konradsson 
hade dubbelbröllop samma dag. Jag brukar skryta om att jag 
är döpt, konfirmerad och vigd av samma präst, Jan Redin, i 
samma kyrka. 

Jag bor numera i Gungvala, Karlshamns kommun. Jag har 
jobbat i 40 år som förskollärare. Jag är stolt kronobergare, 
smålänning och f  d långasjöbo. 

Monika Håkansson

Under vecka 43 fanns några medarbetare från P4 Kalmar i 
Sockenstugan för att möta långasjöbor. Vem som helst fick 
komma och tipsa om vad som händer i bygden. Det resulterade 
i referat och intervjuer som sändes vid olika tillfällen under 
veckan. Malin berättade om sina lamm, Elina förklarade hur 
man kunde klippa sig corona-säkert. Ruth berättade om när 
vi planterade allén för femtio år sedan och Stig beskrev Sock-
enstugans historia och användning. 

Många andra trevliga inslag speglade livet i vår livaktiga socken, 
till exempel från Skolan, Lanthandeln och Sparbanken Eken.

Sölve Hjalmarsson

P4 Kalmar sände från Långasjö

Klass 6 Långasjö skola 1963.
Fr v Siv Melin, Iris Gottfridsson, Marianne Alfredsson, Marianne 
Karlsson, Elisabeth Hultén, Monika Petersson, Gunilla Konradsson, 
Laila Svensson, Eva Steen, Ulla-Lena Strand, Johannes Strömblad, 
Gunnar?, Elon Elvinsson. Lärare: John Johansson.

Bröllopsfoto från 1975. Monika i kyrkans stora brudkrona.

Angela Fransson ger tips till Maria Skagerlind och Peje Johansson. 
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Vinterminne
Ett vinterminne som blivit oförglömligt finns kvar hos 
mig alltsedan vintern 1956. Det jag nu vill berätta om är 
min yngsta fasters bröllop. Det ägde rum lördagen den 
11 februari 1956 med vigsel i prästgården och stort bröl-
lopskalas i Ordenshuset.
När ett bröllop ska stånda är det mycket som ska förbe-
redas. Så var det även denna gång. Så låt oss ta det från 
början. Betänk nu att jag som minns detta var endast 
sex år vid det tillfället. Hågkomsterna är alltså ett barns.

Wivi, min faster, fick redan som liten flera syskonbarn. Vi var 
14 stycken i kretsen runt henne. Trots det kan det vara just 
jag, av oss alla, som har det tydligaste minnet av händelsen nu 
efter 65 år. Så här var det. Vintern det året var särdeles kall. 

Far, Wivis mellanbror, skriver söndagen den 22 januari 1956 
i sin dagbok: Hemskt yrväder, och snö på förmiddagen. Skjuter för 
Wivi om kvällen.
Ja, hela veckan var det kallt och snö. Natten till den första 
februari hände dessutom en riktigt allvarlig händelse. I Lida by 
brann ett hus ner till grunden. Det hade varit -21 grader hela 
dagen och det hade blåst kallt. Det huset var min mormors 
och morfars (Alfreds och Sigrids). Det var ett mindre hus, som 
låg en bit från gården. På morgonen fick vi veta, att det blivit 
soteld i murverket. Eldsvådan var ett faktum och efter några 
få minuter hade hela huset stått i ljusan låga.

Far skriver: Brand i Lida. Allt!
Det var en märklig syn morgonen därpå. En sotig skorsten 
stack upp ur askan. Det var det enda som var kvar av mormors 
och morfars rara hus.

Men livet gick vidare. Grannarna öppnade sitt hem för mina 
morföräldrar. Omgående kunde de flytta in på övervåningen 
hos Henrys. Lägenheten var fullt modern. Där fanns badrum 
med både toalett och badkar.

Bröllopsbestyren för faster och farbror fortsatte. Min mor 
som hade körkort, skjutsade paret till Nybro. Där inhandlades 
frack med tillbehör och även skor till bruden. "Vill man vara 
fin, får man lida pin," påminde den vänliga expediten när Wivi 
provgick sina nya skor. De var lite väl trånga och obekväma, 
så där i början. Vad gäller Wivis ack så vackra brudklänning, 
tror vi att faster Elsa, hennes äldsta syster, hade sytt den. Hon 
sydde nämligen åt "hur många som helst" på den tiden. Det 
gick av bara farten.

Torsdagen den 9 februari skriver far: Farfar (Wivis far) var här 
(i Skurebo) på förmiddagen. Slaktar kalven till bröllopet.
Fredagen den 10 februari hämtar far kokerskan i Vissefjärda.
Sen hjälper han till vid Ordenshuset. Han hämtar farmors 
stora gröna ormbunksväxter i Råamåla. De blir så vackra uppe 
på scenen. På lördagsmorgonen är det -22 grader ute och de 
stackars växterna förfryser under natten i den kyliga lokalen. 

Bröder och grannar har satt upp två äreportar. Den ena står ut-
anför parets blivande hem Höga Klint. Den andra står utanför 
Ordenshuset. Höga Klint är numer rivet. På den tiden var det 
ett tvåvåningshus snett emot Geijers affär, granne med Hildur 
Bloms Café och Matservering. Det låg så trivsamt högst uppe 

på Klinten. Längre bort låg Hultalyckan. Där bodde farmors 
syster moster Anna och morbror Ernst. Blickade man ut från 
trappan såg man Kalle Sme´s hus och till vänster bortom Hildur 
Bloms skymtade Arne Jonssons Bilverkstad. 

Till Höga Klint skulle det senare komma objudna gäster mitt 
under pågående festligheter. Man skulle sätta väckarklockan 
på ringning tidigt och strö smulor av knäckebröd i sängarna. 
Ack ja! Men detta är huvudpersonerna än så länge helt ove-
tandes om.

Nu är det ännu lördag förmiddag. Brudparet med tärna och 
marskalk ska bege sig ner till Emmaboda. Det är dags att ställas 
i ordning, kläs på, friseras, sminkas och slutligen fotograferas 
hos Lindgrens Foto.

Tärna är Svantes syster Eva och marskalk är Wivis äldsta sys-
terson Kjell. Kjell är 19 år och har tagit körkort. Nu får han 
det stora förtroendet, att köra hela följet dit. Pappa Eriks bil, 
en rätt ny Hillman, inköpt hos Arne Jonsson, kör han alltså 
denna förmiddag.

På fotot ser vi hur uppklädda och vackra alla fyra verkligen är. 
Bruden bär Långasjö kyrkas lilla brudkrona i guld. Hon har 
en kort slöja. Brudbuketten gör sig bra i hennes famn, liksom 
tärnans bukett. Nejlikorna i männens knapphål är stiliga.

"Det är nog den enda gången jag varit sminkad. Det kändes 
så ovant!" Wivi, nyss fyllda 90 år minns än i dag hur ovanligt 
det kändes med läppstift den gången.

Efter fotograferingen körde så Kjell sällskapet till Långasjö 
Prästgård. Sockenprästen Jan Redin vigde samman de tu. 
Prästfrun, Lisa, bjöd sedan på kaffe i salen.

I Ordenshuset samlades redan ett stort antal gäster. Vilken 
fest det blev! Den gödda kalven serverades och mycket annan 
god mat och dryck. 

Eva Alexandersson,Wivi Alexandersson (f. Fransson), Svante Alexan-
dersson och Kjell Nilsson.                                            Lindgrens Foto.
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Bilbio Långasjö Bygdegård Söndag 22 nov kl. 16.30

Vid efterrätten lästes det upp en mängd telegram. Lilla brors-
dottern Inger blev inspirerad, att hylla sin faster även hon. 
Knappt fem år fyllda tågade hon upp på scenen. Där sjöng 
hon "Blåsippan....." för bruden. Hennes mamma, som var 
helt ovetandes om dotterns upptåg, våndades några sekunder, 
när den lilla frimodigt pålyste att hon ville sjunga något. "Jag 
fasade för om det skulle vara någon olämplig sång," lär hon 
sedan ha antytt. Men det var det ju inte! Det var i högsta grad 
en passande visa till faster denna kväll efter bröllopsmiddagen 
en februarilördag i Ordenshuset år 1956.

Och så spelades bröllopsvalsen upp. Speleman var bl.a. Bertil 

Pettersson på dragspel. Efter en stund kunde Wivi inte låta bli 
att bjuda upp Hildur Blom, och ta en svängom med henne. 
Hildur tyckte om att dansa. Hon var hela livet en god och 
trogen vän till Wivi. Festen varade till långt in på natten.

Ja, festen varade verkligen till långt in på natten. Sent omsider, 
väl hemskjutsade, upptäcktes sedan det oväntade främmandets 
framfart i hemmet i Höga Klint. Ack, ja!

Men för mig, lilla 6-åring, framstår ännu i denna dag detta 
bröllop som: "Tidernas Bröllop"!

Far skrev, i marginalen, i sin dagbok följande morgon: 

Ordenshuset. Mycket trevligt bröllop.
Angela Fransson

Vi visar filmen på parkeringen.

Du tar med dig det sällskap du 
vill, ni sitter i bilen och tittar och 

ljudet tar ni in i bilradion.
Försäljning av korv, popcorn och 

dricka innan filmen börjar.
Entré 200 kr/bil

Långasjö 
Bygdegårdsförening

Sparbanken Eken

Bröllopsfesten i Ordenshuset.

Wivi bjuder upp Hildur Blom.
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Företag i bygden

Langasjö Bygg
Familjen Langenhan kände behov av att bryta upp från 
en stressad och pressad tillvaro i Tyskland. Efter att ha 
semestrat i Sverige några gånger, började de leta hus i 
Sverige. Efter mycket letande hittade de fastigheten Jo-
hanslund i Långasjö. Köpet ägde rum 2017. Första tiden 
använde de huset som fritidshus och använde tiden till 
att renovera och bygga till  för  djur och andra behov. 
2019 lämnade familjen Langenhan sitt hem i Tyskland 
för permanentboende i Långasjö. 

Johanslund i Långasjö var visserligen inte det typiska små-
landshus de tänkt sig, mer som ett "dockhus", men de föll 
direkt för charmen. Alla skollov tillbringade de därefter i huset. 
Tanken på att flytta till Sverige för gott, växte sig allt starkare. 
Men innan de tog steget fullt ut, gav de sig själva ett provår i 
Långasjö. Under det året lärde de känna grannar och vänner. 
De uppskattade lugnet och friheten. Och bestämde sig för att 
byta land.

Pappa Andreas Langenhan är byggnadssnickare med 20 års 
erfarenhet. I Tyskland var arbetet stressigt och hårt. Han kunde 
vara hemifrån från kl 4 på morgonen till kl 23 på kvällen. Det 
var ohållbart i längden. Både hälsan och familjen for illa. Det 
var dags att hitta en ny livsstil. Och för det behövdes ett upp-
brott. Det blev ett rejält uppbrott. Nu har han startat företaget 
Langasjö Bygg. 

Mamma Anja Langenhan är nöjd med deras nya liv. Runt huset 
finns en stor trädgård, som familjen njuter av. Man odlar för 
husbehov och föder upp både kycklingar och kaniner. Med 
råvaror från odlingsbäddar och kryddland och naturen tillagar 
hon välsmakande mat, marmelad, kakor och bröd till sig och 
familjen. - "Det är bra i Långasjö. Här kan man cykla till affä-
ren och Växthuset. Allt finns nära: badplats, bank, skola.....", 
säger Anja. 

Sonen Adrian Langenhan har gått i skola i Långasjö, men nu 
åker han till högstadiet i Emmaboda. Där får alla elever en egen 

dator! Gratis! Otänkbart i Tyskland ! Han gillar jättemycket att 
bo här, att bada i sjön under sommaren och observera naturen 
runt huset.

Langasjö Bygg erbjuder: 

– Snickeri för hela huset

– Uthyrning av ställningar, endast för företagare, men verktyg 
också för privatpersoner 

– Renovering av gamla fönster, dörrar och inredning 

– Hustillsyn.

Se exempel nedan.

Andreas håller låg profil. Lagom är bäst. Men med 20 års 
erfarenhet kan han ta sig an nästan vad som helst. Ett gediget 
arbete är bästa reklamen. När han inte har åtaganden hos 
privatpersoner, anlitas han av andra byggfirmor som underen-
treprenör. Han är glad för sitt och familjens nya liv. Pengar är 
inte allt. Man kan leva enkelt och ha den bästa livskvaliteten. 

Annika Hjalmarsson

Familjen Langenhan framför sitt hem Johanslund.

Takrenovering.Badplats med kringbyggd plastpool, skyddstak och solterrass.
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Året som gått 
2020 har inte varit som något 
tidigare år. Tävlingar fick stäl-
las in under våren på grund av 
covid-19. 

Vi har inte hyrt ut anläggningen som vi brukar och intäkterna 
har minskat. Som tur är ändrades restriktionerna tills vi skulle 
ha vår dressyrtävling i slutet på september. Även vi fick följa 
folkhälsomyndigeternas regler som gäller för covid-19 med 
antal på plats, ingen publik, inte servera något i kafeterian, 
kontrollera att alla håller avstånd med mera. Det fanns kon-
trollanter på plats som vi fick godkänt av.

Träningar
Som tur är har vi kunnat ha våra träningar som är dressyrträ-
ning för Ingrid Eriksson och hopp och markträning för Pia 
Skanhed. Båda dessa tränare har varit hos oss sedan vi startade 
vilket vi tycker är jätteroligt. De jobbar även på Nybro Rid-
klubb. Under hösten har ny dressyrträning kommit igång för 
Marie Sörmvall som är C-tränare (tränare för de ryttarna som 
kommit lite längre i sin ridning).

Tävlingsryttare
Vill passa på att tacka våra tävlingsryttare både i hoppning 
och dressyr i olika klasser för att ni representerar Långasjö 
Hästsportklubb så bra.

Panta Mera
Om ni på ett lätt och smidigt sätt vill bli av med pant får ni 
gärna ställa det utanför ingången till kafeterian i en tätsluten 
säck/påse så tar vi hand om det. Vi samlar i storsäck som vi 
fyller och lämnar till Panta Mera. Vi är tacksamma för alla 
bidrag vi får.

Kaninhoppning
Lördagen den 19 december har Smålands Kaninhoppare hyrt 
ridhuset för att ha hopptävling med kaniner. Har ni möjlighet 
får ni säkert gå dit och titta.

Islandshästarna 
Hanna Johansson anordnar regelbundet träningar för islands-
hästar i vår anläggning.

Shetland Sydost
Shetland sydost hyrde vår anläggning den 10 oktober för sin 
utställning. Det var ca 70 shetlandsponnyers i olika åldrar på 
plats som bedömdes exteriört och rörelser i skritt och trav. 
Domare var Alf  Johansson i Totamåla. Vi hade hoppats på att 
kunna ha med denna aktivitet på skörderundan men tyvärr satte 
covid-19 stopp för det, fick inte ha publik på plats. Shetland 
sydost har redan planerat att ha utställning på vår anläggning 
den 9 oktober 2021.

Vi i Långasjö Hästsportklubb vill önska Alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År. 

Styrelsen genom Susanne Gustafsson

Susanne Gustafsson passade på att ställa ut sitt 5 månader hingstföl 
Winnie för första gången.                                       Foto Selma Lundin

Finaste hästarna på utställningen BIS (Best In Show) blev Sandback-
as Zirkon: 99889=43p, Ch ungsto och Bästa Färgade med sin ägare 
Camilla Kjellman från Teckomatorp. I mitten ser vi Alf  Johansson 
utställningens domare och Hans-Ola Joelsson från Fjälkinge med sitt 
sto som blev Reserv BIS blev Edsilia v. Veldzicht: 99889=43p, Ch sto. 
                                                                               Foto Selma Lundin

Hingsten Bepal RS 782 uppfödd hos Roland Fransson på Rungebo-
holms Gårdbor numera i Älmhult med sin  ägare Emelie Moberg. 
                                                                               Foto Selma Lundin
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Konsten att beskära                
äppelträd
I september månad anordnades en kurs i konsten att 
beskära äppelträd. En trädgård i Långasjö användes för 
praktiska övningar. Många av kursdeltagarna hade egna 
träd hemma och var ivriga att få ta hand om dem på bästa 
sätt, efter utbildningen. Kursledaren rapporterar:

Hur ska man som kursledare åskådliggöra den kunskap man 
vill förmedla? Att ge sig på ett äppleträd och styra det i önskad 
riktning är egentligen en ganska komplicerad historia. Äpplet 
har en lång historia av samexistens med människan.  Våra 
äppleträd odlas ju på grundstam och har tagits fram genom 
urval, blivit domesticerade, därav familjenamnet på latin, malus 
domestica.  Personligen föredrar jag fantasifulla sortnamn som 
t.ex Ingrid Marie, Transparente blanche, Oranie, Signe Tillisch...

Ett äppleträd, odlat på grundstam, skulle få betydligt kortare 
livslängd om vi inte utförde en regelbunden beskärning av det. 
Det vore synd att låta ett sådant träd växa sig för tätt, med allt 
vad det innebär av minskad skörd och risk för mögelsvampar. 
Så beskärningens uppgift är att hjälpa trädet in i en form där 
kronan svävar fritt och kan ta emot solljus. Med sekatören 
och grensågen är vi med och skapar detta utan att göra alltför 
mycket våld på trädets växtsätt. 

Vattenskott bildas då trädet reagerar på hård beskärning. Det 
är som att rötterna vill kompensera för bortfallet av blad och 
därför snabbt ser till att bristen fylls ut.  Var därför försiktig 
och låt trädet vara i tillväxt. Vi vill ha balans mellan å ena sidan 
den vegetativa bladbildningen och å andra sidan själva frukt-
bildningen, som ju sker när en blomknopp/blomma pollinerats. 

Om deltagarna får ett hum om hur ett äppleträd växer, kan 
de börja leva sig in i vad beskärningen kommer att leda till. 
Det är ganska mycket tankearbete inför varje snitt, i alla fall 
i början. Det är bra att ha hela trädets växtsätt i åtanke. Man 
eftersträvar fruktsättning i hela trädet. Det är väl därför som 
paraplyformen kommit att stå som den idealiska formen för 
ett äppleträd. 

Vi beskär för att få större och godare frukt, släppa in ljus i 
kronan, få till tjocka, hållbara grenar och för att motverka olika 
skadedjurs angrepp.

Den intresserade trädgårdsodlaren har att välja mellan 
hundratals äpplesorter och har även möjlighet att ympa in olika 

Thomas Bengtsson Ebbehult Nybro, Thomas Fredriksson Lida och 
kursledaren Bo Bergstrand Långasjö pratar beskärning. 

Lena Jonsson och Håkan Jonsson Örsjö: "Vi har fått bättre självför-
troende efter kursen. Nu kan vi ge oss på våra egna träd." 

Malin Johansson Emmaboda och Bertil Börjesson Kristda-
la Brunn har, enligt egen utsago, "Fått sin beskärda del". av 
undervisningen.
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sorter på ett och samma träd. Den här kunskapen har funnits 
och tillämpats här i trakten. På vilda aplar kan man t.ex  ibland 
se att någon ympat in förädlade sorter. Kanske kan sådana här 
kurser där folk med egna äppleträd kommer samman och lär 
av varann bidra till att hålla kunskaperna vid liv.

Text Bo Bergstrand
Foto Annika Hjalmarsson

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

Berit Elofsson Sibbahult tittar fram i grönskan. 
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Hemma hos 

Magdalena och Sofia i 
Sibbahult
Det är en varm och solig dag i slutet av september. Jag 
kör till Magdalena och Sofia Devall i Sibbahult för att 
göra ett ”hemma-hos” reportage. Vi sätter oss i det stora 
köket och pratar om deras arbeten som präst och kantor 
i Lessebo, om livet på landet i Långasjö, om drömmar 
och framtidsplaner. Det blir ett lika otvunget som inspi-
rerande samtal, om kyrkligt arbete och tillvarons mening, 
om egentid och integritet, om tomatodling och hemlösa 
katter. Allt i en salig blandning, helt i min stil.

Jag föreslår några riktlinjer för den tilltänkta artikeln, de antar 
utmaningen att själva hålla i pennan. Sofia hämtar en bok hon 
nyligen skrivit, som hon gärna vill ge mig. Efter mer än två 
timmars samtal följer de mig ut, visar förrådet av ved inunder 
huset, trädgårdslanden, påbörjad nyodling, planer på en liten 
damm. I ett nyköpt växthus fyller Magdalena en stor kartong 
med tomater. ”Vars så god Gunnar och tack för besöket.” 

Gunnar Alsmark

Drömmen om huset i skogen

Där vägen slutar, längst in i skogen, i byn Sibbahult, ligger 
ett rött hus som sedan ett antal år hyrts ut till olika perso-
ner. Sedan sommaren 2019 bor vi där; Sofia & Magdalena 
Devall, tillsammans med hunden Bert och x antal katter 
(antalet beror på hur många som för tillfället behöver 
husrum från organisationen Hemlösa katter Kalmar).

Kallelsen till Småland
Redan i årsskiftet 2016/2017 flyttade vi till Småland, då från 
Uppsala där Magdalena slutfört prästutbildningen. Första bo-
platsen blev ett hus i Vida, Ljuder. Då den första tjänsten som 
pastorsadjunkt (prästlärling) bara varar ett år fanns inga planer 
på att bli kvar, men en komministertjänst i Lessebo blev ledig 

och flytten blev bara någon mil, till Kvarnaryd, Långasjö, och 
snart kom erbjudandet om att få hyra ”huset i skogen”, vilket 
ju var vår dröm; att få bo så långt in i skogen som möjligt.

Under de här åren har Sofia studerat samt arbetat med alltifrån 
hemtjänst/äldrevård till körledare och författare samt hoppat 
in som kyrkomusiker i Lessebo, där hon nu har fast tjänst 
samtidigt som hon studerar till just kyrkomusiker på Oskars-
hamns folkhögskola.

Stockholmska smålänningar med                
norrländskt påbrå
Vår relation till bygden sedan tidigare är tämligen obefintlig. 
Den klassiska frågan ”var kommer ni ifrån?” är vi så vana att 
besvara vid det här laget och gör det även här, då vi förutsätter 
att du undrar.

Sofia är född och uppvuxen i Smedby utanför Kalmar. Som 
ung flyttade hon till Växjö och därefter har det flyttats runt en 
hel del, men bopålen stod kvar längst tid i Stockholm.

Magdalena är född i Loftahammar, uppvuxen i Forsheda och 
Söderköping. Även i hennes liv har flyttarna varit många och 
den längsta tiden har bopålen stått fast i Stockholm. Båda våra 
familjer finns i Kalmar län så det har varit naturligt för oss att 
ge skogsdrömmen en chans. Och våra släkttavlor visar att vi 
båda har förfäder från Småland, om än inte just från den skog 
vi nu bosatt oss i.

Ingen av oss längtar tillbaka till storstadslivet, även om vi flera 
gånger per år rör oss där också. Vi har båda ett stort behov 
av egentid och integritet. Vi skulle inte fungera i våra yrkesliv 
och socialt om vi inte hade möjligheten att stänga dörren 
om oss eller röra oss i naturen utan att behöva möta andra 
människor på vägen. Kanske har alla människor det behovet, 
men vi tror vi har med oss det i blodet, från våra norrländska 
jordbrukande förfäder.

Att våga göra något bra
Däremot kan vi ibland förvånas över den låga självkänsla som 
ibland sipprar fram bakom by-stoltheten hos personer som 
varit bosatta på landsbygden länge. Mantrat att ”man inte ska 
tro att man är något” resulterar ibland i att man inte heller vågar 
visa sig bra på något. I vårt arbete jobbar vi ganska mycket 
med att hjälpa människor att våga tänka framåt. Inte för att 
bakåt nödvändigtvis är dåligt eller för att nuet inte duger, men 
för att allt man har och är blir bättre om man tar med sig det 
vidare på vägen och inte stagnerar.

Vad är det som säger att en landsbygdsförsamling inte ska 
kunna ha lika professionell kyrkokör som en domkyrkoför-
samling i en storstad? Kan man inte här i bygden få testa på 
metoder man inte är van vid och se hur det funkar? Att göra 
som man alltid gjort gör bara de redan invigda trygga medan 
de som gläntar på dörren uppfattar allt lika nytt oavsett antal 
år traditionen har på nacken.

Ungdomar på besök
I vårt arbete i Lessebo har vi bland annat hand om en ung-
domsgrupp som i juni i år följde med oss ut till Sibbahult. 
De fick gå på upptäcktsfärd från Norrgården i Skallebo, via 
ett antal stationer fram till vårt hus. Vid varje station gav en 
granne dem ett uppdrag, de fick odla majs och sätta på grimma Magdalenas och Sofias bostad i Sibbahult med växthuset i bakgrunden.
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på ardenners, hämta lösenord i en bikupa och ge sig ner i en 
jordkällare.

Väl framme i vårt hus blev det kvällsmat och recension: ”kan 
inte vi alltid vara här hos er?” sa ungdomarna och den med-
följande vuxna ledaren var så imponerad av de fantastiska 
grannarna som hade ställt upp.

Varje granne på vägen hade något som hen var bra på och 
kunde visa upp det för ungdomarna. Utan sådana förebilder 
kommer inte ungdomarna själva tro att de har något att komma 
med. I vår grupp har ungdomarna flera vuxna, alla med olika 
gåvor och personligheter, så att varje ungdom kan spegla sig 
i någon – se att ”sån kan jag också bli”. Dessvärre är det inte 
alltid så enkelt att mötas över generationerna. Vuxna vill gär-
na att ungdomarna ska vara som vuxna vill ha dem, vilket ju 
ungdomar per definition inte är – det hör liksom till.

Vi båda brinner också för det diakonala perspektivet och att 
låta det genomsyra hela kyrkans verksamhet. Att inte dela upp 
oss i erfarenhet, vana eller epitet utan att inför Gud våga vara 
lika. Våga upptäcka tillsammans utan att någon ska berätta för 
någon annan vad som är rätt och fel. 

Kontakt med kulturarvet
För att kunna röra sig framåt behövs också kontakten med sitt 
arv, vilket vi alltid kommer bära med oss. På väggen i Magda-
lenas kontor hänger generationerna av präster som gått före, 
Magdalena är fjärde generationen och den första kvinnan som 
blev präst. I varje generation är det dessutom flera som gått 
den vägen. Magdalena speglar sig ibland i de olika personlig-
heterna hennes föregångare hade, en del vill hon efterlikna, 
andra lämnar hon därhän.

Vårt efternamn Devall kommer från Sofias farfars farmor och 
togs när vi gifte oss. Vi fascineras av våra släkters historier 

och uppskattar historia överlag, men kan ibland tröttas ut av 
”hembygdskulturen” som ju är stark både här, i Lessebo och 
överallt egentligen. Om det vi kan lära oss av våra föregångare 
inte får ta vägen någonstans i vår nutid och framtid blir kulturen 
enbart nostalgisk, vilket vi i vår generation inte kan relatera till.

En queer fristad
Det händer ibland att vi får frågan om det inte är svårt att leva 
som hbtq+ (homo-, bi-, trans- och queerperson) på landet. Vi 
hade nog själva sådana fördomar innan vi flyttade hit. Men vid 
starten i Ljuder blev vi så innerligt välkomnade av den äldre 
generationen i församlingen att vi la ner de fördomarna. Inte 
heller i Långasjö har vi stött på dem. Visst, det tänks och pratas 
säkert mer om personer som anses annorlunda, så det finns 
säkert någon som höjer på ögonbrynen åt det lesbiska paret i 
skogen – men vi har inte mött det. Och det är vi tacksamma för.

En av anledningarna till att vi faktiskt blev kvar här i skogarna 
efter adjunktsåret var att just vår arbetsgivare har en uttryckt 
noll-tolerans mot xenofobi – och att våra hyresvärdar alltid 
räknat med oss lika mycket som någon annan. I och med det 
slipper vi ta den fajten i vårt arbets- eller privatliv och kan 
istället fokusera på att göra det vi är bra på, vilket bland annat 
är att föreläsa om just normer och hbtq för konfirmand- & 
ungdomsgrupper runt om i landet. Vi har bland annat varit 
hos Emmabodas konfirmander ett antal omgångar, vilket har 
varit jätteroligt och resulterat i att våra båda ungdomsgrupper 
träffas några gånger per år (när det inte är Corona).

Hade vi inte haft den grundtryggheten i att bli räknade med 
som de vi är, oavsett våra könsidentiteter eller sexuella lägg-
ningar, hade vi sannolikt inte bott kvar här. Tyvärr är det ju inte 
en självklarhet, oavsett om det är Långasjö, Hörby, Sölvesborg 
eller Växjö.

Sofia och Magdalena i det gamla köket.
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Framtidsdrömmar
Som de konstnärssjälar och filosofer vi är drömmer vi mycket. 
En dröm vi har är att i framtiden äga en gård (det räcker med 
en prästgård – helst slott – så känner du till en sådan eller något 
som liknar en sådan får du gärna tipsa oss) där vi kan skapa en 
rekreationsplats för likasinnade; de som också längtar efter att 

ta livet på större allvar; söka djupet i sig själv och sin andlighet 
och komma närmare skapelsen. 

På vår drömgård ska Magdalena odla och ha hand om ”djur 
som ingen vill ha”, dvs omplaceringsdjur. Vanan är än så länge 
stor med hundar och katter, men drömmen inkluderar hästar, 
getter och alpackor. Sofia ska ha öppna meditationer och sam-
talsserier, och pyssla med biodlingen hon vill starta (och får 
stöttning av ett antal bybor redan nu). Om och när drömmen 
blir verklighet vet vi inte, men vi tränar oss på den lilla gård 
vi nu får hyra – med att täckodla på en plätt som varit täckt 
av ogräs (även där stöttad av ett antal bybor och föräldrarna 

Erixon i Bäckebo) och läsa på om bisamhällen.

Risken när man pratar om sådana här sammanhang är att det 
bara blir flum, eller att man betraktas som flummig. Det vi 
längtar efter är något helt annat; en gemenskap med fokus på 
att faktiskt ta ansvarsfulla steg närmare sig själv och sitt eget 
ansvar för det liv, samhälle och skapelse man lever i. Och det 
är inte särskilt flummigt utan ganska konkret – och för många; 
ganska läskigt.

Fullt upp
Vid sidan av vårt vardagliga slit i anletets svett syns och hörs 
vi regelbundet i olika sammanhang. Sofia skrev 2018 en bok, 
på uppdrag av Växjö stift, om stiftets arbete med flykting-
strömmarna 2015. Hon skriver och framför också egen musik 
lite då och då och det händer att journalist/författarådran 
kommer fram i artiklar och krönikor här och var. Magdalena 
hörs minst en gång per år i Sveriges radio P1 där hon håller i 
morgonandakter och radiogudstjänster. I pipen just nu ligger 
julbön, morgonandakter i fastan och gudstjänst från Lessebo 
söndagen före domsöndagen hösten 2021. Så håll utkik och 
öronen öppna, plötsligt är vi där du minst anar det.

Vi ser fram emot att vara kvar här i bygden – alternativt i en 
annan skog någon annanstans – och njuta av vad den har att 
erbjuda i god gemenskap och kämpaglöd. Förhoppningsvis 
finns det fler än vi som längtar efter att ta livet på större allvar, 
nå djupare dimensioner och arbeta för kvalitet på landsbygden!

Med kärlek
Sofia & Magdalena å alla djuren

Foto Gunnar Alsmark

Ordförklaringar

Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter 
eller att inte behöva identifiera/definiera sig." Queer ingår i paraplybe-
greppet HBTQI som står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, 
personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner.

Främlingsfientlighet eller xenofobi betyder motvilja inför eller rädsla 
för främlingar eller det främmande och obekanta.
                                                                                 Källa Wikipedia.

Hunden Bert.

Sofia späntar tändved.

Magdalena plockar dagens skörd av tomater.
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By i bygden
Träskoposten vill gärna spegla livet runt om i vår 
socken. Därför har vi under åren samlat artiklar om de 
flesta av socknens byar. Vi kan konstatera att Långasjö 
socken är en levande bygd. Det händer mycket spän-
nande i de 33(!) byarna. Vi tackar alla bybor som på 
detta sätt medverkat i Träskoposten!

Men livet står inte stilla! Det händer saker hela tiden! Nya 
familjer slår sig ner i byarna, nya företag och projekt startas. 
Med hjälp av förteckningen nedan kan du lätt gå in på www.
traskoposten.se och läsa vad som hittills dokumenterats. 
Säkert finns det mer att berätta. Kontakta redaktionen, 
skriv själv.

För en mänskligare värld
Boken Gudsrikets gränser tar sin utgångspunkt i ”Integrations-
främjarna”, ett diakonalt projekt som Svenska kyrkan genom-
förde i Växjö stift 2016–2018. ”Projektets mål var att skapa 
ett nätverk och en verktygslåda med redskap, som hjälper den 
som vill jobba med integration och stöd för människor, som 
genom umbäranden tagit sin tillflykt till den del av världen 
som vi kallar vårt hem.” 

Sofias bok är en samman-
fattning av detta projekt, 
men långt mer än så. 

”Det är en liten berättelse 
om några av de människor 
som kommit till Sverige 
nyligen och om några av 
de människor som funnits 
här länge. Om mötet dem 
emellan. Det är också en 
liten berättelse om det 
Sverige där mötet äger rum 
och om vad en kristen tro 
kan ha för betydelse för 
det mötet.” 

I en alltmer polariserad samhällsdebatt är det befriande att läsa 
en bok som är fundersam, resonerande, utan pekpinnar, utan 
enkla ”rätt” och ”fel”. Men detta betyder inte att argumentation 
saknar riktning och mål. Sofia skriver.

”Det är viktigt att ha huvudet bland molnen. Att ständigt 
ifrågasätta giltigheten i de tankestrukturer som vi bygger vår 
gemensamma verklighet på. Om strukturerna innebär att vi 
drabbas av kognitiv dissonans när vi försöker vara moraliska 
människor och samtidigt vara välanpassade medborgare, då 
måste vi kanske välja sida.”

Boken finns inte till försäljning. ”Det är en bok att få och att 
ge bort”, som det står på insidesbladet. Men den finns också 
som ljudbok för fri lyssning digitalt; www.svenskakyrkan.se/
vaxjostift/integration. 

Gunnar Alsmark

Allgunnås 2017 nr 4

Anemåla  2014 nr 4

Bredalycke 2017 nr 2

Brunamåla 2010 nr 3

Brännamåla 2012 nr 1

Bågsjö  2013 nr 3

Ekeboryd 2010 nr 2

Enkonaryd 2016 nr 1

Flaken   2018 nr 4

Frostensmåla 2016 nr 3

Harebo  2010 nr 1

Häljanäs 1  2015 nr 3

Häljanäs 2 2015 nr 4

Ingemundebo 2011 nr 4

Kallamåla 2011 nr 2

Karsamåla 2011 nr 3

Koppekull 2018 nr 1

Kyrkbyn Norr  2012 nr 4

Kyrkbyn S 2013 nr 2

Lida  2014 nr 3

Mundekulla   2016 nr 2

Parismåla 2014 nr 2

Pellamåla 2018 nr 2

Piggsmåla 2014 nr 1

Plaggebo 2010 nr 4

Prämbo  2018 nr 3

Ramsjö  2016 nr 4

Runnamåla 2011 nr 1

Råamåla  2017 nr 1

Sibbahult 2015 nr 1

Skallebo  2013 nr 4

Skurebo     2009 nr 4

Strängsmåla 2015 nr 2

Studsmåla 2012 nr 3

Totamåla 2017 nr 3

Trollamåla 2012 nr 2

Sofia Devall.
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En levnadsbeskrivning från Långasjö socken

Hoa-Lena, som fick Johan 
Magnus´ svarta kista

Att våga berätta
Ska jag våga mig på att berätta om Hoa-Lena från Klasatorpet? 
Jag gör ett försök:

I Långasjökrönikan 1983 återges flera av Per Karlsson berät-
telser. Per (1877–1957) var en gudabenådad historieberättare 
från socknen. I en av hans berättelser nämns Hoa-Lena från 
Klasatorpet, som den person som blev begravd i Johan Magnus’ 
svarta kista. Ja, Johan Magnus från Skurebo - han som blev 
ihjälslagen av blekingarna och skickades hem från Blekinge i 
en svart kista. Den tyckte dock släktingarna var för ful, så de 
såg till att Johan Magnus fick en annan finare kista. Den svarta 
tillföll fattigvården. Så kom det sig, att fattighjonet Hoa-Lena, 
begrovs i Johan Magnus´ svarta kista. Hon dog samma år som 
Johan Magnus, något senare på året. Så det verkar ju mycket 
sannolikt att det var just hon som fick överta den svarta kistan.

På spåret
Lite kan man alltså läsa om denna Hoa-Lena i en Långas-
jökrönika. Och så om spökerierna, förstås - men det tar vi 
senare. Nu gäller det att kartlägga Hoa-Lenas levnad. Ledtrå-
dar: 1. hon bodde på Klasatorpet och blev ett fattighjon   2. 
hon hette något med Lena   3. hon hade oäkta barn - en ren 
gissning. "Hoa-Lena" måste nämligen vara detsamma som 
"Hora-Lena", fast uttalat på småländska. Och levde man som 
en hora på 1800-talet, så fick man "oäkta" barn.

Husförhörslängden berättar
Jag hittar en Lena Stina på Klasatorpet. Hon blir änka och får 
flytta till fattigstugan. Hon har fött fyra barn inom äktenska-
pet på Klasatorpet och senare tre barn utom, under sin tid i 
fattigstugan. Hm. Några ledtrådar stämmer. Jag ser hennes 
födelsedata och kan leta i födelse- och dopboken. Där står 
att denna Lena Stina föddes på Långasjö Östregård 1813. 
Föräldrarna är Jonas Larsson och Botild Nilsdotter. Fadern 

är "brukare", liksom många andra som inte ägde egen gård. 
Jonas och Botilda får fyra barn, varav en är Lena Stina f  1813. 
Lena Stina gifter sig 1829 - 16 år gammal - med Magnus Nils-
son från Råamåla, som sedan står som ägare till 1/8 Långasjö 
Ögd. Men de blir inte kvar på gården så länge.

Klasatorpet
I nästa husförhörslängd har Magnus och Lena Stina flyttat 
till Grimsjö Husartorp. 1836 flyttar de därifrån till Klasator-
pet, ett dagsverkestorp under Prästgården, där de bor en tid. 
Redan efter två år kommer emellertid en ny torpare: Gustaf  
Magnusson med familj. Det är lite oklart, men det ser ut som 
om Lena-Stina och Magnus bor kvar på Klasatorpet några 
år till, som inhyses. Kanske har Magnus drabbats av svaghet. 
Han dör i oktober 1840, endast 35 år gammal. Inte nog med 
det! Ett par månader efter Magnus´ död, dör också sonen 
Carl. Han är bara 10 år. Strax därefter dör två av den andre 
torparen, Gustaf  Magnussons barn. Inga dödsorsaker finns 
angivna. Kanske är det en epidemi som skördar sina offer på 
Klasatorpet. Lena Stina blir nu ensam med tre små döttrar: Sara, 
Anna och Johanna. Sara är sju år, Anna är fyra och Johanna 
är bara några månader.

Fattigstugan
Nu går det för Lena Stina som för många andra fattiga olycks-
systrar - hon blir hänvisad till fattigstugan för resten av livet. 
Lena Stina får inrätta sig så gott hon kan i sitt nya liv. Hon är 
27 år gammal, eller ung. Hon har med sig sina tre flickor från 
äktenskapet med Magnus. Ett par andra unga pigor flyttar in 
i fattigstugan med sina barn. Snart börjar det dessutom fylla 
på i fattigstugan. Hela familjer kommer och ska beredas plats. 
Och denna stuga är ju inte densamma som den vi ser idag vid 
Långasjö Idrottsplats, utan en tidigare variant - säkert en liten 
ryggåsstuga med dålig komfort. Lortigt. Lusigt. Trångt. Trist.

Hoa-Lena  
Hur går det för Lena Stina? Är det nu hon börjar leva som 
Hoa-Lena? Tar hon emot karlar - inte i fattigstugan, väl? Där 
verkar alltför trångbott. Är hon ute på bygden? Ingen vet. 
I alla fall får hon ytterligare tre barn, och de är "icke äkta", 
Elof, Elias och Sofia. I nära 25 år har Lena Stina sitt hem i 
fattigstugan. Hon hinner aldrig flytta in i den nya, fina stugan, 
den som byggdes 1866, och som finns kvar än idag. Säkert är 
det inget nöjsamt liv i den gamla fattigstugan. Kanske är det 
t o m skönt att ge sig iväg därifrån, ut på bygden och göra 
dagsverken. För alla som orkar får naturligtvis själva bidraga 
till sitt uppehälle. Intressant är en anmärkning under FREJD 
(levnadsomständigheter) gällande Lena Stina. I kyrkboken står 
det: "Bevis att besöka Karlskrona med hemväfnader åt gran-
narna till salu. Åter." Jag kan se Lena Stina med sin börda av 
hemvävda alster, vandra vägen till Karlskrona, för att bedriva 
handel å grannarnas vägnar. Så nog var hon betrodd - så Hoa-
Lena hon var. 

De tre flickorna som var födda inom äktenskapet, Sara, Anna 
och Johanna, växer upp i fattigstugan. Efter konfirmationen, 
kommer de ut i världen på olika håll, troligtvis som pigor. Sara 
till Älmeboda, Anna till Sillhövda och Johanna kommer ända 
till Stockaryd. 

Klasatorpet, där Lena Stina hade sitt hem under några år. 
                                                                    Teckning av Erland Schön
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Moderna efternamn
De tre oäkta barnen, Elof, Elias och Sofia, får heta Lenasson/
Lenasdotter i efternamn. Det känns väldigt modernt! Men är 
i själva verket en skam - "fader okänd". Elof  Lenasson får 
vid 15 års ålder någon typ att utbildning. Socknen sparar inte 
på krutet när det gäller fattighusungarna, om än de är oäkta!  
"Undervisad av Peter Jonasson i Blekinge. Var i Guldsmedslära 
men hade hvarken vilja eller lust till yrket”.  Vilket erbjudande! 
Guldsmedslärling! Och tacka nej! Han var kanske för ung. Det 
lyckas bättre i nästa utbildningsförsök."Varit hos Andersson i 
Kalmar. Godt vitsord." 

Han är 19 år när hans mamma dör 1864, så han kan stå på egna 
ben. Han har då redan utflyttat till Älmeboda. Om sonen Elias 
Lenasson står det att han är "sjuklig, klen, begagnat Ronneby 
Brunn." Tänk, att en fattigunge fick åka och dricka brunn! Tack 
socknen! Det fick min farfars far också, som barn, och han blev 
frisk som en nötkärna! Jag tror vi ska sända en tacksamhetens 
tanke till prosten Carlstedt, som ordnade så mycket gott för 
de fattiga i socknen! Elias är 15 år när hans mor dör. Han blir 
först placerad i Backegården som dräng, men var kanske för 
ung och klen för denna syssla, för han flyttar snart till Roen 
Koppekull, där han står som fosterson hos skräddaren Johan 
Gustafsson Hall. Sofia Lenasdotter är tio år. Hon blir foster-
flicka hos sockenskomakaren Johan August Håkansson Klein 
i Kallamåla, där hon är "Inackorderad av fattigvården". Sofia 
Lenasdotter, tar sig ett nytt efternamn efter konfirmationen - 
Johansdotter, troligen efter fosterpappan. Statushöjning!

Den svarta kistan
Johan Magnus i Skurebo dog i januari 1864. Lena Stina dör i 
mars samma år. När Lena Stina dör, 50 år gammal i lungsot, 
får hon alltså en enkel fattigbegravning. Och här berättar 
traditionen att hon fick den kista som Johan Magnus´ familj i 
Skurebo ratat. Den var svärtad. Den fick duga åt ett fattighjon. 
Och i sanningens namn. Det betyder inte så mycket hur ens 
kista ser ut. Den ska ju ändå sänkas i den svarta mull. 

Spökhistoria
Hur var det då med spökerierna?

Jo, se det blev så oroligt på kyrkogården, efter att Hoa-Lena 
begravts i den svarta kistan, berättar Per Karlsson. Man bad 
prosten Carlstedt gå dit och lysa frid. Men prosten var vid det 
laget mycket svag, han skulle faktiskt avlida innan årets slut. 
Så han skickade sin son, adjunkten Israel Carlstedt, i stället. 

Och adjunkten läste och läste ur olika böcker, men inte blev 
det lugnare för det! Så den arme prosten fick släpa sig dit. Han 
ställde sig i kyrkogårdsgrinden och lyfte sina armar först mot 
himmelen och sedan mot jorden. Och därefter blev det lugnt. 

"Se, det var väl nåt blo´ eller hår i kestan efter Johan Magnus," 
detta enligt Per Karlsson.

Annika Hjalmarsson

Källor:
Husförhörslängder
Långasjökrönikan 1983
Kring Långasjö kyrka i 700 år, Jan Redin

Kyrkporten i Långasjö, där prosten Carlstedt lyste frid 
över Hoa-Lenas grav. 

Lena Stina och hennes tre oä barn, Elof, Elias och Sofia. 
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Vinter i Lida
Från barndomen i Lida ska jag dela med mig några 
minnen, vart och ett så dramatiskt, att det skulle vara värt 
en egen historia. Alla är förknippade med iskalla vintrar.

Den första händelsen inträffade en mycket kall januarinatt. 
Det var över 20 minusgrader ute, och jag blev troligen väckt 
strax före midnatt. Vi hörde ett dån. Familjen samlades vid 
köksfönstret, som var stort och vette mot väster och det vi 
kallade bolet. Längre bort låg granskogen, och borde vara 
kolmörk. Men på andra sidan bolet stod ett hus i ljusan låga! 
Huset var ett gammalt soldattorp, mer som en stuga. Jag hade 
varit inne några gånger, och på nedervåningen fanns ett kök 
och två rum. Där bodde föräldrarna till vår närmaste granne!

Jag hade aldrig sett en sådan eld. Huset var helt övertänt, och 
lågorna slickade väggar och tak. Framför allt minns jag dånet i 
vinternatten. Det brann länge, och vi måste ha kommenderats 
i säng innan allt brunnit ner. Skulle till skolan nästa dag, och 
jag gick i första klass. Troligen berättade jag för fröken vad 
som hänt.

Nästa dag besökte jag och min lekkamrat brandplatsen. Hus-
grunden var full med aska och bråte, men allt var förstört. 
Röken och hettan låg fortfarande kvar här och där. Vi hittade 
varma och sotiga föremål, förvrängda silverskedar och spillror 
av ett hem. Det sades att alla handgjorda vävnader och linne-
förråd hade blivit lågornas rov.

I huset bodde alltså ett äldre par som räddades mirakulöst. 
Tant Sigrid hade aldrig somnat, utan ringt på sonen och 
kastat sig ut i nattkläder och Amerikapäls. Farbror Alfred var 
instängd på kammaren, men hade klättrat upp på skrivbordet 
framför fönstret för att försöka ta sig ut." Sonen hade hunnit 
dit, och kunde dra ut honom genom de krossade rutorna i 
sista stund. ”I samma ögonblick slog elden ut genom rutan 
och svedde hans huvudhår och händer, med vilka han höll 
sig i fönsterbågen. Med en hel del glas i kalsongerna sprang 
han så fort han kunde hem till sonen i närmaste hus”. Sonen, 
Arnold, bodde alldeles intill oss. Han har senare skrivit ner 
minnesanteckningar om eldsvådan. Den inträffade natten till 
1 februari 1956. Brandorsaken var troligen överhettning runt 
eldstaden denna kalla natt.

Kommande söndag skulle det vara begravning för vår andra 
granne, Mor Emma. Hon blev 84 år gammal. Jag har ett minne 
av att jag gick hem från skolbussen, och någon hade strött 
granbarr eller enris på vägen. Barren lyste så fint mot den vita 
snön, och var dessutom ordnade i mönster i form av kors. Det 
ska ha varit den sista s.k. utfärden från Lida, där man efter en 
utfärdsbön fraktade den döda på gammalt vis från hemmet till 
jordfästningen i kyrkan. Det gamla paret från det eldhärjade 
huset kunde inte vara med, trots att de var lite släkt. Alla deras 
kläder hade brunnit upp.

Nästa händelse bör ha inträffat något år senare. Det var åter 
vinter och kallt, och den första isen hade lagt sig på sjön. Det 
hade hunnit bli mörkt när det knackade på köksdörren. Jag 
öppnade, kanske åtta år gammal. Utanför stod min två år äldre 

bror. Han skakade i hela kroppen, och stammade fram något 
ohörbart. Kanske ropade han på mamma. Hon kom och tog 
hand om honom. Jag förstod att något hade hänt.

Tidigare denna eftermiddag hade grannpojken tagit fram cykeln 
och fått med min storebror till sjön. Den annars så idylliska 
Lidasjön hade fått nyis, och nu åkte skridskorna fram. Grann-
pojken cyklade ut på isen, och min bror hängde på med snörade 
skridskor och tolkade bakpå. Det gick dock inte så länge, utan 
isen brast och båda hamnade i det iskalla vattnet. Dåligt rus-
tade, med tunga vinterkläder, hade de utfört en kamp på liv 
och död. Lekkamraten lyckades hala sig upp på isen igen. Hur 
han orkade dra upp min bror är en gåta. Otroligt nog tog de 
sig hem den nästan kilometerlånga vägen, trots kylan. Cykeln 
blev kvar i vaken. Jag har svårt att tänka tanken hur livet kunde 
ha tagit en annan vändning för oss den dagen. 

Reportrar från Barometern kom till byn nästa dag. Grann-
pojken kom i tidningen och hyllades som en hjälte, vilket han 
förvisso var.

Det sista minnet jag ska berätta om är desto trevligare, och 
skedde några år tidigare. Jag var nästan tre år, och bror min 
och jag blev också denna gång väckta mitt i natten av pappa. 
Det var en kall natt i slutet av januari. Vi skulle få ett syskon.

Stefan och Krister, den fyra år äldre hjälten i rutig kavaj.
                                                                                  Foto Barometern

Jag och min kompis Ann-Kristin bygger en snögubbe i Lida i mitten 
på 50-talet.
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Pappa tog in oss i finrummet. Det användes inte på vintern, 
utom när vi fick främmande. Nu gjorde pappa upp eld i öppna 
spisen, och jag minns bara hur jag frös i det iskalla rummet. Vi 
trängdes framför brasan, och fick snällt vänta på tilldragelsen 
i vårt sovrum.

Det skulle bli en hemförlossning, och jag tror att barnmorskan 
hette syster Karin. Minns att hon stod vid diskbänken i köket 
och sköljde en sax. Allt måste ha gått bra, och vi fick komma 
in i värmen igen och se vår nyfödde lillebror. Jag minns dock 
att jag var besviken. Jag tyckte han var ful. Antagligen skrek 
han, och han var alldeles blå i ansiktet. Hur mycket förstod jag 
som treåring av vad som pågick?

Jag blev så småningom väldigt förtjust i min lillebror, kramade 
honom och bar på honom. Lärde mig ta hand om blöjor och 
pyssel, och när jag började skolan fick han troligtvis ta del av 
allt jag lärde mig. 

Som vuxen skulle jag delta i en målarkurs, och vår uppgift var 
att avbilda vårt första barndomsminne. Valde att fästa denna 
händelse på duk i form av två barn framför en eldstad, som 
tittar in i brasan. Tavlan blev bra, men jag vet inte var den 
finns idag. Kanske hade jag sett ett liknande motiv av en känd 
konstnär, möjligen Ivar Arosenius. Att det var mitt första minne 
är förstås omöjligt att säga, men det är ett minne knutet till en 
speciell dag och plats. 

Min bror blev med tiden tämligen söt!

Margareta Rosvall

Källa: Arnold i Lida, Sällsamma minnen och möten

Låt oss hoppas på en   
Riktig vinter i år!
När jag fick frågan om att skriva några rader till Träsko-
postens nummer med temat vinter, så kände jag direkt. 
– Låt oss verkligen hoppas på en riktig vinter i år! 

Jag tror att vi alla behöver ljuset, den friska luften och känna 
kylan bita i våra kinder. Att kunna aktivera oss ute tillsammans 
känns viktigare än någonsin när man kanske inte lika lätt kom-
mer kunna träffas inomhus pga smittspridningen. För det här 
året har ju verkligen varit upp och ner. Men på nått sätt så kan 
jag tycka att man lärt sig uppskatta det enkla i vardagen. Att få 
umgås med nära och kära och bromsa upp lite i tillvaron. Det 
tror jag kan vara nyttigt för alla ung som gammal.

Så låt oss nu hoppas på många fina vinterminnen ute i snön 
tillsammans.

Johanna Chytraeus

Lyckat isfiske i Harebo.

Pulkabacken i Sibbahult.

Idrefjäll.
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Nyväckta vinterminnen 
Skidåkning var länge en viktig del i mitt liv, både utför och 
på längden. Faktiskt påverkade detta delvis mitt val att 
köpa hus just i Långasjö, där möjligheten för längdåkning 
och skridskoturer var långt större än i Malmö-Lundregi-
onen. Att det milda gråvädret nu flyttat efter är en annan 
historia. Den jag här vill berätta om leder oss mer än ett 
halvt sekel tillbaka i tiden och handlar om ett par gamla 
skidor, ruvande på mängder med vinterminnen.

Höststädning
I höstas tog jag fram ett par träskidor som länge stått orörda 
i ladan. Snart 40 år, faktiskt! Remmarna runt ändarna var 
torra, hårda. Spännena med sina tornen rostiga. Spännklossen 
borta. Något för vedspisen, kanske? Eller Möjligheternas hus 
i Emmaboda?

Nja, med lite materialvård skulle de naturligtvis gå att använ-
da igen. Vad nu det vore bra för? Teknikutvecklingen inom 
skidsporten har varit enorm, precis som inom alla andra om-
råden i samhället. När jag köpte dem i början av 60-talet hade 
ingen hört talas om skidor av plast. Idag talar knappt någon 
om träskidor längre, mer än på ”vintage online” eller bland 
skidentusiaster, som med evenemang som Träskidans dag 
hoppas kunna ge dem lite högre status.i

Efter en stunds funderande bestämmer jag mig för att behålla 
dem. Och nu står de likt en tidskapsel på mitt arbetsrum, med 
sina vackert lackade ovansidor mot tapetens björnlokor på 
grön botten.  

Combiskidan
Jag minns hur speciell situationen är redan när jag köper 
skidorna. Det är hösten 1964, på NK i centrala Malmö, invigt 
året före. Sportavdelningen är välsorterad, personalen proffsig, 
hela atmosfären andas den exklusivitet som omgärdar framför 
allt utförsåkningen vid den tiden. 

Med mig har jag Ulla, min blivande fru. Hon är nyexaminerad 
gymnastikdirektör, som det så fint heter på den tiden, duktig 
slalomåkare och kunnig på olika märken och material.

Eftersom vi skulle åka både längd och utför, i Alperna men 
också i Sverige, faller valet på ett par combiskidor från Splitkein, 
vid den tiden det dominerande märket inom norsk skidsport. 

Stavningen är för övrigt en förnorskning av splitcane, dvs sam-
manlimmade lameller av trä, som gjorde skidan lätt och stark 
och förhindrade att den vred sig. En skida i toppklass just då. 

Med en vajer kan pjäxans klack spännas fast mot skidan när 
man åker utför. Vid längdåkning lossar man vajern från bakre 
beslaget så att den bara sitter fast i tådelen. Praktiskt, kan 
tyckas, men lösningen är långt ifrån optimal. Den låga pjäxan 
i läder ger dåligt stöd i slalombacken, och är tung och osmidig 
i längdspåret. Men samtidigt ger den typen av skidor en större 
frihet i blandad terräng, och man slipper köpa två specialut-
rustningar.  Samma problemlösning finns också idag, där man 
i ett reklamblad säger; ”När den liftburna åkningen inte tar dig 
dit du vill så är randonnéebindningar din räddning.”  

Träskidans sista suck
Men därmed upphör liknelsen. I princip allt är annorlunda 
med de skidor jag då köper och dagens. Mina i trä avslutar en 
över 5000 år gammal tradition.ii  De är långa, raka och smala, 
med fastskruvade stålkanter. Bindningarna är enkla, helt utan 
säkerhetstänk. Dagens slalomskidor är betydligt kortare och 
bredare, med insvängd midja, oftast helt i plast, försedda med 
extremt avancerade bindningar som går att ställa in efter skid-
åkarens skicklighet, vikt, pistens svårighetsnivå, snödjup mm.iii

Jag köper naturligtvis stavar också. Av bambu, med korkhand-
tag och stora trugor med läderremmar. 

Några år senare sker en revolution också här när bambun 
ersätts med aluminium. Senare utvecklas superlätta stavar i 
glasfiber förstärkta med kolfiber. 

Opraktiskt! Huvudlöst!
Någon hjälm var det inte tal om. De fanns väl knappt på den 
tiden. Jo, bland störtloppsåkare började de komma, liksom 
inom ishockeyn, där t o m målvakterna före hjälmtvånget 1962 
spelade barhuvade.

Kläderna var enklare då än nu. Och utbudet begränsat. Behöv-
de man klä sig varmt var det lager på lager som gällde. Tröjor, 
strumpor, halsdukar av tjockaste ull var vanligt, utanpå det en 
vindjacka och byxor av bomull. På inrådan köpte jag allt i svart. 
Det var jag väldigt nöjd med. Länge!

Under 70-talet blev nylon- och värmeisolerade jackor i trendiga 
färger allt vanligare. Och dyrare. Än dröjer det många år innan 
skidåkning blir den folksport den är idag. På tal om det dyker 
ett lite pinsamt vinterminne upp så här i efterhand. För mig 
var skidkläder sammankopplade med skidåkning. När jag första 

Combiskidan med s.k. råttfällebindning. Runt pjäxan sitter en fångrem, 
som gör att skidan inte sticker iväg om bindningen löser ut - men i 
stället slår man sig gul och blå.

Mina gamla lackade skidor, nästan som nya. Med patina.
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gången såg en studiekamrat gå klädd i en exklusiv slalomjacka 
i Lund, som ett ytterplagg vilket som helst, blev jag förvånad 
och sa; Vilken snygg jacka du har. Visste inte att du också åker 
slalom!? ”Det gör jag inte. Har aldrig stått på ett par skidor!”

Idag har sportkläder allmänt ingen självklar koppling till en 
idrottsutövning, vilket är bra. De har blivit modekläder, helt 
enkelt, för soffliggare såväl som vanliga utövare och proffs. 

Skidåkning en sinnenas upplevelse
Dofter väcker många minnen till liv. Ta tjära, till exempel. 
För mig går associationerna till gamla trähus, till barndo-
mens ekor – och skidor. För att minska slitaget på träskidans 
undersida grundade man med ett lager av tjära, som då och 
då fick förnyas. Inför varje åktur kom sedan konststycket att 
rätt valla skidorna utifrån rådande väderlek och temperatur. 
Vallfabrikatet Swix, idag världsledande, hade tre färger för oss 
motionsåkare, minns jag. Röd, blå och grön. Skulle man bara 
åka utför kunde det räcka med paraffin för att ge ökat glid. 
Men i längdspåren var det oftast knepigt värre med vallningen. 
Vid plusgrader hände det att man efter ett tag ”gick på styltor”, 
med en växande kudde av snö under skidan.

Men ingen kan säga annat än att skidåkning är en upplevelse 
för sinnen som lukt, känsel, hörsel – och syn, inte minst. 

Att en kall och solig dag stå i den tunna, ozonmättade luften på 
2000 meters höjd, omgiven av ett makalöst vackert alplandskap, 
och sedan lite lekfullt dansa ner för en välpreparerad pist, det 
slår det mesta.

En rolig resa full av utmaningar 
För slalomåkande skåningar var turer till alperna det mest van-
liga. Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien. Detta gällde också 
mig, men den tur jag vill berätta om gick till Poiana Brasov i 
Rumänien något år efter Ceausescus maktövertagande 1965. 
Både Ulla och jag var intresserade av Sovjetunionen och dess 
satellitstater och besökte flera länder i Östeuropa. Otroligt 
intressant politiskt och kulturellt, men helt fel om man ville 
åka skidor. 

Första utmaningen var planet till Bukarest, en gammal sovjetisk 
Iljusjin turboprop med motorer upptrimmade till max. Kabi-
nen var kal och kall och bullret fullkomligt öronbedövande. 
Väl framme på skidorten inkvarterades vi i ett stort gammalt 
lyxhotell, utan lyx. Dagens krav på dignande bufféer, spännande 
menyer att välja ifrån, fanns inte på kartan i öst vid den här 
tiden. Varje kväll serverades mustiga rotfruktssoppor, täckta av 
ett tjockt glittrande fettlager från ben- och märgpipor. 

En kväll efter maten var det dansuppvisning med unga vackra 
flickor i folkdräkter. De rörde sig runt i en ring mitt på golvet, 
med långa, vita halsdukar, som de behagfullt snurrade mellan 
sina utsträckta händer. Plötsligt valde var och en ut en man, la 
halsduken om hans hals och drog honom till sig. Jag var en av 
dem och blev som alltid, vid den tiden ska tilläggas, generad 
av denna offentliga intimitet. När jag röd som en pion gick 
tillbaka till ”Malmögänget”, sa en av våra nyvunna, lite äldre 
vänner. ”Söta, och till salu, Gunnar. Förstod du det? 

Utförsåkning med förhinder
Terrängen runt skidorten var fin, men det fanns bara en pist-
maskin, som dessutom stod stilla mest hela veckan. Därför 
låg det också en hel del snö i backarna, vilket gjorde det svårt 
för mig, nybörjare som jag ännu var. Den som aldrig åkt med 
andra än dagens korta, svängvänliga skidor kan inte föreställa 
sig hur svårt det var att komma runt över fallinjen. För att inte 
falla och rutscha utför åkte jag på mina långa skidor och låga 
pjäxor sakta på skrå från en sida av backen till den andra. Där 
satte jag ner stavarna framför mig i snön och baxade mig runt. 
Tur att Ulla var lika förstående som uppmuntrande.  

En annan ”minnesvärd” upplevelse var liftköerna. De var 
inte så långa på den tiden, i Rumänien. Men de fungerade på 
ett helt annat sätt än i vårt kapitalistiska klassamhälle, där alla 
ordnar in sig i en kö efter hand som de kommer fram. Här 
rådde socialism, vilket betydde att vid början av liften fanns en 
informationstavla med turordningsregler. I första gruppen kom 
krigsveteraner, sedan militärer av högre rang, så politiker. Näst 
sist hamnade turister i grupp. Och sist enstaka åkare, som vi! 

Det kunde bli nog så tålamodsprövande att se den ene efter den 
andre gå före i kön. Vid ett tillfälle när det nästan var vår tur, 
dök en tysk grupp på cirka 40 åkare upp. De gick naturligtvis 
förbi, men då anslöt vi oss snabbt till gruppen, pratade tyska, 
och kunde åka med.   

Vallakork med stålskrapa. Med klossen i kork fördelar man vallan över 
fästzonen. Med skrapan tar man bort gammal valla, ofta med hjälp av 
lösningsmedel. Båda sakerna är från anno dazumal.

 
Norsk reklambild för Splitkeins skidor. Även barnen ska börja 
med det bästa.
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Värst var nog att skidliftarna, som inte var många, bara fung-
erade två dagar under hela veckan. Ett par gånger försökte vi 
ändå åka lite slalom genom att med skidorna på tvärs traska 
upp en bit i den branta backen, eller lägga dem på axeln och 
pulsa i snön.  

   

Som var och en förstår spenderade vi mycken tid på hotellet. 
Av ett äldre, nyförälskat par från Lund lärde vi oss att spela 
Yatzy, ett spel med fem tärningar som var nästan helt nytt då. 
Eftersom antalet deltagare är obegränsat blev vi snart en stor 
grupp som spelade, drack och hade kul. 

Turer på Törn
Träskidorna hängde med rätt många år, innan jag började hyra 
nya, moderna på skidorten dit vi reste. Men i ospårad terräng 
runt Ekeboryd använde jag dem gärna de första åren. För att 
inte tala om nattliga turer på Törns snötäckta is i fullmånens 
sken. Vilka vinterminnen.

Pjäxorna däremot har jag fortfarande glädje av. På långfärds-
skridskorna. Med sina 55 år är de väl ingångna, varma, men 
knappast tidsenliga. Många skrinnare väljer idag bindningar 
med lös  häl. ”Det är härligt, som att lägga in femte växeln”.

Men, tänker jag, vad ska jag med den till, nu när jag snarare 
behöver växla ner – och är fullt nöjd med att försöka stå på 
benen. Tiden går, men minnena består.

Gunnar Alsmark

i  I slutet av 60-talet började försöken med plastbelägg, men det dröjde 
till Falun-VM 1974 innan plastskidan slog igenom. Thomas Magnuson 
vann tremilen och träskidans död inträffade i samma ögonblick. 

ii  Om du är intresserad av skididrottens historia, googla på 1984:2 
– Västerbottens museum. Där finner du en väldigt fin presentation i 
text och bild alltifrån Kalvträskskidan från 3 200 f.Kr., världens äldsta 
bevarade, fram till 1970-talet. 

iii  Från 1970-talets mitt har kopplingen mellan sko och bindning blivit 
mycket starkare; man tillverkar skor och bindningar som är helt anpas-
sade till varandra, både för längdåkning och utförsåkning. Det var en 
revolution.

Vintern har sin stilla gång
Hällasjömåla i vinterskrud

Hösten börjar gå mot vinter och mörkret blir än mer på-
tagligt, speciellt på landet där gatlampor inte förekommer 
och innan den första snön har landat på marken och lyser 
upp tillvaron. För mig kommer mörkret som ett lugn, en 
stor kram som omfamnar oss, får oss att varva ner och 
gör våra arbetsdagar på gården kortare. 

Nu är den arbetsintensiva perioden över. Sommarens långa 
dagar är ett minne blott. Säden ligger på sädbovinden och 
ensilaget till djuren står uppradat bakom ladugården i väntan 
på utfodring. Jordkällaren är fylld med potatis, rödbetor, pal-
sternacka, morötter och kålrötter. I matkällaren ligger äpple, 
kålhuvuden, lök och pumpor ihop med diverse inläggningar 
och frysen är fylld till brädden. Här hittar vi nu sommaren, 
allt arbete och allt vi samlat ihop för att djuren och vi ska ha 
mat under den långa vintern. Vi utvärderar det gångna året, 
vad har gått bra? Vad har gått dåligt? Hur kan vi förändra 
inför kommande? På så vis låter vi oss ständigt utvecklas och 
lära av tiden.

Än så länge är de flesta förråd väl fyllda, men i takt med att 
vintern går blir det mindre. Nu lever ju vi i en tid då vi enkelt 
kan skaffa oss det vi behöver om något fattas. Både till djuren 
och hushållet. Vi behöver aldrig känna hunger, det är så enkelt 
att beställa en pizza när vi är ”för trötta” för att laga mat eller 
hugga in i en chokladkaka när vi blir sugna. Det slår mig ofta 
vad skört livet var för våra förfäder och vad lite som krävdes 
för att känna tacksamhet. Idag ligger affären inte långt borta 
och där är hyllorna alltid fyllda av allt vi kan önska. Det är det 
nya självklara, att allt alltid ska finnas tillgängligt, det är min-
sann våra rättigheter! Men är det våra rättigheter? Att alltid ha 
tillgång till allt? Detta blir ju på bekostnad av jordens resurser, 
ska generationerna efter oss behöva lida och tänka tillbaka på 

Tidigt går solen ner och färgar himlen i vackra nyanser av rosa över en 
tom beteshage där allt gått i vila under årets vintermånader.

Tärningsspelet Yatsy uppfanns på 50-talet och blev snabbt 
populärt. Vinner gör den spelare som fått flest poäng.
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sina för-fäder som giriga och lustfyllda själar som levde över 
sina tillgångar och aldrig kunde känna tacksamhet?

För mig är de svenska årstiderna en fantastik tillgång i vårt land 
och att äta efter säsong är ju en möjlighet att variera sin kost 
och prova nya råvaror! 

Det är inte fel att längta, för visst hade vi inte njutit lika mycket 
av sol och bad, vinter och snö, höstens vackra färger eller vårens 
första gröna skott om det hela tiden vore lika? Samma gäller 
med mat, sen har ju vi lyxen att bo nära ett proffsigt växthus 
som gör att säsongen för gurkor och tomater blir längre. 

Men när de svenska gurkorna tar slut för året vill jag tipsa 
om att odla egna ärtskott att klippa och lägga på smörgåsen 
istället. Köp ekologiska torkade gula ärtor i affären (sådana 
som du kokar ärtsoppa på), strö ut dem (tätt) på ett tunt lager 
jord och täck bara lite. Håll sådden fuktig. På 2 veckor har du 
jättegoda groddar att klippa och äta. De ger skörd i minst 2 
omgångar och är lika tjusiga som en blomma att ha på bordet 
eller köksbänken. 

Grönsakslandet har vi vid det här laget lämnat till sitt öde, rester 
av grönsaker står kvar ihop med vissnade blommor och en del 
grönkål, svartkål och purpurkål. Dessa kan med fördel vara 
kvar och erbjuder skörd hela vintern. Ända tills de täcks av ett 
snötungt täcke eller hungriga rådjur hittar hit en bister vinter-
dag. Men det här är även en oas för småfåglar under vintern 
och solrosornas kakor blir snabbt tömda på frön, därför ser 
jag ingen anledning till att röja bort och harva upp till bar jord 
som lakas ur under vintern. Nej, det får stå och se lite tråkigt 
ut tills våren kommer och den nya odlingssäsongen börjar.   

Under vintermånaderna värper hönorna betydligt färre ägg i 
takt med att ljuset försvinner och dagarna är kortare. Ungefär 
så det täcker hushållets behov. Det är vi tacksamma över för 
visste ni att näst efter bröstmjölk är ägg den mest kompletta 
näringskällan vi kan hitta. Ägget innehåller 9 essentiella amino-
syror som kroppen själv inte kan tillverka och bl a D-vitamin 
som är bra för oss att äta lite extra av under vinterhalvåret när 
solen lyser mindre. Men hönorna behöver också vila och då 
är vintern ett ypperligt tillfälle när allt annat går på lågvarv. 
Visst kan man trampa runt lite i snön när man får gå ut men 
helst håller sig hönorna inne på sina pinnar i väntan på våren.

Ni glömmer väl inte bort att mata småfåglarna? Vid vårt få-
gelbord hänger ofta en havrekärve, säd i fågelmataren, ett och 
annat äpple och kakor med torkade solrosfrön. Sedan sitter 
vi vid köksfönstret med en fantastisk underhållning. Barnen 
brukar varje år räkna hur många olika fågelarter som hittar 
hit och många målade alster har det blivit av fåglar. Med en 
variation av fågelmat kan man också locka olika arter.

Några andra som också väntar på våren är förstås korna inne i 
ladugården. De äter, idisslar, sover och bajsar. I sin stilla gång 
väntar de att åter kunna skutta ut på grönbete. Just detta år är 
mycket speciellt på gården då en stor investering är på gång i 
form av ett nytt ladugårdsbygge. Vi ser fram emot att kunna 
ta det i bruk, det är en investering för både vår och djurens 
hälsa. En förutsättning för att kunna driva vidare gården i den 
andan vi önskar. 

Korna är en del av gårdens hjärta, tack vare gödseln som vi 
under vintern kan samla ihop bidrar dem till odlingsbara jordar. 
Tack vare deras betande mular samt att vi slagit årets vallar för 
deras fodertill-gång binder vi mer kol från atmosfären och ner 
i marken. Tack vare deras förmåga att kunna tillgodose sig mat 
i naturen som vi människor själva inte kan äta och på jordar 
som inte är odlingsbara får vi näringsrik mat i form av kött, 
mjölk och mejeriprodukter. Vi har mycket att tacka kossorna 
för och det är något visst att efter korna i ladugården fått sin 
tillsyn, när det är mockat och strött och foderbordet är fullt 
av mat, släcka det starka ljuset från lysrören i taket och dröja 
kvar en sekund. Lyssna på det taktfulla tuggandet och de lugna 
djupa andetagen ifrån nöjda kossor.

Emelie Holmevi
Hällasjömåla 

Ett gammalt äppleträd får fungerar fågelbord utanför köksfönstret.

Istället för en blomma pryds bordet av en 
vacker kruka fylld med ärtskott. 
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Ny som präst i Långasjö
…vinterminnen, brottning och annat

Mitt namn är Emmerly Hidling och jag är ny kyrkoher-
de i Emmaboda Pastorat. Det finns mycket här som jag 
ännu inte har upptäckt och det är både spännande och 
utmanande att vara ny kyrkoherde här. 

Det har varit roligt att få landa i Långasjö församling och se 
allt det fina som finns, församlingsliv med körer, bönegrupp, 
gemenskap, barnverksamhet och all den energi som ni försam-
lingsbor har tillsammans. Jag har verkligen sett spår av den här 
Långasjöandan, som så många berättat om.

Det är min första tjänst som kyrkoherde, men jag har arbetat 
ett tag som präst. Jag har haft tjänst som komminister i både 
Torsås Pastorat och i Södermöre Pastorat, så jag har ju varit 
här i krokarna ett tag.

Jag kommer från Blekinge och är född och uppvuxen utanför 
Karlskrona på en liten ö som heter Fäjö. Nu är jag dock bosatt 
på en liten skogsgård i Trollemåla som ligger strax utanför 
Kättilsmåla.  Jag bor på vår gård tillsamman med make, fyra 
barn och två små bichoner, hundar, som lystrar till namnen 
Bamse och Ludde. På gården finns det flera hus, så i de andra 
bor svärföräldrarna och i ett annat min svåger, svägerska och 
deras son. Det är ett riktig gammeldags generationsboende 
kring vår gård. 

Min svägerska Karin gillar hästar så det finns några sådana 
också; en shettis, en nordsvensk och en äldre travare och i 
somras blev vi med höns (inte heller mina utan svägerskan 
och min son Davids). De tyckte det var en riktigt bra idé. Jag 
vet inte riktigt ännu, tuppen Lars Gunnar låter hemskt mycket 
måste jag säga.

Det finns också någon sorts inredningsbutik i gamla tvätt-
stugan (inte min utan svägerskans), och det ska tydligen bli 
ett trädgårdscafé, och på sommaren har vi öppen trädgård 
för allmänheten (1000 trädgårdar står öppna över hela Sve-
rige).  Det är dock inte jag som arbetat fram den fantastiska 
trädgården nedanför på åkern, utan åter igen svägerskan som 
har gröna fingrar (och en trädgårdmästarutbildning).  Jag får 
mest finna mig att låna ut barn som guider och att det ramlar 
in lite folk och tror det är min trädgård de ska titta på (den är 
inte mycket att se tyvärr…)

Så djur, skog, landsbygd och lantbruk är helt klart min hem-
maplan. Jag trivs på landet och har i stort sett alltid tjänstgjort i 
landsbygdförsamlingar.  Det finns en tradition, en struktur och 
ett liv som jag känner igen och lever.  Livet i kyrkan är navet 
för många. Här döps vi, konfirmerar oss, firar gudstjänster, 
möts och delar liv och tro. Livets skiftningar blir tydliga här 
mellan kyrkväggarna.

Jag är helt trygg i att ha Helgmålsbön med jaktlaget, eller att 
köra runt gården i Ä-sjö måla och ha en utfärdsbön. Sådant 
gör man på landet och så är livet här. 

När jag inte jobbar, så gillar jag att lata mig. Jag är av naturen 
ganska lat och gillar att se serier eller läsa långa romaner. Dock 
får jag nästan aldrig ägna mig åt detta nöje. Det finns en hel hop 
med barn som vill ha en massa uppmärksamhet och service 
när jag är hemma. Så när jag är ledig handlar mitt liv ofta om 
att försöka uppbåda intresse för att förstå någon berättelse 
om brottningstävlingen de precis kommit hem ifrån (de är 
brottare alla fyra), laga mat, köra till kompisar eller bara röja 
undan de värsta stora tvätthögarna (som växer sig gigantiska 
på två sekunder) i vår tvättstuga.  

Ibland predikar jag i att livet inte alltid blir som man tänkt sig. 
Att vi får be och acceptera att livet kan ta vägar vi inte för-
väntat oss. Att vi behöver öppna oss för möjligheten att Gud 
kanske öppnar en annan dörr. Därför har jag ibland stirrat och 
undrat lite över vad Gud menar med den där dörren det står 
brottning på, i mitt liv.

Jag har som sagt 5 stycken i familjen som är brottare. Jag är 
måttligt intresserad av brottning kan jag säga, och om någon 
frågat mig i tonåren om jag skulle tillbringa halva livet med att 
försöka begripa hur man delar ut poäng i en brottningstävling, 
skulle jag skrattat högt. Svettiga gubbar i trikåer..

Not my cup of  tea.

Jag vet ändå märkligt mycket om brottning (det är den gren 
Sverige tagit flest OS medaljer i), det finns olika grenar; fristil 
och grekisk-romersk brottning. I Sverige är det så att tjejer-
na brottas fristil och hitintills har killarna mest brottas ro-
mersk-grekisk brottning tycker jag. Jag kan hålla på och rabbla 
upp en hel del detaljer och fakta till. Sådant jag snappat upp 
i och med att jag lever i en brottarfamilj. Helt overkligt men 
det är sant. Brottningen är en del av mitt. Gud tyckte nog det 
kunde vidga mina vyer.

Men som sagt, jag ligger själv helst hemma på soffan, ser 
k-drama och gosar med hundarna, när barnen är iväg och 
tävlar.  K-drama kanske någon undrar? Ja, det kan man ju stilla 
fundera över. Men si den här prästen hon är helt uppslukad av 

Emmerly Hidling.                                                     Foto Barometern
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koreanskt drama och kinesiska tv serier. Det är min last. Min 
kollega Micke har flera gånger undrat hur många gånger man 
kan utgå från K-pop i sin predikan och på vilket sätt försam-
lingen i Torsås blir uppbyggd av alla mina referenser till K-pop. 
Det kan man undra över men si det är fint.

Jag älskar K-pop, fantasyromaner, k-drama, kinesiska filmer 
och serier (stor skillnad på K-drama och kinesiskt drama) och 
jag reser gärna till Asien. Hade jag fått med hela familjen hade 
jag gärna flytta till Sydostasien. 

Det vägrar dock brottaren jag är gift med (han reser helst inte 
utanför Europa – det är lite långt bort tycker han). Så när 
äventyrslusten blir för stor så tar jag med x antal barn (som 
vill hänga på) och ger mig ut i världen. I februari i år var vi 
(jag och tre barn) och ö-luffade själva runt om i Indonesien. 
Som tur var hann vi hem precis innan hela världen stängde 
ned på grund av coronaviruset. Det var skönt att jag inte blev 
strandad ensam på Bali med 3 barn i x antal månader. Vi kom 
hem första helgen i mars. Jag inser att vi hade tur, för jag kunde 
verkligen inte begripa att världen skulle förändras så mycket 
bara någon vecka senare.

Vinterminnen 
Församlingsrådet bad mig att skriva något om vinterminnen 
också i min presentation. Det finns en speciell känsla jag kan 
berätta om.  Och det är den fullständiga tystnaden och lugnet 
som fyller mig, när jag står högst upp på en fjälltopp med 
skidorna på. Det är väldigt tydligt att Gud är nära då. 

Jag kunde inte åka skidor när jag var ung (alpina skidor menar 
jag här). Jag hade i stort sett aldrig varit i fjällen. (Jag hade inte 
heller bergsvandrat). SÅ träffade jag brottaren och han älskar 
ju att åka snowboard, vandra i fjällen och bestiga berg. Jag var 
ju ung och kär och ville ju också följa med. Det resulterade i 
x antal dråpliga och hemska erfarenheter som inkluderar ont 
i baken, skidor som åkte iväg utför backen med pjäxan i och 
att jag fick vandra i snöoväder nedför Åreskutan själv. Utan 
pjäxa. Jag lovade mig själv att fjällen och berg inte var min grej.

Sedan kom barnen och längtan till snö och att åka snowboard 
hos brottaren blev för stor. Vi åkte upp till fjällvärlden och 
jag började förstå det magiskt vackra med fjällen. Nu 15 år 
senare åker vi ofta skidor, och jag älskar känslan av stillhet 
och det nästan himmelskt vita landskapet. Att stå upp, ensam, 
i slalombacken i Björnrike i Vemdalen och sedan glida ned i 
tystnaden är någon fantastiskt. Jag älskar verkligen fjällen, och 
tycker vinterlandskapet både andas ro och Guds nåd. Det är 
helt klart en kraftkälla i mitt liv, att kunna återvända dit och 
vara högt uppe på fjället. Idag uppskattar jag både fjällvandring 
och skidor – något inte heller 20 åriga Emmerly skulle trott.

Nu var det mycket om mig. Helt klart nog. 

Hälsningar Emmerly
ny präst i Långasjö

Luciafirande 2019 i Långasjö kyrka.                                                                                                                                     Foto Jan-Erik Fransson
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Gudstjänster i Långasjö kyrka
15/11  
11:00 Gudstjänst Barnkör medverkar 
 
22/11    
17:00 Mässa 
 
29/11    1: a Advent 
11:00 Högmässa med Adventspsalmer 
17:00 Musikgudstjänst i Adventstid, delar av kyrkokören medverkar 
 
6/12   2: a Advent  
17:00 Mässa 
 
13/12    3:e Advent 
16:00 Luciatåg med andakt 
18:00 Luciatåg med andakt  
(OBS! Det finns ett begränsat antal platser – anmälan öppnar 1/12 till 
linda.ursjo@svenskakyrkan.se eller på telefon 0471-25468) 
 
20/12 4:e Advent 
11:00 Sammanlyst till Mariamässa i Emmaboda kyrka 
 
24/12 Julafton 
17:00 Julbön 
23:30 Midnattsmässa (anmälan till gudstjänsten, se nedan) 
 
26/12 Annandag Jul 
18:30 Gudstjänst med Julens psalmer och sånger, kören Svart på Vitt medverkar  
(Anmälan till gudstjänsten, se nedan) 
 
31/12 Nyårsafton 
18:00 Nyårsbön 
 
1/1 Nyårsdagen  
Sammanlyst till Mässa i Emmaboda kyrka 
 
3/1 Söndagen efter Nyår 
17:00 Musikgudstjänst Kyrkokören (anmälan till gudstjänsten, se nedan) 
 
6/1 Trettondedag Jul 
11:00 Gudstjänst med Julspel 
14:00 Gudstjänst med Julspel  
(Anmälan till dessa gudstjänster med Julspel – anmälan är öppen 14/12–23/12 till  
linda.ursjo@svenskakyrkan.se eller på telefon 0471-25468)  
 
För övriga gudstjänster med anmälan (julgudstjänsterna) till  
emmaboda.pastorat@svenskakyrkan.se och på telefon 0471-10195. Anmälan öppnar 14/12. 
 
Vi har ordnat kyrkorummet så vi kan sitta med avstånd.  
Varmt välkomna att fira Adventsgudstjänster och Jul i Långasjö kyrka! 
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