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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”. 
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gifterna till Träskoposten, Kyrkvägen 26, 
361 95 Långasjö.

Omslagsbilden 

Parismåla by med 
fägata och välskötta 
gärdesgårdar.

Foto: Jan-Erik 
Fransson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

Bgnr. till Långasjö Sockenråd är 5049-
6561. Märk talongen “Givarens namn”.
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Guld - till glädje och      
galenskap
Guld är vår mest åtråvärda och mytomspunna metall. 
Världen över, långt tillbaka i tiden. I över 7000 år har 
människor grävt efter guld och hittat fyndigheter på pla-
netens alla kontinenter. Från första början skapades den 
dubbelhet till guld som vi alltsedan dess har levt med. 
En universell symbol för makt, skönhet och evigt liv, men 
också en källa till girighet, exploatering och förödelse. 

Ständigt genom historien har människan låtit sig förföras av 
guldets glans och värde. En glans som solkats av vår besatthet 
efter rikedom och makt. Om detta berättar socialantropologen 
Anette Nyqvist och fotografen Susanne Walström i boken 
Guld – dess dunkla glans (Adlibris 2020). I flera år reste de till 
platser runt jorden där guld bryts, bearbetas, säljs och används. 
De skildrar inte bara guldets historia och dess skiftande an-
vändningsområden utan också den paradoxala motsättningen 
mellan den smutsiga framställningen och den glimrande lyx-
användningen.  

Paradoxen ska inte ses som en moralisk pekpinne utan som 
en viktig utgångspunkt när vi diskuterar guldkanter, tidningens 
tema denna gång. Hur medvetna är vi om att leva i en välfärd, 
svår att ens föreställa sig för en stor del av jordens befolkning? 
Känner vi skam och skuld när guldkanten blir en lyxbil, ett 
sommarhus likt det på tidningens omslag, återkommande 
semesterresor till världens alla hörn? Hur dömer vi – och blir 
bedömda?

Finns något kvar av den förnöjsamhetsideologi som i hög grad 
präglade Långasjö för drygt 100 år sedan, byggd på ödmjukhet 
och förtröstan på Gud? Eller som den uttrycks i Psalm 131:1 
Herre, jag är inte övermodig, har inga stolta later. Jag ägnar mig 
inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd.       

Åtminstone något, dristar jag mig till att säga. ”Förhäv dig inte, 
tro inte att du är något” ligger där än idag som en moralisk 
resonansbotten. En jantelag som får vissa äldre att hålla igen, 
många yngre att lämna bygden. Vilket spännande tema att 
återkomma till, säger jag bara. Inte minst när det ställs mot 
dagens överkonsumtion, där vi hamnat i andra diket, för att 
uttrycka det milt.

En tummelplats för guldkanter av de mest skilda slag finns på 
sociala medier. För många, inklusive mig själv, ser vi en outtalad 
tävlan om vår förmåga att sätta guldkant på tillvaron, vare sig 
det handlar om bullbak med ”världens sötaste ungar”, en SPA-
weekend för att slippa ifrån dem, ett vågat vinterbad i isvak, 
pandemianpassade besök i närområdets alla 10 naturreservat, 
ett glas 30 år gammal whisky, ett mer modest fredagsmys med 
chipspåse och tv-underhållning. 

Men oavsett vad vi väljer att göra, betyder ”sätta guldkant på 
tillvaron” att man unnar sig något utöver det vanliga, något 
som gör att livet känns extra bra. Det handlar alltså inte om 
vardagslunken i sig, även om man är aldrig så nöjd med den, 
utan om grädden på moset, körsbäret på toppen. 

Att moset, körsbäret måste vara i takt 
med tiden behöver jag väl knappast till-
lägga. Här öppnar sig ännu en intressant 
diskussion kring vilka guldkanter som kan 
verka alltför skrytsamma, stötande, icke 
politiskt korrekta? 

Detta leder över till en aspekt på guldkant som jag inte var 
riktigt medveten om tidigare. Ibland uttrycker guldkant något 
negativt, felaktigt. ”Han hade en guldkantad karriär och tog 
genvägar i lönegradssystemet.” ”Bankdirektören avgick med 
en guldkantad fallskärm.” ”Chefen var en mästare i konsten att 
göra guldkantade resor för sig själv och sin familj.” Roligt för 
dem det berör kanske, men knappast bra för systemet, moralen.

Guldkant är verkligen något subjektivt, kulturbundet. Något 
värt att fundera kring, och prata om. Liksom att allt som 
glimmar inte är guld. Och att guld långt ifrån alltid glimmar 
– rättfärdigt. 

Detalj av Tutankhamuns 
begravningsmask. Egyptisk 
farao på 1300-talet f.Kr. 
Hantverkskonsten utveck-
lades tidigt. Tekniskt sett 
är guld den mest smidbara 
av alla metaller. Ur ett enda 
gram kan man dra ut en 3 km 
lång tråd med 0.006 mm i dia-
meter. Och ett gram guld i ett 
riskorns storlek kan bankas ut 
till ett en kvadratmeter stort, 
tunt bladguld. 0.1 mikrome-
ter, dvs. en 10000-del av en 
millimeter. Kulturellt är dess 
historia oändligt mångfacette-
rad, ofta dramatisk.

Hemlagad pizza brukar vara en säker ”guldkant” på sociala medier. 
Särskilt om barnen är med. Här får du ett förslag att jobba vidare på. 
Oslagbart, men dyrt. På en restaurang i New York får du denna pizza 
för endast 2000 dollar, drygt 18000 kronor. Den tillagas på en deg med 
bläckfiskbläck, toppas den med stilton-ost, några skivor fransk tryffel, 
lite gåslever, och guldflingor. Som dekoration märks ett par skopor av 
osetra-kaviar och några ätbara blommor.
Priset är väl helt ok, säger du. Men vad med min matsmältning? Ingen 
fara. Guld är en inert metall och förstörs därför inte av syran i din 
mage. Flingorna reser oförändrade genom hela ditt tarmsystem.
Sedan kan du vaska guld hemma, om du så vill. Eller låta guldet åter-
lämnas till marken eller tvättas ut till havs redo att återvinnas igen. Det 
ställer ”panning for gold” i ett helt nytt ljus.

Gunnar Alsmark
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Sommarens sjökvällar
Ingen vet hur sommaren blir. Men vi planerar och hopp-
as. Sockenrådet räknar med att ordna sjökvällar med 
sång, musik och servering under juli månad. 

Vi hoppas få höra Amanda Carlsson, Henrik Gottfridsson, 
Emmeli Holmevi, Emma Brunius med flera. Några torsdagar 
är redan spikade.

En kväll i augusti planeras särskilt för de yngre. Men allt beror 
på hur smittspridningen utvecklas – eller avvecklas! Vi får 
vara rädda om varandra och rätta oss efter myndigheternas 
anvisningar. 

Så kan vi hoppas på en fin sommar 2021!

Sockenrådet

Henrik Gottfridsson kommer gärna till sommaren. 
                                                            Foto: Sölve Hjalmarsson 2020

Fågeltornet vid Långasjön är 12 m högt 
och byggdes 1990. Bilden är tagen 2014 
efter en större renovering i Naturvårds-
föreningens regi.
                                 Foto: Jan-Erik Fransson

Börja spara tidigt till ditt barn. 

Vi hjälper dig 
att komma 

igång. 

sparbankeneken.se |  0459-387 77
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Guldkant på tillvaron 
Som 80-plussare med rollator i Långasjö, vill jag lyfta fram 
några guldkorn, som förgyller vardagen. 

Jag tänker på Långasjö Växthus. Dit kan jag gå och handla 
potatis, grönsaker, frukt, blommor och jordgubbar! Och så 
Ethels lilla Systuga med välsydda småbarnskläder, som är bra 
presenter. 

MatÖppet har det mesta man behöver: specerier och fint 
kött, vackra kort och ljus och bakelser, som extra guldkant på 
tillvaron. Sparbanken Eken har öppet varje dag. Där hanterar 
de kontanter och har en hjälpsam personal. 

På Klippverkstaden kan man beställa tid för klippning och på 
Stomvägen finns fotvård. 

Kyrkan håller öppet varje söndag, varje tisdagseftermiddag och 
ibland andra tider. Ibland är det gudstjänst för max 8 personer. 
Jag önskar att allt ska bli som vanligt, när Coronan är över. Det 
ska också bli bra att kunna besöka Allégårdens Restaurang, när 
den öppnar igen. Eller Klasatorpet, för den delen.  

Det är trevligt att bo nära skolan också. Från köksfönstret ser 
jag skolbarnen leka. Varje dag ser jag två barnbarnsbarn lämnas 
och hämtas. Jag är tacksam att ha bra grannar på vår lilla gata. 
Jag skulle inte vilja bo ensam utan grannar.

Vår återvinningsstation bakom Allégården är också guld värd. 
Dit är det en lagom promenad med soporna på rollatorn. 

Nu längtar jag efter Sjöcafékvällar med fika och musik och att 
våffelstugan ska öppna i sommar. 

Jag är så lyckligt lottad att allt detta finns på gångavstånd. 

”Vad vore Långasjö, i all sin glans,

om inte alla dessa guldkorn fanns!”

Ruth Elofsson

Sommarkalendern 
Maj 
22-23/5 kl 11-16 122:ans Vårrunda

29/5 kl 13-18 Vernissage Galleri Garvaregården

Juni 
6/6 kl 13-15 Nationaldagsfirande

6/6  Litterär Stig

13/6 kl 15.00 Hembygdsföreningens årsmöte

Juli 
3/7 kl 13-18 Vernissage Galleri Garvaregården

5/7 kl 14.00 Våffelstugan öppnar

Augusti
31/8 kl 13-18 Vernissage Galleri Garvaregården

 
Se också Gudstjänster på sid. 47.

Vi håller oss uppdaterade kring FHM rekommendationer 
och lägger ut mer info via Långasjös Facebook sida ifall 
evenemangen blir inställda.

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

Ruth Elofsson – nöjd 80-plussare på väg. 
                                                              Foto: Annika Hjalmarsson
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Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 070-269 08 26

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

ved. 

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

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78

I nästa nummer

Språket!
Vilket förunderligt redskap! Vi använder det varje dag. Hela 
livet. I ur och skur. Liten och stor. Vårt språk.

Har vi ett särskilt språk i Långasjö? I Småland? I Sveri-
ge? Hur är det att lära sig svenska som invandrare? Vilka 
svårigheter finns? 

Hur utvecklas språket från barndomen? Vad hade/har dina 
barn och barnbarn för roliga felsägningar? Ett litet barn 
sa att hon höll en mört i ”färtskenan”. Grannens flicka 
undrade om hunden var ”bundfasten”, innan hon vågade 
komma och hälsa på.

Vad har vi för speciella ord på jobbet, i ridhuset, på fotbolls-
planen, i mekarverkstan? Varför inte göra en ordlista från 
ditt specialområde och dela den med Träskopostens läsare!

Hur skriver du när du chattar? Ge oss gärna exempel! 

Hur är eller var det i skolan – att lära sig läsa, att lära sig 
skriva och stava rätt? Att lära sig ett främmande språk?

Ge gärna exempel på olika dialektala ord från Långasjö med 
omnejd! Eller är det som vår gamle kyrkvärd sa, när turister 
började komma till socknen: Va unnerlit di prata, di som 
komme hit – här i Laungasjö ha vi ingen dialekt. 

Redaktionen

Tragiska händelser i 
Långasjö
Många tragiska händelser har skett i Långasjös histo-
ria sedan tillkomsten av socknen, troligtvis under tidig 
medeltid, då ett flertal gårdar bildade denna enhet som 
idag är byar. 

I de tidigaste källorna som finns så ska den första kyrkan byggts 
i mitten av 1300-tal och var i trä. I mitten av 1500-talet börjar 
man i landskapshandlingarna anteckna vilka som bor på de 
olika gårdarna i socknen för skatteindrivningens skull. Det 
finns också tidigare handlingar om adelns förläningar som jag 
inte tagit del av. I Brunamåla är det antecknat 1610 att ”Allt 
är bränt” och att det bor två familjer på gården men några år 
efter verkar det vara uppbyggt igen. Några mänskliga skador 
eller döda är inte antecknat. 

Under 1710–1712 grasserade pesten som kom och tog många 
liv på gårdarna som då på 1600-talet andra hälft börjar klyvas 
och bilda byar. Den största dödligheten var hos yngre barn 
som framför allt inte klarade dessa pandemier som ständigt 
återkom där även äldre dog vilket tydligt märks i dödsboken 
för detta århundrade. 

Men den mest tragiska händelsen vad jag känner till hände på 
torpet Kjesmålen som tillhörde Södra Harebo. Dit flyttade den 
avskedade soldaten Jacob Mattisson Lek 1797 med sin familj 
från soldattorpet i Lekaremåla Vissefjärda, eftersom han hade 

bedömts som oduglig och svag. Han var född 30 mars 1756 
och var gift med Lena Andersdotter från Målartorp född 21 
okt 1760. De hade tre döttrar, Maria född 8 sept 1791, Ingrid 
född 28 nov 1793 samt Stina född 15 juni 1796 eller 1797 
(ej bekräftat i födelseboken) Jacob var antagen vid Konga 
Kompani 30 nov 1789 och tjänstgjorde fram till 21 juni 1797. 

I Husförhörslängden och dödsboken står det att Jacob dör 14 
dec 1798 endast 42 år gammal och begravdes 23 dec. Drygt 
en månad därefter, den 19 jan 1799, antecknas att ”förbrändes 
i vådeld 3ne av soldat Leks barn Maria 8 år, Ingrid 5 år och 
Stina 2 år. Kvarlevorna begravdes den 27 jan”. Enkan Lena 
Andersdotter finns inget antecknat om men troligtvis flyttade 
hon nog tillbaka till sina hemtrakter. 

Vore intressant om någon känner till liknande tragiska händel-
ser i som skett i Långasjös historia. Hör gärna av er i så fall.

Bo Eddie Rossbol
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Ullas guldmedalj
Året var 1995. Ulla och Kenneth Svensson i Plaggebo hade 
år efter år levererat mjölk till mejeriet i Vissefjärda. Det 
hade börjat i liten skala. Ulla mjölkade för hand. 

Besättningen växte och mjölkmaskinen installerades. 1973 
byggdes ny ladugård. Nästa steg i utvecklingen: rörmjölkning. 
Det innebar att mjölken gick direkt från kossan till en stor tank. 
Den gamla mjölkbilen ersattes med en tankbil som transpor-
terade mjölken till mejeriet i Karlskrona.

Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR) hade bildats 1932 
som intresseorganisation för mjölkproducenter och mejerier. 
SMR ville verka för god hygien och kvalité. Vid kretsens 
årsmöte delade man ut diplom för tre års felfria leveranser. 
Ulla och Kenneth fick det första diplomet redan 1966. Efter 
tre diplom fick man en bronsplakett, sedan silverplakett och 
därefter guldplakett. Redan detta var fint nog. Men sedan blev 
det medaljer. Först en silvermedalj och efter minst 23 års felfri 
mjölkleverans – en guldmedalj!

Och guldmedaljen överlämnades av Hans Majestät Konungen 
i Stockholms konserthus – precis som nobelpriset! 

Så Ulla och Kenneth fick flyga till Stockholm och bo på hotell 
två nätter.

– Jag hade inte varit i Stockholm sedan vi var där på skolresa, 
säger Ulla. 

Det är ju, som bekant, inte så lätt för mjölkbönder att ta 
semester. 

– Innan vi fick träffa kungen måste vi öva. Vi fick öva hur vi 
skulle gå och hur vi skulle stå. Och vi fick stränga förmaningar 
att inte krama kungen och inte klämma för hårt i hans hand. 
Han skulle ju klara många handtryckningar år ut och år in. Så 
för säkerhets skull fick vi träna på en ”övningskung”.

Det var Ulla som fick ta emot medaljen och trycka kungens 
hand – försiktigt. Det var ju hon som skött mjölkning och 
diskning felfritt i alla åren. 

– Vet du någon mer i Långasjö som fått guldmedalj?

– Ja, Alf  och Maj-Lis i Studsmåla. De fick sin medalj något år 
tidigare. Annars vet jag ingen.

Nu är ladugården i Plaggebo tom. Kenneth dog 2005. Men 
minnena, diplomen, plaketterna, silvermedaljen och guld-
medaljen finns kvar. ”För skicklighet och ansvarskänsla” står 
det graverat i guldskrift!

Sölve Hjalmarsson

Ulla Svensson med kungabild och guldmedalj.
                                                                       Foto: Sölve Hjalmarsson

Guldögonsländan är guld 
värd
Den gillar fritidshus. Hela vintern kan den husera fritt. 
När våren kommer vill den bli utsläppt.

Vi betraktar den som ohyra. Men den är helt ofarlig. Och 
faktiskt lite nyttig! Guldögonsländans larver käkar nämligen 
bladlöss. Därför kallas de ibland för bladluslejon. En enda larv 
kan äta upp till 600 bladlöss. Den kniper fast bladlusen mellan 
sina kindben och suger ut ”det gottaste”. Eftersom bladlössen 
förstör våra odlingar har guldögonsländans larv blivit värdefull. 
För att slippa spruta med giftiga bekämpningsmedel kan man 
i stället köpa en låda bladluslejon!

Det lär finnas omkring 2 000 olika arter av guldögonsländor i 
världen, varav 16 i Sverige. När de är fullbildade, som på bilden, 
lever de på pollen, nektar och honungsdagg.

Emaljögon har man hört talas om. Och leende guldbruna 
ögon! Men guldögon? Jo, om man lyser på sländorna med en 
ficklampa lyser deras ögon som guld!

Sölve Hjalmarsson

Guldögonslända.                                              Foto: Connie Tornevall 
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Om kvigan Viola 
och andra små guldkorn från skolans värld

Vi som börjar bli till åren, bär väl alla på minnen från vår 
skoltid. Vi har ju varit tvungna att gå den vägen allihop. Men vi 
bär på många olika minnen från den tiden. En del blir mörka 
i synen vid tanken på sin barndoms skolgång. Kanske blev de 
aldrig bemötta med värdighet. Andra blir lyriska när de tänker 
på sin första fröken. Hon var så snäll och visste allt! Vi bär 
med oss våra minnen genom livet. 

Dagens skolbarn har väl, på samma sätt, helt olika upplevelser 
av sina skoldagar. En del känner sig missförstådda och kränkta, 
för andra går allt som en dans. Det är inte lätt att vara pedagog. 
Man måste ju möta varje elev på rätt nivå. Vilken utmaning!

När jag slutade som lärare på den skola, där jag jobbat i 
30 år, ombads jag skriva ”mina memoarer”.  Det blev en be-
rättelse om misslyckanden och lyckträffar. Kamp och glädje. 
Uppgivenhet och uppsluppenhet. Efter att ha skrivit ner mina 
minnen och tankar, kunde jag tydligt se vad som stack ut och 
varit till glädje – åtminstone för mig. Det var när elever lyckats 
överraska med otippade saker, som t ex när en av skolans små 
värstingar sjöng solo från stora scenen på julfesten: Far, jag kan 
inte få upp min kokosnöt. Vilka applåder han fick! Och vad 
han mådde superbra av att få den uppskattningen! Sådana små 
episoder, när barn får lyckas, är guld värda. Visst är det bra att 
kunna skriva och räkna och läsa, men om man nu har svårt för 
just de färdigheterna, kan skoldagen bli en plåga. 

Att få visa att man kan något helt annat än det som står på 
schemat, kan vara av stor betydelse för eleven. Det måste ju 
inte vara att sjunga solo. Det kan vara att gräva ett hål, tömma 
en kompost, berätta om ett specialintresse, ta ansvar, ordna 
en fest, göra en tidning eller ett konstverk, förbereda gympan, 
designa en digital frågesport, sköta tekniska apparater, bygga 
och konstruera, bara fantasin sätter gränser. Ett endaste tillfälle 
att väcka de andras beundran. Det må vara en gång i veckan, 
en gång per år, eller bara en enda gång under hela skoltiden. 
Jag vill inte påstå att det är av livsavgörande betydelse, men det 
är härligt då och där! Bara det kan vara guld värt.

Årets höjdpunkt på min lantliga byskola var utan tvekan Dju-
rens dag. Den satte verkligen guldkant på tillvaron. Elevrådet 
(F-5) planerade och organiserade. Skolgården delades upp 
i olika sektioner, scouternas stora tält lånades in, röstsedlar 
och röstlådor ställdes i ordning. Tidigt på morgonen anlände 
deltagande djur, alltid i förares sällskap, katter i bur, hundar i 
koppel. Under dagen utsågs Miss Katt och Mister Katt och 
det var Agility för hundarna. Höns och kaniner bedömdes och 
man valde Best in show. 

På intilliggande ridbanan visade ponnyer och ryttare upp 
sig i en kadrilj. Som krona på verket anlände kvigan Viola 
från grannsocknen. Hon hade nästan två mil till skolan. Per 
Johans farfar skjutsade henne i hästtransport efter traktorn. 
Jag kan ännu se den gräddgula blankputsade unga jerseykon 
ledas av sin lika unge ägare över skolgården. Hon väckte stor 
beundran. Med upphöjt lugn stod hon vid sin husses sida och 
betraktade, med sina stora, blanka, uttrycksfulla koögon, den 
livliga agilityn på fotbollsplanen. 

Agilityn saknade inte heller sina poäng. Hundarna var av 
skiftande natur och långt ifrån alla hade prövat på agility tidi-
gare. Så kom det sig att den unga taxen Elvis ville stanna och 
kissa på varje pinne på slalombanan. Pinnarna stod tätt, så Elvis 
avverkade sträckan på tre ben. En liten prydnadshund hängde 
och dinglade fritt i sitt koppel, medan hans husse tillryggalade 
agilitybanan felfritt. Jag tror Viola hade nöje av uppvisningen.

Man kan ju undra vad allt det här var bra för. Jamen, det 
tog ju bara en enda dag av skolåret. En enda intensiv dag, full 
av upplevelser och erfarenheter. – Sen fick väl barnen skriva 
om det här? frågar någon.  Nej. De behövde inte skriva och 
dokumentera. De behövde bara finnas och uppleva. Ta ansvar 
för sitt, leva i nuet. En enda dag. Det var guldkanten.

Det ovan nämnda stämmer bra med mina egna minnen från 
1950-talets skolgång i Långasjö. Vad är det jag minns? Vad 
var det som höjde sig över vardagen? Vad gav guldkant åt 
min skolgång? Jo, spela teater, leka Nils Dacke i skogen, göra 
skoltidning, intervjua gamla gubbar och gummor med en 
Tandbergspelare, skolresa till Stockholm. Men jag lärde mig ju 
läsa och skriva också, fast det var mer som ett enformigt slit. 
Och det måste ju finnas, men livet blir mycket lättare med lite 
guldkant då och då, eller hur?

Annika Hjalmarsson

En söt liten kviga, som är mycket lik kvigan Viola.

En elev visar stolt upp sitt konstverk. Temadag vid Långasjö 
skola 2013.                                    Foto: Annika Hjalmarsson
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Ta en filt och titta upp i 
trädkronan
Guldkant betyder olika för olika personer och olika i livets 
olika faser. Att se guld i det stora är kanske inte så svårt 
men se guldet i det vardagliga som vi har omkring oss 
och tar för givet är kanske en utmaning.

Guld är ju livets stora händelse: födelse, vänskap, förälskelse, 
bröllop, födelsedagar, död och begravning. Kan död och 
begravning vara guld? Nej, men i den sorgligaste sorg kan en 
strimma av ljusa sippra fram och skapa en strimma guld för 
en stund. 

Kan man sätta guld på en livets kant hur skev den är må vara 
blir det guldkant. 

En vår när fruktträden blommade alldeles otroligt, körsbärs-
träden överöstes med blomster, päron och äppelträden var 
som vita bollar mot den blå himlen sa min kloka faster Inez:

”Nu tar jag en filt och lägger mej ner för att titta upp i träd-
kronan och bara njuter”! När fruktträden blommar gör jag 
som min faster tar en filt och titta upp i trädkronan. Det är 
så otroligt vackert att se alla grenarna från stammen trevar sig 
allt högre och högre upp och höra bina som surrar. Man ser 
så mycket om man tittar upp i trädkronan och fantasin kan 
dansa iväg en stund. Det är guldkant.

Tidigt på våren går jag till min blåsippsbacke och se om det 
kommit några blad och glädjen är stor när första blåsippan har 
slagit ut, det är en ynnest att skåda detta. När jag väl sett den 
första blåsippan hittar jag fler och fler och sedan är det blått 
överallt så jag måste passa mig var jag sätter mina fötter så jag 
inte trampar på någon liten blå blomma.

Guldkant är att få plocka en bukett liljekonvalj en försom-
markväll, även om myggorna bits, och höra fåglarna ge sin 
aftonkonsert. 

I denna tid som vi alla lever i med restriktioner gällande 
Covid-19 är det av yttersta vikt att hålla kontakt med dem vi 
har nära: familjen, vänner och bekanta. Den digitala världen har 
gjort sjumila kliv för att kunna hålla kontakten, men att ringa 
eller varför inte skriva ett brev till någon är ju en lisa för själen 
för den som skriver och för mottagaren. Jag ringer och skriver 
regelbundet till en dam som är 92 år. När vi talas vid skrattar vi 
så att tårarna rinner av lycka, vi delar våra liv. Vid stora högtider 
som jul, valborg och midsommar brukar jag sjunga någon sång 
för henne i telefon och det ger stor utdelning av guld.

Nästa gång fruktträden blommar: Ta en filt och titta upp i 
trädkronan!

Text och foto

Anna-Carin Arnoldsson
Lida by

Vårens första blåsippa.

Äppelblom.

Liljekonvalj på en gammal gärdesgård.
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Våffelstugan öppnar igen
Äntligen! Måndag 5 juli öppnar Hembygdsstugan i 
Långasjö upp för våffelservering igen, efter fyra års ned-
stängning. Sju unga tjejer kommer att driva serveringen 
i ett Ung Drive projekt. 

Bakgrund
Sommaren 2020 träffades de sju vännerna från högstadietiden 
och grillade vid Långasjön. Därefter tog de en promenad 
förbi Hembygdsstugan. Där var stängt och tomt. Då väcktes 
tanken på att försöka skaka liv i den tidigare så populära våf-
felserveringen. I januari 2021 togs den första kontakten med 
Hembygdsföreningens ordförande Stig Hermansson, med en 
förfrågan att få använda stugan. I juli 2021 kommer det att 
bli verklighet.

Bemanning
De sju tjejerna är Jonna Svensson Långasjö, Alva Axelsson 
Lindås, Elsa Karlsson Vissefjärda, Agnes Johansson Magnus-
son Lindås, Maj Larsson Tiedermann Stockholm, Nadja 
Martinsson Vissefjärda och Signe Jonsson Emmaboda. Det 
var Jonna som tog den första kontakten med Hembygdsfören-
ingen. Hon är väl insatt i hur serveringen har fungerat tidigare. 
Dels har hennes farmor Ingegärd varit en av de våffelansvariga 
under många år, dels har Jonna själv hjälpt till med serveringen 
tidigare.  

Ungdomsprojekt
På kommunens hemsida kunde de sju våffeltjejerna ansöka 
att få starta ett Ung Drive Projekt. Efter diverse intervjuer 
och samtal, där ungdomarna fick beskriva sitt projekt, blev 
det grönt ljus. 

Några av tjejerna har redan drivit ett projekt tidigare. 

Övriga erbjuds nu en fem dagars utbildning i att driva ett före-
tag. I maj samlas 70 ungdomar i Växjö för Ung Drives Kick Off. 

Öppettider
Tjejerna ser fram emot sommarens projekt. De vill gärna pröva 
att driva eget företag på det här sättet. Det ger erfarenhet för 
framtiden. Dessutom vill de göra något för kommunen och 
bygden – sprida glädje och gemenskap. Om allt går enligt 
planerna kommer de att ha öppet varje dag under sex veckor, 
vecka 27 – 32. Sön – tors kl 14 – 19, fre – lör kl 11 – 16. De 
kommer att hålla sig uppdaterade om gällande restriktioner 
och informera via anslag och sociala media. 

Annika Hjalmarsson

Fixa ekologisk växtnäring 
med guldvatten
Guldvatten är ett gödselmedel av urin som alla har tillgång 
till men som få använder. Vi spolar i stället bort denna 
resurs med toalettvattnet. 

Våra naturkunniga förfäder använde sig av guldvatten som 
växtnäring. Gör en cocktail av tio delar vatten och en del kiss. 
Detta blir guldvatten som är rent, effektivt och gratis, bra för 
jorden och oss.

Gratis och oslagbar gödning
Skörden blir fantastisk! Kiss som näring funkar perfekt för till 
exempel purjolök, kål, tomater, zucchini, gurka, blomkål. Vatt-
na mellan raderna och gör uppehåll två veckor innan skörden. 
I övrigt så är småskalig användning av urin, som du använder 
direkt utan att lagra, en okomplicerad metod. Kombinera 
den med kompostering och kompostanvändning så kan man 
i princip klara växtnäringsförsörjningen i trädgårdar utan att 
behöva köpa växtnäring, enligt Riksförbundet Svensk Trädgård.

Guldkannan – smart hygienisk potta och 
vattenkanna i ett
Med den specialdesignade vattenkannan Guldkannan Towa blir 
hanteringen av familjens urin betydlig mer hanterbar. Kannan 
är en kombinerad potta och vattenkanna med lock.

Tips!
Fyll Guldkannan med en del vatten innan den används så står 
den stadigt.

Jag är återförsäljare och om du är intresserad, gör gärna din 
beställning på e-post till britta@garvaregarden.com eller på 
tel. 070-317 57 44.

Britta Fransson

 Guldkannan Towa. 

Jonna Svensson, Alva Axelsson, Elsa Karlsson och Agnes Johansson 
Magnusson har öppnat dörren till Hembygdsstugan. 
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Elisabeth Bergstrand- 
Poulsen sällskapet 10 år
I år firar Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet 10 år. 
Sällskapet bildades, efter att eldsjälen Melsene Laux 
flyttat till Långasjö 2007. Där och då fick hon upp ögo-
nen för socknens författare och konstnär Elisabeth. Utan 
Melsenes entusiasm hade det aldrig blivit något sällskap. 
Vi var flera som var ganska skeptiska, när hon kom med 
förslaget. Litterärt Sällskap? Varför?  Hur? Vem? 

I Långasjö är Elisabeth välkänd, inte minst för att hon skapat 
vår magnifika altartavla. Vi tänkte nog att det räckte. Vi känner 
till tavlan. Vi vet att konstnären är från vår socken. Många hem 
har hennes böcker i hyllan. 

Melsene såg ytterligare en dimension och hon ville ha oss med 
på sin upptäcktsresa. Vi var några som anslöt och vi fick vår 
belöning i form av fördjupning, kulturella upplevelser och ny 
kunskap. 

Som exempel på Sällskapets verksamhet kan nämnas: 

– en Litterär Stig som återkommer varje år. 

– renovering och återuppsättning av gobelängen Kvinnans 
årstider på Museet i Växjö. Initiativet togs av sällskapet, som 
också sökte och fick medel att finansiera det hela. 

– två mycket fina filmer har producerats: På Hökens vingar 
och Livets Väv. Manus, regi, filminspelning, redigering och 
marknadsföring av filmteamet: Melsene Laux, Sylvia Edwins-
son och Niels Elley. 

– flera böcker och broschyrer har getts ut. Somliga titlar är 
slutsålda. 

– utställningar, föreläsningar och studiecirklar har anordnats, 
en studieresa till Köpenhamn företogs 2013 och skolan i 
Långasjö uppmuntrades med temadag, studieresa och boken 
om Lilla Lisa. 

– statyn Väninnorna, föreställande Elisabeth och Gertrud, 
skapad av Niels Elley, invigdes pingstdagen 2018 under festli-
ga former. Projektet sponsrades av kommun, pastorat, bank, 
föreningar och privatpersoner. 

– sommaren 2019 hölls Konst&Kultur-dagar med workshop 
i Långasjö. Ledare: Bo Bergstrand. 

Närmast förestående är en novellsamling med 10 varsamt 
bearbetade noveller av Elisabeth Bergstrand-Poulsen och 
Gertrud Lilja, samt bevarande av den s k bonaden, som suttit 
i Bergstrandsalen. Originalet togs ner vid omtapetsering av 
Bergstrandsalen och är mycket skört. I samarbete med biblio-
teket genomfördes inspirationsdagar för skolan under april 
-21. Marie Hinderyd och Bo Bergstrand medverkade. 

10-årsjubiléet planeras till 6 juni 2021 med ny Litterär Stig, 
aktiviteter för barn, boksläpp och upplevelser – i den mån 
restriktionerna tillåter. 

Vi är en förening med c: a 50 medlemmar. Medlemmarna kom-
mer från olika orter i landet, nu även från Danmark! Konst och 
litteratur går över alla gränser. I Växjö räknas Elisabeth som 
en av de etablerade kronobergsförfattarna. Hon har lämnat 
tydliga spår efter sig i Kronobergs Län.  

Vi tycker att hon spränger alla gränser i både tid och rum.              
I hennes texter finner man många visdomsord för vår egen tid. 
I hennes målningar hittar vi en balans och trygghet, som många 
saknar idag. Vi är tacksamma för vad hon gett och alltjämt ger.  

Filmerna På hökens vingar och Livets väv finns att beställa 
som DVD. Fina antikvariska böcker med Elisabeths illustra-
tioner och nyproducerade småböcker finns också att köpa. 
Besök och guidningar ordnas. Kontakta EBP-sällskapet/
Annika 0768-79 27 62

Välkommen att bli medlem i EBP-sällskapet. Medlemsavgift 
100 kr/år. Vad stödjer du och får du för pengarna? 

-– du stödjer kulturlivet i regionen. Vi är en av kulturförening-
arna i Emmaboda Kommun, samt medlem i riksorganisationen 
DELS.

-– du hjälper oss att betala avgift för hemsida, statyförsäkring, 
tryckkostnader, renoveringar, mm

-– du får ofta utskick per mejl eller post med information och 
uppmuntran 

-– du får erbjudanden om litteratur med anknytning till EBP

-– du är alltid välkommen att kontakta sällskapet för guidning, 
filmvisning och föredrag

-– du har möjlighet att påverka sällskapets inriktning 

I styrelsen ingår: Melsene Laux, Ingrid Öhrnberg, Ulla Sköldh 
Jonsson, Annika Hjalmarsson, Helena Thelin, Johan Thelin, 
Sylvia Edwinsson och Bo Bergstrand. 

Besök gärna hemsidan www.ebpsallskapet.se 

Annika Hjalmarsson

Statyn Väninnorna invigdes 2018. Konstnär: Niels Elley. 
                                                                         Foto: Victor Öhrnberg
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Bibliotekets krönika 
Kan poesi vara något som sätter guldkant på tillvaron? 
Kanske inte enligt den traditionella betydelsen men enligt 
min tolkning kan poesi mycket väl förgylla dagen!

Därför väljer jag att bidra med en mycket omtyckt dikt av To-
mas Tranströmer som tål att läsas många gånger. Den kommer 
från samlingen För levande och döda från 1989 och är en av 
hans mest kända dikter.

Jag tror att många kan uppleva denna dikt som tänkvärd och 
trösterik. Ifall man hellre vill höra den uppläst kan man låna 
ljudboken Tomas Tranströmer läser 82 dikter ur 10 böcker 
1954 – 1996. 

Förutom Tranströmer finns det förstås 
många andra poeter att stifta bekantskap 
med på biblioteket. Svensk Poesi från 
2016 är en gedigen samling som sträcker 
sig över 1500 år. 

Det finns även flera lokala förmågor 
som skriver dikter. I år har det kommit 
två nya böcker inom genren. Lena Pe-
terson Engseth (numera bosatt i USA) 
har givit ut   Ord i färg - naturpoetiska 

betraktelser. En antologi med poetiska citat. Eva Garami från 
Långasjö har givit ut Naturens skönhet – En hyllning till 
Moder Jord. Det är en samling med fotografier, dikter och 
texter från kända och okända förmågor. 

Marie Hinderyd
Långasjö bibliotek, 0471–249214 

Romanska bågar 

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna 

   i halvmörkret.

Valv gapande bakom valv och ingen överblick.

Några ljuslågor fladdrade.

En ängel utan ansikte omfamnade mig 

och viskade genom hela kroppen:

"Skäms inte för att du är människa, var stolt!

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Jag var blind av tårar

och föstes ut på den solsjudande piazzan

tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och  

   Signora Sabatini

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.                     

Tomas Tranströmer

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
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Guldgrävarstugan – 
ett minnesmärke
Guldgrävarstugans yttre såväl som det som finns innanför 
stockarna påminner oss om det som förändrade tillvaron 
för många för mer än hundra år sedan. Huset har sin 
historia och det samlade materialet kompletterar bilden 
av vad som hände under den stora emigrationsperioden.

Guldgrävarstugan här i Långasjö är en kopia av en stuga som 
Alfred Geijer byggde i Bonanza Creek i Klondyke. Alfred 
Geijer tecknade av sin log cabin på ett stycke näver när han 
var i Alaska och detta har legat till grund för denna stuga som 
uppförts av familjen Geijer och överlämnats till Hembygds-
föreningen

Guldkantad invigning i Långasjö löd rubriken i Smålandspos-
ten i september 1984 då stugan invigdes. I början fungerade 
ena delen som turistbyrå och den andra som självständig och 
lättillgänglig enhet tillhörande vandrarhemmet. Turistbyrån 
har senare blivit museum och innehåller planscher, foton och 
texter som visar hur många som emigrerade och hur många 
som återvände samt deras verksamhet efter återkomsten. Mer 
än 200 återvändare finns dokumenterade. Detta material kom 
till under emigrantcirkelns arbete med boken En Smålandssocken 
emigrerar. Här kan man utröna såväl varför man utvandrade som 
varför man återvände. 

I rummet som hör till vandrarhemmet finns också saker som 
påminner om guldrushens dagar (vaskpanna, amerikakoffert 
och fotografier 

Stig Hermansson 

Har du sovit i denna 
säng?
Till vänster när du kommer in i guldgrävarstugan ligger det 
museum Stig Hermansson just berättat om.

Till höger ligger ett av vandrarhemmets mest spännande rum. 
Ett rum med guldkant, i dubbel bemärkelse. Timmerhuset är 
en rekonstruktion, rent, snyggt, moderniserat. Men ändå en 
upplevelse i sig, som väcker många tankar och frågor. Hur levde 
man som invandrare i Amerika för mer än hundra år sedan? 
Hur blev livet för de som återvände till bygden, nu betraktad 
utifrån nya uppfattningar och erfarenheter? 

Du som läser detta och har bekanta som övernattat i rummet. 
Eller själv har gjort det. Hör gärna av dig till mig. Jag är etnolog 
och skriver om kulturell turism, ett fenomen som blivit allt 
vanligare under senare tid.

Gunnar Alsmark 
gunnar.alsmark@kultur.lu.se

Översättningen av texten på teckningen lyder:
På den amerikanska höjden finns en inmutning som är särskilt bra med 
stora guldklimpar och god mineraltillgång och välskött.
Med förstånd och gott gry får man säkert bra utdelning och alla poj-
karna säger om en bra karl att han förtjänar belöningen.

Gruvan där Alfred Geijer arbetade. Han står som 15:e man från vän-
ster och till höger om vagnen.

Bröllopssviten i Guldgrävarstugan.
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Guldkant i lyriken
Lena Peterson Engseth följer, i boken "Gräspoesi - i 
stråskog och tuvkrets" (2016), årstidernas växlingar ge-
nom "gräsets språk", och visar hur gräset tolkas litterärt, 
som i Harry Martinsons diktning, men också av i runt tal 
115 andra lyriker och författare. 

"I det som med ens har blivit högt gräs" (2017), är Lena Pe-
terson Engseth andra bok om växternas lyrik och omfattar 
99 dikter, som följer hur naturen förändras över årstiderna. 
Alla texter finns också i engelsk översättning och Lenas make, 
konstnär Martin Engseth, illustrerar dikterna med 19 konst-
fulla, svartvita teckningar. 

"ORD I FÄRG natur-
poetiska betraktelser", 
Armarium Förlag USA 
(2021), är Lena Peterson 
Engseths tredje bok om 
naturen, 348 sidor stor. 
Med ord och strofer 
från drygt 80 poeter och 
författare, visar hon hur 
naturens färger med ett 
brett spektrum av ny-
anser och skiftningar, är 
väsentliga i lyriken. 

Citaten ur Harry Martinsons diktning är överlägset mest frek-
venta, hela 144 citat finns med ur hans diktning, närmast följd 
av Vilhelm Ekelund och Verner Aspenström. Ingrid Sjöstrand, 
Anna Rydstedt och Nina Södergren hör till de kvinnliga för-
fattare, varifrån Lena Peterson Engseth här hämtar de flesta 
citaten. 

I bokens förord "Ögonblick och ord - om färger i naturlyrik" 
citeras ur Harry Martinsons "Midsommardalen" samt ur 
"Svärmare och harkrank" 

"I naturens ljusrörelser och färger kan man leka sig in och låta 
ögat få sina speglande bad i illustrationernas tysta, glittrande 
ström".

"Den gröna och vida naturen är bakgrunden för all dikt, den 
är den djupa fonden."

Lena Peterson Engseths bok har pedagogiskt försetts med ett 
stort antal underrubriker och register som ger god hjälp att 
använda materialet som en studiebok i lyrik och inte minst i 
Harry Martinsons diktning. 

I kapitlet "guldblad av luft" framhåller Lena Peterson Engseth, 
att när Harry Martinson i De tusen dikternas bok beskriver 
hur "knottmolnen syns rotera" sker detta i en slags guldluft 
och med guldspeglar. Hon summerar: "Ju mer man ger akt 
på det ju mer guld och gyllene stunder finner man i lyriken." 

Rune Liljenrud
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Under senvintern publicerade jag min tredje bok. Det är 
en färgsprakande läsupplevelse där jag samlat poetiska 
citat kring just färger. Boken har en mängd vad som kan 
kallas ordmålningar där poetiska ord och strofer flödigt 
återger färgers fulländning. 

Det är den sortens bok man inte visste sig behöva förrän man 
börjar läsa den; inspirerande, berikande, engagerande och fylld 
med eftertanke. Men allra mest är den förstås fylld av färger, 
– färger vi självklart vet namnet på och färger vi aldrig hört 
om förut, färger vi väl känner igen och färger vi, efter att ha 
läst boken, blir ivriga att gå ut i naturen för att finna: honungs-
grönt, tinderblått, kolvitt, spillkråkesvart, getingbogrått, huldregrönt, 
kattungsgrått... 

Ord i färg öppnar våra ögon och gynnar vår förmåga att förstå 
vad vi ser. Man kan säga att den rent av öppnar vår själ och 
vi kan se världen lite på samma sätt som när vi var barn. Med 
sin färg- och detaljrikedom är den tvivelsutan inbjudande och 
stimulerande. Ofta finner man sig under läsningen omgiven av 
färger; vandrande i en tät skog eller längs ett vattenbryn, stående 
på en höjd eller sittande på en äng full av blommor, gräs och 
insekter, alltid omsluten av färger – av svart ljus, vitgrönt himmels-
sken, bronsmörk flämtan, vit melankoli, gredelin glädje, eldigt blått...  

Med utgångspunkt i temat av detta nummer av Träskoposten 
tummade jag igenom boken för att samla ihop något av allt det 
guldfärgade och det gyllene som jag stött på i alla de dikter jag 
hämtat stoff  från. Guld är förvisso inte en färg men används 
ofta för att färgbeskriva vad vi ser i naturen. Det gyllengula 
skiftar oavsett årstid och blandar sig med många andra färger 
– ibland förstärker guldtonen ett färgintryck, ibland tar det 
gyllene fullkomligen överhanden och blir till ett bländande ljus.  

Av poeterna kan vi lära att både månen och solen är gelbgjutare. 
I solnedgången kan hela luften tyckas som ett gyllene flor. När 
solen skiner skarp en rimfrostig vinterdag är rymden fylld av 
flödande guld. Marken i en glänta i skogen kan plötsligt tyckas 
guldtäckt när solen hittar vägen mellan trädstammarna. Solen 
kan också lura ögat så att gröna kuddar av mossa skiftar i guld. 
När månen går upp över hav eller insjö är det som om den 
häller smält guld över vattenytan. Och om försommarnätterna 
guldbestänker den de blommande syrenernas daggvåta klasar. 

I poesins värld liknas gullvivan vid solgult guld, gulmåran 
nämns guldruska. Trädkronor beskrivs ibland som guldku-
poler, mogna sädesfält som om de vore av guld, men också 
stubbåkrarna syns gyllene. Någon kallar skördetiden för det 
bruna guldets tid. Så finns ju höstens alla gyllengula toner med 
löv som ligger spridda som guldmynt.  

Dessförinnan kan grönskan vara så intensiv att den tillsammans 
med luften riktigt tycks skimra i guld och i strandkanten vid en 
insjö reflekterar vattnet grönskan så att den förefaller gyllene. 

I färgfattig tidig vår darrar 
hasselhängena i guldgult och 
kabbelekan tänder sin gyllene 
lykta i vattensjuka marker. I 
försommaren ser granarnas 
ljusgröna nya skott ut som 
penslar eller lågor av guld. 
Frömjöl spritt med vindens 
hjälp kallas ibland för guld-
pulver. Frömjölet påminner 
om fjärilars pudrade vingar på 
vilka man ofta finner gyllene 
stänk. 

Om allt detta diktar poeterna i en variationsrikedom som är 
makalös. Fast att jag över lång tid sökt, samlat och sammanställt 
färger i poesin blir jag fortfarande lika tilltalad när jag finner 
en ny färgbeskrivning. Och det finns oändligt med färger att 
upptäcka i litteraturen såväl som i vår omgivning. Ord i färg 
är en slags exempelsamling som kan fungera som en fältguide 
för egna upptäckter i naturen och i konsten. 

 

Lena Peterson Engseth
fd biblioteksassistent i Långasjö och Vissefjärda

 
Ord i färg finns att köpa genom Lena på https://lenapetersonengseth.
portfoliobox.net eller hennes syster Ingrid i Långasjö växthus.                
Tel, 0471-105 49 eller ingrid.m.peterson@hotmail.com.
Boken kostar 200 kronor inkl moms och omfattar 352 sidor i A5-for-
mat, med mjuka pärmar. Ev porto tillkommer. (Red. anm.).

Ord i färg – naturpoetiska betraktelser 

Månsken över Törns is.    Foto Gunnar Alsmark
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Guld på axlarna
Livet tar oväntade vändningar för alla och så även för mig. 
Uppvuxen på fårgård långt in i de småländska skogarna 
så var det ingen, minst sagt jag, som anade att jag skulle 
börja jobba som sjöman och börja se Östersjön som min 
arbetsplats. Men här är vi.

Hela resan över hur det blev så här börjar egentligen inte alls 
hos mig utan i Sveriges riksdag 2017. Då tar man beslutet att 
återinföra totalförsvarsplikten som innebär att alla, man som 
kvinna födda 1999 och framåt, som fyller 18 ska mönstra och 
genomföra militär grundutbildning. Och eftersom jag är född 
2000 så påverkade detta mig i högsta grad.

Så under gymnasiet så låg helt plötsligt det där kuvertet i lådan 
där det står att jag ska infinna mig för mönstring i Malmö. Jag 
åkte ner och 24 timmar senare visste jag att jag efter studen-
ten skulle börja min utbildning till “sjöman, tekniker inom 
marinen”.

Några månader senare klädde jag på mig kläder för konungens 
tjänst för första gången. Hela utbildningen började med att vi 
fick göra 3 månaders “gröntjänst” för att få grundläggande 
kunskaper i hur man skjuter, olika sätt att strida i skog, hur 
man bor i skogen och närförsvar/skyddsvakt. Bland annat. 
Men även färre saker med nästan större betydelse såsom hur 
man packar, hur man städar, klär sig eller hur man uppför sig 
i uniform. Men framför allt fick vi lära oss hur man är en god 
kamrat.

Det är en speciell känsla att sitta vaken som eldvakt i ett tält 
mellan 03–04 på natten efter en dag stridandes i skogen. Att 
få peta in någons sovsäck så att den inte brinner upp mot 
kaminen, eller sitta och prata tyst med nästa person som ska 
sitta eldvakt. Man lär känna sina kamrater på andra sätt när 

man tillsammans hamnar i situationer som man måste lösa 
tillsammans. Man lär också känna varandra på djupet eftersom 
man inte lämnar varandras sida. Vissa vill vara själva och tysta 
på morgonen och vissa vill det på kvällen.

När gröntjänsten var klar så var det dags för befattningsut-
bildning. Jag blev tillsatt befattningen “vapentekniker” och 
planen var att jag och de andra blivande vapenteknikerna skulle 
tillbringa de följande 6 månader lära oss om diverse vapen, hur 
man vårdar dem och såklart lite om hur man skjuter med dem 
också. Tyvärr blev det inte riktigt så. En pandemi spred sig i 
världen, vi råkade hamna mellan stolarna och fick efter det vara 
flertalet veckor hemma. När vi väl kom tillbaka till Karlskrona 
hade vi ca 2 månader innan vi muckade . Som sagt, livet tar 
ibland oväntade vändningar och även så i detta fall.

När muck närmade sig så kom den stora frågan; skulle man 
ta anställning? Det var mycket diskussioner i dagrummen där 
för och nackdelar vägdes in. För mig var beslutet dock ganska 
enkelt: jag skulle börja jobba inom Försvarsmakten. Att jag 
skulle ta anställning hade jag vetat ganska länge, både pga 
världsläget och för att jag var nyfiken på hur det var. Både att 
vara sjöman och att vara vapentekniker. 

Sagt och gjort och nu sitter jag här ett år senare med betydligt 
fler timmar på havet än innan. Ett år fyllt med nya erfarenheter, 
nya vänner och lite sjösjuka. Har lärt mig mängder och det är 
häftigt att kunna kalla mig sjöman, och veta vad det innebär 
att vara det. 

När jag tog anställning så hamnade jag ombord på HMS 
Carlskrona, svenska flottans största fartyg. Hon är 106 m 
lång och ombord på henne finns det en besättning på ca 50 
personer. En vanlig dag till kaj skiljer sig väldigt mycket från 
dagarna när vi är ute till havs. När vi är ute och åker jobbar vi 
i 6-timmars-skift vilket innebär att man är vaken och jobbar i 
6 timmar för att sedan vara ledig/sova i 6 h, oftast med byten 
vid 9 och 3. Alltså jobbar man mellan 21–3, sover mellan 3–9 
för att sedan jobba igen mellan 9–15.  Och tvärtom. 

Jag själv i den blå uniformen precis innan muck.

Jag och min pluton marscherandes hem från skjutövning under grön-
tjänsten.
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Det är ett system som både har för och nackdelar då sömnen 
blir lidande men man behöver heller aldrig vara uppe speciellt 
länge på de 3 timmarna sömn man väl får. Om man är ute och 
åker en längre period (ca 10–14 dagar) så försvinner all vetskap 
om vilken dag det är eller om det är natt eller ej. 

Till havs så är det alltid, till skillnad från armén, skarp tjänst som 
pågår. Även fast vi är på övningar tillsammans med andra båtar 
som är “på låtsas” så pågår det samtidigt konstant sjöövervak-
ning där vi kontrollerar vad det är som pågår på Östersjön. Är 
alla båtar det de påstår sig att vara, är det någon båt som beter 
sig konstigt och finns det båtar som är på ställen de absolut 
inte ska vara på? Med olika verktyg så håller vi kontroll om 
det är något obehörigt som sker, 24 timmar om dygnet 365 
dagar om året. Det är alltid en båt ute och markerar och visar 
att svenska Försvarsmakten är närvarande.

För mig som vapentekniker så jobbar jag med vård och un-
derhåll av vapen ombord, allt från små pistoler till de stora 
kanonerna. Om de av någon anledning skulle behöva användas 
så är det mitt och de andra vapenteknikernas ansvar att allt 
ska vara i toppskick och redo. Även när vi har skjutövningar 
så ser vi till att det finns hela och rena vapen och att det finns 

ammunition. Det är en spännande arbetsuppgift som är väldigt 
unik på arbetsmarknaden kan man minst sagt säga!

Men för att koppla det till rubriken och hela temat på tidningen. 
Guld. Hur stöter jag på det i vardagen i detta jobb? Vart än jag 
tittar kan jag säga. Hela mitt jobb styrs av vilken grad man har 
och det syns på just hur mycket guld man har på axlarna. Jag, 
som precis börjat jobba inom försvaret har inte så mycket guld 
än så länge men hela upplägget över vem som säger åt vem att 
göra vad styrs av just vilken grad man har. En väldigt simpel 
metod om du frågar mig där det är tydligt vem man ska fråga 
om man undrar något och vem man ska gå till härnäst om den 
frågan inte kan besvaras av första personen.

Tack vare försvaret har jag sett platser jag aldrig skulle sett innan 
och varit med om saker jag annars aldrig skulle få uppleva. Det 
låter klyschigt, men det är sanningen. Jag hade aldrig sprungit 
krigandes i en skog, seglat i Sveriges olika skärgårdar, åkt båt i 
4 meters vågor eller stått och tittat ut över soluppgången med 
det enda man egentligen kan se är horisonten bortom allt hav. 
Det är svårbeskrivna upplevelser som jag är tacksam över att 
fått erfara.

Tilda Gunnarsson

Visbykorvett liggandes bakom oss på väg att bunkra (tanka) till havs.

En av våra signalmatroser kommunicerar med korvetten om vilka steg 
som ska genomföras.

Solnedgång på Östersjön.
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Kvinnorna i centrum i

Nya Utvandrarna
Den första utvandrarfilmen spelades till stora delar in 
på Klasatorpet i Långasjö med början 1968. Minnet av 
inspelningen lever fortfarande kvar eftersom många av 
statisterna kom från trakten och att Klasatorpet fortfa-
rande är ett genuint besöksmål.

Varför filma "Utvandrarna" på nytt?
Den stora skillnaden när Mobergs berättelse filmas på nytt är 
att historien ska berättas ur ett nytt perspektiv. 

”Utvandrarna” följde en familj i 1800-talets Småland, som 
flyttade över Atlanten i hopp om ett bättre liv. De som sett Jan 
Troells film från 1971 minns säkert Max von Sydow i rollen som 
bonden Karl-Oskar. Nu är det dags för hans hustru Kristina 
att ta en mer ledande roll.

– Med nya Utvandrarna vill jag genom Kristinas ögon återge 
hennes och Karl-Oskars kärlek och kamp för ett bättre liv. 
Hur långt är man villig att gå för att rädda sina barn. Det mod 
som följde dem, som flyktingar, på den storslagna men också 
dramatiska resan från Småland och över Atlanten till Min-
nesota. Utvandrarna tar oss genom rädsla och hopp, genom 
kärlek och död. Det är en tidlös och ständigt aktuell berättelse 
om vilka vi är, vart vi kommer ifrån och våra drömmar, säger 
regissör Erik Poppe.

Kristina själv spelas av Lisa Carlehed. Hon är med i så gott 
som varje scen:

– Filmen är filmad så att vi upplever allt det som Kristina 
upplever. Om inte hon ser eller är med i det, så är det inte med 
i bild. Många karaktärer från böckerna har strukits. Det är en 
annan omskrivning, eller omtolkning av böckerna, som handlar 
om den här familjen som går från utvandrare till invandrare, 
säger Carlehed. 

Den nya filmen berättar om Kristina Nilsson, som tillsammans 
med sin familj lämnar ett fattigt Sverige under 1850-talet och 
ger sig ut på en lång och farlig resa i hopp om att finna ett bättre 
liv för sina barn, i det främmande landet Amerika. 

Lisa Carlehed storfilmsdebuterar tillsammans med Gustaf  
Skarsgård i de ikoniska huvudrollerna som Kristina och 
Karl-Oskar i den kommande filmatiseringen av Utvandrarna. 
Vilhelm Mobergs folkkära klassiker ska ges nytt liv.  

I rollistan ser vi bland andra Sofia Helin som spelar Judit och 
Lena Strömdahl som Anna, Kristinas mor.

– Att axla den närmast mytomspunna rollen som Kristina 
känns otroligt häftigt. Jag och Gustaf  har haft en fantastisk 
kemi under provspelningarna där jag tidigt hittade in i skug-
gorna av Kristina som inte tidigare skildrats. Något jag också 
länge längtat efter har varit att göra en huvudroll i en svensk 
storfilm av den här digniteten. Jag ser väldigt mycket fram emot 
att tillsammans med en så stark produktion som SF Studios 
bidrar med, gestalta den kärlek och det mod som präglar Ut-
vandrarnas resa från Sverige till USA”, säger Lisa Carlehed.

Utvandrarna rymmer lika mycket kärlek som äventyr där publi-
ken tas med på Kristina och Karl-Oskars livsavgörande resa. 
Det är också en berättelse om Sverige, om oss som svenskar 
och en påminnelse om det djupt mänskliga som driver oss.

”Att jobba med en sådan förlaga som Utvandrarserien och en 
sådan karaktär som Karl-Oskar, är inget annat än ett dröm-
projekt. Något som direkt fångade mig var nerven i relationen 
mellan Karl-Oskar och Kristina. Hur det genom deras kärlek 
och val ryms en större berättelse om mod och att våga för att 
leva. Om kärleken till sina nära, kärleken till ett land, kärleken 
till det vi kallar ett hem”, säger Gustaf  Skarsgård.

Västra Götaland har varit inspelningsplatsen för en av de 
största satsningarna i svensk film på många år. Huvudsakliga 
orter för inspelningen var Alingsås och Munkedal.

Utvandrarna har planerad biopremiär juldagen 2021.

Jan-Erik Fransson

Källor:
http://www.svenskfilmdatabas.se
https://www.moviezine.se
https://www.gp.se

Gustaf  Skarsgård & Lisa Carlehed. 
                                               Pressbild: Baldur Bragason / SF Studios

Svenska migranter på väg till tåget i New York 1850, i filmen "Ut-
vandrarna". Till vänster Karl Oskar (Gustaf  Skarsgård). Till höger 
bland andra Kristina (Lisa Carlehed) med litet barn och dottern Märta 
(Kerstin Lindén).                               Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
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Utställningar på Galleri 
Garvaregården
Galleri Garvaregården öppnar upp för utställningar i 
sommar med start den 29 maj.

Först ut är Bertil Lindberg och Kristina Fällman som ställer 
ut måleri och grafik. Paret bor i Åfors. Bertil har bland annat 
undervisat på Capellagården i Vickleby på Öland. Kristina har 
tidigare varit bildlärare i Emmaboda. Många av motiven är 
från deras trädgård på Potatisgatan och målade i deras vackra 
ateljé i Eriksmåla.

Under juli månad kommer vi att få se vacker keramik och tryck. 
Maria Pohl ställer ut sina generösa skålar med ett sparsmakat 
och skulpturalt uttryck. Från Derby i England kommer Lesley 
Warrington som med inspiration av naturens och tidens gång 
ställer ut tryck och fotocollage.

Från det öländska landskapet kommer Anita Hedin i augusti, 
en känd konstnär inom textil och måleri. Hon började tidigt att 
"måla" med nål och tråd. Hon har genom åren också inspirerats 
av de franska impressionisternas sätt att skildra ljuset.

Mer om utställningarna finns att läsa på garvaregarden.com 
och på Facebook>garvaregarden.

Britta Fransson

Garvaregården i sommarskrud.                              Foto Jan-Erik Fransson
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Ny bok! 

Naturens Skönhet                
– en hyllning till Moder Jord

Under vintern har jag jobbat med ett bokprojekt. Jag 
älskar ju att fota naturen, att ta härliga foton i stunden, 
som skildrar vår vackra natur. Har massa foton i olika 
mappar och i mobilen och de bara ligger där, man gör ju 
inte mycket med dem. Men så kom jag på idén att skapa 
en fotobok, för att på så vis kunna använda fotona på ett 
kreativt sätt.

Jag började i slutet av förra året med att sortera foton och 
samla ihop alla naturfoton, som skulle kunna passa i boken. 
Efter det började jag fundera på texter. Jag ville att det skulle 
bli något mer än bara en fotobok. Så jag kom på idén att leta 
dikter, citat, sångtexter med mera som kunde passa till fotona 
och ge dem en djupare mening. Jag skrev lite egna texter och 
dikter också.

Sedan letade jag efter något program/system/hemsida att 
kunna använda till att designa och sätta ihop boken. Jag hitta-
de en sida online och började jobbet med att skapa min bok. 
Det tog lite tid att lära sig systemet och att försöka få ihop 
allting snyggt. När jag trodde att jag var klar, beställde jag ett 
första provtryck. Men det var mycket som kunde varit bättre, 
så jag fick fortsätta redigera, ändra bilder och flytta och ändra 
texter, sedan lät jag några personer korrekturläsa, och fler fel 
upptäcktes. Då fick jag också påtalat att jag skulle kolla upp 
det där med upphovsrättslagen, för man får ju inte använda 
texter som man vill. Jag kollade upp vad som gäller och det 
stämmer ju att man måste ha tillåtelse att använda nu levande 
skribenters texter och för äldre texter gäller att det måste ha 
gått minst 70 år sedan författaren dog. Jag som trodde att man 
kunde använda tex. kända låttexter som alla kan utantill fritt, 
men så är det alltså inte. Så det var bara att sätta i gång att 
titta igenom allt igen, ta bort en del texter och mejla runt och 
kontakta dem jag kunde. Skriva mer eget osv…

Men till slut blev då boken klar, lämnades till korrekturläsning 
igen och sedan gick den till tryck. 

Min intention med boken är och att vi ska tänka på att vara 
rädda om vår ”Moder jord”. 

Jag vill visa på den skönhet vi har runtomkring oss, att vi ska 
uppskatta naturen, så länge vi har den. Jag vill väcka tankar 
om vad naturen betyder för oss och att vi alla tänker till om 
hur vi kan förändra vårt beteende och värna mer om miljön. 

Alla foton i boken är tagna i Långasjö Socken.

Bokens titel: ”Naturens Skönhet, en hyllning till Moder Jord” 

Format: A4, inbunden med hård pärm

Antal sidor: 96

Pris: 299 kr

Vill du köpa min bok kan du kontakta mig på 0703 644 482, 
eller på mejl: fiskestad103@gmail.com

Eva Garami

Recension
En vacker bok med igenkännandets glädje. Allt som dokumen-
terats på foton finns i vår närhet, just där vi bor. Men kanske har 
vi inte lagt märke till hur underbart skön naturen är, förrän vi 
ser den genom Evas kameraöga. Eva är en fotograf  med blick 
för det sköna i skapelsen. En spindeltråd. Ett vinterlandskap. 
Ett vasstrå. Ett kålhuvud. Det är bara att bläddra och njuta.

Så klokt att sätta text till bilderna. Då måste man stanna upp 
och inte bara bläddra vidare. Man måste se på bilden en gång 
till och samla sina tankar. 

När man får naturen så här vackert presenterad för sig, blir 
man ännu mer benägen att vårda och skydda den. 

En utmärkt present till släkt och vänner, en bok att ha liggande 
framme. Den drar blickarna till sig och inbjuder till läsning. 
Tack Eva! Boken rekommenderas varmt.

Annika Hjalmarsson

 

Här följer några citat från läsare, som köpt boken:
”Vilken fantastisk bok du gjort”

”Åh Eva…Vilka djupa bilder… vilken viktig, vacker ton i hela 
boken…”

”Kära Eva, Jag har just hämtat ut ett litet paket på posten. Tack 
för en fantastisk fotobok med likaledes underbara dikter och 
tankar från när och fjärran.”

”Hej Eva. Jag fick boken i dag. Har redan gått igenom den 
och läst allting. Du har skapat något helt Fantastiskt Eva. Den 
kommer nu att gå runt till resten av Familjen.”

Eva Garami med sin nya bok.
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På gång på vandrarhemmet i 
Långasjö

Våren är här och utemöblerna har åkt ut. Det är redan en 
hel del vandrare och cykelturister ute och går på utvand-
rarleden och tar en övernattning med god middag och 
frukost på Långasjö Vandrarhem. 

Väl rustade med ett lunchpaket går de vidare till Moshults 
Vandrarhem, Grimsnäs Herrgård, Korrö Hantverksby och 
Abrahamshult Camping.

Redan förra året erbjöd vi vandrings- eller cykelpaketet, vilket 
erbjuds genom föreningen Utvandrarleden är väl efterfrågat. 
(mer information på www.utvandrarleden.se). Och också i år, 
när man inte heller ska träffa för mycket folk, men längtar efter 
äventyr och lite semester, är det något som är väldigt intressant.

Generellt känner man, att folk vill komma ut lite mer och 
jämfört med förra året så är det fler bokningar gällande som-
marsemester, som har kommit in redan nu. 

Men mest efterfrågade är i nuläget stugorna, och man känner 
tydligt att folk är lite rädda för att boka rum med delad dusch/
toa, något som naturligtvis inte är så bra för ett vandrarhem. 
Fast det alltid är bara två rum som ska dela och jag kan ibland 
lösa det med att familjer hyr två rum ihop, så är det väl något 
som, på lång sikt, blir lite problematisk att lösa. Tydligen skulle 
jag ha fler stugor och i nuläget är jag också ute och letar efter 
någon stuga, mindre hus eller torp jag kan köpa, i eller runt om 
Långasjö vilket kan gå in i Vandrarhemmets verksamhet. Ifall 
någon har eller vet någon stuga som kanske står tom eller ska 
säljas snart är jag tacksam för hjälp med tips. Tel 0471 – 50310. 

Också för Café Stallet pågår planerna –  fast det är inte helt 
klart än. Planen är att ha det helgöppet från mitten av juni till 
mitten av augusti klockan 14 till 17 och sortimentet omfattar, 
som förra året, hembakade tyska tårtor och kakor. Också be-
ställning av tårtor är vidare på gång, en ny ”flyer” med utbud 
har tryckts och ligger ute på vandrarhemmet och flera andra 
ställen. Aktuell information lägger jag också ut på nätet, så håll 
gärna koll på detta.

Snart blir det också dags för trampbåten att komma ut och 
utöver det blir det några nya cyklar till uthyrningen. Så jag är 
redo – sommaren kan komma!

Jag ser fram emot att se många av mina fina fjolårsgäster igen!  

Sissi Hanemann-Mutz

Våren har kommit till vandrarhemmet.

Café Stallets uteplats.

Tyska bakverk.

Schwarzwaldtårta.
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På jakt efter staden
Vid medeltidens slut, vilket blir avstamp för min artikel 
om Staden, hade maktcentrum i Europa förskjutits från 
östra delen av medelhavet till den västra delen. 
Det var handeln långt mer än korsfararna som beredde 
vägen. Venedig, Siena och Florens utgjorde under senme-
deltiden egna stadsstater och bedrev handel med textilier 
och andra förädlade varor.  

I takt med nya innovationer, tex plogen, som ökade avkast-
ningen från jordbruket, kunde landsbygden försörja alltfler 
och växande städer. Staden som egen juridisk och ekonomisk 
enhet, med egna stadsprivilegier , spred sig efterhand till norra 
Europa, vilket Hansastäderna är ett bra exempel på. Tack vare 
Hansan kunde kyrkorna i Sverige smyckas med altarskåp i go-
tisk stil, tillverkade tex i Lübeck och andra konstcentra. Man 
kan med fog säga att städerna satte guldkant på tillvaron! Men 
det fanns problem. Epidemier kunde lätt få fotfäste, man bodde 
trångt och hade ingen uppfattning om hygienens betydelse för 
hälsan. Människorna levde inte lika mycket enligt årstidscykeln 
och blev främlingar inför varandra.

Det var förbjudet att bedriva handel i städerna utan tillstånd, 
och bönder som ville avyttra sina produkter i staden fick 
betala skatt och tullavgifter vid stadsportar och infarter.   En 
ny klass av borgare växte fram som var organiserade i olika 
hantverksskrån och som utvecklade en urban livsstil. Ofta kan 
man utläsa en stads utveckling som årsringar utgående från 
centrum där ägarförhållanden kanske inte tillät så stora för-
ändringar för att sedan övergå till en mer blandad bebyggelse 
av högt och lågt och med industribyggnader. Utvecklingen var 
mer naturlig i södra Europa där samhällen sedan antiken redan 
var organiserade i städer. I norra Europa kom väl den stora 
inflyttningen till städerna först i samband med den industriella 
revolutionen. För att få bukt med befolkningstrycket och den 
moderna stadens behov anlade Hausmann ett system av breda 
Boulevarder i Paris och samtidigt ”sanerades” stora delar av 
den gamla medeltida staden. Senare tiders stadsplanerare har 
istället lyft fram medeltidens organiska gatumönster som ideal. 

Skräckexemplet brukar vara London under 1800-talet och 
den ”Laissez-faire” anda, eller avsaknad av stadsplanering, 
som rådde där.

Kalmar fick stadsprivilegier så tidigt som på 1200-talet medan 
Stockholm fick stadsprivilegier först 1436 och Karlskrona år 
168o. Nybro blev utan Borgmästare men fick stadsprivilegier 
1932. Och som bekant avskaffades Staden i Sverige i och med 
kommunreformen 1971. Ändå talas det mycket om motsätt-
ningen Stad – Land, men kanske utan att tränga djupare ner i 
vad vi egentligen menar. Kanske kan någon förklara för mig! 
Jag misstänker nämligen att den urbana livsstilen mer eller 
mindre tagit över överallt, särskilt med internet.

Bo Bergstrand

Charles Marville- gränd i Paris, 1910-tal.

Siena.
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Guldtackor – på en fot och 
fyra
Äldre Långasjöbor kanske minns Moder Svea sedlarna. 
Med start redan 1836 trycktes de i olika valörer ända fram 
till 1963. År 1874 infördes guldmyntfot i vårt land. Från det 
året fram till den 31 december 1987, då de togs ur cirkula-
tion, kunde man intill bilden av den tronande sköldmön 
Svea på sedlarna läsa följande text: ”Sveriges Riksbank 
inlöser vid anfordran denna sedel med guldmynt enligt 
lagen om rikets mynt av den 30 maj 1873.” 

Grundtanken i detta äldre monetära system var att Riksban-
ken garanterade att de pengar som fanns i omlopp hade ett 
substantiellt värde. Men i praktiken upphörde inlösningsrätten 
redan 1931, då guldmyntfoten slutade att gälla. Sedan dess 
är s.k. fiatpengar rådande, där värdet till stor del baseras på 
allmänhetens förtroende för valutans utfärdare, vanligtvis ett 
lands regering eller centralbank.

Av olika orsaker, som jag 
inte ska fördjupa mig i här, 
har Svenska Riksbanken 
fortfarande kvar en ansen-
lig guldreserv. 

Idag omfattar den cirka 
10 000 guldtackor, var 
och en vägande 12,6 kilo. 
Totalt blir det 125,7 ton 
guld. Men bara 15 ton 
är deponerade i Sverige. 
Resten förvaras i Storbri-
tannien, Kanada, USA och 
Schweiz.

Investeringsguld
Innan vi går vidare vill jag kort säga nå-
got om tackor på två ben. Under senare 
år har guld blivit en mycket populär 
form av investering bland privatper-
soner. Här handlar det om guldtackor 
i olika storlekar från 2 gram till 1 kilo, 
dvs långt ifrån centralbankernas dryga 
12 kilo. Även om priset på guld nu står 
högt, kan i princip alla som vill börja 
spara. Kilopriset på 24 karats guld 
ligger idag strax under en halv miljon 
svenska kronor. Men för den minsta 
”guldtackan” på 2 gram blir det bara 
en knapp tusenlapp. 

Förstoringsglas medföljer, säger jag i ett försök att vara rolig. 

Varken förstoringsglas eller kikare behöver man för att titta på 
de fyrbenta tackorna. Vi ser dem varje dag på betesmarkerna 
runt om i Långasjö kyrkby, året om. Vackra, söta, men för en 
lekman rätt lika.

När jag började leka lite kring ordet guldtacka blev jag nyfiken 
på vad som utmärker ett får av hög kvalitet. Jag söker upp 
Malin L Gunnarsson en kulen marsdag, fotograferar henne 
tillsammans med vallhunden Hyde, en Border Collie och en 
speciellt utvald ”toppentacka” av rasen Gotlandsfår. Så här 
förklarar hon själv varför vissa djur kvalitetsmässigt är mer 
guld värda än andra.

Gunnar Alsmark

En riktig guldtacka
När jag tänker på ordet guldtacka ser jag framför mig 
något lockigt, grått, mjukt och varmt. Nämligen ett av 
mina får! 

Långasjölamm har varit med i Träskoposten lite då och då och 
dess läsare känner säkert till min verksamhet i Långasjö där 
jag försörjer mig som fårbonde. Mina tackor föder i april sina 
lamm och tillsammans betar de i hagarna runt vår by. På hös-
tarna säljer jag naturbeteskött från lammen till när och fjärran.

Men ett viktigt ben att stå på i min rörelse är försäljningen av 
så kallade livdjur. Långt ifrån alla lamm blir en lammlåda utan 
en stor del av de vuxna lammen säljs vidare till någon annan 
bonde som vill utöka sin tackbesättning eller vill starta upp lam-
mproduktion med renrasiga, friska djur med fina stamtavlor. 
Flera avelsbaggar lämnar varje år Långasjö Östregård för att 
sprida sina gener på andra fårgårdar som är noggranna med 
sitt avelsarbete. Självklart behåller jag också många tacklamm 
på min egen gård till nyrekrytering. 

Hur vet man då vilka djur som är de riktiga guldkornen i be-
sättningen? Eller för att återkoppla till rubriken: vad innebär 
en guldtacka?

När lammen är 110 dagar gamla kommer det en domare till 
gården och tittar på alla ca 200 lamm. Det brukar ta ett par 
dagar. Lammen ställs upp en i taget på en för ryggen lagom 
höjd och så tittar domaren, eller mönstraren, som det också 

En sköldmö var i isländska sagor en ogift kvinna som 
deltog i strid. På sedeln ser vi ”Den sittande Svea” med ett 
ymnighetshorn (symbol för rikedom och makt), ett lejon 
(kunglighet och dominans) och en sköld (strid).

Guldtacka på 2,5 gram 
med en avbildning av 
den romerska lycko- 
gudinnan Fortuna.

Den 31 december 2020 ägde 
Riksbanken 125,7 ton guld. 
Marknadsvärdet på guldet var då 
62,9 miljarder kronor.
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kallas igenom alla lockarna på vart och ett av lammen. Det är 
en hel liten vetenskap att begripa sig på fårlocksbedömning-
en och jag kan känna att jag efter drygt 14 år med får börjat 
skrapa lite på ytan för att begripa mig på det. Domaren kan 
stå en lång stund och begrunda färgen på ullen för att sedan 
säga: grå! "Jag bara, det där kunde jag sagt direkt!" Alla får av 
rasen Gotlandsfår är ju gråa! Men så enkelt är det inte… I ett 
protokoll ska det nogsamt antecknas vilken nyans av grå just 
det specifika lammet har. Det kan vara vitgrå, ljusgrå, grå, 
mörkgrå eller svartgrå. Eller VG, LG, G, MG eller SG som 
det står i anteckningarna. 

Vidare tittar mönstraren på hur många poäng pälsen får. Det 
talas om hur glansig den är. Silkigheten diskuteras och en poäng 
från 1–6 hamnar i protokollet där 1 är lägst och 6 är högst. 

Tätheten gås igenom med samma precision och betygssätts. 
Sedan kommer vi till locken. Oj! Här stannar bedömningen 
upp en stund och det kläms, lyfts på lockarna, kramas ihop 
och dras i. Sedan får jag göra en anteckning som lyder: liten 
lock, medellock, storlock eller vågig lock. Ja, det låter lite som 
något ur sagan med Guldlock och björnarna. För de riktigt 
nördiga pälsbedömarna tittas även på hur locken hänger på 
halsen. Om det kanske är så kallade ”istappar”. Det påminner 
om korkskruvar på lammet och ger uppskattande hummanden 
av de olika domarna.

Så här håller vi på tills alla lamm har gåtts igenom och återigen 
betar ute i en hage glatt omedvetna om sitt betyg. Ett datapro-

gram hjälper mig att hålla reda på alla siffror och anteckningar. 
Det kan t.ex. stå pos. Det betyder peppar och salt. Det innebär 
att i varje lock av gråa ullstrån är det några mörkare strån som 
löper parallellt med de gråa stråna. Det kan bli väldigt effektfullt 
och vackert på ett lammskinn som du vill njuta av i soffan eller 
som en matta på golvet.

Dataprogrammet, som heter Elitlamm, fungerar även som god-
känd journal av Jordbruksverket och genom en knapptryckning 
kan jag få veta flera generationer bakåt vilken specifik tacka 
som är släkt med vilken bagge. Risken med för nära släktskap 
utesluts. En ack så viktig knapp. För Sverige är verkligen inget 
fårland. Vi har väldigt lite får i vårt land även om det finns 
massor av beteshagar som står oanvända och igenvuxna och 
vi importerar 70% av det lammkött som konsumeras i landet.

Varje september åker jag till en baggauktion på Gotland eller 
i Jönköping och ropar in en ny pappa till mina lamm. Den 
baggen ska ha passande sifferbetyg för att platsa i min besätt-
ning och givetvis inte vara släkt med mina damer där hemma 
i Långasjö. De baggar som kommer med på de respektive 
auktionerna passerar ännu ett nålsöga av domarbetyg och vete-
rinärbesiktning innan de allra bästa plockas ut och får säljas där. 

En riktigt populär avelsbagge av rasen Gotlandsfår kan säljas 
för 60 000 kronor på auktionen. Men man kan även få en rik-
tigt fin bagge till sin besättning för summor från 8000–17 000 
kronor. Allt beror ju på vad de olika köparna är ute efter. Förra 
året fick jag med mig en toppbagge hem för 10 000 kronor 
från Jönköpingsauktionen. Det var för att jag önskade en bagge 
med något mörkare färg denna gång. Det gjorde tydligen inte 
så många andra och vi var bara ett par stycken som budade 
på honom och det var jag som vann. Mäkta stolt kunde jag 
föra hem honom till Långasjö. Han är född i Skåne och heter 
Bacchus, precis som vinguden i den romerska mytologin. En 
riktig guldbagge! Hans lamm håller i detta nu på att födas ute 
i ladugården. Och hittills ser det väldigt lovande ut. Vi får se 
vad domaren säger i slutet på sommaren. Om det blir MG med 
6: or rakt igenom kanske? 

Fundera på det när ni ser mina lamm skutta runt i Långasjö 
hagarna i sommar.

Malin L Gunnarsson

Fåren på bete.

Mönstring av lammen. Utöver de yttre avelskriterierna är också lynnet 
på djuren av betydelse. Ingen vill ha en stirrig flock får. De ska vara 
lugna och lätthanterliga.

Malin med tackan Laila Bagge och hunden Hyde. 
Foto Gunnar Alsmark
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Ett guldkantat bröllop
Det är inte allom givet, att redan i unga år hitta sin livs-
kamrat. Att sedan gifta sig, bilda familj och leva samman 
genom årtionden, tycks numera vara få förunnat.

Några som hunnit med, att fira Guldbröllop, och det för flera 
år sedan är äkta paret Majvi & Tore Magnusson.

Deras bröllop blev det året mycket omtalat. Midsommarafton 
den 19 juni år 1964 stod Majvi brud i Långasjö kyrka. Ja, hän-
delsen blev mäkta känd. Man kunde tro, att självaste kungen 
inspirerades av nämnda datum. Väl 20 år senare gifta han sig 
ju med Silvia. Även Kronprinsessan valde samma datum för 
sitt bröllop med Daniel.

Det står alltså en kunglig glans över den 19 juni varje år.

Reportern skräder inte på orden, när han – och det bör vara 
Hugo Ingelsson – i Smålandsposten återger händelsen på 
följande sätt:

Bröllop slog an vid Långasjö Hembygdsfest
Midsommaraftonens fest i Långasjö hembygdspark (läs: vid Våffel-
stugan) blev en strålande succé, främst tack vare det kyrkbröllop som 
inordnades i festligheterna. Aldrig har väl ett bröllop fyllt kyrkan så 
väl som nu. Brudparet var ingenjör Tore Magnusson, Eringsboda och 
banktjänsteman Majvi Nilsson, Långasjö, dotter till möbelsnickaren 
Erik Nilsson och hans maka Elsa, Långasjö. De var hur bedårande 
som helst!

Vigseln övervarades dels av väl 100-talet bröllopsgäster, dels 
flera hundra församlingsbor och dessutom en mångfald skå-
delystna från grannsocknarna. Efteråt tågade brudparet till 
hembygdsparken. De företräddes av fyra sjungande flickor, 
nämligen Ulla Johnsson, Inger Börjesson, Lena Elofsson och 
Ann-Marie Ericsson. De sjöng glättiga gånglåtar, alltmedan 
folkskaran följde efter. 

Vid den nyresta majstången stannade man. Kyrkoherde Jan 
Redin trädde så fram. I hjärtliga ordalag å egna och hembygds-
föreningens och hela bygdens vägnar, hyllade han de tu. Inget 
brudpar, sade han, har här i Långasjö hyllats som ni. Han höjde 
ett väl besvarat leve och "Ja, må de leva". Bruden fick en extra, 
liten klapp och vänd till folket sade han; 

–Ser ni, hon är min lilla konfirmand. Visste ni det?

Välsjungande flickorna "The Condrads" hyllade paret med 
Martin Kochs "Lyckan". Herr Arnold Alfredsson, Lida, tack-
ade å hembygdsföreningens vägnar de båda för att de välvilligt 
medverkat till denna högtidliga och minnesrika stund. Paret 
med gäster avtågade så för fortsatt firande i Skytteparken.

Midsommarfesten i övrigt
Festen hade börjat redan klockan 15, då majstången restes. 
Efter välkomstord av Alfredsson talade kyrkoherden om hur 
midsommar firas bland svenskar i Amerika. Under kaffepausen 
fram till kyrkbröllopet kl. 17 underhöll "The Conrads" med 
vacker sång och valda visor till dragspel och gitarr.

Till kaffet serverades bland annat hembakade gorån. Under 
dansen kring majstången bakade fru Astrid Berg, Långasjö 
och fröken Nanny Petersson, Karsamåla gorån vid öppen eld 
i parken. Bakverken gick åt som smör i solsken för hugade 
spekulanter.

Hela midsommarfesten blev något av ett unikum. Det gällde 
även den gissningstävling som förekom. Där gällde det, att 
gissa vikten på "Långasjö-Ericsson". Han var med sin tämliga 
ansedda stofthydda, och en smalfilmskamera, ett rörligt täv-
lingsobjekt i parken.

Vid festen slut vägdes han offentligt på personvåg, bessman 
och även brevvåg, för säkerhets skull. Den som kom närmast, 
var bara 62 gram från prick! De tre vinsterna var skänkta av 
företagare i Långasjö. Allt detta enligt Smålandsposten.

Jag vänder mig slutligen till Majvi och Tore. Har de själva något 
de vill berätta? Majvi minns så gärna den tiden.

Hemligheten med ett långt och lyckligt 
äktenskap
Vi träffades på Logdans i Lida år 1957. Vi var 16 och 17 år. Vi 
är så tacksamma, att vi har fått vara tillsammans så länge. Vi 
har ju delat både glädje och sorg.

Det är viktigt, att ha roligt tillsammans. Viktigt också att ha 
gemensamma intressen, även när barnen flyttat hemifrån. Vi 
skaffade en tandemcykel, som vi haft och har väldigt roligt 
med. Så gick vi med i Kalmar Folkdanslag och började med 
gammaldans och gillesdans. Det har vi hållit på med, tills 
pandemin satte stopp.

Vad jag skulle rekommendera till unga är: Somna aldrig osams. 
Viktigt också att kunna prata med varandra, när det uppstår 
problem. Tore instämmer. Gemensamma intressen är bra och 
att även kunna ha egna intressen därtill.

Vi tackar dem för deras reflektioner och önskar dem en härlig 
försommartid.

Angela Fransson

Fyra sjungande flickor i täten.           Foto Weine Karlsson

Brudparet tågar ut ur kyrkan.  
                                     Foto Weine Karlsson
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Guldmedaljregn hos          
Geijers i Långasjö

En solig men kylig lördag i april 2021, sitter jag ner hos 
Gullvi Dahllöf. Min förfrågan om pappa Stigs "guld-
medalj" har väckt hennes intresse. 

Hon plockar välvilligt fram både medaljen och ett album 
med spännande innehåll från tidigt 60-tal.

"Tillägnas Stig Svensson, Julen 1963, från familjen". Så lyder 
inskriptionen på försättsbladet.

Stig är alltså hennes far. Tidningsurklippen vittnar om lång 
och trogen tjänst hos Geijers Sågverk i Strängsmåla, Långasjö.

Gullvi minns väl hans fina utmärkelser, Kungliga Patriotiska 
Sällskapets Guldmedalj och KAK-medaljen i guld. Den visar 
hon stolt upp och låter mig så ta del av alla pressklipp.

Det var medaljregn och gratulationstal på löpande band, när 
AB Geijers & Söner i Långasjö tisdagen den 4 september 1962, 
firade 60-årsjubileum. Trotjänare inom företaget behängdes 
med vackra medaljer. 

Programmet började redan på förmiddagen. Då visades Såg-
verksanläggningen i drift.

Landshövdingen Thorwald Bergquist höll tal och många, med 
landshövdingen i spetsen, stämde upp i en hyllningskör.

Det var föredrag av Direktör Olle Bjärmark, Stockholm, över 
ämnet "Levande landsbygd", och av direktör C.W. Lothigius, 
Örserumsbrunn, "Samarbetsfrågor skogsägare - sågverksä-
gare".

På eftermiddagen fortsatte det med Andaktsstund i Långasjö 
Kyrka och med medaljutdelning och överlämnande av guld-
klockor. Det var landshövdingen, som förrättade utdelningen. 
Den inramades av församlingens psalmsång, solosång av di-
rektör Ragnar Leijon samt vid orgeln kantor Henning Wiberg. 
Kyrkoherde Jan Redin förrättade bön.

Anställda som hedrades med medaljer var:

 Inspektor Erik Fransson, 24 år i tjänsten, 
truckförare Stig Svensson, 18 år, Affärsbi-
träde Wivi Alexandersson, 16 år, chaufför 
Svante Alexandersson, 16 år, kamrer Sven 
Johnsson, 15 år och chaufför Jarl Johans-
son, 15 år.

Guldklockor erhöll Einar Alexandersson, Göte Petersson, Elsie 
Johansson, Erling Johansson, Erik Nilsson, Karl-Arne Alberts-
son , Börje Fransson, Arne Petersson och Lennart Johansson.

Ordförande i Långasjö Hembygdsförening John Johansson 
överlämnade föreningens Förtjänstdiplom. Det hade nyligen 
instiftats och utdelades för första gången. Diplomet stod som 
uttryck för en samlad erkänsla mot företagets bebyggelsefräm-
jande gärning.

Detta diplom var utfört av långasjösonen och konstnären Paul 
Einarsson. Det var avsett, att utdelas till företag och enskilda, 
som i Långasjö gjort en gagnande insats under många år.

Jubileet avslutade med middag för 200 gäster i Emmaboda 
Folkets Hus, arrangerad av Järnvägshotellets källarmästare 
Erik Janzon.

Det blev ett riktigt storkalas. Här flödade vältaligheten. Herr 
Geijer hälsade kort och gott välkommen. Kyrkoherde Redin 
framförde sin gratulation på vers, som formade sig till en 
intressant och roande kavalkad över bygd och företag. Den 
äldste medaljören Erik Fransson, framförde de anställdas 
tack. Det var enkla och rakt på sak gående ord, som gjorde ett 
starkt intryck på alla.

Talarlistan var lång. Den avslutades av landshövdingen, som 
framförde de inbjudnas tack till Maj-Britt & Herbert Geijer 
för den fina och välsmakande middagen.

Konsul Carl Petri överbringade, på uppdrag 
av Prins Bertil, KAK:s (Förtjänstmärke 
för Automobilförare) förtjänsttecken till 
chaufförerna Stig Svensson, Svante Alex-
andersson och Jarl Johansson. 

Se, det var en riktigt guldkantad dag i Långasjös historia, anno 
1962!

Tack till Gullvi, Stigs dotter, som villigt delat med sig av dessa 
hågkomster.

Angela Fransson

Utdelning av Patriotiska Sällskapets Kungliga guldmedalj 1962 i Lång-
asjö kyrka. Från vä: Erik Fransson, Stig Svensson, Wivi och Svante 
Alexandersson, Sven Johnsson och Jarl Johansson. 
                                                          Foto Angela Franssons bildarkiv
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Hemma hos

Harebo 134
När jag fick en förfrågan om jag kunde göra en “hemma 
hos” artikel om en barnfamilj till nya numret av Träsko-
posten, så tänkte jag direkt på mina grannar här i Harebo 
Matilda Hällström och Andreas Götesson. De har ett så 
mysigt hus och Matildas inredningsintresse syns överallt! 
De är också en familj som alltid har saker på gång. Som tur 
var ville de vara med så jag skickade några frågar till dem.

De som bor på Harebo 134 är Matilda Hällström och Andreas 
Götesson och deras 2 söner, Alvar och Elmer.

Andreas Götesson är 36 år, och är uppväxt i samhället Örsjö 
mellan Emmaboda och Nybro. Han gillar att starta nya pro-
jekt hellre än att avsluta pågående, alltid haft ett intresse för 
motorfordon.

Matilda Hällström är 35 år och är uppväxt i byn Tinkelsbo 
några kilometer utanför Emmaboda. Hon älskar gamla saker 
med en historia, att gå på loppisar och inreda.

Alvar Götesson är en 6 år gammal, legobyggare som drömmer 
att en dag bli en Ninja. Han älskar att tillbringa tid på förskolan 
samt att prata med grannen Nils.

Elmer Götesson är 3,5 år gammal och spenderar helst dagarna 
ute där han alltid är redo för stora som små äventyr samt att 
han har koll på alla motorfordon i byn, ett intresse han delar 
med jämngamla grannen Abbe.

Innan de hamnade i Harebo bodde paret i en mindre 20-tals-
villa i Nybro, men i takt med att familjen växte samt att huset 
började kännas färdigt kom drömmarna om ett äldre hus på 
landet helst närmare parets jobbort Emmaboda. Matilda var 
en mycket flitig användare av Hemnet, och så en dag dök det 
där huset på landet upp med byggnadsår 1870. Falurött med 
vita knutar, en gammal gård med en del äldre byggnader kvar 
på den avstyckade tomten, baksida med utsikt över en sjö, lite 
nött och slitet, men med en oerhörd charm som skulle kunna 
bli parets livsprojekt. Efter visningen stod det snabbt klart att 
flyttlasset skulle gå mot Långasjö och byn Harebo hösten 2016.

Boningshuset på den gamla gården hade renoverats i början 
av 90-talet. Då gjordes även en utbyggnad för kök och toalett. 

När Matilda och Andreas redan första vintern i huset kon-
staterade att det var väldigt dragigt från golvet i tv-rummet 
drog deras egen renovering igång. När våren kom plockades 
golvet upp, under golvet fanns det sten och åter sten (vi är 
ju i Småland), men sten funkar inte så bra till isolering dock. 
Med ny isolering lades husets originalgolv åter på plats som 
hittades under gammal tarkett och heltäckningsmatta. Nu är 
det betydligare varmare. Näst ut fick de två sönernas rum 
varsin renovering, och en trasig torktumlare fick bli starten 
för renoveringen av husets tvättstuga. 

I samband med den renoveringen fick även badrummet på 
nedervåningen sig ett lyft. Paret lyckas väldigt väl med att i 
tapet och materialval återskapa en äldre och lantlig känsla i 
huset. Färdigt blir det aldrig och renoveringen kommer fort-
sätta rum för rum. 

Familjen Götesson Hällström.

Boningshuset.

Den nyrenoverade tvättstugan.
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I trädgården finns det gott om plats för avkoppling, så som att 
läsa en tidskrift i hängmattan, kaffe under päronträdet, glass i 
kvällssolen, picknick i pojkarnas lekstuga. 

Då Alvar & Elmer är tokiga i frukt och bär utökas varje år 
trädgårdens odlingar med önskemål från pojkarna.

Ett gammalt utedass fick bli en redskapsbod. En grund från 
ett gammalt uthus får bli plats för en pergola som är ett på-
gående projekt. 

Ett av uthusen på tomten är ett gammalt boningshus som i 
samband med renoveringen under 90-talet sänktes en våning 
och byggdes om till carport/garage. Andreas har så smått börjat 
med att på insidan av timmerhuset få till ett hobbygarage för 
sina motorintressen. Mycket jobb återstår men en förhoppning 
är att hinna detta innan sin 40-årsdag. 

Ett långsiktigt mål för familjen är att ha ett boende där man 
kan gå ut och plocka ihop en bukett blommor att ställa in på 
bordet eller finna delar av en middag hämtat från trädgården, 
en samlingspunkt där människor känner sig välkomna såsom 
familj, grannar och vänner.

Vy från ett av sovrummen.

Plats för avkoppling under äppelträden.

Litet bord som Matildas gammelmorfar har snickrat.

Uteplats i skuggan under trädet.

Altanen som samlingsplats.

Vy från huset mot baksidan, ner mot sjön.
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På fritiden finns det mycket att hitta på och göra i Harebo, olika 
årstider har sin charm. När isen ligger tjock på sjön tillbringar 
gärna familjen tid ute för skridskoåkning, sparktävlingar och 
isfiske. En hel del pulkaåkning hinns också med i backarna. 

När våren gör intåg blir det äventyr i skog och mark för att 
leta spår av djur och vårblommor, plocka några maskar för 
att sedan meta i sjön. Packa en picknickkorg för en cykeltur 
till bokskogen längs Långasjövägen är alltid lika uppskattat av 
barnen. En tur till blåbärsskogen, svampplockning eller jakt 
på den lömska sommarskuggan är återkommande aktiviteter. 
För att inte tala om att det numera finns ett antal barnfamiljer 
i byn, så det finns nästan alltid någon att leka med.

Det bästa med att bo i Harebo säger paret ändå är samman-
hållningen i byn, att man kände sig välkommen från första 
dagen, allas öppenhet och givmildhet, att bara stanna till och 
växla några ord eller få en gammal historia återberättad betyder 
mycket. Drömmen om livet på landet blev till familjens vardag.

Pamela Hoffros, Matilda Hällström och Andreas Götesson

Kojbygge på gång.

Alvar och Elmer tar igen sig efter lövräfsardag.

Isfiske på Harebosjön.

Soluppgång en fin vinterdag på husets baksida. Alvar och Elmer utanför bastan i Harebo.
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Brostycken 
Hemligheten med skötsel av vägen runt 
Långasjön

Vilken trevlig sjörunda vi har i Långasjö! Fin och slät 
väg att promenera eller springa på. Underbar natur runt 
omkring med badstrand, sjögärde, grillplatser och olika 
vegetationsområden. Fågelsång och sjöfåglar som väsnas. 
Unga och gamla, sockenbor och utsocknes. Under coro-
natiden har många sökt sig till Långasjön för att umgås, 
njuta och grilla.

Många besökare ställer frågor till oss ortsbor. – Hur kan här 
vara så fint och i ordning? Vem sköter allt? Vad är hemlighet-
en? Och varför är det numrerade stenar nedlagda i vägkanten 
runt sjön? 

En av hemligheterna heter ”brostycken”. Googla gärna på 
ordet och bli inte förvånad om du hamnar hos Långasjö Na-
turvårdsförening! Där används ordet flitigt och bakgrunden 
är denna: 

Efter sjörestaureringen på 1980-talet började man anlägga en 
väg runt sjön. Men kan säga att man ”broade” – så sa man 
förr. Enligt Svenska Akademiens ordbok betyder ”broa” att 
göra väg eller bro. Första sträckan av vägen anlades mellan 
badbryggan och lusthuset. Ruth Elofsson berättar, att en liten 
grupp entusiaster träffades för att räfsa fint och frågan väcktes:

”Hur ska vi tya mä´at, när vägen går runt hela sjön?”  

Svaret kom snabbt från en som broat förr: - ”Vi får dela opp´at 
i brostycken!”

Sagt och gjort. När vägen runt sjön var klar, delades den upp i 
24 brostycken och styckena lottades ut bland intresserade. På 
så sätt var skötseln av vägen fixad och än idag fungerar det på 
samma sätt. Frivilliga medhjälpare samlas en gång i månaden 
under sommarhalvåret och var och en sköter sitt lilla brostycke: 
rensar ogräs, plockar pinnar och räfsar. Så är det också oftast 
fint och putsat. De numrerade stenarna talar om var brostycket 
börjar och slutar. 

Modellen med brostycken är gammal och beprövad. Förr hade 
varje i bonde i byn sin bit av byvägen att sköta. Detta kunde 
också gälla kvarnvägen. En åkare kom med ett lass jätter, från 
ett närbeläget grustag och lastade av i högar längs vägen. Män 
och kvinnor hjälptes åt att räfsa ut gruset och göra vägen jämn. 
Det kallades att broa. Även här markerades brostyckena med 
resta stenar. Byvägen kunde bli som en bredrandig matta, 
allteftersom styckena behandlades på olika sätt. Längden på 
brostycket beräknades efter gårdens mantal.  Efter arbetet kom 
syningsmännen med blanka knappar på magen och avsynade 
det hela. Om inte syningsmannen blev nöjd med något stycke, 
fick det förbättras, varefter synen gjordes om. 

Området runt Långasjön sköts av Långasjö Sockens Natur-
vårdsförening. Förutom ideella krafter anställs varje sommar 
en ungdom som klipper gräset. Frivilliga byts vid under som-
marveckorna och sköter bänkar och papperskorgar. Många 

som promenerar runt sjön passar på att plocka upp eventuellt 
skräp som – av misstag? – hamnat i naturen. Det är så man 
kan hålla ordning – man hjälps åt. Det kan vara av intresse att 
veta att kommunen inte har något ansvar för badplatsen eller 
området runt Långasjön. Det är vårt gemensamma ansvar. 
Sprutfontänen och Bajamajan är kommunens bidrag. 

Annika Hjalmarsson

Karin Bard och Ruth Elofsson räfsar brostycke nr 23. 
                                                                       Foto: Sölve Hjalmarsson
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Guldhjärtat
En novell av Elisabeth Bergstrand-Poul-
sen ur Hjältar och hjältedåd från 1934

Referat ur en av Elisabeths noveller som börjar och slutar 
med ett guldhjärta. Berättelsen är denna:

En ung vacker kvinna möter en herrskapsyngling. Kvinnan 
beskrivs som ”svart som en riktig zigenerska, hög och smal, 
med lysande svarta ögon och lysande vita tänder. Håret, som 
varit vått av snön, krusade sig, då det torkade, i mjuka naturliga 
lockar.”

Mannen är allvarlig och diskret och ”klädd i vanliga grå kläder.” 
Han är arvinge till ett gammalt förnämt herresäte. ”Det var 
en fin och rik herre.” 

De dansar på en fest och blir ett par. Kvinnans far ”gjorde 
stora ögon, då mannen några dagar därefter, helt enkelt kom 
och friade.”

Det såg ut att vara ett gott parti för båda parter. Man planerar 
för bröllop. Första lysningsdagen inbjuds kvinnan till mannens 
hem. Den blivande svärfadern tar emot på det stora godset – 
men var finns brudgummens mor? 

Man kan ana att här döljer sig en hemlighet. Den tilltänkta 
bruden frågar efter sin svärmor och brudgummen kommer 
med undvikande svar. Något mörkt drar över hans ansikte. 
Men så tar han med sig sin fästmö genom palatsets alla rum, 
tills de kommer till köket. 

Där går en liten grå gumma, klädd i säckväv och sopar golvet. 
Runt henne stimmar tjänstefolket med matlagning, men hon 
bara sopar på. Mannen tar sin fästmö i handen och går fram 
till gumman.

”Mor, hälsa nu snällt på min fästmö”, säger han och ser stadigt 
på gumman.

Här har vi hemligheten, som upplevs som så skamlig. Mannens 
mor har drabbats av sinnessjukdom och går i huset som sop-
kärring. Vad värre är – sjukdomen befaras vara ärftlig.

Kvinnan, som ska gifta sig in i detta hem och hushåll, har 
klätt sig väl till detta lysningskalas. Hon bär ”en ljusblå alpacka 
klänning med ett vitt brusande rysch om hals och ärmar, små 
svarta sammetsrosetter prydde livet och kjorteln, en frisk gul 
ros hade hon stuckit i livet nära halsens urringning och i ett 
smalt sammetsband om halsen hängde ett guldhjärta, som hon 
fått på konfirmationsdagen.”

”Svärmodern mätte henne likgiltigt från huvud till fot, men då 
hon fick syn på det lilla guldhjärtat, flammade det till – ont – i 
hennes ögon.”

Sedan exploderar galenskapen och gumman rycker bort guld-
hjärtat och innan någon hinner reagera, har hon slängt in det 
i spisen. Därefter ger hon sig på de svarta sammetsrosetterna. 
Köksan kastar sig emellan och lyckas raka ut det lilla gulhjärtat 
ur spisen, fast ”nu var det förvandlat till en liten ful grågul 
klump.”

Fästmön sparar ändå sitt lilla förvridna guldhjärta genom livet. 
Det ska komma att bli en symbol för hennes förkrympta liv 
som hustru och herrgårdsfru. 

Bröllopet går av stapeln, första barnet föds, herrgården sköts 
efter bästa förmåga, men hela tiden känner den unga frun en 
stor oro för framtiden. Hon påminns om den varje gång hon 
möter sin förvirrade svärmor, oavlåtligen sopande med sin 
kvast. Hon påminns när hon tänker på sitt förvridna guldhjärta.

Olyckan kommer.  Hustrun märker att den fina herrgården går 
mot sin ruin. Hennes man och hennes svärfar har inte kunnat 
sköta gårdens finanser. De har ”varit olovligt godhjärtade och 
godtrogna” och till slut finns inget kvar att rädda. Herrgården 
måste säljas, endast en liten torpstuga hålls undan till f  d 
herrskapsfamiljen. Parets andra barn föds i torpstugan, men 
dör som liten. Kvinnan är emellertid inte den som ger upp! 
Hon kan matlagning, hantverk, jordbruk, kreatursskötsel och 
allt sådant sedan sin uppväxt. Hon får t o m göra dagsverken 
på herrgården, där hon tidigare suttit som husfru. Hon klarar 
detta, hon är stark! 

Men mannen sörjer sig tokig över förlusten av herrgården 
och det döda barnet. Han går in i samma sinnestillstånd som 
sin mor, den lilla sopande gumman. Det var detta han själv 
befarade – att han skulle ärva sjukdomen.

Nu kommer hustruns far på besök. Han utbrister: ”Du kan väl 
inte gå här med två tosingar omkring dig!” Så tar han svärsonen 
med sig när han far därifrån. 

Kvinnan i vår berättelse står nu vid ett vägskäl. Ska hon stanna 
hos sina svärföräldrar i torpstugan, eller ska hon ta saken i egna 
händer och försöka skapa sig ett liv? ”Hittills hade männen 
styrt för henne, faders först och sedan mannen – och sämre 
kunde det inte gärna styras. Nu hade de stora och kloka männen 
styrt – nu får vi se hur flickan själv kan styra!”

Magda. Målning av Elisabeth Bergstrand Poulsen. 
”Och i ett smalt sammetsband om halsen hängde ett 
guldhjärta, som hon fått på konfirmationsdagen.”



Träskoposten nr 2 2021 33

Det ska visa sig att kvinnan kan. Tillsammans med sin dotter, 
den förstfödda, lämnar hon torpet och de gamla. Hon söker sig 
in till samhället, lånar en slant och skaffar sig ett hus. Så sätter 
hon igång med sin nya försörjning – hon bakar om nätterna 
och säljer sina bakverk om dagarna. Hon utvecklar sin lilla 
rörelse och blir en erkänd bagerska och kokerska i bygden.

”Hon hade alltid varit en hög och ståtlig kvinna. Med åren 
växte hon betydligt också på bredden. Det kom ett välde och 
ett majestät över henne som över ingen annan. Hennes hår 
var svart, så det skiftade i blått, och högt uppsatt bar hon det, 
som en krona på hjässan. Hennes ögon blixtrade svarta, hennes 
skratt hördes över alla andras och hennes tal var högt och klart 
med en präktig nyans av kommandoton i.”

Kvinnan besökte regelbundet sin stackars make på hospi-
talet, även sedan han inte längre kände igen henne. I en av 
smålådorna i skrivbordet, bland kakrecept och räkningar, låg 
alltjämt den lilla stelnade förvridna guldklimpen, som en gång 
varit ett hjärta.

Kommentar:
Kvinnan i novellen beskrivs ingående. Man kan inte undvika 
att hitta likheter med författaren själv. Mörk, blixtrande ögon, 
hår som lockar sig. Dessutom en stark kvinna, som tar saken 
i egna händer, när männen i hennes omgivning gett upp. 
Hennes räddning är hennes starka psyke och hennes jordnära 
kunskaper. 

Sinnessjukdomen beskrivs efter den tidens syn. Det är tänk-
värt, att den förvirrade gumman får bo kvar i hemmet, medan 
den nedbrutne unge mannen förs till hospitalet, där han tynar 
bort. Hur tar vi hand om våra psykiskt sjuka idag? 

Guldhjärtat känns som en symbol för novellens olycksaliga 
äktenskap. Kvinnan går in i det med öppna ögon och ett helt 
guldhjärta, men galenskapen får råda och hjärtat förvrängs till 
oigenkännlighet. Dock sparas det genom hela berättelsen och 
kvinnans uthålliga besök hos sin sjuke man, är ett tecken på 
guldets värde – även om det demoleras.

Annika Hjalmarsson

Klockbolet – vad är det för 
något?
Strax norr om Långasjö kyrka, på höger sida om nedfarten 
till sjön, ligger Klockbolet. Idag består det av en öppen 
gräsmatta med bord och bänkar, kantat av stora träd i 
dungen ner mot Långasjön. En trevlig rastplats för alla 
och envar. 

Namnet ”Klockbolet” kräver kanske en förklaring. Ett ”bol” 
fanns på de flesta gårdar. Bolet var oftast stenigt och svårodlat. 
När Vilhelm Moberg ville ha en tillräckligt stenig äng till Ut-
vandrarfilmen, fick filmteamet bege sig till familjen Alfredsson 
i Lida för att hitta ett riktigt stenigt bol. 

Ordet ”bol” är besläktat med ordet bo eller boplats, enligt 
Nationalencyklopedin. Förr byggdes husen helst på svårodlad 
mark. Vem hade råd att bygga hus på odlingsbar mark? Karin 
Bard i Långasjö Västregård berättar, att bakom f  d Karlsöner-
nas affär ligger Västregårdens bol. I det bolet är det fullt av 
husgrunder från förr. Där låg den gamla bykärnan före skiftet. 
Det var inte så lätt att gå med lie där, men gräset skulle slås varje 
år. Inget fick förfaras. Det sista man slog i slåttern, var bolet. 

Klockbolet var kanske en stenig och oländig yta på medeltiden. 
Där kunde man gott ställa sin klockstapel. Den behövdes för 

att kalla samman folket, eftersom medeltidskyrkan saknade 
torn. (Långasjö kyrka 700 år) 

På senare tid är marken utfylld och utjämnad till en fin gräs-
matta och bord och bänkar finns uppställda. På 1900-talet 
eldades majbålet där och på senare tid har folkfester som na-
tionaldagsfirandet och skördemarknaden haft glädje av platsen. 

I år kommer Litterära Stigen att sättas upp i anslutning till 
Klockbolet. Det är en vacker plats med sjöutsikt och en dunge 
med magnifika gamla träd. Dessutom är temat för Litterära 
Stigen i år: Träd – ett ämne som är aktuellt och ligger oss 
varmt om hjärtat. 

Vi ses i Klockbolet 6 juni! EBP-sällskapet inbjuder till Litterär 
Stig och boksläpp av tre nyutkomna böcker: Eva Garamis 
”Naturens skönhet”, Sofia Thelins ”Din bark min hud” och 
EBP-sällskapets ”Den gömda skatten”. För övrigt anordnas 
tipspromenad och andra aktiviteter, beroende på vilka restrik-
tioner som råder vid tillfället. 

I den Litterära Stigen ingår i år ”Det sjungande trädet”. Det 
måste man bara uppleva. Tag med mobilen!

Annika Hjalmarsson

Lekar i Klockbolet Nationaldagen 2015.         Foto: Sölve Hjalmarsson

Litterära Stigen Nationaldagen 2014.              Foto: Jan-Erik Fransson
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Golden Slipper Camp
Ett guldkantat äventyr, anno 1971

Livet ger oss många guldkantade tillfällen. Oväntat hörs 
en melodi, som går rakt in i hjärtat. En värld av glada 
minnen välver upp inombords. Årstidens växlingar får 
mig att stuva undan shorts och sommarkjol. Nu blir 
dessa plagg åter så värdefulla, när solen, den guldkantade 
sommarsolen, kommer tillbaka. Den första vårblomman, 
så välkommen. Tänk, det är ett år sedan sist jag plockade 
den. En kär röst i andra änden av tråden, när jag lyfter 
på luren. 

Äntligen städas en bortglömd vrå och dolda skatter dyker upp; 
barnteckningen, födelsedagskortet, bortglömda fotografier 
och älsklingsnovellen, som redan lästs fram och baklänges. 
Guldkant!

Längst bak i pärmen finner jag dokumentet från Golden 
Slipper Camp. "To Whom it may Concern", är överskriften. 
Det betyder ungefär: "Till vem det än månde angå". Där 
finns bekräftelsen på min (guldkantade) vistelse i USA, 50 år 
tillbaka i tiden.

Det hela började med en liten notis på anslagstavlan i Växjö Lä-
rarhögskolas entré våren 1971. De flesta tentorna var avklarade. 
Examen stundade. Framtiden låg öppen. Då föll min blick på 
notisen: "Lärare sökes till sommarskola i Pennsylvania, USA".

Efter diverse uttagningar, finner jag mig redan i juni, strax efter 
examensdagen, i färd med att packa. Efter allt jag hört under 
hela min uppväxt, om Amerika, förväntar jag mig det bästa. 
Sparbanksboken blir i stort sett tömd. Pengarna ska räckta till 
resan och åter. Löfte om fri mat och logi under vistelsen ger 
trygghet. Dessutom en fri resa i landet efter avslutat lärarjobb 
i Amerika. Den ska få bli guldkantad.

I fotoalbumet ser jag hur tre kvinnor står på perrongen. De 
vinkar av mig, när tåget lämnar Emmaboda station. Det är mor 
min, faster min och äldsta kusinen.

Äventyret kan börja!

Tåget gick till Amsterdam, där flera lärarkamrater anslöt. Det 
blev sedan flyg via Island, till New York. Första chocken kom 
redan vid landstigningen på Kennedy Airport.

Det var en temperatur av 40 grader C, som mötte oss. En obe-
skrivlig hetta! Att få på sig skorna där och då var helt omöjligt. 
Fötterna hade svullnat.  Asfalten brände verkligen. Aj!

Men New York levererade! Vilken underbar stad!" Här vill jag 
leva och bo". Så var min fulla övertygelse, när vi under några 
dagar befann oss i staden. Utsikten från hotellets övre balkong, 
sent om kvällen, var hänförande. Alla dofter, allt myllrande 
folkliv, alla glada engelska tillrop; äntligen får jag själv använda 
mina språkkunskaper. Vart man vände sig hördes: "Darling!", 
"Honey!" "Angie!"

Central Park, vilken oas i miljonstaden.

Ingen vi mötte hade dock hört talas om Sverige. Knappast 
Sweden heller, utan möjligen Schweiz, Skandinavien och 
Norge. Men vad gjorde det?

Att i sakta mak färdas i en liten öppen båt, sent om kvällen, och 
möta den upplysta Frihetsgudinnan i hamnen, var en upplevelse 
i sig. Kvällen var varm, kolsvart, och helt vindstilla. Ljuset från 
alla skyskrapor speglade sig i det mörka vattnet.

Den berömda statyn gjorde verkligen ett outplånligt intryck. 
Hon tycks vara minst lika aktuell nu som då, välkomnande var 
och en på ett oförglömligt sätt.

Resans mål var dock Stroudsburg, två timmars bussresa norr 
om Philadelphia.

Där ligger ännu i denna 
dag Campen, som skulle 
bli min arbetsplats un-
der den sommaren och 
hösten. Lägret var spe-
ciellt ägnat judiska barn 
från mindre bemedlade 
familjer. Dessa barn var 
dock högst pigga och 
glada, och verkade allt 
annat än "medellösa". Jag 
såg en mängd alerta och 
charmiga 9–12 åringar, 
som klarade av sin som-
marskola med bravur.

Inga föräldrabesök tilläts. Dagarna var schemalagda med ut-
omhuslektioner och aktiviteter, simning i poolen framför allt. 
Men även trädgårdslära, teater, lek och dans fanns på schemat.

Sju elever tilldelades varje lärare. Matsalen rymde 25 runda bord 
à åtta personer, alltså varje elevgrupp med lärare. Det blir hela 
200 personer, minst, i matsalen. Ända var det verkligen matro, 
och trevnad för alla.

Man tävlade om att få ha blomvasen, den enda, på just sitt bord 
varje ny vecka. Det gällde då att föra sig, och bete sig fint. I så 
fall kunde man vinna veckans vas! Vilken ynnest!

Så fort rektorn ställde sig upp och gav tecken, tystnade allt 
småprat. Det blev ofattbart tyst inom fem röda sekunder! Man 
kunde hört en knappnål falla! 

Men när någon ledare 
tog fram gitarren, efter 
maten, så kunde vartenda 
barn alla sångerna utan-
till; sånger som sjöngs 
unisont. Alla sjöng med. 
Sångarglädjen infann 
sig omedelbart och ver-
kade helt genuin. Detta 
gav mig ett bestående 
intryck.
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Ja, skärpan hos eleverna överraskade mig stort.

Vad som dock gjorde mig fundersam, var lotteriet, som åter-
kom allt som oftast, efter mat och sångstund. Fram togs en 
tombola, en sån där gammaldags, som vevas runt och öppnas 
med en lucka. Något barn kallades fram, för att dra dagens två 
"vinstlotter". Så ställde sig "vinnarna" upp och gick därefter 
slokörade ut ur matsalen. Efter det syntes de inte till mer.

Vinnarna var alltid unga män. En dag måste jag fråga: "Varför 
är det bara manliga vinnare?"

Svaret slår mig, som ett piskrapp: "Jo, det är så de blir uttagna 
till Vietnamkriget. Genom lottning." Dessa unga, raska pojkar 
lyckades alltså inte gömma sig på lägret och på så sätt und-
komma kriget i Vietnam. Det var en sorglig upptäckt. Särskilt 
som jag hade lärt känna flera av dem, inte minst när de spelade 
gitarr och sjöng vid lägerelden om kvällarna.

Omfattningen av kriget och alla dess fasor kändes jag emel-
lertid inte till på den tiden. Mina studier hade pekat åt ett helt 
annat håll.

Ett kärt minne är när rektorn inför oss alla efter maten, pålyser 
tystnad. "Vi har fått långväga besök idag." Detta var ju ovanligt, 
eftersom inga egentliga besök tilläts.

Vem månde det vara? Döm om min förvåning, när min bror 
och kusinen från Sandviken uppenbarar sig i dörröppningen! 
Stort jubel! Det var knappt, att jag visste, att även de två gjor-
de "Eriksgata" over there, denna sommar år 1971. Vi fick en 
stunds samvaro den eftermiddagen.

Eriksgata, ja. Efter lägertiden och arbetet där på Campen, 
erbjöd arrangören ett antal fria resor, för oss att välja bland. 
Varje sådan resa verkade spännande och rolig. Ändå blev det 
inget av alternativen, som slutligen antogs.

Väl åter på hotellet i New York smiddes helt andra planer. Vi 
var åtta lärare som återsågs där, efter våra olika sommarjobb. 
En av dem, förresten en polis från Stockholm, kom med det 
geniala förslaget att vi själva skulle ordna den ultimata resan, 
alla kategorier. Varför inte ta alla våra pengapåsar och slå ihop 
dem i stället?

Sagt och gjort! Med gott om pengar och en hyrd Land Rover 
startade så vår guldkantade färd genom staterna. Reslust och 
självförtroende fattades minsann inte! Från New York gick 
färden söderut. Washington med Vita Huset, Virginia, North 
och South Carolina. Atlanta var en stad jag minns med glädje.

Florida med Jacksonville och Miami var på den tiden fullt med 
pensionärer. Tyckte vi. Resan fortsatte alltså utefter Mexikanska 
Golfen. Städer som New Orleans och Houston gav bestående 
goda minnen. Vädret var fortfarande i september som svensk 
sommar. Om vi inte fann något Motell utefter vägen, så slog 
vi helt sonika upp våra tält för natten, där vi fann lämpligt.

När vi nådde El Paso i New Mexico, blev längtan att ta oss in i 
Mexiko för stor. Det skulle vi kanske inte gjort. Efter alla dygn 
på resande fot, var pojkarna riktigt skäggprydda med vildvuxet 
hår. Vi flickor var inte längre helt välkammade vi heller. När 
duschade vi oss senast, förresten?

Gränspolisen anade oråd. Var vi skumma, halvkriminella ut-
länningar? Det såg nästan så ut. 

De tog ifrån oss våra pass. Så satt vi där vi satt. Rätt så molokna 
var vi också. Det kändes som evigheter, när vi bara satt där 
och väntade och väntade.

Slutligen, och det tog verkligen riktigt länge, bestämde man 
sig för att låta oss passera gränsen. Då var det inte lika roligt, 
att besök landet. Efter endast en kortare färd över gränsen till 
Mexiko, där vi genast möttes av armod och nästan misär, tog 
vi oss tillbaka till El Paso. Så där ja!

Tiden började nu göra sig påmind. Att hinna med Kalifornien 
också skulle visa sig bli för svårt. Valet föll på Arizona, Colo-
rado och Klippiga bergen. Grand Canyon lämnade outplånliga 
spår, liksom Staden Denver. Hösten hade börjat sitt intåg bland 
bergen och färgat naturen i underbara, brinnande höstfärger. 
Det var olikt allt jag tidigare sett.

Yellowstone Nationalpark blev också ett äventyr i sig.

Där mitt på vägen dyker allt som oftast björnar och annat 
vilt upp framför bilen. Här gäller att inte få motorstopp. Det 
kändes också lite osäkert att tälta uppe bland bergen. Skulle 
stora nallebjörn hitta oss? Vi fick tömma alla våra fickor på 
sötsaker den kvällen.

Färden gick nu vidare österut; Nebraska, Iowa och till Chica-
go. Från Detroit tog vi en liten avstickare till Canada för att 
se Niagara Fallen vid Buffalo. Eftersom endast några av oss 
hade internationellt körkort, så fick jag köra Land Rovern en 
hel del. Det gick ju bra på landsvägar. Vägnätet var och är helt 
fantastiskt över hela kontinenten.

Men plötsligt närmade man sig en stad och trafiken tätnade. 
Gatan blev snabbt åttafilig. Då var det skönt med en bra kart-
läsare. Polisen, nämligen! Han var dock den som körde mest 
av oss alla.

En gång höll det på att krångla till sig riktigt. Chauffören, och 
det var inte jag den gången, körde bra mycket för fort. En 
tjutande polisbil dök upp från ingenstans och hejdade oss. Nu 
var goda råd dyra. Beroende på i vilken stat man befinner sig, 
är hastigheterna olika i USA. Att bilen gått alldeles för fort, 
var dock ett faktum.

Men tänk, vår chaufför som ju själv var polis, visade nu upp 
sin polisbricka (!). I ett huj sågs deras polisbil försvinna. Vad 
det stod på den brickan, vet jag inte än i denna dag. Något 
som imponerade på den inhemska kåren lär det dock ha varit. 

Lättade fortsatte vi färden mot New York och vårt hotell. 
Strax var det så dags att återlämna bilen, sova ut och ta flyget 
direkt till Kastrup.

Tänk, att det nu gått nästan precis 50 år sedan min resa till 
Amerika. Om jag då vetat att professor Amandus Johnson 
fortfarande levde i Philadelphia, borde jag ha gett mig till känna. 

Han besökte ju mitt föräldrahem tio år tidigare, ett besök han 
satte verkligt stort värde på. 

Själv inser jag nu, att jag faktiskt inte rest så mycket efter denna 
"redia utflykt". Kanske fick jag upplevelser nog. Ett vet jag 
dock. Min resa gav mig oförglömliga minnen, minnen som 
ger guldkant ännu idag efter 50 år.

Angela Fransson
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Livet på landet
Det var en gång för inte så förskräckligt länge sedan fak-
tiskt, då mer eller mindre alla levde på självhushållning 
på ett eller annat sätt. 

Vissa hade det gott ställt och hade stora egendomar, där till 
och med arbetskraft behövdes. Andra hade mindre, kanske 
inte så fördelaktiga jordplättar att odla på. Många hade inga 
möjligheter alls att odla pga brist på odlingsbar mark tex 
backstugusittarna.  De fick oftast jobba på någon större gård 
i utbyte för mat och bostad. 

Alla hade det gemensamt, att de levde på det jorden gav. Vissa 
år rikligt, andra år väldigt sparsamt. Det var inget enkelt liv. 
En anledning till att så många lämnade Sverige för ett tänkt 
bättre liv i Amerika. Emigrationen har sina rötter i den karga 
jorden som vissa år inte ens gav så mycket att det räckte för 
att överleva. Men de kunde också glädjas, de var också lyckliga 
över det lilla med glimten i ögat.

Undan för undan blev förutsättningarna bättre och bättre, 
i samband med förändrade odlingsmetoder. Kanske inte så 
mycket bättre, men lite i alla fall. 

Det småskaliga jordbruket präglade landet. En kombination 
av djurhållning, skogsbruk och jordbruk gav alla en trygghet 
för överlevnad. Djuren användes ofta som arbetsredskap, eller 
som mat. Bonden var angelägen att djuren mådde bra, då en 
välhållen häst hade mer att ge, liksom en välmående ko eller 
hönsen som kunde ströva fria. Den organiska gödseln var 
oundviklig för att göra jorden odlingsbar och hade stort värde. 
En symbios som dagens jordbruk delvis verkar ha glömt. 

Tänk vad vi ser så fort vi ger oss av med bilen? Gigantiska 
monokulturer som kräver maskinkraft. Grödor som kräver 
konstbevattning. Odlingsmetoder som oftast är sammankopp-
lade med konstgödsling och besprutning med gifter. Så långt 
från det naturliga. Visserligen så dyker det upp ekogårdar, 
men det är alldeles för få och det finns exempel på tvivelaktiga 
odlingsmetoder. Med handen på hjärtat – hur många av oss 
kollar vad vi stoppar i oss? Varor vi köper innehåller sällan 
mindre en fem tillsatser. Så kallade E-nummer. Många av dom 
inte så hälsofrämjande, andra bevisligen cancerframkallande.

Och så det där med matsvinnet. Statistiken visar tydligt att vi 
i Sverige slänger en tredjedel av all mat som produceras eller 
framställs. Först så tjänar vi, på ett eller annat sätt, ihop våra 
pengar, går till affären, handlar mat för att sedan slänga en 
tredjedel av den. Världen är konstig tycker jag. 

Alla dessa tankar samtidigt och att vi kommer från familjer som 
odlade sin mat på traditionellt vis resulterade i vårt vägval. Vi 
blev helt enkelt trötta och besvikna på det sättet vi i allmänhet 
lever på i samhället idag. Det växte fram undan för undan, men 
det krävs beslutsamhet för att man ska kunna lämna det djupt 
uppkörda hjulspåret. Det är mycket som ska offras för att 
resultat ska kunna uppnås. Det är inte en dans på rosor! Svett 
och besvikelse om vart annat, mycket jobb, mycket lärande 
och en hel del experimenterande. Men den dagen då vi ser 
resultatet, då kommer glädjen! Smaken av äggen man plockar 
från verkligen lyckliga hönor, eller nyskördade grönsaker och 
frukt. Obeskrivlig. Vetskapen då man äter en hel middag av 
det egna. Ja, den är härlig. 

Ja, vi gjorde det. Eller rättare sagt har börjat. Receptet? En 
stor hög gödseljord, en hel del planering och lite tur. Vädrets 
makter har också lite att säga till om. Och så, just det, en del 
jobb krävs det också. Vi vet att vissa tycker vi blivit lite tokiga. 
Men det bjuder vi på och njuter av våra händers arbete dagen 
när det skördas det ena eller det andra. Utan tillsatser, utan 
besprutning med organisk gödning. Bara naturligt. På det viset 
ger vi också tillbaka något till naturen. Inte bara tar. Smaken 
av de egna jordgubbarna är ändå oslagbara. 

Man ska inte sticka under stolen med att den sorters frihet 
vi känner helt enkelt är obetalbar. I nära släktskapet hade vi 
inte en utan två bönder och vi kommer ihåg när de uttryckte 
sig att de inte kunde tänka sig någon annan sysselsättning. De 
var lyckliga bland djuren eller när de satt på sina traktorer. De 
steg upp före alla andra varje dag året om i alla väder. Att hitta 
glädjen i det man gör. Det är vad det handlar om. Att leva enkelt 
är ingenting att skämmas för. Vi valde det själva och vi trivs 
med det. Och tänker fortsätta med vårt småskaliga jordbruk 
för vår egen skull. Med glimten i ögat!

Andreas GaramiVår trädgård augusti 2020.

Elsa Olofsson, Evas mormor, med hästen Brunte, runt slutet av 
50-talet.
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Mot självhushållning
Det hade vuxit fram en tanke om att det kanske kunde 
vara möjligt att leva mer naturligt, att leva på mindre 
och av vad vi själva kan producera. Tänk att få börja 
odla, att utforma trädgården till en vacker och produktiv 
odlingsträdgård. Det var en dröm.

Jag och min man, Andreas hade diskuterat detta under en längre 
tid, att man egentligen skulle försöka leva mer med naturen, 
som man gjorde förr och inte bidra till miljöförstöringen. Att 
kunna minska ner på vår påverkan på miljön, kanske kunna 
bidra till att det förbättras i stället. Med odling av ekologiska 
råvaror och inte konsumera så mycket. Vi hade redan hönor, 
så egna ägg var vi redan självförsörjande på och även på 
kycklingkött.

Ja så nu har vi börjat om, kan man säga, en nystart i livet med 
fokus på odling och självhushållning. Januari 2020 lämnade jag 
över vandrarhemmets nycklar till min efterträdare Sissi, och 
började genast förberedelserna inför odlingssäsongen. 

Vi fick hittransporterat en stor hög gammal kogödsel till vår 
tomt. Det såg förskräckligt ut här utanför med den stora högen 
mitt framför huset. Men efter många timmars slit med skyffel 
och skottkärra så försvann den sakteliga. Redan i januari kunde 
vi gräva i jorden för att göra odlingsland, det var inte fruset, 
utan härligt väder att jobba i. En del land gjordes på traditio-
nellt vis, genom att gräva och vända upp grässvålen upp och 
ner och gödsel på det. På andra ställen gjordes bäddar genom 
”no dig” metoden, kartonger, tidningspapper och dylikt lades 
direkt på gräsmattan och sedan fylldes det på med kompost, 
organiskt material och gödseljorden. 

Jag hade under vintern läst på och kollat videor på Youtube om 
att anlägga trädgård. Fick också flera odlingsböcker i julklapp 
t ex om permakulturodling som jag verkligen är inspirerad av. 
Permakultur handlar om att planera trädgården och var man 
odlar vad efter trädgårdens förutsättningar. Att man utnyttjar 
trädgårdens läge på bästa sätt och att man samodlar växter 
som gynnar varandra.

Vi var inte helt nybörjare vad gäller odling, vi har odlat lite 
tidigare men under åren som vandrarhemsvärdar fanns det 

ingen tid för trädgårdsarbete under sommaren. Vi har också 
haft mycket med oss från vår uppväxt, våra föräldrar har alltid 
odlat, nästan alla grönsaker, potatis m.m. till hushållsbehovet. 
Som barn fick vi hjälpa till att så, gallra, rensa och skörda. Jag 
har ett tydligt minne av när mamma och jag, när jag var i 8-9 
årsåldern, gallrade morötter och min lillasyster satt i kanten av 
landet och lekte med daggmaskar. 

Förr var nästan alla här på landsbygden självhushållare. Man 
odlade så mycket man kunde. Man hade djur för hushållsbehov, 
någon häst som kunde dra vagnen, jobba i skogen och plöja 
åkern, några grisar för kött, ett par kor som gav mjölk, hönor 
för ägg och kött. De hade ett hårt liv, men jag tror de var lyckliga 
och slapp stressen som många lider av idag. 

Jag är stolt över att ha vågat ta steget och försöka leva lite mer 
som de gjorde. Leva på mindre och försöka producera det 
mesta av det vi äter själva. Att kunna vila på vintern och jobba 
mer under de ljusa månaderna, det passar mig bra. Tillbaka 
till rötterna!

Under 2020 har vi jobbat hårt med att börja odla så mycket 
grönsaker som möjligt i vår trädgård. Det blev rätt lyckat med 
ärtor, brytbönor, rotpersilja, rödbetor, tomater, paprika och 
kålsorter som blomkål, broccoli, grönkål, spetskål, vitkål och 
kryddväxter. Vi kunde t ex göra ca 30 kg surkål.

Eva med det största kålhuvudet på över 3 kg.

Vår trädgård sommaren 2020.

Hönorna hjälper till att bearbeta gödselhögen.
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Ja vi har kommit en bra bit på vägen med att kunnat producera 
en hel del mat till oss. Jag har börjat baka allt bröd vi äter och 
göra egen pasta. Vi har plockat svamp och bär, saftat och syltat, 
gjort ättiksinläggningar, mjölksyrat och gjort eget vin. Vi har 
också slaktat tupparna som blir för många. 

Vi har köpt närproducerat kött, lamm, gris och nöt. Vi har 
även rökt kött och gjort egen korv. Andreas har med sig den 
kunskapen från sina föräldrar. När vi måste handla, köper vi 
närproducerat och helst ekologiskt.

Nu har vi även byggt ett tunnelväxthus, för att lättare kunna 
odla tomater, paprika, gurka m.m. Växthusets stomme är 
gjort av gammalt virke vi hade hemma och av 3 st stommar 
till studsmattor, som vi fått gratis. Plasten har köpts in från 
Långasjö Växthus. Jag vill odla i pallkragar längs sidorna och 
i mitten planeras en aquaponic-odling, där tänker vi använda 
murarbaljor att fylla med småsten, som växterna sedan plan-
teras i. Vi kommer att pumpa upp vatten från vår trädgårds-
damm, och växterna kommer på så sätt få gödning av fiskarnas 
avföring. Samtidigt renas vattnet innan det rinner tillbaka till 
dammen. Hoppas på ett lyckat resultat. Vill ni fördjupa er i 
aquaponic-odling rekommenderar jag er ett besök hos Magnus 
och Malin på Ödevata.

Det är en speciell livsstil att vara självhushållare. Jag jobbar 
hemma på heltid och Andreas jobbar borta halvtid och lite 
emellanåt i sin firma. Vi tänker på att köpa så lite som möjligt, 
tillverka, laga och återvinna så mycket vi kan själva. Och att 
använda bilen så lite som möjligt. 

Denna livsstil kan man lugnt säga är guld värd, den ger verk-
ligen guldkant på tillvaron. Att kunna få leva så nära naturen, 
att kunna njuta av solen och regnet, att se djuren må bra, att se 
växterna gro och växa. Att kunna skörda, de goda grönsakerna 
från trädgården och veta att det vi äter är 100 % giftfritt, att 
kunna plocka in ägg varje dag från våra fina hönor. Att kunna 
äta kött med gott samvete för vi vet att djuren har haft det 
bra, att de haft ett lyckligt liv ute i det fria. Det tycker jag ger 
guldkant i livet. 

Eva Garami
Not
Ni som vill följa vad som händer i vår trädgård m.m. kan göra det på 
bloggen: www.motsjälvhushållning.se

Hemmagjorda godsaker.

Lite egenodlat.

Vår vindruvspergola.
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REKO-ring i Emmaboda
Du närmar dig Folkets Hus en onsdagskväll i mars och 
undrar “Var står de?”. Du ser inget liv, inga bilar, inga 
människor. Allt är mörkt, regnigt och kallt. Du ser den 
stora gatlyktan på parkeringen bakom Folkets Hus skina 
lite svagt och när du närmar dig så händer det plötsligt. 

– DÄR! utbrister du. Där måste det vara! Parkeringen är full 
med bilar, människor, öppna bakluckor, skåpbilar och det är 
mycket aktivitet. Emmabodabor med omnejd hämtar sina varor 
från lokala producenter och växlar några ord med varandra på 
behörigt Corona-säkert avstånd. 

Det lyser fint från den stora gatlyktan och du kan se att det 
finns producenter med härliga nybakta surdegsbröd från 
vedugn, surkål, grönbetesägg, äppelmust, lokalproducerade 
mejeriprodukter, lammkorv, honung, landgångar, kakor, härlig 
köttfärs från Angus-kor och frysta glada slaktade hönor och 
oj, oj, oj vad mycket fler grejer!

Vilken bra idé med REKO-ring 
för alla parter. Det betyder Re-
jäl Konsumtion och har blivit 
ett smidigt sätt för konsumen-
ter och producenter över hela 
landet att köpa närproducerade 
varor utan mellanhänder. 

Den första ringen startades i Grästorp 2016 och idag finns det 
ca 220 olika ringar i vårt avlånga land. Det är Hushållningssäll-
skapet som har fått i uppdrag av Jordbruksverket att "främjar 
uppstart och informera om REKO-ringar i hela landet. Sats-
ningen finansieras genom europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling".

Hur går det då till? Jo, en grupp producenter och konsumenter 
går ihop och bildar en Facebookgrupp och i den gruppen visar 
producenter, i sina inlägg, vad de kan erbjuda den aktuella 
omgången och vad det kostar, samt Swish-nummer. Konsu-
menterna svarar sedan på inlägget med att kommentera vad 
de vill beställa. 

När de har fått bekräftelse att varan finns så betalar de med 
Swish. Sedan är det bara att vänta till onsdagen och vara på plats 
kl 19.00 bakom Folkets Hus för utlämningen. Varan lämnas 
ut med ett tips om tillagning eller status på djuren från gården 
de kommer ifrån. Det är en schysst, trevlig och rättvis handel, 
men också lokal mat blandat med engagemang, förtroende och 
glädje, vilka också är ledord för REKO-ringen.

Vid Jossanscafe.se-bilen kan 
man t ex hämta surdegsbröd 
bakade med ekologiskt mjöl 
från en vedugn eldad med 
björkved. – Det är antiox-
idanter i askan från björk, 
berättar Jossan, som har sin 
gårdsbutik och café utanför 
Lessebo i Hässle by. Det 
blir extra nyttigt, säger hon 
och ler. 

Hon berättar också att den nya omgången med surkål står och 
“gottar” till sig i mjölksyrningskrukan, så nästa gång om 14 
dagar kan man beställa mer. Sedan tillägger hon att hon har 
en “HOT”-kryddning på gång med ingefära, vitlök och chili, 
som hon kanske ska tävla med i höst på SM i Mathantverk. 
Det gick ju så bra sist när hon fick silvermedalj. – Glöm inte 
att komma och fika i vår fina trädgård. Äppelblommorna slår 
snart ut, avslutar hon innan hon lämnar över kassen.

Utlämningen går snabbt och smidigt. Alla hämtar sina varor 
och går förväntansfulla hem med raska steg. Det är lite kallt 
och blåsigt ikväll. Vad gör väl det när man kan handla färsk, 
god och kärleksfullt producerad mat från lokala producenter.

Måste hålla utkik på Facebook efter nästa tillfälle över vad som 
erbjuds. Kanske blir det lite björksav eller tomatplantor? Det 
är ju snart vår ändå.

Josefine Müller

Not
Kommande utlämningar i 
Emmaboda:
19/5-21 kl.19.00
2/6-21 kl 19.00
16/6-21 kl 19.00
Här hittar du gruppen: face-
book.com>groups>REKO-ring Emmaboda.

Från utlämningen i Emmaboda.

Grönbeteshönor från Huset på kullen i Nybro.
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Vissefjärda Pall står pall – 
i Långasjö
I Barometern den 18 september förra året skriver Peter 
Lejon:  ”Vissefjärda Pall har i elfte timmen fått en ny 
ägare. Det nybildade bolaget Långasjö Trä AB köper 
verksamheten och all personal får behålla jobben.” Bilden 
nedan är tagen dagen innan, när överenskommelsen firas 
med ett glas bubbel. 

Att glädjen inte är lika stor i Vissefjärda kan man förstå. All 
verksamhet som läggs ner eller flyttas till annan ort påverkar 
ekonomin, men också den lokala självkänslan, identiteten. Det 
som länge varit en självklar del i vardagslivet blir plötsligt till 
historia, minnen - och besvikelse. PRO-föreningen i Vissefjärda 
skickar den 19 december 2020 ut ett informationsbrev om det 
gångna året, där detta kommer till uttryck.

”Tyvärr har verksamheten vid Pallfabriken upphört. Verksam-
heten har sålts till privat företagare och flyttats till Långasjö. 
Pallen töms på maskinpark och övrig inredning. Det har varit 
verksamhet i dessa lokaler under en 50-årsperiod… Kommu-
nen har gång på gång aviserat om nedläggning av ”Pallen” 
vilket under åren påverkat såväl orderingång samt skapat oro 
bland personalen. Något förlustbolag har inte denna verk-
samhet varit.

Möjligheten för personer med handikapp att ha ett jobb att 
gå till, en plats att vara på dagtid, har varit mycket värdefull. 
Antalet personer ur denna grupp har varierat under åren. Vad 
gör kommunen för denna grupp framledes?

Jag och många andra ortsbor kommer inte att glömma de 
kommunala åtgärder som nu innebär att Pallfabriken är borta.”

Visst, pallfabriken är borta - men samtidigt kvar – i grann-
socknen, några stenkast bort. Nästan helt intakt dessutom, vad 
gäller teknisk utrustning, tillverkning och personal. Om hur 
detta gick till berättar Kent "Kenne" Johansson, en av delägarna 
i det nybildade Långasjö Trä AB. Hans noggranna redogörelse 
utgör ett exempel på hur kontakter och förhandlingar kan 

se ut i en liten kommun som Emmaboda, där ekonomiska 
överväganden ofta går hand i hand med en ansvarskänsla för 
bygden och dess människor.

Gunnar Alsmark

Hur Vissefjärda Pall kom 
till Långasjö
Våren 2020 kunde man läsa i lokaltidningarna att Visse-
fjärda Pall som drevs av kommunägda Möjligheternas 
Hus, skulle säljas eller avvecklas, och det skulle vara 
klart till sommaren. Vid den tidpunkten var det ingen av 
den blivande ägartrion som hade en tanke på vad som 
skulle ske.

Månaderna gick och det var ganska tyst om utvecklingen runt 
pallfabriken nere i Vissefjärda. Det kom en notis tidigt på 
sommaren att man skjutit på nedläggningen fram till den 25 
september, men nåt annat kunde man inte utläsa.

Intressenter sökes
Första veckan i augusti så var jag nere på golfbanan i Visse-
fjärda och träffade där Stefan Nyström som är ordförande i 
Socialnämnden, och han frågade om jag med mitt kontaktnät 
i träbranschen visste någon som kunde vara intresserad av att 
köpa Vissefjärda Pall. Det var ett pris satt på verksamheten, 
och han berättade att det hade varit två intressenter men att 
bägge hade backat ur. Stefan var noga med att påtala att det 
var snabba besked som gällde, då nedläggningsdatumet inte 
gick att skjuta på fler gånger. De anställda hade blivit uppsagda 
från den 25 september. Jag bad honom skicka alla underlag, så 
skulle jag skicka runt till några som jag kunde tänka mig kanske 
vara intresserade. Senare på dagen så fick jag alla handlingar, 
och när jag läste igenom dem så vaknade en liten tanke i mitt 
huvud. Jag kontaktade Stefan och dubbelkollade med honom 
att alla uppgifter var som det var sagt, och han vidhöll att det 
var till salu för det pris som han uppgivit. 

Ska vi slå till?
Min arbetsgivare Wallnäs Timber AB hyr ett kontor av Brö-
derna Steens som ägs av kusinerna Pontus och Roger Steen, 

En skål för det nybildade aktiebolaget Långasjö Trä. Från vänster 
Stefan Nyström, ordförande i socialnämnden, Fatima Sigurd, vd för 
Möjligheternas hus och ägartrion Kent "Kenne" Johansson, Roger 
Steen och Pontus Steen.                                             Foto Peter Lejon

Arbetslaget på Långasjö Trä tillsammans med två av delägarna den 
26 Mars 2021. Från vänster Kent "Kenne" Johansson, Björn Mogren, 
Monica Magnusson, Svenja Lorke, Berner Nordström, Kent Johans-
son och Pontus Steen. Ledig den dagen var Monica Lundbeck.
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och Pontus driver där Steens Hyvleri. Vi hade bestämt att vi 
skulle träffas och grilla och ta några öl på lördagskvällen, och 
jag passade på att visa Pontus de papper jag fått av Stefan. 
Vi började skoja lite om att det borde vi köpa, och ju längre 
framåt kvällen vi kom, ju mer allvar blev det av det. Någon dag 
efter så var vi så långt framme i planerna att vi ringde Roger 
och presenterade förslaget. Han var positiv att hänga på idén, 
och efter att vi haft ett kort möte så bestämde vi att vi skulle 
försöka köpa verksamheten. 

Jag kontaktade produktionsansvarige Kent Johansson på 
söndagseftermiddagen, och jag förklarade kortfattat läget att 
vi eventuellt var intresserade, och han kom ner och öppnade 
så vi fick se lokalerna. 

När det var gjort så bestämdes att jag skulle kontakta Stefan 
och berätta att vi ville ha ett möte snarast, och att vi tre var 
intresserade av att köpa Vissefjärda Pall. Det mottogs med stor 
glädje och det bokades ett möte för att diskutera hur allt skulle 
gå till. I denna stund blev även VD på Möjligheternas Hus Fa-
tima Sigurd inkopplad, och hon blev sedan vår kontaktperson 
under resten av tiden fram till övertagandet. 

Bättre flytta till Långasjö
Ett första möte ordnades där vi tre fick träffa Stefan, Fatima 
och även Ivan Lindmark som är VD på EMFAB som ägde 
lokalerna i Vissefjärda. Under detta möte så förklarade vi 
för de övriga att om vi skulle kunna köpa verksamheten, så 
måste den flyttas till Långasjö där det fanns tomma lokaler på 
Bröderna Steens, som bättre skulle passa oss både vad gäller 
logistik samt underlätta att ha ”allt under ett tak” med alla 
andra praktiska fördelar som det ger. Vi kom överens om att 
övertagande skulle ske den 1 oktober, och det bokades nytt 
möte för avtalsskrivning. 

Vi är nu framme i slutet av augusti och det var mycket praktiska 
saker som var tvunget att ordnas och fixas med. Vi informe-
rade personalen att Vissefjärda Pall skulle leva vidare, men att 
vi skulle flytta maskiner och personal till Långasjö. Vi var lite 
oroliga hur de anställda skulle reagera över att behöva flytta, 
men de visade enbart positiva reaktioner då deras jobb nu var 
räddade. Vi bildade ett nytt bolag med namnet Långasjö Trä 
AB, och det tog lite längre tid än planerat så vi var färdiga för 
avtalsskrivning endast någon vecka innan den 25 september. 
Vi hade väldigt stor hjälp av Fatima och Möjligheternas hus 
första veckorna då de anställda skulle nyanställas med nya avtal, 
och det löste sig ganska smärtfritt. 

Full fart från början
I köpeavtalet var det överenskommet att all verksamhet, 
maskiner, personal och lösöre skulle vara borta till den 15 
december, så vi började tidigt med att planera hur lokalerna i 
Långasjö skulle anpassas för att allt skulle ställas på plats för 
bästa utnyttjande. Väggar fick plockas ner, och för att få plats 
med EUR pall linjen så var vi tvungna att bygga till för att kun-
na hantera ”pallstaplaren” och utmatningen av EUR pallarna. 
Under dessa första veckor efter övertagandet så körde vi full 
produktion och byggde upp ett lager på samtliga produkter, 
samt kapade fram material som vi kunde ha att börja produk-
tionen med i Långasjö då vi visste att flytten skulle ta ett antal 
veckor. Så snart vi började få klart den nya lokalen började vi 
med att flytta första maskinen där man tillverkar pallkragar 
och kringutrustningen på den. Efter några små finjusteringar 
så kom den i gång efter bara ca en vecka. Vi hade mycket stor 
hjälp av Christer Andersson som varit produktionsledare på 
Vissefjärda Pall i många år fram till pensionen några år tillbaka. 

Han hade bra koll på hur maskinerna skulle stå och vi utsåg 
honom till ansvarig för flytten så att Kent kunde fortsätta ihop 
med övrig personal med att producera in i det sista och börja 
städa tills sista maskinerna och materialet var flyttat. Nedmon-
tering av maskinerna samt flytt av dessa och allt övrigt material 
tog ca 3 veckor, och vi hann precis klara av att överlämna de 
tomma lokalerna till den 15 december som det var avtalat. Vi 
såg till att där fanns bränsle för uppvärmning fram till och med 
årsskiftet som utlovats. Vi fick även tillåtelse av EMFAB att ha 
kvar färdiga produkter i magasinen i Vissefjärda för utleverans 
tills lagret var tömt, vilket vi är mycket tacksamma för.  

Pallkragstillverkningen började som sagt att rulla på bra i ett 
tidigt stadium. Det tog längre tid att få i gång EUR-palltillverk-
ningen eftersom vi var tvungna att bygga om den befintliga 
linjen en hel del, och bygga till ett utrymme för att få plats 
med pallstaplaren. 

I februari så började vi testköra de första pallarna och efter 
lite småjusteringar så är den nu fullt redo för ny produktion. 
Den härliga och hela tiden positiva personalen anpassade sig 
väldigt snabbt till de nya lokalerna, och det faktum att de får 
åka en mil till jobbet varje dag verkar inte ha påverkat dem på 
något negativt sätt. 

Gamla pallfabriken i Vissefjärda.    Emmabodabygdens Arkivförening.

Monica Lundbeck har i drygt ett år jobbat på ”pallen”, på en halvtids 
praktikplats. Hon bor i Vissefjärda men valde precis som de andra 
i arbetslaget att följa med i flytten. Här ser vi henne i de ny, rymliga 
arbetslokalerna i Långasjö. Med tummen upp!    
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Gamla kunder och nya
Vi har under hela tiden haft tät kommunikation med våra 
befintliga kunder, samt att vi i den mån vi kunnat i dessa pan-
demitider försökt kontakta nya tänkbara kunder i närområdet. 
Detta slog väl ut och den befarade låga orderingången infann 
sig aldrig, utan vi har haft fullt upp från första stund att tillgo-
dose våra gamla och nya kunder med pallkragar och pallar i 
olika storlekar. Vi har till och med fått någon riktigt stor kund 
som mer eller mindre täckt upp den volymförlust vi fick när vi 
i starten fick besked att den största av kunderna tyvärr hittat 
andra leverantörer eftersom vi kom in i ett för sent skede. Det 
vi saknar idag är en större kund på våra EUR pallar. Vi är en 
av få tillverkare i Sverige som gör EUR pallar. Det är en stor 
konkurrens från utlandstillverkade EPAL som är godkända 
som ”Europa-pall” men inte har samma hållfasthets- samt 
certifieringskrav som EUR pallen. Det var bl a den produkten 
som den tappade stora kunden köpte av oss, och vi hoppas 
innerligt att vi får tillbaka dem nu när vi har kommit igång med 
produktionslinjen igen. 

Våra produkter
Produkter som vi tillverkar idag är EUR pall, halvpall, och 
specialpallar efter kunds önskemål. När det gäller pallkragar 
så är det då kragar som passar till alla våra pallar – eller efter 
kundens önskemål. 

Våra kragar kan man givetvis använda som odlingslådor vilket 
har blivit mycket populärt. Våra odlingskragar finns att köpa 
på Långasjö Växthus samt Idealskog i Vissefjärda. Det går 
även att köpa direkt från fabriken för samma pris, samt att vi 
kan erbjuda begagnade i olika prisklasser beroende på skick. 

Utöver dessa pallkragar så tillverkar vi förhöjningslämmar till 
släpvagnar efter måttbeställning. De är lätta att hantera och 

att lagra då de fungerar som 
en vanlig pallkrage som man 
helt enkelt bara trär på över 
släpvagnen och höjer läm-
men med 20 cm/st. Perfekt 
för löv, ris eller annat skrym-
mande saker. Vi har själva 
tagit fram en mindre mo-
dellpall med pallkrage som 
passar som presentartikel 
eller en liten fin blomlåda. 
Vi gör också jakttorn och 
trädgårdsbord med fasta 
bänkar mot beställning. 

Stort tack
I dag sysselsätter Långasjö Trä AB totalt 7 personer i produk-
tionen, men vi kommer inom kort försöka få någon ytterligare 
person till att börja hos oss. Vi har ett bra samarbete med 
kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, så 
vi ser positivt på möjligheten att kunna hjälpa någon som har 
svårt att hitta ett arbete att komma in i det idag tuffa klimat 
som råder på arbetsmarknaden. Vi har i skrivande stund drivit 
Långasjö Trä i ett halvår. Det har varit både med och motgångar 
bl a med en dyrare flytt än beräknat, men samtidigt ett bättre 
orderläge än vi hade trott. Personalen har varit helt otrolig och 
ställt upp med övertid när det behövts och det är ständiga skratt 
och skämt som hörs i fabriken, korridoren och lunchrummen. 
Glädjen över att vara en del i ett företag som mer eller mindre 
klockan fem i tolv såg till att dessa fantastiska människor fick 
behålla sina jobb väger upp alla jobbiga stunder då vi trott eller 
tänkt att det här kommer aldrig att lyckas. Får vi bara med oss 
några framtida kunder (gärna lokala) så ser vi mycket ljust på 
möjligheten att driva detta projekt i många år framöver. 

Långasjö Trä vill härmed tacka alla inblandade för all hjälp 
med att genomföra flytten. Framför allt våra fruar som stöttat 
oss och hjälpt till med allt från städning, flytta saker, tillverka 
pallar, kragar samt skött mycket av det administrativa jobbet vid 
övertagandet såsom fakturering, bokföring och lönehantering. 
Vår personal som med överhängande hot om uppsägningar tog 
allt på ett positivt sätt och såg till att produktion och städning 
sköttes under tiden vi flyttade saker när allt var mer eller min-
dre kaotiskt vissa stunder. Vi är också enormt tacksamma för 
den vänlighet som Christian Johansson, nuvarande ägare till 
gamla Dackebuss lokalerna, visade då vi fick låna deras lastbil 
i tid och otid så vi kunde sköta flytten av övrigt material och 
mindre maskiner på kvällar och helger när det passade oss. Vi 
vill också tacka EMFAB och Möjligheternas hus för hjälpen 
och stödet vi fått vid och efter övertagandet, och vi hoppas 
på fortsatt gott samarbete i framtiden. 

Kent "Kenne" Johansson

Att vara en del av samhället

Christer Andersson, idag pensionär, började jobba på 
Vissefjärda Pall redan i början av 1980-talet. När det blev 
tal om att flytta över verksamheten till Långasjö kom hans 
långa erfarenhet till stor hjälp. Både tekniskt, praktiskt 
och vad gäller personalen. 

Det första året i Vissefjärda, 1980, jobbade Christer på Vård-
hemmet i Bussamåla, en bit öster om Vissefjärda. Det hade 
tidigare varit ålderdomshem men blev i början av 1960-talet 
”vårdanstalt för förståndshandikappade män, allmänt kallade 
”pojkarna”. I samband med detta byggdes huset till och 1969 
uppfördes en ny byggnad, kallat Annexet för terapilokaler. 
Vårdhemmet stängdes omkring 1987 och fastigheten fungerade 
under några år i början av 1990-talet som flyktingförläggning.”

Christer berättar att Vissefjärda Pall gav omsorgstagande möj-
lighet att jobba för en habiliteringsersättning, ett slags flitpeng. 

EUR-pall med Pontus och Kenne.                     Foto Gunnar Alsmark

Påskliljor i minipall.                          
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På så sätt kunde de dryga ut sin förtidspension och samtidigt få 
ett mer meningsfullt arbete med struktur och arbetskamrater. 

Den synen är än mer utvecklad idag. Genom LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, är det kommunens 
ansvar att följa upp vilka som kan få stödinsatser och därefter 
anpassa dessa till mottagarnas individuella behov ”för att stärka 
deras förmåga att leva ett självständigt liv” (LSS 2005:125). 

De som jobbar här, säger Christer, behöver inte komma varje 
dag om de känner att de inte riktigt orkar. Men alla gör det så 
mycket de bara kan, eftersom de gillar gemenskapen och de 
rutiner ett fast arbete skapar. De är väldigt lojala och duktiga. 
Om du vill kan du prata med ett par av dem.

Svenja Lorke är 27 år, yngst i arbetslaget. Hon växte upp i 
Eriksmåla men är född i Berlin. Där bodde hon i fyra år innan 
hennes föräldrar flyttade till Sverige. 

De sökte tystnad och skog, som så många andra som flyttar till 
små orter i Småland. Tyska är mitt modersmål och det språk jag 
pratar hemma i familjen, säger Svenja. Jag har en äldre syster 
och två yngre bröder. När jag gick i skolan var jag intresserad 
av eget hantverk, dvs. jag tyckte om att borra, spika och så. 
Jag fick också lära mig att en hel del om motorcyklar. Det var 
roligt att skruva. 

Som vuxen har Svenja bott i Emmaboda, även när hon arbetade 
på Vissefjärda pall. Då som nu stod färdtjänst för transporten 
till och från arbetet. Flera gånger säger Svenja hur tacksam 
hon är för att Långasjö Trä tagit över pallfabriken. Arbetsti-
den är också bra, från klockan 9 till 15. Det gör att jag orkar 
med jobbet. Jag gör mest pallkragar. Lägger beslag, står vid 
pallmaskinen och annat. Jag trivs här.

Om Svenja är i början av sitt arbetsliv, så ska Berner Nordström, 
64 år gammal, snart pensioneras. Under sitt långa yrkesliv har 
han jobbat med lite av varje, något han gärna berättar om. Jag 
kommer från Kallemåla, en liten by nordväst om Gullabo. Där 
bodde vi på en liten gård, hade höns. Under skoltiden hjälpte 
jag till hos en bonde ibland, med djuren. Han kunde ringa på 
kvällen när han behövde hjälp. Jag gick på Vasaskolan i Kalmar. 
Efter det fick jag jobb hos Åke Mattsson i Gullabo där jag var 
i tre år. Gjorde lastpallar, som vi spikade ihop för hand. Sedan 
arbetade jag hos Kenneth i Torshult, tre år därmed. Kommer 
inte ihåg hans efternamn, men jag gjorde träskobottnar. Efter 
det flyttade jag till Emmaboda, blev anställd hos Samhall. Där 
polerade jag spisluckor till kakelugnar i 26 år. Efter det blev det 
jobb hos en bonde i Broakulla. Mockade gödsel, röjde skog. 
Det blev tio år där. 

Sedan kom jag till ”pall i Vissefjärda” där jag var kvar till ned-
läggningen i höstas. Och nu är jag här den sista tiden innan 
jag slutar. Det blir bra. Jag har artros i höfterna och har fått en 
järnbit och en plastkåpa inopererad. Gick länge med kryckor. 
Innan var jag gärna ute och dansade. På Sandra i Kalmar, nere 
i Ronnebybrunn. Det har jag inte gjort på ett tag. Men det 
hoppas jag kunna göra igen.

Gunnar Alsmark

Svenja Lorke lägger beslag i pallkragsmaskinen. 

Berner Nordström i fikarummet.

Christer Andersson. Bilden är tagen vid firandet av Vissefjär-
da Palls 50-årsjubileum 2018.     Foto Emmaboda kommun.
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Några levnadsöden i 
Långasjö socken
Daniel Dristig

De första åren och soldattiden
Daniel föddes som fjärde och sista barnet 1767 på gården 
Fagereke Fösingsgård i Hovmantorp.

Familjen tycks ha flyttat därifrån redan när Daniel var tre år. 
Fadern var Anders Svensson och Daniel blir Daniel Andersson.

Nästa gång vi möter honom är när han mönstrar 1778–79 för 
att bli indelt soldat i Kronobergs regemente. Han blir antagen 
och får roten Slätthult Södergård sig tilldelad. Daniel Anders-
son blir soldaten Daniel Dristig.

Detta namn skall sedan följa honom resten av livet. I rullorna 
står det att han är 6 fot och1/4 tum eller ca 183 cm. En lång 
och ståtlig knekt alltså, som väl klarade gränsen på 166 cm för 
att bli antagen.

Vid mönstringen 1806 får han dock avsked efter drygt 15 års 
tjänst. En skada i benet, som han ådragit sig i läger, gör honom 
obrukbar för vidare tjänst i soldatyrket. Tjänstgöringstiden är 
för kort för att han skulle få pension. Han lämnar soldattorpet 
och börjar ett nytt liv. Först som backstugusittare och sedan 
som torpare i Tjockeboda och sedan i Bredalycke.

Tjockeboda 1808–1839
Under sin tid som soldat i Slätthult har Daniel bildat familj. 
Han har gift sig med den två år yngre Kjerstin Olsdotter och 
i soldattorpet föds också deras två barn: dottern Catharina 
1795 och sonen Anders Petter 1803. Det blir dottern som så 
småningom skall föra Daniels arv vidare medan sonen för-
svinner ur vår historia. Med sin hustru lever Daniel ända fram 
till hennes död 1850. Daniel skall komma att överleva henne 
med bara drygt ett halvt år. Kyrkböckerna berättar inte när 
äktenskapet ingåtts, men vi kan nog sluta oss till att de hann 
fira sitt guldbröllop.

När Daniel med familj kommer till Tjockeboda 1808 var han 
41 år. Trots sitt skadade ben har han lämnat efter sig en rad 
avtryck. På vår hemsida, sidan Västra Löftens torp och backstugor 
har vi dokumenterat flera av dessa. Torpet, som han nu döper 
till Danielsbäck, är det enda i den lilla byn förutom ett soldat-
torp. Annars tycks byn bara bestå av två gårdar. Knektroten 

delades mellan Tjockeboda och Koppekull i Långasjö.

Det främsta minnesmärket efter Daniel Dristig är den vackert 
stensatta jordkällaren, som ligger blott 20 meter från torpgrun-
den. Det är inte alldeles enkelt att knyta denna till Daniel. För 
det första kan den vara uppförd före hans tid. För det andra är 
ett alltför omfattande arbete för en ensam. Kanhända är Daniel 
tillsammans med de andra byborna ansvariga för bygget. Det 
kan heller inte uteslutas att de kringliggande byarna Nickalycke 
och Bredalycke deltagit i uppförandet.

Två andra fornlämningar kan eventuellt knytas till Daniel 
Dristig. I Tjockeboda finns en tjärdal som är avfotograferad 
på sidan Kolbottnar, kolgropar och tjärdalar. Det var inte ovanligt 
att torparna för sin försörjning hjälpte byborna med kolning 
och tjärframställning. Ett tredje fornminne med en tänkbar an-
knytning till Daniel Dristig är den linugn eller kanske fiskrökeri 
som finns på torpet Sjöholmen nära Tjockeboda.

För sin och familjens försörjning var torparen ofta tvungen 
till bisysslor som kolning och fiske. 

1812 flyttar den endast 17 år gamla dottern till Linneryd, där 
hon gifter sig med indelte soldaten Peter Swart på Hvitahults 
soldattorp. Paret skall komma att få inte mindre än elva barn. 
Två av dessa, Lena Kajsa född 1820 och Anders född 1824, 
flyttad 1832 in hos morfar och mormor i Tjockeboda. An-
tagligen blev soldattorpet i Linneryd för litet för den snabbt 
växande barnaskaran.  Resten av familjen skulle senare följa 
efter, men nu till det nya torpet i Bredalycke.

Bredalycke 1839–1851
Varför Daniel Dristig med familj väljer att bryta upp från Tjock-
eboda efter mer än 30 år vet vi inte.  Vi vet att han 1837 köper 

Det nya Danielsbäck i Bredalycke.Källaren vid Danielsbäck i Tjockeboda.

Linugn eller fiskrökeri vid Sjöholmen.
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rätten att anlägga ett torp på gården Bredalycke Södergård 2:2 
för 1000   riksdaler av ägaren Carl Peter Carlsson. Vi har inte 
tillgång till torpkontraktet men förmodar att summan skulle 
erläggas med 20 riksdaler årligen under 50 år. 1000 riksdaler 
motsvarar i dagens penningvärde ca 325 000 kr. En ofantlig 
summa för en torpare.

Ett skäl till flytten kan ha varit att stugan i Tjockeboda blivit 
för liten. Daniel väljer att kalla det nya stället för Danielsbäck.

Sedan Daniel med familj flyttat in i det nybyggda huset 1839 
dröjer det inte länge förrän dottern Catharina med svärsonen 
Peter Swart och ytterligare 7 barn flyttar in. Peter Swart var nu 
gratialist och erhöll en årlig pension. Gratialisterna delades in 
i 4 klasser och ersättningen varierade mellan 36 riksdaler och 
8 riksdaler årligen.

Peter Swart dör 1847 58 år gammal och efterlämnar änka och 
11 barn. Samma år låter Daniel Dristig vid tinget i Ingelstad 
inteckna sitt torpkontrakt och för samtidigt över äganderätt 
till kontraktet till sin dotter.

Själv dör Daniel 1851 knappt ett halvt år efter sin makas död.

Dottern blir nu ensam på torpet med sina hemmavarande barn. 
Förmodligen får hon hjälp av de omyndiga barnens förmyndare 
Jonas Gummesson på granngården Bredalycke Norregård 1:8, 
Hamburg. Alldeles enkelt verkar inte livet ha varit. En dotter 
antecknas för lösdriveri och blev straffad för stöld.

Sista kapitlet i Danielsbäcks historia 
1859–1864
1859 gifter sig Catharinas dotter Ingrid Maria med Karl Magnus 
Karlsson. Denne blir nu brukare av Danielsbäck. Redan 1862 
flyttar paret till backstugan Högalund. Vi har tidigare mött 
dessa och deras barn under rubriken Återvändarna på sidan 
Några levnadsöden. De tre sönerna Johan August, Frans Aldo 
och Lorenz emigrerar alla till Nordamerika, men återvänder 
och har en viss framgång.

Den allra sista boende på Danielsbäck kom att bli förre soldaten 
Håkan Persson Klein med familj.  Deras tid på Danielsbäck 
blev kort. Redan 1864 återgår torpet till Södergård 2:2 och 
dess ägare Johannes Sällberg. Också denne möter vi på sidan 
Återvändarna.

Daniel Dristigs eftermäle
I bouppteckningen efter Daniel Dristig (Konga tingsrätt 
F11:37 sidan 1005) finns inga tillgångar sedan han överlåtit 
Danielsbäck på dottern.

Han framstår i vår beskrivning som en driftig och initiativrik 
man, som byggt sig två torp, odlat marken och kanske efter-
lämnat flera av de fornminnen vi dokumenterat.

Bilden störs dock av en anteckning i husförhörslängden för 
Ljuders socken AI:8 för åren 1831–1836 sidan 208. Prästen 
skriver ”Avskedad soldat. Male notus. 3. art.”

Prästen är förmodligen Carl Ulrik Colliander, som var kyr-
koherde i Långasjö mellan 1828–1840. 

I boken Kring Långasjö kyrka i sjuhundra år beskriver Jan Redin 
honom som en ofantlig och grov karl – han lär ha vägt över 
150 kilo. Han hade ett våldsamt temperament och blev 1826 
anmäld för uppvigling efter en provpredikan. Han frikändes 
dock av häradsrätten.

Kyrkoherdarna i Långasjö var också herdar i Ljuders försam-
ling, som var annexförsamling till Långsjö ända fram till 1921.

Vad betyder då Collianders anteckning? Male notus betyder 
illa känd eller beryktad. Frågan blir då vad kan ha förskaf-
fat Daniel Dristig detta omdöme? Vid husförhören ställdes 
grundläggande trosfrågor. Kanske har Daniels svar inte fallit 
den stränge prästen i smaken. ”3. art” kan möjligtvis syfta på 
en artikel i Luthers stora katekes som handlar om den Helige 
ande. Daniel var kanske fritänkare i religiösa frågor. Åkianena 
i Älmeboda och olika pietistiska rörelser hade ett visst fotfäste 
i denna del av Småland. Vi lär aldrig få något svar på frågan.

Förutom anteckningen om hans ryktbarhet har kyrkoherden 
ritat en treudd intill hans namn och i anmärkningskolumnen 
skrivit ”kan inte läsa utantill”.

Treudden förknippas vanligtvis med djävulen och är nog 
kyrkoherdens sätt att uttrycka sitt ogillande. Dristig tar emel-
lertid nattvarden regelbundet. Det är svårt att få ihop bilden 
av soldattorparen Dristig.

Kanske handlade det inte alls om religiösa frågor utan om helt 
världsliga ting. Colliander var en sträng nykterhetsivrare. Kan-
ske var Daniel begiven på starka drycker eller kanske brände 
han själv hemma på torpet, vilket vid tidpunkten var helt lagligt.

Ett är dock klart. Även om Daniel Dristigs namn bara förknip-
pas med två torp så lever idag folk i bygden, som är släkt med 
honom i rakt nedstigande led. Dottern Catharina hade som 
tidigare sagt 11 barn. Hennes dotter Ingrid Maria Petersdotter 
gifte sig med en av de återvändande bröderna från backstugan 
Högalund Frans Aldo Karlsson. En av deras döttrar är länken 
till dagens Långasjöbor.

Skogsarkeologerna i Långasjö
Lars Bengtsson

Foto Peter Frederiksen

Not
De kursiverade referenserna är till vår hemsida: 

www.historiska-nedslag-kring- loften2.webnode.se

Båtshaken hittades instucken bland stenarna i källaren vid Danielsbäck.
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Tankar om Guld eller 
Gud…
Ibland blir ju inte allt som vi vill. Det har väl den här 
eländiga pandemin lärt oss, om något. Att vi får leva livet 
på ett sätt som vi inte vill eller önskat. 

Jag ser ibland allt jag missar, kramarna med mamma, för hon 
är ju tokisolerad och lite väl ängslig. Tydligen är jag och barnen 
rena rama dödsfaran – så henne har vi knappt sett på ett års tid. 
Nu har hon fått spruta, 1 så snart börjar vi väl få träffa henne 
och få lov att krama om henne på riktigt. Saker jag upptäckt 
är en riktig guldkant i närvaron, under denna pandemin, på 
grund av saknad är (utan rangordning –för jag saknar ALLT) :

1. Att få träffa mamma som är + 78 år gammal (tänk att det 
skulle bli förbjudet.)

2. Att få lov att någon gång lämna hemmet och umgås med folk! 

3. Fira gudstjänster med människor utan begränsningar!

4. Ha kalas! (även barnkalas som är bland det värsta jag vet – 
jag har 4 barn) 

5. Tävlingar - alla dessa tomma helger utan barnens tävlingar 
är jättetråkiga.

6. Ha mina underbara svärisar (svärföräldrar) hemma + Mackes 
alla syskon/släktingar…

7. Att få lov att fika, umgås, och vara på platser nära folk! 

8. Att RESA!!!! Jag LÄNGTAR efter Asien, där är mitt 2:a 
hem. Så fort barnen och jag är vaccinerade och det är ok att 
resa så lyfter vi. Singapore, Kina, Korea och Japan och Indo-
nesien – vi kommer! 

9. Att träffa vänner – jag längtar efter människor!

10. Att få träna Ludde (hunden) mer och tävla honom!

11. Att gå på konsert! Och uppleva livemusik!

12. Att resa i jobbet och gå på en fysisk utbildning (ej digital). 
Jag är så trött på alla dessa digitala utbildningar och möten….

13. Att få samla alla medarbetare på en och samma plats, fika, 
ha en utbildningsdag/möte och bara kunna få möjlighet att 
göra vårt jobb utan att logga in på en digital plattform…

14. Möta församlingsbor utan 14 m distans…

Ser ni en gemensam nämnare…? Jag tror jag längtar efter och 
behöver möta människor. Vilket är något väldigt mänskligt. 
Vi behöver varandra. Vi behöver mänskligt kontakt och att 
få prata med någon, för att må bra. Vi människor är skapta 
för att leva i en kontext med varandra, och nu när vi ofrivilligt 
tvingas att leva i en tid av isolation och avstånd – så saknar vi 
gemenskap.  Vi behöver gemenskap med varandra, för att må 
bra och gemenskap med Gud.

Under den här pandemin har det varit uppenbart att vi saknat 
varandra – men också Gud. Att vi tillsammans behöver möta 
Gud – har blivit konkret. Vad betyder Luciagudstjänsten, van-
liga söndagsgudstjänsten eller kyrkkaffet – har blivit konkret. 
Vi kan själva, hemma, ha vår andaktsstund och bön. Vi kan 

ha en stund med gud och det är viktig – och bra. Men som 
Guds folk - är det viktigt att vi möter Gud tillsammans. Att vi 
upplever gudstjänster, ber, lovsjunger och lyssnar till Guds ord 
– tillsammans. Gud har inte gett gudstjänsten, gemenskapen 
med varandra och Honom, för intet. Det är viktigt för oss- att 
vi är tillsammans, växer och möts.

Det händer något med oss – när vi får lov att lära oss av var-
andra och av Gud. Vi behöver varandra för att överleva som 
Guds folk.

Att samlas som kyrka – att leva som en församling – det handlar 
om att dela liv och tro tillsammans. Att bara var ensam med 
Gud är gott, att be själv och att ha en egen andakt är värde-
fullt och uppbyggligt.  Men att vi tillsammans möts, tar del av 
Evangeliet, ber och får undervisning - det är stort och gör att 
vi växer och stärker gemenskapen med Gud och varandra. Det 
är att dela liv och tro. Det gör att vi orkar leva, och att vi mår 
bra. Det är ren hälsovård. 

”Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. Herrens stadgar 
är sanna, de är alla rättfärdiga, mer åtråvärda än guld, än rent 
guld i mängd, och sötare än honung, än självrunnen honung.” 
(Ps 19:10-11)

Att få ta emot av Gud – Guds ord, Guds välsignelse, Guds 
omsorg – det är Guld. Jag har så oerhört mycket att vara tack-
sam för inser jag under denna eländiga pandemi. Jag längtar 
så efter att få leva mitt vanliga liv och allt det som jag känner 
ger mitt liv lycka, guldkant och mening.

Och där stannar jag. I tanken och uppskattningen att jag nu, 
efter jättemånga månaders pandemi, av mig själv reflekterat 
och insett vad som ger mitt liv mening, guldkant och vad som 
är viktigt för mig. Det är stort, att få inse och se vad jag som 
människa längtar efter, uppskattar och behöver.  Visst är det 
sorgligt om vi behöver en pandemi, för att inse att människor 
och gemenskap med andra och Gud är viktigt? Jag visste det 
nog innan också. Men exakt hur tomt och tråkigt mitt liv skulle 
bli? Nej det visste jag inte. 

Innan pandemin skulle jag aldrig ens överväga att jag skulle 
kunna uppskatta att behöva ha ett st. Halloween barnkalas på 
en helg (jag brukar behöva ordna 2 stycken minst) , med x antal 
fruktansvärda plastiga partyattiraljer, spindelnät i lampan, skum 
belysning och låtsas dimma från ”häxkitteln”, fixa Halloween 
godis påsar (så de blir rättvisa – extremt mycket jobb),  att 
jag skulle tycka det vara skoj att ordna lekar som fruktsallad 
och ha dansstop i vardagsrummet med 12 stycken 9 åringar 
– jag  brukar tycka det är världens prövning. Jag brukar tycka 
jag förtjänar både det ena och det andra efter sådan extrem 
jobbig helg. 

Nu känns det som att jag aldrig kommer klaga över att jag 
behöver anordna barnkalas igen. Nu , och i framtiden kommer 
jag bara vara tacksam över att det är möjligt…

(iallafall tänker jag så nu – kanske ändrar jag mig om x antal 
månader och x antal kalas..)

Emmerly Hidling

präst i Emmaboda Pastorat ( och ibland i  Långasjö    …)
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Fototävling!
Har du någon fin bild av Långasjö kyrka? Eller någon snygg 
bild av kyrkogården? Vi har tänkt göra nya fina vykort som 
visar upp Långasjö kyrka eller kyrkogården, och vi vill väl-
digt gärna ha in bidrag till detta. Så har du någon fin bild 
av kyrkan eller kyrkogården, som du tror hade funkat fint 
som vykort – skicka in den till oss! Långasjö församlingsråd 
kommer välja ut ett par bilder som sedan trycks upp till 
vykort. De som tagit de bilder som blir vykort, får en liten 
vinst.    Så skicka in ditt bidrag till:

Emmerly.hidling@svenskakyrkan.se

Eller

Emmerly Hidling

Emmaboda Pastorat

Torggatan 26

361 30 Emmaboda

Perennrabatt…
Vi har planer på en perennrabatt, vid kyrkan, som vi ska 
kunna ta och plocka altarblommor ifrån. Det är både eko-
nomiskt och bra för klimatet. 

Har du fröer du vill bidra med? Vi behöver fröer! Lämna 
dem till Johan som är vaktmästare i Långasjö! Han finns 
allt som oftast i Långasjö vardagar mellan 7–15.

Gudstjänster just nu…

Restriktionerna gör att vi just nu inte riktigt vet hur vi gör 
med gudstjänster i vår och sommar. Jag är övertygad att vi 
kommer kunna ha både gudstjänster, friluftsgudstjänster, 
mässor och musik i sommarkväll. Jag tror vi kommer kunna 
ha både sommarkafé, någon form av familje- och barnverk-
samhet och Öppen kyrka i sommar.

Vi vet inte riktigt vad som händer framöver kring smitt-
spridningen och vad som gäller kring rekommendationer vid 
gudstjänster och sammankomster. Därför kan vi inte riktigt 
just nu lägga ut ett gudstjänstschema, och berätta exakt vad 
som gäller och när vi kommer ordna olika saker.  Så vi får be 
er att kolla hemsidan och Facebook (Emmaboda Pastorat). 

Vi kommer sätta ut där, vad som gäller kring söndagar och 
gudstjänster så fort vi vet.

Men i Maj finns det Öppen kyrka mitt i veckan kl.15–18.

Tisdagar Emmaboda och Långasjö kyrka

Onsdagar Algutsboda kyrka

Torsdagar Vissefjärda kyrka

Varmt välkommen in för en stund stillhet och bön!

Ungdomsgruppen
Varje onsdag mellan kl. 18–21 träffas ungdomsgruppen 
digitalt för att samtala och umgås. Sen några veckor tillbaka 
träffas vi i Minecraft där vi samlar in material och bygger 
saker tillsammans. Träffarna avslutas alltid med en andakt. 
På bilden kan du se vår andaktsplats med ett altare längst 
fram och glasplattor på golvet som bildar ett stort kors. 

Är du mellan 14-20 år och intresserad av varmed? Ta kontakt 
med Per Eriksson eller Helena Svensson.



    Vi firar

NATIONALDAGEN 6/6
  Kl. 13 - 15
• Litterär stig i Klockbolet
• Boksläpp av tre nya böcker
• Tipsrunda för barn och vuxna
• Skattjakt
• Fisketävling
• Servering vid Sjöverandan
   
Vi anpassar oss till gällande restriktioner!

Välkomna!
Sockenrådet


