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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 300 
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 200 kr, på Swish-
nr 123 097 33 47 eller Bg 5049-6561, 
märk talongen med  “Prenumeration 
+ namn”. 

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

Omslagsbilden 
Omslagsbild till 
Stephanie Verstifts 
prisbelönta kok-
bok. "Mundekulla 
cooks".

credits: Elaine Lilje

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! 

Långasjö Sockenråds Swish-nummer  är 
123 097 33 47 och Bgnr. är 5049-6561. 
Märk talongen “Givarens namn”.
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väggarna

Välkommen med bidrag! 

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2022

 Manusstopp Utgivning 

Nr 1 10 febr           25 febr

Nr 2  5 maj         20 maj

Nr 3 25 aug         9 sept

Nr 4  3 nov          18 nov

Höjda annonskostnader

Även Träskoposten har drabbats av 
pandemien med minskade intäkter som 
följd. Därför höjer vi annonskostnaden 
med 25 % och hoppas på fortsatt stöd.

Redaktionen
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Kvinnor på väg
Man kan fråga sig om någon tidsperiod varit mer ge-
nomgripande än de senaste 100 åren. Jag tror inte det. 
Samhällsekonomiskt, tekniskt, religiöst, medicinskt, 
mentalt – på alla plan är skillnaderna väldigt stora. Mest 
kanske för kvinnorna, som inom område efter område 
har fått tillträde, positioner, makt och medbestämmande. 

Kampen mot årtusenden av patriarkala strukturer är långt 
ifrån färdig. Men till alla som hävdar att den knappt har börjat 
vill jag bestämt säga. Titta tillbaka i historien. Eller ut i övriga 
världen. Nedvärdera inte de steg som ändå tagits på vägen 
mot ökad jämlikhet mellan könen. Gläds i stället. Fortsätt att 
kämpa. Man som kvinna.

Jag gläds i alla fall när jag umgås med vänner och bekanta i 
Långasjö. När jag hör de gamla berätta om livet längre tillbaka 
i tiden. När jag försöker förstå de ungas mediala språk och 
kommunikation. När jag läser artikelförfattarnas tankar och 
texter till Träskoposten. Som denna gång till exempel, kring 
temat Kvinnor i bygden. Vilken kraft och dynamik vi ser, 
vare sig det handlar om hästar, musik och sång, kvinnor med 
ledande positioner i en mängd föreningar och sammanhang, 
fulla av ”engagemang, drivkraft och nyfikenhet”. Inflyttare 
som lär sig språk, seder och bruk. Unga utflyttare som upp-
täcker nya platser och livsstilar. Äldre som ser tillbaka på sina 
liv, verksamma i en annan tid, med helt andra förutsättningar 
än idag. Kanske behövde kvinnorna vara än starkare då. Men 
den stora skillnaden från 1921, då kvinnor fick rösträtt, om än 
i begränsad form, är frigörelsen från ett tillstånd av omyndighet, för 
att citera betydelsen av ordet emancipation. 

På de flesta områden står kvinnor idag på egna ben, ekono-
miskt, yrkesmässigt, socialt, sexuellt. Den väg de hittills gått 
har varit lång och slingrande. Vart den leder vet vi inte. Målet 
är under ständig förhandling. Och ska väl så vara. 

Förmyndarskapen har haft många ansikten. Jag väljer att börja 
med Gertrud Liljas Kvinnorna i släkten från 1936. Romanen 
utspelar sig i Långasjö under 1800-talets sista två decennier 
och följer tre kvinnor under deras vuxna liv. Den skildrar naket 
realistiskt ett hårt arbete och en hård patriarkal Gudsföreställ-
ning, som stundtals lägger omöjliga ok på kvinnors ryggar. 
Deras lott är att lyda (Nilsson 2003:105). Modern till Charlotta, 
en av de tre kvinnorna (som för övrigt är ett porträtt av Liljas 
mor) finner sig i sin roll, men drömmer också om möjligheten 
till ett annat liv. 

Hennes far var lika sträng som hennes farfar varit. Hon längtade inte 
tillbaka till dem. Men till något i framtiden. Där man inte blev befalld 
och inte behövde lyda. Där man vågade tala fritt och skratta högt och 
hjärtligt (Lilja 1936:52).

Ett annat förmyndarskap var synen på kvinnan som ”ett svagt 
väsen” som skulle skyddas. Vid förra sekelskiftet menade 
många läkare att den unga kvinnan inte var förmögen att 
samtidigt utveckla sin intellektuella kapacitet och uppfylla sin 
roll som maka, mor och husmor. Tankestrukturen har visat sig 
vara märkligt seglivad.

På grund av kvinnans psyke ansågs också domarkåren vara ett 
olämpligt yrkesområde. Eftersom de var mer subjektiva och 
känslobetonade än män kunde detta äventyra hela rättssyste-
met. Officiellt är hållningen borta. Idag är fler kvinnor än män 
jurister. Men mellan skål och vägg kan ”snacket om hur kvinnor 
är” fortfarande låta nog så illa. Även efter Metoo.  

Ytterligare ett förmyndarskap, med rötter i antiken, är synen 
på kvinnans kropp, som till skillnad från mannens inte ansågs 
utgöra ett stabilt organiskt system. Ett ofta använt argument 
fram till våra dagar har varit, att en person som läcker blod en 
gång i månaden, och mår dåligt därav, är alltför opålitlig för vis-
sa jobb på arbetsmarknaden. Eller som en kvinnlig dramatiker 
uttryckte det. ”Hur många av oss är icke under dessa dagar i 
en enda upphetsning i ett humör så retligt att vi helst ville slå 
ihjäl alla människor? Aldrig skulle jag våga låta operera mig av 
en kvinnlig läkare.”

Att menstruation tolkas som en avvikelse i relation till en 
manlig kroppsnorm utgör ytterligare ett kraftfullt och tragiskt 
förmyndarskap över kvinnor, ”vars kön och själ är i ständig 
oordning” (Johannisson 1994). Kring detta reflekterar Sofia 
Thelin och jag i denna tidning. Fler tankar och erfarenheter 
är välkomna.

Gunnar Alsmark

Källor:
Karin Johannisson. Den mörka kontinenten. Stockholm 1994. 
Maria Larsson. Att förhålla sig till moderniteten. En studie i Gertrud Liljas 
författarskap. Lunds universitet 2003.
Gertrud Lilja. Kvinnorna i släkten. En berättelse från Småland. Stockholm 
1936.
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Långasjö Röda Korskrets 
blir en Röda Kors-grupp

Röda Korset finns på plats i 192 länder för att rädda liv 
och lindra nöd.

I Sverige är Röda Korset organiserat i ett stort antal kretsar. 
Varje krets har egen styrelse och egen verksamhet. De fem kret-
sarna i Emmaboda kommun har under senare år gått samman 
till tre. Vissefjärda gick samman med Långasjö redan 2010 och 
Lindås gick samman med Emmaboda för två år sedan. Nu är 
det dags att gå samman i en enda kommunkrets. 

Röda Korsets riksstämma har beslutat att vi ska reducera an-
talet kretsar till 300. Det finns 290 kommuner i landet. I några 
kommuner med många invånare eller stora avstånd måste det 
fortfarande finnas flera kretsar. Men i Emmaboda kommun 
behövs bara en. Vi samarbetar redan om Second Hand-butiken 
i Emmaboda. Ett samverkansråd leder verksamheten och fem 
arbetsgrupper med frivilliga från de tidigare kretsarna svarar 
för bemanningen.

Styrelsen för Röda Korset i Långasjö gör en avsiktsförklaring 
om samgående. Den ska sändas ut till alla medlemmar inför 
kretsstämman i februari 2022. Det blir sannolikt den sista 
kretsstämman i Långasjö. Enligt förslaget går vi samman i en 
kommunkrets den 1 januari 2023.

Långasjökretsen av Svenska Röda Korset bildades 1941 och 
har alltså verkat i mer än 80 år. Vi upphör inte. Behoven 
finns kvar både på hemmaplan och ute i världen. I Långasjö 
kommer det att finnas en Röda Kors-grupp som fortsätter 
arbetet i samma anda som tidigare. Pengar som donerats för 
verksamhet i Långasjö ska fortsatt användas enligt givarnas 
önskemål. Under senare tid har det ofta handlat om aktivi-
teter för äldre, som boulespel, kubb och onsdagsträffar. När 
pandemin är över kan vi fortsätta samarbeta med Allégården. 
Engagemanget för Världens Barn och andra insamlingar hör 
också till Röda Kors-gruppens ansvar i framtiden. Nya behov 
uppstår hela tiden. Vi kan fokusera på behoven men slipper 
administrationen.

Sölve Hjalmarsson

Eftertankar 
– Finn Bergstrands memoarer

En brorson till Elisabeth Bergstrand Poulsen heter Finn 
Bergstrand och är pensionerad ambassadör i UD. Han har 
på senare år skrivit en rad deckare, ofta med handlingen 
förlagd till vår grannkommun Torsås. Nu har han skrivit 
en självbiografi som delvis tillkommit under hans tid som 
hyresgäst i Fattigstugan, vilken under flera decennier var 
hans faster Elisabeths sommarställe. 

Boken har titeln Eftertankar 
och skildrar hans händelse-
rika och delvis äventyrliga liv 
i UD:s tjänst. 

Men hans skrivande började 
den här gången med avsikten 
att åter skriva en detektivro-
man, men nu med Långasjö 
i centrum för handlingen. 
Mordplatsen var klar – i pa-
viljongen nere vid sjön – och 
motivet likaså, en tvist om 
gravplatser med rötter långt 
tillbaka i tiden. 

Lyckligtvis ändrade han sig, kastade texten i den öppna spisen, 
och skrev i stället en sanningsenlig memoarbok om sitt eget liv.

Memoarboken Eftertankar har just kommit ut och finns att 
köpa hos välförsedda bokhandlare och på nätet, liksom också 
på Vandrarhemmet i Långasjö."

Redaktionen

ULTIMA ESPERANZA BOOKS

Från uppväxten i Söderåkra, en liten by vid Kalmarsund, gick 
Finn Bergstrands väg via det idylliska Gränna till studentlivet i 
Lund på 1950-talet. Därefter följde Stockholm och anställningar i 
Riksdagen och utrikesdepartementet. Hans liv har varit växlings-
rikt, från blixtnedslaget i barndomens Söderåkra till de händelserika 
åren i Washington med kärnvapenhoten från Kuba i fokus. 

De äventyrliga åren på olika poster i Afrika och öarna i Indiska 
Oceanen skildras humoristiskt medan kritik och satir tar över i 
skildringarna av de interna konflikterna i UD på 1960-talet. Person-
porträtten är många. 

Som ambassadör i Moçambique har författaren mycket att säga om 
Sida, biståndet och dess politisering. Ett inbördeskrig i Sydjemen 
hinner han med innan det blir dags för slutposten i Singapore, 
redan på den tiden ett både politiskt och ekonomiskt centrum i 
Sydostasien.

Som pensionär har Finn Bergstrand återvänt 
till Lund och bland annat skrivit en rad deckare 
och novellsamlingar, en del under pseudony-
men Måns Ripa.

Eftertankar
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Röda Korset serverar kaffe med hembakat på Allégården.                 
                                                                                   Foto: Sölve 2010
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Nova 
- hästtjej

Jag är en hästtjej som bor i Långasjö med mina föräldrar 
och två yngre bröder. Jag har en egen häst som heter 
Magic. Han är min första egna häst. 

Mitt hästintresse har alltid funnits, då jag var med mamma i 
stallet redan som liten. När jag blev lite större började jag rida 
på min mosters häst. Sen började jag rida på Shetlandsponnyer 
på Karolinas Ridlekis på Rungeboholms gård. Efter ca 1,5 år 
bytte jag, och började på Eriksmåla Ridklubb. Där red jag i 3 år. 

På våren 2019 berättade min mamma om en ponny hon visste 
som var till salu. Mamma kände familjen som ägde den och vi 
var där flera gånger och jag fick lära känna ponnyn Magic. Han 
var 18 år då och hade just vunnit en hopptävling på Öland. 
Första gången jag satt på honom visste jag att det var rätt häst. 
Mina föräldrar var först inte beredda på att köpa någon häst 
så jag fick tjata en del. Men på min 9-årsdag fick jag veta att 
jag skulle få Magic till min. Lyckan och glädjen var obeskrivlig. 

Vi hade inget eget stall då, så vi hyrde in oss hos min bästa 
kompis Ella i hennes familjs stall. Vi hade jätteroligt tillsam-
mans och med hästarna. Vi var båda medlemmar i Långasjö 
Hästsportklubb och det blev många turer till ridhuset.  Efter 
2 år sålde min farmor sina hästar och vi flyttade då Magic 
till deras stall i stället. Min mamma hade köpt farmors stora 
nordsvenska häst Ursus, eller Urre som han kallas, och nu har 
vi äntligen varsin häst.

I våras när vi skulle släppa ut hästarna på bete, fick Magic 
fång. Det är en sjukdom i hovarna som gör dom svaga och 
mjuka. Det gör väldigt ont och tar lång tid att läka. Han fick 
stå inne i sin box i 4 månader innan han fick komma ut. Det 
var den tråkigaste tiden i mitt liv. Två dagar innan han blev 
sjuk, hade vi gjort vår första banhoppning i ridhuset. Det var 
“Öppen bana” och det var verkligen jätteroligt för både mig 
och Magic. Under sjuktiden fick jag hjälpa mamma att rida på 
Urre istället. Jag tyckte verkligen synd om Magic. Han gillade 
inte sin medicin och såg så ledsen ut. 

Han är äntligen frisk nu, 
men jag får inte rida på 
honom än. Mamma och jag 
är ute och går med honom 
och jag har fått lära mig att 
cykla med honom vid sidan.

Mamma säger att jag kanske 
ska få rida honom första 
gången på Julafton. Vilken 
julklapp!

 

Detta är min berättelse om 
mitt intresse för hästar. Och 
nu väntar jag på att få börja 
rida på Magic igen!

Nova Hammarlund

Nova Hammarlund med sin häst Magic. 
Foto Emmelie Hammarlund, Novas mamma
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Uppåt väggarna

Temat i nästa nummer av Träskoposten 
har alla åsikter om, och erfarenheter av. Gammal som 
ung, alla sätter vi upp saker på våra väggar; tavlor, pos-
ters, fotografier, bonader, tallrikar, klockor, älghorn 
eller vad det nu kan vara. 

Hur ser dina väggar ut där hemma? Vem bestämmer vad 
som får hamna på vilka väggar – i husets olika rum? Hur 
går diskussionerna kring ”fult och fint”, estetiskt och 
genomtänkt, rörigt och osymmetriskt, olämpligt eller rent 
av skamligt? Vad på väggarna har religiösa, politiska eller 
andra förtecken, viktiga för någons identitet? Många vägg-
prydnader har också en särskild historia att berätta. Vad är 
fynd, tillfälligheter, arvegods?

Fundera. Fotografera. Hör av er! Även om det är helt 
uppåt väggarna.

Redaktionen

Ulvamospelet 
– en stund i minnenas dal

Ulvamospelet – hur blir det med det? En pandemi kom i 
vägen och stoppade alla planerade föreställningar. Men 
skam den som ger sig! Hösten 2021 träffades teatergrup-
pen på nytt, för att sondera terrängen. 

Det stora skogsområdet Ulvamon ruvar på många minnen 
och hemligheter. De människor som bott i skogen, har gjort 
avtryck i den folkliga berättelsen, så väl som i kyrkböcker, 
domböcker och andra dokument. Alla boplatser i Ulvamon 
kartlades och markerades med skyltar 2016. Detta finns samlat i 
boken ”Ulvamon – ett gränsland i tid och rum”. Men minnena 
bleknar, skogen ändrar karaktär, husgrunder och rösen, som 
legat öppet, växer igen, de som legat inbäddade i grönska, ligger 
plötsligt på ett kalhygge. 

Vi ville så gärna hedra de hundratals obesuttna som haft sina 
hem i Ulvamon, medan tid är. Därför gör vi nu ett nytt försök 
att sätta upp krönikespelet om Ola-Hilda och Gröta-Lina, 
Frans och Sara, Stubina-Svennen, husaren Karlman, knekten 
Liljegren, länsman Folin och alla de andra. En del roller har 
fått besättas med nya skådespelare. Regler och förhållningssätt 
ändras efter hand som pandemin byter karaktär. Men vi hoppas 
på det bästa och satsar på förställningar i mars 2022.

Du som tidigare bokat och betalat kan känna dig trygg med 
att någon kontaktar dig, när det blir dags. Om du har frågor 
eller önskemål kan du ringa Gunilla Johansson 070-514 99 08. 
Ni som fått biljetter genom Sparbanken Eken, kontaktas av 
respektive bank. Om vi alla hjälps åt, så kommer alla som så 
önskar att beredas plats på föreställningen.

Vi kommer att annonsera och affischera i god tid, så alla som 
är intresserade ska känna sig välkomna. Håll utkik efter detta 
i februari 2022. 

Föreställningar av Ulvamospelet:

Holken Yxnanäs:  lö/sö12-13 mars kl 16.00  + ons 16 
mars  kl 19.00  

Bygdegården Långasjö: lö/sö 19-20 mars kl 16.00   

Kontakt: Gunilla Johansson 070-514 99 08

Annika Hjalmarsson

Ulvamogänget samlat för övning i Yxnanäs gamla skola 30 oktober 2021..
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Kvinnor 
i Hembygdsföreningens styrelse

Eva Garami: Vice sekreterare, bokningsansvarig, webbansva-
rig, sköter kryddträdgården och arbetsschemat för sommaren.

Ann-Helen Johansson: Styrelseledamot, programgruppen.

Marie Berg: Suppleant, programgruppen samt inköpsansvarig 
för försäljning.

Christina Johansson: Kassör, programgruppen samt inköps-
ansvarig för försäljning.

Britt-Marie Klaesson: Suppleant.

Alla har vi anknytning till LÅNGASJÖ, samt byarna runt om.

Vi har alla varit eller är aktiva i olika föreningsverksamheter, 
bland annat Långasjö Sockens Hembygdsförening.

Gemensamt är att vi tycker det är viktigt att kvinnor är delaktiga 
och har inflytande i föreningslivet. Vi vill även tydliggöra och 
stärka vår roll i föreningslivet, exempelvis i Hembygdsfören-
ingen där vi alla är verksamma med olika uppdrag.

Det som förenar oss är vårt intresse för hembygd, kultur, natur 
och gamla tider. Vi tycker det är viktigt att värna och bevara våra 
fina gamla byggnader, såsom Klasatorpet, Hembygdsstugan, 
Fattigstugan och Vandrarhemmet. Där finns även möbler och 
övriga föremål bevarade för framtiden. Ett ansvar vi har för 
att låta kommande generationer ta del av dem.  Att använda 
gamla byggnadsmetoder, hellre än att köpa eller bygga nytt, 
är viktigt tycker vi.

Vi jobbar med rekrytering för att bli fler, där vill vi bli mera 
digitala för att nå ut till de yngre, och på så sätt få förslag på 
vad som kan locka dem till Hembygdsföreningen. 

En samverkan mellan våra föreningar i samhället, skulle kunna 
vara utvecklande för Långasjö, tror vi. Att ingå i ett nätverk 
med kvinnor i andra Hembygdsföreningar är också en tanke 
för att få nya idéer. Känner du att du vill vara delaktig i hem-
bygdsföreningens arbete?

Kanske du är intresserad av att guida eller andra trevliga upp-
gifter på Klasatorpet, så hör av dig till styrelsen oavsett om du 
är man eller kvinna.

Christina Johansson 

med Tanja, 
Odd och Diana

i Långasjö Bygdegård
lördag 27 november

kl. 18.00 
Entré: 100:-, fika i pausen

Begränsat antal platser! 
Betala gärna i förskott via Swish, 

nr 123 514 97 94
ange namn på de som köpt biljett

Eller boka hos Lena: 070 601 88 11                    
Berit: 070 285 93 00

Välkomna!Långasjö Bygdegårdsförening 
i samarbete med

Ann-Helen Johansson, Marie Berg, Christina Johansson, Eva Garami. 
Britt-Marie Klaesson, saknas på bilden.
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158 000 kronor till 
Världens Barn 

Bössinsamlingar, kollekter, konserter, lotterier, tips- och 
bingorundor, auktion, bärplockning och andra aktiviteter 
inbringade inte mindre än 158 000 kronor från Emma-
boda kommun i Radiohjälpens insamling till Världens 
Barn 2021. 

Röda Korset skänkte en veckokassa från Second Hand-buti-
ken i Emmaboda. Företag och föreningar bidrog med mer än 
50 000 kronor. Många swishade direkt till Radiohjälpen, till 
P4 Kalmar eller till digitala insamlingsbössor. En god del av 
bidragen kommer från Långasjö.

Pandemin begränsade våra möjligheter. Vi avstod till exempel 
från att åka runt och knacka dörr med insamlingsbössor. Och 
vi fick inte samla mer än 60 personer till konsert i Emmaboda 
Folkets Hus. Därför blev det två föreställningar samma kväll. 
Restriktionerna hävdes följande dag, men det kunde vi inte 
veta när vi planerade. Det blev två fina konserter med bygdens 
sångare och musiker, som Lova, Odd och Diana från Långasjö. 
Alla ställde upp gratis för Världens Barn och de hade varit 
värda en mycket större publik. 

Trots alla begränsningar blev det ett fint resultat. Med 16,65 
kronor per invånare hamnade Emmaboda på andra plats i länet 
och på plats nr 14 bland landets 290 kommuner. 

Stort tack till alla som bidragit till att göra livet ljusare för 
Världens Barn!

Sölve Hjalmarsson

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

Diana Idensjö Hagel, Agnes Elgborn, Odd Hagel, Lova Ericsson, Einar Hansson, Lennart Junior Göransson (skymd), Alma Ojaniemi, Jan ”Hig-
gins” Gustafsson och Sadra Reisi inför konserten i Emmaboda Folkets Hus.                                                                    Foto: Sölve Hjalmarsson
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Lova Ericsson 
– ung idag

Jag heter Lova Ericsson och är en tjej på 17 år. Jag är 11:e 
generationen Långasjö-bo på min pappas sida. Jag bor 
här tillsammans med min mamma Linn, pappa Lasse 
och lillasyster Alva. Jag går just nu andra året på Vilhelm 
Mobergsgymnasiet och studerar Samhäll Beteende. Jag 
har alltid tyckt att skolan varit roligt och har gillat att lära 
mig, ända sedan jag var liten. Vilket har hjälpt mig att 
hitta motivation till att plugga. 

Anledningen till att jag valde Vilhelm Mobergsgymnasiet 
var dels för att jag kände många som hade gått där och varit 
mycket nöjda. Men också att programmet jag ville gå fanns här 
på hemmaplan, då kändes det onödigt att ta sig till exempelvis 
Kalmar eller Växjö. 

På fritiden har jag spelat fotboll, men när vårt lag lades ner var 
jag inte så intresserad av att börja i damlaget och då fanns det 
heller inga andra alternativ. Så numera går hela min fritid åt till 
sång. Jag har sjungit så länge jag kan minnas. Jag älskar allt som 
har med musik att göra, både sjunga, spela och lyssna. Sedan 
jag varit liten har jag varit med i kyrkans körer, både barnkör, 
ungdomskör och kyrkokör. I samband med att jag började 
förskoleklassen började jag sjunga i barnkören i Långasjö med 
Britta Mård. När jag senare började 7:an i Emmaboda blev det 
svårt med tider. Så då började jag och Britta sjunga själva. Efter 
något år testade jag på kyrkokören och där är jag kvar än. När 
Britta senare bytte till Älmeboda församling fortsatte vi att 
sjunga lite tillsammans. Med hennes hjälp har jag kommit ut lite 
till andra ställen och fått sjunga på gudstjänster och barndop. 

För ungefär 1,5 år sedan startade jag och två kompisar bandet 
Lillgammal. Vi var då jag själv och två killar som spelade lite 
tillsammans. Och för ungefär 1 år sedan fick vi utökning med 
två tjejer vilket var väldigt kul. Vi har för det mesta spelat på 
servicehus i kommunen, bland annat i Långasjö och Vissefjär-
da.  Det är väldigt kul att få spela för dem eftersom det känns 
som att de verkligen uppskattar det. 

Vi spelade även på Världens Barn Galan i Folkets hus och lite 
andra spelningar framöver. Namnet Lillgammal var faktiskt 
en idé av min mamma, för hon tyckte att vi tre ursprungliga 
bandmedlemmar var lillgamla och brådmogna. Vi i Lillgammal 
spelar covers på låtar i alla möjliga genrer, bland annat Thomas 
Stenström och Cornelis Vreeswijk. 

Jag ser bara fördelar med Långasjö, förutom att man måste ha 
körkort, bil, mycket pengar eller snälla föräldrar för att komma 
någonstans. Det finns många anledningar till att jag gillar att 
bo i Långasjö, en av dem är gemenskapen. Alla känner alla, 
på gott och på ont (mest på gott), man hälsar alltid när man 
går förbi någon oavsett ålder. Långasjö är mysigt, tryggt och 
bra miljö för barn och ungdomar att växa upp i. Om jag fick 
bestämma skulle jag vilja att mina framtida barn också växte 
upp i ett sånt här samhälle. 

Eftersom vi inte var så många barn i Långasjö skola när jag 
gick där så lekte i princip alla med alla. De äldre barnen hade 
absolut inte något emot att leka med de yngre, vi hade alltid 
jätteroligt tillsammans. De äldre barnen tog hand om oss när 
vi var små och vi tog hand om de yngre när vi blev äldre. 

Efter studenten vill jag gärna läsa vidare. Jag tycker dock att 
det är svårt att veta vad jag vill läsa vidare och jobba som i 
framtiden. Men jag är ganska säker på att jag vill vara kvar i 
närheten, så att jag snabbt kan ta mig hem ifall jag får hemläng-
tan. Något jag skulle kunna tänka mig som hade varit roligt är 
lärare. Under min skolgång har jag haft toppenlärare, allihopa. 
De bästa var de två första jag hade i Långasjö. 

Pandemin har ju förstört mycket av det sociala livet men jag 
hoppas och önskar att vi ses snart på något roligt musikevent. 

Kram! 
Lova Ericsson

Lillgammal på Världens Barn galan.       Foto: Mamma, Linn Eriksson

Sjunger på dop i Linneryds kyrka.          Foto: Mamma, Linn Eriksson
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Ann-Helen Alexandersson 
– en enorm drivkraft

Det behövs många personer för att hålla ett samhälle le-
vande. Likaså för att driva en förening. Men nyckelorden 
är ofta detsamma: engagemang, drivkraft och nyfikenhet! 
Med dessa ord vill jag beskriva Ann-Helen Alexanders-
son, kassör i Långasjö GoIF. 

Ann-Helen säger själv att det inte var intresset för fotboll (vilket 
alltid varit föreningens grundidrott) som gjorde att hon tackade 
ja, utan det lokala engagemanget och att arbeta för en livaktig 
förening i Långasjö. Fotbollsintresset fick hon på köpet, när 
barnen började spela fotboll.

Samarbete leder till framgång
”Utan alla samarbeten vi gjort under åren, så tror jag inte att 
Långasjö GoIF hade varit den livaktiga förening vi är idag”, 
säger Ann-Helen. Samarbete har alltid genomsyrat Långasjö 
GoIFs verksamhet. 1994 samarbetade Långasjö Röda Kor-
skrets och Långasjö GoIF om att bygga en klubblokal. När det 
behövde byggas en brandstation i Långasjö spånade föreningen 
och Långasjö brandvärn på hur det skulle kunna göras effektivt 
med gemensamma lokaler. 

Fotbollen har, både för ungdomar och seniorer, under senare 
år fått stor konkurrens av andra aktiviteter. I början/mitten av 
00-talet började Emmaboda IS, Lindås BK, Vissefjärda GIF 
och Långasjö GoIF samarbeta kring ungdomsfotbollen, som 
blev Emmaboda Komb. Nästa steg blev samarbetet om senior-
fotbollen med Lindås BK, som startade 2008, Lindås-Långasjö 
FF, där Ann-Helen varit drivande.

Väl valda ord
Sven-Erik Karlsson, ordförande i Långasjö GoIF beskriver. 
”För mig är Ann-Helen en omtänksam person, såväl mot sin 
familj som sina medmänniskor runt omkring henne. Ett samtal 
med Ann-Helen är alltid berikande. Hon har ett brinnande 

samhällsengagemang för allt som 
händer i kommunen men främst 
för oss som bor och verkar i Lång-
asjö. Ann-Helen har en förmåga 
att strukturera upp olika saker på 
ett enkelt sätt som för många av 
oss kan kännas både komplicerade 
och tidskrävande. Hon ser alltid 
möjligheter där många av oss hade 
backat för länge sedan”.

Drivande eller pådrivande 
Ann-Helen berättar om GoIF som en aktiv förening med 
många engagerade medlemmar. -”Därför känns det fortfaran-
de roligt, efter nästan 25 år. Styrelsen och alla våra samarbets 
partners känner mig nog som en envis och pådrivande person 
–  det är väl inte alltid alla jublar över mina tjatiga mail och 
sms”, skrattar Ann-Helen. 

Sven-Erik kan bara hålla med. ”Som föreningsmänniska är 
Ann-Helen drivande. Någon enstaka gång kan man tycka hon 
är för drivande, fast på ett positivt sätt. Hennes övergripande 
målsättning är alltid att föreningen ska utvecklas och ta ett 
steg framåt”.

Camilla Lennartsson
Långasjö GoIF

Tjejernas Långasjö
Sedan starten av laget har Långasjö varit en given träningsarena 
för tjejerna i F07/08.

I ur och skur har tjejerna som är födda 2007 och 2008 trampat 
och sprungit, tränat och spelat matcher på Långasjö IP.

I allt från träningar i samarbetsövningar, att vara en schyst 
lagkamrat, våga göra fel till att ha en härlig avslutning på en 
fin säsong präglar detta tjejerna i laget!

I med och motgångar ställer de upp för varandra och gör sitt 
bästa för laget!

Helt enkelt helt Underbara tjejer!

Sandra Strand, Jonas Bremer och Andreas Lennartsson 

Samarbetsövning nere på Långasjö IP.

Ann-Helen Alexandersson, kassör i Långasjö GoIF 
sedan 1997.
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Höstkalendern 
November 
20-21/11 11-16 Julrunda 122:an

27/11 kl 18.00  Allsång i Juletid i Långasjö Bygdegård

December 
4-5/12 kl 11-16 Adventsrunda 122:an

Februari 
23/2 kl 18.00 RK Kretsstämma i klubbhuset

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

Lediga hus och lägenheter
Hus
Emmaboda Fastighetsförmedling 
Tel 070--6242619

Backegårdsvägen 12

124 kvm, 6 rum

Pris 550 000 kr

Gård
Areal
072-731 41 00

Strängsmåla

16 ha mark

Pris: 2 600 000 kr

Lägenheter
Emmaboda Bostads AB
0471-24 98 30

Kyrkvägen 28

2 rok 58,5 kvm 5 973 kr/mån

Kyrkvägen 28K

2 rok 69 kvm 7 338 kr/mån

Sammanhållning är verkligen viktigt i en lagsport som 
fotboll. Även utanför planen!

Långasjötjejerna Maja, Marlene & Vendela tar täten.

Hamburgertallrik ger extra pepp och lagkänsla!
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Tionde skördefesten  
– en succé

Äntligen kunde vi samlas till Skördefest igen! Vi hade 
hoppats, planerat och annonserat. Och se, bara några 
veckor före utsatt datum hävdes pandemi-restriktionerna! 

Förra året var det inte tillåtet att ordna större samlingar. Då 
blev det en Skörderunda istället. Det fungerade också bra. 
Men behovet att få träffas hade ackumulerats under året. Upp-
slutningen blev enorm. Det kanske aldrig har varit så många 
människor samtidigt i Långasjö. Ingen vet säkert, men vi gissar 
på 3 000 – 4 000 personer. 

En annan faktor som kanske inverkade var att vi senarelagt 
Skördefesten en vecka. Älgjakten brukar starta andra måndagen 
i oktober. Därför brukade vi inbjuda till Jakt- och skördefest 
lördagen före älgjakten. Men från och med i år blir premiären 
alltid den 8 oktober, ett fast datum. Och premiären är viktig 
för många, så vi valde att vänta en vecka. 

Ett 60-tal försäljare och utställare medverkade. Vi prioriterar 
närodlat, delikatesser och hantverk, ett koncept som uppskat-
tas. Äppelskörden blev riklig i våra bygder. Två gånger fick 
Sockenrådet köra fallfrukt till Vassmolösa. Det blev härlig 
must som vi kunde sälja. Ett bra bidrag till omkostnaderna för 
Skördefesten. Tack till alla som skänkte äpplen!

Det mobila musteriet fanns som vanligt på plats och var sys-
selsatt hela dagen. Många passade på att musta sina äpplen. 
Ett bra sätt att ta vara på naturtillgångarna.

Sockenrådet, som arrangerat Skördefesten i tio år, fick en glad 
överraskning när Helena Geijer Eriksson delade ut Geijer 
Skogs sockengåvor. En check på 20 000 kronor till Långasjö 
Sockenråd!   Det var ett erkännande och en uppmuntran till 
fortsatt arbete för vår bygd.

Dessutom fick vi 40 000 kronor till den Långasjökrönika som 
är på gång med Träskopostens redaktion som huvudansvarig. 
Långasjökrönikan 2022 beräknas vara färdig till nästa års 
Skördefest.

Text Sölve Hjalmarsson
Foto Tatanja Muratova

Caroline och Emanuel Petersson odlar ekologiskt på Tångens Gård.

Ethel Svensson med egen tillverkning.

Anette Jonsson och Karin Brodin, Långasjö GoIF supporterklubb.

David Franzén och Jenny Borg med egentillverkade smycken.

Tanja Muratova hade byggt upp en fotoateljé i Klockbolet. Här pose-
rar familjen Tobias, Johanna, Alma och Elvira..
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Riksglasskolan sålde egen glaskonst.

Dan Bard, Lisa Hansson och Anders Lindahl sålde Sockenrådets 
äppelmust.

Malin Gunnarsson, Långasjölamm.

Jägarförbundet på pass.

Emelie Holmevi med skörd från Hällasjömåla gård.

Musteriet var sysselsatt hela dagen.

Skördefestens matbespisning.
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Annie Steen 
– Södertjej och Bajen-fan!

Det är i slutet av 90-talet. Jag kör från förskolan Skatan i 
Långasjö hem till Ekeboryd. I bilen sitter mina barn Eric 
och Siri och hennes bästis Annie Steen, dotter till Åsa och 
Roger. När vi i Trollamåla svänger förbi Börje Svenssons 
hus i kurvan börjar tjejerna, som är i fem-sex-års åldern, 
att prata om att där ska de bo tillsammans när de blir 
stora. Tanken återkommer de till som små, flera gånger, 
men livet blir ju inte alltid som man tänkt sig…

Tuff  hästtjej
Många i Långasjö lärde känna Annie som en tuff  tjej med 
stark vilja. Som för så många andra i socknen blev ridning ett 
stort fritidsintresse och hela vägen upp genom skolåren hade 
Annie egen häst. För att det skulle fungera ställde båda hennes 
föräldrar upp. Roger genom att ordna med stall och boxar, Åsa 
genom att ta hand om den dagliga skötseln, inte minst under 
gymnasietiden i Nybro, där Annie läste programmet samhälle 
och ekonomi, som det då hette. Jag gissar att de flesta föräldrar 
känner igen scenariot.

Utbildning
Efter studenten jobbade Annie som vikarie på Bjurbäcksskolan 
fritids och Esplanaden 8 Äldreboende i Emmaboda. Hur det 
sedan blev låter jag Annie själv berätta om.

Jag tyckte mitt arbete var intressant så ganska snart bestämde 
jag mig för att läsa till fritidslärare på Linnéuniversitetet i Växjö. 
Någon tid för backpacking blev det aldrig. För det är jag alltför 
hemmakär. Hade inget behov av att ha hela livet i en ryggsäck 
och sova på olika ställen mest hela tiden. 

Utbildningen tog tre år och allt var bara så himla superduper 
kul! Den passade mig helt perfekt. Först bodde jag i Emmaboda 
men flyttade det sista året av utbildningen till Växjö. Gustav, 
min sambo, träffade jag efter jag hade pluggat klart, en sommar 
på Emmabodafestivalen. Han bodde då i Stockholm och jag 
fick utnyttja Sveriges tågtrafik i ett halvår innan han pluggade 
sex månader i Karlskrona till specialistofficer och vi kunde 
provbo ihop.

När Gustav sedan frågade mig om jag kunde tänka mig att flytta 
med upp till Stockholm blev jag såld direkt. Jag var ju ändå 
över 20 år, är lite rastlös och trivs bäst när det händer grejer 
mest hela tiden. Det enda jag tog med mig från Emmaboda 
var en väska med kläder och en stol från festivalen. Ett slags 
flätat ägg som hänger på en ställning. 

En ny stad – och värld
Vi flyttade in i Gustavs lägenhet på östra delen av Södermalm. 
Den är på 50 m2 och ligger på Erstagatan i ett hus från 20-talet. 
Läget är fantastiskt, nära till allt. På vinterkvällarna lyser ljusen 
över vattnet, det är så vackert. Jag arbetar som fritidspedagog 
och har dessutom en klass i idrott. Det är många barn, vilket 
är jättekul. Från första klass upp till tolv år. Skolan ligger inte 
långt ifrån där vi bor. Vi rör oss mest på Söder, är nästan aldrig 
utanför tullarna. Stor-Stockholm har jag dålig koll på. Gustav 
jobbar inom svenska marinen, på Berga örlogsbas. 

Jag är jättenöjd med livet. Ser framtiden 
an. Jag är inte så mycket för att planera. 
Vi trivs båda där vi bor. Går ofta ut 
och äter på någon kvarterskrog. Då kan 
Hasse också följa med. Ja, hunden alltså. 
Han heter egentligen Hans Majestät men 
vi kallar honom för Hasse, som sagt. 

Det är skönt att slippa handla för ofta, 
och jag gillar inte att diska. Sen är det 
praktiskt att gå ut när man har gäster. 
Var och en kan beställa som de vill. 
Dessutom blir det inte så sent. Har man 
folk hemma händer det att de inte vill 
gå hem i tid, typ. Då och då går vi på 
finare middagar i anslutning till Gustavs 
jobb. Då man måste klä upp sig. Gustav 
i uniform, förstås och jag i lång klänning. 
Det gäller att äta med rätt bestick och 
föra sig väl. 

Gustav och Annie på väg till en kadettbal.Annies coola äggkorg från Emmabodafestivalen.

Pudeln Hans Majes-
tät, Hasse kallad.
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Vi har också en liten motorbåt, en Crescent 525, som ligger i 
Mälaren. Man kan sova över i den, men det har inte blivit att 
vi åker ut så mycket, eftersom vi på semestern är i våra stugor 
på Öland och på Västkusten. Men vi tar en hel del dagsturer i 
kanalerna i Stockholms innerstad. 

Heja Bajen!
När vi bestämde oss för att flytta upp till Stockholm vågade 
Gustav knappt fråga mig om jag kunde tänka mig att bli sup-
porter för Hammarby fotbollsklubb. Nja, egentligen är det ju 
Kalmar FF som gäller, skojade jag, men sa naturligtvis ”Själv-
klart”. Och det är hur kul som helst. Vi följer både herr- och 
damlaget. Det händer att vi går på två stora matcher i veckan. 
Ibland är vi upp till 15 tjejer och killar i ett stort gäng. Det är 
häftigt att sitta där på läktaren och se alla flaggor, tifon och 
bengaler, alla fansen i sina halsdukar, hejande och sjungande. 
Ta en öl eller två. Snart är det derby i herrallsvenskan mellan 
Hammarby och AIK. På vår hemmaarena Tele 2. Eller som vi 
säger. Nya Söderstadion.

”Ta då några bilder till Träskoposten”, flikar jag in. I DN dagen 
efter matchen, som spelades söndagen den 17 oktober, läser 
jag att detta var första gången sedan publiktaket slopades, som 
herrlaget kunde spela på hemmaplan utan restriktioner. Något 
som också märktes bland alla pandemitrötta människor. Vid 
lunchtid den dagen var uteserveringar över hela södra Stock-

holm färgade i grönvitt. Samtidigt traskade tusentals supportrar 
från Medborgarplatsen till Tele2 arena i den klassiska marschen 
som vanligtvis också görs vid varje säsongspremiär. Väl på 
arenan fanns 29 537 supportrar på plats och den kokande 
stämningen på Tele2 gick knappast att ta miste på. Att Ham-
marby vann med 1 - 0 gjorde inte saken sämre. 

Långasjö i mitt hjärta
Vilken upplevelse det måste vara att hänga med en massa 
kompisar före, under och efter en match. Känna spänningen, 
samhörigheten. Lyssna på det öronbedövande ljudet. Jag för-
står Annies entusiasm över att bo i Stockholm, över att ha fått 
ett ordnat och spännande liv, fullt av händelser och intryck. 
Därför blir det också självklart för mig att fråga hur hon ser 
på sin hembygd idag. 

Långasjö betyder jättemycket för mig. Jag saknar mina föräldrar 
förstås, att kunna gå i skogen utan att möta människor, att det 
är knäpp tyst, att det är mycket himmel. Att slippa gå i slask 
och saltad sörja på vintern. 

Men samtidigt har jag blivit van vid alla kvällslampor, allt ljus 
som finns på gator och torg. Det känns så ombonat. På landet, 
när hösten kommer, är det helt kolsvart. Skulle jag gå ut med 
hunden där hade vi nog båda varit livrädda. 

Jag har också insett att livet går åt olika håll. Mina gamla klass-
kamrater har jag inte så stor kontakt med längre. Mitt jobb som 
fritidspedagog, min sambo Gustav, hunden, fotbollen, båten 
och skärgården, stugorna, alla våra vänner upptar det mesta 
av min tid. Och det känns väldigt bra!

För mig, Gunnar känns det också väldigt roligt att det har 
gått så bra för Annie, och för min dotter Siri, trots att deras 
önskan att bo tillsammans i Trollamålahuset gick i stöpet. Nu 
blev det Stockholm i stället för båda, som för så många andra 
Långasjöbor bakåt i tiden. Kul också att de fortfarande har 
kontakt i sin nya hembygd.

Gunnar Alsmark

Båttur på Mälaren.

Strax avspark på vår hemmaarena Nya Söderstadion .

Uppladdning inför derbyt Hammarby – AIK.
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Några barndomsminnen 
– kring kvinnor och män i trakterna 
av Långasjö, Häljanäs och Allgunås

Minnen från förr leder tillbaka till min farfar skolläraren 
Johan Peter Colleen och till min pappa Johns syskonskara 
och vänkrets i uppväxtåren. Familjen bodde i Allgunås. 
Min farmor dog tidigt, år 1914. Min pappa var då 14 år.

Nu är det emellertid lördag på femtiotalet i Emmaboda. Pap-
pa arbetar till klockan ett och jag springer honom till mötes 
som vanligt. Se där kommer han på sin cykel! Efter lunch och 
familjeråd om eftermiddagens bilutflykt görs en kaffekorg i 
ordning och hela familjen packar in sig i vår Mercedes 170 
S. Med i bilen är också vår lilla hund, en tax som heter Lizzy. 
Hon placerar sig som alltid vid bakfönstret. Där har hon fin 
utsikt. Mamma och pappa har sina platser i framsätet och vi 
tre barn sitter i baksätet.

Vi styr kosan mot Långasjö, Häljanäs och Allgunås. I Långasjö 
bor Gunla och Sven och deras barn Ulla och Peter. Sven är ku-
sin till mig och mina syskon, Birgitta och Staffan. I deras vackra 
hus äger ofta stora släktkalas rum, som till exempel när faster 
Lilly från Amerika kommer hem på besök. Faster Lilly hade 
utvandrat och bildat familj over there. Det är förstås spännande 
att träffa kusinerna Evelyn och Olle, som bor så långt borta. 

Svens mamma är min faster Göta, som bor i Häljanäs tillsam-
mans med farbror Kalle. Där ansvarar de för telefonstationen. 
Förundrad iakttar jag hur min faster drar i alla "trådar" som 
ska koppla samman olika abonnenter i trakten. Telefonluren 
hon använder i sitt arbete hänger i en tråd från taket. Underligt, 
tycker jag.

I Häljanäs bor också tant Agnes på Cedeslund och hennes man. 
Tant Agnes väver och vävstolen är också något som fascinerar 
mig. Mamma uppskattade de vackra dukarna som växte fram 
i väven och numera finns några av dessa i mitt eget linneskåp. 
Att duka till middag med en av tant Agnes vackra dukar är en 
glädje. Jag dukar då mitt gamla slagbord, som inköptes på auk-
tion i ett hus som omnämndes som Amandus hus i Häljanäs. 
Därifrån har jag också min fina skänk som, liksom slagbordet, 
är tillverkad i vacker furu. Dessa möbler har följt mig genom 
livet. Jag vårdar dem ömt och njuter av vackert hantverk.

På färden genom min hembygd har vi nu kommit till Allgunås. 
Där bor mina farbröder Sten och Per i ett rött fint hus. Min-
nena därifrån består i, förutom två snälla farbröder, hemgjord 
kola till jul, stiliga bilar och en gullig lite tax, som hette Sickan. 

Ett kort stycke från farbröderna bor tant Olga och farbror 
Rickard och deras tre söner Göte, Kurt och Bo. Även tant 
Agnes bor på deras gård. Hon är farbror Richards syster. När 
vi landar här har vi kommit till vägs ände. Det var åtminstone 
min upplevelse när jag var liten. Här fanns ett stort, vackert 
boningshus och även ett mindre fint hus på gården. Som vux-
en förstår jag att detta var en stor lantgård med mycket mark 

därtill. Farbror Rickard var hemmansägare, det minns jag att 
han kallades. Han var dessutom klasskamrat till min pappa. 
Olga och Rickard ställde ofta till kalas. Då bjöds det på allt 
man kunde tänka sig. Där var många tanter och farbröder, det 
var skratt och god mat. Vi barn lekte fritt i hela huset. En av 
tanterna som fanns med på kalasen påminde mig ofta, med 
lite sorg i sin röst, om att jag var så lik en flicka som hette Ada 
och jag undrar fortfarande vem hon var när jag tänker på detta.

Ja, dessa glada kalas är lätta att minnas, inte minst för de påsar 
fyllda med allehanda mumsiga bakverk som var och en fick 
med sig hem när kalaset var slut. 

Lika lätt minns jag alla övriga gånger familjen spontant tog vä-
gen till Allgunås på våra bilutflykter. Då möttes vi alltid i köket 
av tant Agnes och tant Olga iförda förkläden. Där bakades, där 
lagades mat och det kändes alltid så glatt och välkomnande. 
Min storasyster försvann då ofta kvickt till ladugården. Hon 
älskade att kela med korna och kalvarna. Jag följde gärna med 
men kände mig alltid lite skygg inför de stora djuren. Jag hade 
stor respekt inför dem, ja, jag var nog helt enkelt rädd för dem.

Tänk förresten, när Göte, sonen i huset, skulle gifta sig med 
sin Berit i november 1957! Då fick jag vara brudnäbb! Så stolt 
och fin kände jag mig, men också så blyg och osäker där jag 
gick först av alla in i Långasjö kyrka med det vackra brudparet 
och deras följe bakom mig. 

Ja, detta är kära minnen från trakter som jag gärna återvänder 
till när jag besöker vänner i Småland. 

Harriet Colleen
Visby
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Man blir aldrig klar
Intervju med Tina Robson, omsorgsassistent på Kyrkvägen 38,    
Allégården, i Långasjö.

Visste ni att Tina är född i England? Hennes mamma är 
engelsk och pappan svensk. Fast när Tina var 4 år flyttade 
familjen till Sverige. Först Boda och sedan Emmaboda. 
Hon bor fortfarande i Emmaboda, nu med sin egen familj, 
man och två döttrar. 

Tidig start inom omsorgen
Redan som 17-åring fick Tina sitt första jobb inom omsor-
gen, nämligen ett sommarjobb inom LSS, med placering i 
Sjölägenheterna i Långasjö. Hon kände då att hon trivdes att 
jobba med människor. Och det skulle bli hennes livsuppgift. 
Efter studentexamen 1988 fick hon åter sommarjobb inom 
omsorgen, då inom LSS i Emmaboda. På hösten samma år 
fick hon ett vikariat på Bjurbäcksgården, varefter dåvarande 
chefen tog med henne till Långasjö. Där började Tinas enga-
gemang för folk och verksamhet i Långasjö. Det har nu gått 
trettio år – och hon har fortfarande idéer och målsättningar 
för bygdens invånare. Vad sägs till exempel om ett nyinrett 
gym på Allégårdens entréplan?

I Långasjö under 30 år
1989 blev Tina fastanställd i Emmaboda Kommun med arbete 
i hemtjänsten i Långasjö.  Efter hand ändrades uppgifterna 
och efter flera kurser och utbildningar är Tina idag ansvarig 
för Allaktivitetshuset Träskon.  Tina förklarar vad begreppet 
Allaktivitetshus innebär: Verksamheten är till FÖR ALLA 
– oavsett ålder. Den vill överbrygga klyftorna mellan gene-
rationer. Därför inbjuds det till musik, film, pyssel, föredrag, 
bokcirklar, teater och annat gemenskapsstärkande. Kontakten 
med skolbarnen har också varit berikande. Barnen har dagligen 
ätit sin lunch i Allégårdens restaurang och Allaktivitetshuset 
har haft samarbete med skolfritids, då man t ex spelat Bingo 
eller lärt sig tova. Och så kom då den där pandemin och satte 
stopp för allt!

Pandemin – en paus i tillvaron
Plötsligt blev Allégården låst och otillgänglig. Inga matgäster, 
inga skolbarn, inga aktiviteter. Aktivitetshusets vanliga verk-
samhet lades i malpåse och Tina inriktade sig på att uppmuntra 
sina kontakter med telefonsamtal och promenader. Öppnandet, 
efter att Corona lugnat ner sig, har fått gå sakta. Än råder vissa 
restriktioner för kommunens omsorgsboenden. Inga skolbarn 
ännu. Endast pensionärer är välkomna till restaurangen. Men 
aktiviteterna har börjat komma igång igen. Dock får man ta det 
mycket försiktigt. Många har dessutom fått nya vanor under 
pandemin. – ”Det blir som att börja om på nytt!” säger Tina. 
”Nya tag, nya idéer, nya tips!” Och i denna goda anda har man 
nu ordnat ett gym, som ska vara tillgängligt för alla. – ”Målet 
är ju att alltid utveckla. Man blir aldrig klar!” säger Tina. 

Man blir aldrig klar
”Mötet med människor är det bästa med jobbet”, tycker Tina. 
”Man ska inte gruppera folk i äldre och yngre, alla människor 
har lika värde. Man ska ha respekt för människors kunskaper 
och erfarenheter – inte minst de äldres.” I vår kommun jobbar 
man enligt Emmabodamodellen: Se till det friska. ”Vi vill gå 
in med stöd till dem som inte längre kan ta sig till organisa-
tioner eller underhållning, så som de gjorde förr. Vi har sedan 
många år tillbaka medvetet satsat för att ge individen möjlighet 
att efter egen förmåga och intresse behålla kontakter och få 
möjlighet till ett meningsfullt och socialt liv”, skriver Anneli 
Djerf  i dokumentet ”Emmabodamodellen”. –”När det är 
många organisationer och människor som rör sig i huset blir 
det ofta att man träffar folk man känner”, säger Tina Robson 
i samma dokument.

Emmaboda kommun har fyra Allaktivitetshus, ett i varje kom-
mundel, samt en mötesplats i Lindås. Personalen samverkar 
och ger varandra tips och stöd. Tina har jobbat på Allégården 
i 30 år. –”Jag blir aldrig fullärd”, säger hon. ”Kom gärna med 
förslag, tips och önskemål. Vi vill samverka med det lokala och 
vara en del av samhället.”

Annika Hjalmarsson

Tina håller i Bingo för besökare.                                         Foto: Tinas

Det nya gymmet erbjuder träning.                                       Foto: Tinas
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Min farmor Alma
 – några minnesbilder

Låt mig berätta om farmor. Hon var född år 1891 för väl 
130 år sedan, och är hädangången sedan länge. Mina 
barndomsminnen från främst 50-talet lever dock kvar. 
Farmor tog ofta emot oss alla i hemmet i Råamåla. Hen-
nes "Jordgubbskalas" är än i dag oöverträffade!

Farmor Alma Ottilia Fransson (f. Johansson) föddes i Lidanäs 
i Älmeboda socken, som nummer två i en syskonskara av sex 
barn. Det var Albin (-89), Alma (-91), Anna (-93), Agnes (-97), 
Arvid (-99) och Artur (-01).

År 1909 övertog farmors far släktgården i Skurebo. Fadern 
hade tillbringat några år på 90-talet i Amerika, och lämnat frun 
och de tre äldsta barnen kvar. De hystes därför i Undantaget 
på svärföräldrarnas gård i Skurebo under faderns amerikavis-
telse. Hemkommen igen bodde familjen på olika platser. Det 
tre yngsta syskonen till farmor föddes innan familjen alltså år 
1909 slutligen övertog gården i Skurebo. Nuvarande ägare är 
Arturs barnbarn Christer Jonsson.

Farmor blev förälskad i grannens pojke Albert Fransson, min 
farfar. Alla farfars syskon emigrerade till Amerika en efter en. 
Biljett var även bokad för farfar Alberts räkning. Han hade 
dock förlovat sig med farmor och deras liv tog en ny vändning.

Att bosätta sig någon annan stans än i Skurebo tycks inte ha 
varit ett alternativ för de unga tu. Båda älskade sin hemby. Jag 
har läst dokumentet där farmor och farfar skriver under arren-
det av farfar Alberts föräldragård. Den ägdes nu av den äldre 
brodern Oskar. Han arbetade dock under flera år i Amerika. 
Pengar han skickade hem kunde finansiera upprustning av 
mangårdsbyggnaden.

Farmor och farfar stod i färd med att bilda familj och behövde 
mer än väl den bostad som brodern nu välvilligt arrenderade 
ut till dem. I arrendet ingick undantag för de åldriga svärför-
äldrarna.

Farmor fick snart en stor, växande familj att ta hand om, utö-
ver djuren på gården och alla sysslor i ett hem. Allt vatten till 
hushållet fick hon hämta nere i bergskällan. Det bars dagligen 
upp den branta stigen till hus och lagård. El och telefon kom 
långt, långt senare till byn.

Äldsta dottern, min faster Elsa föddes 1911, faster Alice år 
1913 och farbror John år 1914.

Detta år dog svärfar. Jag vet det, eftersom jag äntligen fann 
gravstenen i muren vid Långasjö kyrka. Då begrep jag varför 
den var svår att hitta. Efternamnet var felstavat! Jag hade dock 
hört, att svärmodern inte fått lära sig läsa och skriva. Hon, 
Brita-Stina från Bungemåla, levde som änka fram till slutet av 
1910-talet. Hon ingick i sonens familj, som utökats med Erik 
år 1917 och efter hennes död, Bertil år 1920.

År 1923 förändrades allt! Farbror Oskar kom hem från Ameri-
ka. Han behövde nu sin gård för egen del. Arrendet avslutades. 

Var skulle farmor och farfar med sina barn nu ta vägen?

Jag frågade faster Elsa om det hela. Hon var ju 12 år då, och 
borde ha starka minnen från den tiden. Ja, hon minns osäker-
heten om flytten från hemmet. Hela sitt liv behöll hon kärleken 
till fädernegården. Hon berättade att en annan av gårdarna blev 
till salu. Den bjöds ut på auktion. "Snälla far, köp gården! Vi 
vill inte flytta härifrån! Snälla, snälla!" 

Det trädde i dagen hur angelägen familjen var att få köpa gården 
och stanna i byn. Utroparen fick ta en paus, minns faster Elsa. 
Sen började man om igen. Budet höjdes allt mer. Stor oro!

Slutligen slog utroparen "blixtsnabbt" när farfar höjde budet 
en sista gång!

Farmor och hela familjen flyttade alltså över "Bröten" och in i 
sitt nya hem. I köpet ingick ett undantag på fyra personer.  De 
skulle ha del i allt. De skulle använda köket först, få sin ved 
huggen, sin säd tröskad och mald och ha sin ko i lagården, och 
bo tillsammans i var sin del av bottenvåningen. Övervåningar 
var på den tiden ofta sädesmagasin med endast sommarrum, 
oisolerade som de var.

Farmor berättar:

"Vi köpte en gård i samma by av ett par 80-åriga makar, som 
hade ett par hemmavarande döttrar. Gården var väl omkring 
60 tunnland. Det mesta var skog förstås, men vad var skogen 
värd på den tiden? Åkrarna var magra. Lagården var dålig. 
Huset var förstås rätt så bra men utan bekvämligheter. Vi gav 
7500 kronor och så undantaget. Halva huset togs undan uppe 
såväl som nere, liksom halva köket.

Det var det värsta, att ha delat kök med "oskylla". Se, de var ju 
fyra personer i hushållet. Hon måste ju baka bröd i stora ugnen 
och laga mat på kokspisen, hon som jag. En vinter minns jag 
vi var 13 personer i huset. Vi var nio, det var innan de äldsta 
barnen började ge sig ut. Då tyckte undantagsfolket, att det var 
väl rörigt i köket. De flyttade in och lagade sin mat i rörspisen. 
Baka bröd måste hon göra i bakugnen.

Albert & Alma Fransson framför huset i Råamåla från mitten av 
50-talet.
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Så dog gumman. Gubben levde tills han blev 96 år. Undan-
taget fortsatte så länge han levde. De allra sista åren var han 
på ålderdomshemmet. Då fick vi vända undantaget i pengar i 
stället. Det blev genast lättare."

Farmor fortsätter:

"Det var inte endast huset som var delat. De hade ko. Den 
skulle ha bete bland våra och 100 pund hö (ca. 800 kg) till 
vintern. Fyra lass minns jag det gick åt. De hade sin ko och 
sitt foder i ena änden av lagården och vi i den andra. När kon 
var avsinad så skulle de ha mjölk i stället. Sen skulle de ha två 
tunnor brödsäd. Ända hade de både åkerjord och mossjord un-
dantaget. Tillsammans blev det omkring ett tunnland. Där hade 
de potatis och havre till kon. Därtill skulle de ha fri vedbrand. 
Det var lagom att en stod på vedbacken för jämnan och högg 
ved. Förr var husen dåligt ombonade och med öppna spisar.

Nu ska ingen tro, att vi var något särfall med särskilt stort 
undantag. Visst var det stort, men ofta togs det undan både 
ko och jord mellan barn och föräldrar. Då var det inte alltid 
så noga. Alla hjälptes åt med arbetet. Vårt undantag var ju 
"oskylla" och utgamla båda två redan när vi köpte. Han levde 
länge emellertid. Vi hade många barn. Ibland blev det lite på-
frestande. Albert var alltid så glad och förnöjd. Annars hade 
det inte gått!"

Farmors yngste son, Börje, föddes 1923. Gång på gång be-
rättade farmor om sina svårigheter på 20-talet. Dottern som 
föddes år 1925 blev endast några månader gammal.

Yngsta dotter Wivi född 1930 har levt tills helt nyligen. Hon 
dog 20 oktober i år. Hon blev den äldsta av syskonen, född på 
en söndag liksom farmor och flera av farmors barn.

På fotot ser vi farmor och farfar omgivna av sina sju barn. Foto 
är taget hos Lindgrens, Emmaboda. Det bör vara från farfars 
70-årsdag, Mors Dag, söndagen den 30 maj 1954.

Alla utom farbror John, som bildade familj i Sandviken, blev 
hembygden trogna. Min far Bertil köpte åter sin fädernegård 
som vuxen. Där levde han hela sitt liv med sin familj. Han 
köpte den av Annie, änkan efter farbror Oskar. Hon blev änka 
ännu en gång, innan hon sålde gården till min far tidigt 40-tal.

Brodern Börje stannade kvar på den gård han var född. Där 
levde han största delen av sitt liv med sin familj. Han övertog 
gården när han gifte sig med Dagny. Farmor och farfar flyttade 
till gården i Råamåla.

Av de 14 barnbarnen är elva i livet. Att mötas på kusinträffar 
väcker glada minnen.

Minnet av Albert & Alma Fransson lever!

 Angela Fransson

Stående från vänster: Börje, Bertil, Wivi, Erik, John. Sittande från vänster: Alice, farfar Albert, farmor Alma, Elsa.     
                                                                                                                                                                           Foto Lindgrens, Emmaboda 1954
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Almy 
– i Runnamåla Mellangård

För en tid sedan fick jag en fråga från Angela i redaktionen 
för TräskoPosten, om jag skulle vilja skriva en berättelse 
om en stark kvinna i bygden, nämligen min mor Almy i 
Runnamåla. Först undrade jag över varför man menar, att 
Almy var en stark kvinna? Jag har nämligen alltför många 
minnen av mamma Almys svaga hälsa genom åren. Men 
det är kanske just detta; att Almy ogärna pratade utåt om 
sina fysiska svagheter, utan hela tiden kämpade vidare 
i familj, vänskapskrets och samhälle, som är ett tecken 
på att hon var en stark kvinna. Hennes historia kan vara 
värd att berättas.

Men för att berätta Almys historia behöver vi gå tillbaka i 
tiden till några andra kvinnor i hennes närhet, nämligen hen-
nes mormor Karolina, hennes mor Hilda och hennes syster 
Agnes.  Almy skrev av och till dagböcker och anteckningar från 
sitt liv, sin familj och sin bekantskapskrets. Skrifter som kom 
oss barn till del först efter det att hon var borta. Det är dessa 
minnesanteckningar som utgör underlaget till denna berättelse, 
tillsammans med mina egna, min syster Birgittas och min bror 
Ulfs minnen. Vi börjar alltså två generationer före Almy. 

Almys mormor Karolina
Johan Elias Gustafsson (1838–1911), bonde på Ramsjö Sö-
dergård, var nygift och väntade första barnet med hustrun 
Johanna Sofia. Dessvärre dog både hustrun och barnet i sam-
band med förlossningen 1862. Johan behövde en ny hustru i 
hemmet och som var sedvanligt på den tiden, så vände man 
sig till en böneman (en ansedd man som tog på sig att föreslå 
en lämplig hustru, som passade ekonomiskt och socialt). Det 
är här som Almys mormor, Karolina Nilsdotter (1845–1933) 
kommer in i bilden. Hon var född i Bro i Linneryd. Karolina 
blev den kvinna som bönemannen presenterade för Johan. 
Enligt vad Karolina senare berättade för barnbarnet Almy, 
så var hon inte alls glad för att bli bortgift med en för henne 
nästan okänd man. Och det kan man ju förstå. Men bröllop 
blev det mellan Johan och Karolina 1863. Karolina var 18 år; 
Johan 25 och änkeman.

Innan vi går vidare till 
en annan stark kvin-
na, nämligen Hilda 
Kristina Johansson, 
Karolinas dotter och 
Almys mor, vill jag 
berätta ytterligare 
några historier från 
Almys minnesanteck-
ningar om sin mor-
mor Karolina. Ka-
rolina fann sig snart 
väl tillrätta i Ramsjö. 
Mannen, Johan Eli-
as var en glad och 
humoristisk person, 
som hellre ägnade 

sig åt slöjd och finsnickeri än åt skötsel av gården. Samtidigt 
visade sig Karolina vara en synnerligen driftig kvinna, som 
gärna skötte gården och som dessutom efter hand anlitades 
för olika sysslor i bygden. Allt från kokerska till jordemor, 
vilket var namnet på den tidens barnmorska. Ett flertal barn i 
Ramsjö och omgivande byar lär vara förlösta med hjälp av Mor 
Lina, som hon kallades. Förhållandet mellan den levnadsglade 
mannen och den driftiga kvinnan noterades i bygden och som 
var vanligt på den tiden så gavs öknamn. Johan kom att kallas 
”Kjortel-Johan”, vilket betydde ungefär toffelhjälte. Att leva 
med detta öknamn var nog inte lätt. 

Men Karolina hade en stor brist; hon hade bara fått några 
veckors skolgång. Karolina var född 1845 och folkskolan blev 
lagstadgad i Sverige 1842. Uppenbarligen nådde inte lagen ut i 
alla byar och socknar direkt, eftersom Karolina bara hade fått 
lära sig att läsa hjälpligt och knappast lärt sig att skriva alls. 
Almy berättar, att hon som barn ofta fick hjälpa sin mormor 
Karolina med att läsa och skriva. En rörande historia är den 
när Almy fick lära sin mormor att skriva sitt eget namn. För 
Almy var denna sin mormors första namnteckning ett starkt 
minne för livet!

Almys mor Hilda
Hilda Kristina Johansson (1879–1970) var Johans och Karo-
linas dotter. Hilda gifte sig med Johannes Edward Carlsson 
(1862–1916) från Häljanäs och tog över gården vid sin faders 
död 1911. 

Hilda och Edward 
fick fem barn, men 
när Edward gick bort 
redan 1916 stod Hilda 
ensam med gården 
och barnen. Barnen, 
Gunnar, John, Ag-
nes, Almy och Bertil 
var mellan 3 och 15 
år gamla och fick ti-
digt lära sig att delta i 
allt arbete på gården.  
Almy berättar i sina 
dagböcker, att hon 
ibland på senare tid 

pratade med mor Hilda om hur hon klarade av att sköta gård 
och barn. Hilda sa då, att ”Jag hade bra hjälp av min mor” dvs 
Almys mormor Karolina. Två generationer av starka kvinnor 
stöttade varandra i det dagliga arbetet.

En historia som visar på svårigheten för en kvinna att sköta 
en gård på den tiden är den om tillgången på brännvin. Hil-
da berättar, om när hon hade dagsverkare på gården i bråda 
skördetider. Brukligt var att arbetarna fick både en och flera 
supar vid måltiderna. Detta var på motbokens tid och kvinnor 
hade begränsad tillgång till brännvin. Efter diskussioner inom 
kommunens nykterhetsnämnd, fick emellertid Hilda utvidgad 
tillgång. Tydligen litade man på, att hon inte använde ransonen 
för egen del och skörden var räddad! 

En annan historia som vittnar om Hildas goda hjärta, är den 
om slakten i Ramsjö. Det fanns ett par ensamma kvinnor, som 
bodde i gamla torp i skogen mellan Ramsjö och Ulvamon. Även 
om Hildas familj hade det knappt, var det viktigt för Hilda, att 
även dessa fattiga kvinnor skulle få en liten del av slaktmaten. Karolina i medelåldern. 

Hilda som ung.
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Något av barnen skickades för att lämna gåvan efter slakten.

De tre sönerna var alla mycket intresserade jordbrukare säkert 
till Hildas stora hjälp och glädje. Men gården i Ramsjö var liten 
och ingen av sönerna, eller döttrarna för den delen, såg den 
som en tänkbar framtida utkomst. Sönerna flyttade som vuxna 
till Värmland och Bohuslän, där de skaffade sig betydligt stör-
re jordbruksfastigheter under 40–50-talet. Var detta ett svårt 
slag för Hilda? Nej, Almy hörde aldrig sin mor Hilda kritisera 
sönerna för ”utvandringen”. Hilda insåg nog, att sönernas am-
bitioner var högre än vad som kunde tillfredsställas i Ramsjö. 
Skogsfastigheten i Ramsjö är fortfarande kvar i släktens ägo, 
men boningshuset renoverades och skänktes på 60-talet till 
Långasjö hembygdsförening. Agnes och Almy iordningsställde 
på uppmaning av hembygdsföreningen ett rum i huset med 
den inredning det hade på Hildas tid.

Kvar i bygden fanns Hildas döttrar, Agnes och Almy. När Hil-
da lämnade Ramsjö på tidigt 50-tal lär hon ha sagt, att nu ska 
jag väl ha tid att hjälpa mina döttrar med deras sysslor. Agnes 
bodde i Allgunås och Almy i Runnamåla och mellan dessa byar 
går en gammal väg genom skogen. Hilda bodde under resten 
av sitt liv växelvis hos sina döttrar i Allgunås och Runnamåla. 
Ungefär varannan vecka vandrade hon, ända upp i 90-års ål-
dern, den gamla vägen genom skogen för att bo hos den andra 
dottern en tid och hjälpa till med vad hon kunde. Återigen två 
generationer av starka kvinnor som stöttade varandra. 

Almys syster Agnes
Agnes Elisabet Johansson (1902–1975) var alltså Almys äldre 
syster. Agnes gifte sig med Helge Andersson (1902–1994), 

som var målare och de bosatte sig på en mindre fastighet i 
Sedeslund, Allgunås. Agnes hade stor skicklighet inom väv-
ning. Hon vävde för hemslöjden. En specialitet var förkläden 
som såldes på bygden. De flesta kvinnorna i södra Långasjö 
bar på Agnes handvävda förkläden, när de skulle vara fina i 
köket. Efter hand tog även Almy upp vävandet som en extra 
försörjning, men hon menade, att Agnes hela tiden var den 
skickligaste av dem båda.  Det berättas att Maj-Britt Geijer och 
Alva på Qvisingsö blev så förtjusta i Agnes vävkonst, att de vid 
ett tillfälle när de hade kommit över ett parti av äkta lingarn 
beställde ett större parti linnetyg av Agnes.

Almy 
Nu är vi framme vid vår berättelses huvudperson, Almy Adina 
Karolina (1908–1995). Tilltalsnamnet Almy var och är mycket 
ovanligt, men Almy var mycket stolt över sitt namn. Varför 
hon gavs namnet vet vi inte; det finns inte någon med samma 
namn i den släktforskning som gjorts. Om man googlar på 
namnet finner man, att det 2020 fanns enbart 22 personer 
med namnet Almy i Sverige, men ingen av dem bar då nam-
net som tilltalsnamn. Namnet var säkerligen lika ovanligt på 
mamma Almys tid. Namnet är vanligare i USA och antas vara 
en sammandragning av Alma och My. Kanske kom det från 
någon av bygdens amerikafarare?

Almy hade ”lätt för sig i skolan”, som man uttryckte det på 
denna tid om en begåvad elev. Jag har redan berättat om hur 
hon tidigt fick använda sina kunskaper för att hjälpa mormor 
Karolina med att läsa och skriva.

Efter skolgången, med rekommendation från sin lärare i All-
gunås skola, Johan Peter Colleen, sökte Almy och kom in på 
så kallad preparandkurs i Kalmar. Kursen var förberedande 
för lärarseminariet. Almy berättade ofta om hur mycket hon 
uppskattade denna utbildning, men också om hur besviken hon 
blev, när hon blev underkänd i musik och sång. På den tiden 
var sång och musik ett avgörande krav för att komma in på 
seminariet.  Detta blev ett viktigt och tråkigt vägskäl i hennes 
liv. Almy ville ju så gärna bli lärarinna!         

Almy gifte sig så småningom, 1931, med vår far Karl Gunnar 
Johansson (1899–1965) i Runnamåla Mellangård. Jag använder 
i min berättelse om Almy, namnet ”Runnamåla Mellangård” 
på gården i Runnamåla. Almy älskade nämligen detta namnet, 
även om det inte var så vanligt använt. Runnamåla och Ramsjö 

Syskonen på trappan till barndomshemmet i Ramsjö ca 1980. Från 
vänster Gunnar, Almy, Bertil och John. Agnes var borta vid denna tid.

Ramsjö Södergård ca 1915. Från vänster Gunnar, John, Edward, Ber-
til, Hilda, Almy, Agnes och Karolina.

Bröllopsfoto av Almy och Gunnar, 1931.
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är två närliggande byar i södra Långasjö med lång gemensam 
historia, säkert ända sedan tidig medeltid (Läs mer om detta i 
TräskoPosten nr 1, 2011). Almy berättade, att hennes mor Hilda 
och hennes blivande svärmor Kerstin i Runnamåla Mellangård 
var bästa vänner och att de säkert såg med stor förtjusning på 
att Almy och pappa Gunnar blev ett par.

Almy kände alltså mycket väl till Mellangården i Runnamåla, när 
hon gifte sig. En intressant historia som Almy gärna berättade 
är den om hennes svärfars far, Johan Gustaf  Petterson.  Johan 
var bonde i Runnamåla men dessutom en duktig affärsman 
med uppdrag inom kommunen och banken och det sägs att 
han gärna visade upp sin välfyllda plånbok. Johan kom att 
kallas Rik-Johan i bygden. Det är ju lite pikant, att Johan i 
Runnamåla kallades Rik-Johan samtidigt som hans jämnårige 
vän Johan i Ramsjö Södergård, Almys morfar, kom att få 
öknamnet Kjortel-Johan. Nu knöts deras liv ihop av att Almy 
och Gunnar gifte sig.

Men låt oss fundera lite över hur det såg ut i Runnamåla under 
mellankrigstiden, när Almy flyttade till Runnamåla.  Enligt 
Almy bodde och försörjde sig som mest ett 40-tal personer i 
byn på 30-talet. Drängar och pigor inräknat. I dag är bara en 
handfull personer boende i byn och de är antingen pensionä-
rer eller arbetar på annat håll. Under andra världskriget blev 
Gunnar, som många andra, inkallad under långa perioder och 
Almy fick ta över den arbetsledande rollen på gården. Till sin 
hjälp hade hon dräng och piga, som bodde på gården, men 

också från och till olika dagsverkare. Under krigsåren tog Almy 
dessutom hand om sina och Gunnars två första barn Birgitta 
och Åke, samt ett finlandsbarn, Matti. Efter krigstiden föddes 
undertecknad och min yngre bror, Ulf.

Almy var idérik och nytänkande och var säkert drivande när 
Mellangården totalrenoverades i början på 50-talet. Almy hade 
ett stort trädgårdsintresse och därför anlitades en trädgårdsarki-
tekt för att skapa en modern trädgård med blomsterrabatter, 
trädgårdsland och fruktträd på Mellangården. Flygfotot från 
1952 visar den nyanlagda trädgårdsanläggningen, som var 
mycket omfattande för den tiden.

Almy var utåtriktad och betydligt mer socialt intresserad än 
sin man, Gunnar. Släktkalasen var många i Runnamåla, liksom 
dambjudningarna. 

Ett återkommande kalas som Almy alltid såg fram mot var det 
sk ”Brytet”. Bönderna i Runnamåla, Ramsjö och delvis Hälja-
näs träffades en gång i månaden för ett kaffekalas när kvällens 
arbete i ladugårdarna var avslutat. Namnet Bryte kom sig av 
att värdparet till varje kalas köpte två penninglotter, som bröts 
i samband med kalaset. Ibland vann man några hundralappar, 
men jag minns inte att man någonsin vann en större summa. 
Men förhoppningen fanns alltid kvar! Brytena förlöpte alltid 
enligt ett visst mönster. Efter ett gemensamt kaffesamkväm 
samlades männen i ett rum och kvinnorna i ett annat. Männen 
drack konjak eller grogg och spelade kort, medan kvinnorna 
i ett annat rum pratade om sitt och drack ”ett glas sött” dvs 
madeira eller portvin. Kring 1960, när Tv:n kom in i bilden 
bröts mönstret, för då samlades alla framför Tv:n för att titta 
på Hylands hörna. Almy, som gärna ville prata och resonera 
tyckte att Tv:n var ett socialt otyg! 

När Gunnar gick bort 1965 följde en svår tid för Almy. Sam-
tidigt som hon blev änka sviktade hennes hälsa. Men det var 
aldrig tal om att lämna den älskade Mellangården i Runnamåla. 
Visst fick hon hjälp av sina fyra barn med att sköta hus och 
skogsfastighet, men vi bodde ju alla på andra orter långt från 
Runnamåla. Stödet från Älmeboda kommun och sedermera 
Emmaboda i form av regelbunden hemhjälp var avgörande 
för att hon skulle kunna bo kvar i Runnamåla. 

Almy läste mycket och läsecirkelsböckerna som passerade var 
många. Typiskt för hennes läsintresse och nyfikenhet var att 
hon alltid försökte läsa någon bok av varje nytt års nobelpris-
tagare i litteratur. Utan att förstå sa hon alltid. Hon följde allt 
som hände i samhället och diskuterade gärna sina synpunkter. 
Synpunkter som ofta var ganska radikala för dåtidens bonde-
samhälle.

Almy hade sin barnatro och den behöll hon livet ut. På äldre 
dar deltog hon flitigt i kyrkans bibelstudier i Långasjö. Hon 
läste sin bibel och funderade. Ibland hade hon nog sina tvivel 
för ett uttryck som hon ofta citerade var ”Det finns så många 
frågor men inte alla svar”.

Mamma Almy var, som ni förstått, mycket vänkär och hade 
många vänner. Även som äldre knöt hon vid olika möten och 
föreningar nya kontakter ofta med de yngre i bygden. De många 
vännerna bidrog till, att hennes ålderdom blev lite ljusare. Vid 
Almys begravning i Långasjö kyrka, 1995, var kyrkan välfylld 
och vid minnesstunden senare var Bergstrandssalen fylld till 
sista plats. 

Per Olov Gunnarsson
Helsingborg Flygfoto över Runnamåla Mellangård, 1952.

Runnamåla Mellangård ca 1906. Från vänster Gunnar, svärfar Elias 
Alfred, en piga, Gunnars syster Elna, svärmor Kerstin och en dräng 
med sin klenod; en cykel.



Träskoposten nr 4 2021 23

Anna Lisa Johanesson och 
Sara Kristina Käll                
– de äldsta emigranterna

Från Långasjö socken utvandrade mellan åren 1853–1947 
totalt 1278 personer enligt En Smålandssocken Emigre-
rar - ESE (Växjö 1967). De allra flesta var unga. För män 
var medianåldern mellan 21,4–33,0 år och för kvinnor 
20,7–20,9 år. Medianåldrarna varierade mellan de olika 
femårsperioderna.

Att personer över 60 år emigrerade var ovanligt. Av alla emig-
ranter från Långasjö socken var bara 18 personer över 60 år - 5 
män och 13 kvinnor. De motsvara 1,5 % av alla.

De allra äldsta var två kvinnor: Anna Lisa Johanesson från 
Ingemundebo och Sara Kristina Käll från Harebo. De var 
vid utflyttningen från Sverige 67 respektive 71 år. Anna Lisa 
utvandrade 1900 och Sara Kristina 1911. De var alltså relativt 
sena emigranter. Att emigrera under början av 1900-talet måste 
anses ha varit enklare än för de tidigaste emigranterna.

Tillkomsten av järnvägen Karlskrona–Växjö–Alvesta och att 
ångfartygen ersatte segelfartygen gjorde att resans påfrestningar 
minskade och att även äldre personer vågade sig på att utvandra.

Vi skall i korthet redogöra för Anna Lisas och Sara Kristinas 
historia. De har många beröringspunkter. Bägge var hem-
mansägaränkor sedan mer än tio år före utvandringen, bägge 
sålde sina hemman, bägge hade vardera fem barn i Amerika 
och bägge var vid tidpunkten för utvandringen helt ensamma 
i Sverige.

Anna Lisa Johanesson
Anna Lisa var född i Ljuders socken 1833 och kom till Ing-
emundebo 1854, då hon tillsammans med maken Sven Johan 
Johansson, köpte Östergård 1:6 av Johannes Gummesson. 
Makarna fick sex barn varav en son dog som spädbarn. Barnen 
var alla födda i byn mellan 1856 och 1870.

Maken dog 1880 och Anna Lisa och barnen drev gården till 
1884, då den såldes till Peter Gustav Johansson, som var morfar 
till den i byn kände Harry Israelsson

Anna Lisas alla barn kom att utvandra till Amerika mellan 
1882 och 1886. De fem barnen var Johan August (f  1856), 
Elias Evald (f  1858), Hilda (f  1862), Frans Elof  (f  1866) och 
Carl Aldo (f  1870).

Anna Lisa bodde som undantagshjon på gården från 1884 och 
fram till den 3 juni 1900, då hon utvandrade. I ESE sägs det att 
hon reste efter påtryckningar från något av barnen. Vart hon 
reste finns det ingen uppgift om. Också om barnens öden vet 
vi lite. Den förste som utvandrade var Elias. Om honom står 
det att han bosatte sig i det sjörika Douglas Count i Minnesota 
och att han förmodligen betalade biljetten till New York för 
den sist utvandrade brodern Frans 1886. En gissning är att 
modern anslöt sig till barnen i Minnesota.

Anna Lisas sista bostad, som undantagshjon, kan ha varit den 
undantagsstuga vi tror Johannes Gummesson lät uppföra åt sig 
i en backe alldeles intill vägen genom byn. Johannes dog 1868, 
så när Anna-Lisa sattes på undantag torde stugan ha varit ledig.

Sara Kristina Käll
Sara Kristina var född 1840 och kom från Ljuders socken till 
Harebo 1877, då hon och maken Frans Johan Käll förvärvade 
Harebo Norregård 1:15. Maken hade varit soldat i Tjockebo.

Gården var liten på bara 5/96 mantal och Frans Johan försörjde 
sig och familjen som banvakt i Brunamåla. I ESE på sidan 438 
står det om gården " men skötseln av denna föll mer och mer 
på Sara och barnens lott. Frans Johan skötte banvakt-sysslan i 
Brunamåla, dit man bar mat till honom berättas det."

Maken dog 1899 och Sara och barnen blev ensamma kvar på 
gården. Ett efter det andra hade fem av de sju barnen emigrerat 
till Amerika. Först Vendla Charlotta 1887, sedan August Vil-
helm och lillasystern Matilda tillsammans 1891, därefter Alma 
1907 och sist Hilda Maria 1908. Den sistnämnda emigrerade 
till sin make, som utvandrat 1905.

Hon och makarnas fyra barn utskrevs från Vissefjärda. Hennes 
man var Johan Peter Käll, som inte bara övertagits svärfaderns 
rote i Tjockebo utan också soldatnamnet.

Kvar i Sverige var nu bara Sara Kristina och två av de sju bar-
nen. Dottern Ida hade flyttat till Danmark 1904 och när dottern 
Amanda med familj flyttade till Östra Espinge i Skåne den 10 
mars 1911 var endast Sara Kristina kvar på gården i Harebo, 
som hon sålt 1910. Bara drygt två månader efter Amandas flytt 
den 27/5 emigrerar hon från Malmö. I ESE står det att hon 
flyttade till något av barnen i Minneapolis.

Sara Kristina Käll är med sina 70 år, 11 månader och 3 dagar 
den klart äldst emigranten från Långasjö. Om andraplatsen 
är de dock bara dagar som skiljer. Anna Lisa Johanesson var 
vid utflytten 66 år 7 månader och 21 dagar. David Sköld, en 
arbetare från Bågsjö, som utvandrade 1889 var 66 år 4 månader 
och 3 dagar.

Lars Bengtsson

Platsen för undantagsstugan där Anna-Lisa troligen bodde.

Harebo Norregård 1:15 idag 2019.
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Zarah
Zarah Arvidsson, en aktiv Långasjökvinna med känsla 
för det humanitära, så inledde Eva Garami en artikel om 
Långasjöprofiler i Träskoposten nr 1, 2007.
Det var kärleken som förde vår mamma till Långasjö.
Kärleken till livet med familjen i Långasjö, bestod livet 
ut. Vi väljer att i mammas anda låta hennes handlingar 
och hjärtesaker visa sig genom hur andra upplevt och 
beskrivit henne genom åren.

Zarah och barnbarnsbarnet Olle.           Foto Jan-Erik Fransson, 2012

Zarah och Barbro Krona.                        Foto Jan-Erik Fransson, 2013
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Stolta och tacksamma binder vi ihop mammas 
gärningar med hennes favoritmusikstycken

What a wonderful world -Louis Armstrong

We are the world - USA för Africa

Lyssna gärna på dessa !

Elisabeth och Claes

Från sjösidan. . . 

Zarah Arvidsson har i år lämnat ord-
förandeskap och styrelse i Långasjö 
Sockens Naturvårdsförening efter ett 
långt och förtjänstfullt engagemang. 
Zarah axlade för mer än 10 år sedan 
ordförandeskapet i föreningen vars 
huvuduppgift är Långasjö-sjöns beva-
rande och utveckling. Allt sedan dess 
har hon varit den kreativa, pådrivande 
och centrala gestalten i alla de verksam-
heter och aktiviteter som gjort och gör 
vår sjö till den pärla i samhället som 
den idag är.   

Ett jättestort tack till vår kära ”Sjöjung-
fru” för alla dessa år!  

Tyvärr har ingen känt sig riktigt manad 
att greppa ordförandeklubban efter 
Zarah. Sekreteraren Katarina Jonasson 
har t v utsetts till sammankallande i 
styrelsen. 

Långasjö Sockens Naturvårdsförening.
ur Träskoposten nr 1 2002.

Som en Profil i bygden planeras utförligare artikel 
om Zarah i Långasjökrönikan 2022.

Redaktionen

Röda Korset

Röda Korset i Långasjö
1941 – 2022

Välkommen till kretsstämma
i Klubblokalen vid Idrottsplatsen 

den 23/2 2022 kl 18:00.
Troligen den sista stämman 

i Långasjö innan vi går samman
i en kommunkrets.

Vi avslutar med god förtäring!

Tack till alla medlemmar och särskilt
tack till medarbetarna på Klasatorpet

Väl mött nästa år

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Klasatorpet

Zarah serverar "slåttergröt" till arbets-
gänget vid sjön 1989.
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Aina Svensson 
– bondtösen som blev hotellägare

Ett pärlande skratt och en outsinlig arbetsglädje, det är 
så många minns Aina Johansson från Bondemåla. Båda 
delarna kom att prägla hennes liv med Sven-Eric ”Sven 
på Baren” Svensson. Tillsammans byggde de sitt livsverk 
– Hotell Amigo i Emmaboda.

”Jag har alltid tyckt om att arbeta. Arbete har varit mitt livs 
melodi”. Orden är Ainas egna och inget kan vara mer sant. Aina 
föddes 1926 på en gård i Bondemåla, en avstyckad hemmansdel 
på den tidigare kronogården Karsamåla Östregård i Långasjö. 
Fadern Magnus Johansson var stenarbetare från Sturkö utanför 
Karlskrona och fick tillsammans med hustrun Ester fem barn. 
Men Ester hade varit gift innan. Den dåvarande maken avled i 
TBC och lämnade Ester ensam med sonen Erik. 

Hade många talanger och intressen
Troligtvis träffade Aina och hennes syskon inte sin halvbror 
Erik särskilt ofta. Som barn från ett tidigare äktenskap fick han 
växa upp hos sin mormor, Hilda Kristina. Erik var blyg och 
försynt, men oerhört musikalisk, något han hade gemensamt 
med Aina. Hon var duktig på att sjunga och lärde sig att spela 
både mandolin och dragspel på gehör, men hon var också 
väldigt händig. Senare i livet tillverkade hon leksaker, dockor, 
dockhus och sydde kläder till sina barn, klädde om möbler, 
tapetserade, konserverade, saftade och syltade. Skulpterandet 
blev så småningom ett stort intresse. Till julborden på Hotell 
Amigo kunde hon snabbt skapa ett rådjur av folie och hon 
lärde sig att dreja hos Ejne Lind i Månsamåla. Byster av kända 
människor och släktingar samsades med djur och figurer från 
barnsagor på hyllorna på sommarstället Gilleholmen norr om 
Kalmar. Trots beundrande blickar och nyfikna fingrar hos den 
stora skaran barnbarn fick de stå orörda och hela, långt efter 
Ainas bortgång.

Barndom med traditionellt gårdsliv
Livet i Bondemåla var arbetsamt med aldrig fattigt. För att 
få pengar till att köpa hemmanet åkte Magnus till Amerika 
där han blev kvar i nästan ett decennium. När han kom hem 
fortsatte han att svära på engelska, men åt aldrig mer apelsiner 
– det hade han nog av under sin resa. På gården fanns två kor, 
en häst, höns, ett par grisar och en katt, som inte fick något 
annat namn än ”kattaskrället”.  Gården sköttes på traditionellt 
vis med häst. Det var bara när snön låg för tjock som hästen 
spändes för vagnen för barnens skull. Annars fick de gå den 
långa vägen genom Kallamåla och Plaggebo till kyrkskolan i 
Långasjö, i ur och skur. 

Duktig elev med lärarinnedrömmar
Aina älskade skolan. Hon var en duktig elev med gott språköra. 
Barndomsdrömmen var att bli lärarinna, men efter de obliga-
toriska sex åren i skolan och ett fortsättningsår fanns det inte 
ekonomi till vidare studier. Aina slutade skolan med högsta 
betyg och började sedan tjäna som piga på en närliggande 
gård. Men intresset för att lära och lära ut upphörde aldrig. 
Som vuxen gick hon kvällskurser i engelska, spanska, franska, 

tyska och ryska. Barnbarnen fick lära sig namnen på alla vilda 
blommor, att dreja och lyssna på sagor. Hennes energi var 
nästintill outtömlig, liksom hennes tålamod. Hon sa ofta att 
hon älskade barn och att ”barn kan man aldrig få nog av!”. 

Älskade hårt arbete
När andra världskriget kom blev bönderna ålagda att leverera 
brännved till den statliga bränslekommissionen. Aina, som då 
inte var mer än tonåring, fick bege sig ut i skogen för att hug-
ga meterved med sin bror Nils. De fällde träd med handsåg, 
spräckte långa vedklumpar med yxa och travade höga staplar 
med kluven ved. Det hårda arbetet avskräckte inte Aina. ”Jag 
har alltid gillat friskt och hårt utomhusjobb. Det känns skönt 
att få spänna musklerna”, berättade hon. Nog skulle det komma 
fler tillfällen till det under livet.

Livet ändrades under en dans
Som 17-åring flyttade Aina med sin bror Hilding till Mjällby på 
Listerlandet i Blekinge. Först tog hon arbete på en bondgård, 
därefter ett bageri. Föga anade hon nog då att hon senare 
skulle få stor nytta av sina kunskaper om storbak av bröd och 
kakor, fast då i den nystartade Mjölkbaren i Emmaboda. Och 
det var i Mjällby som den delen av hennes liv tog sin början. På 
en dans i Valje träffade Aina Sven från Hörviken. De gifte sig 
1946 i Långasjö prästgård. Ett år senare föddes första sonen 
Dan, därefter enda dottern Maj, följt av ytterligare tre söner: 
Sten, Bengt och Nicklas.

Flit som förverkligade drömmar
Med Sven blev livet både äventyrligt och arbetsamt. Tillsam-
mans startade de Mjölkbaren i Emmaboda, en bodega på 
Gran Canaria för att sedan återvända till Emmaboda där de 
byggde Hotell Amigo. Sven stod för visionerna och Aina för 
arbetsglädjen. Det var hon som hade längst arbetstider och 
störst förmåga att ta folk. Utan hennes skratt, flit och goda 
handlag med personal och kunder hade Svens drömmar tro-

Aina på bröllopsdagen, fotograferad framför huset i Bondemåla, år 
1946.
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ligtvis inte förverkligats. Aina var också väldigt generös. Hon 
gav till behövande, ordnade fina julpresenter till de anställda 
och lät grovarbetare som var inneboende i samhället fira jul 
med familjen. Hur skulle de annars få julmat?

Ångrade aldrig sitt livsval
När Aina fick bröstcancer 1982 gick det inte att jobba tungt 
längre. ”Det finns andra som behöver jobbet mer”, sa hon. 
Behandlingarna fick hon i Linköping och hon körde själv både 
dit och hem. Aldrig att hon klagade eller berättade om sina 
rädslor, de skrev hon i stället ner i en dagbok. Hon trodde 
mycket på ödet, och ödet ville väl. Aina klarade sig från can-
cern och blev sjukpensionär. Eller som hon själv såg på saken, 
fick sin ”första fasta inkomst”. När Aina senare drabbades 
av vaskulär demens flyttade hon och Sven in i en lägenhet på 
hotellet. Resten av sin tid tillsammans spenderade de där, i sitt 
torp eller på sin segelbåt. 

Trots ett liv fyllt med hårt arbete, och Svens vida kända egen-
heter och egensinnighet, ångrade Aina aldrig sitt val. När hon 
fick frågan om hon inte kunde ha hittat en annan karl, svarade 
hon bestämt ”Jag fick den karl jag ville ha!”

Aina gick bort år 2000 och begravdes med en av sina älskade 
hattar på Långasjö kyrkogård. Nio senare år följde Sven efter 
och de fick äntligen vila tillsammans, sida vid sida. 

Sarah Bruze

Aina och Sven på sin älskade segelbåt, år 1983.



Träskoposten nr 4 202128

Kvinnor i litteraturen

”Jag dröjer gärna vid det kära minnet    

av denna kvinna som tog del i allt”   

Ur Harry Martinson: ANIARA, Sång 40   
    

I verseposet ANIARA (1956), nämner Harry Martinson 
i flera av de 103 sångerna Nobby (Nobia), som är ett sam-
lingsnamn för de kvinnor som under historiens gång utfört 
barmhärtighetstjänst. Som förebilder till Nobby kan Harry 
Martinson ha haft flera kvinnor. Det gäller alla med ”hjärtats 
skönhet”. Rymdmatrosens berättelse ur sång 40 i ANIARA 
mynnar ut i varmt erkännande hyllning av Nobbys uppoffrande 
kärlekstjänst.  

  

Man får med åren något att berätta   
som inte bara hänger i det blå.    
Och hade jag ej Nobbys bild att sätta   
emot, vad vore livet värt att leva då.   
   
I människokärlek har hon sytt och tvättat   
åt Tundrans fånge och försakat sig.   
Jag skulle aldrig annars ha berättat   
om samariten Nobia för dig.   
   

Harry Martinson har i sin diktning en positivt varm kvinnosyn. 
Föreståndarinnan Fröken Tyra på Jämshögs "Ålderdomshem 
av sten", där sockenbarnet Martin en tid placerats av kommu-
nen, skildras varmt omhuldande i Nässlorna blomma (1935). 
När Tyra dör efter att nervfeberepidemien ryckt in i trakten, 
rasar den föräldralösa gossens liv svårt samman och Martin 
måste fortsätta sin tunga sockengång.   

   

I Vägen ut (1936), Söndagsutflykt till Konungshults brunnsort 
(= Kyrkhult med Tulseboda brunn) skriver Harry Martinson 
om ett avbrott ur den annars så gråa vardagen genom en ut-
flykt med fjädervagn. Kanske var detta den lyckligaste dagen 
i Martins barndom. I diktsamlingen Nomad (1943) beskrivs 
utflykten:    

   

Färden till Kungshult   

O, vår färd under himmelens valv   
i barndomens limonadsöndag:   
vår väg genom grönska och sommar    
på lövade vagnen Teodor.   
Livets fröjder låg däri så sant som   
en gren kan visa prov på all världslindens löv.     

Minnet av utflykten till Kungshult anas också i dikten Omslutet 
ur diktsamlingen "Dikter om ljus och mörker" från år 1971, 
tre år före Nobelpriset i litteratur:   

  

Vi satt på fjädervagnen med de vackersnickrade ekrarna.   
Höstkväll på den smala vägen mellan skogsgömda fält.   
Månen just uppstigen mellan åkerlapparna   
i den gulnade hästhavrens tid.   
Den stora tidspiskan var inte uppfunnen.   
Framtiden var mera en dunkel och ouppfylld saga än ett mål.   
Vi halvdrömde nästan vår färd medan vi for.   
Satt tyst mellan Olga och Alma.   
Deras schalvärme, deras närvaro i allt som i denna stund var,   
mumlade melodiskt en trygghet i skogar begraven,   
att där bevaras hos ett sus   
alltid hörbart i minnet av den saktgående vagnen.   
Evigt minnesvärd den resan   
alltid för erinringens kärlek ett outnötbart fynd.”   
  

Barnet Martin, som ”frös vid sin barndoms härd”, sitter i den 
”vackersnickrade” fjädervagnen, trygg mellan de båda pigorna 
Olga och Alma, omsvept av deras ”schalvärme”. En blivande 
ledamot av Svenska Akademien och tillika Nobelpristagare i 
litteratur är här på väg!   

”Evigt minnesvärd den resan / alltid för erinringens kärlek ett 
outnötbart fynd.”  

TARPS ELIN - Sven Edvin Salje  
I Sven Edvin Saljes diktning möter flera kärleksfullt tecknade 
kvinnor. Kanske är det främst med Tarps Elin i den tredje 
romanen i Lovängserien Den söker icke sitt (1953), som den 
livsvarma och osjälviskt givande kärleken tydligast gestaltas. 
Bokens titel Den söker icke sitt, är hämtad från Bibeln, Kär-
lekens höga visa i 1. Korintierbrevet 13, vars rubrik är Vägen 
framför andra: kärleken. Sven Edvin Salje summerar hoppfullt 
Elins kamp i många svåra livsval för sig och de sina, i nederlag 
och upprättelser, med kärlekens troskyldiga, livsvarma tillför-
sikt: "Vi börjar alla på nytt en och annan gång. Håller små 
andaktsstunder inom oss, parentationer kring minnen. Då vi 
med oss själva kommer överens om att något är slut. Att något 
för alltid är förbi, förlorat och övervunnet. Då blir vi ett steg 
äldre. Något nytt börjar." 

MARIAMNE - PÄR LAGERKVIST  
Pär Lagerkvists sista roman Mariamne (1967), handlar om den 
grymme Herodes hustru Mariamne, som har allt han saknar. 
Hon lyckas till en tid utverka räddning för några av de många 
lidande människorna under Herodes despoti. Altruistiskt lå-
ter hon sig själv brukas, ända tills också hon blir ett offer för 
Herodes blodsbesudlade ondska och han låter mörda henne. 

Hur ödesdigert för henne att hon skulle möta honom, skriver 
Pär Lagerkvist. ”Det var ju sant att Mariamne inte behövde 
något tempel.  
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Hon hade sin gudstjänst inne i sig, som hon kunde lyssna till 
när som helt. Hon var som ett träd som vinden fyller med sitt 
hemliga sus. Så var det för henne. Hon behövde ingen helge-
dom för det. Men Herodes behövde ett tempel. För han var 
en ökenmänniska. Och i öknen reste han ett tempel över sig 
själv.” Romanen handlar om kärleken i en ond värld. Mariamne 
visar med sitt eget liv, kärleken. I sin dödsstund ropar Herodes 
efter henne: Mariamne! Mariamne!   

  

N. N.  -  Werner Aspenström   
I sin barndomsskildring Bäcken (1958) berättar Werner Aspen-
ström om fromma kvinnor som stickar yllestrumpor för femtio 
öre paret. Kvar i minnet dröjer sig bilden av den ensamma 
gumman, som bodde i ett bönhus och som stickade. Ej glömd 
men hennes namn okänt:   

"De stunder hon inte bläddrade i psalmboken stickade hon 
strumpor. Lampan var placerad högt uppe vid taket och så 
svag, att skärmen nätt och jämnt lystes upp. Hon måste kliva 
upp på en stol och hålla strumpan tätt intill glödtråden för att 
urskilja maskorna. Aldrig hördes hon pocka på en starkare 
lampa. Där stod hon som ett pelarhelgon i en evig skymning 
och stickade."   

  

N. N.  -  Dan Andersson  
TräskoPostens redaktör manar inför detta temanummer om 
Kvinnor: "Låt både sol och skugga vara med." Finnmarks-
författaren Dan Anderssons dikt "En gamling" i SVARTA 
BALLADER har ett kvinnoporträtt i nattsvarta skuggor:  

Och min ende son han vart bonde,  
och tog kvinna han liksom jag,  
hon regerade mest som den onde,  
och drev drängar med hugg och slag   
[...]  
Och hans kvinna var vass som en skära,  
och hans kvinna var kall som is,  
och hans kvinna var tröttsam att svära,  
och hon var min ålders ris.  

TINA (Albertina) - Gertrud Lilja  
I annonser om Gertrud Liljas böcker använde sig Bonniers av 
utdrag ur Anders Österlings recensioner av dessa. Om de tidiga 
novellerna påpekade Österling "Liljas psykologiska inlevelse 
och beskrev henne som en viktig vardagsskildrare". 

I Gertrud Liljas tredje novellsamling Människor (1928), möter 
i novellen Fröken Johansson Tina (Albertina), som har sökt 
en obemärkt plats som jungfru hos Ahlbergs och där möter 
hårda instruktioner. För besökande föreställdes hon som Tina, 
vår lilla hjälpreda.

"Matmodern, en kaptensänka i besittning av goda militära 
anlag, överlägsen i drill och kommendering, underhöll henne 
i förbigående med historier om de förra hembiträdenas svek-
fullhet och kapitala oduglighet." 

Fröken Johansson, "mejerska och rätt tät", som var kusin med 
husets två döttrar, kommer på besök och räddar resolut Tina, 
då hon av frun i mjölkmagasinet öppet beskyllts för att ha spritt 
ut "att vår mjölk smakar karbol". Fröken Johansson följer Tina 
till magasinsfrun och säger: "Jag har bara gått med lilla fröken 
här för att tala om att det inte är hon utan jag, som sagt att er 
mjölk smakade karbol för ett par dar sen. Och det var ingen 
osanning, för jag har varit mejerska i femton år och vet hur 
mjölk ska smaka. [...] Magasinfrun stod tyst några ögonblick. 
En släkting till Ahlbergs vågade man väl inte nonchalera? - Ja 
då får jag be om ursäkt då, sade hon med en flyktig blick på 
Tina. [...] Fröken Johanssons ansikte lyste av hederlighet och 
frisk luft, det doftade skog och ladugård omkring henne, det 
kändes tryggt vid hennes sida som vid mors eller Gud Faders."  

Gertrud Liljas empati och sociala patos lyser, som så ofta i 
hennes diktning, fram också här! 

ÅSA-HANNA - Elin Wägner   
Elin Wägner visar i romanen Åsa-Hanna (1918) bilder av såväl 
gott som ont hos kvinnor och män. Den tjugoåriga Åsa-Hanna 
står upp för kristna trosvärderingar och hon har sin goda mor 
och prosten som själavårdande stöd om "det rättas väg". Den 
trettiosjuårige Frans som gifter sig med henne, är mindre nog-
räknad med levernet, som i romanen symboliseras av kopparn 
i hans hem. Den är putsad bara på utsidan, som folk ju såg, 
men oputsad, ful och ärgig på insidan mot spiselmuren. Det 
ryktades om att den välburgne handlaren Frans i Mellangården 
också hade mycket tvivelaktigt dolt i sitt förflutna. "Franse i 
Åsa-Hanna är ju storförbrytaren nummer ett i Elins romaner" 
skriver Thage G Peterson i sin nya bok Elin i mitt liv (2021). 
Åsa-Hanna tror att hon har givits en särskild kallelse och livs-
uppgift att hjälpa Frans. "Hon har gift sig ner till Mellangården 
för att bli som ett slags missionär!" Frans Adamsons mor, 
gumman Fia, som ju blir Åsa-Hannas svärmor, tecknas med 
onda förtecken i romanen. 

I kapitlet Molnfödelse, ur Elin Wägners VÄCKARKLOCKA 
(1941), diskuterar några kvinnor vad som är hög livskvalitet, 
och betonar medmänsklig gemenskap, men att det "inte är nog 
med att vara med dem man håller av, man bör också kunna 
tala om vad man vill med dem." 

Elin Wägners tankar i Väckarklocka visar på god förtrogen-
het med gammalkyrkligheten i Småland. Hon sympatiserade 
tidigt med kväkarrörelsen från England, dess betoning av 
fred, enkelhet, sanning, jämlikhet och medmänniskokärlek. 
Elin Wägner var med vid bildandet av Vännernas Samfund, 
kväkarna i Sverige 1936.

 Hon skriver:

"Världen är en levande organism som hålls igång av ett hjärta. 
Detta hjärta sänder ut oss och tar oss tillbaka. När önskan och 
bön, två flöden ur samma källa, stiger ur vårt väsen, möter de 
en kraft i universum som inte begär bättre än att tjäna oss och 
låta sig betjänas av oss. Världens hjärta sänder ut oss och tar 
oss tillbaka och varje liten blodkropp har sin funktion. Men 
är världen inte hjärtlös, då kan vi fatta mod.  

Åter finns där plats för det outforskade, det hemlighetsfulla 
och gudomliga. En dag får människorna åter höra världen 
andas igen."  

(Ur Elin Wägner: Väckarklocka)  
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Elin Wägner: Dialogen fortsätter (1932)
"Åtta kvinnor sutto och väntade på företräde hos fyra män. 
Väntrummet var kärlekslöst som sådana äro mest, ty endast 
de personer vilka själva låta vänta på sig få ordna väntrum. 
Fönstren voro stora och kala och möblerna hårda, ägnade att 
göra de väntande mjuka. Ingenting fanns där heller att vila 
ögonen på utom en rad porträtt av landshövdingar. 

Den läsning som låg framme bestod i landstingsförhandlingar 
från de sista åren. Den enda som studerade dem var textilar-
beterskan Anna Nöjd, och det gjorde hon för att markera ett 
visst avstånd från de borgerliga. Hon visste att borgerlighet 
kan vara lika smittsamt som lungsot och en lika ödesdiger 
sjukdom att få.

De andra kvinnorna fördrevo tiden med att viskande samtala. 
Då Märta Cronberger sade något i vanlig ton, hyssjade de ner 
henne för att hon inte skulle störa herrarna på andra sidan dör-
ren. Man hörde det oavbrutna sorlet av deras överläggningar 
ända ut i väntrummet, de skrattade också ibland, så man kunde 
förstå att de hade mycket roligt, såsom politiska motståndare 
kunna ha inom slutna dörrar mellan valen."

Elin Wägner: Dialogen fortsätter (Ur kapitel V)
Det handlar om förlossningsvården. Medan de åtta kvinnorna i 
väntrummet väntar på att få ge sina synpunkter till landstings-
politikerna, före några beslut tas, sitter de fyra männen och 
tar reella beslut om hur det skall bli med förlossningsvården. 
Att först lyssna på kvinnorna, varav en är barnmorska, är helt 
orimligt och ovidkommande för männen. Det skulle säkert 
bara "bli tarvligt tal", anser dessa.

Elin Wägners roman är lättläst och tidlöst aktuell. Den är 
skriven med mycken humor.

Beslutsproblematiken däri är tyvärr inte inaktuell. Vem 
lyssnar nu och bryr sig om "folkets röst" när besluten som 
berör "folket" skall tas? Just nu oroar stort i "folkhemmet" 
vindkraftfrågan.

KVINNANS ÅRSTIDER - Elisabeth Bergstrand-Poulsen  
Kulturparken Småland /Smålands museum, Växjö visar i en 
lokal Elisabeth Bergstrand-Poulsens stora textil Kvinnans 
årstider. En kartong som mätte 3,2x5,6 m utarbetades på 
1930-talet och fanns med på en Elisabeth Bergstrand-Poul-
senutställning i Växjö år 1937. Denna kartong finns nu i 
sockenstugan i Långasjö, som är konstnären och författaren 
Elisabeth Bergstrand-Poulsens barndomshem. Gobelängen 

blev färdigvävd år 1953 på Barbro Nilssons ateljé i Stockholm. 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen tolkar själv textilen:  

  

"Kvinnans årstider" är tänkt som en syntes av värendskvinnans 
liv, något liknande som Peter Målares målningar över man-
nens och kvinnans åldrar. I stället för "Kvinnans åldrar" fick 
den heta "Kvinnans årstider" för att också få in sommarens, 
höstens och vinterns flora och fauna. Varje kvinna är tänkt 
som ett monument över sin tid och sin typ. De är inte realis-
tiska, men dock naturliga med dräkter och utseenden typiska 
för allmogekvinnan i min barndoms och ungdoms Småland, 
som de såg ut i fest och vardag. Gården symboliserar hennes 
materiella och kyrkan hennes andliga centrum. Det brinnande 
hjärtat och hunden ett par av hennes förnämsta egenskaper: 
kärleken och trofastheten.  

Först ser man nu den festklädda Gudmodern, som bland 
vårens blommor bär barnet till dopet och in i livet. Svalor pila 
över hennes huvud. Oskuldens och hoppets vita duva styr rakt 
mot den lilla vita kyrkan. De unga flickorna i försommaren 
beskåda drömmande ett litet äppelträd, omgivna av försom-
marens blommor. Bruden, symboliserande livets höjdpunkt, 
träder i all sin glans och härlighet ner från barndomshemmets 
trappa, inramad av ett typiskt småländskt dörrparti från denna 
tid. Röda och vita liljor, löjtnantshjärtan och högsommarens 
blomsterprakt omgiva henne. Så kommer Modern med sitt 
barn i fruktens tid. Och sist Den gamla kvinnan, höljd i sin 
grå schal, in i livets vinter med höstens typiska fåglar flaxande 
över sig, med gulnande löv och vita snöbär.”  

Ur Elisabeth Bergstrand Poulsen: Hök, får jag låna dina vingar 
(1940)  

 

SONJA - Fjodor Dostojevskij
Den store ryske författaren Fjodor Dostojevskij räknas till 
världslitteraturens största författare. Hans roman Brott och 
straff  (1866) vimlar av ryska namn, men särskilt ett namn 
dröjer sig kvar, som central gestalt Sonja Marmeladova, kanske 
är detta ett försök till kvinnligt Kristusporträtt. Sonja offrar sig 
för Raskolnikov, studenten som mördat två gamla kvinnor, en 
pantlånerska och hennes efterblivna syster.

Som en Kristus omvänder hon Raskolnikov, förlöser hans 
ånger och låter rättvisan komma fram. När Raskolnikov dömts 
till åtta års straffarbete följer hon honom till Sibirien.  



Träskoposten nr 4 2021 31

SONJA - Owe Wikström  
Boken Brott och straff  är fortfarande högst aktuell. Efter att 
professorn i religionspsykologi vid Uppsala universitet, förfat-
tare och ofta anlitad föreläsare och medverkande i press, radio 
och TV, Owe Wikström, drabbats av hjärtstopp och helt måste 
förlita sig på andras omsorg, skrev han utifrån Dostojevskijs 
Brott och straff  sin bok om ansvar och godhet, Sonjas godhet. 
Medkänsla i en självupptagen tid (2018). "Att under en period 
vara helt hjälplös, beroende och utlämnad åt andra människors 
omsorg öppnar mina ögon. [...] Alldeles uppenbart är Sonja 
verklig för mig", skriver Owe Wikström.  

  

AUGUSTA - Ida Andersen  
I romanen I OXÖGAT, 2019 av Ida Andersen skildras tillbli-
velsen av Kosta glasbruk och dess högtidliga invigning 27 juli 
1742. Bland många kvinnor i boken, möter i samband med att 
pigan Sissel genomlever en äventyrlig förlossning, jordemor 
Augusta. Hon var den enda jordemor som fanns i trakten. 
Augusta räddar Sissel som gått ut i marsvädrets kyla för att i 
en göl, med ämbar i ett ok, hämta vatten som skulle komma 
att behövas vid förlossningen. En smärtvåg drog genom länd 
och korsrygg. Oket gled av, Sissel tappade balansen. Det mör-
ka hålet rusade mot henne, det svarta vattnet forslade henne 
neråt, neråt. Gud hjälpe mej! hann hon tänka innan iskylan 
slog famnen om henne, stötte andan ur lungorna, skriver med 
stark inlevelse Ida Andersen. Jordemor Augusta hör genom 
skogen Sissels skallande rop "Hjälpe mej! Hjälpe mej!" Jorde-
mors resoluta hjälpinsats räddar och förlöser Sissel och hon 
räddar genom sin klokskap och beslutsamhet två tvillingflickor 
till livet. "Allt som är bundet skall varda löst, mässade hon." 
Augusta gör korstecknet med den ena fria handen och ber 
mumlande - Gud välsigne dej och göre dej till en god människa.  

KRISTINA - Vilhelm Moberg
Tankarna om kvinnor i litteraturen, värda att minnas för 
TräskoPostens temanummer, dröjer gärna vid Kristina i Vil-
helm Mobergs mäktiga berättelse om några människor, som 
från sina hem i Ljuder i Sverige utvandrade till Nordamerika: 
Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) 
och Sista brevet till Sverige (1959). Vilhelm Mobergs mor Ida 
Charlotta var djupt troende kristen och det är mycket av hennes 
bild som möter i Kristina.

I Vilhelm Mobergs kanske mest personliga roman Din stund 
på jorden (1963) möter oss den åldrade svensk-amerikanen 
Mr. Albert Carlsons tankar, under hans summering av minnen 
från ett långt liv. 

Han återvänder från apelsinträdens land och egna trädgården 
med den friska saften från de gyllene frukterna där, som dock 
inte kan jämföras med en annan dryck, som han har smakat: 

"Enbärsölet som mor gjorde. Enbärsbusken är min barndoms 
träd, och enbusken gav mig smaken av hagens skog och mar-
kernas tuvor i munnen, ingenting kan förliknas med drycken 
från dem. Den är gjord av frukten från backarnas särling, den 
kärve och envetne som inte kan utrotas, inte kuvas eller tuk-
tas. Enbusken i hembygdens hagar har stått mig nära, som en 
släkting, den ende jag har velat likna. 

Vi råkades igen i somras, för sista gången. Jag grep med mina 
armar om enbusken på backen."

 "Hon, ja just DEN kvinnan, betydde något eller lämnade 
avtryck av andra orsaker. En kvinna vars öde gripit dig". Så 
formuleras motiveringen för detta temanummer av Träsko-
Posten och så möter kvinnorna här!  

Rune Liljenrud
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Vad gör en landshövding?
Jag fick en fråga från redaktionen på Träskoposten om 
att som utflyttad Långasjöbo berätta vad jag gör just nu. 
Då Träskoposten är efterlängtad och mycket läst i vår 
sommarstuga i Häljanäs är det självklart att svara ja av 
idel tacksamhet till denna trevliga tidning.

Jag är född i Allgunås och gick mina första sex år i Långasjö 
skola. Två av dessa år hade jag en fantastisk nyutexaminerad 
lärare som hette Sölve Hjalmarsson. Sedan blev det högstadium 
i Emmaboda, gymnasium i Nybro, lärarutbildning i Växjö. Jag 
växte upp i en samhällsintresserad och politiskt aktiv familj och 
för mig har det alltid varit naturligt att på något sätt vilja för-
bättra den miljö och det samhälle jag lever i. Det ledde mig till 
ett politiskt engagemang med kommunpolitik, sedan riksdagen 
i åtta år och som minister i den tidigare regeringen i åtta år. 

2015 fick jag frågan från dåvarande regering om jag kunde tänka 
mig att bli landshövding och jag tackade ja när jag fått det län 
jag önskade – Örebro län. När man varit politiker tycker jag det 
är lämpligare att inte vara landshövding i sitt eget hemmalän. 
Tjänsten är tidsbegränsad till sex år, men man kan få förlängt 
ytterligare tre år om man inte faller för åldersstrecket 67 år. Jag 
har fått förlängt och kommer att arbeta fram till december 2022.

Som landshövding är man chef  för myndigheten Länsstyrel-
sen i Örebro län. Jag har 220 kunniga medarbetare och vi får 
uppdrag från regeringen av de mest skilda slag. Här kommer 
ett axplock:

• Vi handlägger och delar ut bidrag av olika slag, exempelvis 
EU-stöd till jordbrukare, till företag som gör klimatförbättran-
de åtgärder, för inköp av naturreservat, till sanering av förore-
nad mark, till kalkning av sjöar, till skötsel av kulturmiljöer, till 
att bekämpa invasiva arter, till integrationsåtgärder.

• Vi utövar tillsyn exempelvis på större miljöfarlig verksamhet, 
på djurbesättningar och sällskapsdjur, på vattenverksamheter 
och vi granskar kommunernas översiktsplaner.

• Vi upprättar planer för länet för att förvalta rovdjur och 
klövvilt, för drog- och brottsförebyggande arbete, för ökad 
jämställdhet och för ett förbättrat energi- och klimatarbete.

• Vi ger tillstånd till kampsporttävlingar, till att strö aska efter 
avliden och en hel del annat.

• Vi beslutar om fördelning av asylsökande till olika kommuner, 
om licensjakt och skyddsjakt efter rovdjur. Sammantaget blev 
det förra året 16 000 beslut.

Några uppgifter har varit väldigt omfattade det senaste året. 
Vi har fått cirka 20 nya uppdrag i anslutning till den pågående 
pandemin. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig vid 
kriser och ska samordna arbetet i länet. Vi har därför levererat 
flera lägesbilder till regeringen varje vecka, vi har gjort över 
2000 fysiska tillsynsbesök för att se att pandemilagen efterlevs 
av olika verksamheter, vi har bistått regionen med att få fram 
skyddsutrustning och för att få fler att vaccinera sig, vi har 
samordnat kommunikation osv. Personligen har jag haft många 
möten med kommuner, regionen och myndigheter men också 
med näringsliv och civilsamhällets föreningar och församlingar, 
detta för att vi ska kunna ge så bra lägesbilder som möjligt. 

Kronprinsessparet kom på besök för att möta hjältarna i vården 
och i civilsamhället. Det blev ett mycket uppskattat besök.

En kris som pågår under så lång tid har gett oss stora möjlig-
heter att slipa på vår krisberedskap. Det är en verksamhet som 
vi byggt ut mycket de senaste åren liksom att stärka det civila 
försvaret. Där föreslås Örebro bli huvudort i ett civilområde, 
när Sverige ska delas in i sju sådana. Förhoppningsvis kommer 
beslut om detta nästa år.

2021 har också varit Friluftslivets år. Jag har under året besökt 
alla tolv kommuner i länet och gjort en friluftsaktivitet tillsam-
mans med kommunledningar, näringsliv och civilsamhällets 
organisationer. Det har varit vandring med snöskor, vandring 
i stiglös terräng, mountainbikecykling, segling, fågelskådning 
med mera. Men viktigare ändå är de dialoger vi haft om hur 
vi kan utveckla friluftslivet vidare genom att kroka arm med 
varandra. Vi har sett en kraftig ökning av besökare i länets två 
nationalparker samt våra 287 naturreservat. 

Jag välkomnar Kronprinsessparet, men pandemin gör att vi ännu inte 
hälsar i hand.

Studiebesök på företaget Plogpinnen, som tillverkar miljövänliga 
snöstörar.

Örebro slott.
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Bara Tivedens nationalpark har 130 000 besökare varje år.  
Flertalet av dem brukar vara utländska besökare men trots att 
de uteblivit på grund av pandemin har nya svenska besökare 
fyllt upp till samma nivå.

Vi har också särskilt firat Demokratin detta år. Det är 100 år 
sedan kvinnor för första gången fick gå till valurnorna i vårt 
land. Därför har regeringen tillsatt en demokratiambassadör 
och iordninggjort en Demokratistuga som stått på Stortorget i 
Örebro. Riksdagen har tagit fram en Demokratiutställning som 
vandrat runt landet och i samband med det besöker någon av 
riksdagens talmän respektive län. 

Som landshövding har man boplikt. Man måste bo i residenset 
som är beläget i Örebro slott. Det är en magiskt vacker byggnad 
som ligger mitt i stan. Det är rankat som nummer tio på en 
topp-tolv lista över Europas vackraste slott. Det var det enda 
svenska slott som platsade på listan så vi brukar skryta med 
att det är Sveriges vackraste slott med en hög wow-faktor! 

Nästan 750 år gammalt, och med vallgrav runt de fyra tornen 
är det fortfarande en samlingsplats för olika ändamål. Här 
fotograferar sig stadens brudpar, här samlas studenterna innan 
studentbalen, här sjunger körsångare in ett nytt år, vårens an-
komst och i allhelgonatid firar vi ”Stad i ljus”. Också residenset 
används för många möten och samlingar. Vid ”strategiska 
samtal” samlas vi runt ett tema för att föra en fråga framåt som 
gagnar länets utveckling. Vi kallar till oss statliga utredare för 
att i tidiga skeden ge länets inspel och synpunkter. 

Två gånger om året har jag också ”Öppet residens” då det kom-
mer 800–1000 personer under tre timmar. Våra åtta barnbarn 
älskar slottet. Det är en fantastisk plats att leka kurragömma 
på – också för vuxna finns många gömställen.

Alla landshövdingar träffas en gång i månaden, oftast i Stock-
holm, då vi möter regeringsrepresentanter, utredare eller bara 
för att tala med varandra. Under pandemin har dessa möten, 
liksom så många andra, varit digitala så nu är det extra roligt 
att åter få mötas fysiskt.

Som landshövding får man också många förfrågningar om att 
medverka i olika sammanhang med att hålla tal på konferenser 
eller inviga något nytt. Jag tror ni har förstått att uppdraget 
som landshövding är otroligt omväxlande, inspirerande och 
roligt. Jag trivs fantastiskt bra. 

Så nu väntar jag bara på att Långasjöborna ska ta en buss upp 
för att hälsa på i residenset. Välkomna.

Maria Larsson

Min man Gunnar och jag hälsar God Jul vid Örebro slott.

Tillsammans med EU-minister Hans Dahlgren vid 
Demokratistugan.

Att göra eld med tändstål är inte enkelt. En av utflykter-
na under Friluftslivets år.

Har besök av riksdagens Försvarsutskott.
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Karl-Gunnar 
– Mannen i mitt liv

En av Långasjö sockens vackraste jordbruksfastigheter 
är Östregård 1:2. Den ligger längst norrut i kyrkbyn, med 
en pampig mangårdsbyggnad i två våningar från 1880, ett 
mindre ”undantagshus” och en stor vinkelformad lada. 
Runt om ligger öppna fält där man ofta ser ”Malins får” 
beta. Om henne och företaget Långasjölamm har Träsko-
posten gjort flera reportage. Denna gång ska det handla 
om hennes svärmor Karin, som precis som Malin kom 
utsocknes ifrån, flyttade in på gården i unga år och med 
tiden blev en ”äkta” Långasjöbo.

Får jag lov?
Jag var bara 16 år när jag träffade Karl-Gunnar på dansbanan 
vid Bredasjön i Holmsjö. Det var i augusti 1954. Jag stod där 
med mina tjejkompisar då Karl-Gunnar kom fram och sa 
”Får jag lov?”

Vi dansade flera gånger tillsammans och innan vi skildes åt bad 
han om mitt telefonnummer. Det fick han och redan veckan 
därpå ringde telefonen hemma i villan i Eringsboda, där jag 
bodde med mina föräldrar. ”Karin, det är rikssamtal”, sa min 
mamma med den högtidliga och lite undrande ton som ordet 
krävde.

Här gör Karin en paus i berättandet och vi börjar diskutera telefo-
nerandets utveckling, som förändrats enormt. Framför allt då genom 
mobiltelefonen, idag allas egendom. På 50-talet var det både dyrt och 
ovanligt att ha en telefon i huset. Alla samtal utanför hemorten kallad-
es rikssamtal, vilket kostade extra. Ju längre avstånd desto dyrare. 
Från Långasjö begärde man t.ex. Eringsboda 57 hos telefonisten, 
som kopplade direkt och bröt alla andra pågående samtal genom att 
meddela ”Rikssamtal bryter”. I den ankommande telefonen ringde det 
två signaler och när man svarade sa telefonisten ”Rikssamtal”. Men 
nu tillbaka till Karin berättelse. 
Jag bodde som sagt i Eringsboda. Min pappa var busschaufför 
och mamma valde att vara hemma med oss barn, så som många 
kvinnor gjorde på den tiden. Sedan blev hon lantbrevbärare. 
Men båda var de uppvuxna i jordbrukshem, så jag var inte 
främmande för det som väntade. 

När jag slutade den 
7-åriga skolan jobbade 
jag som biträde i livs-
medelsaffärer. Sedan 
gick jag på folkhögsko-
la och lanthushållsskola 
och jobbade på terapin 
på ett sjukhem innan vi 
gifte oss 1959.

Gården och 
barnen
När jag flyttade upp till 
Långasjö kände jag mig 
välkommen direkt. 

Jag lärde känna många nya människor och alla var snälla 
och trevliga. Vid den tiden var det mycket kvar av det gamla 
bondesamhället, med hästen som dragare till exempel. Men 
det ändrade sig snabbt under 60-talet med traktorer och folk 
skaffade bilar och TV-apparater.

Sedan kom barnen, Carolina, Margareta och Karl Johan. Då 
hade jag fullt upp med dem och med olika sysslor på gården. 
Jag lärde mig mjölka kor med mjölkmaskinen och binda säd 
och annat. Karl-Gunnar började också med får, vilket inte var 
så vanligt vid den tiden. Efter hand växte den verksamheten 
och det är fortfarande samma hjord Malin nu bygger vidare 
på, 60 år senare.

Ny inriktning i livet
När barnen blev större började jag efter en del självstudier 1977 
på Högskolan i Växjö, nuvarande Linnéuniversitet. Jag läste 
ekonomi som ledde till en examen fyra år senare. Då började 
jag jobba, först på Radio Blekinge, sedan på Radio Kronoberg.

Karin och Karl-Gunnar gifter sig i Eringsboda kyrka den 
26 mars 1959.

Ibland är det extra roligt.Från jobbet på Sveriges Radio Kalmar.
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Efter några år på en dagstidning i Blekinge återgick jag till ett 
radiojobb i Kalmar, där jag blev kvar till pensioneringen. Under 
den tiden hade jag pendlat 14 mil varje dag i 24 år. I ur och skur. 

Det blir många varv runt jorden det, tänker jag tyst för mig själv. Fem 
dagar i veckan blir 70 mil. Fyrtio arbetsveckor på ett år blir 2800 
mil. 24 gånger det blir 67200 mil. Nästan 17 varv runt jorden! Hur 
många andra långpendlare i Långasjö slår det?.

En ny generation tar över
I slutet av 90-talet tar vår son Karl Johan och hans hustru Malin 
över gården. De blir den 10.e generationen i vår släkt, i rakt ned-
stigande led, som bor på Östregård. Att vår svärdotter Malin 
fortsatte med fårskötseln har betytt så mycket för Karl-Gunnar 
och mig. Det är härligt att få bo på en levande gård. 

För 14 år sedan byggde vi om det gamla kokhuset till en modern 
bostad och där trivs vi väldigt bra. Vi har också haft möjlighet 
att resa en hel del, ofta tillsammans med vänner. I Europa 
besökte vi många länder, som England, Tyskland, Frankrike 
Baltikum, Grekland, Italien, Ungern, Tjeckien, Turkiet och 
Balkan. Vi reste också till USA och Kina. Det var roligt att se 
andra delar av världen. Att få perspektiv på hur det är att bo 
i Långasjö.

Livet har till största delen varit snällt mot mig och nu känner 
jag mig glad och tacksam över så mycket. Tänk att när vi samlar 
barn, barnbarn och barnbarnsbarn så är vi 23 personer. Det 
kunde jag inte föreställa sig när jag var ung!

Gunnar Alsmark

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

Margareta, Carolina, Karl Johan, Karl-Gunnar och Karin den 1 advent 
2018.

På tur med kanalbåt i England.
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Rungeboholm 
och kvinnorna i släkten

En kylig men solig och färgsprakande oktoberdag färdas 
jag västerut från Emmaboda. Mitt mål är gården Runge-
boholm, i folkmun även kallad Holmen.

Rungeboholm ligger betagande vackert uppe på en höjd, med 
utsikt över sjön Flaken, bortom sjöträán och sjögärdet. Strax 
efter Totamåla vägskäl, exakt där Kalmar övergår i Kronoberg, 
skymtar redan den anrika gården uppe på kullen. Större delen 
av gården tillhör numer Tingsryd kommun, men inte fullt ut. 
Delvis är ägorna även en del av Långasjö socken. Postadres-
sen är alltjämt Långasjö och banden till bygden är starka. Hur 
starka, ska vi senare idag utröna och komma att förstå.

Så vitt jag vet, gick Roland i skolan i Långasjö, under bland 
andra John Johanssons ledning. Nu ska det emellertid talas 
om kvinnor i släkten, och då främst de tre svägerskorna 
Margit, Greta och Alva, som på olika sätt alla är knutna till 
Rungeboholm.

Jag kör upp till mangårdsbyggnaden och stannar bilen utanför 
grinden. Tvenne bilar är redan på plats. Det ska bli roligt att 
stifta bekantskap med de som växte upp här och har hämtat 
så mycket kraft och glädje från sina barndomsår på gården. 

Vem möter mig med nyfikenhet och glatt viftande på svansen, 
om inte den trogna, snälla vakthunden Zelma! I dörren står 
frun i huset, Ann-Kristin och hälsar välkommen med ett glatt 
leende. Bakom skymtar redan far i huset, Roland, men också 
en, två, nej inte mindre än tre glada och hjärtliga pojkar i mo-
gen ålder. Bröder till Roland? De verkar nämligen syskonlika! 
Nej, inte bröder men väl kusiner som på uppmuntran av den 
yngste kusinen Alf, nu kommit hit. Det är alltså Sven-Olof  och 
Bengtåke Rungegård, och Alf  Johansson som idag är samlade 
hos Roland och hans familj. 

Efter hand sitter vi ner i ett av de vackra rummen och samtalet 
om kvinnorna tar sin början.

Det är så att Roland, växte upp här inte endast med mor och 
far, Margit och Sture, utan även med släktingar. Däribland fanns 
hans farmor och farfar, Nanny och Oskar, och faster Alva. Hon 
är Alfs mor. Alla utom farfar, som dog redan år 1938, bodde 

på Rungeboholm när 
Roland var barn. Även 
farbrodern Börje växte 
ju upp här. Han är far 
till Sven-Olof, Kristina 
och Bengtåke.

Dessa kusiner till Ro-
land, och då främst 
pojkarna, tillbringade 
alla sina lov på Runge-
boholm, genom hela 
skoltiden.

Nu vill alla berätta! Det 
finns så fina minnen 
kvar av den tiden, inte 
minst av Margit. Förut-

om allt, allt arbete på gården ute, såväl som inne, hyste hon stor 
kärlek till dem alla, genom sitt enkla, självklara och generösa sätt 
att vara. Hennes mathållning, hennes goda bröd och bakverk, 
hennes idoga flit bittida och sent, allt träder nu fram i dagen.

"Vi kände oss så fria här. Margit var vår extramamma. Vi gick 
alla som barn i huset."

Margit var kommen från Illareboda, "Illrabo" ofta kallat, och 
var född år 1914. Genom sitt äktenskap med äldste sonen 
Sture kom hon att leva hela sitt vuxna liv på Rungeboholm.

"Det är obegripligt för nutida människor att ens försöka förstå, 
hur hon kunde orka med och klara av alla sysslor, som hörde 
till livet här. Vi hade ständiga besök av andra som kom. Det 
blev kaffe med dopp, smörgås, kanske en öl inne hos Margit, 
efter utfört uppdrag. Ofta serverades hela måltider till far Stures 
alla inkommande personer. Det gällde hästavel och allehanda 
uppdrag. Ingen, säger ingen, fick gå hem utan någon förtäring! 
Gästfriheten var övermåttan!

Vid slåttern och större arbeten på gården, skulle allt lejt folk 
bjudas på mat; frukost, 11-kaffe, middag. Allt detta ankom på 
Margit. Mjölka alla korna gjorde hon tidigt i arla morgonstund, 
innan frukosten. Hon bakade även allt matbröd, alla kakor och 
även tårtor och lagade all mat under året.

I hushållet fanns flera medlemmar. Bland andra farmor Nanny, 
som blev änka tidigt, och Nannys dotter Alva, Alfs mamma allt-
så, född 1926. Alva bod-
de med farmor Nanny 
på övervåningen fram 
tills hon flyttade ut. Det 
var tänkt, att hon skulle 
lära sig finsömnad. En 
äldre kvinna i grann-
byn, tog sig an att lära 
upp henne. "Nej, Alva! 
Du ska inte syssla med 
detta. Du ska sköta affä-
rer!" Något i den stilen, 
lär hon ha uttryckt. Och 
så blev det, förvisso!

Sture serverar Margit – inspirerad av Hylands frufridag.

Margit vid slåttern, tidigt 50-tal.Margit som ung, tidigt 30-tal.
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Efter en tid på annan ort, blev det så Emmaboda för Alva. Hon 
hade träffat Harebopojken Rune och på den vägen blev det! Vi 
ser hennes strålande ansikte på fotot från år 1955.

Det var en tid av stor framtidstro. Rune och Alva blev det 
perfekta radarparet. Just vid infarten till samhället hade de 
under många år sin mack med bostad på övervåningen. Jag 
minns själv mycket väl att vi ofta tankade hos Runes. Han 
kom då alltid med raska steg ut och tankade upp vår bil under 
gemytligt småprat. Därefter gick man in till Alva och betalade 
över disk. Alva var ett under av vänlighet. Det var alltid roligt, 
att besöka deras mack.

Det tog mig, jag som nu skriver detta, många år innan jag som 
kund SJÄLV (!) kunde tanka min bil. Man skulle helt enkelt få 
den servicen på macken. Ja, så var det. Jag minns första gången 
jag dristade mig till att själv tanka min lilla folkvagn. Jag hade 
aldrig någonsin sett en kvinna utföra denna syssla tidigare.  Hur 
gjorde man? Detta var emellertid 70-tal och nya vindar blåste.  
Bensin för 30 kronor räckte hela månaden! Det var trots allt 
rätt mycket pengar för en fattig student.

Åter till kusinerna. Alf  bedyrar, att han kände sig precis som 
hemma hos sin extramamma Margit, farbror Sture och Roland. 
Precis detsamma intygar Sven-Olof, jämnårig med Roland, 
och brodern Bengtåke. "Vi fick hjälpa till med allt möjligt. Det 
var så roligt. Vi kände oss så fria och lyckliga här. Margit stod 
för omsorg och mat." "Ibland när jag var liten", säger en av 
bröderna," så var jag även hos mormor och morfar i Häljanäs. 

Men det var liksom 
inte samma sak, och en 
gång tröttnade jag. Jag 
tog min lilla trehjuling 
och tänkte ge mig iväg 
bort till Roland och 
alla på Rungeboholm. 
Det var ju dit jag ville! 
Jag längtade dit. Det 
var så fritt där. Men 
jag kom förstås inte så 
långt på min lilla cykel 
den gången. Tur var 
väl det, och det gick ju 
ingen nöd på mig hos 
mormor i Häljanäs, 
förstås.

Häljanäs, ja. Det var 
ju därifrån mor Greta 
kom. Hon var född 
år 1920 och dotter till 
Karl och Göta Johns-
son. Greta hade flera 
syskon, varav Sven, 
Sven-Ivar kallad, väl 
blev den mest kände i 
bygden. Han var mång-
årig kamrer på Långa-
sjö Sockens Sparbank 
och medarbetare till 
Herbert Geijer bland 
andra. Många är de 
som fått deklarations-
hjälp av honom.

Greta hjälpte sin mor i telefonväxeln ibland. Den fanns ju i 
hemmet i Häljanäs. Sönerna berättar att far Börje om vintern 
gick över isen på friarstråt! Han kunde lätt ta sig från gården, 
över sjön Flaken, bort till Gretas hem i Häljanäs, när isen bar. 
Ja det var lätt att gå. Ingen "hallandsfärd", alltså.

"Hur firade ni jul på Rungeboholm?"

Frågan måste ställas. Roland han minns. Ja, se alla kom ju hit 
varenda jul. Vi var alltid här. Börje kom redan på julaftonsmor-
gon, en stund. "Det var för att farmor Nanny fyllde år just på 
julafton." Ann-Kristin har suttit tyst och låtit alla komma till 
tals. Nu inflikar även hon ett minne. Det finns bara gott att säga.

Men Roland berättar så gärna vidare om jularna. "Efter stäng-
ningsdags i Tingsryd, rätt tidigt på julafton, så kom Börje 
tillbaka, nu med hela familjen i sällskap. Alva och Rune kom 
från Emmaboda, och senare på 60-talet även med lille Alf. Alla 
var samlade. Men en gång blev jag och Sven-Olof  så rädda för 
tomten, trots att det bara var Rune bakom masken!"

Att det blev gråt och tandagnisslan är dock inget, som Sven-
Olof  drar sig till minnes! "Det tror jag inte alls", låter det. 
Roland har dock sin övertygelse kvar.

Sen blev det ju en mängd julmat och sedan rätt så tidigt i säng. 
Alla skulle sova över. Julottan i Älmeboda kyrka klockan 4.00 
var tradition. "Vi åkte hemifrån vid halv fyratiden, före gry-
ningen. Det är tradition för många än i denna dag!"

"Det värsta för mig, var i slutet på alla lov".  Nu känns ett 
vankelmod hos Roland. "Kusinerna bodde ju alltid här vid 
loven. Att de skulle återvända hem visste jag ju, men det var 
det värsta av allt! Det var en hemsk upplevelse." Roland suckar 
djupt vid minnet. Ja, han suckar så djupt, att mina egna ögon 
tåras av minnet från en barndoms vedermödor. Hur djupt kan 
det inte kännas, ännu i denna dag, att tvingas skiljas från nära 
och kära, syskon och kamrater?

Fram tonar dock en bild av en gemensam lycklig tid på gården 
i Rungeboholm. Oförglömliga stunder och minnen har dykt 
upp. Margit finns alltid med, som maka och mor, faster och 
extramamma. Vilken livsgärning! Min blick faller på de hel-
långa, vackra gardinerna i rummet. Infällt i det ljusa linnetyget 
är ett utsökt broderi. "Javisst", säger Ann-Kristin. "Margit bro-
derade alltid om kvällarna, efter mjölkning och kvällsmat. Här 
finns många, många alster av henne. Hon satt aldrig sysslolös. 
Barnbarnen passade hon ofta. De sista åren bodde hon i den 
röda stugan på gården."

Alva vid invigningen av ESSO macken, 17 dec. 1955.

En ung Alva, omkring år 1950.

Greta Rungegård, mitten av 50-talet..
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Karolina, barnbarnet, är numer den som sköter mycket av 
arbetet med hästar och stall. Hon bor på gården även hon och 
är verkligen kunnig och intresserad av hästar och dess skötsel. 
Det bådar gott för framtiden! Brodern Frans återvänder nu till 
Växjötrakten. Även han har sina rötter djupt i Värendsbygden.

Efter dignande bord med diverse hembakat, kringlor och 
kanelbullar och inte minst Rolands favorittårta, därtill Börjes 
berömda räksmörgåsar, dricka och gott kaffe, är det så dags 
för avfärd. 

På trappan står de fyra kusinerna. Höstsolen har strålat över 
gården hela dagen. 

Margit, Greta och Alva, tre särdeles kompetenta och generösa 
kvinnor, vars liv är sammanflätade med Rungeboholm för alltid! 
Vi minns dem så gärna.

Vi riktar nu vårt varmaste tack till alla på Rungeboholm.

Vi önskar God Jul & Gott Nytt År!

Angela Fransson

En kokbok från bygdens 
minsta by blir till…
För drygt 5 år sedan 
började vi anlita Ste-
phanie Verstift på Mun-
dekulla Retreatcenter. 
Hon bodde då i Karls-
krona och pendlade till 
oss när vi hade grupper 
inbokade. Stephanie 
var en annorlunda kock 
mot vad jag tidigare va-
rit van vid. Hon var den 
yngsta och även kortast 
till växten men den med 
störst engagemang och 
ett värdskap av sällan 
skådat slag och även 
den ”starkaste”. 

Kockjobb överlag innebär tunga lyft, långa dagar, hög stress-
faktor, att göra och ta emot beställningar, festival med många 
hundra besökare och små grupper om 10 personer och hon 
lyfter tunga grytor och kastruller med en lätthet som jag sällan 
skådat. 

Stephanie flyttade sedermera till Mundekulla och hon visade 
sig inte bara vara en duktig kock utan även besitta förmågan att 
skapa struktur, göra budget, anlita andra kockar samt se till att 
maten känns igen oavsett vem som står bakom ”rodret”. Mun-
dekullas mat har sedan begynnelsen mötts av mycket beröm 
men det kändes som att Stephanie tog konceptet till en ny nivå.

Hon bar även på en dröm att skriva en bok och att göra det 
kopplat till matlagning kändes naturligt. Under hösten 2019 
gjorde hon en noggrann efterforskning och en skiss på hur bok-
en skulle se ut och vad den skulle innehålla däribland närmare 
100 recept. Tillsammans med hennes vän och vapendragare 
Irena Krajnc Wouters som hjälpte till med styling och design 
vilket hon även gör till vardags på Kosta Boda Glasbruk bör-
jade hon projektet. Sedan fick de tag på en duktig fotograf  vid 
namn Elaine Lilje som alltid drömt om att få fota en kokbok. 

Fr.v.  Alf, Bengtåke, Roland och Sven-Olof.

Rungeboholm i vinterskrud.

 
Stephanie Verstift.     Foto Elaine Lilje

Stephanie i Mundekullas plommonträd                        Foto Sara Vitale
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Stephanie tog även kontakt med ett företag som gjorde koppar 
och fat vid namn Ljungbyljung som hon fick låna produkter 
från inför fotograferingen för att det skulle kännas genuint och 
äkta. Stephanie ville även ha någon som kunde göra blomste-
rarrangemang och valet föll på ”bygdens dotter” Lovisa från 
Fiddekulla Trädgård i Vissefjärda. Teamet var format och 
övriga som var på plats fick fungera som modeller i boken. 

Stephanie beslutade att släppa boken på egen hand med målet 
inställt på våren 2020 men precis lagom till tryckningsdags inför 
verksamhetens bästa år någonsin kom ett litet osynligt virus 
och lamslog inte bara bygden eller Sverige utan hela världen. 
Det sägs att ”nöden är uppfinningarnas moder” och när det 
inte såg ut som att det skulle säljas några böcker på Mundekulla 
Retreatcenter den våren så startade hon en crowdfundning 
kampanj. Den innebar i princip att de som är intresserade 
av boken köper den innan den trycks vilket gör att pengar 
kommer in till tryckningen och sedan levereras boken några 
månader senare. Detta gjorde att flera hundra personer köpte 
boken i förhand och med tanke på att kampanjen ägde rum 
på nätet och boken var på engelska såldes den till mer än 15 
olika nationaliteter. 

Första upplagan på 1000 ex såldes slut på några månader och 
under 2020 fick den pris för ”Sveriges bästa vegetariska kok-
bok” samt ”Sveriges bästa kokbok inom hotell och restaurang 
2020”. 

År 2021 blev den även utnämnd till ”Världens bästa kokbok 
inom hotell och restaurang”. Boken har nyligen kommit ut 
på holländska där den nominerats till ”Årets kokbok” och till 
våren kommer den svenska upplagan ut och förhoppningsvis 
sprider den sig till fler länder efterhand.

Anledningen till att boken fått stor uppmärksamhet är förstås 
för att den är proffsig och ligger i tiden men jag tror även det 
beror på avsändarens intention och förhållningssätt till maten. 
Boken är inte skriven för att övertyga läsaren om att bli vege-
tarian utan mer utifrån glädjen att laga mat och framför allt att 
äta den tillsammans. Maten är ju en av de saker som förenar 
människor världen över. Stephanie beskriver detta med följande 
ord i bokens introduktion: 

En situation som verkligen påverkade mig var när en nära vän 
berättade att hennes mamma blev så ledsen när min vän blev 
vegetarian. Det visade det sig bero på mamman inte visste vad 
hon skulle laga för mat till sin dotter längre. Hon var van att visa 
sin kärlek till dottern genom maten. Jag tyckte det var vackert 
för kanske kunde de med nyfikenhet och experimentlusta i 
köket föras närmare varandra i stället?

Matlagning och kärlek har mycket gemensamt. De båda kräver 
närvaro, omsorg och omtanke. Desto närmare vän vi blir med 
ingredienserna och råvarorna i köket och ju mer vi känner till 
deras kvalitéer desto bättre blir resultatet. Både kärlek och 
matlagning väcker intressanta samtalsämnen och nyfikenhet. 
De är bra för vår hälsa och kan läras, specialiseras och utforskas.

Kärlek och mat handlar om skönhet, harmoni, balans och små 
överraskningar. Det handlar om problemformulering och att 
vara närvarande och förstås huvudingrediensen i form av tå-
lamod. De bästa rätterna, de smakrikaste bröden och de mest 
underbara grönsakerna behöver tid för att mogna och berikas, 
precis som kärleken.

Stephanie växte upp i Holland där hon arbetade med organisa-
tionsutveckling samt lärare på en designskola i Rotterdam, men 
hon bar en längtan att arbeta närmare naturen med hållbarhet 
som fokus. Holland är världens tredje mest tättbefolkade land 
och något större än Småland med nästan dubbla Sveriges folk-
mängd. Detta gör att hon liksom många av hennes landsmän 
uppskattar Småland med den avskildhet, natur och lugn som 
råder här. 

Vid sidan av matlagandet har hon även skapat möjlighet 
för ungdomar i åldrarna 18–28 år att delta i en utbildning 
på Mundekulla Retreatcenter genom ett EU projekt (Youth 
Solidarity Corps). I år har vi haft två grupper då vi tagit emot 
sammanlagt 10 ungdomar som genomgått en 3 månaders 
utbildning kring temat hållbarhet där förstås matlagningen 
är en viktig ingrediens. Denna utbildning drivs i sin tur av en 
kvinna vid namn Sandra Geitz som gör ett enastående jobb 
och hon skulle förtjäna en egen artikel här i tidningen vilket 
jag hoppas få skriva i framtiden. 

Jag står numera mest vid sidan om och hurrar och klappar 
takten och ser fram emot vad framtiden har att ge… 

Peter ElmbergStephanie skördar i Mundekullas odlingar.                   Foto Sara Vitale

Stephanie and Irena.
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Som om hon kom från Astrid Lind-
grens värld 
– en liten Tjorv
Det var det glada 50-talet. Jag skulle börja årskurs 3 i kyrkskolan 
i Långasjö. De små förstakluddarna stod blygt utanför skol-
trappan och väntade på att bli hämtade efter uppropsdagen. 
Där fick jag se grannens yngsta. Ojdå, skulle HON äntligen 
börja skolan?

Åtta rara flickor små
Ifrån andra klassen gå
Lena först i flickors rad
Önskas sol och sommar glad!

Så hade fröken i småskolan skrivit i min poesibok. Så snäll 
hon var, vår fröken!

Nu hade vi just träffat den nya läraren. Han hade övertagit min 
klass och buntat ihop den med förra trean, som nu var fyran. 
Jag skulle gå i en tre-fyra.

Vi 14 elever från småskolan slogs ihop med fjärdeklassen. 30 
ungar i samma skolsal! Det gick ganska bra, faktiskt. De större 
hjälpte de yngre, ibland tvärtom. Men det stora var att HON 
hade börjat skolan – grannens yngsta – dessutom skollärarens 
dotter. Ja, både mamman och pappan i den familjen var skol-
lärare i Långasjö skola. Det syntes lång väg att de delade allt. I 
armkrok promenerade de till skolan varje morgon, varje dag 
efter lunch och hem på eftermiddagen. De promenerade fram 
och tillbaka mellan kyrkan och skolan också varje rast. Lite 
framåtböjda med huvudena tätt ihop. De såg kära ut, tyckte jag.

Snart blev vi kompisar, HON och jag. Jag kände mig hemma 
på Eklyckan. Där var det lite modernare och mindre och my-
sigare än hemma hos oss. Hennes farbror var byggmästare. 
Han byggde alla nya hus i byn. Hennes farfar var skomakare. 
Han tillverkade selar och seltyg till hästar! Hennes mormor 
var den snällaste av alla.

Så blev vi tonåringar. Dockorna byttes ut mot hästar. Vi blev 
100 procent häst-fans. Allt värderades efter hästen och dröm-
men om egen häst uppfyllde oss. Det gäller att vara envis – och 
det blev en egen häst till sist. Det bör kanske tilläggas att på 
femtitalet var det mycket ovanligt att äga häst för nöjes skull. 
Vi köpte ett gotlandsruss. Himmelsk lycka! Olle hette han. 

Med fjädervagn, tält och havresäck gav vi oss ut i trafikvimlet 
och gjorde en 20 mil lång semesterfärd på vindlande grusvägar. 
”Visst” sa vi till oroliga föräldrar: ”Vi ringer i kväll!” 

Nästa morgon rullade en polisbil upp bakom fjädervagnen. 
”Hallå! Vi har hälsningar från mamma och pappa. Hoppas ni 
mår bra?” Vi mår finemang” sa vi som hade glömt ringa. Vi 
vinkade glatt till de snälla poliserna, klatschade med piskan 
och Olle fortsatte tålmodigt vägen fram mot nya djärva mål.

Åren gick. Våra vägar skiljdes. Min lilla Tjorv började skriva 
och fascinerade Barometerns läsekrets med artiklar som skulle 
platsa i dagsaktuella miljödebatter. En hyllning till fågellivet i 
Törn:

Gjuse och häger – grannar i Törn
Man behöver sannerligen inte ge sig iväg till Ottenby på Öland för 
att studera fågelliv och finna föremålen för sitt studerande. Redan på 
gränsen mellan Långasjö och Vissefjärda, i sjön Törn, kan man få sitt 
lystmäte på detta område.
En dag då åskan tycktes ligga och trycka bakom varje sten och då 
välbehövlig lugn och ro härskade på denna annars ganska oroliga vat-
tenyta, tog jag min kanot för att pröva på Törns lyckligtvis obefintliga 
vågor. 
Himlen var igenmurad av dödstysta molngubbar och inte en katt fanns 
på sjön – mer än jag. Jag hankade ut draget, pinsamt medveten om att 
jag skulle välta om jag fick napp, men också fullt övertygad om att jag 
inte skulle få napp. Det är roligt att fiska, ända tills det nappar….
När jag nu kom där och gled över vattenytan som en annan svan, 
dök plötsligt nämnda klippö ”Gjuseberget” med tillhörande gjuse upp 
mitt framför näsan på mig. Jag stirrade på gjusen och gjusen stirrade 
målmedvetet tillbaka på ett sådant sätt som bara en inbiten slyngel till 
fiskgjuse kan.

Mitt hjärta svämmar över av stolthet när jag tänker på att denna 
fågeljournalist delade ljuvt och lett med mig under barnaåren 
i Långasjö. 

Så tog vi studenten, men på varsitt håll och olika år. Eftersom 
jag gick 4 år på gymnasiet blev jag myndig mitt i studentyran. 
Jag blev hyllad med följande klagovisa: 

Egoistisk klagovisa på Myndighetsdagen
Jag var vaken hela natten
Släpade mig efter vatten
Hängde sömnigt över bordet
Prövade det ena ordet
Bytte ut det mot det andra
Blandade dem med varandra.
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Slet till solig morgontimma
Måste skriva – måste rimma!
Blek och mager blev på kuppen
Kröp i säng, när upp steg tuppen.
  
Offrade en natt på damen
som gick upp och tog examen.
Inte nog med sånt elände.
Vet ni vad som sedan hände?
Just när dikten färdig blivit
Och jag uppläst vad jag skrivit
Började studenten bara
Plötsligt myndig sig förklara.
Måste nu jag skalda mera
Skulle mitt förstånd krevera.
Efter detta säger jag:
Det blir ingen dikt idag!

Ni anar vem jag talar om. HON sitter ordförande i det illustra 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet, HON är flitig skribent 
i Träskoposten, HON leder ett teatersällskap, hon värnar om 
sin hembygd, sin kyrka och familj. Hon har upplevt personliga 
förluster men hade kraft att trösta andra. Full av livfull fantasi 
och humor sprider hon glädje och värme. 

Månne kommer långasjöfolket, när vår tid har runnit ut, med 
kraft och energi upprätthålla minnet av henne? 

Ja, ANNIKA – varför inte genom ett AHJ-sällskap?! 

Helena Thelin 

www.borjes-tingsryd.se  Tel. 0477-482 00

Aldrig lockpris – Alltid lågpris.

Välkommen till prisvärd handel  
för hela familjen – 7 dagar i veckan!

Livsmedel – Kläder – Hemtextil – Husgeråd – Blommor – Verktyg – Färg – Leksaker  
Sport – Trädgård – Foder – Hästsport – Cafeteria – Spelbutik – Korvbod
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Barnmorskorna i Långasjö

Våra förmödrar
Hur har kvinnans ställning varit i vår socken? Hur var det före 
1921, då det äntligen blev kvinnlig rösträtt? Ja, inte var det 
många, om ens några, kvinnor i ledande ställning.  Och efter 
1921 gick det också mycket långsamt med kvinnans tillträde till 
högre poster. Så långt fram som 1941 fanns det bara EN kvinna 
i någon av de tolv nämnderna/styrelserna i socknen - och det 
var barnmorskan. 1950 var det FEM kvinnor i ledande ställ-
ning, däribland barnmorskan och distriktssköterskan. Männens 
antal uppgick till omkring FEMTIO, många av dem satt i flera 
styrelser och nämnder. I föreningslivet, som tog fart under 
tidigt 1900-tal, var kvinnor lite bättre representerade. Och så 
får vi inte glömma all den informella makt, som både jungfrur 
och bondhustrur, kloka gummor, jordemoror, hjälpkvinnor, 
och herrskapsfruar hade. Dessutom fanns ju ”kvinnan bakom 
allt” – både i hemmen och i samhället. Men den första egentliga 
yrkeskvinnan av rang var barnmorskan. 

Första yrkeskvinnan
Vid 1800-talets mitt dyker den första barnmorskan upp i 
Långasjö socken. Dessförinnan bistods den födande kvinnan 
av grannkvinnor, hjälpgummor och jordemoror. När första 
barnmorskan dök upp, betraktades hon säkert med skepsis. 
En vilt främmande människa, ganska olik den käcka jordemo-
ran, som varken spottade i glaset eller drog sig för att rabbla 
magiska ramsor. Jordemoran och barnmorskan arbetade nog 
parallellt under flera decennier. Somliga föderskor föredrog 
jordemoran, andra barnmorskan. Kyrkböckerna berättar att 
omkring 1880 kallades den examinerade barnmorskan till 
ungefär hälften av födslarna.

Den första barnmorskan jag hittat dyker upp 1858. Och hon 
gjorde verkligen sitt intåg i socknen. Och detta ska bli ett 
signum för barnmorskorna i Långasjö. INGEN av alla de 
13 barnmorskor som jag följt, har varit född och uppvuxen i 
Långasjö. Alla har varit ”utsocknes”, alltså inflyttade från an-
nan ort. Detta kan ha inneburit att det fanns ett visst avstånd 
mellan folket och barnmorskan. Alla som kommit inflyttade 
i en okänd socken har nog fått känna på ett visst avstånd till 
sockenfolket. Men barnmorskan skilde också ut sig från andra 
kvinnor på flera andra punkter. 

Barnmorskans särställning
Inte nog, alltså, att hon alltid var utsocknes. Hon var också 
medicinskt utbildad och hade Examen. Hon var efterfrågad 
på arbetsmarknaden. Hon uppbar egen lön. Hon sökte en 
tjänst och när hon fick den var hon beredd att flytta dit där 
jobbet fanns. Från 1800-talets mitt var det socknens uppdrag 
att hålla barnmorska. Hon hade ansvar för ett stort arbetsfält 
– hela socknen! Som ett led i emancipationen valde flera av 
de tidiga barnmorskorna att använda -son i stället för -dotter 
i sitt efternamn. Alltså Petersson i stället för Petersdotter. På 
1800-talet var det annars brukligt att kvinnans efternamn sluta-
de på -dotter, även sedan hon gift sig. I den mån barnmorskan 
var gift, fick mannen snällt flytta med, som ett bihang, dit där 
barnmorskan fått sin tjänst.  Mannen var därför i många fall 
hantverkare. Egen gård var inte att tänka på. Mannen fick hålla 

sig hemmavid, det verkar praktiskt, med tanke på barnmorskans 
kringflackande liv. Flera barnmorskefamiljer hade egna barn, 
som måste ha tillsyn, när morskan gjorde sina utryckningar på 
bygden. Då var det bra med en hemmaman. Flera barnmorskor 
stannade bara en kort tid i socknen. Kanske hittade de ett bättre 
erbjudande någon annanstans. Några av dem gifte sig med en 
insocknes man och blev boende i socknen till sin död.  Längst 
på sin post var ”Fru Liljegren”, som kom till Långasjö 1893 
och blev kvar till sin död 1947. 

Barnmorskans utbildning
Under tidigt 1800-tal var utbildningen inte så långvarig. Det 
kunde räcka med några månader i någon av landets större stä-
der. Man studerade förlossningsvård och anatomi och deltog 
vid obduktioner. Lärde sig att vända barnet om det låg fel, samt 
att tvätta händerna med karbolsyrelösning. Man fick dock inte 
använda ”järnredskap”.  Vi kan tänka oss, att vår första barn-
morska, som förresten hette Charlotta Petersson och kom till 
Långasjö 1858, hade genomgått en två terminer lång utbildning, 
enligt 1856 års barnmorskereglemente. Med denna utbildning 
fick hon kunskap i förlossningsvård, anatomi och spädbarns-
vård. Om hon dessutom tagit en tremånaders extra kurs, fick 
hon även tillstånd att använda förlossningsinstrument.  Om 
Charlotta hade denna gedigna utbildning, vet vi inte. Socknen 
anställde inte alltid den mest meriterade – av ekonomiska skäl. 
Charlotta bosatte sig i Plaggebo, men innehade tjänsten endast 
två år. Hon var gift med en skräddare Sundman.  

Från 1921 utökades utbildningen till två år. Idag krävs hög-
skoleutbildning. Redan 1886 bildades Svenska Barnmorskeför-
bundet och är därmed Sveriges äldsta kvinnliga yrkesförbund.

Barnmorskans anställning
De tidiga barnmorskorna var Sockenbarnmorskor, kallade och 
anställda av socknen.  De utgjorde ett eget skrå och likställdes 
med sockenskräddaren och sockenskomakaren. Uppbar de 
lön? De måste ju ha ekonomisk trygghet, särskilt om de var 
ensamstående. Jag har inte lyckats hitta något om deras löne-
villkor, men jag kan tänka mig, att de i likhet med skolläraren, 
uppbar en del lön in natura och en liten del i pengar. Fick 
kunden betala? Det vet jag inte heller. En sup eller en slurk 
kaffe, var kanske ersättning nog. Ofta kom grannkvinnor med 
förning till den nyförlösta, så en matabit blev det väl också.  
Det blev, i genomsnitt, högst en utryckning i veckan. Långt 
ifrån alla kallade på barnmorska. En liten vink får man i en del 
födelseböcker, där det står inskrivet ”Ex” i kolumnen ”För-
lossningsbiträde”. Ex står för examinerad. Av 1880-talets 90 
födslar var barnmorskan kallad till 45. 

Barnmorskeväska med förlossningsinstru-
ment. 
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Barnmorskan i socknens mitt
Barnmorskan har haft sin bostad mitt i socknen. Många 
har bott i Långasjö Backegård, några har bott i Kallamåla, 
Strängsmåla, och så Charlotta i Plaggebo – också det centralt 
i socknen. Från 1866 erbjuds barnmorskan en ny lägenhet i 
den då nybyggda sockenstugan.  Maken är träskomakare och 
de efterföljande barnmorskemännen tar upp samma yrke. 
Praktiskt förmodligen. Verkstan bara står och väntar. 1928 
upphör sockenstugan att hålla lägenhet till barnmorskan. ”Fru 
Liljegren” får lämna bostaden i sockenstugan, men fortsätter 
tappert sin gärning ännu många år. Hon får sin nya bostad i 
Lindholmen Långasjö Backegård, senare Lilla Grönalund. Fyra 
unga barnmorskor avlöser varandra under åren 1930–1945, 
men ryktet säger, att ”Fru Liljegren” ändå stod högst i kurs 
och kallades till många födslar. 1946 byggs ett nytt hus för 
barnmorskan och hennes mottagning - även distriktssköter-
ska och hemsamarit får inrymmas där. Det är huset Sjöhaga, 
Kyrkvägen 34. 

Barnrikedom
Tänk, när det föddes 90 (!) barn i socknen! Så var det vissa år 
under en period mellan 1860–80. Långt ifrån alla 90 överlevde 
till vuxen ålder. Minst 13 av de nyfödda avled inom några dagar 
eller veckor. Många ”kvävdes” - lågs ihjäl - av modern i sängen. 
Ytterligare lika många avled under barnaåren. 1890–1910 var 
antalet födda omkring 60 varje år. 1920-40 sjönk födelsetalet 
till c:a 30. Från 1950 till 2000 sjönk födelsetalet från 20 till 
mindre än 10 födslar. Se diagram.

En bit in på 1900-talet inrättades det BB-avdelningar på lasarett 
och sjukstugor. Kvinnor valde i stor utsträckning själva om 
de ville föda hemma eller på sjukhus. Barnadödligheten sjönk 
i takt med medicinsk kompetens, hygienkrav och tillgång på 
läkare. Preventivmedel begränsade barnantalet i familjerna. 
Utvandringen till Amerika och sedan flykten från landsbygden 
sänkte befolkningstalet i socknen. Efter hand förändrades 
barnmorskans roll. Så gott som alla förlossningar skedde på 
sjukvårdsinrättningar och barnmorskan i Långasjö kunde ägna 
sig åt mödravård och barnavård.  

Utveckling och avveckling
Den första barnmorska som flyttade in i Sjöhaga 1946, var 
distriktsbarnmorskan Linnéa Strömblad. Hennes man byggde 
och drev Kvarnen, nuvarande Kyrkvägen 48.  Linnéa ägnade 
mycket tid åt mödravård och barnavård. En hel del hemför-
lossningar var det också. Man kunde även gå till Linnéa och bli 
omplåstrad vid behov. Linnea berättar i Smålandsposten 1983: 

”De många åren som distriktsbarnmorska var fina. Men vi var 
ju ständigt i jour. Som distriktsbarnmorska skulle man alltid 
finnas tillgänglig. Gick jag bort fick jag sätta en lapp på dörren 
om var jag fanns.” På 1960-talet ändrades tjänsten i Långasjö, 
så att barnmorskan också skulle vara distriktssköterska. Linnea 
övergick då till att arbeta som barnmorska, senare avdelningsfö-
reståndare vid förlossningsavdelningen på Växjö lasarett. Hon 
efterträddes av Karin Brauer. Många barnaföderskor, numera 
i mogen ålder, minns syster Karins handfasta vägledning. Sys-
ter Karin var dessutom distriktssköterska och skolsköterska.  
Jobben gick nu att kombinera, när hemfödslarnas tid var förbi. 
Syster Karin var långasjöbornas trygghet under många år, lite 
barsk, men pålitlig och orädd. Hon var den sista i raden av den 
gamla stammen barnmorskor i Långasjö sockens historia. Hon 
slutade sin tjänst på 1980-talet. 

Annika Hjalmarsson

Förteckning barnmorskor i Långasjö:
Charlotta Petersson 1858-1860
Anna Katrina Petersdotter 1861-1863
Maria Helena Andersson 1863-1866
Karolina Magnusdotter 1866-1880
Johanna Magnusdotter 1880-1890
Johanna Lovisa Andersson 1890-1893
Anna Lisa Lagerborg/Liljegren 1896-1930
Hulda Johansson 1931-1932
Britta Eriksson 1935-1941
Karin Göransson 1942-1946
Lisa Pettersson 1943-1945
Linnea Strömblad 1945-1955 
Karin Brauer  1956-1984? 

Källor:  
Kyrkböcker för Långasjö församling. 
Långasjökrönikor 1941–1950.
www. popularhistoria.se 
Med reservation för årsangivelsen för skiftet mellan Linnéa Strömblad 
och Karin Brauer. De jobbade nog samtidigt ett tag, en som barn-
morska och en som distriktssköterska. Den som vet hur det var, är 
välkommen att kontakta redaktionen annika@traskoposten.se

Linnea Strömblad, barnmorska i Långasjö på 1950-talet, 
lyssnar på barnets hjärtslag med sin barnmorsketratt. Små-
landsposten 1983.

Ungefärlig statistik över födslar i Långasjö socken 1860–2000.
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Skammens röda ros
Halva jordens befolkning är kvinnor. Alla har de en sak 
gemensamt. Mellan pubertet och övergångsåldern går 
varje kvinna igenom ungefär en menstruationscykel per 
månad. Men upplevelsen skiljer sig åt, individuellt och 
kulturellt. I många länder världen över påverkas flickors 
liv och hälsa när de får sin första mens. Många skam-
beläggs och trakasseras, tvingas sluta skolan, riskerar 
att giftas bort, bli gravida, få sin frihet begränsad. Ofta 
saknas också tillgång till mensskydd, säkra toaletter och 
rent vatten. 

Även i Sverige är mens fortfarande ett för många tabuerat – 
eller åtminstone obekvämt – ämne. Men under senare år har 
allt fler börjat prata öppet om mens. En som gör det är Sofia 
Thelin, född och uppvuxen i Långasjö, sedan länge bosatt i 
Malmö.

Rastlös mångsysslare
I april i år fyllde Sofia 50 år. Detta uppmärksammade Syd-
svenskan med en stort uppslagen artikel under rubriken: ”En 
rastlös mångsysslar-artist som ror projekt efter projekt i hamn.” 

Och nog är aktiviteterna många alltid. Sofia presenteras som 
”artist, sångerska och låtskrivare med närkontakt med visa, 
pop och folkmusik. Körledare, musiklärare och projektmakare. 
Hållbar odlare.”

Sofias sång och musik har vi flera gånger haft glädjen att lyssna 
till här i Långasjö. Mycket handlar den om utanförskap, om 
den längtan vi alla bär efter tillhörighet. En av hennes sånger 
passar perfekt till artikelns tema. Den heter "Kärlekssång till 
alla bortgömda trosor" och är från 2016.

Musiken beskriver Sofia som en blandning av visor med in-
slag av folkmusik med dragning åt jazz och blues. ”Det är en 
feministisk temaplatta som handlar om kroppen på olika sätt. 

Första sången skrev jag efter att ha lyssnat på Liv Strömqvists 
sommarprogram om mens. Men den handlar också om vi och 
dem – dagsaktuella ämnen precis som temat i "Allrakäraste 
syster.”

La vie en rose med mens och allt 

En kärlekssång till alla bortgömda trosor

till fläckade vita tonårsjeans

En hyllningssång till lakanens röda rosor

Vi höjer vårt djupaste rödaste vin

En kärlekssång till skammens blossande kinder

som borde ha blossat av stolthet och kraft

Till stöttande händer mot molande värk

och till dem som ingen vänlig hand har haft

Lingonvecka, blodsfest, röda bär i mossan

Våra kroppars inre skönhet, helt perfekt design

Superkrafter som tidvatten och Gud

mot häxbränning, hatbrev och förbud

Jag älskar kroppens landskap

den är helt genial

min kropp som orkat bära mig hit ut

och stoltheten sår ett frö i mig att kriga för dess skull

mot detta hat som inte tycks ta slut

Vårt blod är rent och friskt och starkt

ja starkare än järn

Fullt av skapande kraft, inte dött

och käraste vänner, blod är aldrig blått

vad de än sagt, blod är rött!

Omslaget till Sofia Thelins album. Konstnär Ingela Björkqvist Ekman.

Sofia Thelin.
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Mensaktivism
Radioprogrammet Sofia refererar till sändes 2013 och bröt 
mycket av den tystnad som tidigare omgärdat kvinnors men-
struation i Sverige. I ett slag kom mensen att höras och synas 
överallt; i nationell dagspress och magasin, på TV och radio 
och inte minst, på sociala medier. 

Stor uppmärksamhet, både i svenska och internationella medier 
blev det när Storstockholms Lokaltrafik i september 2017 visa-
de upp Liv Strömquists s k menskonst i stadens tunnelbanor, 
föreställande kvinnor som menstruerar. I vilka andra länder, 
och kommuner, vore detta möjligt? 

Att som Sofia och hennes medsystrar utmana ett flera tusen 
år gammalt tabu om menstruation kräver mod. Många tycker 
temat är anstötligt, opassande, äckligt. Men att titta bort eller 
tiga ihjäl är inte rätt väg att gå om vi vill ha ett rättvisare och 
bättre samhälle – för både kvinnor och män. I stället måste vi 
öppna upp för en diskussion, titta på historiska förklaringar, 
prata om myter och okunskap som florerar, fundera över vad 
vi praktiskt kan göra. Här och nu gör jag det utifrån fyra ord. 
Kärleken, Kyrkan, Kroppen och Kamratposten.

Kärleken
Sofias kärlekssång till ”skammens blossande kinder” är både 
poetisk och sinnrik, med formuleringar och ord som väcker 
många associationer och tankar. Kvinnor! Den skam ni känner 
är pålagd utifrån. Känn stolthet i stället! Låt er inte tryckas 

ner av förlegade tankar och dumma kommentarer. Men Sofia 
fördömer inte. Hon sjunger för ”alla stöttande händer”, men 
också för dem som ingen vänlig hand har haft. För mig är det 
verklig kärlek. Och en bra strategi om man vill förändra djupt 
rotade kulturmönster. 

Kyrkan
Världsreligioner som kristendom, islam, judendom, hinduism 
och buddhism har betraktat en menstruerande kvinna som 
rituellt oren, något som medfört olika typer av restriktioner. I 
Tredje Mosebok 15:19-20 kan man läsa; 

”När en kvinna har sin flytning och det kommer blod från 
hennes kropp, skall hon vara oren i sju dagar, och var och en 
som rör vid henne skall vara oren ända till kvällen. Allt som 
hon ligger på under sin månadsrening blir orent, och allt som 
hon sitter på blir orent.”

Även idag, flera tusen år framåt i historien, ger präster i orto-
doxa kyrkor olika svar på frågan om det är möjligt att bekänna 
och ta emot nattvard under menstruationen. De flesta tillåter 
en kvinna att komma in i templet under kritiska dagar, men 
hon får inte delta i förrättningarna. 

Hur prästerskap och församlingsbor i Långasjö såg på menstru-
ation längre tillbaka i tiden vet jag inte. Men i Gertrud Liljas 
”Kvinnorna i släkten” läser jag om en händelse som förbryllar 
mig, hur sann den nu är? Charlotta, en av bokens huvudperso-
ner, har precis gift sig. ”Efter en lycklig bröllopsnatt kan hon 
dagen efter i kyrkan visa sin blodbefläckade underkjol, så att 
alla i församlingen kan se att hon är dygdig” 

Handlingen utspelas i slutet av 1800-talet, men när romanen 
skrevs 1936 ”präglas socknen fortsättningsvis av en stark 
kristen moraluppfattning, där sexualiteten begränsas på en rad 
olika sätt”, skriver Maria Nilsson. Att de flesta restriktioner 
gäller kvinnorna, inte männen, behöver jag väl knappast tilläg-
ga. Kyskhet fram till giftermålet. Brudkrona som bevis på att 
kvinnan var oskuld. Kyrktagning av den ”orena” kvinnan 40 
dagar efter förlossningen, olik för gifta och ogifta. En ritual där 
prästen och församlingen synbart straffade de kvinnor som 
fött barn utanför äktenskapet. 

En kvinna som fött barn väntar i vapenhuset på att bli 
återupptagen i församlingen. 

Liv Strömqvist framför ett av sina konstverk i Stockholms tunnelbana.

Varje år den 28 maj firas den Internationella mensda-
gen. Ett smart datum. Menscykeln är i snitt 28 dagar 
och blödningen 5 dagar. 
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Kroppen
Tillbaka till Sofia. I sin kärlekssång sjunger hon för kroppars 
inre skönhet, för en acceptans oavsett hur vi ser ut. Ett viktigt 
budskap i en värld som tycks bli alltmer fixerad vid yta och 
utseende, uppbackad av reklam som ständigt omformar verk-
ligheten, gör den förskönad, antiseptisk, fri från kroppsvätskor 
och andra obehagliga associationer. 

Första gången en tv-reklam för tamponger sändes var år 1980. 
Men det tog nära 40 år för Libresse, ett företag för intimhygien, 
att byta ut den klassiska blå ”mensvätskan” i reklamfilmer mot 
en realistiskt rödfärgad sådan. Året innan, 2016 sjöng Sofia, 
”Och käraste vänner, blod är aldrig blått vad de än sagt, blod 
är rött! 

Sanningen är att den mensaktivism jag skrev om inledningsvis 
påverkarde företaget Libresse att göra ”blodet” rött. Reklam 
har en tendens att följa trenderna – och pengarna. 

Att blodet var rött, och användbart, har man naturligtvis alltid 
vetat. Så användes t.ex. menstruationsblod i läkekonsten, bl.a. 
mot utslag, vårtor, växter, födelsemärken, bältros, urinstämma 
och ögonsjukdomar. Levrat mensblod användes för att stilla 
blödningar. Mensblodet var även ett av de säkraste medlen för 
att vinna en mans kärlek. Kvinnan kunde blanda mensblod i 
kaffe eller brännvin som hon bjöd den åtrådde på för att hans 
kärlek skulle väckas. Men utfallet blev alltid olyckligt om man 
hade förtrollat någon med mensblod.

Hur gjorde man förr, innan det fanns bindor och tamponger? 
Här i Norden använde vi oss av mossor eller lavar för att dämpa 
flödet, men eftersom det inte heller fanns trosor så fungerade 
det inte så bra.

Det vanliga var att man lät det rinna och torkade med särken. 
Så äckligt, säger vi. Visst, men kom då ihåg att luktscenariot 
var väldigt annorlunda än i dag. Förr gick många kvinnor runt 
och luktade ”syrligt”!

Först mot slutet av 1800-talet börjar olika mensskydd komma. 
När så garnet blev billigt kunde man börja tillverka både trosor 
och mensskydd. Äldre personer jag pratat med i Långasjö be-
rättar hur deras mödrar och systrar stickat trosskydd i ullgarn. 
På 1930- och 40-talen.

Kamratposten
Jag gissar att nästan alla läsare känner till Kamratposten, en 
tidning för barn och unga mellan 8 och 15 år. Den grundades 
redan 1892 under namnet Folkskolans barntidning. Målet var 
att ge läsarna "en bok som aldrig tar slut" och uppfostra dem 
till "gudsfruktan, fosterlandskärlek, nykterhet och djurskydd". 
Idag presenterar den sig som en tidning som skriver om allt 
som är viktigt i livet! Vänskap, kärlek, lycka, sport, nyheter 
m.m. Redan för 50 år sedan öppnades en spalt för att svara på 
frågor om sexualitet och kroppen. Den heter numera ”Kropp 

& Knopp, är tidningens mest lästa avdelning och innehåller 
frågor och expertsvar om kroppen, puberteten och känslor. 
Den behövs, för båda könen.

År 2015 gjorde tidningen Expressen/Hälsoliv en enkät kring 
varför kvinnans naturliga blödning verka vara så skrämmande? 
Det visade sig att många män har fått mycket om bakfoten 
när det kommer till "lingonveckan", PMS – och inte minst 
mensskydd. Här är fem påståenden och svar.

1. Tampongen fungerar som en propp! Fel. Tampongen fung-
erar som en svamp, som absorberar mensblodet

2. Man väljer tampongstorlek utifrån hur stor snippa man 
har! Fel: "Mini", "normal" och "super" har inget att göra med 
vaginastorlek, det syftar på hur mycket man blöder.

3. Tampongen ploppas in lätt som en plätt! Fel: Tampongen 
ska sitta rätt långt upp i slidan, som är vinklad bakåt

4. Tamponger är äckliga! Fel: Mens är inte äckligare eller 
konstigare än sperma – felet är att det har blivit norm att inte 
låtsas om den.

5. Man kan förlora oskulden genom att använda tampong! 
Fel: Det enda sättet att bli av med oskulden är att ha sex. Men 
mödomshinnan som just "hinna" är en myt.

Nu tycker nog några läsare att Träskoposten börjar likna 
Kamratposten. Ja, på ett sätt är det sant. Kunskap är viktig. 
Om livet förr – och nu. Relationen mellan kvinnor och män 
måste ständigt diskuteras. Eller besjungas. Därför bad jag Sofia 
skriva ner några tankar kring min text.”.

Gunnar Alsmark

Källor
Hälsoliv Expressen den18 juni 2015  
Maria Nilsson. Att förhålla sig till modernism. En studie i Gertrud Liljas 
författarskap. Lunds universitet 2003
Ebbe Schön. Folktrons ABC. Carlsson 2004
Sydsvenskan 29 april 2021

Tampongförpackningar. Kamratposten – en tidning för barn och unga.
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En kärlekssång till alla 
bortgömda trosor
När jag som 13-åring fick min första mens blev jag glad 
och stolt. Så minns jag det nu i alla fall, och jag tror inte 
mitt minne sviker mig: jag kände nog att min kropp 
fungerade som den skulle, att jag höll på att bli stor och 
jag tyckte om det. Jag har sedan dess förskonats från 
alltför obehagliga smärtor och mensvärk, jag har fått tre 
underbara ungar, kroppen har orkat bära mig genom alla 
berg- och dalbanor och nu när jag fyllt 50 och kommit i 
klimakteriet saknar jag min månatliga blödning som ändå 
var ett tecken på kraft och liv. Nästa föreställning eller 
sångcykel jag skriver får handla om klimakteriet, detta 
ännu mer förlöjligade och bortgömda ämne!

Ändå fanns skammen där under hela mitt unga vuxna liv, smy-
gandet med tampongen på väg till toan, knöt jag näven hårt 
om den syntes den inte, rädslan för att nån skulle se en fläck 
på byxan, killars hö-hö-ande kommentarer om att vi tjejer var 
sura – har ni mens eller?

Min klasskompis mamma som hittade flera av sin dotters trosor 
bakom elementet på toaletten, blodiga trosor som väckt panik 
och inte gått att varken visa eller prata om, inte ens med sin 
mamma. 

Jag är stolt över mitt album Kärlekssång till alla bortgömda trosor 
(Karamell Records 2016) och nu när jag och cirkusgruppen 
”Circus By Me” med Rebecka Nord i spetsen, ska sätta ihop en 
föreställning är det med mitt feministiska album som sound-
track. Föreställningen ska handla om kvinnans rätt till sin röst 
och följa en kvinnas åldrar från puberteten till medelåldern, 
ackompanjerad av mitt band, nycirkusens poetiska, oväntade 
form, en ungdomskör, och en ungdomscirkustrupp. 

Nycirkusen växte fram i Frankrike under 1970-talet som en 
protest mot den traditionella cirkusen med djur och det ibland 
statiska sättet att presentera en mängd häpnadsväckande cirkus-
nummer efter varandra. Man strävade i stället efter att skapa en 
helhetsupplevelse med en mer sammanhållen berättelse, med 
dans, teater, projektioner, bildkonst och musik, och cirkusens 
egna discipliner – akrobatik, jonglering, lindans och trapets. Så 
jobbar till exempel Cirkus Cirkör i Sverige och Cirque de Solei i 
Frankrike och dessa grupper har rönt stor framgång i världen. 
Jag blev själv helt knockad av Cirkus Cirkörs föreställningar 
Wear it like a crown och Knitting piece och dessa inspirerade mig 
stort när jag satte ihop min vis-opera Allrakäraste syster 2016. 
(bild 2)

Vi hoppas vi kommer att kunna ha premiär hösten 2022, med 
vår nya föreställning under arbetsnamnet Hon Är Så, om inte 
nya pandemier, dystopier eller klimatkatastrofer sätter stopp 
för världen!
https://www.youtube.com/watch?v=livGXksG3DE

Sofia Thelin

Akrobatik är ett viktigt inslag i all nycirkus.

Från visoperan Allrakäraste syster i Christina Nilsson-salen i Växjö 
den 2 april 2017. Sofia Thelin, ansvarig för libretto, komposition och 
sång, stod själv på scenen.
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Magnifiket 
2021
Pandemin började lida mot 
sitt slut och restriktionerna 
hade börjat lätta. Vi i för-
samlingsrådet förstod att 
Sockenrådet planerade för 
Skördefest. Klart vi måste 
ha Magnifiket och att intäk-
terna i vanlig ordning skulle 
gå till Bundle of  Joy. Ulla 
Sköldh Jonsson som tillsam-
mans med församlingsrådet 
hållit i Magnifiket sedan 7 år 
tillbaka tillfrågades. Till för-
samlingsrådets förskräck-
else hade hon planerat in 
en resa. 

Jag (Annette) och Linda Ursjö blir utsedda av församlingsrådet 
att arrangera detta i år. Jag får all information jag behöver av 
Ulla. Lite sent kommer vi ut med lappar där vi frågar om hjälp 
med bakning och att hjälpa till med dukning och servering. Det 
börjar närma sig. Linda och jag känner oss lite oroliga för så 
många lappar har vi inte fått in, men så strömmar det in med 
samtal om folk som vill baka och när dom kan lämna. 

Församlingsrådet hjälps åt att finna serveringsfolk, flera av oss 
själva ställer upp. Vi fixar lokalen och dukning kvällen innan. 
Nu lämnas det in en del bakverk. Vi är där tidigt på lördagen 
och mera bakverk så som bullar, vetebröd, kringlor av de olika 
sorter, rulltårtor, sockerkakor av de olika sorter, mazariner, 
franska våfflor, chokladbollar, olika små kakor, äppelkaka 
anländer. Vi får plocka fram ett bord till.  Kaffe kokas och allt 
förbereds.   Redan kl 10. 00 kommer de första gästerna, fast 
det egentligen inte öppnar förrän kl 11.00. Sedan var det fullt 
upp hela dagen, tyvärr fick nog inte alla plats.

Linda och jag stängde dörren till Sockenstugan vid 17-tiden, 
då körde även mustekipaget hem. Kändes konstigt att komma 
ut, allt var undanplockat och tomt. Men om ett år är det säkert 
dags igen.

Ett Stort Tack till alla som bakade, hjälpte till dukning, serve-
ring, disk osv !!

Tack till Elsie Fransson och Rut Elofsson som smyckade 
kyrkan så fint !!!

Tack till Louie som skänkte bakverk och som hjälpte till att 
brygga kaffe och diska. 

Nu går 17 768 kr till projektet Bundle of  Joy – barnen i Fi-
lippinerna!

Annette Dahlskog
Ordf  Långasjö Församlingsråd

Bibelns kvinnor
Kvinnor har i alla tider funnits i bibeln värld, i kyrkans 
tjänst och de senaste 63 åren också i ämbetet. Genom 
åren har de varit mer eller mindre dolda, mer eller mindre 
tydliga, mer eller mindre problematiska. Ibland som en 
figur i bakgrunden som stöttar, lyfter och bär, ibland i 
förgrunden som frihetskämpe, som ledare och förebild, 
ibland som någon som stör och förstör, i alla fall enligt 
andras tolkningar. 

Det är lätt att missa och missförstå många av dessa kvinnor, 
jag vet att jag själv gjorde det innan jag började fördjupa mig 
inom bibelvetenskapen. Självklart har de alltid funnits där, 
men jag och många med mig la kanske inte särskilt stor vikt 
vid namnen som omnämndes. Eller fått kastat på oss Paulus 
ord om att kvinnor skulle tiga i församlingen. 

I mina egna fördjupade studier lärde mig att det var inte så lätt 
att bara utläsa bibelns ord som de stod. Det finns en hel värld 
bakom att förhålla sig till, att tolka för att förstå hur de också 
kan uttolkas. Att förstå att Paulus kanske inte menade vad han 
sa som en ordning för all framtid. Utan snarare agerade och 
skrev för att stilla en konflikt just där och då i korint, och för 
att ge kvinnorna en chans att komma i kapp i en utbildning de 
tidigare inte haft del i. När de sen var på ett mer jämlikt plan 
kunna delta på lika villkor. ”Nu är ingen längre jude eller grek, 
slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” 
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(Gal 3:28) Jag tror att dessa tolkningar och dessa kvinnor 
behöver lyftas fram. Både för att ge oss fler exempel vi kan 
känna igen oss i men också för att förstå helheten i vad Gud 
vill säga oss i sitt ord.

En kvinna som har varit en förebild för mig, som teolog, 
själavårdare och bibeltolkare, är Charlotte Frycklund. Vi möttes 
första gången på en utbildning för jourhavande präst, någon 
gång efter det så började jag följa henne på sociala medier och 
det var där som jag första gången mötte hennes texter. 

Charlotte har skrivit bland annat texter om samtal med Gud, 
promenader med Gud och om möten med Bibelns kvinnor 
som också har kommit att bli en bok ”Bibelns kvinnor – 101 
möten med kända och okända systrar”. Hon har ett under-
fundigt och klokt sätt att formulera sig på och tolka och 
levandegöra bibelns texter. Charlotte jobbar också aktivt med 
sociala medier och syns, i alla fall till namn, på Svenska kyrkans 
sociala medier. 

Jag intervjuade Charlotte för att få veta lite mer om hennes 
tankar kring sitt skrivande, nedan följer intervjun:

Hur skulle du beskriva dig själv för någon som inte vet 
vem du är?
Jag är präst sedan snart 24 år, har arbetat primärt på landsbyg-
den, men nu är min tjänst 100% på sociala medier. Det innebär 
att jag sitter på Svenska kyrkans konton på Facebook, Twitter 
och Instagram och talar om existentiella frågor med folk, hela 
dagarna. Jag har en stor familj och en massa djur - hund, katter, 
och höns. Tre barn i tonåren och en elvaåring. En man som 
är sjuksköterska.

Vad är det du jobbar med?
Jag skulle säga själavårdsaktig undervisning. För på sociala 
medier kommer alltid livsfrågorna ur våra erfarenheter, inte 
för att man suttit och logiskt försökt få ihop världen utan mer 
när allt kraschar. Att jag inte vet vad jag ska göra för att orka 
förhålla mig till min fars cancer, eller till ett barns död. Så hur 
kan du prata om en god Gud då? Den typen av frågor. Och 
de sker i det öppna rummet, vilket är en utmaning: när vi som 

kyrka pratar om att vara själavårdande tänker vi oss ofta ett 
stängt rum. Men här ställs frågorna rakt ut och andra kan se 
och samtala med den som ställt frågorna.

Hur var vägen till präst för dig? Kände du dig någonsin 
ifrågasatt och hur hanterade du i så fall det?
Jag kände en tydlig prästkallelse första gången på min konfir-
mation, men jag konfirmerades på en plats som då inte accep-
terade kvinnliga präster, så jag slog bort den idén. Ändå växte 
den inom mig som ett frö, och därför valde jag att studera vid 
teologen när det blev dags att gå till universitetet. Och i det 
sättet att läsa Bibeln och prata om tron lärde jag mig tillräckligt 
mycket om kvinnors plats runt Jesus, för att inse att jag kunde 
vara kallad till präst. Och det var det enda egentliga motstånd 
jag mött – inifrån min egen osäkerhet.

Du skriver mycket, är text viktigt för dig? 
För mig är väl texter ett sätt att tänka efter. För att kunna skriva 
ner mina tankar blir jag tvungen att samla dem, och det hjälper 
mig att få den nödvändiga distansen för att tänka kring dem.

Hur kommer det sig att du började skriva om kvinnorna 
i Bibeln? 
Jag började skriva om kvinnorna i Bibeln för att tvinga mig 
själv att titta efter dem. Ofta nämns de i förbigående och är 
inte fokus för berättelsen. Så genom att söka efter dem fick 
jag tillfälle att meditera och fundera över dem. Det är fler än vi 
tror. Jag tror att det var viktigt för mig från början för jag visste 
att vi behöver någon att identifiera oss med. Min arbetsfråga 
var så att säga: kan jag fördjupa min insikt i texterna genom 
att lära mig om den tidens kvinnor? Men det jag fick ut av 
arbetet var mycket större än så för jag hittade en gemenskap 
över tid och rum med de kvinnorna. Jag skulle säga att jag fick 
vänner i Bibeln.

Skulle du säga att det viktigt för andra att läsa/få höra 
mer om kvinnorna i Bibeln?
Ja det hoppas jag ju, därav boken!

Varför tror du att det skulle vara det?
För att de ska hitta dessa fantastiska kvinnor.

Du har också skrivit psalmer och flera nya verser till gamla 
välkända psalmer där du lyfter in kvinnor, hur började det?
Det började med frustrationen över att våra fantastiska psalmer 
som vi har i kyrkan oftast lyfter upp ett par fyra-fem berät-
telser ur Bibeln, och då är det ofta patriarkernas berättelser. 
Jag förstår att det är för att de berättelserna är de mest kända, 
men bland annat är de ju det för att de finns i våra psalmer. 
Så därför har jag på eget bevåg skrivit lite extraverser. Det är 
mest för att tydliggöra det här, jag förväntar mig inte att någon 
faktiskt ska sjunga dem.

Charlotte Frycklund. 
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Att följa sitt hjärta
Intervju med Linda Ursjö

Dagen före sin 30-årsdag be-
stämde sig Linda: ”Från och 
med nu ska jag följa mitt hjär-
ta!” Att det skulle leda henne till 
ett jobb som diakoniassistent 
i Emmaboda Pastorat, anade 
hon inte då. Men, med facit i 
hand, känner Linda att det var 
hennes hjärtas rätta väg.

Linda växte upp i Ljungby i 
Kronobergs län, i en lagom kyrklig 
familj. Hennes mamma var enga-
gerad i Missionssyföreningen och 
Linda minns alla stämningsfulla 
missionsauktioner och julfester 
i sin hemförsamling. Men att Linda själv skulle engagera sig 
eller jobba i Svenska Kyrkan var ingen självklarhet. Efter 
grundskola och gymnasium och några olika jobb, läste Linda 
tre år på högskolan i Gävle, något som 2001 utmynnade i en 
examen i hälsopedagogik. 

En hälsopedagog har ett brett utbud av arbetsuppgifter att 
ta sig an. Linda startade ett eget företag som Hälsocoach och 
massör. Hon samverkade bland annat med Korpen Småland 
med att hälsodiplomera arbetsplatser och att utbilda hälsoin-
spiratörer inom olika kommuner. Friskvård och hälsa är viktiga 
faktorer på en arbetsplats. Linda arbetade för att företag skulle 
skapa policys kring detta och se de anställda som den viktigaste 
resursen. Tid och kraft räckte också till andra uppgifter, t ex att 
driva en kooperativ lanthandel i Åryd utanför Växjö. 

Mundekulla Retreatcenter betyder mycket för Linda. Det 
är nästan 20 år sedan hon var volontär på musikfestivalen för 
första gången. Sedan dess har hon återkommit och dessutom 
bott på kursgården under en period. Hösten 2013 flyttade 
Linda och dottern Anny till ”Hugos hus” på Backegårdsvägen.
Att flytta till Långasjö var lite som en resa till barndomen. I 
husköpet ingick också inventarierna och det fanns en mängd 
möbler och prylar som Linda kände igen från sin uppväxt.  
Dessutom var Anny med i kyrkans barnverksamhet och de blev 
bjudna på julfest i Sockenstugan, vilket väckte goda minnen 
hos henne. När de bott i huset någon månad bjöd grannen på 
risgrynsgröt och skinkmacka och Linda kände sig verkligen 
hemma. Det här skulle bli bra!

Det blev bra. Linda och Anny trivs i Långasjö. ”Jag har alltid 
velat bo på landet. Långasjö ÄR på landet, men med grannar 
och gemenskap.”  Kyrkan erbjöd gemenskap för barn och 
barnfamiljer. Anny deltog från första stund i aktiviteterna 
för barn, miniorer och kör. Kyrkan inbjöd till familjeträffar 
med med olika teman. Ulla Sköldh Jonsson, Britta Mård och 
Veronica Andersson höll i det hela. 

Linda Ursjö.

Det är uppenbart att Bibelns texter och kvinnorna i dom 
är viktiga för dig, finns det något mer du vill säga om 
det själv?
Jag vill gärna säga att jag tror att alla vägar in i Bibeln och bönen 
är lika viktiga. Min väg var ganska prästerlig/akademisk, men 
andra har andra vägar. Det ena är inte mer värdefullt än det 
andra, inför Jesus är vi alla lika kunniga, eller jag kanske ska 
säga okunniga, oavsett om det vi vet kommer genom livet vi 
levt eller genom studier.

Och så till sist, vad tycker du om träskor? 
Jag har en kärleksfull relation till träskor, men det är inte alltid 
de älskar mig tillbaka. Jag växte upp i Dalarna och för oss var 
träskorna vad Foppatoffeln är för barn idag (men mer kulturellt 
accepterad) – dvs vad barn har på sig hela sommaren. Men jag 
gjorde mig ofta illa och vrickade fötterna i dem. Det hindrade 
mig aldrig från att fortsätta ha dem! Jag har än i denna dag ett 
par vackert kurbitsmålade - sammanfattningsvis kan man säga 
att jag älskar träskor – jag har fallit för dem många gånger – 
men jag är osäker på om träskor älskar mig.

Nedan följer ett exempel på en av de psalmverser som Charlotte 
har skrivit till psalm 251 och som handlar om äktenskapsbry-
terskan i Johannes kapitel 8.

”Män med makt och allvar henne dömde.

Hon ska stenas för sitt syndadåd.

Jesus ser att männen där väl glömde:

Alla mänskor lever blott av nåd.

”Är du syndfri, kasta första stenen”

säger Jesus, och så är hon fri.

Hon får resa sig och börja om sen,

än en gång, och det får också vi.”

Helena Svensson
präst i Emmaboda pastorat

Helena Svensson.
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När Veronicas familj flyttade till Kalmar, stod man mitt i 
terminen utan församlingspedagog. Linda arbetade då inom 
förskolan och fick frågan om att börja jobba i församlingen och 
pastoratet. Hon var lite tveksam till en början eftersom hon 
inte hade någon direkt kyrklig bakgrund och hon undrade om 
hon skulle passa in. ”Men samtidigt blev jag väldigt berörd”, 
säger Linda. ”Att jag erbjöds jobbet – trots det.”

Det blev flera år som församlingspedagog i Långasjö och i 
resten av pastoratet. Linda reflekterar över förhållandena på 
hennes nya arbetsplats.  ”Oavsett bakgrund så var jag välkom-
men. Det var nytt för mig att vara på en arbetsplats där det 
hölls samlingar med andakt, bön och tystnad. 

Att göra detta tillsammans med 24 kollegor var så berörande. 
Jag var på en arbetsplats där man vill varandra väl och plötsligt 
så förstod jag att det var ju precis det här jag längtat efter! Och 
det var ju det här jag ville få till på andra arbetsplatser som 
hälsopedagog!”

Men hjärtat ville mer. Under en utbildningsdag för några 
år sedan i Växjö om kyrkans olika ämbeten, öppnades Lindas 
ögon för Diakoni, kyrkans stödjande verksamhet för utsatta i 
samhället.  ”Jag kände en stor glädje,” berättar Linda. ”Det är 
ju precis så jag skulle vilja jobba!” Men det krävdes utbildning 
och Linda kände då att det var ett för stort steg. 

Däremot fick hon möjlighet att under några års tid arbeta med 
ett diakonalt projekt i pastoratet, som riktade sig till familjer i 
utsatthet. Men så – en morgon i april förra året, vaknade Linda 
och kände tydligt ”Det är ju diakon jag vill bli!” Antagnings-
processen var en spännande tid, berättar Linda. Hon fick göra 
olika intervjuer och personlighetstester. Biskopen behövde ge 
sitt godkännande. Men sedan augusti i år är Linda i gång med 
sina studier i Lund på halvfart, samtidigt som hon innehar 
Emmaboda Pastorats tjänst som diakoniassistent. 

Behövs en diakoniassistent i Emmaboda Pastorat? Finns 
det några utsatta, hemlösa, papperslösa, missbrukare, fattiga, 
sjuka, ensamma, ledsna och oroliga människor här? ”Jo, det 
gör det” svarar Linda. ”Emmaboda är inget undantag, de finns 
här.” Linda betonar, att diakoni gäller ALLA i samhället, inte 
bara för de som engagerar sig i kyrkan. Alla behöver hjälpas 
åt, det är inte BARA kyrkans uppgift eller BARA kommunens 
uppgift – det är allas uppgift! Att ge hjälp till de som behöver 
det!” Linda har en vision, att kyrkan samverkar med kommu-
nen, föreningar och företag i Emmaboda för att nå de utsatta. 
”Ju fler vi är som ser, desto fler kan få hjälp.” 

Hon berättar att insatser kan handla om samtal, matkassar, olika 
gruppverksamheter eller träffar. Det kan också handla om att 
vara en röstbärare, att föra en persons talan i olika sammanhang. 
Linda förklarar också att det diakonala arbetet även handlar om 
att vara en länk mellan samhälle och Gudstjänst, att trösklarna 
görs låga så att fler känner sig välkomna och delaktiga. ”Att få 
andlig påfyllnad är nog något vi alla längtar efter, oavsett om 
vi tror på Gud eller inte.”

Om några år beräknar Linda vara klar med sina studier och 
att hon kan bli vigd som Diakon. Liksom prästerna är detta 
ett livslångt uppdrag och Linda hoppas att få möjlighet till att 
fortsätta bo och arbeta i Långasjö och i övriga pastoratet. ”Ja, 
den där dagen för längesedan, när jag lovade mig själv att följa 
mitt hjärta var betydelsefull. Jag visste inte då vad det handlade 
om och vägen har bitvis varit snårig. Men den har lett mig hit, 
till Långasjö och en mängd fantastiska möten, och det är jag 
tacksam för.” 

Annika Hjalmarsson

Diakoniassistent Linda på högmässa

Kurskamraterna lyckades hålla en Gudstjänst i Allhelgona Kyrka 
Lund.




