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Ett stort tack till vår sponsor ! 
Emmaboda kommun 

 som bidrar med utskicket av Träskoposten

Ge bort Träskoposten som 
present!

Träskoposten delas ut gratis till alla i 
Långasjö Socken och så kommer det 
att förbli. 

Men för dig som bor någon annanstans, 
erbjuder vi nu, att för 200 kr, utlandet 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 

Ödeshuset i Bågsjö
under renovering.

Foto: Eva Garami

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 och 
minnesgåvor, små som stora, välkomna! 

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

Redaktionen
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Annonskostnad
  1/8 sida 250 kr      1/2 sida 1000 kr
 1/4 sida 500 kr      1/1 sida 2 000 kr
 privat radannons  60  kr
Eftersom tidningen är registrerad som pe-
riodiskt utgiven tidskrift utan vinst-intres-
se och utgiven av ideell förening, kommer 
inte moms att redovisas eller faktureras. 
För hjälp med utformning av enstaka 
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Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken
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Läs Träskoposten på       
internet!

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

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

Tema i nästa nummer

Amerika-
minnen

Välkommen med bidrag! 

Redaktionen

TACK!

Stort tack för de penninggåvor som 
har skänkts Träskoposten till minne 
av Wivi Alexanderssons begravning 
och från Anne-Maj Nordström.

Tack också för penninggåvor till 
Långasjökrönikan från Inger och 
Lasse Magnusson, Skurebo samt från 
Bernt Damne, Växjö.

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
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Var tid har sina väggar
 

Uppåt väggarna – vilket roligt tema. Och underfundigt, 
om än inte för alla. ”Men Gunnar, ”uppåt väggarna” står 
ju för något galet, idiotiskt”, sa en vän till mig. Visst är 
det så. I överförd betydelse. Men det står också för något 
ytterst konkret. Alla hus har både ytter- och innerväggar. 
Ytor som genom hela vår historia främst konstruerades 
enligt ”nödens lag”. Skydd, värme och kokmöjligheter. 
För den härskande eliten däremot blev byggnader som 
tempel, kyrkor och slott viktiga uttryck för makt, konst-
närligt och arkitektoniskt. 

För folk i gemen är det först för ett par hundra år sedan 
som hemmet och dess väggar börjar utsmyckas. Det stora 
lyftet kommer under senare delen av 1800-talet, när tekniken 
möjliggör massproduktion av bilder, tapeter, väggfärger mm. 
Fortfarande finns hus i vår socken där en hel del från den tiden 
är bevarat. I ”Gamla väggar får nytt liv” berättar Eva Garami 
om gården hon och hennes man Andreas nyligen köpt i Båg-
sjö. Den är som en tidskapsel med ”lager på lager” av gamla 
tekniker, färger och material. Med den hantverksskicklighet 
båda besitter känns deras ambition att ”renovera med varsam 
hand” både löftesrik och spännande att följa. 

I en annan artikel berättar Elsie Fransson i Långasjö om sina 
väggprydnader, där jultallrikar, broderier och handsydda tavlor 
tar oss ett halvt sekel tillbaka i tiden. Mycket har hon gjort själv 
och det leder mig in på den skaparkraft och hantverksskick-
lighet jag ofta möter bland äldre i Långasjö. Att de som sätter 
bo idag tänker i helt andra banor är inget att förvåna sig över. 
Var tid har sina väggar. Som den där dagens stora platt tv står. 
Ett roligt ämne ingen nappade på.

Vad som under olika epoker hamnat på våra väggar har delvis 
med tekniska förändringar att göra. Runt förra sekelskiftet 
fick massproducerade, billiga oljetryck på drottning Sofia och 
kung Oscar II med familj stor spridning. Om detta skriver 
Ted Rosvall en initierad artikel, där han också visar hur man 
genom att ”klippa och klistra” justerade gruppbilden enligt 
olika förändringar och önskemål. Redan då. Ett helt sekel 
före Photoshop. 

En spännande fråga är vad som händer när saker på våra väggar 
av olika skäl anses omoderna? Hamnar de dyrt inköpta sam-
lartallrikarna på matbordet, på vinden eller på loppis? Om de 
nu inte får behålla sin hedersplats med allt vad det innebär av 
minnen och kontinuitet, som i Elsies fall. Och porträttet med 
kungafamiljen? Några kanske la tavlan i tunnan. Men långt 
fler satte förmodligen upp den på dass, en tradition Sverige 
lär vara ensam om. 

Bilders provokativa kraft
Val av ”utsmyckning” styrs naturligtvis av varje persons status, 
tycke och smak. Dock inte lika mycket som man gärna själv vill 
tro. Familj och vänner har också en stor påverkan, något Jutta 
Beer och Kent Johansson roligt och självkritiskt lyfter fram. 
En tredje, nog så viktig nivå är den rådande samhällsdebatten. 
Som Metoo-rörelsen, till exempel. Har den ”plockat ner” pin 
up flickorna från vissa verkstäders väggar och skåp? 

Eller ta Charles Rokas omåttligt populära ”zigenarflicka”, fö-
reställande en ung, mörk, mer eller mindre utmanande klädd 
skönhet. Vem ”vågar” idag hänga upp dessa politiskt inkorrekta 
tavlor i sitt vardagsrum? Hur skulle argumentationen för och 
emot låta?

Bilders provokativa kraft i ett historiskt perspektiv kommer 
Johan Thelin in på i sin artikel om den kristna kyrkans skiftande 
syn på deras välsignelse eller förbannelse. 

Avslutningsvis tillbaka till hemmets väggar. För inte så länge 
sedan var möbler och bohag något man skaffade efter råd 
och lägenhet, som det hette. Med sparade pengar. För att 
sedan leva med inredningen under lång tid, kanske livet ut. 
Även när man flyttade. Idag förnyar många svenskar ständigt 
stilen därhemma. Man river och renoverar, köper ny soffa, 
byter tapeter och tavlor, för att inte tala om kök, även om det 
gamla fungerar. Med lånade pengar. För att sedan lägga ut allt 
på Instagram! Helt uppåt väggarna. Nja, den diskussionen tar 
vi en annan gång.

Gunnar Alsmark

Lästips. Eva Londos avhandling i etnologi Uppåt väggarna i Svenska 
hem - en etnologisk studie av bildbruk. Jönköpings museum 1993.

Mor skalar äpplen. Ur boken Lovsång till vardagen av Elisabeth Bergs-
trand-Poulsen.

Modern, stylad interiör. 
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Årsmöte
Långasjö Sockens Hembygdsförening

Söndagen den 27 mars kl 15.00 i Sockenstugan

Årsmötesförhandlingar
Finn Bergstrand - Mina småländska rötter

Eftermiddagskaffe
Medhjälpare till Klasatorpet i sommar
anmälan till Eva Garami 070–3644482

Välkomna
Styrelsen

Resa till Örebro slott 
31 maj – 1 juni

Vi har fått en in-
bjudan att besöka 
Örebro slott där 
Maria Larsson är 
Landshövding.

Resan är planerad med ytterligare besöksmål 
och med en övernattning. Ett detaljerat program 
kommer efter anmälan. Resan är gratis för invå-
nare i Långasjö och bekostas av testamenterade 
medel till Långasjö Rödakorskrets för verksam-
het i Långasjö. 

Anmälan senast 15 mars till:
Britta Fransson 070-317 57 44
Barbro Krona 070-530 95 47, 0471-500 04

Långasjö Rödakorskrets

Vårkalendern  
Mars   
   Ulvamospelet är uppskjutet 
 

27/3 kl 15.00 Hembygdsföreningens årsmöte 

29/3 19.00 Långasjö GoIFs årsmöte  

April   
3/4 kl 15.00 Sockenrådets årsmöte  

Maj   
31/5-1/6 Resa till Örebro slott  

   

 Se även församlingens aktiviteter och 

 gudstjänstschema på sid. 31–32
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Lindås-Långasjö FF 
Lindås-Långasjö FF har nu gjort 
klart med nya tränare för nästa 
säsong och det är tre bekanta 
ansikten som vi välkomnar. 

Johan Magnusson kliver in som 
huvudtränare med Göran Gun-
narsson och Marco Fransson som 
assisterande tränare.

Johan kommer från tränaruppdrag i sin moderklubb Visse-
fjärda GIF men har tidigare verkat som spelare i föreningen. 
Marco kommer också senast från Vissefjärda där han varit 
assisterande tränare till Johan. Marco har tidigare spelat i L/L 
och Göran har tidigare varit både assisterande och huvudträ-
nare i föreningen.

Vi hälsar alla tre hjärtligt välkomna!

Sven-Erik Karlsson,
ordförande LGoIF

Div 5 Södra Herr
Lindås -Långasjö FF

Emmaboda IS

Furuby IF

IF Linné

Ingelstads IK

Lessebo GoIF

Nöbbele BK

Rottne IF

Tingsryd United FC

Wexiö IF

Vislanda IF

VTIF-Grimslöv

Serieindelningen 
är nu klar och det lär bli flera fina derbyn att se fram emot.

Marco Fransson.

Johan Magnusson och Göran Gunnarsson.

Årsmöte
Långasjö GoIF

Tisdagen den 29 mars kl. 19.00       
i klubbstugan

Välkomna!

Styrelsen
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Vi hjälper dig att få koll på pensionen. 
sparbankeneken.se / 0459 387 77

Pensionskoll idag. 
Lev drömmen imorgon. 

Lediga hus och                
lägenheter

Hus
Emmaboda Fastighetsförmedling 
Tel 070–6 242 619

Movägen 3

145 kvm, 6 rum

Pris 700 000 kr

Brunamåla 122

192 kvm, 7 rum

930 000 kr

Lägenheter
Emmaboda Bostads AB
0471-24 98 30

Kyrkvägen 28

3 rok 119 kvm 8 276 kr/mån

Kyrkvägen 28K

2 rok 70 kvm 7 338 kr/mån

Tanja Muratova 
lämnar redaktionen

Vi tackar Tanja med 
en blomma för den 
tid hon har varit 
verksam inom re-
daktionen. 

Hon kommer i fortsättningen att bi-
dra som fotograf  i speciella uppdrag.

Redaktionen
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Otroligt!
Så mycket kan gömma sig ”uppåt väggarna”

Temat låter intressant, tänkte jag och bestämde mig att 
gräva lite djupare i sammanhanget. Naturligtvis såg jag 
framför mig mina egna, aktuella lägenhetsväggar. De vill 
jag gärna berätta om. 

Eftersom vi tycker om färg, så finns det olika färger i varje rum. 
Grön, lila, gammalrosa, grå. Därtill alla tak i en kraftig gul färg. 
Sen olika tavlor förstås. Inte för mycket. I lägenhetens mitt 
finns en jättestor världskarta, som vi nästan dagligen använder 
för att få orientering i samband med det som händer i världen. 
Ett viktigt redskap för oss och alla våra många familjemed-
lemmar i sina hem på andra ställen. Liksom en förpliktelse att 
skaffa en världskarta när man etablera sig själv.

Väggarna är tåliga. De står ut med allt man sätter på dem. Dä-
remot uppstår inom familjen ibland diskussioner om planerade 
dekoration av dem. Aldrig har jag upplevt, att man till slut inte 
har kommit överens om. Men när jag under två år i rad satte 
upp ca 12 till 15 aktuella almanackor på en lång vägg fanns bara 
få, som tyckte om den idén. Jag själv var glad, när nyårsaftonen 
närmade sig i år, eftersom då var det dags, att slänga alla de 
fina, stora och små tolvmånadsbilder med en gång. Sedan dess 
är väggen tom. Nygestaltningstankar är på gång.

Uppåt väggarna har man ju sett mycket under sitt liv. Inte 
bara när man kommer in i andras lägenheter eller hus. När jag 
tänker på offentliga rum som t.ex. Muséer, Biblioteken, Skolor, 
Sjukhus, Kyrkor osv. så upplever jag ett budskap som når mig 
nästan alltid omedelbart när jag kommer in. Visst, en sådan 
upplevelse är mycket individuellt. Ibland är det framförallt 
skönheten i sin helhet som fascinerar mig. Detaljerna träder 
fram lite senare.

Väggarna tar emot allt vad människor på alla tider ville ha 
förevigat. Jag tänker på ristningar på katakomber eller pyrami-
der. Avbildningen av älskade människor och djur, skrifttecken, 
motiv ur floran och mycket mer finns att beskåda än idag.

Mina tankar går till värdefulla gobelänger och tapeter. Också 
de återspeglar en gången tid. Med respekt och ödmjukhet har 
jag stått i många slottsrum och Hembygdsgårdar och funderat 
över de som en gång i tiden tillverkade dessa klenoder, som 
smycke eller budskap.

Det finns nästan ingen plats, där budskap i form av reklam inte 
möter oss. Buss och tåg är inget undantag. En del ser konst-
närliga ut, andra vända vi blicken bort omedelbart.

Jag har sett underbara, målade husfasader. Gamla och moder-
na. Helt i kulör. Ett stort hus där varje våning har en annan 
färggestaltning. Fönster, dörrar, helt i lysande färger. Vi har 
besökt staden Uelzen i Tyskland, där arkitekten och konstnä-
ren Friedensreich Hundertwasser lämnat sina färgstarka spår. 

Tillbaka till budskap uppåt väggarna i offentliga rummet. Går 
man förbi hus eller samlingsorter som tillhör den katolska 
Kyrkan, finns det tydlig att läsa de bokstäverna C M B. De 
står för Caspar, Melchior, Baltasar, de tre vise männen som 
besökte Jesusbarnet. 

Tyvärr finns många exempel av budskap på offentliga väggar, 
som inte alls är läsvärda eller glädjande. Tvärtom. Jag tänker 
särskilt på tecken som har nationalsocialistisk bakgrund och 
påminner oss om förintelsens grymma historik. Alldeles nyss, 
den 27 januari, uppmärksammades den internationella min-
nesdagen för förintelsens offer. 

Så mycket och mer kan man fundera över det ordspråkliga 
begreppet ”uppåt väggarna”. Jag, som inte har så bra svenska 
språkkunskaper förundrades, när jag läste om en del synonymer 
som tillhör. Jag läste om galet, helt idiotisk, absurt, vettlös t.ex.

Avslutningsvis vill jag säga, det är alltid bra att gå medveten och 
med öppna ögon genom samhället.  Bara det är förutsättningen 
för egen meningsbildning vilken man skulle sträva efter som 
medmänniska. 

Jutta Beer

Ulvamospelet 
– uppskjutet ännu en gång

P g a pandemin ställer vi in föreställningarna i mars 2022.

Vi återkommer med nya tider. 

Ulvamogruppen

 

Boka-Nissen väntar tål-
modigt på att få framträda 
på scenen. 

Utrustningen är klar. 

Ögat vill ha sitt.
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Sockenrådet bygger 

Nytt utegym i Långasjö
Alla ni som gillar att hålla er i form, och gärna gör det 
utomhus, nu händer det! Ett nytt utegym kommer att 
byggas i Långasjö till våren. 

Så fort tjälen går ur jorden, sätter vi i Sockenrådet igång. Till 
hjälp med kostnaderna har vi fått ett generöst bidrag från 
Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse vilket vi är mycket tack-
samma för. 

Utegymmet består av sju olika stationer och är uppbyggt av 
miljövänligt lärkträ utan behov av någon impregnering mot 
röta. Tanken är att placera utegymmet vid lekplatsen på Back-
egårdsvägen och förhoppningsvis kommer det också att bli 
belysning så att det kan användas även under dygnets mörka 
timmar. Invigningen planeras till någon gång under maj-juni.

Dan Bard

PS Hör av dig till mig (070 335 43 82) eller någon annan i Sockenrådet 
om du känner för att hjälpa oss bygga Långasjös nya utegym.

Naturvårdsföreningen
- är nu en sektion i Sockenrådet

Från och med år 2022 är Långasjö Sockens Naturvårds-
förening en sektion i Långasjö Sockenråd. Detta har 
beslutats av medlemmarna på årsmötet 2021 och ett extra 
medlemsmöte hösten 2021 efter ett förslag från styrelsen. 

Vi har fortfarande kvar föreningens bankmedel på särskilt 
konto och har egen balans- och resultaträkning. En arbetsgrupp 
träffas regelbundet för att se till att sjön och dess omgivningar 
sköts och underhålls på ett bra sätt. Arbetsträffarna nere vid 
sjön kommer att fortsätta som vanligt.

Anledningen till denna förändring är bland annat att det blev 
svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar i det föreningstäta 
Långasjö. Vi tycker också att Naturvårdsföreningen och Sock-
enrådet har goda möjligheter till ett givande samarbete när det 
gäller Långasjös utveckling. 

Redovisning av Naturvårdsföreningens verksamhet under 2021 
samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen kommer att ske på 
Sockenrådets årsmöte den 3 april.

Dan Bard 

Multilyft.

Bänkpress.

Stocktrappa.

Rygglyft.
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Bibliotekets krönika
Ibland känner man sig omgiven av en massa olika saker 
och man kanske inte riktigt vet var man ska göra av 
dem. Om ni känner igen denna situation har jag några 
användbara boktips. 

Paulina Draganja har skrivit 
Förvara smart. Organisera 
ditt hem. Hon skriver i föror-
det att förvaring är något som 
angår alla, vare sig man tycker 
om det eller inte. Samtidigt är 
det inget som lärs ut någon-
stans. Draganja tycker att man 
blandar ihop inredning med 
förvaring och att förvaring lätt 
hamnar i skymundan av det 
stora intresset för inredning. 
Hon ger tips för varje plats i 
en bostad, t.ex. hallen, vardags-

rummet (till och med städskåpet!) hur man där kan utnyttja 
utrymmet på olika sätt med hjälp av vägghängd förvaring, 
lådindelare och lådor markerade med etiketter så att man enkelt 
kan se vad lådorna innehåller.

Marie Kondo har skrivit Kon-
sten att städa. Boken handlar 
inte om rengöring utan om att 
rensa, sortera, organisera och 
förvara saker i hemmet. Hon 
menar att man bara ska behålla 
saker som skänker glädje. (Med 
undantag från några saker man 
måste behålla t.ex. hyreskon-
trakt och liknande.) Hon delar 
in föremålen i olika kategorier 
och i vilken ordning man bör 
gå igenom sina saker när man 
rensar. Minnessakerna ska man 

spara till sist då man lättast fastnar vid dem. När man har 
bestämt sig för vad man vill behålla ska man välja ut en plats 
för varje föremål. Kondo kan säkert uppfattas som provoce-
rande för en del, eftersom hon bestämt hävdar att man visst 
kan slänga eller ge bort presenter som man har fått men inte 
uppskattar. Hon anser att det viktigaste med presenten är själva 
givandet. Kondo har också skrivit en uppföljare som är en mer 
praktisk version med illustrationer, Spark Joy. Lyckan i ett 
städat hem. Den finns att låna som e-ljudbok i appen Biblio. 
Konsten att städa finns att låna som e-ljudbok och e-textbok.

Jag uppskattar att de här författarna lyftet fram ett ämne som 
kan tyckas torrt och tråkigt, på ett positivt och kreativt sätt. 
Inte som ett nöje i sig utan som något som man behöver utgå 
ifrån för att kunna lägga sin energi på viktigare saker. Men 
det betyder inte att man måste vara pedantisk. Så här skriver 
Draganja i bokens efterord:

"Som jag ser det är ordning och oordning en del av samma 
kretslopp och båda är lika självklara i en vardag och helg full 
av sysslor där man aktivt nyttjar hemmet. Och då stökar man 

ju till. Jag får ofta höra att jag har en otrolig ordning hemma 
hela tiden. Knappast! Man lever ju inte i ett museum. Och för 
varje barn i hemmet blir utmaningen större. Däremot så har 
jag skapat förutsättningar för att återställa ordningen relativt 
snabbt eftersom var sak vi äger har sin bestämda plats och vi 
gör oss kontinuerligt av med saker vi inte använder."

Kan inredning ha annan nytta 
än det praktiska och estetiska? 
Svaret på den frågan är ja enligt 
ny forskning. Isabelle Sjövall 
skriver om detta i Design-
fulness. Så revolutionerar 
hjärnforskningen hur vi bor, 
arbetar och lever. Det hand-
lar om hur man kan inreda, 
formge och stadsplanera på ett 
sätt som kan uppfylla de olika 
behov som folk har i hemmet 
eller på offentliga platser, t.ex. 
gemenskap, återhämtning och kreativitet. Varje kapitel avslutas 
med en lista på vad som passar i olika sammanhang.

Om man vill göra sin bostad hemtrevlig, eller "hyggelig" kan 
man satsa på möbler med rundade former, dämpad belysning, 
rikligt med växter, levande ljus, och textilier. Begreppet hygge 
är förresten norskt och används både i Norge och Danmark, 
och har blivit internationellt känt. Även böcker anses göra ett 
hem mysigt, enligt en dansk undersökning. Detta håller jag 
förstås med om till fullo!

Marie Hinderyd
Långasjö bibliotek, 0471–249214

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: 

Ann 073-027 83 29  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78
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På väggarna hos Elsie
När det gäller handarbeten på väggarna, är det inte många 
som kan mäta sig med det som Elsie har i sitt hem. Så 
roligt då, att få titta in i hennes "dockhem"!

Elsie växte upp på föräldragården i Långasjö, tillsammans med 
sin bror Jan. Den vackra, gula mangårdsbyggnaden ligger mitt 
emot Tommy Carlssons ateljé, före detta Karlsönernas vid 
norra infarten till Långasjö. Gården har tillhört släkten i över 
hundra år. Nuvarande ägare är Elsies son Anders Fransson.

Efter giftermålet mellan Elsie och Sven beslöt paret, att upp-
föra ett eget hem. Huset byggdes på en från gården avstyckad 
tomt.  Adressen blev Kyrkvägen 22. Huset stod klart år 1962. 
Byggherre var, som oftast under det årtiondet, Martin Johans-
son, Hvilan.

Huset med sin vackra tomt blev mycket beundrat. Ja, så po-
pulärt att de goda vännerna Inez och Sivert blev begeistrade. 
Efter förfrågan till Elsies far fick även de stycka av en tomt.

Det huset, Kyrkvägen 24, stod klart år 1966.

Elsies hus firar alltså 60 år i år. Genom alla år har hon broderat, 
vävt och skapat allehanda vackra ting och alster. Dessa pryder 
till stor del hela hennes hem. Hon har även skänkt och gett 
bort mycket.

På förfrågan, om jag får skriva lite i TräskoPosten, om vad som 
finns på hennes väggar, svarar hon ett glatt:  Ja!

Det går bra. Rundvandringen tar genast fart. Sällan har jag 
skådat så mycket vackert. Elsie vill att vi fokuserar just på 
sådant som hon själv har sytt.

Först ut är en stor inramad tavla som visar en människas åldrar, 
från barndom till ålderdom. Bakgrunden är ljust linne.

Tavlan är sydd med yttersta noggrannhet. Stygnen är efter-
stygn och kedjesöm. Det är en stor detaljrikedom i varje bild. 
Kläderna är färggranna och festliga. Tanken går till Elisabeth 
Bergstrand Poulsens "Kvinnans Årstider". Här på denna 
tavla är dock manligt och kvinnligt vackert sammanflätat i de 
välgjorda figurerna.

Elsies stolthet över tavlan är inte att ta miste på. Tavlan är 
bortskänkt, men nu tillfälligt åter på Kyrkvägen, dagen till ära. 
De flesta av de handarbetade tavlorna har Elsie låtit rama in.

Hos Trossings i Emmaboda, är flera tavlor inramade, minns 
hon.

"Något som var extra roligt, var att själv rita motiv och välja 
garn och färger. Jag fick inspiration av vykort, vackra bilder, 
eller någon bård från en köpt duk. Jag kalkerade av bilden. 
Ibland förstorade jag motivet. Jag hittade på egna detaljer och 
valde passande garner. Det var så roligt, att skapa mönster själv. 
Jag hade alltid något handarbete på gång. Jag minns hur lille 
Ulrik satt i barnvagnen och lekte med garnet, när jag sydde en 
rosentavla. Det är 60 år sedan!"

Min blick faller på den storslagna tavlan med de tre vise män-
nen. Jag måste få höra berättelsen om dess tillkomst.

Elsie berättar så gärna:

"Den tavlan tillhör advent och jultiden. Den hänger jag upp 
då varje år.

Tavlan tillkom på följande sätt: Jag såg en liten, liten tavla 
med liknande motiv då för länge sedan. Genast förstorade 
jag upp motivet, så som det är nu. Färgvalet av garner är mitt 
eget. Det tog mycket tid, att hitta de rätta tygerna till mark 
och natthimmel. Jag var nära att ge upp. Slutligen visade det 
sig att min granne, Ethel i dåvarande Vävstugan hade just det 
mörkblåa tyget jag eftersökte.

Jag satte alltså i gång med mitt projekt i applikation och broderi. 
Resultatet är denna tavla. Den blev riktigt bra!"

Tavlan visar en människas åldrar.

De tre vise männen.



Träskoposten nr 1 2022 11

Men kära du, undrar jag nu. Vad är det 
för en jättestor handbroderad tavla över 
soffan?

Denna tavla är inte skapad av Elsie, men 
väl utvald och inköpt av henne. Det är 
en 50-årspresent till hennes framlidne 
make Sven. Inramningen är gjord i Växjö 
och vald speciellt för denna handgjorda 
gobeläng. Denna tavla pryder verkligen 
sin plats centralt i hemmet.

Något som ligger Elsie varmt om hjärtat 
är Blekingesöm. Hon har genom åren 
sytt oräkneliga dukar i ljusblått, rosa och 
gammalrosa på vit linneväv. Hon visar 
stolt upp en tavla i dessa färger och med 
detta sömnsätt. Även en stor bordsduk 
har fått en enorm blomsterkrans brode-
rad i Blekinges färger. Kransen är skapad 
av Elsie. Duken är från början ett unikt, 
gammalt brudlakan.  Numera pryder den 
salsbordet vid högtidliga tillfällen.

Då jag är på väg hem, faller blicken på tre 
handsydda Carl Larsson tavlor. Väggarna 
har talat sitt språk denna eftermiddag. 
Det gick inte att avböja förtäring; Elsie 
är en generös värdinna, men nu måste 
jag bryta upp.

Då ser jag hennes tre inramade tavlor 
i tamburen. De är trivsamt placerade 
under varandra. Vem har sytt dem? Elsie 
förstås!

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

Vi tackar varmt & önskar Lycka till!

Text Angela Fransson
Foto Jan-Erik Fransson

Välkända barnporträtt och vackra jultallrikar uppåt väggarna hos Elsie.
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På äventyr à la Poppe 

- i Utvandrarnas spår

En liten brasklapp i bibliotekets foajé, sommaren 2020, 
fick mig att haja till. Det gällde statistjobb i en kommande 
långfilm. Nyinspelningen av Utvandrarna skulle återupp-
tas, nu med ny regissör och i ny skepnad. Det tidigare 
försöket omkring år 2019 hade inte slagit väl ut.
Man sökte nu kvinnor i olika åldrar; kvinnor med naturlig 
hårfärg, osminkade och utan synliga tatueringar. Kunnig-
het i olika handarbeten var ett plus.
Javisst! Det vore ju roligt, att komma med på ett hörn.

Varför inte? Jag gick tillbaka in i biblioteket. Ville någon där 
ta ett par foton av mig med min mobil? Det ingick i ansökan 
nämligen. Javisst, det gick ju bra. Jag fyllde alltså i ett formulär 
på stående fot, klickade vidare bilderna, och glömde genast 
bort alltsammans.

Flera veckor senare ringer någon ur filmteamet. Jag är välkom-
men att provfilma. Man söker ett förnämt par, kyrkfolk, och 
vill låta mig provfilma som hustrun i paret. Det finns redan 
en man inbokad till samma provtillfälle. Teamet tycker att vi 
två ska samåka.

Samåka? Det är väl i Växjö? Dit hittar jag lätt. Nej, minsann! 
Provfilmningen äger rum i Munkedal, norr om Göteborg.

Så gick det till när Stig Lindahl och jag erbjöds ett äventyr 
i Utvandrarnas spår! För det var nämligen Stig, barnfödd i 
Vissefjärda och med gott om släkt och vänner runt omkring, 
som var den förnäme mannen i "kyrkfolksparet". Hans fru 
hade avböjt medverkan, så därför fick han och jag den äran 
att gestalta det förnäma paret. I alla fall såg det så ut, till att 
börja med!

Stig och jag färdades, bilburna, i arla morgonstund de många 
milen upp till Munkedal.

För min del var det klädprovning och övrig utstyrsel som 
gällde. Det tog mest hela dagen. Vi tilläts inte att fotografera 
i samband med provfilmningen, eller avslöja något. En av 
påkläderskorna kunde dock inte låta bli att föreviga Stig och 
mig när de såg hur fina vi blev. 

Så vitt jag minns fick Stig testa en replik. Men regissören visade 
sig sen vilja ändra på detta. Ingen av oss hade alltså "något att 
säga" inför den riktiga inspelningen.

De dagarna kom, och övernattning fordrades i Alingsås. Det 
blev ännu en långresa och inspelning hela dagen den 7 oktober 
2020. För min del hade jag hyrt ett rum i en privat rumsuthyr-
ning på Fågelvägen för övernattning. Vi skulle ju börja jobba 
redan tidigt morgonen därpå.

Väl där vid Mettes Rum som det hette, möter jag ett trevligt 
par. De är pratglada. De säger att de ska på filminspelning 
kommande morgon. Det är ju precis som jag! Vad gäller ert 
uppdrag?

"Vi ska spela ett förnämt kyrkfolkspar," blir det tvärsäkra 
svaret. Nu anas ugglor i mossen.

På min fråga, om de fått repliker blir svaret, att endast mannen 
skulle säga något, men regissören godtog inte hans röst. Det 
verkar bekant, på något sätt. Jag får hålla utkik i morgon och 
se hur allt utvecklar sig.

Det är Coronatider. Vi sitter därmed mycket glest i de stora 
bussarna, med visir och handsprit. Ingen får bli sjuk!

Vi sminkas och kläs i svarta, förnäma kläder Stig och jag. Det 
ska bli roligt! Då ser jag mina hotellkamrater, paret Ribbing, 
från i går kväll! De är verkligen snäppet elegantare än alla 
övriga. 

Kanske ett herrgårdspar? Fanns det i Ljuder socken på 
Karl-Oskars och Kristinas tid, ett så välbeställt par månntro? 
Det undrar jag.  Jag måste fråga herrskapet, vilka deras karak-
tärer anspelar på.

"Ni har verkligen blivit uppklädda, ni två"!

Svaret kommer blixtsnabbt:

"Fattas bara annat! Vi är ju medfinansiärer till den här filmen." 
Aha, då förstår jag.

Av det förnäma kyrkfolket, blev egentligen intet. Vi två "för-
näma" kvinnor blir bortvisade till ett mörkt hörn av den lilla 
medeltida kyrkan. Kameran undviker oss sorgfälligt. Våra 
"förnäma" män blir utplacerade i den skumma och mörka 
kyrksalen. Domedagspredikan tar vid.

Prästen sköter sig exemplariskt, men vad hjälper det? Tio 
omtagningar, eller mer, under det att Karl-Oskar i vredesmod 
lämnar salen. Även han får ta om, och ta om, och ta om. Ute har 
solen strålat hela förmiddagen, till långt fram på eftermiddan. 
Prästen predikar och predikar. Karl-Oskar lämnar och lämnar. 
Om och om igen.

Vet inte regissören, att det är regnvarning framåt sen eftermid-
dag?När den viktiga scenen utanför kyrkan, äntligen ska tas, 
mulnar himlen olycksbådande.

Ulrika ska komma framspringande och anklaga en man för 
hor, oklart vem. Hon ska vara aggressiv och mycket upprörd, 

Det förnäma kyrkfolket.                         Foto Angelas bildarkiv
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och det med all rätt. En man ska slå ner henne och förnedra 
henne. Hennes scen tas om. Om och om igen, blir hon slagen 
till marken. Regnet har nu gjort kyrkbacken lerig och blöt. En 
madrass letas fram, för Ulrika att falla på. Men regissören vill 
ha något mer. Tagning efter tagning fortsätter.

Nu har det börjat ösregna, och det är sent. Alla är trötta. De 
"förnäma" parens uppdrag förblir oklart, allt ändras fram och 
tillbaka. Tagningarna får nu göras under en uppfälld presen-
ning. Himlen är mörkgrå. Regissören tar äntligen ett sista beslut. 
Han behöver inget förnämt kyrkfolk på kyrkbacken.

Slut för idag, tack för idag.

Vi ska nu tåga tillbaka till bussarna. Åter i sminklogerna ska vi 
byta om och lämna våra, genomblöta, förnäma persedlar. Stig 
och jag ska sedan köra de 40 milen till Emmaboda och Stig 
ännu en timmas resa till sin hemort.

Jag inser nu, att mitt liv som förnämt kyrkfolk är över. Den 
sagan är all! Men Stig tycker att allt har varit bara, bara roligt! 
Och det har det ju.

Döm då om min förvåning, när min son, skådespelaren, skickar 
ett fett sms i mellandagarna 2021 till sin ömma moder!

"Du är med på bild i Jens Liljestrands recension av Utvandrarna 
i Expressen den 29 december!"

Va? Jo, det stämmer! Jens har valt ut just den bilden från kyrk-
backen, där det förnäma paret står och väntar på eventuell regi 
och det just har börjat småregna. Bilden är förtjänstfullt tagen 
av Hanna Brunlöf  Windell, nominerad till Årets Fotograf.

Vid kontakt med henne, skickar hon även över den andra bilden 
på kyrkparet, "eftersom", säger hon " det är, i mitt tycke, min 
bästa bild från den dagen". Tack för det!

Och tack till Jens Liljestrand, som i somras på Mobergdagen, 
framhöll just den stunden, där på kyrkbacken, som den bästa 
av alla hans tillfällen att närvara.

"Statisterna var så bra, Poppe behandlade dem minst lika bra 
som skådespelarna. Scenen från kyrkbacken är vad jag helst 
vill minnas". Och tack för det, käre Mobergs vännen Jens.

Om denna min hågkomst är uppåt väggarna? Nja, det vet jag 
inte, men jag är i alla fall ett minne rikare. Tack för din upp-
märksamhet, kära läsare! 

Angela Fransson

Fotograf  Hanna Brunlöf  Windell 
www.hannabrunlof.se 
@HBrunlofWindell

Vi väntar på Dopföljet utanför kyrkan.

Kyrkbacken i väntan på regi, Munkedal oktober 2020.
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I böckernas värld
Två personer för vilka böcker betytt mycket livet igenom 
är Britta och Jan-Erik Fransson, välkända för de flesta som 
bor i Långasjö, och för många utanför socknen också. 
Britta genom Röda Korset och Galleri Garvaregården, 
Jan-Erik genom olika bokprojekt och Träskoposten, där 
han nu har påbörjat sitt 17:e år som redaktör. När jag 
här gör ett kort besök i deras bibliotek är det slående hur 
böckerna runt om i huset inte bara formger vissa rum och 
väggar utan också återverkar på deras hus och trädgård. 

Utbildning och arbeten
Skolböcker har vi alla haft – och slängt, kanske? Inte underteck-
nad dock, som ser dem som intressanta tidsdokument. Jan-Erik 
nämner att också han har kvar en del böcker från skoltiden 
på Teknis i Borås, men framför allt från den utbildning till 
civilingenjör på Chalmers som sedan följde. En av dem, Elfy-
ma av Erik Ingelstam och Stig Sjöberg, är en riktig klassiker, vars 
första upplaga kom 1952. Titeln står för elektronik, fysik och 
matematik och är en tabell- och formelsamling, fortfarande 
användbar och ger en bra översikt, menar Jan-Erik. 

Men självklart handlar de handböcker han valt att spara också 
om nostalgi. Han visar mig Getting Competitive av Philip R Thomas, 
som var viktig för honom när han bodde i England, och sam-
tidigt var konsult hos ett företag i Oslo. Från samma bokhylla 
råkar jag se ett pris med hans namn graverat under rubriken 
Best Overseas Competitor. ”Det fick jag av arbetskollegorna i 
England när vi en kväll drack öl och kastade pil på en pub. Jag 
var den bäste – och ende – deltagaren utanför öriket.”

En annan bok, Manufacturing Planning and Control Systems for 
Supply Chain Management. The Definitive Guide for Professionals av 
Thomas Vollmann handlar om hur man styr en tillverkning, ett 
centralt kunskapsfält under Jan-Eriks yrkeskarriär. 

Handböcker
Fackböcker kopplade till karriär och yrkesliv finns nog i de 
flesta hem. Samma sak med de många hobbyinriktade hand-
böcker vi köpt på oss under livet. 

Vad hände egentligen med alla våra entusiastiska ambitioner att 
förkovra oss; Drejning, Flugfiske, Korgmålning, Bokbindning, 
Parliamo italiano, Fågelskådning, Krokiteckning – för att inte 
tala om alla matlagningsböcker som samlar damm i vart och 
vartannat hus. Helt uppåt väggarna? Nej, egentligen inte. Att 
kopplingen mellan tanke och handling haltar är högst mänsk-
ligt. Vem har inte ”förköpt” sig då och då, samlat på sig saker 
som sedan sällan eller aldrig används. 

Men när Britta och Jan-Erik visar mig runt i deras omfattande 
boksamling ser jag flera områden där kunskap omsatts i praktik. 
När de köpte fastigheten i Långasjö för 20 år sedan krävde både 
bostaden och uthusen en omfattande renovering. ”Därför har 
vi också många böcker om torp, gårdar och ödehus”, säger 
Jan-Erik. Och alla som känner honom vet vilken duktig och 
noggrann hobbyhantverkare han är. Det stora gula huset har 
totalrenoverats med omsorg och eftertanke, från källare till tak. 
Ladan har renoverats och inretts till ett vackert konstgalleri. 
Och nu står garveriet med dess höga stenfot på tur. Nog har 
böckerna kommit väl till hands, alltid. 

Jan-Erik i sin arbetshörna.

Bokhörna på nedre våningen.

Britta med boken "Susanne Demåne - bland prinsessor och 
honjävlar".
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Men kanske ligger hant-
verksskickligheten också i 
generna, som man brukar 
säga. Jan-Erik tar fram två 
sparade gamla böcker som 
handlar om husbyggnad. 
”De tillhörde min far, som 
läste till byggnadssnickare 
på Hermods som ung.” 

Böcker att älska – 
och kanske hata
Britta visar mig två olika 
faktaområden, där böck-

er haft stor betydelse. Det ena är växter och trädgård, med 
Bonniers stora bok om Din trädgård av Karin Berglund som en 
ständigt återkommande inspirationskälla, tillsammans med en 
lång rad andra trädgårdsböcker. De som besökt Garvaregården 
de senaste åren har säkert sett hur fint det blivit utanför ladan 
med olika rabatter, blomsterarrangemang och en gradvis allt 
större damm med fiskar i. 

Efter textil utbildning i Borås 
och Stockholm arbetade hon 
en kort period som designer i 
Göteborg. Flytten gick sedan till 
Västerås där Jan-Erik började 
sin yrkeskarriär på ASEA som 
senare blev ABB. Barnen kom 
och Britta stannade hemma – 
det blev 13 år. Jan-Erik värvades 
till Hägglund i Örnsköldsvik. 
Närheten till Umeå universitet 
gjorde att Britta utbildade sig till 
textillärare. 

Jan-Eriks jobb inom ABB fick 
till följd att de bodde utomlands 
i 9 år. Tillbaka i Sverige startade 
Britta en egen firma för att ut-
bilda i Textila material och miljö. 
Kundkretsen var butiksanställda så det innebar långa resor. 
Tyvärr satte en bilolycka som orsakade en Whiplashskada 
stopp för alltför mycket resande. Den senaste flytten gick till 
Långasjö och möjligheten att öppna ett konstgalleri. 

”Men det finns också böcker att hata”, säger hon med ett 
leende och tar fram en bok om knyppling. ”Jag gillade inte 
alls den tekniken”. 

Sedan går vi över till konstböckerna, som är många och står 
på olika ställen i huset. Som av en händelse tar Britta fram 
Broby-Johansens Kropp och kläder. Klädedräktens konsthistoria, en bok 
som också jag äger och blivit inspirerad av i min yrkesutövning. 
Utöver det egna bokbeståndet har dottern Ann ”tillfälligt” 
härbärgerat ett rätt stort bibliotek hemma i huset, i brist på 
plats i lägenheten i Stockholm. En del av boksamlingen består 
också den av konstböcker från tiden då Ann gick på Konstfack. 

Lärdom och inspiration
Väggar fyllda med böcker är bland det roligaste som finns, 
tycker jag. Framför allt om den som äger böckerna har läst en 
hel del och vet att berätta om dem. Det ger väggarna liv och 
röst, väcker nyfikenhet och inspiration. 

Som till exempel när Britta visar mig boken Susanne Demåne 
- bland prinsessor och honjävlar. ”Känner du till Susanne”, frågar 
hon, vilket jag inte gör. ”Hon köpte en gammal skola nära 
Johannishus i Blekinge för ett 20-tal år sedan som hon reno-
verade. Nu lever hon sin dröm på landet med ateljé, konsthall 
och skulpturpark. Det är verkligen värt ett besök.” 

Denna text har handlat om hur väggar i en del hem täcks 
med bokhyllor – fullproppade med böcker, vilket ju inte är en 
självklarhet. Innan Jan-Erik, Britta och jag lämnar övre hallen 
för att gå ner i köket väcker en märklig tingest i form av en 
avlång, tunn och rund kudde i tyg min uppmärksamhet. ”Det 
är en Draft Excluder”, säger Britta. Den kommer från vår tid 
i England, där husen ofta var kalla och dragiga på vintern. Då 
lade man helt enkelt en sådan kudde på golvet tätt intill en 
ytterdörr eller var det nu drog ifrån. 

Av detta lärde jag mig två saker. Kudden i sig, som jag inte visste 
existerade. Och att vårt tema Uppåt väggarna inte givet börjar 
en bit upp, med tavlor och annat, utan faktiskt startar längt 
ner med en golvlist. Och ofta slutar med en ny list högst upp. 

Vilket härligt ämne för en duktig snickare att skriva om.

Gunnar Alsmark

Bokhylla i övre hallen.

Dottern Anns bokhylla och skulptur.

Brittas textiltavla som bokstöd.

Stora bokhyllan i övre hallen.



Träskoposten nr 1 202216

Vår stora konstskatt
60 verk – helt uppåt väggarna!

Visste du att Emmaboda kommun är utlyst som Årets 
Kulturkommun 2022? Det är en titel som förpliktigar. 
Glasriket, Moberg, Bygdespel, Ungdomssatsningar, 
Konst och litteratur. Vad kan Långasjö bidraga med? Kan-
ske vår stora fantastiska konstskatt? Vi bevarar ju minnet 
av bygdens egen konstnär – Elisabeth Bergstrand-Poulsen 
(EBP) – så gott vi kan. 

Under hösten 2021 gjordes en inventering av de EBP- konst-
verk som vi förvaltar i Långasjö socken. Denna konstskatt har 
byggts upp sedan 1950-talet och omfattar idag omkring sextio 
verk, och då innehåller vissa verk en hel serie bilder, som t ex 
illustrationerna till Selma Lagerlöfs Legenden om Julrosorna. 
Här kommer en liten presentation av vad som finns, var man 
kan se dem och hur ägandeförhållandena är. Man kan nog slå 
fast att det började med den storslagna altartavlan, som kom 
på plats i Långasjö kyrka 1957, även om det då redan fanns 
många av Elisabeths verk i hem och lokaler – inte minst de 
kända barnporträtten. Men i och med altartavlans uppsättning 
bekräftades Elisabeths storhet på ett påtagligt sätt. Isen var 
bruten. Det blev status att ha en EBP-tavla. 

Långasjö församling äger 20 verk
Långasjö Församling började målmedvetet samla på original-
konst av Elisabeths hand. Konstverken fick pryda väggarna 
i kyrkan och sockenstugan. En del verk köptes in, en del 
skänktes av privatpersoner till församlingen. Idag omfattar 
samlingen omkring 20 verk. I kyrkan finns förutom altartavlan, 
fyra högtidstavlor – dop, nattvard, begravning och stata brud. I 
sockenstugan finns bland annat Kyrkbacken, Bordsbön, Sjungande 
barn, flera porträtt, illustrationer till Selma Lagerlöfs Legenden om 
Julrosorna. Störst är kartongen till ”Kvinnans Årstider”, en detal-
jerad målning 3x5 m stor, förlaga till gobelängen med samma 
mått, som finns på Smålands Museum Växjö. 

Emmaboda kommun äger 30 verk
1989 tillkom, genom testamente av Elisabeths son Hans A 
Poulsen, 30 verk. Detta testamente, som var skrivet på norska,  
orsakade en del diskussion, eftersom gåvan var ställd till 
”Långasjö Kommune” och Långasjö vid det laget uppgått i 
Emmaboda Kommun. Endast norsk-svensk språkförbistring 
låg till grund för denna meningsskiljaktighet. Resultatet blev 
emellertid att Emmaboda Kommun blev ägare till konstskatten, 
med förbehållet att den skulle visas i Långasjö. Så är det än idag. 
Dessa 30 verk finns att se i sockenstugan: Kristi Himmelsfärdsflick-
or, Karderskan, Anna Bergstrand, i skolan: Bruden, Lilla Nanny, Den 
främmande pojken, ett fåtal i kyrkan, nämligen en liten ”altartavla” 
i sakristian, bedjande brud och flicka i sjal i brudkammaren, en på 
Allégården – Ung och gammal i ostkammaren.  

EBP-sällskapet äger 9 verk
2011 bildades EBP sällskapet och sedan dess har 9 verk 
skänkts till sällskapet. Några av dem finns hängda i sockenstu-
gan – Kyrkovärden om söndagen, Bondhustru och Änkan, resten är 
undanställda i förråd. Inalles finns alltså 60 verk att beskåda i 

Långasjö socken. Vi sitter på en konstskatt! Hur ska vi förvalta 
den? Hur ska den bli tillgänglig för allmänheten? Hur ska det 
bli med sockenstugan i framtiden? 

Man kan tycka vad man vill 
– fakta kvarstår
Man kan tycka vad man vill om Elisabeths bilder. Somliga 
tycker de är banala eller naiva, platta eller idealiserande. Andra 
ser spår av konsthistoria i hennes bildspråk. Ytterligare andra 
ser paralleller till ikoner och helgonbilder. Någon läser ut ett 
budskap i gestalternas ansiktsdrag, kroppshållning eller klädsel. 
Nästan ingen lämnas oberörd. Allt finns i betraktarens öga. 
Så vad man än tycker och tänker om konst, så HAR vi en stor 
samling i Långasjö. Sextio verk av samma konstnär! En skatt att 
visa upp – men hur? Vi kan också känna en ödmjuk beundran 
för den långasjöflicka, som i början av 1900-talet målmedvetet 
strävade för att förverkliga sin dröm. Sockengränsen var för 
snäv. Hon tog sig till Karlskrona, Stockholm, Paris, Neapel, 
Rom, Algeriet och bosatte sig 1917 i Köpenhamn. 

Vi planerar nu för en utställning på Biblioteket i Emmaboda 
i vår. Vi samarbetar med kommunens kultursektor. Om ut-
ställningen blir bra, kommer den förhoppningsvis att vandra 
vidare både inom och utom kommungränsen. Så når vi i alla 
fall ut till några.

Bordsbön 
– en tavlas dystra öde
När väggarna inte räcker till 
Målningen Bordsbön inköptes av Långasjö församling för 
20 år sedan för 20 000: -. Det är en till ytan stor tavla med 
vackert snidad ram. Den sattes upp i den s k Kammaren på 
andra våningen i Sockenstugan. Det var den enda vägg som 
rymde den stora målningen.  Men förändringens vindar bör-
jade blåsa. Biblioteket fick flytta från skolan till Sockenstugan. 
Varför? Jo, det var för många (hurra!) elever på skolan. Skol-
biblioteket behövdes som klassrum. I sockenstugan utrymde 
man Liljarummet på nedervåningen och beredde plats där 
för biblioteket. Liljasamlingen flyttades till övervåningen och 
kom så småningom på plats i Kammaren. Tavlan Bordsbön 
plockades ner för att ge plats åt Liljas boksamling.

Så var skulle man nu hänga den stora tavlan? Man hittade en 
tillräckligt stor yta över diskbänken i det lilla mellanrummet på 
övervåningen. Sen kom skolbespisningen till Bergstrandsalen 

Bordsbön, målning av Elisabeth Bergstrand-Poulsen 1925–34.
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p g a pandemin och diskbänken i mellanrummet kom till an-
vändning varje dag. Inte bra för en oljemålning i vattenstänk 
och ånga. Försäkringsvärde 50 000: - (Emmaboda Konsts 
värdering). Tavlan togs ner. Sen då? 

Den ställdes in i Kammaren, som blivit Liljarum, men levde 
farligt tillsammans med lösa stolar, piano och allt annat som 
trycktes in där. Nu är den paketerad och uppburen på tredje 
våningen. En tavlas dystra öde. Ingen kan längre betrakta den 
eller ”gå in i den förtrollade världen i ett gammalt bondkök”. 
Tavlan är värd ett bättre öde. Men hur? 

Den långa bonaden 
– högt uppåt väggarna
Är det någon som minns den långa bonaden som satt i 
takhöjd över öppningen mellan de båda utrymmena i Bergs-
trandsalen? Den var 7 meter lång och skildrade livet för en 
familj i Långasjö i tidigt 1900-tal. 

En innehållsrik minnesbild från Långasjö
Bilden till höger visar en detalj från den långa bonaden: Sto-
rebror Albert åker häst och vagn med prästgårdsarrendatorn, 
Lilla Lisa ser skatan gå i det nysådda landet, Littan-La arbetar 
i trädgården och på kyrkogården är det en liten grav under 
den stora lönnen. Där vilar lillebror Axel, som dog vid 3 års 
ålder. En glimt från Långasjö i slutet av 1800-talet ur familjen 
Bergstrands perspektiv.

Bonaden är en färgglad serie målade bilder med tidstypiska 
motiv. Elisabeth målade den till sin fars 70-årsdag 1925. Den 
finns. Men den blev, efter nedtagning vid tapetsering, befunnen 
alltför skör för att sättas upp igen. Den vilar på en hylla i ett 
förråd. Men nu har den återuppstått i form av en papperskopia 
och målet är att den ska komma på plats igen. Dessutom finns 
ett antal bonader i mindre format för hemmabruk. Se annons! 

Upprop
Minns du förra årets boksläpp på Nationaldagen i Klockbolet 
vid sjön? Vem vill ”släppa” en bok i år? Tag chansen att pre-
sentera dina dikter, bilder eller berättelser. Anmäl intresse till 
EBP-sällskapet 0768 79 27 62 (Annika) senast 31 maj 2022. 

EBP-sällskapet
Annika Hjalmarsson     
www.ebpsallskapet.se

 

 

LÅNGASJÖ – EN RESA I TIDEN 
Nu finns den att köpa!  

4 meter väggbonad med motiv från Långasjö 

Pris 250: - 

hos Bo Bergstrand Kyrkvägen 11, tel 072 023 58 56 
 

Besök vår hemsida www.ebpsallskapet.se 
Lär känna Elisabeth. Se hennes målningar. Ny artikel varje månad.  

Elisabeth Bergstrand-Poulsen 1925.
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Ord på väg(g)en
Som nybliven pensionär ville jag undersöka gamla bo-
nadstexter och göra ett föredrag, som vände sig till äldre 
på våra boenden och pensionärsträffar. En gammal dröm, 
som jag nu fick tid att förverkliga. Min dotter och jag åkte 
till Gunvor Johdets bonadssamling i Stenstorp utanför 
Falköping och fotade hundra bonader, som vi sedan satte 
ihop till ett bildspel. Genom åren har det blivit många 
presentationer och ett stort gensvar på mitt föredrag. 
Vi är många, som tycker att bonader sprider trevnad. 
Dessutom innehåller de ofta kärnfulla texter, som kan 
bli ”ord på vägen”.

Bonad betyder ”göra i ordning, bereda”, och är släkt med ordet 
ombonad. För tusen år sen, när väggarna var svarta av sot, lät 
drottning Asta ”draga” bonader över väggarna till högtid och 
fest. Det kan man läsa om i Olof  den heliges krönika från 
Norge. Bonad på norska betyder folkdräkt.

Bonader med texter har inte funnits så länge, eftersom de 
förutsatte läskunnighet. De flesta bonaderna gjordes under 
1900-talet, och blev en verklig folkrörelse. Kvinnor broderade 
sin familjehistoria på lakansväv. De ärvdes i dussintal av barn 
och barnbarn, som inte visste vad de skulle göra med dem. 
Många har hamnat hos second hand eller i soporna, och ett 
fint kulturarv löper därmed risken att försvinna.

Märkligt nog började hantverket hos herrskapsfolk och även 
män broderade. Gustav V och Edvard VIII är två exempel. Som 
många andra seder spreds det till borgerskapet med prästfruar 
och lärarinnor och vidare till allmogen. De flesta köpte färdiga, 
uppritade mönster ur kataloger och veckotidningar. Färgerna 
kunde man välja själv. I presentationen talar jag inte så mycket 
om tekniken eller stygnen man använde sig av, utan mest om 
texterna och deras historia. Från vilken tid kom citaten och 
från vilket sammanhang? 

De flesta bonader vi ser är poesiverser eller citat från sånger 
och dikter. I början av 1900-talet var många av texterna from-
ma och hämtades från Gamla testamentet, särskilt Psaltaren 
och Ordspråksboken. Om bonaderna är hundra år, kan alltså 
texterna vara flera tusen år gamla. ”Herren som beskyddar 
dig sover icke” är en sådan text hämtad från Ps. 121. Den är 
nedskriven av ett litet folk, som behövde skydd, då som nu. 
Ett folk som tidigt hade lärt sig skrivkonsten. Havamal är 
också en sådan populär ordspråksbok med goda råd om hur 
vi nordbor borde leva våra liv. Troligen nedtecknad på Island 
i slutet av Vikingatiden.

Så kan man berätta vår historia utifrån bonadstexter. Där finns 
även ”Rida, rida ranka” efter drottning Blanka, som levde på 
1300-talet och var gift med Magnus Eriksson. Den lille gossen 
hon sjunger för blev kung över flera länder i Norden. Dansvi-
sor, folkvisor och våra svenska ordspråk finns flitigt citerade i 
broderierna, och dessa är ofta mycket gamla, kanske medeltida. 
De har levt vidare genom århundraden, därför att de har an-
vänts ofta, eller hade något viktigt att säga. Dessvärre kan inte 
många ungdomar idag de gamla ordspråken. Bondepraktikan 
inspirerade också till vackra broderier. Den lär vara 500 år och 
skrevs ner i Tyskland.

Det var först med Carl Mikael Bellman, som man kan börja 
tala om ”författare uppåt väggarna”. En av de vackraste skapel-
serna i vår bonadssamling visar just Bellman och Ulla Vinblad 
broderade i silke. Förutom vinglasen och dryckesvisorna, som 
var vanligt förekommande vid denna tid, hade kaffet kommit 
till Sverige och lämnar avtryck i text och bild.

I början av 1800-talet och romantikens epok finns många 
stora diktare i Sverige, som citeras flitigt. Förutom Tegnér har 
vi Geijer, Rydberg, Runeberg och många fler. Viktor Rydberg 
skrev ju också dikten Tomten, som finns med i mönsterför-
slagen. Över huvud taget är julbonaderna älskade och väl 
representerade i bonadsbroderiet, och lever kvar till denna dag 
bland våra julprydnader.

Andra hälften av 1800-talet var folkrörelsernas tid. Framför 
allt väckelserörelsen har lämnat spår i form av sångverser och 
böner. Solskenssångaren J.A. Hultman finns citerad med ”Idag 
hjälper Herran”. Barnabönen ”Gud som haver barnen kär” 

En text från Havamal och vikingatid.

Julbonaderna är älskade och åker upp på väggarna varje år.

Våra gamla dansvisor kan vara från medeltiden och har bevarats därför 
att de använts flitigt.



Träskoposten nr 1 2022 19

kom i slutet av 1700-talet och är väl representerad, gärna med 
änglar, som hjälper små barn över en bro. Martin Luthers bild 
fanns på väggen i de flesta hem, och hans betoning av arbetet 
som ett kall har gjort avtryck på bonaderna. Inte minst i Tysk-
land, där man också broderade flitigt. 

När vi kommer till slutet av 1800-talet i min bonadspresen-
tation, är det värt att nämna något om nationalismen och 
hembygdsrörelsen. Nationalsångerna och t.ex. Smålandssången 
broderas in i vackra landskap. Folkdräkter, som funnits sen 
1600-talet, sys upp igen och avbildas med granna färger. Vis-
sa garner har bleknat, men blåa och röda färger har stått sig 
förvånansvärt bra.

Efter sekelskiftet började bonadstexterna handla om hem-
mets härd och den röda stugan på landet. Småbarnens första 
läseböcker hette Sörgården och Önnemo och beskrev skol-
barnens närmiljö; gårdarna med hästar och kor och hunden 
Karo. Selma Lagerlöf  skrev en läsebok för folkskolan om vårt 
avlånga land; Nils Holgersons underbara resa genom Sverige. 
Syftet var att lyfta fram Sverige som ett fint land. En förklaring 
till denna trend kan ligga i Egnahemsrörelsen, som försökte 
motverka den stora emigrationen till Amerika. ”Öst och väst, 
hemma bäst” är ett exempel från mängder av bonadstexter 
på detta tema. 

Jugendstilen kom i början av 1900-talet och ger en helt ny 
design i mönstren. Politiska budskap om ett starkt försvar 
eller unionsupplösningen med Norge finns med i ”Enighet 
ger styrka”. Även käcka uppmaningar från idrottsrörelsen finns 
med. Vem minns inte Bertil Uggla i radio på 50-talt!

På 1930-talet kom schlagers och Evert Taubes sånger på modet 
och efter kriget blev texterna mer poetiska, som i våra gamla 
poesiböcker. ”Plocka livets blommor” och ”Alla mina tankar 
jag i kransen binder in”.

Gunvor Johdet hann samla in flera hundra bonader till det som 
sedan blev ett muséum. En triumf  för henne var när man på 
1990-talet började avbilda bonader på telefonkataloger över 
hela Sverige. Även på mjölkpaket dök de upp ett tag, i alla fall 
i vårt närområde. Nu upplevde bonaderna en renässans igen, 
och det kom busslaster med runt 10 000 besökare om året till 
samlingen. Muséet är ännu i gång på sommarhalvåret, och man 
tar emot året om, om man ringer i förväg.

Idag är det inte så vanligt med bonadssömnad. Man kan söka 
på nätet på ”broderauttexten”, men det är inte alltid så idyl-
liska sentenser som från förra århundradet. Snarare ”uppåt 
väggarna”. Dock brukar jag avsluta mitt föredrag med en 
kuslig historia. En kvinna från Floby vid namn Metta Fock 
blev anklagad för mord på make och två barn och sattes på 
fästning. Hon levde på 1700-talet och bad om nåd i brev från 
fängelset. Då blev hon fråntagen papper och penna och i sin 
förtvivlan broderade hon i stället i smyg en nådeansökan på 
små lappar. Dessa har sytts ihop till ett tygstycke och finns på 
Nordiska muséet i Stockholm. Hur det gick finns omskrivet i 
flera böcker, bl.a. av Yngve Lyttkens.

Med denna presentation har mina lyssnare fått en föreläsning 
i litteratur- och kulturhistoria, utan att veta om det. Jag har 
försökt visa att nålen är mäktigare än svärdet. I alla fall om 
”Ord på väggen” har blivit ”Ord på vägen”. 

Margareta Rosvall

Skördebilden är en s.k. applikation, dvs man syr fast motivet med 
tygbitar i olika färger.

En ny design kom på 50-talet. Texten handlar om som-
marpsalmen nr 200.

Önskan om ett starkt försvar har satt spår på väggarna.
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Gamla väggar får nytt liv
Vi har ju gått över till att vara mer självhushållare, till att 
odla mer och hålla lite djur. Vår tomt var lite för liten för 
allt vi ville göra, därför såg vi oss om efter andra möj-
ligheter, vi tittade efter hus till salu med lite mer mark 
i närområdet, men efter många husvisningar hittade vi 
ändå inget som passade våra önskemål. 

Då kom vi att tänka på huset i Bågsjö, det som står så övergi-
vet och förfaller. Åh huset är så vackert! Lagom stor tomt har 
det också! Det skulle bli perfekt! Vi fick köpa det och vi blev 
lyckliga ödehusägare den första juli 2021.

Ja huset är vackert, ståtligt där det står, men vi har köpt på 
oss mycket jobb, det kommer att ta flera år innan vi kan flytta 
dit. Huset byggdes år 1885 och det lämnades 1956 och har stått 
där sedan dess, utan invånare. Det är en historisk tidskapsel, 
man kan se hur det såg ut från början, vilka färger listerna var 
målade med och vilka tapeter som suttit på väggarna, allt är 
kvar som det var. 

De gamla fina dörrarna, 
gamla lås och beslag, allt i 
original.

Vi planerar att renovera med 
varsam hand, enligt gamla 
metoder och med naturliga 
material. Så mycket som 
möjligt ska vi använda gam-
malt, återvunnet material. 
Ytterväggarna, de gamla 
gedigna timmerväggarna, 
klär vi med brädpanel från 
äldre hus som ska rivas. 

Vi ska måla med slamfärg och linoljefärg. Fönstren har vi börjat 
renovera enligt gamla metoder, Andreas lagar trädelarna, byter 
ut det som måste och återanvänder det gamla munblåsta glaset, 
vi kittar med linoljekitt och sedan målar jag med linoljefärg. 
Det tar tid, men det är det värt. På den tiden då huset byggdes 
användes det bästa virket vid husbyggen, man valde noggrant 
ut material till fönstren m.m.

Alla tapetlagren 
som funnits kan man 
tydligt se. Det första 
lagret var tapetserat 
direkt på timmer-
väggen, sedan kom 
ett eller två lager till, 
efter det gjorde man 
en pappspänning, 
kanske på 30–40-ta-
let, sedan är det sista 
lagret tapetserat på 
pappen. Underba-
ra tapeter kommer 
fram när vi tar bort 
lager för lager. 

De första tapeterna var nästan alla blåa, jag gissar att man ville 
ha det riktigt fint och modernt år 1885, den kungliga färgen 
var ju blå. Högt till tak är det också, hela 2,80 m. 

Jag letar och kollar nytillverkade, gammaldags tapeter som kan 
passa i rummen, vi får se hur det blir.

Det är mycket jobb kvar innan vi kommer så långt, golvet ska 
plockas upp, det ska isoleras, vi tänker installera golvvärme och 
sedan lägga tillbaka de gamla, fina såpskurade golvbrädorna. 
Vi funderar på att anlägga en fristående solcellsanläggning och 
jordvärme, allt för att det ska bli så miljövänligt som möjligt. 
Avlopp ska anläggas, vatten ska dras in osv. Nu i år började vi 
med att rensa skorstenarna från 65 års fågelbon och sota ut alla 
eldstäder, mycket skräp blev det. I huset finns 3 kakelugnar, en 
rörspis, en köksspis och en alldeles underbar bakugn, den ser 
jag fram emot att kunna baka bröd och pizza i.

Vi har även börjat med trädgården, i höstas planterade vi 
en massa olika fruktträd, äppel-, päron-, kvitten-, mullbärs-, 
nashipäron-, körsbärs- och plommonträd, det blev en äppelallé 
upp till huset. Till våren blir det plantering av bärbuskar och 
dylikt. Som ni förstår är vi inte arbetslösa många år framöver, 
men det är så kul och spännande. 

Vill ni, så kan ni följa projektet på Instagram: @husetibogesjo.

Eva Garami

Renoveringen påbörjad.

Den fina kakelugnen och tapeter från olika 
tidsepoker.

Fina dörrar i original.
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Gjutjärn i Gängeskulla
Det visade sig, när det nya året inträdde, att Gerd i Gänges- 
kulla fyllde 101 år!'

Jag blev varmt välkommen att fira denna äldre, ingifta släkting 
på högtidsdagen. Gerd framlever numera sina dagar på Örnen, 
Tingsryds vackra äldreboende. Det är beläget mitt i samhället. 
Gerd är änka efter min släkting Tore Johansson. Tore föddes i 
Lekaremåla, Älmeboda år 1919. Brodern Gösta och sedermera 
hans barn och barnbarn äger nu den gården i Lekaremåla.

Där växte upp många syskon, bland andra bröderna Sigvard 
och Sven. De bodde som vuxna på Ragnar Leijons Vårdhem 
här i Långasjö. Många var de somrar som alla Vårdhemmets 
pojkar med personal, var bjuda till Gerd och Tore för årliga 
sommarfester i Gängeskulla.

Men nu ska det handla om "uppåt väggarna" i Gängeskulla. Av 
en tillfällighet vid födelsedagsbordet får jag veta av nuvarande 
ägare, sonen Jan, att det finns en speciell vägg i den stolta 
mangårdsbyggnaden. Jag har hört talas om denna vägg en 
gång för länge sedan, av just Gerd. Nu bekräftar Jan historien.

Detta verkar spännande! Får jag komma till Gängeskulla och 
beundra vad som där döljer sig? Javisst! Jan och hans sambo 
Madeleine bjuder omgående in till gården.

Utan GPS är det inte lätt att nå Gängeskulla. Tack vare Jans 
noggranna vägbeskrivning, låter det sig dock göras. En knapp 
timmes väg från mitt hem, kör jag så förbi Tingsryd, svänger 
till höger och kör sen "tills vägen tar slut". Och se! Där tronar 
gården så ståtligt alltsedan flera hundra år.

Jan och Madeleine står redan på trappen med öppna armar. 
Här har jag inte varit på snart 50 år. Det ska bli roligt!

Vid det förstärkta eftermiddagskaffet, med hemost och alle-
handa bakverk, börjar Jan att berätta.

"På 1600-talet fanns ett stort säteri här, Ekeryds säteri. All mark, 
även Gängeskulla, tillhörde ägorna och utgjorde torpställen 
under säteriet.

År 1679 anlade Paul Rudebeck d.ä. ett järnbruk vid Ekefors, 
Ygdens utlopp.  

Det var myrmalm från sjön Ygden, och man tillverkade bland 
annat sättugnshällar och kanonkulor. Sättugnarna var föregång-
are till kakelugnarna. Det behövdes fyra hällar till varje ugn.

Paul Rudebeck hade fisken Rudan, som sin signatur. 

"En sådan plåthäll (gjutjärnshäll) införskaffade min far Tore på 
en auktion i Älmhult på 80-talet," berättar Jan vidare.

"Den var verkligen tung. Vi visste rakt inte var den skulle pla-
ceras. Som blott 20-åring hade jag blivit delägare i gården. Mitt 
intresse för djur och natur fick mig att avstå vidare utbildning 
efter min student i Växjö. Här har jag alltså bott i hela mitt liv.

När föräldrarna köpte sig en villa centralt i Tingsryd, och jag 
övertog hela gården, började jag med en renovering av man-
gårdsbyggnaden.

Dörren till hallen togs bort och ersattes med ett valv. Jag bör-
jade riva bort flera lager av masonit och gamla tapeter från de 
ursprungliga timmerväggarna. Fram kom då liggande timmer, 
där yxmärken från husets byggnad år 1827 syntes. Vilket arbete! 
Allt var gjort för hand, helt utan moderna redskap.

En liten tapetremsa var kvar över dörren. Då insåg jag något. 
Detta tapetmönster är över hundra år gammalt! Den tapetbiten 
ska få sitta kvar! 

Jag letade fram gamla, långa och breda tiljor ur något förråd, 
och sågade av dem. De skulle nu passas in i den forna dör-
röppningen. Där, med förstärkning bakom, skulle sen denna 
gamla sättugnshäll placeras.

Det tog en hel del av funderingar och krafttag, innan den 
slutligen var på plats. Nu sitter den dock där i eviga tider! Den 
pryder faktiskt sin plats och är ett trevligt minne från förr."

Madeleine, som suttit tyst och låtit Jan berätta kommer nu till 
tals. Hon berättar att hon kom hit år 1997. Tänk, det blir ju 
25 år i år! 

Madeleine är en duktig "bondmora". Hon är en mästare på 
matlagning och att ysta hemost. Hon håller kvar traditioner 
sen Gerds tid. Madeleine arbetar som medicinsk sekreterare 
i Växjö. Men sysslorna på gården, är henne inte främmande. 

Ute har det börjat skymma. Det är dags att ta adjö. Jag vänder 
mig om i dörren och tackar åter för en spännande eftermiddag.

Angela Fransson

Jan & Madeleine vid den antika sättugnshällen.



Träskoposten nr 1 202222

Uppåt väggarna i litteraturen
Den Heliga Skriften på väggen

Bibelorden ur Gamla Testamentet, hämtade från Daniels 
bok 5:25, utgör ett varnande förebud, en olycksvarning till kung 
Belshassar, Babylons siste kung, när denne höll stort gästabud 
och använde heliga kärl som tagits från Jerusalems tempel, 
för att låta gästerna dricka vin ur dem. Detta var en svår synd, 
en skymf  mot judarnas Gud JEHOVA. Orden som en hand 
skriver till kung Belshassar på en vägg i gästabudssalen, är 
förskräckande:

Daniels bok 5:25 Mene mene tekel u-farsin

26 Och så skall orden tydas: 

Mene

 – Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. 

27 Tekel

 – du är vägd på en våg och befunnen för lätt. 

28 Peres

 – ditt rike har delats och givits åt meder och perser.

30 Samma natt mördades Belshassar.« 

Den nederländske konstnären Rembrandts mäktiga konstverk 
Belshassars gästabud målades omkring 1635–1638 och ingår nu i 
samlingarna på National Gallery i London.

Eivor Strubes textilcollage Längtans ö 
inspirerat av Harry Martinsons dikt ”Gå i båt” 

Harry Martinson-sällskapet har som gåva mottagit väggbo-
naden Längtans ö testamenterad av textilkonstnärinnan 
Eivor Strube, blekingeflicka född 1918 på Joggesö i Blekinges 
skärgård (†2005). Hon hade sin härkomst i denna skärgård 
och hennes konsthantverk är ofta inspirerat av havet och dess 
färgskiftningar. Den textil som nu pryder en vägg i Författar-
muséet, Jämshög har inspirerats av Harry Martinsons dikt "Gå 
i båt" ur den postuma diktsamlingen Längs ekots stigar (1978).

Gå i båt
 
Till att avveckla sig skall man 
alltid vara beredd.
Att tackla av sin rigg, att packa 
in seglen.
Vara inställd på vågornas 
sömnsång och på att huggas upp 
av havet.

Skeppets själ skall en gång lämna skeppet i en liten båt i passaden.
Då skall matrosen vara med,
skrämd och blottställd, men beredd
för en längre och mörkare färd.
Ingenting har sagts och ingen har vågat fråga.
Kompassen en annan.
Havet ovisshet.
Kanske finnes en okänd ö.
 

Dikten "Gå i båt" visar på det allvar som det alltid innebär att 
färdas till havs och Harry Martinson, med sin långa erfarenhet 
som sjöman, låter detta utgöra en metafor för själva livet, som ju 
är skört och en gång tar slut för alla. Till att avveckla sig skall man 
alltid vara beredd. Dikten slutar med tillförsikt, en förhoppning 
om att Kanske finnes en okänd ö. Det är denna Längtans ö som 
Eivor Strubes konstfulla textiltolkar.

På granitplattan vid skulpturen Krigsseglarnas minnesmärke på 
Stenpiren i Göteborg, finns ett diktcitat ur Harry Martinsons 
"Sjöman talar till kapduvor” från båda diktsamlingarna NO-
MAD (1931) och NOMAD (1943) och detta tolkar havets 
allvar. Under de tunga ofärdsåren 1939–1945 fick sjömän, som 
befann sig mitt i kriget, betala med sina liv:

Havet är stort, evigt och stort –

Förtro dig åt Gud i varje nöd
 

I Vilhelm Mobergs roman "De knutna händerna" (1930) möter 
texten på den handbroderade väggbonad, som modern Tilda i 
Ulvaskog under två vintrar sytt till sin dotter Gerda. 

Det var en påminnelse, som flickan kunde ha ledning och nytta 
av. När modern, som så ofta oroar sig för hur hennes flicka 
verkligen har det i Stockholm, får besök av sin dotter, som likt 
så många andra ungdomar har lämnat landsbygden för storsta-
den, känner mor Tilda att "det var ju inte säkert, att hon fanns 
kvar här på gården som en levande människa, när flickan kom 
nästa gång. [...] Tilda skulle för sitt barn beredvilligt göra det 
svåraste som fanns i världen." Tildas bror Adolf  i Ulvaskog 
menar att detta var överloppsbekymmer helt och hållet. Gärda 
hade det bättre än någon här i Ulvaskog! Det var ju vad Tilda 
helst ville höra här i livet. Ja visst var det överloppsbekymmer 
som hon gjorde sig. 

Hon kunde dö nöjd och rofull och Tilda hade ju sytt ut en vägg-
bonad åt henne, där det stod:  Förtro dig åt Gud i varje nöd.
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"Tacksamt hjärta och god vilja förmår 
mycket"
En väggbonad med texten "Tacksamt hjärta och god vilja förmår 
mycket", finns i Sven Edvin Saljes Fornstuga vid Författarmusé-
et i Jämshög. Efter Saljes bortgång 1998 inköptes stugan av 
Jämshögs Hembygdsförening, och flyttades till den nuvarande 
platsen i anslutning till Hembygdsmuseet. Föreståndaren för 
båda dessa kulturcentra Bengt Bejmar vet att berätta: 

"Jag hade ju förmånen att möta Salje, och var många gånger 
hemma hos honom. Vid ett tillfälle satt vi i stugan och då 
berättade Salje om stugans historia, och så visade han sin 
samling av föremål. Så pekade han på bonaden, som hängde 
väl synlig i stugan. Den, sà han, sydde Gertrud till mig, och 
jag tyckte så mycket om texten sà Salje, men om det var Saljes 
egna ord, eller hämtade från ett citat, vet jag inte. Bonaden 
följde med när fornstugan flyttades till sin nuvarande plats 
vid Författarmuséet." 

Kanske har i moderna hem, väggbonaderna ibland kommit 
att ersatts av kylskåpsmagneter, som erbjuds från flera olika 
litterära sällskap.

Elin Wägner-sällskapet har texten:

"Man kan hinna mycket mellan tårarna” Ur "Pennskaftet" 
(1910).

Johan Olof  Wallins uppsydda psalmtext minner om männ-
iskans livsansvar: 

”I det djupa, i det höga råder en osynlig hand
Och ett aldrig slutet öga vakar över minsta grand”

"… skära ut motivet som ett stycke livsvävnad
 och visa oss betydelsen i det skenbart betydelselösa"

De broderade bonaderna med budskap om tacksamt hjärta för 
den egna härden och för fosterlandet, för årstidernas växlingar 
och kyrkoårets olika högtider, för god vilja, för dygd, flit och 
god moral i kärlek till Gud och medmänniskorna, inte minst 
vardagens små människor, kan ses som "ett stycke livsvävnad" 
utskuren ur Gertrud Liljas noveller.

Gertrud Liljas novellsamling Människor (1928) handlar i 
mycket om vad levnadskonst innebär, och att "Tacksamt hjärta och 
god vilja förmår mycket". Anders Österling recenserar i Svenska 
Dagbladet 7 december 1928 Gertrud Liljas novellsamling 
Människor från Albert Bonniers förlag, och han skriver mycket 
erkännande:

 

"Har man en gång fattat sympati för Gertrud Liljas ton och 
stil, finns det nästan alltid något att hämta även i hennes minsta 
noveller, en mänsklig belysning, en konstnärlig reflex."

Anders Österling gör jämförelser med den store ryske novellis-
ten Anton Tjechovs teknik. "I själva sättet att skära ut motivet 
som ett stycke livsvävnad och visa oss betydelsen i det skenbart 
betydelselösa skulle Gertrud Lilja kunna kallas elev av Tjechov 
och begåvad elev."

Av de tjugo texterna i novellsamlingen Människor nämner 
Österling särskilt "Från klarhet till klarhet", där avundens 
falska värld psykologiskt avslöjas. I "Fiaskot" betonas den 
förfördelades seger över livet när denne avstår från hämnden. 
I en novell "Edvin säljer päron" tecknas hur två osäkra, enkla 
människor finner och lyckas hjälpa varandra.

I novellen "De lustiga molnen" visar Gertrud Lilja sin förkärlek 
till små vanliga människor, röjer sina tankar om kraftprov i 
resignationen och betonar de drömmar som inte kan rövas eller 
krossas. "Jag har funderat rätt mycket över levnadskonst. Jag har 
tyckt mig komma underfund med att den är av två slag, en så 
att säga positiv och en negativ. Den förra består i att armbåga 
och tränga sig fram, i att erövra, den består i penningar, karriär, 
ägande. Den andra består i att inte gå under, sade hon kort. 
Den består i att härda ut. Den är svårare och kräver större kraft 
än den förra men skattas ringa."

I novellen "Lille Sammel den förnöjsamme" (1952) i tidningen 
Vi beskriver Gertrud Lilja ett tragiskt barndomsminne av en 
fattig enögd tiggare som levde i Långasjö. "En liten Sammel 
som räddat en gnista trots ur förkvävande förödmjukelser och 
stupid överlägsenhet en stark Lille Sammel som i uppbrotts-
ögonblicket slungade en frän protest mot den Ansvarige." 
Gertrud Liljas starka engagemang för de olyckliga, ensamma 
och utanförstående är kompromisslöst och uthålligt vittnar hon 
om att "Tacksamt hjärta och god vilja förmår mycket"

Rune Liljenrud
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I en ny version av ovanstående tavla ett par år senare har man 
omgrupperat och lagt till lilla prinsessan Margaretha, som 
fötts 1898. Lägg märke till att samma bild av änkehertiginnan 
även här har stuckits in i leken och att vovven förmodligen är 
uppstoppad …

År 1907, i samband med lille Prins Sigvards dop, försöker man 
sig på en live-bild. Uppställningen är i huvudsak densamma 
som förut, men man noterar att några personer saknas. Det är 
framför allt Kronprinsessan Viktoria, som vid denna tid knap-
past vistades i Sverige. Vidare prins Erik, som led av epilepsi 
och sällan fick vara med i officiella sammanhang. Slutligen 
saknas också Prins Oscar och Prinsessan Ebba, som visserli-
gen ingick i familjen, men inte längre i kungahuset, eftersom 
äktenskapet inte ansågs fint nog. Kung Oscar II avled samma 
år, varvid äldste sonen efterträdde som Gustaf  V.

Med en ny monark på tronen behövdes det också ett nytt 
oljetryck på kungafamiljen, denna gång med Drottningholms 
slott som fond. Som drottning återvänder Viktoria till Sve-
rige och sitter nu förnämt vid makens sida. Lägg märke till 
fotapallen. Runt änkedrottning Sofia ser vi hennes sonson, 
hertigen av Skåne, Gustaf  (VI) Adolf  med hustrun Margareta 
och sönerna Edmund (Gustaf  Adolf) och Sigvard. Längst till 
höger syns Prins Erik, hertigen av Västmanland, och bredvid 
Gustaf  VI Adolf  den tredje brodern, Prins Wilhelm, hertig av 
Södermanland och nu gift med den ryska storfurstinnan Maria 
Pavlovna. Till vänster om den nye kungen står brodern Eugén 
– målarprinsen – och därefter ytterligare en bror, Prins Carl, 
hertig av Västergötland, med hustrun Ingeborg och döttrarna 
Margaretha, Märta, senare kronprinsessa av Norge, och Astrid, 
senare drottning av Belgien. Notera att den fjärde brodern, 
Prins Oscar och hans hustru Ebba nu tagits till nåder och fått 
en bordsplacering närmast kungen.

Kungligt 

Ovanstående kungliga oljetryck från 1897 var en gång 
extremt vanligt förekommande i svenska hem, såväl i 
slott som i koja. Det kunde beställas via Åhlén & Holms 
berömda katalog och kom sedan att pryda många väggar 
och så småningom, när de gjort sitt i finrummen, hem-
lighus runt om i vårt land.

Oljetryck (oleografi) är inom konsten ett litografiskt tryck i 
färg med fernissad yta. Metoden användes från 1850 till cirka 
1940 för att framställa väggbilder som liknade oljemålningar. 
Ibland reliefpräglades underlaget för att ge trycken intryck av 
att vara verkliga oljemålningar.

Finessen med dessa gruppbilder var, att fotografen inte alltid 
behövde samla alla personerna vid ett och samma tillfälle. Det 
gick att hjälpligt plocka in saknade familjemedlemmar i efter-
hand – det som vi idag så lätt åstadkommer via Photoshop, 
men som vid denna tid måste ha varit extremt komplicerat. 
Ibland är det lätt att genomskåda kompositionen, eftersom 
en eller flera personer har för små huvuden, förefaller vara 
avsigkomna eller på annat sätt sticker ut.

På denna, den mest ursprungliga av kungatavlor, ser vi Kung 
Oscar II och Drottning Sofia på varsin sida av det runda bor-
det. Bakom dem sitter Änkehertiginnan av Dalarne, som hette 
Therese och var kungens svägerska; Prinsessan Ingeborg från 
Danmark – alldeles nygift med Prins Carl; Prinsarna Erik, Gus-
taf  (VI) Adolf  och Wilhelm. I bakersta raden Prins Oscar och 
Prinsessan Ebba Bernadotte, kungens andre son; Prins Carl; 
Kronprins Gustaf  (V) och Kronprinsessan Viktoria samt Prins 
Eugén. Bilden är tagen/komponerad 1897 i samband med 
Oscar II:s 25-årsjubileum som Sveriges och Norges konung.
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En annan typ av kungatavlor är de så kallade regentlängderna, 
som finns i flera olika utföranden och från olika tider. Denna är 
från 1897 och publicerades också i samband med Kung Oscars 
silverjubileum. Som jubilar är han naturligtvis själv i centrum, 
omgiven av alla svenska regenter, inklusive två regerande 
drottningar, från landsfadern Gustav Vasa och framåt i tiden.

Det förekommer också andra kungliga oljetryckshyllningar, 
särskilt vid bröllop. Som här 1908 när Prins Wilhelm gifter sig 
med 18-åriga storfurstinnan Maria Pavlovna, ett resonemangs-
parti som slutade med skilsmässa redan 1914. Dock hann paret 
innan dess producera en son, Prins Lennart (1909–2004):

Honom känner vi som Lennart Bernadotte – skaparen av den 
fantastiska parken på Mainau i Bodensjön. Innan han 1932 
valde att för kärleks skull lämna kungahuset och prinstiteln 
hade han dock ytterligare en värdighet. 

Han var

Hertig av Småland!
Ted Rosvall

Ted Rosvall, född 1952, är en svensk kyrkomusiker, författare, 
föreläsare och släktforskare. Han är sedan 50 år bosatt i sin 
morfars farfars fars stuga i Falekvarna utanför Falköping och 
är sedan 40 år gift med Margareta (Wilhelmsson) från Lida i 
Långasjö.

Under åren 2000–2008 var han förbundsordförande i Sveriges 
Släktforskarförbund och 2008–2015 medverkade han som 
expert i 50 avsnitt av släktforskningsserien ”Vem tror du att du 
är”. Han har skrivit flera böcker om släktforskning, bland annat 
Emigrantforska på nätet (2018) men också om Europas kungahus, 
bland annat den kungliga uppslagsboken Bernadotteättlingar, som 
nyligen utkom i en tredje upplaga. Han ger också sedan 2006 
ut specialtidskriften Royalty Digest Quarterly. 
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Natalias nya rum
De flesta barn drömmer om ett eget rum där de kan rå sig 
själva, utforma sin egen minivärld och, inte minst, ha en 
humöranpassad dörr att stänga, eller smälla igen ibland, 
när syskon och föräldrar blir alltför ”jobbiga”. Där kan 
de utveckla och fördjupa sin identitet, ostört prata med 
sina kompisar, med skämmig förtjusning surfa på barn-
förbjudna sajter, välja stil och innehåll på golv och väggar.  

För att se hur det sistnämnda kan se ut hälsar jag på hos Natalia 
Andriankova Jörgensen, 12 år. Tillsammans med sin mamma 
Maria Jörgensen, uppvuxen i Långasjö, och lillebror Theo 7 
år bor hon i en ljus och rymlig lägenhet i Djurängen i norra 
delen av Kalmar. Dit flyttade de för bara två månader sedan, 
så allt är långt ifrån klart. 

Fräscht och fint
Det första som slår mig är hur snyggt rummet är. Nytapetserat, 
efter Natalias önskemål, med matchande laminatgolv ton i ton. 
Vem har fixat allt detta, frågar jag? Mamma Mia, säger Mia. 

Jag har lärt mig mycket 
om renovering i de hus 
vi tidigare bott i. Nu tar 
jag rum för rum i hela 
lägenheten. Snart är 
också Theos rum klart.

I ena änden av rummet 
står en rejäl utdrags-
soffa där Natalia och 
Theo sover. Ovanför 
huvudänden hänger en 
tavla som Natalia fick 
som dopgåva av sin 
moster Pernilla Alm i 
Trollamåla. Kärleksful-
la ord från en person 
som verkligen bryr sig 
– på riktigt. 

På vägghyllan bakom Natalia ser vi en av flera krukväxter i 
rummet. Bredvid står en tavla med snäckor, som hon under 
flera år samlat på stranden vid Kårehamn på Öland, där hennes 
pappa Sergej Andriankov har ett sommarställe. Den har hon 
gjort själv, med lim penslat på en träskiva så att snäckorna fäster 
och sedan strött sand över.

Skolan
Längs med långväggen står ett rejält skrivbord med bl. a. en 
extra skärm som Natalia kopplar till sin egen laptop eller till 
skoldatorn. Hon går i klass 6 A på Nordic International School, 
som ligger på Linnégatan inne i Kalmar. Som framgår av 
namnet är en hel del av undervisningen på engelska. Allmänt 
lägger skolan ett starkt fokus på kunskaper, mer undervisnings-
tid, ordning och reda samt läraren som ledare i klassrummet. 
”I detta avseende är vår utbildning mer ”traditionell” än den 
”progressiva”, elevledda utbildningsfilosofi som dominerat i 
Sverige sedan 1990-talet”, skriver man med tydlig politisk knorr 
i sin presentation på nätet. Eleverna har också skoluniform 
för att signalera att när de är i skolan är de där för att studera.

Bokhyllan
På motsatt sida skrivbordet 
står en hög vit bokhylla. 
Överst ser vi en ljusstake 
som Natalia gjort i slöjden. 
Hon tar ner den och ställer 
ett tänt värmeljus bakom 
det tunna pappret, så att 
teckningen syns. 

Går vi ner ett hyllplan ser 
vi något de flesta känner 
igen från sin barndom. 

En märkessköld. Natalia gillar att simma, så där finns de klas-
siska simmärkena som t ex baddaren i olika färger, simborgar-
märket förstås och några skyttemärken. 

Vad vore livet utan mobil?

Natalia vid sitt skrivbord.

Välkommen till vår värld, min kära 
systerdotter.



Träskoposten nr 1 2022 27

Som många ungdomar prövar Natalia också andra tränings-
former, för närvarande lite olika grenar inom friidrott. Foto-
grafiet i mitten visar Natalia när hon är runt tre och ett halvt 
år och är från tiden när familjen bodde i Vissefjärda. Längst 
till höger står en ljushållare i rosa keramik med texten ”I love 
you to the moon and back.” Den fick hon av sin mamma när 
hon fyllde 10 år.  

På nästa hylla ser vi en 
samling priser och po-
kalen, tjusigt inramade 
av en discobelysning. De 
representerar ett annat av 
Natalias många intressen 
- skjutning med luftgevär. 
Redan som sjuåring följde 
hon med sin mamma till 
skjutlokal i Påryd, där de 
senare köpte hus. Fortfarande är det i samma klubb hon trä-
nar, Karlslunda Skytteförening. Före pandemin blev det varje 
måndag och torsdag, sedan bara en gång i veckan. Oftast åker 
de dit och skjuter tillsammans, Mia, Natalia och Theo. Tävlar 
gör de också runt om i Småland, på orter som Gullabo, Rottne 
och Alvesta. 

Nästa hylla innehåller några 
böcker, spel och ett VR 
headset. Böckerna först. 
Natalia gillar skräck och 
magi och visar mig en bok 
från den actionfyllda fan-
tasy-serien PAX av förfat-
tarna Åsa Larsson och Ing-
ela Korsell. ”Jag gillar också 
böcker om identitet”, säger 
hon. Som Hjärnstark Junior: 
Smartare, gladare, starkare av 
Anders Hansen och Mats 
Wänblad och Allt som händer 
inuti. Om tankar och känslor 
från A till Ö av Reyhanet 
Ahangaran. 

Datorspel är nästan lika gamla som datorer för hemmabruk 
är, dvs. runt 40 år. En märklig retrokänsla fick jag när jag på 
Natalias skrivbord ser en blomma som Natalia gjort av pärlor. 
Den har en lika viktig som farlig funktion i det gamla klassiska 
nintendospelet Super Mario (Bros), den kanske mest kända 
spelkaraktären genom tiderna. Sedan dess har utbudet av 
dator- och TV-spel vuxit lavinartat. 

De senaste åren har VR-headset med inbyggd skärm blivit 
populära. En sådan utrustning med mask och rörelsesensorer 
ligger på mitten av hyllan och är till glädje för alla i familjen. 
Virtual Reality betyder att man upptäcker saker som inte finns i 
den verklighet man fysiskt är i. Eller som det står i ett reklamer-
bjudande. ”Du kommer troligtvis aldrig promenera på månen, 
simma med delfiner eller springa 100 meter på olympiska spelen 
samt sjunga på scenen med U2. Men genom Virtual Reality kan 
du göra alla dessa saker utan att lämna ditt hem.” 

Det där låter ju perfekt för pensionärer, tänker jag. Praktiskt 
och riskfritt när man vill bada eller motionera lite. Eller hoppa 
runt i rymddräkt på Stillhetens hav.

På näst sista hyllraden ser 
vi en tavla med XOXO. 
Det står för hugs and kis-
ses, motsvarande puss och 
kram på svenska. Men 
textförkortningen avslu-
tar också ofta skriftliga 
brev, e-post eller sms och 
betyder då kärlek eller god 
vänskap. 

Tavlan med ögonen har Natalia gjort. Hon gillar verkligen 
att rita, men är som de flesta av oss självkritisk och slänger 
teckningarna efter hand. 

Men en lätt hopskrynklad, ”räddad” sådan visar hon mig och 
efter viss övertalning går hon med på att vi lägger in den i 
tidningen. Lite manga-stuk, frågar jag och får medhåll. ”Mest 
målar jag ansikten, kroppar, ögon – helt från fantasin.” De tre 
små flaskorna innehåller parfymer av märket aka. En av dem 
heter Britney Spears–Midnight Fantasy. Till sist den bruna 
lådan längst ner i bokhyllan, där Natalia förvarar VR-spel.  

Som jag nämnde inledningsvis, har Mia och barnen flyttat in 
helt nyligen. Helt säkert kommer vi att se fler saker ”uppåt 
väggarna”, antingen i ännu en bokhylla eller som bilder mm 
direkt på väggen. Jag avslutar med en inramad tavla som låg 
framme i väntan på att sättas upp. Den innehåller ett antal 
levnadsregler, värda att tänka på för alla, oavsett kön. Men 
här, i Natalias rum, uppfattar jag den mer som ett slags ”Girl 
Power Poster”, avsedd att stärka en ung kvinnas identitet, 
självständighet - och rättigheter, inte minst. 

Gunnar Alsmark

Jag är vacker
Jag är en bra kompis

Jag låter alla vara med
Om någon är dum, så säger jag stopp
Om jag ramlar, så reser jag mig upp
Jag tar aldrig något som inte är mitt

Jag bestämmer över min kropp
Jag är fantastisk.

Skiss ritad av Natalia.
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Jakttroféer
Ett enda horn till på väggen och du vet 
var dörren är!

När Gunnar Alsmark kom in på kontoret och bad mig skriva 
något om de älg- och rådjurshorn jag har hängt upp på väg-
garna nere på ”Steens”, så tänkte jag att det är ju lätt som en 
plätt, men ju längre jag funderade desto mer insåg jag att det 
egentligen är ett väldigt känsligt ämne. 

För oss jägare så är det normalt att man tar vara på troféer av 
det vilt man nedlägger. Det kan vara allt från uppstoppade djur, 
skinn, kranier, horn eller betar beroende på djurart. Givetvis så 
tar vi hand om köttet där det passar, men det kan ibland vara 
djur där kött inte är aktuellt. Men i de fall det finns någon typ 
av trofé att spara, så gör man ofta det för att hänga upp på 
någon vägg. Anledningarna kan vara flera såsom att man vill 
visa andra vad man lyckats skjuta, eller man vill minnas tillbaka 
till just det jakt ögonblicket eller naturupplevelsen, eller så kan 
man helt enkelt sätta upp det för att man tycker att en trofé 
är vacker. Några jägare väljer att bara ta vara på de stora och 
mest vackra troféerna. Det låter kanske konstigt i en ickejägares 
ögon, men för mig och andra jägare är det lika naturligt som 
att hänga upp tavlor eller foton på väggen. 

När jag var yngre så var det nog mest för att skryta lite för 
övriga kompisar och jag visade gärna väggen där mina horn 
hängde, men jag hade märkt bakom varje platta var jag skjutit 
bocken eller älgen och vilket år. Var det skjutet för en hund 
så skrev jag även hundens namn. Tydligen fanns redan då en 
baktanke om att jag i framtiden skulle kunna minnas tillbaka 
till själva jaktupplevelsen. På den tiden tog jag vara på alla 
storlekar av horn, så samlingen var ganska stor den dag Tove 
och jag köpte vårt första hus. Redan då tyckte hon att nu får 
det väl räcka och jag var tvungen att ta bort ett gammalt om ett 
nytt skulle upp. Under de åren skaffade jag min första älghund 
som visade sig vara duktig, så det började även fyllas på med 
älghorn vilka tog en väsentligt större plats än rådjurshornen, så 
med tiden insåg jag att det var dags för operation ”övertalning” 

för att få hänga horn på några andra väggar i huset. Det var 
ju inte så enkelt som jag trodde, men till slut så fick Tove välja 
ut de hon tyckte passade bäst i hallen och vardagsrummet. 
Köket var inte tal om, och att ”sova med skelett på väggarna” 
var totalt omöjligt. Och jag själv tyckte ju inte att garaget eller 
pannrummet var så kul att ha dem i. Så det blev till slut några 
få ”finare” som fick noga utvalda platser i hallen och ovanför 
soffan i vardagsrummet.

Så kom den dag vi köpte gården i Råamåla och allt skulle flyttas 
och packas upp. Av någon konstig anledning så insåg jag själv 
att här fanns inga bra väggar att hänga upp alla mina horn på. 
Eller berodde det på att jag fick höra uttrycket som rubriken 
visar till texten? Jag fick helt enkelt välja ut de troféer som jag 
hade starkast minnen av, så det blev en liten samling på totalt 
10 rådjurshorn och självklart (enligt mig) alla mina då 4 älghorn. 
Det var väldigt viktigt att bocken som Tove skjutit skulle vara 
med bland de 10 rådjurshornen, och helst skulle hennes egen 
trofé vara störst (jag har aldrig förstått varför…). Några vild-
svinsbetar hade jag inte på den tiden, utan de har kommit till 
under åren. Övriga troféer fick packas ner i lådor och ställas i 
garderoben, där de står än idag. Några av dem har jag gett bort 
till olika ändamål, t ex skolan för undervisning, vandrarhemmet 
i Långasjö som ville ha troféer till Guldgrävarstugan, och till 

Kronhjort ovanför skrivbordet på kontoret i Wallnäs. 

Vildsvinstrofé.

Älg på kontoret i Wallnäs. 
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några kompisars barn som när de var små tyckte det var häftigt 
att få ett rådjurshorn. En del av troféerna har jag tagit med 
mig till mina arbetsplatser för att hänga ovanför skrivbordet. 

Idag tycker jag att en trofé är mer än ett minne. Beroende på 
var de är placerade och hur de är gjorda så finns det något 
vackert bakom. Och sedan, inte minst, den som äger trofén 
eller har varit med om upplevelsen att lyckas skjuta detta djur 
har ett minne för livet, som gör varje trofé speciell. 

Precis som när man hänger upp en tavla eller ett foto för att 
minnas just det ögonblicket man köpte tavlan eller tog fotot. 

Nu är det några år sedan sist, men jag ser fram mot den grådas-
kiga dag då jag tar mig tid att plocka fram mina gamla horn ur 
garderoben, och titta bakom varje sköld och läsa och minnas 
tillbaka till varje jakttillfälle. 

Kent Johansson
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Älg- och rådjurshorn i lunchrummet på Steens.
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Uppåt väggarna i 

Långasjö kyrka

På grekiska finns det två ord för bild. Idol, som kan över-
sättas med avgudabild och ikon, som står för en helig bild. 
Vi har båda orden på svenska, men lägger oftast in andra 
betydelser i dem. Numera är datorns skrivbord överfullt 
av ikoner. Är det fint att ha idoler och ikoner? 

Nix, säger ortodoxa judar och muslimer. Bilder är ett otyg! 
Så står det ju i 2 Moseboken: ”Du skall inte göra dig beläte 
eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller 
det som är nere på jorden”. Det kan tolkas bokstavligt eller 
mera symboliskt. Är det idoler eller ikoner eller båda delarna 
som avses?

På 800-talet uppstod det en strid i kyrkan. De kristna länderna 
i öst ansattes hårt av fiender. ”Det är nog Guds straff  för våra 
bilders skull”, tänkte teologerna. Så uppstod den ikonoklastiska 
striden, då tusentals bilder, mosaiker och fresker revs ner och 
förstördes. Något århundrade senare svängde uppfattningarna 
och kyrkorna i öst blev bildrikare än någonsin. Det står ju i 
1 Moseboken, sa man nu, att Gud skapade oss till sin avbild, 
till sin ikon, och i Kolosserbrevet att Kristus är ”den osynlige 
Gudens avbild”, hans ikon, ”förstfödd före allt skapat”!

Även idag kan man se och höra olika uppfattningar om bil-
dernas välsignelse eller förbannelse. I en del reformerta kyr-
kor och frikyrkor är det mycket glest med utsmyckning. Vid 
reformationen blev det en ”ikonoklastisk strid” och många 
kyrkor slaktade sina bilder - Avgudar! sa man om ikonerna, 
helgonskulpturerna och krucifixen. Jag kommer ihåg ameri-
kanare, från andra traditioner än den vi har i Långasjö, som 
kom på besök till oss för att söka sina rötter. När de såg det 
stora krucifixet i kyrkan sa de: ”Usch, tag bort det! Kristus är 
inte kvar på korset. Det skall vara tomt!”

Långasjö kyrka är bildrikare än de flesta. Här råder inget 
bildförbud. Först och främst är det Elisabeth Bergstrand Poul-
sens stora altartavla ”Den himmelska och jordiska lovsången”, 
och så alla hennes förrättningsbilder, av dop, nattvard, stata 
brud och begravning. Och så har vi ett stort senmedeltida 
krucifix och Sven-Bertil Svenssons ikoner som hänger på var 
sin sida om det. Nere i det sydvästra hörnet står en Mariabild 
av Bertil Wallien och ett stycke därifrån hänger ett epitafium 
(en begravningssköld). I Långasjö kyrka klättrar verkligen 
bilderna uppåt väggarna!

”Nu har du glömt en hel del”, säger måhända någon. Och 
det är ju sant. Jag har till exempel inte tagit med mina egna 
bilder. En gång på slutet av 60-talet fick jag i uppgift att göra 
en tavla till Allgunås skola, som på den tiden användes som 
gudstjänstlokal. Jag målade Jesusbarnet, Maria och herdarna. 
Herdarna har väldigt stora händer. Tavlan hänger numera i det 
lilla rummet under läktaren. 

Uppe, ovanför trappan till läktaren, står en kyrkmodell av 
Långasjö gamla kyrka, som jag gjorde på 70-talet tillsammans 
med barnen i församlingens juniorarbete. Vi hade roligt när vi 
gjorde den, vill jag minnas. Jag tror att den blev bildriktig, med 
rätta proportioner, och så som man kan tänka sig att den såg ut.

På kyrkans norra vägg hänger den stora gobelängen ”Jesus 
går genom stenen såsom solstrålen går genom glaset”. 1974 
bad Långasjö kyrkliga syförening mig att rita en bild till en 
gobeläng avsedd att hänga i kyrkan. Jag tog tacksamt emot upp-
draget fastän jag inte visste någonting om vare sig gobelänger 
eller vävteknik. En vävstuga i Eringsboda fick uppdraget att 
väva efter min ritning. Jag åkte dit ner för att få lite kunskaper 
om hur man gör en bildvävnad. De bemötte mig med stor 
vänlighet och ifrågasatte inte min förmåga. Jag fick särskilda 
rutpapper att användas till ritningen och goda råd. Man måste 
till exempel tänka på att när bilden vävs ändras proportionerna. 
Bilden blir utdragen och därför bör man göra ritningen mera 
komprimerad. Jag tackade, och for hem och började rita. Men 
det där med att komprimera bilden glömde jag eller missför-
stod, så att när väverskorna började sitt arbete fick de efter 
eget kunnande ändra på det jag försummat. Den som iakttar 
bilden, där den hänger i kyrkan, kan tycka att proportionerna 
ändå inte stämmer. Bilden borde vara mera tillplattad!

 

Av någon anledning är altartavlor och andra bilder i kyrkor 
sällan föreställande Jesu födelse eller hans uppståndelse. Dä-
remot finns det gott om bilder på Jesus lidande, hans död, 
och nedtagandet från korset – som Per Hörbergs altartavla i 
Vissefjärda, min hemkyrka, t.ex.  I Långasjö finns nu bilder 
både på Jesu födelse (altartavlan) och hans uppståndelse. Jag är 
tacksam att jag fått bidra med att förkunna kyrkans viktigaste 
uppgift – att visa att Jesus är uppstånden från de döda.

Se Jesus går i solen så levande och glad

bland vilda anemoner och silvergrå oliveblad.

Och det är vår och det är påsk

i Palestina land.

Britt G. Hallqvist. Sv Ps. 741.

Johan Thelin

Jesus går genom stenen såsom solstrålen går genom 
glaset”. Ritad av Johan Thelin, vävd i Vävaregården 
Eringsboda 1976. 
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Onsdagsträffar i Långasjö

Onsdagar 15:00-16:30
Röda Korset och församlingen i Långasjö bjuder in 
till dagledigträffar på onsdagar i Bergstrandssalen.
Fika, gemenskap och program/tema varje gång.
Varmt välkommen!

Morgonbön i Långasjö  

Tisdagar 8:00
Varmt välkommen till en enkel bönestund i Långasjö 
kyrka på tisdag morgon!
Bönegruppen

När, ska allt vara som vanligt?

Livet vändes ju upp och ned för 2 år sedan, och ingenting 
blev som det var tänkt. Pandemin förändrade vårt sätt att 
leva, och vårt sätt att vara kyrka. Hela livet förändrades, 
och vi förändrades. Begränsades. Nu ska vi ur det här och 
till stor del är vi inte begränsade av restriktioner längre.

Är allt som det var? Nej, skulle jag säga. Vi har fått erfarenheter 
och bilder som i grunden gett oss nya perspektiv. Vi har fått 
nya vanor.  Lärt oss ta hänsyn och tänka på avstånd, handsprit, 
olika utgångar och att närhet kan innebära droppsmitta. Vi är 
inte desamma. 

Nu finns det en längtan och kanske en förväntan att allt ska 
vara som det en gång var. Att vi ska backa bandet och allt ska 
vara som vanligt. Men kan det bli det? Och vad innebär vanligt?

Nu går vi mot en vår och en påsk. Solen, ljuset och värmen 
kommer komma åter. Det är något nytt som kommer.  Det 
blir inte riktigt som det var förra året, men säkert lika härligt 
att känna vårsolen igen. Jag blir ibland lite omtumlad, och 
förvånad över att våren kommer. Man traskar liksom runt i 
februari med is på bilen, snoriga näsor, höga elräkningar och 
så Mello på tv vareviga lördag. En dag bara är den där – våren. 
Det bara händer. Något nytt kommer.

Påskens händelser, måste ha känts så för lärjungarna också 
tänker jag. Omtumlande. Allt vändes upp och ned. Livets 
förutsättningar ändrades. Dödens makt bröts, och Jesus blev 
levande och verklig för dem. Igen.

När vi firar påsk så upplever vi deras berättelse och deras 
vittnesmål igen, om hur de sett Jesus dö och senare fick se 
honom levande och uppstånden efter döden. 

Vi har hört det förut, vi känner till de här berättelserna om 
mötena med den uppståndna Jesus. Det är ju genom deras 
vittnesmål som människor genom århundranden kommit till 
TRO på Jesus. De här mötena skrevs ned, och man berättade 
om dem om och om igen just för att människor skulle förstå 
att Jesus var Guds Son och för att vi ska kunna TRO.

Nu kommer något nytt. Efter 6 veckor med melodifestival 
och frost. Hoppet finns där framme, om en vår och en påsk…

Emmerly Hidling

Förslag till permanent Handikapp-ramp 
för Långasjö Sockenstuga

Långasjö Sockenstuga byggdes 1866 och är en av byns 
vackraste byggnader. Huvudentrén har en stentrappa av 
massiva granitblock. Trappan är två steg hög och sten-
blocken är kramlade med järnkramlor.

I samband med att skolans matservering flyttades till Socken-
stugan på grund av pandemin sattes en handikapp-ramp upp 
byggd av stålmoduler. Tyvärr är stålkonstruktionen alltför 
dominerade och bryter kraftigt mot Sockenstugans genuina stil.

Förslag till åtgärder
Framför vänstra huvudingången läggs ett vilplan 1,5x2 m. Från 
vilplanet anordnas en ramp utefter byggnaden åt norr med 
lutningen 1:12 och som ansluter till gångvägen. Nuvarande 
plantering har då tagits bort. Vilplan och ramp utförs lämpligen 
i granit. Ett räcke tillverkas av rundstång som avsluts med en 
neråtböjd form.

Britta Fransson
Förslaget är inlämnat till Emmaboda Pastorat.

Nuvarande handikapp-ramp.

Bilaga 2
Förslag till Handikapp-ramp
vid Långasjö Sockenstuga

Förslag till en permanent handikapp-ramp.



Gudstjänster i Långasjö våren 2020 
Söndag  Långasjö 
20/2 Sexagesima 
Det levande ordet 

11 Högmässa 
 

27/2 Fastlagssöndagen 
Kärlekens väg 

11 Familjegudstjänst 
Bibelutdelning, Kyrkkaffe, Korv 

2/3 Askonsdagen 
Bön och Fasta 

18:00 Askonsdagsmässa 
 

6/3  1:a sön i Fastan 
Prövningens stund 

11 Gudstjänst 
 

13/3  2:a sön i Fastan 
Den kämpande tron 

17 Mässa 
 

20/3 3:e sön i Fastan 
Kampen mot ondskan 

11 Gudstjänst 
 

27 /3 Jungfru Marie bebådelsedag 
Guds mäktiga verk 

11 Mässa 
Kyrkokören 

3/4   5:e sön i Fastan 
Försonaren 

11 Högmässa 
 

10/4 Palmsöndagen 
Vägen till korset 

Vi firar Påskvandringsgudstjänst  
11 i Vissefjärda kyrka! 

Passionsandakter i Stilla veckan 
 

Passionsandakt i Långasjö  
Tisdag 12/4 kl: 18:30 

 14/ 4 Skärtorsdagen 
Det nya förbundet 

19 Skärtorsdagsmässa 
 

15/4 Långfredagen 
Korset 

11 Långfredagsgudstjänst 
 

17/4 Påskdagen 
Kristus är uppstånden 

11 Påskdagmässa Kyrkkaffe 
Kyrkokören och Barnverksamheten  

18/4 Annandag påsk 
Möte med den uppståndne 

11 Emmausvandring 
 

24/4 2:e söndagen i Påsktiden 
Påskens vittnen 

11 Gudstjänst 
  

1/5 3:e söndagen i Påsktiden 
Den Gode Herden 

11 Gudstjänst 
Avslutning barngrupper Korvgrillning  

8/5 4:e sön i Påsktiden 
Vägen till livet 

17 Mässa 
 

15/5 5:e sön i Påsktiden 
Att växa i tro 

17 Gudstjänst 
 

22/5 Bönsöndagen 
Bönen 

11 Högmässa 
 

26/5 Kristi Himmelsfärds-dag  
Herre över allting 

07:30  Gökottegudstjänst 
 

29/5 Sön före Pingst 
Hjälparen kommer 

Vi firar Lekamannaled Gudstjänst  
11 i Vissefjärda kyrka tillsammans 

5/6 Pingstdagen 
Den helige Anden 

17 Mässa 
 

 


