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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 tid-
ningen hem i brevlådan. 

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

Sätt in 200 kr, utlandet 300 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.

Omslagsbilder 

Klasatorpet år 2010.

Foto: Jan-Erik 
Fransson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

Både tryckningen och distributionen 
kostar en slant.  Därför är alla bidrag 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

Träskoposten ©               
Nr 4 Vintern 2022

Ägare
Långasjö Sockenråd

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

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson   0725-00 95 24
Annika Hjalmarsson   0768-79 27 62
Gunnar Alsmark   0722-51 68 51
Angela Fransson        0761-70 81 11

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Åtta.45 Tryckeri AB

Upplaga
1600, sommarupplaga 2000 ex.

Nättidning
www.langasjo.se/traskoposten

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 
annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 200 kr och till utlandet 300 kr.

Swish och Bankgiro
Swish-nr 123 097 33 47. Bg  5049-6561.

Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  8
Sommar  v.  21
Höst  v.  37
Vinter  v.  47

Läs Träskoposten på       
internet!

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

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

TACK!

Stort tack för den penninggåvor som

har skänkts till Träskoposten av

Britt Blomqvist i Kalmar.

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2023

 Manusstopp Utgivning 

Nr 1 3 febr           24 febr

Nr 2  5 maj          26 maj

Nr 3 25 aug          15 sept

Nr 4  3 nov          24 nov

Tema i nästa 
nummer

Framtidstro
Välkommen med bidrag! 

Redaktionen
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Tankens flykt
För åtta år sedan frågade Träskopostens redaktör Jan-Erik 
Fransson mig om jag ville skriva för tidningen, gärna 
också bli en del av redaktionen. Jag svarade genast ja, 
och det har jag inte ångrat. 

Det har varit en fin tid, med många spännande möten. Att 
samtala med människor, skriva om deras tankar, erfarenhet-
er och känslor har varit en stor del av mitt yrkesmässiga liv, 
alltsedan jag blev lärare och forskare i etnologi vid slutet av 
60-talet. Att få göra det i den bygd jag för 45 år sedan valde 
att ”göra till min” såg jag som ett privilegium. Så kändes det 
också att få jobba med Jan-Erik, som var ytterst ansvarig för 
alla artiklar vi publicerade.

Tack Jan-Erik för ditt lugn, din vidsynthet, för att du tillät 
mig att ta ut svängarna såväl i sakfrågor som stil. När vi nu 
samtidigt beslutat oss för att lämna redaktionen är det för att 
få mer tid till annat. 

För min del handlar det om att gå tillbaka till ett mer djuplo-
dande forskningsarbete kring mångkulturalismens Sverige, men 
också för att ägna mig åt min egen levnadshistoria, inte bara 
andras. Jag gör det för att stilla nyfikenheten över det brokiga 
liv jag levt. Vem vet, det lär ju aldrig vara för sent att skaffa 
sig en olycklig barndom. Och så vill jag ge mina barn en mer 
systematisk berättelse i ord och bild innan datorns tangenter 
tystnar för gott. 

Hembygdspussel
En viktig del i min biografi kommer att handla om Långasjö, 
och om huset vid sjön Törn. I nära ett halvt sekel nu har bygden 
utgjort en fast punkt i tillvaron, samtidigt som jag bott i olika 
hus och lägenheter i Lund. Annorlunda, men bra det med. 
Oavsett var jag huserat, och hur länge, har det varit viktigt för 
mig att lära känna platsen och människorna. Den inställningen 
delar jag med de flesta människor. Många infödda Långasjö-
bor har också flyttat runt. Till Stockholm, kanske. Värnamo. 
Köpenhamn. Eller Amerika. Och många är inflyttade, som jag. 

I Långasjökrönikan 1979 finns ett kapitel om ”Invandrare i 
utvandrarbygd”, där personer som nyligen flyttat in får berätta 
om anledningen därtill och erfarenheter de gjort. Jag återger 
här en bit av mitt bidrag till krönikan. 

”Framför allt är det vardagshändelser, enkla och odramatiska, 
som etsat sig fast i mitt minne. Elna, som i rykande snöstorm 
med fårskinnsmössan djupt nerdragen över ansiktet bär in 
vatten och ved i sitt pepparkakshus. Staffan, som kommer 
med taxarna genom skogen från Mörtviken. Småprat om 
skogsvård, PH-värden och katamaraner i plast. Thomas eller 
Kerstin i traktorn med fåren på släpet. Följa deras renovering 
av mangårdsbyggnaden, uppleva hur Ekeboryd på nytt får liv. 
Se Inga och John i den ranka plastbaljan på väg ut till Basterön 
med ost och kringlor från Lunden i den flätade picknickkorgen. 

Eller att ro ut med gamle John och vittja ålryssjor en kylsla-
gen aprildag. Lunka stigen upp över ängen från båtplatsen till 
gårdstunet med ålarna sprattlande i jutesäcken. Flå dem under 
äppelträdet, speka dem med änden av en björkvisp i isande vat-

ten. Små enkla bitar av en komplicerad verklighet, mer påtaglig 
och äkta efterhand som kontakten fördjupas. Något att tycka 
om – och söka förstå, Det är Långasjö för mig!”

”Söka förstå” är den helt avgörande hållningen om man vill 
känna tillhörighet. I Långasjö som överallt annars i världen dit 
man flyttar som ny. Men tillhörighet är som kärlek, den måste 
besvaras för att fungera, kännas äkta. Detta erfar invandrare 
som kommer till Sverige, ”utsocknes” som flyttar till en bygd, 
men också människor som levt där i generationer. Relationer är 
sällan självklara, enkla, okomplicerade. De måste underhållas, 
ibland omförhandlas. Kanske överges. 

När jag läser bidragen till detta nummer av Träskoposten är 
det tydligt hur mycket tidningen betytt för samhörigheten i 
socknen. Jag hoppas verkligen att den får fortsätta som en 
kanal för utbyte av tankar och idéer, som likt på bilden ovan 
får flyga fritt, utan att de nödvändigtvis hotar våra rötter. Hur 
stadigt du står har mer med din egen trygghet att göra än med 
”villoläror”. Fundera, samtala snarare än förkasta. 

Det sistnämnda kopplar jag till bilden härintill. En lärare i 
Stockholm bad förskolebarnen att tala om vilka färger äpplen 
kan ha. Förnöjd fick hon till svar. De kan vara gula, röda, 
kanske gröna. Men Karin, som kom från landet, sa. De kan 
också vara bruna och svarta! ”Sådana äpplen finns inte”, sa 
läraren. ”Jo då, på hösten i trädgården på landet hos mina 
farföräldrar”, sa Karin.

Gunnar Alsmark

Tankar mellan människor.

De kan vara bruna och svarta.
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Träskopostens framtid
Vi vill fortsätta att ge ut Träskoposten! Det är stor enighet 
i Sockenrådets styrelse om detta!

Sedan Jan-Erik Fransson meddelade att han ville sluta som 
redaktör har vi diskuterat och undersökt olika möjligheter. Den 
stora och avgörande frågan var vem som kan redigera och göra 
layout. Vi frågade flera tänkbara personer. Men ingen vågade 
ta på sig den stora uppgiften. När vi vände oss till Camilla 
Pettersson på Grafiska Punkten - tidigare Åkessons Tryckeri 
i Emmaboda - fick vi napp. Vi har nu antagit en offert som 
gäller både redigering, layout och tryckning.

Det betyder ökade kostnader. Allt redigeringsarbete har ju 
utförts ideellt under tjugo år, först av Dan Bard och sedan av 
Jan-Erik Fransson. Ett sätt att hålla kostnaderna på en rimlig 
nivå är att begränsa antalet sidor. Träskoposten måste bli 
tunnare. Vi har avtalat om 32 sidor per nummer under 2023. 

Vi vill att Träskoposten ska vara innehållsrik och intressant, 
med information, nyheter och tillbakablickar som tidigare. 
Men artiklarna får helt enkelt bli kortare, mera koncentrerade. 
Bilder vill vi naturligtvis ha, men kanske inte lika många, eller 
inte lika stora.

Annonsörerna är jätteviktiga! 
Utan annonsörer klarar vi inte att ge ut tidningen gratis till alla 
hushåll i socknen och till många andra ställen i kommunen. 
Vi har c:a 160 prenumeranter. De betalar portokostnaderna i 
prenumerationsavgift. Vi får bidrag från Emmaboda kommun 
för att täcka kostnaderna för utskick till hushållen. Övrig dist-
ribution sköts av frivilliga krafter.

Vi behöver ekonomiskt stöd
Vi hoppas på stöd från er läsare. Ni som vill att Träskoposten 
ska få leva vidare kan visa er uppskattning genom gåvor. Man 
kan swisha till 123 097 33 47 eller betala till Bankgiro 5049-
6561. Skriv "Träskoposten" som meddelande! Alla gåvor, större 
eller mindre, är välkomna!

Redaktionen behöver föryngras! 
Det finns många dugliga skribenter i socknen. Det har vi 
noterat när vi läst alla artiklar som publicerats genom åren. 
Några har lovat att lotsa Träskoposten in i den 21:a årgången, 
i första hand som en "övergångsredaktion": Angela Fransson, 
Eva Garami och Annika Hjalmarsson. Sedan räknar vi med 
att flera friska krafter träder in efterhand. Ni, som känner er 
utmanade, kan kontakta redaktionen eller Sockenrådets styrelse.

Temat för första numret 2023 blir, enligt redaktionens önskan, 
Framtidstro! 

Långasjö Sockenråd
Sölve Hjalmarsson
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Årets julklapp

Långasjökrönikan 2022

Pris 260:-
Ev. porto tillkommer

Finns att köpa hos

Långasjö Lanthandel
AOptik i Emmaboda

Kommunens Besökscenter

Kan beställas hos 
Dan Bard

tfn 070 335 43 82
dan103.bard@gmail.com

Adventston
Nu brister skyarna och himlen klarnar.

Det brinner stjärnor över jordens rund.

Nu viker allt det ödsliga och tunga

för något nytt i stilla adventsstund.

Vi tänder ljusen i en åldrig stake,

och minnen vandrar genom rum och tid.

Då öppnas hjärtats rostigt slutna dörrar

för någon sällsam, överjordisk frid.

Och dagens bullrande och hårda röster

dör bort och allt blir stilla runt omkring.

Det är som någon vandrar ordlöst vid vår sida

och själen lyftes över jordens ting.

En fågel kvillrar i sitt gömda näste.

Bred dina vida vingar aftonro.

Och tanken drömmer ljusa sommardrömmar

och bygger djärvt en solstänkt himmelsbro.

Det är som allting blev till en förvandling –

som någon sträckte ut en hemlig hand

kring alla folk och alla regioner,

till allt förvirrat, alla döda land.

Då hör jag röster sällsamt välbekanta

och till mitt öra tränger körers sång.

Det brusar som i jubel: Hosianna!

Adventets klockor ringer än en gång.

Då tänds en stjärna. Himlens fönster glimmar.

Kring jorden lyftes en osynlig hand.

Nu öppnas dörrar. Hjärtats portar glänta.

Sjung adventston över frusna vinterland.

John Ljunglid

Vi går samman i Emmaboda 
Rödakorskrets
Mindre lokala kretsar kommer att gå samman i större Röda 
Kors kretsar. Detta sker över hela landet. 

Den lokala kretsen ersätts med en grupp och verksamheten 
fortsätter i stort sett som vanligt men administration och 
rapporteringar görs centralt.

Välkommen som medlem!

Britta Fransson

Långasjö kyrka 2019.                                      Foto: Sölve Hjalmarsson
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Tack till Jan-Erik och Gunnar

Vad hade Träskoposten varit utan  
Jan-Erik Fransson? 

Sedan han åtog sig att vara redaktör har tidningen ut-
vecklats från att vara ett enkelt "Nyhetsblad för Långasjö 
socken" till den fina publikation som vi är så stolta över. 
Många säger att de längtar efter nästa nummer av Trä-
skoposten, och att de läser den från "pärm till pärm".

Jan-Erik har nu redigerat inte mindre än 70 nummer av Trä-
skoposten sedan han tillträdde 2005. Han har lagt ned tusentals 
timmar oavlönat arbete för att ge varje utgåva en tilltalande 
layout och ett läsvärt innehåll. Ofta har det blivit nattarbete för 
att ett färdigt manus skulle kunna levereras i tid till tryckeriet 
i Karlskrona. Om skribenterna skickar in sina bidrag i sista 
minuten kompliceras arbetet. Det gäller ju att få antalet sidor 
att stämma, 32 eller 40 eller 48. När vi ser tillbaka märker vi 
att antalet sidor ofta blev ännu fler, under 2018 till exempel 
var genomsnittet 55 sidor.

Jan-Erik har lagt ned stor omsorg om bilderna. Många bilder 
har han tagit själv och insända bilder har han ofta bearbetat 
för de skulle bli tillräckligt bra i tryck. När det gäller omslags-
bilderna har hustrun Britta och dottern Ann varit rådgivare. 
Vi hoppas att Jan-Erik kan bidra med bilder för Träskoposten 
även i fortsättningen. Han är en skicklig fotograf  och har ett 
stort bildarkiv.

Jan-Erik har också ansvarat för Långasjö sockens hemsida på 
nätet. Där kan man läsa alla tjugo årgångarna av Träskoposten. 
På hemsidan langasjo.se finns information om Långasjö, länkar 
till de flesta föreningarna i socknen, evenemangskalender och 
ett bildgalleri från nationaldagsfirande och skördefester.

Vem är egentligen Jan-Erik?
Han är född i Vetlanda. Alltså en smålänning. Han blev ma-
skiningenjör genom studier vid Högre Tekniska läroverket i 
Borås. Det var där han träffade sin livskamrat Britta. Efter 
fortsatta studier vid Chalmers i Göteborg blev han civilingenjör 
inom sektionen för Maskinteknik. Därmed låg hela världen 
öppen som arbetsmarknad. Det blev anställningar vid kända 
företag som ASEA, ABB och Hägglunds i Sverige, Finland, 
England, Norge och Spanien. Ofta i chefsbefattningar med 
stort ansvar.

Hur hamnade Jan-Erik och Britta i Långasjö?
När tiden för pensionering närmade sig, efter sju år i England, 
började de söka efter en bra bostad i Sverige. Britta drömde om 
att öppna ett konstgalleri. Jan-Erik ville ha en snickarbod. Det 
skulle också finnas en lagom stor trädgård. Så småningom fann 
de Garvaregården i Långasjö. Husen stod tomma och väntade 
på upprustning. Och sedan Jan-Erik och Britta flyttade in för 
20 år sedan har det skett storverk. Den gamla ladugården blev 
ett perfekt galleri. Husen är i gott skick, trädgården blomstrar 
och i dammen vid sjökanten simmar både fiskar och fåglar.

Nu går Jan-Erik i pension igen!
Detta nummer av Träskoposten sammanfaller med hans 80-års-
dag! Vi hyllar Jan-Erik och tackar för hans kulturgärningar i 
Långasjö under tjugo år! Byggnadsvård, sjuttio nummer av 
Träskoposten, två fina Långasjökrönikor med hans signum!

Gunnar Alsmark har ett ben i Lund och 
ett i Långasjö

Gunnar passerade sin 80-årsdag redan 2021. Han är både 
skåning och smålänning, lundensare och långasjöbo. 
1976 upprättades de första kontakterna med Långasjö 
när en grupp studenter från Lund inbjöds till fältstudier 
i etnologi, alltså folklivsforskning. John Johansson, som 
själv kom att läsa etnologi i Uppsala, var kontaktperson 
och guide.

Redan följande år blev Gunnar erbjuden att köpa Hembygds-
föreningens fastighet i Ekeboryd som stod öde. Husen krävde 
totalrenovering för att räddas och bli beboeliga. Sedan dess har 
Gunnar haft en fot i Långasjö och en i Lund. Ja, hans värld är 
naturligtvis större än så. 1979 doktorerade han på en avhand-
ling om "Herdar på Korsika", den franska ö i Medelhavet där 
Napoleon Bonaparte föddes. Sedan har Gunnar varit associate 
professor i etnologi i Lund, men också lektor vid universiteten 
i Köpenhamn och Göteborg.

Gunnars insatser i Långasjö
Som långasjöbo blev han tidigt engagerad i Hembygdsfören-
ingens arbete. Många av oss har nog sett hans film som skildrar 
livet i Långasjö på 1970-talet. Sedan blev det en gedigen bok 
om sjön Törn 1981. Där var Gunnar med i redaktionen och 
en av skribenterna. Han medverkade också i flera av de Lång-
asjökrönikor som utgavs i Hembygdsföreningens regi. Och nu 
senast i Långasjökrönikan 2022.

Men nu vill vi särskilt tacka för arbetet med Träskoposten. 
Gunnar blev medlem i redaktionen 2015 och har hunnit med-
verka i inte mindre än 32 nummer. Han har haft ambitionen 

Jan-Erik Fransson och Gunnar Alsmark lämnar med detta nummer 
Träskoposten redaktion.
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att vidga perspektiven. Hur förhåller sig livet i lilla Långasjö till 
den stora världen, till historien och den omgivande kulturen?

Som forskare har Gunnar särskilt intresserat sig för Migration 
och integration. Sverige har omvandlats från att vara ett etniskt 
homogent land till ett mångkulturellt. Det har avspeglats också 
i Långasjö, som en gång var ett bondesamhälle och utvandrar-
bygd. Så är det inte längre. Vi är en del av den stora världen. 
Detta har Gunnar kunnat belysa med artiklarna i Träskoposten.

Jag frågade Gunnar, när han nu lämnar redaktionen, vad han 
tänker om Träskopostens framtid.

– Ta vara på spontaniteten! Låt människor bidra med sina 
tankar och erfarenheter! Stora som små! Träskoposten är bra 
för bygden som informationskanal och inspirationskälla. Och 
som dokumentation för framtiden.

Vi tackar Jan-Erik och Gunnar för allt ideellt arbete för Lång-
asjö socken!

Långasjö Sockenråd 
Sölve Hjalmarsson

Träskoposten – så här 
började det
I augusti månad 2002 fick jag en fråga från Sockenrådet 
om jag kunde hjälpa till att ta fram ett informationsblad 
för Långasjö Socken. Man hade märkt att det var svårt 
för till exempel olika föreningar och företag att informera 
om vad som var på gång i Långasjö. Bladet skulle delas 
ut gratis och skulle komma ut fyra gånger om året. Jag 
tyckte att det lät intressant och tackade ja.

Den första redaktionskommittén bestod av mig, Ethel Svens-
son, Annika Arvidsson och Magdalen Thiel. Vi började med 
att ringa runt till olika föreningar, skolan, olika samfund och 
företag för att få in bidrag och annonser. Vi tänkte oss att nog 
skulle det väl gå att få ihop tre-fyra sidor i alla fall. Det blev 
tio sidor, behovet av information var stort!

Vi fick hjälp av Långasjö Sockens Sparbank och Emmaboda 
Kommun med tryckning och distribution av tidningen. Trycket 
var av enklaste sort, kopiering med klammer i övre hörnet. 
Texten blandades med några enkla bilder, foton vågade jag 
mig inte på så här i början. 

Med många glada tillrop från Långasjöborna fortsatte vi med 
följande nummer. Bidragen strömmade in. Kommunen och 
företag utanför Sockengränsen ville också vara med. Privat-
personer bidrog med sina berättelser.  Andra numret fick 12 

sidor, tredje 16 sidor. Långasjö Församling, Långasjö Hem-
bygdsförening och Långasjö GOIF ställde upp och sponsrade 
olika nummer.  Och redaktionskommittén knogade vidare…

Emmaboda Kommun som varit till stor hjälp med kopiering 
fick plötsligt problem inför höstnumret 2004 av Träskoposten 
och kunde inte hjälpa oss som förut. I vår nöd tog vi kontakt 
med Printfabriken i Karlskrona som, hör och häpna, lovade att 
utan kostnad trycka numret. De sponsrade sedan utgivningen 
under de följande 10 åren fram till och med 2014! En i mitt 
tycke fantastisk insats så att vi har kunnat dela ut tidningen 
utan kostnad. Vi får heller inte glömma Emmaboda Kommun 
som har stöttat oss, och fortfarande stöttar oss med ekonomisk 
hjälp till distributionen.

Efter tre år och tretton nummer lämnade jag över stafettpin-
nen till Jan-Erik Fransson. Och ni vet ju alla vad som hände 
sedan. Träskoposten förvandlades från en glad amatör till en 
fullblodstidning av bästa slag. Och jag som vet vilken tid jag 
fick lägga ned på de första stapplande numren kan inte annat 
än att buga och tacka ödmjukt för det oerhörda arbete Jan-Erik 
lagt ner för bygdens bästa som redaktör för sjuttio (!!) nummer 
av Träskoposten. 

Men jag vet också att det har behövts, och fortsättningsvis 
kommer att behövas, ett stort engagemang från redaktions-
medlemmar, sponsorer och alla andra som bidrar till att fylla 
tidningen med intressant innehåll.

Dan Bard
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Skördefest i Långasjö 2022
Årets skördefest är avklarad och vi i Långasjö Sockenråd 
har hunnit med att reflektera och analysera den fest som 
hela bygden är engagerad i. 

Det är så roligt och den ger oss så mycket energi samtidigt som 
det läggs många timmars planering för att få allt på plats. Bok-
ning av lokaler, pyntning, kontakt med aktörer, sophantering, 
tillstånd mm, ja listan kan göras lång. Som tur är har vi många 
som hjälper till och numera har vi också en hel del rutin för att 
allt ska klaffa och för att vi ska få arrangemanget att gå ihop 
ekonomiskt. (Det är därför vi ”tigger äpplen” som vi använder 
till den must Långasjö sockenråd säljer på skördefesten.)

Efter 10 års genomförande går nu planeringen lite enklare även 
om Sockenrådet lägger ner en hel del på att hitta och se till att 
utveckla skördefesten varje år. Har du idéer och tankar inför 
nästa år så kom med dem redan i planeringsstadiet.

Vi har en stark vilja att behålla en skördefest med lokala, 
närproducerade och gärna ekologiska varor men också med 
hantverkare, företag, föreningar och olika andra aktörer som 
tillhör bygden och vårt närområde. 

Målet är att du som 
besöker oss ska kun-
na känna att du vill 
handla av alla våra 
aktörer och att vi inte 
har något ”krims-
krams”.

Vi hade detta år ca 
70 olika aktörer med 
allt från olika ätbara 
varor till hantverk, 
”bakluckeloppis” och 
aktiviteter för barn. 

Drakbygge, ansikts-
målning, hoppborg, 
brandbilsåkning samt 

ponnyridning var speciellt för barnen. Dessutom hade Lång-
asjö skola, förskola och fritidshem egna utställningar med 
målningar, flugsvampar, kastanjespindlar, konstnärliga burkar 
med äppel, pumpor och en fantastisk fruktkorg som utgjorde 
dekorationen i gymnastiksalen.

Tyvärr hade vi inte vädrets makter med oss under hela dagen 
vilket gjorde att det var många som försökte hitta aktiviteter 
inomhus då och då. Som tur är fanns det då både Café Stallet, 
utställning och försäljning i gymnastiksalen samt Magnifiket i 
Bergstrandssalen med insamling till Filippinerna, att besöka. 

En aktivitet som tillkom i slutet av planeringen var den spon-
tana insamling till Ukraina dit Carle-Johan Sandberg i Långasjö 
växthus skänkte solrosor. Så fin tanke och vilket bra initiativ!

Tanja målar.                                                         Foto Tanja Muratova

Långasjö växthus hade försäljning av grönsaker, frukt, pumpor m.m.

Äppelkrans av Emmaboda Blomsterhandel. 

Ansiktsmålning.        Foto Tanja Muratova
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Vi vill tacka alla som deltagit som aktörer/försäljare men också 
ni som handlar/skänker och hjälper till att göra festen till det 
stora evenemang den idag är i Långasjö. Utan er hade inte 
Skördefesten existerat. 

Nästa gång ni ser TC:s fina och numera välkända logga så är 
det åter dags för en ny skördefest i samhället. Då är vi på gång 
att planera för 2023 års skördefest som går av stapeln den 14 
oktober 2023. 

Nu tar vi en paus och låter Sölve få tillbaka sin arbetsoverall 
som under helgen utgjorde en av våra figurer som pryder 
skördefesten varje år. Tack alla som deltagit, ingen nämnd och 
ingen glömd, ALLA BEHÖVS!

Långasjö sockenråd 
Johanna Arvidsson Sjögren

Tångens Gård var på plats med ekologiskt odlade grönsaker.

Ständig kö hos chokladtillverkaren, Vissefjärda café.

Årets fina dekoration vid infarten gjordes av Grön omsorg.  
                                                                       Foto Johanna Chytraeus

Fin utställning av Långasjö skola och fritidshem.
Solrosorna såldes av Röda korset till förmån för Ukrainas folk.          
                                                                       Foto Johanna Chytraeus
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TräskoLoppet 2022
Efter 2 år av egen träning så var det åter dags att ta plats 
vid startlinjen till årets TräskoLopp med start och mål 
vid Långasjö Idrottsplats! Så efterlängtat av såväl stora 
som små! Glädjande nog lika många löpare totalt som 
tidigare år. 

Några gick och joggade i lagom blandat tempo, andra tryckte 
på rejält genom hela loppet och hade max puls vid målgång. 
Det är härligt att se både glädje och stolthet när de kommer i 
mål. En del bara lyckliga över att de gjort en insats eller att man 
faktiskt genomfört sitt första lopp. Några andra blev förvånade 
över hur lätt, långt, jobbigt eller kul det var att genomföra 1 
km, 2 km eller 5 km. Man får se löpare som tar loppet med 
en klackspark och andra där det blev en rejält svettig runda, 
där man pressade sin gamla tid eller försökte hinna före sin 
kompis i en slutspurt. 

Emmaboda Komb F07/08 var i vanlig ordning med och 
sprang – både spelare och tränare. I år passade även senior-
laget Lindås-Långasjö FF på att lägga in 5 km rundan som 
uppvärmning till sin träning... En lite annorlunda och tuffare 
uppvärmning än vad många kanske tänkt sig. Väldigt glädjande 
iaf  att även fotbollslag är med på TräskoLoppet! 

Så underbart att se alla taggade löpare, hejande familjemed-
lemmar och frivilliga funktionärer denna kväll! Stort TACK 
till er alla! Varmt välkomna både nya som gamla löpare nästa 
år igen- alltid första torsdagen i september!

Camilla Lennartsson
Långasjö GoIF

I TräskoLoppet är alla vinnare och får medalj. Först 
över mållinjen i varje lopp får dessutom en graverad 
träsko.

Här står 2 km löparna redo.

Starten av 1 km loppet.

Vinnare 1 km, Vidar Medin. Moa Karlsson, vinnare av 2 km.
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Långasjö GoIF & 
Lindås-Långasjö FF

Barngympa i Långasjö
Här kommer en kort presentation av oss två Långasjö-tjejer 
som startat upp och håller i barngympan. Marlene är 15 år och 
går på Bjurbäcksskolan i Emmaboda. På fritiden tycker hon om 
att spela fotboll och umgås med vänner och familj. Lova är 18 

år och går på Vilhelm Mobergsgymnasiet, samhällsvetenskaps-
programmet med inriktning beteende. På fritiden tycker hon 
om att spela musik, träna och umgås med familj och vänner.

Taggade 5 km löpare.

Marlene Lennartsson, vinnare dam 5 km.

Vinnare herr 5 km, Tobias Johansson.

Marlene & Lova tillsammans med några av barnen på första gympa-
passet.
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Bara en halvtimme efter att Barngym-
pan tagit slut startar veckans Tabata, 
även det i Långasjö gymnastiksal. 
Hit kommer både män och kvinnor i 
varierande åldrar för att låta kroppen 
få jobba under 1 timme. Extra kul att 
även föräldrar till gympabarnen hinner 
tillbaka för ett eget pass. 

Julkalenders & Bingolotter
Fram till jul har alla som vill stödja vår förening möjlighet att 
köpa Julkalenders & Bingolotter varje onsdag kl.18:00-18:30 i 
Långasjö gymnastiksal. Eventuellt några datum utanför Matöp-
pet också. Håll utsikt på affärens anslagstavla och på Facebook.

Långasjö GoIF 90 år
Lördagen den 3 september bjöd Långasjö GoIF på Fotbollens 
dag med gratis aktiviteter hela dagen nere på Långasjö IP. An-
siktsmålning & tipspromenad. Segway, bubbelball & darttavla 
för fotboll från Nöjeshuset Ängalunds Gård samt hoppborg 
från Idealskog. Kl.11 spelade Emmaboda Komb P11 mot Em-
maboda komb P10. Kl.13 mötte Emmaboda Komb F07/08- 
Färjestadens GOIF och kl.16 avgjordes tabellplaceringen för 
Lindås-Långasjö FF mot Västra Torsås IF. 

Kvällen avslutades i Långasjö bygdegård där kvällen fylldes av 
mat, quiz och tårtkalas för att fira Långasjö GoIF 90 år.

Division 5
Martin Johansson, sportchef  i 
Lindås-Långasjö FF summerar: 

Vårsäsongen gick över förväntan 
där vi stundtals gick som tåget. Vi 
gjorde mycket mål, spelade en rolig 
fotboll samtidigt som vi tog många 
3-poängare! 

Höstsäsongen började med att vi tyvärr fick lite skador på 
spelare som gjorde att vi inte riktigt fick den kontinuitet i laget 
som vi önskade och 3-poängare förvandlades allt som oftast 
till 1 poäng. Resultatet blev att vi hamnade i negativt kvalspel. 
Vi knöt näven i fickan och lyckades till slut, sluta som bästa 2:a 
i kvalet och på så sätt få en plats i division 5, 2023!

Målsättningen var att vi skulle hålla oss kvar i division 5 samt 
att påbörja en generationsväxling i laget! För 5 st av våra spelare 
så var detta deras första seniorsäsong och de liksom övriga 
spelare och ledare har tagit stora kliv utvecklingsmässigt. Vi 
lyckades... till slut!

Camilla Lennartsson
Långasjö GoIF

Melvin Lennartsson testade Bubbelball på Fotbollens dag.

Emilia Franzén, Elsa Alexandersson & Ebba Njudahl gillade Segway.

Tanja Muratova gör ansiktsmålning på Michelle Lennartsson.

Div 5 för Lindås-Långsjö FF även 2023.
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Från koja till slott …                
till koja
Jag var 25 år gammal sommaren 1997 när jag kom vand-
randes genom skogen till familjens sommarstuga i Skal-
lebo. Jag hade just sålt mina ägodelar på torget i Lund 
innan jag tog tåget till Emmaboda. 

Min mor ”Irene från Flaken” förstod inte varför jag skulle göra 
mig av med mina saker men själv var jag fast övertygad om att 
jag ville leva Karl Oskar liv i smålandsskogarna så enkelt och 
nära naturen som möjligt. Jag kände ett starkt kall att stänga 
ner omgivningens sorl för att hinna lyssna till mig själv. Det 
fanns mycket att lära som småbrukare utan bil, traktor eller 
cykel utan blott mina apostlahästar som kom väl till pass under 
två timmars vandringen till Emmaboda någon gång i månaden. 

Under dessa eremit år lade jag mig ofta ner i gröngräset när 
det kreativa sinnelaget tog vid tills tankarna ”runnit av mig”. 
Den enda personen som kom och hälsade på var min far och 
tillika bygdens son Berndt som undrade varför jag inte satsade 
på en karriär inom yrkeslivet. Varför satte jag mig ner och likt 
Ferdinand och luktade på blommorna i stället för att sträva 
efter framgång och lycka? Våra samtal i bastun blev alltmer 
engagerade och den forna far och son relationen utvecklades 
till en vänskapsrelation där vi reflekterade över hur man lever 
ett liv som man själv trivs med? 

Det ledde till viljan att rädda ett förfallet ödehus i grannbyn 
Mundekulla som idag utgör en anläggning som kan ta emot 
över 100 övernattande gäster med flera stora samlingssalar och 
spännande byggnationer där även Anne Solveig hade en viktig 
del i skapelseprocessen. Verkligheten överträffade ”dikten” 
som föddes där under bastusamtalen i nattens småtimmar 
när veden sprakade som mest i brasan för ganska exakt 25 år 
sedan, men nu väntar nya tider…

Nytt ägarskap
I april 2022 lades Mundekulla Retreatcenter ut till försäljning. 
Mäklaren sade att det kunde dröja flera år att hitta rätt köpare 
men det visade sig att intresset var stort. Ett 10-tal potentiella 
köpare hörde av sig under de följande månaderna och i slutet av 
juli identifierade vi 3 möjliga köpare. Vi ville inte ställa dem mot 
varandra genom budgivning utan välja den vi trodde mest på. 

Valet föll slutligen på ett par från Schweiz vid namn Martin 
och Galina Studer. Den 1 nov tog de över ägandeskapet av 
anläggningen och driftsbolaget överlämnas på nyåret då jag 
avrundar min ”karriär” i Emmaboda och lämnar över stafett-
pinnen. Martin och Galina önskar fortsätta med de nuvarande 
medarbetarna och jag kommer att fungera som mentor samt 
fortsätta förlägga events på centret. Troligen kommer föränd-
ringen inte att märkas av nämnvärt då verksamheten planeras 
fortsätta i liknande inriktning.

Stort intresse för ungdomsutbildning 
Under det gånga året har vi erbjudit en 7 månaders utbildning 
som delfinansierats av Eu då 4 unga vuxna (18–28 år) har 
deltagit i ett program inom odling, skogsvård, mat, byggnation 
och entreprenörskap. Årets utbildningsperiod nådde sitt slut 
i oktober då vi erbjöd ”Öppet hus” och invigningen av vårt 
senaste projekt i form av en skogsträdgård. Utbildningen kom-
mer att växa till 8 deltagare under nästa år och detta år hade 
vi ca 1200 ansökningar på 4 platser så det finns inget tvivel på 
att nutidsmänniskan längtar ut till skog, natur och praktiskt 
arbete för att bättre förstå samtiden. 

Mundekulla Ekotorn 
En av de mest spännande byggnaderna på Mundekulla Retre-
atcenter är det 25 meter höga Ekotornet som efter drygt 7 år 
förväntas vara klart på nyåret. Tornet består av 3 sovrum samt 
samlingsrum/butik med avsikt att hyra ut det veckovis samt 

Stugan där allt började.

Mundekullas odlingar från ovan.

Peter Elmberg med de nya ägarna Galina & Martin Studer.
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Lördagar & söndagar i december 
kl 16.00-19.30

495 kr/per person

Hjärtligt Välkomna!
www.mundekulla.se

Julbord i Mundekulla 

Vegetariskt julbord Vegetariskt julbord 
lagat från grunden lagat från grunden 

med kärlek och omtankemed kärlek och omtanke

även möjligheten att boka studiebesök för den nyfikne under 
perioder då det inte hyrs ut.

Välkommen på Julbord i Mundekulla
Ett glädjeämne under de senaste åren är Mundekullas kokbok 
som finns på både engelska, svenska och holländska. Den 
utnämndes till ”Sveriges bästa vegetariska kokbok” 2020 för 
att året efter koras till ”Världens bästa kokbok” av den franska 
organisationen ”Gourmand Cookbook Awards” som bl.a. led-
de till att vi blev bjudna till kungamiddag i våras. För dig som 
är nyfiken på Mundekulla Retreatcenter och maten vi serverar 
och lockas av en annorlunda julupplevelse kan jag varmt re-
kommendera våra julbord som erbjuds under december månad. 

Tillbaka till kojan…
Nu längtar jag tillbaka till stugsittarlivet och jag bor sedan en 
tid tillbaka med familjen i Blekinge. Jag kommer att tänka på 
en av min fars sista ord innan han somnade in 2019 som löd 
”Vi kan inget ta med oss dit vi går så försök trivas med livet 
oavsett de yttre omständigheterna”

Jag tackar för mig och det fina mottagandet jag fått i bygden 
dessa år. Jag vill rikta ett extra stort tack till Jan-Eriks idoga 
arbete med denna tidning och de som stöttat honom i det 
viktiga arbetet. Det har fört oss närmare varandra i bygden och 
i slutänden är det relationerna samt respekten och förståelsen 
för varandras olikheter som är viktigast 

Peter Elmberg

Mundekulla från ovan med Ekotornet.

Mundekulla Ekotorn med solceller som huvudsaklig energikälla.
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Lediga lägenheter

Lägenheter
Emmaboda Bostads AB
Tel: 0471-24 98 30

Geijervägen 8 B 

1,5 rok, 53 kvm

3 817 kr/mån

Kyrkvägen 28 E

2 rok, 70 kvm

7 103 kr/mån

Mundekulla Ekotorn från ovan.

Visning av skogsträdgården.
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Vad tycker våra läsare?

Läste några nummer av               
”Träskoposten” 
– genom en bekant som hade den och blev glatt överraskad 
över det rika och omväxlande innehållet och mycket imponerad 
av att ni har krafter att ge ut fyra nummer om året. Själv är jag 
aktiv i en liten hembygdsförening, som ger ut ett litet med-
lemsblad om året. Och så roligt att det är både unga personer 
och äldre som berättar om både nutid och historik.

Många hembygdsföreningar i min närhet lägger ner mycket 
arbete på en årsbok, men har ingen regelbunden tidskrift, vilket 
är väldigt värdefullt.  Det är roligt att läsa Träskoposten som 
har så stort inslag av personliga berättelser och att man hittar 
så många roliga och intressanta teman, som tar fram så mycket 
av vad kvinnor har sysslat med i sin vardag.

I min hembygdsförening har vi söndagsöppet på muséet i juli 
och försöker ha utställningar och berättelser på olika teman. 
Vi uppmärksammade 100-årsminnet av allmän rösträtt med ett 
föredrag där jag inspirerats av Maja Hagermans bok, ”TRÅ-
DARNA I VÄVEN, På spaning bland minnen och kulturarv 
i Sverige” och hennes berättelse om kampen för kvinnors 
rösträtt som föregick beslutet om allmän rösträtt för alla. 

Jag tror att en tidning som ”Träskoposten” betyder mycket för 
samhörigheten i ett område så jag hoppas att ni fortsätter att 
skriva och berätta och ta fram era bilder.

 

Inga-Brita Östenson

Sekreterare i Hästveda hembygdsförening
F d barnpsykolog i Växjö, numera bosatt Osby

Tack för en trevlig tidning

Satt och funderade över namnet på tidningen, och kom 
att tänka på träskornas betydelse för det gamla bonde-
samhället. 

För 6 år sedan blev vi stolta nya ägare till Stålberga gård i 
närheten av Klippingsbo. Huset hade ståt obebott i 10 år, och 
tidigare ägare hade lämnat en massa ”skräp” efter sig. Vi stä-
dade ut olika utrymmen både högt och lågt, och vi hittade en 
massa uttjänta träskor. Vi satte upp dom på trappan på baksidan 
och det blev en stor skara skor för både stora och små. Bilder 
bifogas, och kan kanske vara till glädje??

mvh Ingalill och Jan-Christer Hybbinette   

I Dackebygd 2020 – den 71: a årgången går det att läsa 
om Stålberga gård
Frida Larsson har gjort en djupdykning i historian runt Stål-
berga gård, som har anor tillbaka till medeltiden. Gården är 
först beskriven i 1591 års jordebok och många olika ägare och 
brukare beskrivs, där ägarna ofta tillhörde adeln. Vi får läsa 
om greven Fredrik Stenbock som deltog vid slaget i Lützen 
och kanske orsakade att kung Gustav II Adolf  stupade vid 
samma slag. Även riksdagsmän figurerar i ägarlängden liksom 
ägare med ekonomiska problem som ledde till icke angenäma 
händelser.

Redaktionen

Uttjänta träskor på Stålberga gård.
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Det roliga med Träskoposten 
– är att man får syn på vardagliga ting som man kanske inte 
tänker så mycket på. Allt kommer till liv när redaktionen 
klapprar med trä´skona med ambitiösa temanummer, uppslag 
och reportage. Man får kika in bakom kulisserna på arbets-
platser nära kopplade till skogen. Lära känna byar och hus 
där människor bott i generationer. Titta in och se vad de har 
på väggarna och i bokhyllan. Minnen och tradition möter det 
moderna livet. Ungdomar flyttar till Stockholm, hur går det 
för dem? Det finns alltid en spännande vinkel, utblick och 
återkoppling till Långasjö på något sätt.

Jag uppskattar mycket blandningen av berättelser om de som 
reste och de som stannade kvar, pendeln mellan dåtid och 
nutid, som i sommarens temanummer ”Amerika-Minnen” (nr 
2/2022).  Där kan man läsa om Emigrantcirkeln på 1960-ta-
let; några gäster i Guldgrävarstugan knyter ihop banden till 
utvandrarnas lokalhistoria liksom en krönika av unge Joel 
Gunnarsson, från Långasjö, och hans reflektioner efter en 
termin som utbytesstudent i USA.

Jag minns speciellt temanumret Stenriket (nr 2/2015) som 
berättar hur sten använts, lyfts och släpats av uppfinningsrika 
torpare och bönder i århundranden. Stengärsgården, milstenen, 
gravstenar och dekorativa stenar i trädgården, ja ingen sten 
tycks för grå eller onödig. Därtill har redaktionen tagit fram 
en unik språkguide över hur sten kommit in i språket som 
metaforer och ordspråk. 

Stenkul, helt enkelt!

Vilken tid eller plats man än befinner sig på, om man är ut-
vandrad eller hemvändare, är det tydligt att man känner stolthet 
över sina rötter i Långasjö. Träskoposten vänder på stenarna 
och påminner om de historiska villkor som format småländsk 
landsbygd men också om kunskap och engagemang i dagens 
Långasjö med omnejd. 

Anna Alsmark

Bor i Lund. Har en bakgrund som redaktör för Tidningen Lundagård, 
kulturjournalist, verksamhetsledare på Författarcentrum Syd i Malmö, 
numera projektledare på Ekström & Garary förlag i Lund. Ledamot i 
Skånska Akademien.

Vad har Träskoposten 
― som inte redan finns i alla annan infor-
mation som väller över oss?

Vi lever i en tid som bland annat kallas för informations-
samhälle. Dagligen nås vi av ett stort flöde av information. 
Någonstans läste jag att dagens människor ser lika många 
fotografier på en dag som en person för 100 år sedan gjor-
de på ett helt liv. Jag minns inte exakt om det var så det 
stod, men själva proportionerna kan vi nog sätta oss in i. 

Idag väller bilder och filmsnuttar, reklam och fakta över oss 
i så pass stor mängd att människor blir sjuka. Det gäller att 
lära sig att sålla. Att inte alltid ha mobilen nära, att avfölja, att 
umgås med vänner i verkligheten och att motionera samt att 
inte tulla på nattsömnen. Enligt läkaren Anders Hansen, som 
bl.a. skrivit boken ”Skärmhjärnan”, så är den största faran med 
våra mobiler och all information vi matas med via den, att vi 
inte hinner detta. Sociala kontakter, träning och sömn. Dessa 
tre faktorer är de absolut viktigaste för att förebygga psykisk 
ohälsa, något som idag tyvärr drabbar allt fler människor, 
särskilt ungdomar.

Men vad har då ett hyllningsnummer av Träskoposten med 
detta att göra? Långasjö sockens alldeles egen papperstidning. 
Med färgtryck, foton och lokala skribenter. 

Jo, vid en första tanke kan man tro att vi redan får all informa-
tion vi behöver. En fysisk tidning som ramlar ner i brevlådan 
fyra gånger per år låter långsamt. Ett ord som i dagens samhälle 
nästan blivit ett skällsord. Men se, i själva verket visar det sig 
alltså vara precis tvärtom! I en värld, som krympt och där du 
vet vad som händer på andra sidan jordklotet snabbare än du 
hinner säga informationssamhälle, behövs långsam information 
som motvikt mer än någonsin. Och nära information! 

Det känns ännu viktigare i oroliga tider att t.ex. lära mer om 
grannbyn och dess hus och människor. Eller att få krypa upp 
i soffan med en Träskoposten och i lugn och ro få läsa om 
sågverkens historia i bygden, Amerikas koppling till Långasjö 
nu och då eller texter på tema träd. Träskopostens duktiga 
tidningsredaktion kan verkligen konsten att komma med 
otroligt varierande teman. Vilka idésprutor de är! Imponerad 
är bara förnamnet. För att inte tala om att alla olika föreningar 
och kyrkan, som får ett ypperligt tillfälle att berätta i ord och 
bild om vad som hänt sedan sist och om framtida aktiviteter. 

Ett nytt, vackert nummer av tidningen Träskoposten blir ett 
tryggt inslag när omvärlden gungar. Och framsidorna! Det är 
ju alltid så otroligt vackra foton! Undrar om det blir en utställ-
ning på Långasjös eget Galleri med framsidor från tidningen 
under 20 år? Jag ska tipsa Jan-Erik om det om han inte redan 
själv kommit på det!

Visst kan det vara bra att snabbt kunna nå ut med en fråga eller 
en uppmaning via exempelvis Facebook. Man kan t.ex. skriva i 
Långasjö-gruppen när ens cykel råkat ut för en ofrivillig utflykt, 
för att ett par dagar senare få omtalat för sig var den står och 
både cykel och ägare blir väldigt glada för en återförening. Då 
kan absolut snabbmedia vara bra. Men långsamläsning, som 

finns kvar över tid och som tillför bygden gemenskap och 
kunskap om varandra, har en otroligt viktig uppgift att fylla i 
vår tids stressade tillvaro. 

Nära information. Gemenskap. Trygghet. Det är inga små ord 
som beskriver vår 20-åring om ni frågar mig. Nu hoppas vi på 
20 år till! En hisnande tanke. Hur ser informationssamhället 
ut då? Förhoppningsvis ingår en blank, lokal tidning med fyr-
färgstryck som går under sockennamnet Träskoposten.

Hälsning från läsaren 
Malin L Gunnarsson
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En mild, gråmulen dag i slutet av oktober är det så änt-
ligen dags, premiären på Ulvamospelet – en stund i minnenas 
dal. Redan i Träskopostens vinternummer 2019 kunde vi 
läsa ”att nu har några entusiaster beslutat sätta upp en 
teater om folk och händelser i Ulvamon, storskogen som 
breder ut sig på gränsen mellan Småland och Blekinge. 
I april 2020 räknar vi med att ha premiär.” 

Men precis när allt är klappat och klart sätter Coronapandemin 
P för allt vad sammankomster heter, och för mycket annat 
också i våra liv. Att bygdespelet, alla hinder till trots ändå blir 
av, två och ett halvt år försenat, är en prestation i sig. Men än 
större är den bedrift som ligger till grund för vad som strax 
ska utspela sig på Bygdegårdens tiljor. 

En inventering blir en bok, som blir ett 
bygdespel
Det hela börjar 2013, då en arbetsgrupp bildas med målet att 
kartlägga och märka ut så mycket som möjligt av spåren efter 
de människor som bebodde Ulvamon under 1800-talets senare 
hälft och en bit in på 1900-talet. Då myllrade det av liv och 
rörelse i de många soldattorp, backstugor och jordkulor som 
härbärgerade bygdens ”enklaste” och fattigaste befolkning. 
Många var socialt utstötta, en del kriminella. Men där fanns 
också besuttna som kommit på obestånd och inte längre kunde 
bo kvar på sin gård.

Idag får man anstränga sig för att över huvud taget finna spår 
av bebyggelse. Eller, egentligen inte! Med hjälp av GPS-funk-
tionen i mobiltelefonen kan man nu med koordinaters hjälp 

finna fram till de kulturminnesskyltar som står uppställda på 
ett 30-tal platser i skogen. Och vill man göra utflykten än mer 
givande rekommenderar jag boken Ulvamon – ett gränsland i tid 
och rum, som färdigställdes 2016. Med hjälp av kyrkböcker, 
husförhörslängder, släktberättelser och domböcker, tidnings-
artiklar, hörsägner mm har arbetsgruppen sammanställt lev-
nadsberättelser om människor på samhällets botten, långt före 
den välfärd många idag tar alltför given. 

Handlingen
Manus skrevs av Ulvamogruppen, bestående av Jean Leek, 
Erland Berg, Alva Carlsson, Irene Israelsson och Annika 
Hjalmarsson. Vill man ha en lite längre beskrivning av hand-
lingen finns en sådan i Långasjökrönikan 2022, s. 96–99. Här 
kommer en kortvariant.

Spelet inleds med en scen från 1920-talet, där två kvinnor står 
och samtalar med varandra. Den ena är Gröta-Lina, tidigare 
hustru på Ramsjö Norregård. När hon blev änka fick hon flytta 
från hem och gård ut i skogen och bli backstugusittare. Den 
andra kvinnan heter Ola-Hilda och är granne till Gröta-Lina. 
Hon var tidigare torparhustru på Lunnedal, men blev, sedan 
mannen emigrerat till Amerika, s.k. levemansänka. Nu bor hon 
i backstugan Linnedal och har barn och barnbarn på Lotorpet.   

Därefter gör man en resa bakåt i tiden till nödåret 1868 – då 
stor dramatik utspelas vid Bergatorpet i Ulvamon. Där bor 
Frans, lumpsamlare och handelsman. Han är gift med Sara, 
som är jordemor och läkekunnig, säljer brännvin och är en 
handlingskraftig kvinna. Tillsammans har de, vid den här tiden, 
fem barn. Frans gamla mamma, Anna-Lisa Moberg som är 
nästan blind, bor också i torpet. 

Från Ulvamons storskog till Bygdegårdens tiljor

Ola-Hilda (Irene Israelsson) och Gröta-Lina (Annika Hjalmarsson) samtalar. 1920.
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Dramatiken kretsar kring Stubina-Svennen, en förrymd kro-
noarbetskarl från Fridlevstads socken i Blekinge. Han lever 
som fågelfri rövare i skogarna och hotar med att vilja äta 
barnahjärtan. En riktigt läskig typ – fast olycklig. 

När Stubina-Svennen den 25 mars 1868 söker sig till Berga-
torpet skickas bud efter husaren Karlman, en ung beriden 
soldat från husartorpet nr 19, Ramsjö Södergård. I kraft av 
sitt ämbete äger han en rejäl pistol. Efter vissa förvecklingar 
skjuter han Stubina-Svennen, som träffas så illa att han nästan 
omedelbart dör.

Händelsen är i detalj belagd i domstolsprotokoll. Och inte 
nog med det. Pistolen som ”avlossas” i pjäsen är densamma 
som så olyckligt tog Stubina-Svennen av daga. I den allmänna 
förvirringen efter mordet tog Sara Berg hand om pistolen, 
som sedan förvarades av hennes ättlingar. Den historiska 
kopplingen förstärks av att flera av rollinnehavarna har sina 

rötter i Ulvamon. Så gestaltar till exempel Erland Berg, Lindås 
sin farfars far Frans på Bergatorpet och Irene Israelsson, Häl-
lasjömåla spelar sin farfars mor, Ola-Hilda.

Föreställningen ackompanjerades av en sång- och musikgrupp. 
För sången svarade Ulla-Carin Vinnerborg, Ann-Marie Svens-
son, Veine Franzén, Angela Fransson och Nils Adolfsson. 
Bengt Sandholm spelade dragspel, Leif  Jonsson gitarr. 

Regiansvarig var Göran Augustsson och bakom administration 
och rekvisita stod Gunilla Johansson, Bo Johansson, Mimi 
Hultqvist, Rune Liljeberg, Bengt Neikter, Inga-Liz Neikter 
och Stellan Jönsson. 

Stubina-Svennen (Kjell Barrdahl) stiger in i Bergatorpets kök. Sara 
(Kerstin Holgersson) och drängen Anders Hansson (Joseph Lemon) 
tar förskräckta emot besökaren. 1868. 

"Ska du skjuta ihjäl mig, din djävul!" Husaren Karlman (Jonas Ericsson) har gett Stubina-Svennen ett dödande skott. Knektarna Liljegren (Erik 
Karlsson) och Rahm (Görna Ericsson) är vittnen. 1868.

Dragspelaren Bengt Sandholm leder musiken, Sångarna Angela 
Fransson, Annmarie Svensson och Ulla-Carin Vinnerborg sjunger 
av hjärtans lust. I bakgrunden delar av ensemblen med Professorn 
(Anders Hedlund) i hög hatt.
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Det finns något väldigt tilltalande med Ulvamospelet, tycker 
jag. Skådespelare, musiker och funktionärer, unga som gamla, 
utgör en brokig skara. De kommer från Vissefjärda, Lindås, 
Emmaboda, Älmeboda, Rävemåla, Yxnanäs, Tingsryd, Urshult 
och Långasjö. 

De regisserar och hjälper varandra efter bästa förmåga. Fram-
för allt har de roligt, vilket också syntes på scen. Och det 
hade publiken också, som tackade med långa, uppskattande 
applåder. Jag var där på själva premiären. Som så ofta flöt allt 
inte helt friktionsfritt. Men entusiasmen, glädjen kunde man 
inte ta miste på. Och under de fem gånger pjäsen spelades, 
alla inför en fullsatt salong, hände något, fick jag mig berättat. 
Alla på scen blev snabbt varma i kläderna, levde sig mer in i 
sina rollgestalter, blev lite djärvare i att utforma karaktärerna 
de spelade. 

Jag gör mig till tolk för många när jag säger; Tack för ett fan-
tastiskt projekt, både i tid och rum. 

Gunnar Alsmark
Foto Jan-Erik Fransson

Alla skådespelarna, samt delar av musikgruppen och scenarbetarna sjunger slutsången tillsammans med publiken. 
Fr v främre raden: Annmarie Svensson, Ulla-Carin Vinnerborg, Bengt Sandholm, Leif  Jonsson, Stellan Jönsson och Rune Liljeberg. Bakre raden 
fr v: Professorn (Anders Hedlund), Karl Ling (Göran Augustsson), Anders Hansson, (Joseph Lemon), Rickard Berg (Göran Ericsson), Husaren 
Karlman (Jonas Ericsson), Länsman Fohlin (Erling Karlsson), Hilda (Moa Verngren), Frans Berg (Erland Berg),  Johan (Elias Holmevi), Amanda 
Blom (Inger Andersson), Sara Berg (Kerstin Holgersson), Boka-Nissen (Sölve Hjalmarsson), Stubina-Svennen (Kjell Barrdahl), knekten Liljegren 
(Erik Karlsson), Ola-Hilda (Irene Israelsson), Gröta-Lina (Annika Hjalmarsson). 

Barnen på Bergatorpet: Hilda (Moa Verngren) och Johan (Elias Hol-
mevi) leker med kottar och springer diverse ärenden.

Torparen Karl Ling (Göran Augustsson) berättar att han köpt sig en 
"stua mä pänalann te" (potatisland) i Ulvsmåla.
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Gratulationsbrev till      
Träskoposten från Öland
Tänk, att Träskoposten fyller 20 år! Åtminstone sjutton av 
dessa tjugo årgångar har jag fått uppleva i min tidigare 
roll som lokalreporter för Kalmar Läns Tidning och som 
en gång ständig medlem i Långasjö Hembygdsförening 
och allmän beundrare av Långasjökänslan. 

Själva namnet ”Träskoposten” fick jag slå upp i Svenska Aka-
demiens Ordbok för att få riktigt grepp om. Att ordboken 
antydde att träskopost huvudsakligen förmedlade skvaller, 
det bortsåg jag nog ifrån vid läsningen, eftersom den Träsko-
post som jag lärt känna var nog så seriös och skonsam mot 
människors integritet och ömmare känslor. Målsättningen 
med Träskoposten har nämligen bland annat varit att skapa 
en positiv tidskrift ”utan gnäll och elände”, vilket jag skrev år 
2012 när jag inför 10-årsjubileet hade glädjen att för KLT:s 
räkning besöka och intervjua redaktionen.

En prestation och en tänkvärdhet är det, att Träskoposten 
kunnat leva i så många år och inte visat några yttre tecken 
på skröplighet och ålderskrämpor. Någon risk att en glömsk 
prenumerant oförhappandes skulle ramla ur prenumerantre-
gistret finns inte, ty telefonledes kommer vid behov en försynt 
förfrågan om det möjligen var glömska som låg bakom den 
inte inbetalade prenumerationsavgiften. ”Jo, det var det,” har 
svaret alltid varit. Kostnaden att få tidskriften sig tillsänd verkar 
märkligt nog inte ha förändrats på 10 år.

Lite av ett underverk måste man alltså säga att det är att en lokal 
bygdetidskrift kan leva så länge och av allt att döma kommer 
att göra det ännu mycket längre. Tack vare osedvanligt viljes-
tarka och uthålliga entusiaster i redaktionen har det gått. En 
radda sponsorer bör också nämnas. Men utan en tacksam och 
levande bygd hade det ändå inte gått. Genom att ta vara på och 
högt värdera en tidskrift som Träskoposten har Långasjö visat 
sig vara just en sådan levande bygd! Här gäller att ge och ta.

En titt bakåt i tiden visar att en regelbunden skriftlig manifest-
ation av en sockenkänsla började tidigt i Långasjö, tidigare än 
i de omgivande socknarna eller kommunerna. Jag håller i min 
hand den första Långasjökrönikan, den från 1941 (underrubrik 
”Uppslagsbok för 1942”), ett tunt häfte på 40 sidor plus te-
lefonregister och annonser. (Telefonregistret visade sig vara 
onödigt, så det slopades i årgång 4 från 1944.) I grannsocknen 
i väster dröjde det till 1945 innan den första ”Älmebodaboken” 
började en delvis sporadisk utgivning. Fram till 1952 hade det 
kommit ut tre sådana skrifter. I Långasjö var man flitigare. I 
1997 års Långasjö-Krönika står det att den utgjorde den 27:e 
årgången, vilket visar att det trots allt har funnits luckor även i 
Långasjös krönikeutgivning, inte bara på senare år. Men under 
de senaste 20 åren har det funnits en Träskopost som mer än 
fullgod ersättning!

I Vissefjärda skulle det dröja till 1950 med ”I Dackebygd” och 
i Algutsboda kom den första volymen av sockenböckerna ut 
1962. Det rör sig här visserligen om tunga kanoner i samman-

hanget, men båda saknar det mesta av det aktualitetsperspektiv 
som Träskoposten har.

Det är regelbunden och tät kommunikation som skapar 
sammanhållning och engagemang. Jag ser det bevisat i för-
eningssammanhang. De föreningar som utnyttjar den digitala 
teknikens möjligheter och skickar ut regelbundna, låt vara 
korta medlemsbrev har mycket större chanser att överleva än 
de som nöjer sig med att posta ett årsprogram och kalla till 
årsmöte en gång om året. 

Träskoposten är en riktig tidskrift att hålla i handen (även om 
alla baknummer finns att klicka fram digitalt på nätet), och den 
är regelbunden och aktuell. Det är det som susen gör.

Ett stort grattis till Träskoposten önskar 

Anders Marell
vaneprenumerant

Framtidstro
Framtidstro, vilket vackert ord! Ett ord som manar oss till 
tro på framtiden, att se framtiden an med tillförsikt. Det 
gäller oss alla och inte minst barn och unga.

"Vad ska du bli när du blir stor?" Ställ frågan och låt de 
unga formulera sina personliga svar. 

Rita och skriv, käre vän! Ja, skriv även du ner dina tankar 
om framtiden.  Delge läsekretsen dina goda förhoppningar 
och önskemål. Vår bästa tid är nu! Vi tillsammans skapar 
våra nya liv.

Ett nytt Kyrkoår står inför dörren. Hur går vi vidare med 
Sockenstugans framtid?

Detta vårt älskade Kulturhus; vår "Sockerstuga"(som bar-
nen brukade säga) hur vill vi att den ska få fortleva?

Biskop Fredrik låter antyda, att kyrkorummen i hela vårt 
stift, ja även vår Långasjö kyrka, gärna må komma till an-
vändning och glädje i nya former.

Hur låter sig detta göras med respekt? Tänk till även du. 
Förmedla dina tankar i skrift, TräskoPostens läsare till 
stor glädje.

Glöm inte att med tacksamhet minnas, hur forna sockenbor 
genom sin fasta framtidstro och handlingsförmåga, gav oss 
det arv vi nu ser som vårt eget; en vattenspegel, ett prome-
nadstråk, ett hus för våra gästande vänner, en handelsbod 
bland mycket, mycket  annat.

Allt detta skapades av framtidstro och arbetsglädje!

Låt oss därför fortsätta att främja hela vår bygd med glädje 
och sann Framtidstro!

Välkommen med ditt bidrag.

Redaktionen
Angela
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Björken som utvandrade
”Vi måste byta spillvattenledningar och tyvärr ryker björ-
ken. Vi får åka och hämta en ny björk i Vilhelm Mobergs 
hemtrakter”.

Idéen, att hämta en björk, väckte positivt intresse bland stu-
denterna vid Smålands nation på Kastanjegatan i Lund hösten 
2021. Ett av nationens två studentbostadshus, Korpamoen 
byggdes 1970. Vilhelm Moberg besökte Smålands nation vid 
denna tid och huset fick namnet efter Korpamoen i romanen 
om Utvandrarna. Det kunde vara kul att åka dit tillsammans 
i Mobergs fotspår.

Det andra huset i Smålands bostäder heter Dackegården. På 
innergården har en stor björk vuxit sig allt högre. Det sägs att 
den var hämtad från Mobergs hemtrakter och ska ha planterats 
vid invigningen av bostadshusen 1960. Varför just en björk av 
alla trädsorter som växer i Småland, kan man fråga sig. Jag tror 
att det hänger ihop med Smålandssången där första strofen 
lyder ”Röd lyser stugan bak hängbjörkens slöja”. 

Under sommaren 2022 sågades vår björk ner och de boendes 
lilla gröna oas förvandlades till ett ingärdat området med 
grushögar och grävmaskiner under uppsikt av en arkeolog 
från Kulturen i Lund. I takt med att grävarbetet blev färdigt, 
cykelställen kom på plats och nytt gräs rullades ut, kom frågan 
tillbaka från de nationsaktiva. När åker vi och hämtar björken? 

Björkhämtardag i Moshult. Ett glatt gäng från Smålands nation i Lund med den lilla björken framför vandrarhemmet, tidigare nya skolan som vår 
ciceron Egon Lönnqvist, 83 år, (i bilden 3:e från vänster), själv gick i som barn.                                                                     Foto Bengt Månsson  

Den ståtliga gamla björken från 1960-talet vid Dackegården, Smålands 
Nations Bostäder i Lund, fick tas ner i somras på grund av ett större 
grävarbete.                                                 Foto Anna Alsmark
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Fredagen den 21 oktober kom vi i väg! Två minibussar fylldes 
av tre anställda vid Stiftelsen Smålands Nations Bostäder; jag 
och min man Bengt Månsson, ordförande i stiftelsen, samt 
tolv studentaktiva från Smålands nation inklusive hunden 
Rut. I gruppen fanns utlandsstudenter från Canada, Italien, 
Frankrike, Spanien och Japan. 

Framme i Moshult togs vi emot av Egon Lönnqvist, ordförande 
för föreningen Mobergs gamla skola. Han höll ett uppskattat 
föredrag om skolans historia varvat med underhållande och 
tänkvärda anekdoter om Moberg. Berättelsen om de unga lära-
rinnorna som jobbat och bott ensamma i skolan i skogen utan 
telefon gjorde starkt intryck. Föredraget framfördes växelvis 
på svenska av Egon och på engelska med muntlig direktöver-
sättning av Adam Ståhl från Smålands nation, så att alla kunde 
ta del av kunskapen som förmedlades. 

Därefter hittade vi en björk i ett närliggande dike. Den grävdes 
upp under jubel och vi kunde sedan njuta av goda hembakade 
kakor och kaffe tillsammans med Egon på vandrarhemmet i 
Moshult. 

Det blev en stor upplevelse för oss att färdas tillsammans i 
det vackra höstfärgade landskapet genom Skåne, Blekinge och 
Småland och slutligen efter 50 mil nå vårt mål – att plantera en 
ny björk från Vilhelm Mobergs hemtrakter på Dackegården 
i Lund. 

Anna Alsmark 
Sekreterare i Stiftelsen Smålands Nations Bostäder.

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

Den utvandrade björken från Mobergs hemtrakter planterades efter 
hemresan av vaktmästare Christian Magnell, Stiftelsen Smålands Na-
tions Bostäder, assisterad av Anna Alsmark.       Foto Nikolay Gornov
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Ungdomens Röda Kors i 
Långasjö –
tio år av intensiv verksamhet

Faktaruta
– Ungdomens Röda Kors bildades 1921 på initiativ av Prins 
Carl.

– 1986 ändrades namnet till Röda Korsets Ungdomsförbund.

– De arbetar för att barn och unga ska känna sig trygga och 
må bra. Målet är ett samhälle som är lika tillgängligt för alla, ett 
samhälle där människovärdet sätts i främsta rummet.

URK-föreningen i Långasjö
I Långasjö ville Kalmarregionen att det skulle bli en URK-för-
ening och jag (Ann-Charlott) blev utvald till att bli ledare. 

Vi började med att träffas i Sockenstugan på tredje våningen. 
Där träffades vi ett bra tag i början på 70-talet. Det blev så 
poppis att vi fick söka efter en annan lokal med mer utrymme. 
John Johansson frågade författarinnan Gertrud Lilja om vi 
kunde få vara i hennes undantagsstuga och på det sättet fick 
vi en egen klubblokal. 

Vi fick ordna det mesta själva, t ex gräva ner elkabel mellan 
stenarna – vi var envisa, för vi ville ha elström. Vi satte tul-
panlökar och gjorde det fint. Sedan möblerade vi med skänkta 
möbler. Det blev så fint! En riktig ungdomsgård! Nyckeln hade 
vi ovanför dörren, så alla som ville kunde gå dit när som helst. 

Vi hade många festligheter, sålde lotter och ordnade basarer 
med musik, sång och teater. Barnen var fantastiska med sina 
uppträdanden. Hela Bygget gungade, när vi ordnade discon 
och sålde korv och godis. 

Vi köpte in pysselgrejer från Panduro, som barnen tyckte om 
att bygga ihop till olika saker. Det blev bra försäljningsresultat 
på påskbasarerna och fullsatt med publik. 

Ett pelarbord kommer jag särskilt ihåg. Det sandpapprades 
ordentligt och blev så fint. Undrar vem som köpte det? Vi 
gjorde också ett stort dockskåp, där vi tapetserade och lade 
in mattor och möblerade med egentillverkade möbler. Där 
lektes det mycket! 

Vi lärde oss också att lägga förband och stoppa blödning. Det 
var mycket man skulle kunna, när man var en URK-are. När vi 
hade fått ihop tillräckligt med pengar, åkte vi på läger till Stora 
Frö på Öland. Därifrån har vi många glada minnen. 

Barnen fick också flera gånger besöka författarinnan Gertrud 
Lilja på kak-kalas i hennes hem och det var både spännande 
och roligt tyckte båda parter, både Gertrud och barnen. Hon 
var mycket snäll och tyckte om barn. 

När barnen kom upp i tonåren, spårade det ur ordentligt vid ett 
tillfälle. Gertrud Lilja hade hittat ölburkar och man hade målat 
på väggarna. Hon ville ha nyckeln tillbaka. De ångerfulla ung-
domarna fick själva reda ut det hela och deras föräldrar hjälpte 
till att återställa. De hade nu förlorat sin klubblokal. Men jag 
minns än hur stolta de var när de kom tillbaka med nyckeln i 
hand. En viktig lärdom och därefter hände aldrig något sådant. 

Ur protokollsboken
Gertrud Lilja ringer rätt upprörd 

– det ligger ölburkar i trädgården och en bil har varit här i 
natt. Jag åker dit och det var ingen rolig syn. (Nyckeln hade vi 
alltid ovanför dörren) Det hade målats på tapeter och väggar, 
en fönsterspröjs var sönder. Jag ringer en av tjejerna. Det blev 
ett snabbt erkännande, de hade haft fest och det hade ballat 
ur. Hon var mycket ångerfull. 

John Johansson och jag bestämde att de fick en vecka på sig att 
återställa. Vi såg hur det lyste i stugan och jobbades om kväl-
larna. En förälder lagade fönstret, det tvättades, tapetserades 
med gamla tapeter som fanns på vinden. 

Söndagen efter var det dags för besiktning. Allt var återställt och 
fint, man kunde inte se att det hänt något där. Vi bjöd alla på 
tårta och läsk. John hade en tår i ögat, han tyckte att Långasjö 
hade fantastiska ungdomar. Men orosmoln dök upp. Gertrud 
Lilja ville ha tillbaka nyckeln. De bad mig gå upp och prata 
med Gertrud – de var förtvivlade. Vi måste få ha kvar vårt hus!

Jag sa: ”Ni får gå upp till henne själva och be om ursäkt och 
förklara er önskan.” Fyra tjejer gick upp till Gertrud. Hon 
bodde på övervåningen. Efter två timmar och med stor lärdom 
kom de ner som solar med nyckeln viftande i luften.

 – ”Vi har lovat att det aldrig ska ske igen!”

Ann-Charlotte Olsson f  Johansson 
SkuntamålaMaskeradkalas hos Gertrud Lilja. 

Utomhuslekar på Gertrud Liljas vackra tomt. 
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10 års protokoll berättar
Bevarade protokoll och dokument förvaras nu i Liljarum-
met i sockenstugan. Protokollen vittnar om en omfattande 
verksamhet under åren 1972 – 1982.  Styrelsen bestod av 
åtta ungdomar. Man indelade verksamheten för olika 
kategorier: 7-10 åringar, pojkar 11-15, flickor 11-15.  

Bland aktiviteterna finner man disko med egna diskjockeys, 
handarbets- och paketauktion, julfest med teater och sång, 
basarer, karamellkokning, modellbygge, maskerad, utflykter, 
bollspel i gymnastiksalen och mycket mera. Regelbundet an-
ordnades fester i Bygdegården. Festerna samlade upp till 150 
personer och inbringade ett par tusen kronor. Och dessutom: 
en ömsesidig och respektfull samverkan med äldre dam, som 
framlevde sina sista år i ganska stor ensamhet. 

Ann-Charlotte Olsson f  Johansson var en samlande kraft 
under hela URK-tiden. Prokollsboken är noggrant förd och 
finns att läsa i Sockenstugan. I den känner vi igen namnen 
på många numera fullvuxna långasjöbor, som håller socknen 
och riket i gång. Säkert betydde deras tid i URK en hel del 
för deras utveckling! Ann-Charlott har efter mycket letande 
hittat dokumenten hos RK i Kalmar. Fortfarande saknas två 
fotoalbum, som vi ser fram emot att få se. 

Verksamheten kan summeras som intensiv och omfattande. 
Ett bra sätt att kombinera föreningskunskap, fritidsverksamhet, 
kreativitet, sjukvårdskunskap, ansvarstagande och insamling 
av medel till URK:s verksamhet. Är inte detta precis vad som 
behövs idag? Finns det kanske än idag någonstans en undan-
tagsstuga som står och väntar på en ny generation ungdomar? 

Annika Hjalmarsson

Soldaten Sibbe i Sibbamåla 
mördade för brännvinets skull 

När kungen förbjöd brännvinstillverkning för husbehov ledde 
det till upprörda känslor hos folket i Långasjö och Ljuder. Man 
kom överens om att skogvaktaren som angav hembrännarna 
måste stoppas. Soldaten Peter Sibbe åtog sig uppdraget. 

Lyssna på den dramatiska berättelsen på P1: 

https://sverigesradio.se/avsnitt/soldaten-sibbe-blev-morda-
re-for-brannvinets-skull

Peter Frederiksen

Soldaten.                                                              Foto SLU biblioteket

Stugan utryms 29 maj 1982.
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Vad är det vi ser?
Som part i målet kanske jag inte borde uttala mig om 
Träskoposten. Men jag gör det ändå. Falsk blygsamhet är 
sällan klädsamt – och lurar ingen. Jag tycker att tidningen 
är riktigt bra, med en härlig blandning av annonser, infor-
mation om verksamheter, levnadsminnen och historiska 
tillbakablickar. Allt presenterat i en snygg, rikt illustre-
rad layout. När den startade för 20 år sedan var formen 
betydligt enklare, men bra även då. Många av de artiklar 
som skrivits under åren har jag haft stor glädje av att läsa.

I tidningens andra nummer (2002:2) berättar Weronica Stålered, 
Emmaboda kommun, om projektet ”Hela kommunen skall 
leva”. Bland annat säger hon. ”För att fortsätta arbetet med 
en ”levande landsbygd”, som jag vet att ni där ute också gör, 
så vill jag bjuda upp till dans! Vad kan vi med gemensamma 
krafter göra för att utveckla vår landsbygd?” 

Bullerbyn – eller lite buller i byn
Och nog har det dansats alltid, något Träskoposten fortlöpande 
bevakat, och själv varit en del av. Redan i ovannämnda nummer 
skriver Magdalen Thiel, ordförande i Plaggebo byalag, en text 
med rubriken; Plaggebo, beviset för en levande landsbygd. Den 
börjar så här. ”I Plaggebo lever Astrid Lindgrens Bullerbymiljö 
kvar. Här står husen tätt intill varandra. Ja, med en lina mellan 
fönstren kan man skicka över en kopp socker om så behövs. 
Under våren blommar äppelträden och körsbärsträden och från 
den röda ladugården kommer Kenneths kor ut på grönbete.”

Bullerbybilden älskar vi väl alla. Och som varumärke för 
Långasjö fungerar den perfekt. Ibland hör jag de som menar 
att Träskoposten främst ska locka turister till bygden, ja nästan 
vara något av en turistbroschyr. Det tycker inte jag. Och det har 
tidningen heller inte strävat efter under de 20 år den existerat. 
Ta det nyss nämnda citatet. Det ger inte Magdalens artikel rätt-
visa. Vad hon faktiskt skriver om är byalagets högst konkreta 
åtgärder för att göra en bra by ännu bättre. Utöver arbetet med 
att förstärka bygemenskapen försöker man påverka kommunen 
att montera gatubelysning i byn. Man behandlar också frågor 
som dåliga vägar, gemensam snöskottning, barnens skolbuss 
mm. För att inte tala om vägbullret, eftersom det går en hel 
del trafik genom byn.

Att mitt ”buller i byn” är av delvis annan art, det förstår nog 
var och en som följt vad jag skrivit. Med begreppet kulturtid-
skrift i tankarna har jag då och då försökt vidga perspektiven, 
försiktigt fundera kring hierarkier och maktstrukturer, ojämlika 
könsroller, muntligt berättande med ”grovt” språk mm. Allt är 
”vardagsmat” för etnologer, historiker – och för merparten lä-
sare, att döma av de många positiva reaktioner vi fått. Självklart 
har vi också hört kritiska, ibland upprörda röster, vilket är helt i 
sin ordning. Läsekretsen är verkligen inte någon enhetlig grupp. 

Det är här rubriken ”Vad är det vi ser” kommer in. Vilka kul-
turella glasögon betraktar vi omvärlden genom? Vilka religiösa, 
politiska och ideologiska blockeringar snävar in vår syn? Vilka 
lojaliteter och ekonomiska fördelar får oss att överse, förtiga, 
förvränga eller ljuga, ja till och med tortera och mörda? 

”Som i fallet Knutby, eller i förorternas kriminella gängmiljöer”, 
tänker du? Nej, lämna extremerna därhän och fundera i stället 
över det djupt allmänmänskliga som ligger i frågorna ovan.  

I olika grad har de alla med vår hållning till omvärlden och vår 
historia att göra. Ett lika aktuellt som sorgligt ”paradexempel” 
är Rysslands officiella syn på sig själva och på andra länder. Ett 
klassiskt exempel på myter om klarsynthet är H.C. Andersens 
saga Kejsarens nya kläder, publicerad 1837. Berättelsen handlar 
om en kejsare som blir lurad. Två bedragare säger att de ska 
tillverka kläder till kejsaren som är osynliga för dem som är 
dumma och odugliga i sitt ämbete. Alla i kejsarens omgivning 
låtsas sedan att de kan se kläderna ända tills en liten pojke 
påpekar att kejsaren är naken.

Skygglappar och tystnadskulturer går ingen fri ifrån. Vilken 
hållning vi däremot intar skiftar stort. På ett roligt sätt illustreras 
detta av de olika personernas ansiktsuttryck i bilden ovan. Alla 
ser vad de ser, men det är bara barnet som vågar tänka högt. 
Kanske för att kostnaden för det mesta är liten eller ingen i 
början av livet.

Lojalitetskonflikter
När Sölve Hjalmarsson intervjuade Jan-Erik Fransson och 
mig i samband med att vi nu lämnar redaktionen (se artikel på 
sid.6) frågade han om det är vanligt att etnologer skriver om sin 
hembygd. Nej, svarade jag. Att som forskare kritiskt granska 
den bygd man aktivt är en del av, med allt vad det betyder av 
hänsynstagande och konfliktundvikande, är svårt.

I grunden gäller en liknande lojalitetskonflikt för alla som bor 
i ett litet lokalsamhälle, något jag ofta mött när jag pratat med 
Långasjöbor. Vid sidan av allt det fina och trevliga berättar 
man inte sällan också om orättvisor och bråk. ”Nu ska du 
höra, Gunnar, men lova att inte skriva om det!” Eller, ”det 
där måste ni ta upp i Träskoposten!” Vänligt försöker jag då 
förklara, att vi inte ägnar oss åt uppsökande journalistik. Men 
visst finns det gånger då jag inför uppenbara orättvisor känner 
att jag sviker deras förtroende.

Långt ifrån övertygad lutar jag mig då mot den policy som 
utformades av Långasjö sockenråd i februari 2011. ”Träsko-
posten ska vara en positiv tidning som läsarna längtar efter”. 
En formulering som är inte lika entydig och harmlös som den 
verkar. För vad är positivt? Vilka längtar efter vad? Läsarna är ju 
verkligen ingen enhetlig grupp. Där några tycker det är positivt 
att läsa om kvinnors emancipation och syn på kroppen, kan 
andra känna att det blir för närgånget, intimt. 

Kejsarens nya kläder.
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Min hållning är att det också fortsättningsvis måste vara högt 
i tak för att Träskoposten ska läsas av många, också utanför 
sockengränsen. Fortsätt kombinera olika uppfattningar och 
perspektiv på saker och ting. Var inte rädd för lite buller. Un-
derskatta inte läsaren. Ogillar man något går det ju att ”vända 
blad”, både bokstavligen och tankemässigt. Det är mångfald, 
inte enfald, vi mer än någonsin behöver i en värld där tolerans 
och yttrandefrihet lever en otrygg tillvaro. Och nyfikenhet. 
Livet igenom!

Bli inte gammal – oavsett hur länge du lever

Upphör inte att stå som ett nyfiket barn inför

Det stora mysteriet, in i vilket vi föddes.

Albert Einstein

Gunnar Alsmark

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

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

dags för en 
lönsammare gallring

Klasatorpet

Tack till alla medlemmar 
och särskilt tack till 

medarbetarna på Klasatorpet

Väl mött nästa år

Långasjö Sockens Hembygdsförening
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 Minnen av "träskofolket"

Vilhelm Moberg skriver i Nybyggarna, Romanen om utvand-
rarna tredje delen, om när Karl Oskar Nilsson en vårdag 
var ute i sin mark och högg slanor till stängsel. 

”Han tog ena träskon av foten och tömde ut några korn 
blålera, som skavde under hälen. På skons tå syntes ett djupt 
märke efter eggen på hans yxa. Det var stor tur att han gick i 
träskor i dag. […] 
”Emellan trädstammarna blänkte det blått hela vägen från 
Ki-Chi-Sagas vatten. […] Högt över stränderna reste sig i 
väster den mäktiga sandstensklippan, Indianen kallad, som var 
bildad som en indians huvud. Klippans rödbruna ansikte med 
de djupa, svarta ögonhålorna var vänt mot sjön, spejande mot 
öster som en väktare över land och vatten.”   

Karl Oskar vet precis vilket trä som är bäst för husbygge och 
vilket som duger åt träskor. Han hörde yxhugg och gick efter 
dem. "Vem var det som högg? Han hade inga nära grannar; 
det kunde inte vara någon som han kände. Han gick upp på 
en kulle, och därifrån såg han: Från furudungen nedanför, där 
en smal vik av sjön gick in, kom yxhuggaren. Där stod en man 
och fällde en grann timmertall, som var jämntjock och lång 
och rak och kvistlös hela vägen upp till kronan. Mannen högg 
med en bred fällyxa, som blänkte i solskenet. […] 

Just som Karl Oskar kom fram till platsen föll timmerfuran 
med ett genomträngande brak och bröt ner ungträden under 
sig. Småskogen omkring vajade efter dess tunga fall.  

Fällaren höll i sitt yxskaft med vänstra handen och torkade 
sig i pannan med den högra. Det var en kraftig karl, klädd i 
storrutig flanellskjorta, gula, nötta skinnbyxor och kortstövlar. 
Efter klädseln att gissa var han amerikan. Och han nyttjade 
den långskaftade amerikanska fällyxan med det breda, tunna 
bladet, som Karl Oskar nyligen hade skaffat sig.  

Misstron mot varje främling dröjde kvar i den svenske nybyg-
garen, försiktigtvis stannade han några steg från stubben med 
den fällda furan. Den främmande hade hört honom komma 
och vände sig om. […] 

Främlingen granskade Karl Oskar från huvud till fot. Han hade 
de vaksamma ögonen hos den som är van att vistas i farors 
närhet. Innan Karl Oskar hade hunnit lägga sin tunga till rätta 
för tilltal på engelska blev han förekommen: 

– Du ä en svensk, I guess? Den tillfrågade glodde stum tillba-
ka. Mitt inne i vildmarkerna råkade han en okänd man, som 
tilltalade honom på hans modersmål.  Trädfällaren högg fast 
sin yxa i stubben. Han räckte handen åt Karl Oskar: 

– Jag är Petrus Olausson. Jag ä bonde av Alfta socken i Häl-
singland.  

Karl Oskar svarade med sitt namn: Han var bonde från Ljuder 
socken i Småland.  

– Jag var rätt nyssens: Du ä en svensk! 

– Hur kunde dä synas? 

– På dina fötter, you see!  

Helsingebonden log belåtet, när han pekade på Karl Oskars 
fotbeklädnad.  

―Dina träskor, man! Bara svenska people brukar woo-
denshoes! Karl Oskar visste att amerikanerna kallade de 
inflyttade från Sverige för träskofolket. […]  
Vilken träsort jusar du, när du makar träskor, Nelson? 

Karl Oskar svarade: Eftersom det inte växte någon al här i 
dalen använde han basswood, den amerikanska linden till sina 
träskor. Den var mjukare i träet än svensk lind och tjänlig att 
arbeta i. Men han hade dåliga verktyg och kunde därför inte 
göra träskor som var bekväma och lätta på fötterna.  

[…] De båda nybyggarna satte sig ner på stubben och förde 
ett stilla samtal. […] 

Klappret av träskor en fattigdomssymbol 
– Harry Martinson  

"Så gick de under klubban till minstbjudande, det vill säga den 
som ville ha dem för minsta möjliga kommunala ersättning fick 
ta dem. Martin klubbades bort till ett ställe som hette Vilnäs. 
Kommunen skulle betala fem kronor i månaden och för denna 
summa påtog sig Vilnäsfolket att uppfostra honom, hålla ho-
nom i skola, klä och föda honom, hålla honom i syssla och för 
övrigt på alla sätt taga vård om hans öde intill nästa årsstämma.   

Av socknen fick han ett blommigt knyte som innehöll ull-
strumpor, träskor och tvål. Vänliga själar visade honom på en 
stig som försvann in i en skog. Eftersom han var rädd för alla 
människor nu och allra räddast för Kommunen – vilken han 
utmålat för sig som en hemsk varelse – var det ingen svårig-
het att få honom att försvinna in på skogsstigen där granarna 
snart slöto sig om honom och hans skygga träskoklapper dog 
bort i suset.  

De andra barnen skickades med respektive knyten i väg åt 
andra håll."  
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Harry Martinson beskriver så i Nässlorna blomma situationen 
för sig, (han kallas Martin) och syskonskaran på sju barn efter 
faderns död, då Harry var bara sex år, och modern Bettys 
oförklarliga flykt till "Karlifornien". 

Klappret av träskor som en fattigdomssymbol följer under 
barndom och uppväxt sockenbarnen och i Harry Martinsons 
diktning finns detta med som en grundton ända fram till No-
belpriset i litteratur 1974.  

Martin hatade träskor. Varje steg påminde honom att han var 
fattig. "Verkligheten satt konkret på hans egna ben och följde 
med vart han än gick: stora inflammerade ankelsår som han 
ständigt sparkade upp så de lyste färska och blodiga, det var 
skälet till att han hatade träskor, och träskor var det första hårda 
svepskälet till att han hatade verkligheten."   

Också vintertid gällde träskor för Martin och han går under sin 
tid på Norda gård till den nitton meter djupa brunnen Grotte 
källe, som fanns femtonhundra meter in i skogen, för att där-
ifrån bära hem vatten till ladugårdens tre stora vattentunnor. 
"En tidig senvintermorgon kom Martin längs den slingrande 
isiga stigen, yrvaken, full av mörkerrädsla. Spannarna skram-
lade och han var rädd för deras ljud, som tycktes honom för 
stort och utmanande i den stjärnstilla, obevekliga skogen. [...] 

Där tog han frysande av sig sin ena träsko och slog med den 
hål på källans buckla. När spannarna voro fulla gick han hem, 
hur visste han inte, han var alldeles borttagen av rädsla och 
kring strupen snörde sig liksom en snara av ett ståltrådskallt 
ingenting som liknade vinterkölden. [...] Som väl var var det 
skoldag och sedan han måkat och gjort en del morgonsysslor 
fick han kaffe och fick därpå gå till skolan. [...] Hurtig tog han 
om dörrvredet och nickade ett slags soligt lärjungeleende mot 
den ständigt duperade och gode Stav. [...] 

Han letade upp sina träskor som någon som hatade honom 
hade sparkat ut på golvet, där de lågo upp och nedvända som 
stjälpta ackjor. Han fick vått i ögonen och gamla slitna och 
tusen gånger omtagna tankar kommo fram: 'Min far är död och 
min mor är i Karlifornien.' Så störtade han sig träskoklapprande 
nedför stentrappan, ut att slå kana på isen bland bondbarn, 
som cirklade på skridskor omkring honom i överlägsna ringar, 
liksom hökar kring en kanande stridstupp som inte kunde 
komma ur vägen."  

Fattigdomens skodon.

Ett personligt minne ur Arbetarrörelsens 
historia – Moa Martinson 
ger med novellen ”Ett par träskor”, ur Jag möter en diktare, en 
av sina mest personliga bilder av Fattigsverige. 
Inför stundande Jul sliter Mor natt och dag med att städa hos 
herrskap, för att så få ihop lite till den egna familjens Jul. Mor 
och dotter kommer hemtraskande efter en färd i kyla på nära 
en mil. Mor hade ömkylda fötter och måste ta av kängorna och 
gå i strumplästen. De möter ett par sotare och den ene, som 
Mor kände igen, har ett par träskor på axeln och han ger dem 
till Mor. Efter hemkomsten hamnar träskorna under mannens 
säng. När han på julafton fått syn på dem grälar han svartsjukt 
om sotarns träskor. Mor och flickan försöker få mannen att 
tro på sotarns hjälpe med träskorna. 

”Du kanske stämt möte med sotarn, bjudit honom hit över 
julen, du trodde nog inte att jag skulle komma hem. 

– Om du inte håller käften om sotarn, vet jag inte vad jag gör, 
sa mor och tog sotarns träskor och tänkte slå dem i skallen…” 
Men mor åtrade sig, mannen går iväg och hämtar en julgran. 
”Och så fick vi äntligen julfred och tände granen och drack 
kaffe på maten och var sams.  

Rune Liljenrud 

Harry och Moa i sin trädgård 1934.

Moas torp.                                             Foto Moa Martinssons vänner
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Adventskalendern
Vid läsning i senaste numret av Träskoposten, fann jag till 
min förtjusning flera nya skribenter. Det är alltid roligt, 
att ta del av andras minnen och hågkomster från en tid 
som varit.

Särskilt stannade jag vid den avdankades så trevliga tillbaka-
blick från den tid då det sig begav. Ja, "avdankad", det får stå 
för skribenten själv. Nog tyckte jag, och många med mig, att 
det var alltigenom roligt med dessa minnesbilder. Det nytagna 
fotot, som därtill inramade berättelsen, gjorde inte saken sämre.

För min del, stannade jag upp vid minnet av Betel. Inte alls 
dopstunden, eller dess utformning i det stora karet. Allt detta 
har jag inga som helst minnen av.

Men det lilla huset, Betel kallat, minns jag av helt andra orsa-
ker. Församlingen utövade nämligen söndagsskoleverksamhet 
i byarna runt om. Om detta finns det fortfarande personer, 
som kan förtälja. Söndagsskolan blev en rolig och kär stund 
om söndagarna. Vad undervisningen handlade om, utöver Den 
Gode Herden och Den Gyllene Regeln, har jag endast vaga 
minnen av. Men de snälla, glada tanterna, som sjöng så fint och 
spelade på sina strängainstrument, de minns jag desto bättre.

Detta imponerade stort på en liten småskoleflicka. Störst 
intryck gjorde de fina stjärnorna och bilderna man fick, när 
man deltog i söndagsskolan. Läraren åkte runt på sin moped 
till de olika hemmen. Hur barnen kom till undervisningen 
minns jag inte. Kanske fanns det en skjuts som plockade upp 
vissa långväga barn.

Den läraren vi hade var Stellan från Ålleberg. Han levde tills 
helt nyligen, förresten.

Till Betel kom vi bara när det var terminsavslutning, vill jag 
minnas. Av "hålet i golvet" fanns då inte ett spår. Så det bekym-
rade mig inte ett dugg. Att det bads och talades i tungor ibland 
var ju överraskande, åtminstone för mig. Men talarna tycktes så 
bekväma med sina utrop, så det var ju inget att fundera vidare 
på. "Var och en blir salig på sin tro", det var ju sant.

Nej, minnet som nu dyker upp vid hågkomsten av Betel, är 
något annat!

Där, i Betel, fick jag ta emot den vackraste bild, jag någonsin 
sett! Kanske hade jag varit extra trogen, om söndagarna. Det 
vet jag inte. Men inte för allt i världen, ville jag missa en sön-
dagsskolestund! Hur som helst, så fick jag vid Julfesten i Betel 
gå fram och hämta min gåva: En Adventskalender!

Det är det enda jag minns. Men den Kalendern överglänste 
alla andra, Lanthandelns, Bokhandelns och alla övriga tänkbara 
adventskalendrar. Den var i en klass för sig.

Då på den tiden fanns ju inga som helst reklambilder och 
utskick via posten i flerfärgstryck. Alltså var olika färgbilder, 
pappersdockor och bokmärken åtråvärda ting i barndomen.

Adventskalendern fick nu sin hedersplats på spishällen hos 
mor och far.

Ja, alltjämt lär den komma fram ur sina gömmor vid juletid, och 
återfår sin forna plats där över den öppna spisen. Där sprider 
den julens budskap än i denna dag.

Ett minne från ett annat århundrade, ja årtusende!

Det var därmed en julfest med "barnperspektiv", långt innan 
ordet var uppfunnet. Ett tack alltså till Betelförsamlingen och 
vad den fick betyda även för oss småskoleelever.

Med denna hågkomst önskar jag Er kära Läsare, en underbar 
Adventstid!

Angela Fransson

 
Vid krubban i Betlehem.
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Att få vara i mörkret och 
se och längta efter ljuset…
Kan du se psalmtexten? Nej, svarar mannen i kyrkbänken.
” Kan ni tända upp?” frågar han. ” Vi ser inte ordentligt”, 
säger han.  Jag signalerar till vaktmästaren att vi ska tända upp 
än mer, för att människor i församlingshemmet i Vissefjärda 
ska se och kunna sjunga med.

Rummet är lite myspys belyst, just för att skapa en stämning 
med levande ljus och bönesånger från Taize. Men vi har olika 
förmåga att se i ljuset och många av våra kyrkobesökare, vill 
ha mer ljus. Då ska de få det.

Stämningen, sången, ljusen och gemenskapen finns i rummet 
ändå. Att få hjälp så vi kan se, kan vi alla behöva. Både fysiskt 
och andligt.

Nu vandrar vi i en ödesmättad, vacker men också allvarlig tid. 
Vi är precis efter allhelgonahelgen, då kyrkogårdarna fylls med 
ljus på gravarna, musiken och psalmerna i kyrkan påminner 
oss om livets förgänglighet och vi minns de som gått före oss. 
Det finns också ett allvar i de söndagar vi nu firar, söndag 
före domsöndagen och domsöndagen, innan vi åter får låta 
kyrkklockorna ringa in ett nytt kyrkoår vid 1: a Advent.

Texterna handlar om olika saker men är ofta apokalyptiska 
karaktär. De handlar ibland om den yttersta tiden på något sätt 
(jordens undergång) och hur vi ska vara uppmärksamma på 
att den kommer.  Att vi i livet måste vara vaksamma och tänka 
kring hur vi lever vårt liv, och att vi ser vad Jesus betyder för oss.

Ibland kan man tänka att den här tiden i november, både i 
kyrkans värld, och i samhället är lite dyster. Det är mörkt ute, 
ofta lite råkallt, och kyrkans gudstjänster präglas av texter med 
allvar och som manar till eftertänksamhet. I år känner vi att det 
är mörkt i vår omvärld, och det hör vi ständigt genom medier, 
politiker och andra makthavare. Det brinner i Europa, kriget 
präglar hela vårt samhälle, ekonomi, energi och mat påverkas 
konkret. Fattigdomen sprider sig även i Sverige. Ute i Europa, 
och även här i Sverige, fryser människor och maten blir svårare 
att ha råd med. Det är en orolig och mörk tid, i vår historia. 
Demokrati och mänskliga rättigheter är hotade på ett nytt sätt, 
och vi ser att vissa grupper; HBTQ personer, invandrare, kvin-
nors rätt till sin egen kropp och kvinnors rättigheter ifrågasätts 
och attackeras på olika sätt. Även i demokratiska länder, där 
dessa rättigheter respekterats länge. 

Det är lätt att känna en dyster stämning spridas inombords, 
och att bara se mörker runt omkring oss. Då är det viktigt att 
vi påminnas om att Jesus lovat finnas där – igenom allt. Även 
de tider, särskilt de tider, då vårt liv präglas av mörker.

Orden från Johannesevangeliet lyder ”Ljuset lyser i mörkret och 
mörkret har inte övervunnit det” (Joh 1:5). Det är viktigt att minnas 
det – att vi inte är ensamma och övergivna.

I november ska jag resa till Helsingborg en helg och se en 
utställning på Dunkers kulturhus. Utställningen heter ”Vi 
får aldrig glömma – flykten från döden och vägen till frihet.” 
Utställningen lyfter fram fem berättelser som på olika sätt tar 
sig an de stora frågorna kring Förintelsen och hur förföljelse 
och flykt återupprepas i dag i Europa. Den handlar om det 

fruktansvärda vad krig gör med människor, och hur människor 
kommer ur detta och flyr till friheten. Vägen till Ljuset ur 
mörkret.

Jag tror det är en viktig utställning just nu, att se och tala om. 
Jag har inte sett den ännu, men jag tror jag kommer blir både 
ledsen, berörd och tagen. Men jag hoppas också att jag kan 
finna kraft, och få inspiration att övertyga, predika och tala 
om hur vi kan hjälpa andra. Hur vi kan göra våra röster hörda, 
arbeta för demokrati, för att ljus ska spridas i världen och för 
att kriget ska ta slut. För jag vet att just mitt uppdrag som präst, 
och som en del av kyrkan, är just detta – att ge hoppet vidare 
i en mörk tid. Förkunna och berätta om Jesus. Vilket hopp vi 
har i Jesus. Vad Gud betyder för mig, för dig och för oss alla.

Orden från Ruts bok hörde vi söndags, och jag tänker på när 
Rut säger till Noomi ” Tvinga mig inte att överge dig och vända 
tillbaka. Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar 
jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud.” (Rut 1:16)

Rut vill inte lämna sin svärmor Noomi åt sitt öde. Hon lever 
i en tid då en äldre kvinna och änka utan tillgångar inte hade 
möjlighet att försörja sig. Hon kommer få svårt att överleva, 
utlämnad till andra människors goda vilja. Det är av kärlek hon 
skickar bort sina svärdöttrar Orpa och Rut, för att deras liv inte 
ska bli lika eländigt som hennes. Men Rut kan inte svika kvinnan 
som blivit som en mor för henne, kärleken mellan kvinnorna 
går igenom texten. Den medmänskliga kärleken, och texten 
berättar om kraften vi kan finna i att vara tillsammans. Ge-
menskap, kärlek, medmänsklighet. I en mörk tid spelar det roll.

Så nu när vi snart, ser hus och kyrkor fyllas av ljus, låt oss då 
sprida hopp och medmänsklig värme, till alla de människor 
vi kan. Det är det som kommer ge oss kraft, att ta oss ut ur 
mörkret och se Ljuset spridas igen. 

Emmerly



Långasjö Gudstjänster Vinter


