p
Träsko osten

Nr 4 Vintern 2018

Nyhetsblad för

Tomtar och troll

Långasjö socken

2

Träskoposten nr 4 2018

Ett stort tack till våra sponsorer !

Träskoposten ©
Nr 4 Vintern 2018

Ägare
Långasjö Sockenråd

... Printfabriken
i Karlskrona

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

som hjälper oss med tryckningen av Träskoposten.

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö
Redaktion
Jan-Erik Fransson
Annika Hjalmarsson
Gunnar Alsmark
Tatyana Muratova
Pamela Hoffros

0471-500 75
0768-79 27 62
0722-51 68 51
0722-71 91 63
070-849 82 87

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se
Tryck
Printfabriken
Upplaga
1600, sommarupplaga 2600
Nättidning
www.langasjo.se/traskoposten
Annonskostnad
1/8 sida 150 kr
1/2 sida 600 kr
1/4 sida 300 kr
1/1 sida 1 200 kr
privat radannons 30 kr
Eftersom tidningen är registrerad som
periodiskt utgiven tidskrift utan vinstintresse 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

...Emmaboda kommun
som bidrar med utskicket av Träskoposten.

Läs Träskoposten på
internet!

Ge bort Träskoposten som
present!

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 hemsida som har adressen www.langasjo.se.

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

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

Tema i nästa
nummer

Prenumeration
4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr

50-talet

Bankgiro
Bg 5049-6561
Utgivningsplan
Nummer		
Vår		
Sommar		
Höst		
Vinter		

vecka
v. 9
v. 20
v. 37
v. 47

Omslagsbilden
Bildcollage av teckningar från Leopardens Fritidshem.

Bild: Ann Fransson

Välkommen med
bidrag!
Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2019
Manusstopp Utgivning
Nr 1

14 febr

1 mars

Nr 2

2 maj

17 maj

Nr 3

29 aug

13 sept

Nr 4

7 nov

22 nov

Men för dig som bor någon annanstans,
erbjuder vi nu, att för 150 kr (utlandet
200 kr) få fyra följande nummer av tidningen hem i brevlådan.
Och för dig som bor i Socknen, vilken trevlig present till någon utflyttad
sockenbo!
Sätt in 150 kr (utlandet 200 kr) på
Bg 5049-6561, märk talongen med “Prenumeration + namn”.
Skicka namn och adress med e-post till
info@traskoposten.se eller skicka uppgifterna till Träskoposten, Kyrkvägen 26,
361 95 Långasjö.

Lämna ditt stöd till
Träskoposten
För att fortsättningsvis kunna ge ut Träskoposten behöver vi allt stöd vi kan få.
Både tryckningen och distributionen
kostar en slant. Därför är alla bidrag,
små som stora, välkomna!
Bgnr. till Långasjö Sockenråd är 50496561. Märk talongen “Givarens namn”.
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Tomtar och troll!
Vilket mossigt tema!
Kanske det. Men mossan hör tomtar och troll till. Från
första början, så att säga.
Ok då! Men det finns väl ändå ingen som tror på sånt
idag?
Jo, jag gör det! Bok- och filmbranschen gör det. Liksom
leksaksindustrin. För att nu inte tala alla trollfabriker på
internet!
Faktum är att folktrons och sagovärldens väsen fortfarande är
en levande del av vår kultur, om än på andra sätt och med annan
betydelse än förr. Då trodde många fullt ut på övernaturliga
väsen och mystiska krafter i naturen, som det gällde att förhålla
sig till i det vardagliga livet. Därför gällde att noga iaktta varsel,
förebud eller tecken i naturen. Man försökte om möjligt också
påverka händelseutvecklingen genom att utföra olika försiktighetsåtgärder, be eller blidka, utöva magi, svartkonster mm.
I en uppteckning från 1944 skriver kyrkoherden i Långasjö
församling Jan Redin följande om ”Lille julafton”, dagen före
S. Tomas dag den 21 december.
”Man hågkommer att den natten skulle ingen gå ut. Gjorde
man det riskerade man att möta tomtar och troll. Man fick inte
heller vända runt, t.ex. mala.” Då kunde det komma andar och
tomtar som fördärvade kvarnen eller mjölet.
Kyrkohistorikern Hilding Pleijel har framhållit att varken
upplysningstiden eller prästerskapet lyckas utrota folktro och
vidskepelse. Den försvinner först när byarna sprängs och
landsbygdens sociala struktur förändras.

Då finns det inte längre någon grogrund för dessa fäderneärvda
förställningar och riter. Och folkloristen Ebbe Schön menar
att tomten inte försvann förrän bönderna började modernisera
lagårdarna och sätta in elektricitet och skramlande maskiner.
Men är det så enkelt? Visst har tron på de flesta av folktrons
väsen klingat av. Men föreställningen om att de döda kan
återvända är fortfarande stark. Detsamma gäller tron på
ett medium, personer som anses, eller själv anser sig kunna
vidaresända information från andeväsen. Intresset för ufon,
spökhus, zombies, vampyrer, varulvar har ökar, uppbackat av
böcker, filmer, dokumentärer och serier i TV. Eller vad sägs om
Creepypodden i P3, Sveriges kusligaste podd, där du hör nätets
och lyssnarnas bästa skräckhistorier och vandringssägner. Nytt
avsnitt vid midnatt varannan måndag.
Vi ser också hur magi eller andra övernaturliga företeelser
binder samman den äldre folkkulturens berättartradition med
modern fantasylitteratur. J.R.R.Tolkien (Sagan om ringen), J.K.
Rowling (Harry Potter), Stephenie Meyer (Twilight) är exempel
på författare, som har lockat en enorm publik världen över.
En hemlighet kan vara den närmast ogreppbara blandningen
av folkslag, språk och kulturer som vi finner hos t.ex. Tolkien.
Sagor och sägner är gränsöverskridande, vilket inte minst märks
bland invandrarbarn i våra skolor. Häxor och trollkarlar, jättar,
tomtar och troll känner de flesta till, oavsett etnisk och religiös
bakgrund. Kring kampen mellan det goda och det onda kan
vi alla skratta, gråta, förfasas. Gamla som unga.
Gunnar Alsmark

Annika Carlberg-Sjöström
lämnar redaktionen
Vi tackar Annika med en blomma
för den tid hon har varit verksam
inom redaktionen och önskar henne
lycka till i forstsättningen.

Redaktionen
Tomten på Klasatorpet visar sig i skymmningen. Foto: J-E Fransson
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Vinterkalendern
November
25/11 kl 14-18

Jul i Harebo

29/11 kl 18.00

Berättarkväll i Café Stallet

December

Tack till alla
som deltagit i och på olika sätt stöttat
föreningens verksamhet under året

2/12 kl 10.00

Sång & musik i Långasjö kyrka

9/12 kl 11-17

Adventsrunda 122:an

9/12 kl. 17.00

Sång & musik i Långasjö kyrka

13/12 kl 18.00

Luciafirande i Långasjö kyrka

16/12 kl 11-17

Adventsrunda 122:an

24/12 kl 17.00

Sång & musik i Långasjö kyrka

24/12 kl 22.30

Sång & musik i Långasjö kyrka

26/12 kl 19.00

Julkonsert i Långasjö kyrka

31/12 kl 18.00

Sång & musik i Långasjö kyrka

Januari
Långasjö Sockens Hembygdsförening

6/1 kl 14.00

Sång & musik i Långasjö kyrka

30/1 kl 14.00

Dagledigträff i Sockenstugan

Februari

20/2 kl 18.00

RK Kretsstämma i klubbhuset

27/2 kl 14.00

Dagledigträff i Sockenstugan

Mars

2/3 kl 14.30

Gemenskapsdag på Träskon

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 46.

Världens Barn
insamlingen 2018
Tack till er alla som bidrog och som
fyllde bössorna!
Långasjö bidrog med 28 000 kronor genom bössinsamling,
minnesgåvor, kollekter och Teklas kaninklappning vid Skördefesten. Därtill kommer Swish-gåvor och företagsgåvor.
Företag och föreningar i kommunen bidrog med c:a 50 000
kronor. Galorna för Världens barn i Bromboda och Åfors
inbringade 24 000 kronor.
Emmaboda kommun hamnade återigen på andra plats i
länet med 17 kr per invånare, totalt 160 556 kr.
Långasjö Rödakorskrets

Träskoposten nr 4 2018
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Efterlysning
VW Bubbla 1957
Den här bilen köptes ny i Långasjö i januari 1957 av Lilly
Ljungholm.
Bilen såldes av A. Johnsson Bilverkstad i Långasjö och var en
av första nya VW bilar som de sålde.
Då Lilly hade polio så handikapp anpassades bilen direkt då den
var ny. Det enda hon skötte med fötterna var gasen. Broms,
koppling och ljusomkopplare flyttades upp som handreglage,
se inne i bilen.

Lillys VW bubbla.

Lilly körde bilen totalt 7800 mil mellan 1957 - 2000. Runt 180
mil per år och cirka 3,5 mil i veckan i snitt.

Jag tog över stafettpinnen 2018, då bilen fick en välbehövlig
genomgång och godkändes vid besiktningen utan anmärkning
i juli 2018. Planen är att behålla det patinerade yttre och ha en
stark mekanik i botten.
Om du har några minnen, historier, bilder eller annat kring
bilen så mottages dessa med tacksamhet.
0481–23086 eller teamgog@telia.com.
Jörgen Andersson

Kretsstämma i klubbhuset
ons. 20 febr. 2019 kl. 18.00

Lätt förtäring
Välkomna!

Röda Korset

TACK ALLA SOM BIDROG
TILL VÄRLDENS BARN 2018
EMM ABODA I VÅR A HJÄRTAN

Bilen såldes alltså ny i Långasjö, servades där och var i Lillys
ägo hela tiden, således endast en brukare. Lillys systerson Dan
Gustavsson tog över bilen 2000. Mellan 2000 och 2018 har
bilen inte brukats. Lilly föddes 1925 och gick ur tiden 2015.

160 556 kronor - det blev slutsiffran för
Emmaboda kommuns insamling till
Radiohjälpen och Världens Barn.
Ett varmt tack till alla sponsorer och övriga
för era generösa bidrag.
Se samtliga sponsorer på:
emmaboda.se/varldensbarn2018

Adventsrunda 2018
Vi erbjuder mysiga utflyktsmål omkring vägarna 120 & 122.
Alla har något unikt, spännande & genuint att erbjuda.
Hantverk, fika, inredning, keramik, mat, blommor, kläder m.m.

2:a söndagen i Advent 9/12, 11-17
3:e söndagen i Advent 16/12, 11-17

OBS! Öppettiderna kan variera.
Se hemsidan www.122:an.com

Välkomna!
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En liten sammanställning
av året som gått
Under året som gått har vi haft dressyrträning för Ingrid Eriksson och
hopp och markarbetsträning för Pia
Skanhed. Till dessa träningar kommer både ryttare som är medlemmar och icke medlemmar. Nytt för i höst är att Katarina
Torstensson kommer att ha hoppträning. Under hösten
har klubben även haft löshoppning som Jennie Sandman
hjälpt till med. Löshoppning är när man gör upp en bana
i ridhuset som hästen får hoppa utan ryttare på ryggen.
Hästarna brukar tycka det är jätteroligt.
I mars månad hade vi en kurs i två delar ”Lär Känna din Häst”.
Vi hade en föreläsare som heter Susanne Karlsson och som
är equiterapeut. Hon behandlar hästar med störningar från
rörelseapparaten och berättade om varför det är viktigt att träna
sin häst på rätt sätt och hur muskler, skelett och leder fungerar.
Under andra delen berättade veterinär Jennie Sandman om hur
man skall känna igenom sin häst för att veta om det är något
som inte stämmer. Deltagarna tränade även på att lägga om
sår och ta feber.

Linda Strand och Accapella.
Foto Susanne Gustafsson

Under våren hade vi tre dressyrtävlingar och även i år blev
vi tillfrågade om vi kunde ordna en klass i allsvenskan vilket
vi självklart tackade ja till. Tävlingsryttarna kommer från de
närliggande länen men även från Skåne, Östergötland och
Jönköpings län vilket vi tycker är roligt. Extra roligt var det när
en av våra hemmaryttare Linda Strand vinner sin första Prix St
George på Sparbanken Eken dressyren som vi ordnade den 10
juni. Hon red sin eget uppfödda häst Accapella.
Nationaldagen den 6 juni hade vi ponnyridning och även på
Skördefesten fanns vi på plats med ponnyridning.
Tobbe Larsson och Nicke känd från Ponnyakuten SVT var hos
oss den 5 maj och visade upp frihetsdressyr tillsammans med 3
av sina hästar. Ponnyakuten var ett TV-program dit ryttare fick
komma på träningsläger med sin häst för att få hjälp med att
lösa problem som ibland kan uppstå mellan häst och ryttare.
Vi hade strax över hundra betalande gäster både vuxna och
barn. Frihetsdressyr innebär att häst och ryttare kommunicerar
med varandra från marken utan sadel och träns. Tobbe och
kompani hade med sig tre hästar som visade upp sig.

Tobbe Larsson med häst.

Foto Instagram

Vi har flera duktiga ryttare som under året varit ute på många
tävlingar både hopp och dressyr. Tack för att ni visar att Långasjö Hästsportklubb finns och vi hoppas att ni vill fortsätta
att tävla för oss.
Till slut vill vi önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt år.
Styrelsen LHSK genom Susanne Gustafsson.

Nu är det dags att betala medlemsavgiften 2019
till Långasjö Sockens Hembygdsförening
75 kr till Bg 5454-8680 eller Swish 1235559547
(Medlemmar går in fritt på Klasatorpet)
Skriv namn, post- och e-postadress
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Hus och lägenheter i
Långasjö
RiksMäklaren
072-312 37 37
1 ½ plans villa, 9 rok
Kyrkvägen 29
965 000 kr
Emmaboda Fastighetsförmedling
0471-337 60
1 plans villa, 4 rok
Kyrkvägen 4
695 000 kr
1 ½ plans villa, 5 rok
Plaggebo 120
995 000 kr

Gamla sedlar kan
bli till nytta!
Riksbanken löser fortfarande in gamla sedlar mot
en avgift om 100 kr per
tillfälle.

Vill du skänka dina gamla sedlar till
Världens Barn kan du lämna dem till
Röda Korset, Kupan, i Emmaboda.
Vi skickar dem till Stockholm för
inlösen tillsammans med andra gamla
sedlar från hela landet. Så blir de till
nytta där behoven finns.
Röda Korset / Sölve Hjalmarsson
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Trygghetsvandring i
Långasjö

Det är höga hastigheter på Kyrkvägen i Långasjö. Redan
hösten 2009 gjordes en mätning som visade att mer än 50
% av fordonen överskred tillåten hastighet. Sockenrådet
och Föräldrastyrelsen skrev till Kommunen och Trafikverket. Men ingenting hände.
En ny mätning i maj 2018 utanför skolan visade att genomsnittshastigheten är runt 56 km i timmen. Ett fordon körde
i 95 km/h klockan 7.30 en skolmorgon. Karin Arnell, som
är ordförande i Föräldrastyrelsen, hade sammanställt en lista
över alla skrivelser, hastighetsmätningar och förslag de senaste
tio åren.
Efter ett medborgarförslag från Linda Ursjö genomfördes en
Trygghetsvandring i Långasjö den 24 oktober. En trygghetsvandring innebär att ortsbor, polis, kommunala tjänstepersoner
och politiker träffas på plats, i vårt fall Långasjö kyrkby. På ort
och ställe kan man diskutera brister och möjligheter i den lokala
miljön, för att åstadkomma förbättringar.
Säkerhetssamordnaren i kommunen, Niclas Karlsson, inbjöd.
Fjorton ortsbor i olika åldrar mötte upp. Några kom från
byarna i norr och söder. Från kommunen deltog kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, chefen för Tekniska
förvaltningen, räddningschefen, förvaltningsekonomen på
Bildningsförvaltningen, rektorn för Långasjö skola, kommunpolisen och två polisvolontärer. Niclas Karlsson ledde
trygghetsvandringen.
Med start vid Kyrkvägen 38, som numera kallas ”Träskon” (de
flesta säger fortfarande Allégården), vandrade vi till Lanthandeln. Där noterades att belysningen vid infart och parkering
var bristfällig. På cykelvägen genom byn saknas belysning i
stora delar. Vi påpekade också att en del av cykelvägen går
genom betesmark som tidvis är inhägnad under sommaren.
Vi påminde också om cykelvägen från Strängsmåla, som finns
i kommunens översiktsplan, men inte i verkligheten. Verkligheten innebär att skolbarnen, som inte har rätt till skolskjuts,
måste samsas med tung trafik. Hastigheten som gäller på
sträckan är 70 km/h. Sockenrådets har flera gånger aktualiserat
problemet, men Kommunen har hänvisat till Trafikverket och
Trafikverket till Kommunen.

Linda Ursjö och Karin Arnell arbetar för ett tryggare Långasjö.
Foto: Sölve Hjalmarsson

bra att sänka hastigheten genom resten av tätbebyggelsen till
40 km/h, menade många.
Ann-Helen Alexandersson gjorde trygghetsvandringen i rullstol. Hon visade att det för rullstolsburna är omöjligt att ta sig
in i Sockenstugan och Biblioteket på egen hand. Trottoarkanten
är för hög. Det gäller även på Kyrkvägen vid affären.
Niclas Karlsson sammanställde alla synpunkter som kom fram
under trygghetsvandringen. Och hoppet tändes att detta skall
leda till konkreta åtgärder.
Nästa morgon kördes buss 134 med hög fart genom Långasjö
klockan 7.55 utan att sakta ned på 30-sträckan.
Sölve Hjalmarsson, ögonvittne.

På skolans utegård upptäcktes många brister. De flesta lekredskap, t.ex. hus och rutschkanor, är i mycket dåligt skick och
det är en stor sten i pulkabacken. Flera lekredskap har plockats
bort eller stängts av de senaste åren utan att ersättas av nya.
Dessutom saknas belysning på baksidan mot hembygdsstugan.
Också belysningen på skolgårdens framsida är bristfällig.
Här informerades om att kommunen skulle sätta upp ett
bättre stängsel utefter vägen mot skolgården. Det arbetet har
sedan utförts.
Kyrkans parkering, som används av skolans personal, har dålig
belysning, ett orosmoment för personalen när de jobbar sent.
Så kom vi till frågan om hastighetsbegränsning. Sedan biblioteket flyttats till Sockenstugan måste skolbarnen förflytta sig över
den trafikerade vägen för att låna böcker. Önskemålet att sänka
högsta tillåtna hastighet till 30 km/h från gamla brandstationen
till Lanthandeln skall framföras till Trafikverket. Det skulle vara

Johan och Simon monterar staket för skolgården med Tekla och Ella
som kontrollanter.
Foto: Sölve Hjalmarsson
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Träskoloppet
Höstens efterlängtade Träskolopp gick av stapel torsdagen den
6 september. Det var fjärde året
som Långasjö GoIF bjöd in till
löparfest nere på Idrottsplatsen.
100 barn fyllda av förväntan startade i kvällens lopp. Helt
fantastiskt! Även publiken var stor. De yngsta löparna var först
ut. Många hade sina föräldrar med sig under hela loppet för
att heja på den drygt 1 km långa rundan. Därefter var de äldre
barnen taggade för en insats på 2 km. Rundan på 5 km flätade
samman de båda barnloppen samt en njutbar sträcka runt sjön.
Alla deltar utifrån egen förmåga. Det är gemenskapen att göra
något pulshöjande tillsammans som är det centrala. Vid mål
väntade belöning i form av tablettask till barnen, korv med
bröd och dricka till alla. Även en välförtjänt medalj som delades
ut senare. Den 5 september 2019 är det ett nytt Träskolopp
i Långasjö. Är du riktigt snabb och passerar mållinjen först i
ditt lopp är det du som får den lilla träskon att ta med hem.
Vi ses då!

Tilda Franzen var lycklig vinnare på 1 km.

Text: Camilla Lennartsson
Långasjö GoIF
Foto: Tanja Muatova

Hampus Helmersson var väldigt glad och stolt
över att komma först i mål på 2 km.

Glädjen syns i både ögon och ben vid starten på 1 km.

2 km löparna är djupt fokuserade.

Tobias Johansson missade starten men kom
ändå först i mål på 5 km.
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Skördefest i Långasjö 2018
Du som var en av de kanske 4 000, som besökte Skördefesten i Långasjö 6 oktober 2018, kan själv vittna om vilken
fantastisk dag det blev. Men för alla er som inte kunde
närvara, vill vi försöka förmedla lite av den glada och
positiva stämning som rådde under festen. Som en extra
hyllning till bygdens folk och företagsamhet, passade solen på att lysa och bjuda på en underbar brittsommardag.

Sockenrådet

- Det här gör sig inte självt, kommenterade en besökare. Och
det måste man instämma i. Det skulle inte bli någon Skördefest, om inte Sockenrådets styrelse lade ner så mycket energi
och förberedelser. Det är de som engagerar knallar, ordnar
utställningar, försäkrar sig om serveringar och aktiviteter.
Egentligen börjar planerandet av Skördefesten omedelbart
efter den skördefest som just hållits. Då har man nämligen
utvärdering av dagen, noterar och dokumenterar. Nästa år vet
man vad som ska förbättras, man vet vilka arrangörer som
ska tillfrågas, mm. Under sensommaren och hösten planeras
den nya Skördefesten. Messinger går varm styrelseledamöterna emellan när Skördefesten närmar sig. Sockenrådet är en
förening som inte åtnjuter bidrag från kommunen. Det som
kommunen erbjuder är öronmärkta pengar till Träskoposten
och Nattvakten, vilka båda sorterar under Sockenrådet. Det
betyder att vårt kära Sockenråd måste försöka få lite inkomster,
för att få ruljansen att gå runt. Ett sätt är att sälja nypressad
äppelmust av skänkta äpplen och egentillverkade fågelholkar
och fladdermusholkar. Ett annat att anordna ett 1000-lotters
lotteri med fina skänkta vinster.

Profil

På Sockenrådets inrådan håller också Skördefesten en viss
hållbarhetsprofil. Inget krimskrams. Inga plastgrejer. Inget
marknadsgodis ens! Men gärna hantverk, närodlat, kreativt,
återvunnet, second hand, matnyttigt. Festen ackompanjerades
av det dämpade dunket från det ambulerande äppelmusteriet,
där man fick lämna in sina egna äpplen och få ut dem i andra
änden som must i en baginbox.

Företagsamheten

"Näringsliv i Emmaboda" hyllade evenemanget på facebook
dagen efter festen. "Succé för Skördefesten i Långasjö, en eloge
till Sockenrådet för detta högkvalitativa evenemang".

Folk från när och fjärran.

Och visst fanns de där mellan halmbalar och lövruskor - bygdens företagare - och erbjöd sina produkter. Lammskinn och
ull, smideskonst, träslöjd, snickerier, bröd, honung, grönsaker,
sytt och stickat, vävt och tovat, trasmattor, keramik, luffarslöjd
och ostar, staket och grönsaker, havrekärvar, kransar, möbler
och korvar. De allra flesta kommer från närområdet. Bara
Långasjö socken hyser mer än 100 företag, varav hälften är
knutna till jordbruk och skogsbruk och den andra hälften står
för annan uppfinningsrikedom och kreativitet. Så trevligt att
man kan visa upp sig en solig höstdag och få god avsättning
för sina varor! I år deltog c:a 80 "knallar".

Aktiviteter

Det är inte bara kommers. Det är aktiviteter också. Föräldrastyrelsen hade ordnat hoppborg, man kunde rida på Hästsportklubbens ponnyhästar, åka häst och vagn med Roland
Fransson eller brandbil med Långasjö Brandvärn, få en fin
ansiktsmålning av Tanja Muratova eller massage hos Inger
Bark-Lagergren.

Matserveringar

Ingen behövde gå hungrig från skördefesten. Man kunde välja
mellan kroppkakor, pizza, asiatiskt, grillat, smörgåsar, ostkaka,
kaffe på flera ställen, magnifikt fika på Magnifiket. Detta år
hann man lätt fika två gånger, eftersom konserten i kyrkan
senarelagts en timme.

Världens Barn

Detta år sammanföll Skördefesten med finalen för Världens
Barninsamlingen. Så fick man på Skördefesten möjlighet att
lägga en sista slant till hjälp åt världens barn. Tekla Gunnarsson
bidrog med årets överraskning. Hon tog med sig en kanin, som
man fick klappa, om man la en slant till Världens Barn. Det
kostade 1 kr/klappen. Någon betalade 200 kr! För säkerhets
skull hade Tekla med sig en extrakanin, om den ordinarie skulle
bli utmattad! Hela summan blev drygt 1200 kr i bössan och
kanske lika mycket på swish! Vilken grej!

Geijer Skogs sockengåva

Tekla erbjöd kaninklappning till förmån för Världens Barn.
Foto: Sölve Hjalmarsson

En årlig tradition, med ett visst inslag av spänning, är utdelandet
av Geijer Skogs sockengåva till minne av makarna Elofsson. I
år tillföll gåvorna Galleri Garvaregården och Ingemundebos
Byalagsförening. Denna gåva avser att uppmuntra olika projekt
i Långasjö socken. Galleriet får på detta vis hjälp att förbättra
sina lokaler. Ingemundebos Byalag får en grundplåt till att
trycka upp sin 280 sidor tjocka bok om Ingemundebo.
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Magnifiket

Kyrkans Café i Sockenstugan lockar många fikasugna. Magnifiket är nämligen känt för sina fantastiska hemgjorda bakverk.
Äppelkakor och kladdkakor trängs med mazariner och småkakor, bullar och tårtor, kringlor med smör och ost, mjuka kakor,
allergivänliga varianter. Plocka från det stora utbudet och betala
per styck. Hela behållningen går till skolbarn på Filippinerna.
Detta år fikade vi för omkring 20 000 kr.

Konsert

Dagen avslutades med konsert i en fullsatt kyrka. T.o.m.
extrastolar fick tas i bruk. Peter Rudenborg och Britta Mård
framförde Björn- och Bennylåtar med känsla och finess. Efter
sista låten: "Guldet blev till sand", reste sig publiken för att
visa sin uppskattning. Vid konserten i kyrkan togs kollekt till
Världens Barn. Den uppgick till 5 949 kr.

Unga besökare.

Sockenrådets styrelse

Tacka dem som tackas bör! Sockenrådets styrelse består av
följande mycket aktiva ledamöter:
Jonas Holmqvist, Johanna Chytraeus, Johanna Arvidsson-Sjögren, Sölve Hjalmarsson, Sanna Johansson, Anders Einarsson,
Matilda Hällström, Britt-Marie Fransson, Lisa Hansson, Jonas
Johansson, Tobias Arnell. Tack för en fantastisk skördefest!
Text: Annika Hjalmarsson
Foto: Jan-Erik Fransson
Årets äpplen omvandlas till must.

Barnvagnar från årets utställning.
Foto: Johanna Arvidsson Sjögren

En av alla knallar.

Familjen Krus från Göteborg.

Blommor, frukt och grönsaker från Växthuset.
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Julbocken i Långasjö
Många av oss har en halmbock att sätta fram vid jul.
Gävleborna bygger en av enorma mått, bara för att få
den uppeldad (oftast). Man kan fråga sig vilken symbolisk betydelse julbocken har i vårt julfirande. Är den ett
tack för skörden - halmbocken? En symbol för djävulen
- bockfoten? En mytologisk figur från nordisk asatro
- Tors bockar? En romersk satyr? En ondskefull figur
eller en harmlös leksak? I boken "Julbocken i folktro och
jultradition" går Karin Schager till botten med företeelsen julbocken. Här tänkte vi redovisa lite om julbockens
framfart i Långasjö. Här har nämligen julbocken, under
en lång tidsperiod, årligen besökt församlingens julfest
i Sockenstugan. Hur fick julbocken denna hedersamma
roll i församlingens julfirande? Men först lite bakgrund.

Julgumman i Prästgården

Helena Thelin berättar: På 50-talet, i min barndom, gick nästan
alla barn i söndagsskola. Så var det även i Långasjö församling.
Varannan söndag 9.30 samlades vi i kyrkan. Vi satte oss i första
och andra bänken där vi trängde oss in tätt, tätt som jag minns.
Det var prästen som ledde undervisningen. Han höll sig strikt
till söndagens texter. Varje barn skulle ha med sig en psalmbok
hemifrån. Vi sjöng psalmer och bad söndagens kollektbön.
Trettondag afton inbjöds vi till julfest. Det var en härlig tillställning! Offentliga julfester var inte så vanliga på den tiden. Men
då sattes prästfamiljens julgran in i konfirmandsalen, (som låg
i prästgården), det dukades långbord med saft och lussekatter
och pepparkaka. Ett julspel uppfördes och sist stängdes dörren
och alla barnen väntade med spänning på vad som skulle hända:
Det bankade plötsligt på dörren och in kommer julgumman!
Klädd i gråa kläder och med en fullastad kälke. - ”Så roligt
att här finns så många barn!” sa julgumman och delade ut
godispåsar.
Jultomten gjorde sig inte besvär i Långasjö prästgård. Han
uppfattades som en dålig kopia av hustomten som absolut inte
ägnade sig åt goda gärningar, snarare ställde han till förtret för
husfolket. Jultomten i sin nuvarande skepnad med vitt skägg
och röd luva importerades från USA under 1800-talet och
även om julfesterna i Långasjö prästgård förekom ett halvsekel
senare betraktades jultomten som en tvivelaktig figur, skapad
i kommersiellt syfte.

Julbocken

Vid sekelskiftet skrev Alice Tegnér ”En jul när mor var liten”,
som handlar om den tid då julbocken var vanligare än jultomten
på många håll i Sverige. Sången beskriver hur julbocken en jul
kom och gav paket: ”en docka till mor, som då var barn och
blev rädd då bocken hoppade, och en trumma och en trumpet
till mors bror.” Julbock eller jultomte - båda har sitt ursprung i
urgammal folktro och har ingenting med den kristna julen att
göra. Men julklapparna som vi ger varandra har sitt ursprung
i Jesusbarnet som fick presenter av de tre vise männen i Betlehem. Och även om jag får min klapp från tomten eller bocken
så brukar den gode givarens namn stå på paketet - och det är
ju huvudsaken! Så långt Helena Thelin.

Ruth och Ivar som tomten och bocken i Långasjö Sockenstuga 2008.
Kalmar Läns Tidning 2008. Foto: Anders Marell.

Julbocken i Sockenstugan

När nya skolan byggts och Sockenstugan blivit församlingshem, hölls barnens julfest där i stället för i prästgården. Samma
innehåll med julspel, julgransdans och godispåsar, men vem
delade då ut påsarna? Snart nog var tiden mogen för både
tomten och bocken att göra entré. Vid det här laget hette
prästparet Johan och Helena Thelin. Det var Ivar och Ruth
Elofsson som tilldelades det hedersamma uppdraget att, som
tomte och julbock, dela ut julpåsar på julfesten. Till bockens
förklädnad tillverkade Ruth och Helena ett bockhuvud av
ett gammalt byxben, Ruths vintermössa och en blomkorg.
På kroppen hade bocken en gammal päls. Denna utrustning
används än idag - den är säkert minst 40 år.

En busig bock

Ruth och Ivar byttes vid att vara tomte och bock. År efter år
följdes de åt i denna syssla. Deras egna barnbarn diskuterade
efteråt vem som var vem. - Farmor kan inte ha varit bocken,
för hon gör aldrig på det viset! hävdade Elina, som sett bocken
buffa på julgranen. Men det var farmor. När man tänker på
Ruth och Ivar som tomten och bocken, faller legenden om
Sankt Nicolaus och hans ondskefulla bock platt till marken.
Visserligen var Långasjöbocken lite bångstyrig och busade
med julgranen, men någon representant för ondskan var den
inte! 2008 gick Ivar och Ruth i pension från sina sysslor som
tomte och bock, men traditionen fortsätter! Kläderna och
släden finns i Sockenstugan och olika kandidater ikläder sig
rollerna varje julfest.

Julbocken och framtiden

Långasjöbocken går med högburet huvud in i framtiden. Hans
uppgift är att förmedla julglädje till långasjöbarnen. Tomten är
hans trogne följeslagare. Samtidigt uppförs varje år ett julspel
i kyrkan med gestaltning av julevangeliet om Jesu födelse.
Kyrkan är mån om att sprida evangeliet, men är också en
traditionsbärare av stora mått. Vi kan blanda Jesus med dans,
lekar, bockar och tomtar. Ingen fara - starkast vinner.
Annika Hjalmarsson/Ruth Elofsson/Helena Thelin
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Folktro
Om man vill utforska ämnet folktro så har biblioteket en
hel del att erbjuda!
Särskilt på barnavdelningen där det finns gott om sagoväsen som gömmer sig mellan boksidorna i väntan på
att bli upptäckta…
Det finns givetvis äldre sagoböcker
att låna, t.ex. av bröderna Grimm,
Elsa Beskow, John Bauer och Tusen och en natt. Men även dagens
barnboksförfattare intresserar sig för
folktro. Dessa berättelser utspelar sig
oftast i nutida miljö. Monsteragent
Nelly Rapp möter t.ex. varulvar
och vättar, men också vampyrer och
sjöodjur. Av Martin Widmark och
Christina Alvner.
I Trolldom i gamla stan upptäcker
den föräldralöse Jack att han har en
magisk förmåga, och att det finns
mycket som är farligt i Stockholm.
Varje bok handlar om en ny del av
huvudstaden och ett särskilt väsen
som Jack måste akta sig för. Och kan
det vara så att hans föräldrar finns i
livet någonstans? Av Martin Olczak/
Anna Sandler.
Om man går vidare till barnböcker med lite mer text hittar
man färre tomtar och troll men desto fler spöken. Ett vanligt
tema bland böckerna med övernaturliga inslag är det hemsökta
huset. Om barn som flyttar till äldre hus för att sedan upptäcka
att det finns hemligheter där... T.ex. Skuggan i väggen av
Kerstin Lundberg Hahn.
Serien Pax utspelar sig i Mariefred och där börjar onda krafter
att vakna till liv. Under kyrkan finns ett hemligt och magiskt
bibliotek som dessa krafter vill ta över. Syskonen Alrik och
Viggo måste kämpa mot rysliga väsen som mylingen och
maran. Av Åsa Larsson/Ingela Korsell/Henrik Jonsson.

På barnavdelningen finns många faktaböcker om sagoväsen,
som jag tror kan uppskattas av både barn och vuxna. Där finns
böcker av folklivsforskaren Ebbe Schön som skrivit mycket
om folktro.
I Bestar : möt myternas djur och Väsen i vår tid får man
stifta bekantskap med sagoväsen från olika delar av världen,
ofta av det mer skrämmande slaget. Av Tor och Jan Jäger.
Illustratören Johan Egerkrans har
tecknat både nordiska väsen och
nordiska gudar. Nordisk mytologi
är förresten ett ämne som även har
inspirerat utländska författare. Den
amerikanska författaren Neil Gaiman
har i år gett ut sina tolkningar av de
gamla gudasagorna. Nordiska myter
- från Yggdrasil till Ragnarök. Den
riktar sig till ungdomar och vuxna.
Nu börjar det närma sig jul, en högtid som är som gjord för
att kura ihop sig i soffan och läsa. På biblioteket finns både
nya och gamla julböcker. Viktor Rydbergs Tomten såväl
som Cirkusdeckarna och julbocksmysteriet av Dan Höjer.
Inför temat Tomtar och troll funderade jag på om båda dessa väsen har
varit med i samma berättelse, och upptäckte att det finns en lättläst bok om
detta! Anna Hanssons Småtomtar
och troll i serien Monsterhotellet.
Hotellets ägare råkar boka in både
Trollmor med de elva barnen och
småtomtarna. Problemet är att de inte
står ut med varandra…
Till sist vill jag passa på att tipsa om årets
stora nyhet i lokalsamlingen nämligen
Jens Liljestrands Mannen i skogen.
Det är den första heltäckande biografin
om Vilhelm Moberg och den har fått
bra recensioner.

Marie Hinderyd
bibliotekarie
på Långasjö och Vissefjärda bibliotek
Långasjö bibliotek är öppet på tisdagar 14.30-18.30.
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Sankt Nikolaus - Santa
Claus - tomten
Våra nyvunna vänner från fjärran länder betraktar roat
vårt julfirande. Julgran har man sett. Jesu födelse vet man
om. Både muslimer och kristna räknar med Jesus (Isa) i
sin bekännelse. Fast på lite olika sätt. De där rödklädda
krabaterna - vad har de för betydelse? Det förlösande ordet
är "Santa". - Ja, Santa känner man igen. Snäll farbror.
Delar ut presenter.
"Santa" betyder sankta. Är tomten sankt - helig? Ja, en
variant av tomten hör hemma i den kristna traditionen. Den
berättelsen handlar om biskop Nikolaus i staden Myra. Tyvärr
blev jag medveten om detta ganska sent i livet. Tänk, så många
gånger jag ställt mig avvisande till att tomtar skulle få vara med
i Luciatåget i kyrkan. Lucia – ett helgon – tillsammans med
små hedniska tomtenissar? Inte i kyrkan i alla fall.
Så tänkte jag. Tills det gick upp för mig, att en del av tomtekulturen finns att söka bland helgonens skara. Tomten är också
ett helgon! Det var när Sofia Thelin (se Träskoposten nr 3–18)
gjorde en musikal, som hon kallade: "Den helige tomten från
Myra". Nu har jag t o m varit i Myra i Turkiet och med egna
ögon sett hans grav. Det var vintern 2014. Myra heter numera
Demre.
I Turkiet finns alltså staden Demre/Myra och därifrån
utgår berättelserna om den helige Nikolaus. Det var där han
verkade som biskop, där finns hans grav och där finns minnesmärken över honom. Legenden om honom har vandrat upp
genom Europa och landat i Amerika. En annan väg går via
Ryssland och Gotland. I Amerika kallas han Santa Claus. Det
känner alla igen. Hos oss förefaller Santa ha korsats med våra
tomtenissar och blivit en fullvuxen tomtefar. Här följer ett sammandrag av legenden om den helige biskopen från Myra. Och
vi kan se att det finns en del paralleller till vår egen tomtefar.

St Nicolaus, staty utanför St Nicolauskyrkan.
Foto: Sölve Hjalmarsson

I staden Myra fanns på 300-talet en biskop vid namn Nikolaus. Om honom berättas, att han i sin ungdom räddade en
utblottad man från att tvingas sälja sina tre döttrar till en bordell. Mannen hade nämligen inte råd att gifta bort dem. Den
unge Nikolaus kastade hemligen om natten in en påse med
guld genom fönstret, till den äldsta dotterns hemgift. Sedan
gjorde han så i tur och ordning med de andra två döttrarna.
Tre guldpåsar har genom denna legend blivit ett vanligt kännetecken för Nikolaus.

Nutida St Nicolaus utanför presentshopen i
Demre.
Foto: Annika Hjalmarsson

I legenden kan vi ana ett samband med våra julklappar.
När seden med julklappar togs upp i Europa, förekom det
att man i hemlighet kastade in en present genom dörren hos
grannen. Man kunde också klappa på dörren, som ett tecken
på att något hände. Därav julklapp?

St Nicolauskyrkan i Demre.
Foto: Sölve Hjalmarsson

Ibland framställs Nikolaus tillsammans med en getabock, som
han håller bunden i ett rep. Bilden tolkas som om den helige
mannen håller djävulen (bocken) bunden och därmed hindrar
mycket djävulskap.
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Änkan och Gradiva
Nikolaus var också skolpojkarnas beskyddare. Enligt
legenden skulle denne biskop ha uppväckt tre skolpojkar, som
mördats av en girig värdshusvärd. På Nikolausdagen den 6
december uppfördes dramatiseringar av Nikolaus´ mirakler,
ett spektakel som med tiden allt mer spårade ur och slutade i
rena fylleslaget. Reformatorn Martin Luther tog itu med dessa
olater och ville sätta fokus på det lilla Jesusbarnet i stället. Så
fick Sankt Nikolaus en mer undanskymd roll i kyrkans tradition.
Nikolaus blev helgonförklarad efter sin död och han dyrkades bl a som de sjöfarandes beskyddare. Det torde vara
i den egenskapen berättelserna om honom nådde Gotland
från Ryssland. Det är också på Gotland som Nikolauskulten i
vårt land hållits vid liv ända in i modern tid. Där var det länge
brukligt att barnen höll "Niklasgutt" den 6 december. Man
satte då sina kängor på bordet och en stor gubbe i stickad luva
kom och fyllde kängorna med gott.
Vi kan fundera på vårt eget julfirande. Vad har vi för traditioner som påminner oss om Sankt Nikolaus? Vi har den
reslige tomtefar, luvan (biskopsmössan), bocken (djävulen!?),
godispåsar, julstrumpor, julklappar. På ett mirakulöst sätt har

Tomtefar i Rovaniemi.

Foto: santaclausvillage.info

han gått ihop med våra små grå nissar, startat leksaksfabrik,
skaffat renar och sitter på varuhus och tar emot önskelistor. Det
är lite kul att fundera över varifrån våra traditioner kommer.
Det är inte alltid så enkelspårigt.
Förresten – bor inte tomten i Rovaniemi? Varför åker folk
från hela världen till Rovaniemi i finska lappmarken för att
träffa tomten? Förklara det, den som kan. Det är väl så med
folktro och sägner – de vandrar hit och dit. Om Finland vill
göra anspråk på tomtefar, så må det vara hänt. I Rovaniemi
finns sedan 1985 en temapark med "snö och renar, hänförande
omgivning, tomtens officiella kontor" och mycket mera. Tro´t
den som vill.
Annika Hjalmarsson
Källor:
St Nicolas Church Myra, broschyr
Julbocken i folktro och jultradition. Karin Schager
santaclausvillage.info

I Träskopostens förra nummer kunde vi läsa en artikel av
Bo Bergstrand, där han hittar inspirationen till Elisabeth
Bergstrand-Poulsens målning ”Änkan” i en antik relief
som kallas ”Gradiva”. Det är en intressant upptäckt och
jämförelse han gör och ännu en hänvisning till att Elisabeths konst bör ses i ett större sammanhang.
Vi vet att hon har sett och studerat skulpturer i Rom, i Florens
och i Neapel på sina stipendievistelser efter akademitiden.
Och att hon tyckte mycket om den antika konsten, vilken hon
tillsamman med maken Axel Poulsen har njutit av att åter se
på flera resor till Italien och Grekland.
I sitt eget skapande blev hon inspirerad av olika källor, hon
kände sin konsthistoria och också en hel del av samtidskonsten. Hennes mål var dock att hitta sitt helt eget sätt att måla
på, gestalta det som ”ingen annan har sett så klart” som hon
själv. Och då talar hon om bondesamhällets människor i arbete
och fest.
Om hon nu såg ”Gradiva”-reliefen – och medvetet eller omedvetet blev inspirerad av den? Vi vet inte – men om vi utgår
ifrån den tanken, så skulle jag vilja fokusera på att jämföra de
två bilderna. ”Gradiva” är troligen en gestaltning av ”daggens
gudinna” i den grekiska mytologin. Hennes ungdom refererar
till den tidiga dagtimmen. Hennes fina sätt att lyfta foten och
klänningen beror på att hon går över ängen som är fuktig av
daggdropparna. Rörelsen i kroppen berättar om det osynliga:
daggen.
Elisabeths änka är mera av jordiska natur, hon lyfter klänningen
säkert för att hon inte vill bli smutsig av vägens damm. Hennes
rörelse berättar om det som är osynlig på bilden: den dammiga
eller slaskiga vägen, och samtidigt ger bilden också uttryck för
hennes beslutsamhet att komma fram trots svårigheterna. Hon
går mot nya utmaningar, en ny början. Bredvid ”Gradiva”
uppenbarar hon sig som en småländsk ”dammets gudinna”, har
en kraft och värdighet i kroppshållningen, som utmärker henne.
I likheten och i skillnaden mellan de två konstverken kan
man erkänna Elisabeths målsättning, att visa just den enkla
människans värdighet och skönhet. Och att hon skapade en
förbindelse mellan ”högkultur” och ”folkets sfär”, det antika
Grekland och småländska Långasjö.
Jag tackar Bo Bergstrand för att han har hittat denna parallell!
Det är på sin plats att berätta om det. Betraktaren kan alltid
upptäcka något mera när man fördjupar sig i ett måleri. Just
nu förekommer det mig, när jag tittar på ”änkan” bredvid
”Gradiva”, att det är iögonfallande att psalmboken eller bibeln
plötsligt blir så tydlig, betonad, viktig. Man skulle kunna tro
att där gömmer sig en bekännelse till den kristna tron, den
”självklara grunden”, som Elisabeth uppfattade det.
För mig betyder Bos upptäckt att jag förstår Elisabeths konst
ännu lite bättre. Du skall ha stort tack för att du delar dina
tankar med oss andra!
Melsene Laux
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Pojken som älskade
tystnaden
Niklas Jonsson gillade sin familj. Ibland gjorde de saker
ihop. Mamma och han brukade hitta på sagor som de
fnissande satte ihop och när pappa hade tid gick de till
ishallen och åkte skridskor. Det hände att Niklas fick vara
med sina storasyskon också. Det var nästan det bästa
av allt, att få sitta inne på syskonens rum, titta på deras
grejer, och prata.
Däremot tyckte inte Niklas Jonsson om oljud. Tyvärr
var det fullt med apparater som lät på Lingonvägen 2.
Teveapparater stod på, musikanläggningar spelade, telefoner ringde, dataspel smattrade, mikrovågsugnar pep,
hushållsmaskiner surrade… Förutom att det var jobbigt
med allt oväsen hade Niklas börjat tycka att familjen
varken såg eller hörde honom för alla dessa apparater
som de var så upptagna med.
En dag strax innan jul var Niklas och hans pappa i ishallen.
Precis när han tog sitt livs första skridskoskär baklänges hördes
en gäll signal. Ska verkligen en telefon få ringa i det ögonblicket?? Det tyckte inte Niklas! Han tyckte att telefonsamtal borde
förbjudas i lagen när en pojke ska visa sin pappa att han lärt
sig åka skridskor både framåt och bakåt. För när Niklas stolt
tittade upp efter sin lyckade uppvisning stod hans pappa lutad
mot sargen, pratade i sin mobil och hade inte sett ett dugg!
Det var då som Niklas Jonsson beslöt sig för att göra något
åt saken. Han började med att gå hem till tant Greta för att
fundera. Greta var en urgammal tant som bodde i grannhuset
och Niklas brukade hälsa på henne när det var för mycket
oväsen hemma. Hos tant Greta var det tyst, där kunde man
tänka. Och så SÅG hon på honom när de pratade, inte på
någon flimrande skärm. Han berättade för henne vad som
hänt i ishallen och tant Greta nickade förstående medan hon
hällde upp hallonsaft.
– Jag begriper inte heller vad man ska ha alla de där apparaterna till, sa hon. Folk verkar som galna i dem nu för tiden!
– Men vad ska jag göra åt det? frågade Niklas och tog en
klunk saft.
– Tja, vore jag som du skulle jag försöka prata med dem, fråga
varför de jämt och samt måste ha på de där mackapärerna. Och
om det inte är alldeles nödvändigt så skulle jag be dem stänga
av ibland. För mackapärerna måtte väl i all sin dar gå att stänga
av? frågade tant Greta oroligt.
– Det är klart. Men om de inte lyssnar på mig då? frågade
Niklas missmodigt.
– Då skulle jag be tomten om hjälp, sa tant Greta och såg
finurlig ut. Det är ju snart jul!
– Äsch! sa Niklas och bet i en pepparkaka. Jag tror inte på
tomten!

Hustomten.

dörren var stängd. Han bestämde sig för att stiga upp och
försöka prata med sin familj.
Niklas började med sin syster Sanna. Hon var snart 12 år och
satt i vardagsrummet och zappade vilt mellan kanalerna.
– Hej, vad tittar du på?
– Schh! Sanna tog inte blicken från teven.
– Vad tittar du på! upprepade Niklas argt. Hon kunde väl
svara i alla fall!
– Svarta lögner, Falska drömmar och Olika världar! rabblade
systern irriterat.
– Oj, alltihop på en gång? frågade Niklas häpet. Går det?
– Går och går… Nu råkar programmen sändas samtidigt och
jag vill inte missa något!
– Men jag vill prata med dig! Kan du inte stänga av teven?
bad Niklas.
– Nu hörde jag ju inte vad hon sa bara för att du babblar hela
tiden! fräste Sanna argt.
– Förlåt! utbrast Niklas förskräckt. Får du inte veta hur det
går nu?
Sanna skrattade och kastade äntligen en blick på honom.
– Jodå lillbrorsan. Det här är dokusåpor så det är minst 300
avsnitt kvar. Och så kan jag kolla på play också. Gå och lägg
dig nu, du ser väl att jag är upptagen!
Niklas Jonsson traskade besviket iväg och knackade på hos sin
storebror. Han fick inget svar men kikade försiktigt in i alla fall.
– Jaså, är det du.
Fjortonårige Tobias släppte inte blicken från dataskärmen där
små monster for omkring. Niklas satte sig på sängen och tittade
på sin storebror som med jämna mellanrum tryckte på olika
knappar. Piip, piip, piip …
– Är det kul? frågade han efter en stund.
– Jäklar, nu störde du mig så att jag tappade koncentrationen.
Titta, game over! Jag som höll på att slå rekord!
– Förlåt, sa Niklas förskräckt igen. Var det sista chansen?
Vad hade han nu ställt till med? Men då skrattade Tobbe också.

På kvällen låg Niklas i sitt rum och funderade på tant Gretas
första råd. Runt omkring i huset hördes en massa oljud fastän

– Äsch, det är bara att köra en ny omgång. Stick i säng nu,
lillkillen!

Träskoposten nr 4 2018

Niklas Jonsson fortsatte sin promenad. Nu var han på väg mot
köket där husets andra TV-apparat stod. På vägen dit mötte
han sin pappa. Som vanligt hade han mobilen med sig. Niklas
beslöt sig för att köra hårt med en gång.
– Pappa, varför har du en mobiltelefon? Och varför går du
alltid omkring med den?
Pappa Håkan tittade förvånat ner på telefonen som om han
inte märkt att den vuxit fast i handen på honom.
– Vad menar du? Alla människor har ju en mobil …?
Då kunde inte Niklas låta bli att skratta.
– När JAG säger så där om någonting som JAG vill ha – då
brukar DU säga att det inte är något bra skäl! påpekade han.
Och nu vill jag faktiskt veta varför du har den!
– Därför att…
Pappa Håkan såg ut som om han aldrig tänkt på det förut.
– Ja, det är ju det här med Facebook och … Fast mest att folk
ringer på den, la han snabbt till.
– Det skulle de väl inte göra om du inte hade någon? sa Niklas
och rynkade pannan.
– Det har du förstås rätt i…
Pappa funderade en stund innan han lyste upp.
– Nu vet jag! sa han. För att jag inte ska missa något viktigt!
– Gjorde du det innan du skaffade den då?
– Njaä, inte vad jag vet.
– Då så! Vad är det för viktigt som du INTE har missat sen
du köpte den då?
– Jaa du…
Pappa Håkan tänkte och tänkte och så kom han på det.
– Till exempel när vi var på badstranden i somras, då ringde
min chef och ville att jag skulle jobba extra för de hade ont
om folk.
– Och om du inte hade haft mobilen på, vad hade hänt då?
frågade Niklas.
– Tja du… De hade väl fått klara sig utan mig, svarade pappa
Håkan förvirrat.
– Just det, sa Niklas triumferande. Och du hade kunnat vara
kvar på stranden och bada med mig! Pappa, jag vill inte att du
har på mobiltelefonen när du och jag…
Precis då ringde det på telefonen. Pappa Håkans högra hand for
automatiskt upp till örat medan han med den vänstra klappade
Niklas på huvudet.
– Kila i säng nu pojken min så vi får prata mer i morgon. Hallå?
Långsamt gick Niklas Jonsson in i köket där mamma Mirja
tittade på Aktuellt samtidigt som hon satte in julskinkan i
mikrovågsugnen och startade diskmaskinen.
– Hej mamma!
Niklas fick nästan ropa för att göra sig hörd.
– Va, är du uppe lille gubben?
Mamma tittade faktiskt på honom innan de började skjuta i
teven och hon vände blicken mot rutan igen.
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– Mamma, sa Niklas högt, det var så länge sedan vi hittade på
en saga. Kan vi inte göra det igen?
– Jo, fast inte just nu, lille gubben. Jag ser på nyheterna!
– Varför är det viktigare att se på nyheterna? frågade Niklas
trotsigt.
– Tja, för att få veta om det hänt något.
– Som vad då?
– Jaa … funderade mamma. Om det skulle ha blivit krig i
Sverige till exempel.
– Va? sa Niklas förvånat. Händer det ofta att det blir krig här?
Och skulle man inte märka det i så fall…?
– Jo, det är klart, skrattade mamma. Förresten blir det inte krig i
Sverige, det var bara ett dumt exempel! Oroa dig inte för det du!
Det sista sa hon samtidigt som mikrovågsugnen började pipa.
Niklas kom av sig just som han skulle förklara vad han egentligen oroade sig för. Nämligen alla apparater som gjorde att det
kändes som om han varken syntes eller hördes! Allt oljud som
gjorde att han fick ont i huvudet!
– Varför använder du mikron? frågade han i alla fall surt. Den
riktiga ugnen låter åtminstone inte!
– För att spara tid, svarade mamma med ryggen mot honom.
Seså lille gubben, i säng nu! Jag har bråttom!
– Vad ska du ha den till då? Tiden som du sparar?
Mamma Mirja hörde inte eftersom hon just då satte igång elvispen. Niklas Jonsson gav upp och traskade modlöst tillbaks
till sin säng. Alla hade visst någon apparat de hellre ägnade sig
åt än honom. Nu visste han i alla fall varför de där apparaterna
var så viktiga. Folk var rädda för att missa något. Fast vad och
varför begrep han fortfarande inte. Det verkade ju inte vara
något viktigt?
Och så skulle de spara tid. Fast vad de skulle ha den till, begrep
han inte heller. Till att jobba ännu mer? Få ännu mer bråttom?
Vara ännu mer upptagna…?
Efter sin tröstlösa vandring hade Niklas Jonsson mest lust
att gräva ner pappas mobiltelefon i trädgårdslandet, klippa av
sladdarna till teven och datorn, och spränga mikrovågsugnen i
luften. Fast det var nog ingen bra idé. Alla skulle bara bli arga
på honom. Och så kändes det lite farligt också. Nej, han måste
hitta på något annat. Tänk om han på något sätt kunde ta sig
in i de där apparaterna… Så att det var HONOM de såg när
de tryckte på startknappen. Men hur skulle det gå till?
Niklas Jonsson kom inte på något svar så innan han somnade
lydde han tant Gretas andra råd. Även om han kände sig dum
när han viskade ut i mörkret…
– Tomten, är du där …? Jag behöver din hjälp!
En stund senare vaknade en sexårig pojke av att någon skakade
honom. Niklas Jonsson slog upp ögonen och i nattlampans
sken skymtade han en liten grå gubbe med bistert ansiktsuttryck
och skägg ända ner till knäna. Han var knappt en tvärhand hög
och lätt som en fjäder. Niklas kände knappast någon tyngd
fastän gubben satt på hans bröstkorg.
– Är du vaken nu, pojkvasker!

18

Träskoposten nr 4 2018

– Vem är du? viskade Niklas. Och vad… gör du här?
– Jag är Tomten ser du väl! För övrigt var det du själv som
kallade på mig, har du redan glömt det!
– Jag tror inte på tomten, stammade Niklas.
– Nehej. Om inte du tror på mig så tror väl inte jag på dig!
Adjöss och god jul!
– Nej, vänta! Är du verkligen en tomte…?
– Ja unge herrn, jag är faktiskt hustomte här i huset, sa gubben
irriterat. Om du händelsevis vet vad en hustomte är?
– Ja, sa Niklas ivrigt, mormor har läst om hustomtar i gamla
sagoböcker! Fast jag trodde att de mest höll till på gårdar.
Bodde i hölador, pysslade om djuren, mjölkade kor och sånt…
– Du verkar inte ha hängt med din tid, fnös tomten. Det har
däremot vi tomtar tvingats göra! Hur många gårdar och hölador
och kossor finns det kvar nu för tiden tror du? Inte så att det
räcker till för alla hustomtar i alla fall. Nej du, vi har allt fått
flytta in till samhällena. Själv bor jag här i ditt rum.
– Gör du? sa Niklas häpet. Varför just i mitt rum? Och varför
har jag inte sett dig förut?
– För det första så brukar inte vi tomtar visa oss för människor,
i alla fall inte för såna som inte tror på oss! Då föredrar vi att
vara osynliga.
Gubben stirrade stint på Niklas som skamset böjde ner huvudet.
– För det andra så har jag valt ditt rum för att det är minst
oljud och maskiner här, fortsatte den lille gråskäggige figuren.
Vi tomtar är nämligen inte så förtjusta i sånt.
– Inte jag heller, sa Niklas ivrigt. Det var därför som jag…

”Hallå, hallå! Detta är ett nödrop! Niklas Jonsson anropar resten av familjen Jonsson! Hör ni mig? Ser ni mig?
Förstår ni att det är mig ni missar om ni inte stänger av
era apparater någon gång! Hallå, hallå!”
– Tror du på mig nu då? frågar tomten belåtet.
Det gör Niklas. Och som tack för hjälpen bjuder han den lille
gubben på julmust och nykokt skinka innan han stupar i säng
efter att ha svurit på tomtens skägg att aldrig, aldrig avslöja
för någon hur det hela har gått till. Det begriper han inte själv
förresten.

– Jag vet, unge man!
– Gör du? Hur kan du göra det?
– Vi tomtar vet allt, sa tomten och blinkade hemlighetsfullt
med ena ögat. Nej, nu måste vi sätta igång! Jag har nämligen
beslutat mig för att hjälpa dig. Och enda sättet är att koppla in
dig i maskinerna så att din familj äntligen reagerar.
– Men jag vet inte hur man gör!
– Men det vet jag, sa tomten nonchalant. Kom nu!
– Kan du sköta datorer och mobiltelefoner och sånt??
Niklas stirrade häpet på den lille grå gubben.
– Som sagt, det finns inte så många kor kvar att handmjölka
så vi tomtar har fått bli moderna och syssla med lite av varje.
Vidareutbilda oss kan man säga. Upp med dig nu så att vi kan
sätta igång! Modern teknik plus lite gammaldags tomtemagi –
det kommer att göra susen!
I flera timmar tassar en liten pyjamasklädd pojke och en ännu
mindre tomtegubbe runt i huset som äntligen är tyst och
sovande. Tomten talar om för Niklas vad han ska göra och
båda arbetar hårt, fixar och donar och trollar. Trolleriet är det
förstås tomten som står för. När Niklas frågar honom hur han
gör, svarar han bara strängt att det är en yrkeshemlighet och
fortsätter att dra sladdar, trycka på knappar, och läsa mystiska
ramsor. Till slut är allting klart. Meddelandet är inprogrammerat
på alla tänkbara sätt:

När Niklas Jonsson vaknade nästa dag, visade väckarklockan
redan tio på förmiddagen. Oj, vad länge han har sovit! Och
vad konstigt han har drömt… Eller var det ingen dröm? Han
såg sig omkring. Allt såg ut som vanligt. Inga spår av någon
tomtegubbe. Men varför var huset så tyst? Har alla gått ut och
lämnat honom ensam hemma?
Då hördes det plötsligt ljud utanför dörren. Hela familjen Jonsson kom in på en lång rad. Först pappa Håkan, sedan mamma
Mirja, efter henne Sanna och till sist Tobias. Som ett luciatåg,
tänkte Niklas och höll på att börja fnittra men han kom av sig
för alla såg så allvarliga ut. Lite högtidliga så där.
– Niklas, sa pappa och harklade sig som om han tänkte hålla
tal. Vi är här för att säga att vi fått ditt meddelande. För egen
del blev jag minst sagt förvånad när jag kollade mobilen i morse.
Jag visste inte att du kunde läsa in meddelanden på den! Var
har du lärt dig det?
– Det är en yrkeshemlighet, svarade Niklas hastigt.
– En yrkeshemlighet? Jaha, det blev man ju inte klokare av.
Hur som helst så har jag förstått vad du menar. Och jag lovar
att jag ska bli bättre på att stänga av telefonen. Framförallt när
vi åker skridskor eller pratar…
– Bra!
– Ja, själv höll jag på att svimma när jag satte på TV-nyheterna
i morse, fortsatte mamma, och Niklas Jonsson var förstanyhet!
Pojken som anropade sin familj… Hur i hela friden lyckades
du få TV att sända ditt meddelande?
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– Yrkeshemlighet, log Niklas.
– Ja, jag fattar då ingenting. Men du, lille gubben, förlåt att
jag varit så upptagen!
– För all del, sa Niklas nådigt. Bara vi börjar hitta på sagor igen!
– Jag lovar! Vi kan börja med ”Mysteriet med den försvunna
skinkan”…
– Jag för min del undrar hur sjutton du kunde lägga in dig själv
i mitt dataspel! avbröt Tobias till Niklas lättnad. Jag höll på att
smälla av när jag upptäckte att ett av monstren på skärmen var
du! Jävlars, jag kunde ju ha skjutit ner dig om du inte öppnat
munnen och jag hört ditt meddelande. Var har du lärt dig
datorer? Du kan ju mer än jag!
– Yrkeshemlighet, fnittrade Niklas.
– Ähh… Men du har rätt, sa Tobias motvilligt. Det har blitt
lite för mycket dataspel. Man fattar det när man håller på att
skjuta ner sin egen lillebrorsa.
– Bra! För du har bara en! sa Niklas kaxigt.
– Precis som jag, konstaterade Sanna. Och ingen dålig lillebrorsa utan en som lyckats få en roll i en dokusåpa! Det är väl
ingen idé att fråga hur det gick till?
– Yrkeshemlighet, storskrattade Niklas.
– Jag som alltid drömt om att få vara med i Olika världar! Och
så sätter man på teven och zappar plötsligt in sin lillebror som
spelar en kille som är trött på sin syster som bara tittar på dokusåpor… Okej, jag fattar! Men kunde du inte ha sagt något?!
– Ja, kunde du inte ha sagt något?! ekade hela familjen.
– Jag försökte, sa Niklas ilsket, men det var ingen av er som
lyssnade! Ni var så upptagna med att inte missa något så ni
missade hela mig! Det här var enda sättet!
– Om vi bara kunde begripa hur du burit dig åt, sa pappa och
såg bedjande på honom.
– Yrkeshemlighet har jag ju sagt! Mer får ni faktiskt inte veta.
Nej, det fick de inte. Och Niklas Jonsson fick aldrig mer se
den lille tomtegubben igen. Det behövdes inte heller för från
den dagen var det ingen i huset som glömde bort att en pojke
är viktigare än all världens apparater. Och på julaftons kväll
kunde man faktiskt höra – om man lyssnade riktigt noga – hur
det tassade i de mörkaste hörnen. Niklas hörde det i alla fall.
Pojken som älskade tystnaden.
Solveig Olsson-Hultgren

Vi erbjuder frukostbuffé , lunch och ala
carté meny med fullständiga rättigheter.
Lunchmeny och öppettider se vår hemsida

www.hotell-amigo.se
Vi arrangerar även fest- och högtidsmåltider.

Ring gärna för catering av våra goda Smörgåstårtor
samt Bufféer till alla tillfällen.

Tel 0471- 125 50 fax 0471-330 50
e-post mail@hotell-amigo.se
www.hotell-amigo.se
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Klasatorpsresan
Sedan flera år tillbaka har de som gått turistvärdar på
Klasatorpet under sommaren fått åka iväg på en resa med
hembygdsinslag framåt höstkanten. Vi var 45 förväntansfulla som steg på Trossö Buss vid Sockensstugan den 12
september. I år bar det iväg norrut utmed riksväg 28 via
Emmaboda och Eriksmåla mot Jönköpings län. Numera
passerar man utanför Vetlanda och ytterligare 10 km till
vårt första resmål Ekenässjön och dess Industrimuseum.
Jag slogs av att så många vindkraftverk hade växt upp
som svampar ur marken här utanför Ekenässjön under
senare år.

Musikmuseet.

till grammofonen. Där kunde man finna olika typer av gamla
grammofoner med vev eller tratt samt resegrammofoner. Vi
kunde också höra Hammarforsens brus med Kalle Jularbo
på ett dragspel tillverkat på Hagströms dragspelsfabrik i
Älvdalen 1925. Där fanns speldosor med vev, som spelade
12 olika melodier och en hemmabyggd orgel visades upp.
Vidare fanns här banjor, balalikor, cittra, fiol, nyckelharpa,
pianoharpa, hummel, blåsinstrument och mycket mera. Även
en fungerande radiomikrofon från radions barndom hörde till
klenoderna på museet.
Den stora skivsamlingen var speciellt imponerande. Vi minns
väl alla radioprogrammet ”Skivor från Vetlanda ” på lördagskvällarna. Det fanns även chalackskivor i samlingen.
Ekenässjöns Industrimuseums entré.

Pianon tillverkades i Vetlanda på pianofabriken Nordisk Piano
fram till 1980-talet, så pianon fanns det också på museet.

Ekenässjön Industrimuseum

Glas- och Industrimuseet

Där tog hembygdsföreningens ordförande Bertil Nilsson emot
i samlingssalen. Samtidigt som vi intog förmiddagskaffe med
frallor i samlingssalen berättade han om Ekenässjön och dess
historia. Under tiden kunde vi studera ett 30-tal av Britt-Mari
Neys över 500 bonaderna som hängde på väggarna. Vi fick
veta att det bor ca 1500 personer i samhället med hela 1000
arbetstillfällen. Industrin blomstrar här med ca 25 % av jobben
i Vetlanda kommun. Bertil påpekade speciellt att man lyckats
väldigt bra med integrationen tack vare jobben, skolan, sporten
och tron. 10 000 asylsökande har passerat under 20 år med gott
resultat. Här fanns glasbruk fram till 1976. När det lades ner
sögs arbetskraften upp av de övriga industrierna i Ekenässjön,
som ligger bra till med tågstation på sträckan Nässjö-Vetlanda.
Här är bra service med polis och räddningstjänst i ständig
rörelse förbi samhället.
Hembygdsföreningen har 300 medlemmar.
Vid sidan om samlingssalen fanns tre museerna Industri med
glas, Musik och Teknik (Nostalgi) under ett och samma tak.
Vi blev uppdelade i tre grupper och guidade runt i de tre olika
rummen.

Musikmuseet

Kenneth Nilsson tog emot i detta rum helt fyllt av närmare
100 olika instrument och ett stort antal grammofonskivor.
Nästan allt hade samlats ihop av Sven och Asta Franzén i deras
bostad under lång tid, och som senare skänkts till museet. Man
kunde följa musikens historia från stenkakor, över radion och

Tony Rachow presenterade museet. I Ekenässjön fanns Ekenäs
glasbruk, det nordligaste glasbruket i Glasriket, under perioden
1917–1976. Som mest hade man 150 anställda. Bruket startades
av fabrikör Westberg från Bergdala som drev det fram till 1962.
Man inriktade sig på att värva duktiga skulptörer och konstnärer till bruket. Detta resulterade i att bruket tog ordentlig fart
under 1940-talet. Man satsade på högkvalitativt slipat glas,
bland annat fick man beställningar av drottningen i England.
Konkurrensen hårdnade dock och man övergick liksom andra
glasbruk efter hand till mer konstglas. Ett stort antal glaspjäser
från glasbruket fanns samlade på museet.
Bland industrierna fanns ett 10-tal olika företag presenterade
i museet, de flesta är fortfarande i drift.
Samhället är känt för sin omfattande möbeltillverkning samt
produktion av olika metallprodukter t.ex. för bilindustrin.
Det största företaget är Beslag & Metall med 350 anställda
med nycklar, lås, namnbrickor, selknäppor, nosringar m.m.,
som fanns utställda på museet.
Vi får här på ett lekfullt sätt i modell se, hur den första elektriska
strömmen producerades lokalt i Ekenässjön.
Speciellt intressant är den skalenliga modellen av Kvarnstrands
Verktygsfabrik från 1950 med modeller av alla maskiner och
övrigt på sin rätta plats och miljö. Givetvis är det bara att trycka
på knappar så går fabriken igång.
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Teknikmuseet

grön och grann till höger. Vi fortsatte västerut mot Malmbäck
någon mil och sedan söderut mot sista resmålet Almesåkra.
Även häruppe skiftade granarna i brunrött, barkborreangreppen hade nått även hit. Vi befinner oss nu nära Tomtabacken.
Här uppe på Höglandet är en riktig vattendelare med avrinning
både till Emån österut, Lagan västerut och Vättern norrut.
Efter någon mil söderut reser sig Almesåkra vita kyrka otroligt vackert belägen i närheten av en sjö och strax intill ligger
sockenstugan.

Museet utgjordes av ett 40-tal modeller och uppfinningar av
gammal Teknik som byggts och samlats i olika montrar av Sven
Franzén. Här kan man uppleva ett stänk av gammal nostalgi
från 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Där fanns en modell av elektrisk generator från 1830-talet, ett
vattenhjul, husmödrarnas tunga göromål i gamla bondesamhället, en influensmaskin för strömgenerering provades, stenjätte,
svarv, en ångmaskin som driver ett sågverk på 1930-talet och
en hyvel för framtagning av takstickor och takspån.
Även bilismen hade fått sitt genom att en komplett bilverkstad
byggts upp, gengasperioden 1940–45 illustrerades i en monter,
den första Volvon (Jakob), som kostade 4800 kr, visades i en
modell.

Almesåkra Sockenstuga

I Sockenstugan tar Roland Granath, ordförande i Almesåkra
hembygdsförening emot. Han gjorde en presentation av Sockenstugan och hembygdsföreningen.

Vidare fanns en Induktionsapparat för att bota alla sjukdomar,
gamla telefoner och mobiler fanns i en annan monter. Museets
flaggskepp var dock Luftskeppet Hindenburg som störtade
1937. Skeppet kunde hissas upp och demonstreras. Industrimuseet i Ekenässjön är väl värt ett besök.

Sörängens Folkhögskola

Vi fortsatte färden utmed riksväg 31 uppåt Höglandet och
Sörängens Folkhögskola, ett par km utanför Nässjö.
Här tog rektorn Patrik Luth emot och gav en historik från att
Jönköpings län beslöt om att starta Folkhögskola 1876, som
i början var ambulerande. Dagens folkhögskola i Sörängen
startade 1915. Huvudman är Region Jönköping. Skolan bär
inspiration från Gruntvig i Danmark och tankarna kring en
fri skolform. Idag drivs en Allmän kurs även med naturvetenskapligt basår för de som ej har gymnasiet klart. Särskild
kurs bedrivs f.n. inom foto, keramik, författarskap, animation,
bilderbok m.m. Totalt finns 175 heltidselever vid skolan från
18 år och uppåt. Man bedriver även två distanskurser och en
filial finns i Jönköping. Här kan man lätt variera programmet
år från år. Flera långasjöbor har vidareutbildat sig här under
1940 – och 1950-talen bl.a. Ingemar Mundebo, sedermera
budgetminister och landshövding.
Punktligt infann vi oss i elevmatsalen och lunchserveringen. Vi
bjöds på köttgryta med ris och flera olika sallader stod på menyn och vi lät oss väl smaka. Husmor Anna Andersson tackades
för den fina lunchen och en Långasjökrönika överlämnades.
Vi lämnade Sörängen och passerade endast i utkanten av höglandsmetropolen Nässjö utan att stanna. Kände igen mig sedan
jag jobbade här 1974. Den kända bandyarenan Skogsvallen låg

Almesåkra Sockenstuga.

Han berättade att Sockenstugan byggdes 1874 av virke från den
gamla kyrkan och användes som skola till 1940-talet. Lärare
bodde där 1910–1940 i en tillbyggnad. Fram till 1951 utgjorde
Almesåkra egen kommun, men uppgick då i Malmbäck för att
från 1971 ingå i Nässjö kommun. Almesåkra har idag endast
drygt 200 innevånare. Hembygdsföreningen startade 1945.
Man började då undersöka sockenstugan närmare och fann
flera gamla och intressanta målningar från gamla kyrkan. 1956
övertog hembygdsföreningen en gård i Gödeberg i socknen,
som blev Hembygdsgården. Kyrkan och kommunen använde
Sockenstugan, men under 2000-talet har kyrkan velat sälja
Sockenstugan – hembygdsföreningen hade då stort intresse
att ta över. Det löstes så att en privatperson köpte fastigheten
för en miljon kronor och skänkte den till hembygdsföreningen.
I maj 2016 kunde föreningen ta över Sockenstugan med en
stor sjötomt och stallar. Ett omfattande upprustningsarbete
satte igång. Samtliga fönster reparerades och målades, rötskadad panel byttes ut och samtliga byggnader målades ut – och
invändigt redan första året. Sedan har arbetet fortsatt med ny
värmeinstallation bestående av värmepump och kollektorslang
från sjön. Skolsalen har inretts till sammanträdes – och föreläsningssal. Mot gården har en ny handikappvänlig entré
anordnats. Det finns planering för fortsatt underhåll ytterligare
ett par år framåt innan allt är klart.
Uthyrningen till kyrkan ger idag en del inkomster, men man
har vidare planer på att hyra ut en lägenhet till turister, skapa
en rastplats utmed Smålandsleden och att göra samlingssalen
till en träffpunkt. Man har sökt och fått kommun, EU- och
Leaderbidrag för en del av upprustningen, men det har ändå
blivit mycket gåvor och ideellt arbete av medlemmarna. Medlemssiffran är 196, vilket innebär att nästan alla i Almesåkra är
medlemmar i sin hembygdsförening. Föreningen har mycket
aktiviteter bl.a. bygdespel.

Patrik Luth presenterar Sörängens Folkhögskola.
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Därefter började Roland Granath berätta om Isac Mörk - Myt
eller Verklighet? Isac bodde i en grotta i väster om Almesåkra.
Han blev oförskyllt beskylld för att stulit kyrksilvret i Almesåkra
kyrka 1785 och gömt det i Vita bergen, väster om Almesåkra.
Det pågick en klappjakt på honom i över ett kvarts sekel.
Han var däremot skyldig till ett stort antal andra inbrott och
stölder i närheten, bl.a. i Unnaryds kyrka. Dessutom bytte han
efternamn flera gånger och höll sig undan, vilket gjorde att han
var starkt misstänkt. Istället visade det sig att det var en annan
dödsdömd fånge från Kalmar län som rymt från olika häkten
ett stort antal gånger, som råkat komma förbi Almesåkra, tagit
sig in i kyrkan och stulit kyrksilvret. Han hade transporterat det
på kälke över Almesåkrasjön och fångades in i Rödja by, där
han blev tagen av länsman. Galler sattes sedan upp i kyrkan
för att öka säkerheten.
Besöket i Almesåkra avslutades med eftermiddagskaffe och
goda, hembakta bullar i den stora samlingssalen i Sockenstugan. Ett stort tack framfördes till ordf. Roland Granath och
kassören Kerstin Karlsson för deras engagemang i vårt besök.
Hemfärden fortsatte nu över Sävsjö, Vrigstad och förbi Växjö
– och hem till Långasjö igen.
Ett stort tack framfördes till Stig och Margaretha som hade
planlagt och rekognoserat denna resa, som genomfördes i hembygdsföreningens regi. Vi tyckte alla att vi fått vara med om en
innehållsrik och intressant dag uppe på småländska höglandet.

Nissen i Bastan
Den här gången är ju temat ”Tomtar och Troll” och då
måste man ju skriva om ”Nissen i bastan” i Harebo för
där bor Nissen.
När vår stora son var liten sa jag till honom att en av tomtens
nissar bodde i det skjulet och höll koll på Harebo -barnen åt
tomten, som ju inte kan vara överallt hela tiden. Något år senare så står det en tomte i dörröppningen. Genom åren har ju
barnfamiljerna blivit fler och större i Harebo och de flesta har
numera ”Nissen i Bastan” som givet utflyktsmål eller stopp på
promenaden eller sparkturen. Vi har ju haft våra misstankar om
vem av grannarna som låtit honom flytta in och eftersom min
man hade lite andra ärenden till Egon och Elisabet Eriksson
så jag bad honom fråga dem lite om Nissen. Först blev de lite
förvånade för de hade ingen aning om att alla barn i byn visste
om och hälsade på Nissen så de blev glatt överraskade. Det var
ingen speciell tradition, de hade bara satt ut honom som något
roligt till sina egna barnbarn när de hälsade på.
Just nu är den gamla original ”Nissen i Bastan” på tork för den
hade blivit lite blöt, en annan granne har därför satt ut en lite
nyare Nisse så länge. Vi hoppas att original Nissen är på plats
snart igen då barnen frågar om han fortfarande är på semester.
Tänk att något som bara skulle roa barnbarnen nu engagerar
och roar hela byns barn och ger dem lite spänning i vardagen!
Pamela Hoffros

Text: Kjell Karlsson
Foto: Sölve Hjalmarsson

Nissen i Bastan.
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Läsarnas sida
Mundebo var ju i flera år vår budgetminister och som sådan en verklig
”Rikstomte”!
Bästa hälsningar från Lund, Bengt Gustafsson

Jag läste i Träskoposten, Nr 2, 2018 om
Pellamåla by
Jag var, som det står i artikeln, sommarbarn hos Viktoria
och Fredrik i flera år och fick en härlig tid hos dessa arbetsamma och snälla människor. Det blev som ett andra
hem för mig.
Där fick jag lära mig mycket som jag sedan haft glädje av hela
mitt liv. Viktoria och Fredrik ställde aldrig några krav på mig,
men ville jag hjälpa till så var jag välkommen. Jag, min fru och
mina barn har haft ständig kontakt med dessa goda människor.
Så också med deras barn, Tage och Berit med familjer. Jag
minns tydligt husen runtomkring vårt i Pellamåla och också
människorna som bodde där.
Sänder en bild på ett par
träskor, som Adel – träskomakaren – gjorde åt
mig 1953 eller möjligen
-54. Jag fick betala tre
kronor för dem. De
är grönmålade och det
står mitt namn på dem
skrivet med guldfärg.
Som också framgår av artikeln hjälpte ju Adel till på gårdarna
med olika göromål och när han gick förbi vår gård på kvällarna så hade han en hastighet som få kunde hänga med i, trots
hans höga ålder.
Vid ett tillfälle var Fredrik uppe i Göteborg och hälsade på oss,
det gjorde även Tage och Gerd då och då.
Min uppväxt där, med alla djur och natur som jag fick uppleva,
blev som en saga för mig, som liten pojk från stora staden
Göteborg.
Dick Blom

Julbockarna möts i Petter och Lottas jul. Elsa Beskow.
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Att hitta hem - att hitta
sina rötter
Tal vid Gångedagen 20 maj 2018
i Långasjö kyrka
Att söka sina rötter. Att titta tillbaka och försöka förstå
vad det är som man har skapats av. Arv och miljö – men
också en viss sentimentalitet inför sitt eget förgångna.
Att längta hem. Minnen. Plötsligt dyker det upp en doft
som man känner igen från en annan tid. Eller så kan det
vara ett gammalt föremål som påminner om något för
länge sedan.
Vi har nog alla varit med om sådana tillfällen då man grips av
ett minne! För egen del har jag blivit glad och tacksam över de
tillfällen då jag utan förvarning har kunnat återuppleva minnen
från förr. Livet kan vara fullt av hemkänslor!
Det finns också den kollektiva dimensionen kring hemkänsla.
Vi möter den dagligen i diskussioner kring Nationalismen – i
kontrast till Globalism och Internationalism.
Inte så sällan blir det en diskussion kring frågan om ”var det
bättre förr”, en ganska meningslös diskussion, tycker jag, eftersom människors egna upplevelser och preferenser är så olika.
Nej, jag har grunnat på de här frågorna ur en annan synvinkel
inför denna dagen i Långasjö. Gångedagen. Låt vara att denna
detta år är något förskjuten i tiden.

Vad är en gångedag?

Jag har letat i uppslagsböckerna, kopplingen till Kristi Himmelfärdsdag och de gamla traditionerna kring denna. Men uppgifterna spretar vad gäller Gångedagens ursprung. Vad var från
början meningen med denna? Ett sätt att komma tillsammans
med folk i grannbyn? Ett led i den tidens friluftsfrämjande?
Eller fanns det en djupare mening?
Jag vill gärna tro att det senare också spelade en roll.
Att söka sig bort till något annat, att jämföra och hitta likheter men också något nytt. Och så till slut vända hem. Avsluta
vandringen och återfinna sin egen miljö, känna sig hemma. Jag
vet inte om detta är den korrekta definitionen på Gångedag, i
överförd bemärkelse, men jag väljer att använda den.
Det talas så mycket om att ”utvecklingen går inte att hejda” Att
vara emot utvecklingen framställs som något negativt, nästan
asocialt. Men all utveckling är inte positiv. Misstag kan ske. Det
borde vara positivt att behålla det som är gott och inte trampa
ut i okänd mark förrän man vet att den är fast och säker.
Ändå vill vi inte avstå från äventyret, från det okända. Var skulle
vi vara i dag om inte nyfikenhet och äventyrslust hade drivit
människan ut på upptäcktsfärder i geografin, ja numera ut i

Finn Bergstrand talar i Långasjö kyrka.

Foto: Håkan Bergstrand

rymden och in i atomens kärna! Och om vi inte hade uppnått
den tankens och ordets frihet som fått oss att utan överhetens
bojor kritiskt granska vår egen tillvaro? Leder inte utflykten ut
i det okända till att man bättre förstår att uppskatta hemkomsten? Jag vill gärna tro så.
För mig är det inte fråga om ett val mellan utveckling eller
stillasittande. Vi behöver alla ett både och. Utveckling och
stillhet. Men fördelningen är olika mellan olika människor, och
det gäller också över tid. Det är inte bara pensionärer som är
öppna för det förflutna och gläds över minnen som flyter upp.
Det gäller oss alla även i yngre dagar.
För egen del har jag upplevt en rad sådana tillfällen under mitt
livs gångedag, då längtan hem av någon tillfällig anledning
oväntat uppenbarade sig. Jag ska berätta lite om detta.

Miljöer långt bort i världen

Under en period av mitt yrkesliv fördes jag till miljöer långt
bort i världen, miljöer som sällan besöktes av landsmän. Ofta
var det primitiva platser utan tillgång till det moderna livets
hjälpmedel, till exempel elektricitet. Mobiltelefonen var ännu
inte uppfunnen. Batteriradion blev då en kär vän och en viktig
tillgång för att kunna följa med i vad som hände ute i världen.
Sveriges Radio sände på den tiden nyhetsprogrammen från TT
och dessutom väderleksrapporterna på kortvåg till utlandet.
Mottagningsförhållandena var ofta dåliga, knaster och annat
oljud gjorde det svårt att höra vad som sades. Men jag minns
min glädje de gånger då nyhetsuppläsarens ord trängde fram
fullt hörbara. Särskilt gällde detta väderleksrapporterna.
Det var inte uppgifter om vädret i Södra Götaland som intresserade mig mest. Nej, det var rapporterna om sjövädret.
Från hela landet. Radioröstens uppräkning av väderstationerna
längs den svenska kusten väckte hemlängtan, även om jag aldrig
hade besökt just de platserna. Jag kunde ändå föreställa mig
hur där såg ut.
Bjuruklubb, Skagsudde, Kuggören, Utklippan, Nidingen och
Måseskär. Landsort och Utklippan ej att förglömma. Även
Ölands södra udde, men den platsen kände jag väl till. Uppräkningen av namnen lät som ren poesi och musik, och jag gladdes
åt att kunna lyssna på dem. Detta var hemlandet.

Träskoposten nr 4 2018

Ett annat minne

Ute i Indiska Oceanen ligger den lilla ögruppen Comorerna,
idylliskt, fattigt och muslimskt. Antalet besökande utlänningar
var litet, men att komma i kontakt med landets ledande personer var inte svårt eftersom de alla ville ha svensk u-hjälp. Kvällarna på terrassen till det lilla primitiva hotellet där jag bodde
var däremot ensamma. Bara ett glas mineralvatten som sällskap.
I gengäld var stämningen fantastisk. Ett stilla mörkt hav, cikadornas sövande ljud, och då och då böneutroparens entoniga
påminnelser från den lilla minareten i närheten. Natthimmeln
var molnfri och stjärnorna lyste intensivt utan nämnvärd konkurrens från den lilla stadens ljus.
Med viss svårighet hittade jag fram till Södra Korset. Att leta
efter Karlavagnen var däremot meningslöst eftersom den så
här långt söderut låg under horisonten. Jag var ensam, en
främling i en främmande värld utan några egna relationer till
omgivningen.
Med ficklampans hjälp letade jag mig ner till stranden för att
komma närmare en svärm med eldflugor och kanske upptäcka
spår av mareld i vattnet.
Då såg jag tändsticksasken, uppkastad av vågorna en bit från
strandkanten. Den hade färdats lång väg och var rätt så sliten.
I ficklampans sken syntes ändå etiketten tydligt. ”Jönköpings
tändsticksfabrik. Tända endast mot lådans plån.”
Uppenbarligen var det en gammal ask. Fyndet gjorde mig rörd
och samtidigt glad. Plötsligt försvann känslan av ensamhet. Ett
band till hemlandet hade upprättats. Jag var lycklig, höll asken
i handen en stund och betraktade den, lät den sedan glida ner
i byxfickan.

En annan upplevd historia
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Ruths berättelse berörde mig lite extra eftersom jag visste att
min farmor i Långasjö varit djupt engagerad i missionsrörelsen
inom EFS och regelbundet hade skänkt pengar dit. Nu skulle
jag inviga en ny byggnad på platsen och en plakett om denna
fästas på det stora vårdträdet intill floden.
Tänk om farmor hade fått uppleva detta!
Jag övernattade i ett litet tält, väl skyddad mot myggorna av
ett myggnät, men knappast mot vilda djur. Sömnen ville inte
komma så jag låg och lyssnade på ljuden därute från vildmarken, funderade över riskerna i tillvaron. Plötsligt hördes svagt
ett pinglande ljud som kom allt närmare. Det var dovt och
det var mångtaligt. Ljudstyrkan tilltog och jag tittade ut. Snart
skymtade genom nattmörkret en lång rad kameler som helt
nära mig vandrade längs den lilla vägen genom den mörka och
sovande byn. Varje kamel hade en bjällra av trä runt halsen och
deras klanger var alla i olika tonarter. Det var som en dröm. Jag
glömmer den aldrig. Så olik de mardrömmar som det pågående
inbördeskriget i landet annars skapade.
Som en tidsbestämning för min resa i Somalia kan jag tillägga
att jag tidigt nästa morgon på min batteriradio från BBC fick
höra att Sveriges statsminister föregående kväll hade blivit mördad. Ungefär samtidigt som kamelkaravanen passerade mitt tält.

Mina och min farmors anfäder

För att gå vidare, när jag ändå kryssar mellan olika berättelser
om hemlängtan och att söka sina rötter, så vänder jag blickarna
mot mina och min farmors anfäder.

I södra delen av Somalia, långt ute i ödemarken, fanns sedan
länge en svensk missionsstation, i nutid omvandlad till ett
framgångsrikt biståndsprojekt. Den drevs av Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen till förmån för de nomader som levde
sitt ambulerande liv i denna delen av landet.

Jonas Jacob Burman lät sig vid unga år värvas vid Kalmar
regemente. Han var med vid många drabbningar under Karl
XII:s tid, klarade sig förbi Poltava men blev ändå till slut rysk
fånge och förd ner till Svarta Havet under svåra umbäranden.
I många långa år satt han där, fram till 1722. Den hemlängtan
han måste ha känt under denna tid gav honom säkert styrka då
han efter fredsslutet påbörjade den långa vandringen norrut.
Den tog flera månader.

Jag tog mig dit efter en lång dags besvärlig färd med jeep på
dammiga och knappt synliga vägar. Den kvinnliga chefen hette
Ruth och hon berättade platsens historia.

I sin dagbok beskriver han nyktert och sakligt hur han till slut
nådde fram till S:t Petersburg och sedan färdades över Östersjön i hård vind. Jag citerar:

Det var i början på förra seklet som en grupp svenska missionärer hade fått kallelsen att sprida evangelium i just denna
del av Afrika.

”Den 26 juli 1722 passerade vi Borgholm och samma dag
anlände vi åter till Kalmar som vi lämnat för 21 år sedan. Den
11 augusti blev jag mottagen av min general Sten Arvidsson
Sture på Chefsstället Kronbäck.”

Den här gången från Somalia, betydligt större, och betydligt
oroligare, än Comorerna.

De hade färdats över haven till en hamn nära Jubaflodens
mynning och nu gällde det att hitta den ”rätta” platsen – liksom Karl Oskar och Kristina i Amerika, fast av en helt annan
anledning. En plats som så mycket som möjligt påminde om
det fjärran Sverige.
Det hade inte varit lätt, berättade Ruth. Men gruppen följde
utan knot sin ledare, en vithårig man med ett långt profetliknande skägg. De vandrade längs med floden allt längre in i landet
och det dröjde veckor, kanske månader, innan den vithårige
ledaren stannade och höjde armen:
”Här stannar vi. Här är det”.

Så långt min anfader Jonas Jacob Burman som befordrades till
kapten och dog 1766 i Älghult, 84 år gammal.
Jag kan tillägga att han medförde hem till Sverige en ung utländsk hustru, bara 19 år gammal. Minnet av henne levde kvar i
släkten genom generationerna, men blev med tiden allt svagare
och suddigare. Min faster omnämner henne i en av sina böcker,
men hon har där blivit förvandlad till en italienska som, okänt
när, av sin sjöfarande man fördes från Italien till Småland.
Nu vet vi att hon hette Suzanne Musset och var fransk hugenott. Som barn hade hon och föräldrarna flytt undan religiösa
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förföljelser i Frankrike. Efter ett långt liv med sin svenske man
dog hon 1788 i Hälleberga som 85-årig kaptensänka. Hon fick
aldrig återse sin barndoms hembygd.
Även i fredliga tider har det gällt att hitta ett bättre liv än det
gamla. Denna starka önskan drev våra förfäder på 1800-talet
att emigrera till Amerika. Men drömmen att hitta tillbaka
hem uppfylldes inte alltid. När de och deras ättlingar långt
senare tittade tillbaka på Sverige ville de att det idylliska i det
gamla landet skulle vara som förr. Men så var det inte när de
kom på besök. Många blev besvikna över det moderna och
framgångsrika Sverige. De hade hellre velat återvända till de
röda stugornas land. Ett strävsamt och gärna fattigare Sverige.
Gångedagen till det gamla landet gav dem inte den förväntade
hemkänslan.
Den här dubbelheten har genom åren varit ett problem i UD:s
ansträngningar att sprida goodwill för vårt land i Amerika. Vad
är det som ska lyftas fram? Sverige förr eller Sverige nu. Svaret
är naturligtvis både och. Det gäller bara att hitta balansen.

Tillbaka till en hemmiljö

Besvikelse över att inte hitta tillbaka till en hemmiljö har också
jag för egen del känt.
Min bortovaro från den älskade studentstaden Lund hade varat
i många år – men så en majdag kom jag tillbaka på tillfälligt
besök och strövade omkring. Husen, gatorna, Lundagård,
Domkyrkan. De fanns kvar. Men var fanns människorna? Jag
gick runt i stan, men där fanns bara okänt folk, okända ansikten, inget som jag kände igen. Inte ens några studentmössor.
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Jag hade trott att min ungdomsstad skulle ha förblivit vad den
var, men så var det ju inte. Tiden spelade även mig ett spratt:
man kliver inte ner i samma flod två gånger.
Ja detta var en liten genomgång av mina egna erfarenheter och
funderingar kring att leta efter sina rötter och försöka hitta
hem. Såväl i nutid som i dåtid.
Jag vill avsluta den här något vemodiga vandringen i Gångedagens tecken med ett citat från Norra Sandsjös kyrkoarkiv. På
kyrkogården där ligger en annan av mina förfäder begraven.
Han var också knekt under karolinertiden och hade deltagit
i Karl X Gustafs och Karl XI:s krig, men klarat sig därifrån
med livet i behåll. Han dog 1704 och om honom skrev prosten
Abraham Krook en lång och uppskattande levnadsbeskrivning
i dödboken.
Prostens avslutande formulering om livets intighet är gripande
i sin karga skönhet.
”Vandrat i världen vida. Är ej kommen längre än hit i kyrkogården i Sandsjö”.
Jag vill gärna hoppas att den gamle karolinen var nöjd med att
efter sina vandringar, vid gångedagens slut ha kommit tillbaka
hem, till den småländska bygd där han hade sina rötter.
Finn Bergstrand

Besöket blev inte vad jag hade väntat och jag återvände besviken till min utlandspost.

Jul i Harebo
Förra året var det premiär för Jul i Harebo och vilken
julmarknad är komplett utan ett besök av tomten?
Vi hade ju turen att ha stort stöd av våra grannar i vårt påhitt
med en julmarknad, de ställde upp på alla möjliga vis. Den
”riktiga” tomten som dök upp i skogen under traktorturerna,
var en av grannarna, Bo Sunesson. Han var så snäll att även
komma fram på marknaden och dela ut reflexer åt alla barn
och ta emot deras önskelistor.
Att se barnens glädje, spänning och överraskning när de ser
en glimt av tomten i skogen, eller får ge honom en kram eller
skaka hand eller bara få säga vad de önskar sig? Det julen
handlar om för mig är att barn ska få vara just barn och hålla
kvar magin och fantasin så länge det bara är möjligt.
Kanske är det sista året mitt äldsta barn tror på tomten. Han
upptäckte Bo direkt förra året, men iså fall är jag glad att det gick
så pass länge, och jag hoppas att han aldrig mister den magin.
Vi hoppas förstås att tomten dyker upp även i år på julmarknaden, både den ”riktiga” och hans snälla medhjälpare. Så glöm
inte bort ett besök hos oss den 25 november!
Tomten Bo.

Pamela Hoff
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Farfar Frost och Snöflicka
Vintern i Ryssland - så kall och fin det är. Klarblå himlen,
solen skiner men värmer inte, snön glittrar och luften är
fräsch och frisk. Kalla korta dagar och långa magiska
nätter skapar en speciell atmosfär full av choklad- och
klementindoft. Så luktar det i december i Ryssland.
I Ryssland firar man både Nytt År och Jul (Rozdestvo). Nytt
År firar vi den 31 december och Jul – 7 januari. Nu förtiden är
Nytt År det mest omtyckta firandet och den största högtiden.
Det har vi ryssar fått som arv från Sovjetunionens tid – inga
officiella kyrkliga helger.
Vad är det Nytt År för ryssarna? Det är snö, frost, glitter,
ljus, mycket godis och choklad, glädje, skratt och släktkalas.
Och den ryska nyårsaftonen har många likheter med svensk
julafton. Man klär granen, äter särskild mat, tittar på särskilda
TV-program och filmer. Barnen får presenter och så kommer
Farfar Frost - som alltså är mycket lik jultomten. Farfar Frost
kommer alltid med sitt barnbarn och medhjälpare Snöflicka
(Ded Moroz och Snegurochka).
Han är alltid klädd i en lång varm
vinterrock med vit päls i kanten
(rocken kan vara röd, blå eller
silverfärgad), stora varma vantar
i samma färg och mössa. Och
viktigaste är att Farfar Frost alltid
har på sig valenki (varma stövlar
av tovade ull). Han måste också
ha en stor säck (troligen utan
botten) till alla presenter och en
käpp (посох – påsåh) som han
trollar med.

Farfar Frosts käpp (påsåh).

Hur säger vi på ryska?
Valenki.

S Novim Godom!
”Gott Nytt År!”

Farfar Frost och Snöflicka bor i en rysk stad Veliky Ustug bygd
från 11-talet i ett stort fint hus som kallas ”terem”. De har
en riktig adress dit alla barn skicka brev. Farfar Frost jobbar
hela året och läser brev från alla ryska snälla barn och packar
julklappar. Alla små och stora skogsdjur hjälper till honom.

Tanja Muratova

När den 31a december kommer, sätter sig Farfar Frost i en släde
som dras av tre fina, starka och vita hästar. Han åker runt i hela
landet för att hälsa på varje familj och dela ut nyårspresenter
(som julklappar här) till barnen.

Farfars Frost hus (terem).

Tomten från sovjetunionens tid.
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Sagotema på Leopardens
Fritidshem
Under hela höstterminen har vi på Leoparden haft sagor
som tema. Eftersom vi märkte att mycket av barnens
fokus idag ligger på olika figurer från TV- och dataspelsvärlden, liksom på olika filmkaraktärer, kände vi att det
var dags att introducera några riktigt gamla historier.
Vi har varje vecka fram till höstlovet läst några av bröderna
Grimms klassiska sagor. I sin ursprungliga form är de både
grymma och läskiga. När vi läste Askungen var alla överens
om att den var väldigt olik den filmatiserade Disneyversionen
som man kan se på Julafton. I boken försöker prinsen hitta
sin prinsessa genom att prova en guldsko på olika flickor,
bland dem Askungens styvsystrar. Styvmodern ville ju promt
att skon skulle passa på döttrarnas fötter så hon uppmanar
dem att skära av både tår och hälar med en kniv! Men det var
ju bara Askungens fot skon passade… Vi avslutade denna
hemska lässtund med att titta på det tecknade filmklippet när
mössen hjälper Askungen att sy sin balklänning. Det blev ett
glatt avslut.
Under hösten har vi också tittat på Astrid Lindgrens TV-serie
Madicken. Även här är det en klassisk berättelse vi vill att
barnen ska ha med sig.
Så ringde Träskoposten och frågade om vi ville vara med och
bidra till numret med Tomtar och Troll. Självklart tackade vi
ja. Det passade ju utmärkt in i vårt sagotema. Så vårt fokus
ändrades just till Tomtar och Troll. Vi har kollat på John Bauers
trolltavlor, läst sagor om tomtar och troll, gjort troll av trolldeg
och kastanjer och sjungit Trollsånger.

Gahzal.

Allt detta har verkligen rymts inom ramen för Fritidshemmets
läroplan om Språk och Kommunikation. Sagotemat fortsätter
hela terminen ut. Det är väldigt tacksamt och roligt att jobba
med sagor och just fokus på Tomtar och Troll blev toppenbra
och tomtarna lär väl hamna ännu mer i fokus nu framåt jul.
Liselott Sjöqvist,
Leopardens Fritidshem

Mitt i allt detta hade skolan Skapande Skola-projekt: Att göra
film. AV-media från Kalmar kom hit och instruerade och
lånade ut Ipads för filminspelningen. Tips på trickfilmning
lärdes också ut. Klass F-3 fick i uppdrag att göra en kort filmsekvens med sagotema. Några valde Bockarna Bruse, Pettson
och Findus och en av filmerna hade en arabisk gammal saga
som idé. Filmerna blev toppenbra och alla var helt överens:
Det var jättekul att göra film!
Som av en händelse fick vi på Leoparden under höstlovet
besök av en sagoberättare av rang: Monika Ericsson från Korpalycke. Hon var inbjuden av biblioteket och besökte alla våra
fritidshem under lovet. Monika var en riktig Trollexpert och
berättade bland annat med stor inlevelse om hur trollen kunde
byta människobarn mot sina egna trollbarn, sk bortbytingar, allt
för att trollbarnen skulle få godare människomat. För trollen åt
ju mest bär, svamp, sniglar och grodor. Alla barn satt andäktigt
och lyssnade noga och efteråt visste de inte riktigt vad de skulle
tro. Barnen tyckte till och med att hon hade svans…
Efter detta besök så tog intresset fart igen och vi tittade på
filmen Trolltyg i Tomteskogen. Barnen började skriva historier,
måla bilder och berätta för varandra om olika troll de mött.

Ludvig.
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Agnaes Nylander 9 år.
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Malte 6 år.

Olympia 6 år.

Konstnär okänd.

Konstnär okänd.

Gahzal.
Alma 6 år.
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Thilde Nilsson Fyr 7 år.

Inez.

My 6 år

Vidar 9 år.

Julhistorier från 1956
Året var 1956. Klass 5-6 i Långasjö skola gav ut en skoltidning. Pris 85 öre. Spritstencil.
Ur tidningens julnummer plockar vi några godbitar,
skrivna av den tidens kreativa ungdomar. Ruth Elofsson
hade några nummer av tidningen i sina gömmor.

När tomten hjälpte morfar

På julafton stod min morfar vid fönstret och såg ut. De hade
inte plogat färdigt en bit av åkern. Då fick han se en tomte
gick där ute och plogade på den biten av åkern, som inte var
färdig. – "Kom Alma, ska du få se något! Där ute på den där
åkerbiten, som jag inte hann att plöja färdigt, går det en tomte
och plöjer!"
Men innan mormor hann dit, var tomten borta.

Julen för 60 år sedan

För ungefär 60 år sedan var det nog annorlunda vid julen än nu
för tiden. Innan jul skulle det alltid slaktas en gris eller två. Av
den gjorde de mycket mat. De kokte mycket lungmos och det
räckte i 4-5 månader. De kokte skinka och gjorde sylta. Barnen
fick klä julgranen med färggranna julgranskarameller. De fick
också var sin degklick, som de fick baka julgubbar av. Dessa
skulle stå i fönstren till prydnad under hela julen. I ladugården
var det också lite annorlunda än vanligt. Vid jul var det sopat
och fint där också. Man trodde att det fanns onda andar, som
kunde göra så att djuren i lagården blev sjuka och dog. För
att jaga bort de onda andarna skulle man ha en spann med en
"fyavedsrot", som man tänt eld på och gå med den över kättar
och bås. Om oxarna låg med ryggarna mot varandra, bådade
det att en av makarna i familjen skulle dö.
Inne i stugan skulle man elda med granved, för den var så
"pratsamma". Med detta menas att den smäckte jämt och samt.
Och det tyckte man var så trevligt. När de satt ensamma och
det var tyst, var det sådant sällskap, när veden smäckte.

Anita Hultkvist
Anm "Fyavedsrot" = furuvedsrot.

Eva Karlsson
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Tomten städar

När vi sopade ut julen

Tomten städade Lenas rum.
Själv gjorde hon det aldrig,
för hon var både lat och dum,
och faktiskt riktigt mallig!
Inga-Lill Carlsson

Tjugondag Knut sopade Anita, Ulla och jag ut julen. Vi klädde
ut oss. Först gick vi i Skallebo och de skrattade så de kunde
kikna. Sen körde vi upp till Bredalycke, men där fanns det
knappast någon hemma. När vi kom till Kronas, så var Krona
i ladugården. Då sa han, att vi skulle gå till Klasas. Där hade
de kalas och kärringarna kom rullande ut i köket och skulle se
oss. De kände inte igen oss, men de var så nyfikna, att de ville
försöka dra av oss sjaletterna. Man jag, jag bara boxade mig
fram , och de fick inte reda på vem vi var.
Så körde vi till Karl Blomkvists. Ingeborg var själv i köket och
hon blev så rädd att hon sprang in i rummet. Sen körde vi till
Koppekull. Där ville de ha köpt min kjol, som jag hade på mig,
men jag sålde den inte.

Stubbens öde

Det var en liten tomtegubbe,
som var hundra år.
Han bodde i en gammal stubbe,
som inte längre står.

Kerstin Holmqvist

Den sagan är sorglig men kort
och det går ganska fort

Julottan

att berätta om händelsen de gjort.

Lille Per skulle få följa med till julottan. Hans mor förmanade
honom och sa: - "Ingen får prata i kyrkan!" Per sa att han inte
skulle säga något.

Det var så att tomtemora
skulle ut och djuren fodra.

Julaftons kväll var så lång, för far hade berättat så mycket om
allt det vackra i kyrkan. - "Gå och lägg dig nu, så du orkar gå
till kyrkan i morgon," sa mor. Det var svårt för Per att sova.
Tiden gick så sakta. ------------

Då kom den lille gubben in
och satte sig att röka.
Han läste Huckliberry Finn

Vad nu då? Mor väckte honom och sa: – "Du ska väl med till
kyrkan?"

medan gumman i lagårn stöka.
Då tog det eld i knuten

Nu kom Per ihåg, att han skulle till kyrkan. Kläderna kom på
med hast. Den tjocka varma rocken och den nya mössan, som
gick ner om öronen. Så bar det iväg. Det gnisslade i släden.

av cigarettens glöd,
och det blev grymma slutet
och lille gubbens död.
Annika Johansson

Julen i morfars hem

På julaftons morgon fick var och en i familjen en s k julhög.
Den bestod av brödkaka, en ost, en stor häst av vetedeg samt
några små julgubbar. Julhästen spikades sedan upp på väggen.
Alla hade inte julgran på den tiden. I morfars hem hängde de
julgranen i taket. Hela julnatten fick en lampa brinna. Den
seden har vi även i vårt hem.
Ofta var det snö vid julen, och då körde de till julottan med
släde eller skrinda. De vackra ”dombjällrorna” klingade så
vackert i den tidiga julmorgonen. Julottan började på den tiden
klockan 4. Strax efter ottesången var det högmässan, medan
folket ännu var kvar i kyrkan. Sedan körde var och en hem
så fort som möjligt. Man trodde nämligen, att den som kom
först hem från kyrkan på juldagen, fick grödan först inbärgad
till sommaren.
Annandagen började julkalasen och varade sedan till Tjugondag Knut.
Yvonne Thelander

När de kom fram, såg de den stora granen, som lyste lång
väg och inne i kyrkan stod två granar vid altaret. Den vackra
psalmen ljöd klart från församlingen. När prästen började tala,
knöt Per näven och sa högt: – "Töst prätt, inte prata i sökan!"
Ingegerd Crona
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Röda tomtar – och grå
Stora troll – och små
Seder och bruk är i ständig rörelse. Traditioner kommer
och går. Alla förändras de över tid, till innehåll och
betydelse. Det är denna dynamik jag här vill förmedla
och vad passar då bättre än tomtar och troll. Båda är
övernaturliga väsen i skandinavisk folktro, med rötter i
hednisk tid, tillhörande oknyttens skara. Länge grå och
små, från senare hälften av 1800-talet gradvis omformade
till de figurer vi idag känner till.

Från oss alla till er alla!

Jag börjar i nutid, med en av våra mest folkkära svenska jultraditioner, Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul. Idag bänkar sig
tre till fyra miljoner svenskar varje julafton klockan 15 framför
TV-skärmen för att se en timmes tecknade Disney-filmer. Vem
kunde ana den utvecklingen när programmet för första gången
sändes den 24 december 1960. På kort tid blev Kalle Anka ett
närmast ”heligt” inslag i julfirandet. Att t.ex. då försöka samla
barn och vuxna till julbön i kyrkan var dömt att misslyckas.
Men när programvärden väl sagt de avslutande orden ”Från
oss alla till er alla – en riktigt god jul” går julfirandet i olika
riktningar. Som brukligt är. Tradition handlar mycket om ett
slags religiöst eller profant ramverk, inom vilket variationerna kan vara nog så stora, från land till land, från ort till ort,
från familj till familj, från år till år. Där några benhårt håller
på julbordets många måsten, ibland intill skilsmässans brant,
kan andra tänka sig att minska på överflödet, ersätta hemlagat
med färdigköpt, dricka alkoholfritt, vegetarisera, pizzafiera,
moralisera, politisera. På klimatsmarta julbord simmar ingen ål.

En tomte i tiden

Traditioner är, som sagt, långt ifrån entydiga, konfliktfria.
Under årens lopp har också kritiska röster höjts mot själva
Kalle Anka-traditionen i sig. Ett par gånger har ansvariga på
TV försökt att lägga ner programmet, med stora protester som
följd. Inför julen 2012 klippte Disney bort två korta sekvenser
som man anser spegla stereotypa bilder av svarta och judar; en
svart docka som kommer ned till jultomten i hans verkstad och
får ett OK i baken och en äldre man med stor näsa och skägg
i grön frack som gör en kosackdans. Även den blonda dockan
i rosa klänning som säger ”mamma” innan tomten godkänner
henne med en stämpel i rumpan klipptes bort.
I linje med rådande kulturdebatt gjorde ett företag i Malmö
två år senare en ”genusanalys” där man konstaterade att i årets
kanske mest sedda program medverkar 293 manliga karaktärer,
men bara 22 kvinnliga. Inte mycket bättre blev det när man
räknade fördelningen av repliker mellan manliga och kvinnliga
karaktärer. I Tjuren Ferdinand har den blomstersniffande ungtjurens mor en enda replik: ”Ska du inte stångas med de andra
tjurarna? Ännu kortare replik har den väna cockerspanieltiken
i Lady och Lufsen: ”Denna där?!”

Finns det några snälla barn här i stugan?

Tänk att julaftonens glatt hoande Disneytomte visade sig ha
drag av patriarkalism, rasism och bristande jämställdhet. Och

En Disneytomte i otakt med tiden.

dessutom basar över en verkstad där små tomtenissar slavar
vid löpande band. Barnarbete minsann!
Äsch, nu lämnar vi eländesanalysen och går över till ”den riktige
tomten”, han som knackar på dörren när Kalle Anka är slut och
frågar, finns det några snälla barn här i stugan? Som ni märker
har repliken inte anpassats till den rådande bostadssituationen.
Men kanske låter det alltför trist att säga; finns det några snälla
barn här i denna andrahandshyrda enrummare med kokvrå?
”Snällfrågan” så, den är naturligtvis retorisk, det vet alla barn,
även om de inte vet vad retorisk betyder. På julafton är alla
barn snälla, per definition. All olydnad, allt krångel under året
som gått är som bortblåst. Nu står han ju där, tomten, till
oigenkännlighet klädd i rött från topp till tå. Om det nu inte
var för pappas tofflor förstås.
Kanske bättre då att hyra en tomte. Branschen är snabbt
växande, och konkurrensen hård mellan tomtarna. Det bästa
försäljningsargument är ”garanterat nykter”, gärna med tillägget ”sjunger och spelar om så önskas”.
Sedan har vi hyrtomten som vänder på perspektivet. ”Go afton, go afton. Finns det några nyktra föräldrar här i stugan?”
Jodå, det finns faktiskt tomtar som annonserar att de kommer
till halva priset - om familjen är nykter! Ånej, tänker några!
Bättre, billigare och roligare då att be grannen ”tomta” i stället.

Bilders betydelse

Den rödklädda tomte som vi i olika gestalter, och promillehalter, möter på julafton, eller ser på bild i TV och tidningar, är
inte speciellt gammal. Den växer fram under 1800-talets senare
hälft, med viss anknytning till folktrons gårdstomte, som var
en liten gubbe i grå vadmalskläder. Honom återkommer jag
till strax.
Efter danska och tyska bildförlagor förvandlar konstnärer i
Sverige och övriga Norden den tidigare gårdstomten till en modern, utklädd och levande tomte. Mest känd är Jenny Nyström,
som mer än någon annan bidrog till att forma bilden av den
svenska julklappstomte vi känner idag. Sitt genombrott fick hon
som illustratör till dikten Tomten av Viktor Rydberg, när den
för första gången publicerades i Ny Illustrerad Tidning 1881.
Enligt önskemål från Viktor Rydberg ombads Jenny Nyström
att omforma bilden och måla en snällare och mer mänsklig
tomte till hans diktverk. Den 27-åriga Jenny använde då sin
far, läraren Daniel Nyström, som förebild. Faderns
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varma utseende i röd tomteluva blev en succé och startskottet
för Jennys inflytelserika karriär som illustratör. Det var precis
en sådan tomtefar som folket ville ha.
Skolbarnens jultidning ”Jultomten”, som började ges ut 1891,
betydde också mycket för sedens spridning. Detsamma gäller
jultidningen Julstämning, som gavs ut första gången 1906, och
bara sex år senare trycktes i 300 000 exemplar.
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Åhlén & Holms postorderföretag började 1891 som ett postorderföretag i Insjön Dalarna.
Katalogen skickades ut gratis till alla svenska hushåll som
lämnat namn och adress och från den kunde man sedan beställa allt från knappnålar och kläder till vedspisar. Och Jenny
Nyströms julkort, förstås eller varför inte Elsa Beskows klassiska barnbok Hattstugan från 1930. I den möter vi tomten i
en tidsenlig familjekonstellation, där barnen skall lära sig lyda
mor och far, annars får de smaka riset. Eller mötte? Kanske är
riset utrensat? Eller boken bortplockad från hyllan?

Liten, gammal och grå

Folktrons tomte skiljer sig i det mesta från vår julklappsstomte,
som är stor och tjock, bullrig och glad, snäll och vänlig och
bara dyker upp vid jultid. Den ursprungliga tomtegestalten var
ett övernaturligt ensamväsen med rötter i förkristen tid. Han
beskrivs som en liten, halvmeterhög äldre man i vitt skägg,
gråa kläder och luva. Vanligtvis bodde han på en gård, där han
jobbade hårt, höll efter arbetsfolket, vakade över djuren i stall
och ladugård och kunde vara både sträng och elak.
Mest var han osynlig, man såg bara resultaten av vad han gjort.
Det var viktigt att inte förarga honom på något sätt, skriver
folkloristen Ebbe Schön, från vars böcker jag här lånar text
och tankar. Tomten hade ett vresigt temperament och kunde
hämnas om man exempelvis misskötte djuren eller behandlade
honom respektlöst. Lättja, fylleri och ovårdat uppträdande
godtog han inte.

Tidningen Jultomten, år 1900

Ebbe berättar vidare om drängar som släppt en brakskit i stallet och fått en rejäl örfil av tomten. Tomten gillade inte heller
visslingar och höga ljud och en dräng som bar sig illa åt mot

Spridningsmönster
Spridningen av bruket med utklädda tomtar följer ett ganska
vanligt mönster – från storstäder till landsbygd, från välbärgade till mindre bemedlade, från offentliga sammanhang till ett
gradvis införlivande i familjetraditionerna.
För att något lite knyta an till just vår egen socken har jag letat
fram två korta noteringar, hämtade från ett svar på ett par
frågor om julen ställda av Folkminnesarkivet i Lund. Svaret
är undertecknat av kyrkoherde Jan Redin, Långasjö den 22
december 1944.
– ”Luciafirandet är obekant i vår bygd ända
till det nu sker i skolor,
föreningar och dylikt.”
– ”Den nuvarande generationen av högre medelåldern 50-à 60-åringar känna icke bruket
av julklappar från sin
barndom. De började
begagnas i deras hem
då de gifte sig. Jultomte
och julkorten kommo
samtidigt med Åhlén &
Holms reklam för saker.”

Jenny Nyströms välkända bild, som också såldes som pappersbonad.

djuren tog tomten tag i och kastade över boningshuset. Man
kan ju undra på hur många gårdar det faktiskt fanns tomtar,
med så stränga krav?
Som tack för hans arbete gav gårdens ägare tomten en skål
gröt. Uteblev den, eller var dåligt tillagad, kunde han binda
ihop svansarna på korna eller knäcka husbondens redskap. I en
sägen berättas hur tomten i vredesmod dräper en ko när han
inte får en klick smör i sin gröt. En annan handlar om pigan
som en gång åt upp det mesta av tomtens mat. När tomten
upptäckte det tog han tag i pigan och dansade med henne så
våldsamt att hon föll död ner.
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Ebbe Schön framhåller att tomtens uppträdande och de krav
han ställde tydligt speglar det gamla samhällets värdesystem.
Gårdstomten frodades i en tid när människan levde på en
begränsad yta och slet hårt på gården under ett kort liv. Det
var mörkt stora delar av året och i det prasslande höet i stallet
var det lätt att ana väsen som man skulle hålla sig väl med för
att inte få problem med djur och skörd, vilket kunde betyda
katastrof. Tomten var en nitisk kontrollör men också en trygghetsfaktor. Genom sitt ständiga intresse för det som skedde
bidrog han till att skapa mening och sammanhang i tillvaron.

Trollen i folktron

Ett annat naturväsen i den nordiska folktron är trollet (i norra Sverige vättar), en människoliknande varelse som bodde i
berg, gravhögar eller skogar. I stort levde de som människor
och för många troll var boskapsskötsel den främsta näringen.
Grannsämja med människor förekom, men ofta beskrevs de
som tjuvaktiga och farliga. Det berättas om människor som
hade blivit bergtagna av trollen och som sedan fått sitta inne i
bergets boning en längre eller kortare tid. Trollen kunde också
röva bort ett nyfött barn och ersätta det med en trollunge, en
bortbyting.
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skinn som av lav och mossa, knöliga stubbar ansikten med
stora näsor, knotiga grenar och rötter långa förvridna armar
och händer. Trollens färger är också grå, bruna och gröna
som skogens.

Bland tomtar och troll

John Bauer verkar i en tid då svensk konst för första gången
kan nå folkets bredare lager. Nu fanns en borgerlighet beredd
att stödja konstnärer, nu fanns kunskapen att trycka konst i
massupplagor. Inte minst genom jultidningar och kalendrar
fördes den aktuella konsten ut till folket.
Stor betydelse fick också sagosamlingen Bland tomtar och troll,
som Åhlén & Åkerlunds förlag började ge ut 1907 och fortsatt
gör varje år vid juletid. En viktig orsak till bokens omedelbara
succé var John Bauers illustrationer, som gjorde honom känd
i nästan alla svenska hem. Under de 111 år som nu gått har
nya sagor tagits med och gamla sagor har fått nya illustratörer.

Trollens liv liknade människornas så till vida att de föddes,
gifte sig, bildade familj och dog. De bakade, tvättade, kärnande
smör och utförde andra människosysslor. I stort liknade de
oss också men det fanns ändå något som avslöjade att de inte
tillhörde mänskovärlden. Det kunde vara oproportionerligt
stora öron, en stor näsa eller kanske rent av en svans som
stack fram. Ibland sades trollen även vara väldigt vackra eller
ha ovanligt fina kläder.

Stora och klumpiga

Folktrons troll skiljer sig från de troll som vi idag känner från
illustrerade folksagor. Det är i sagorna som trollen förvandlas
till sten eller spricker i solljuset. Och det är i konstnärernas
värld som trollen nu blir groteskt stora, klumpiga, men ändå
mer spännande än skrämmande.

När Sveriges äldsta sagosamling
1987 fyllde 80 år, stod Einar Norelius för omslagets framsida.

The Elder Scrolls är ett actionsrollspel som utspelar sig i provinsen Skyrim i den fiktiva världen
Tamriel. Där finns på den onda
sidan bl.a. två typer av troll, båda
håriga, apliknande varelser med
tre ögon. Den starkare av dem,
Frost Troll, har vit päls och håller
till i snöiga områden.

Vi får heller inte glömma de troll och andra övernaturliga
väsen som vi finner i olika actionrollspel inom datorvärlden
och i TV-serier

Ur arkivens gömmor
Avslutningsvis vill jag koppla något av de jag berättat om till
uppgifter jag letat fram på Arkivcentrum Syd i Lund. Under
våren 1976 bodde en grupp studenter i etnologi en vecka på
Långasjö vandrarhem för att samla in berättelser från äldre
människor runt om i byarna. Till det materialet tänker jag
återkomma då och då i Träskoposten, när det passar in på
våra valda teman.

John Bauer, Stentroll.

Ingen förkroppsligar denna utveckling bättre än konstnären
John Bauer, som runt förra sekelskiftet skapar sina högst
egensinniga illustrationer till folksagorna. Framför allt tecknar
han sina troll så att deras former liknar naturens.
För honom har mossiga stenar blivit krumma ryggar med

Här och nu möter vi Ester Svensson, född 1897 i Trollamåla,
som jag skrev om i föregående nummer i samband med en
gammal byrå, som hennes man Teander tillverkat. De flyttade
1924 till Karsamåla där intervjun görs 52 år senare. Men det
hon berättar om går tillbaka till uppväxtåren i Trollamåla, där
hennes föräldrar Matilda och Lorentz Karlsson ägde Trollamåla
Södergård (1:4 och 1:6).
Som barn var Ester ofta inne hos farföräldrarna på undantaget
(Karl Israelsson född 1840 och Anna-Maria född 1833). Dit
sprang de så kvickt de kunde när de varit olydiga och mor skulle
piska dem. ”Där var vi fredade till det gick över”, säger Ester
och tillägger. ”Farmor brukade dock inte sitta och berätta några
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sagor eller historier för oss barn. Den kontakten hade vi mer
med vår mor. Hon var duktig på att berätta.”
Det blir så tyst ett tag, sedan erinrar Ester sig följande historia,
som hon menar har hänt någon av hennes farmors förfäder i
Trollamåla, vem vet hon inte.
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De trodde hon kunde trolla. Hon bodde i Allgunås mot slutet.
Hon gick kring i bygden och fick lite kaffe här och där, satt och
pratade och sådär. De talade om att hon gick till kyrkogården
och grävde upp ben där. Det var en orsak från henne att den
ena kyrkklockan i Långasjö rämnade.”
För den som vill veta lite mer om udda personer, som utmärkt
sig genom att de t.ex. var starka, tjuvaktiga, trollkunniga etc.
finns i Eric Elgqvists bok ”Långasjö-försök till en sockenbeskrivning” några ”porträtt”, så också om Greva-Fia, där en
förklaring ges till varför kyrkklockan sprack.

Lindkullen i Trollamåla, november 2018.

”Ni förstår, att i Trollamåla, där finns en lindkulle. Där var
spöken och troll, sa farmor. Det hände en gång, att de var där
och slog ängarna. De blev då av med ett barn. Det försvann
för dem. Ja, det var så stort så det kunde gå. Då gick de till
prästen och skulle höra efter hur detta kunde vara. Då sa prästen till dem, att de skulle ställa sig på den där lindkullen. Den
är brant. Om det då kom en katt och sprang mellan benen på
den karlen som stod där, då skulle de ta upp den katten kvickt,
för då var det barnet. Men det gjorde inte karlen. Katten kom
och sprang, men han kunde inte ta upp katten och för det fick
de inte tillbaka barnet. Ja, det var en schasa, som min farmor
berättade.”
Berättelsen är intressant utifrån flera aspekter. Dels handlar den
om troll som rövar bort ett barn, dels visar den hur prästen
genom att gripa in backar upp människors tro på övernaturliga
väsen. Andra ”kristna” sätt att agera mot trollen var att se till
att kyrkklockorna ringde så hårt att det gjorde ont i öronen på
dem. Om så skett i Långasjö finns inga belägg för.
Ester berättar också om sin farmors far ”som aldrig behövde
något lyse med sig när han kom hem om nätterna. Det blev
ljust omkring honom. När han skulle ställa in hästen i stallet,
så var det så ljust så han såg allting. Men det var inte någon
annan som kunde se ljuset. Det var bara han själv som hade
nytta av det.”
Ester menar att man under hennes tid inte trott på övernaturliga väsen, på möten mellan ont och gott. ”Men det fanns en
kärring, Greva-Fia, som gick omkring i socknen, och henne var
barnen rädda för. Hon hade en del oting för sig. En gång, när
jag bodde hemma i Trollamåla, skulle jag gå upp till affären,
till Geijers. Jag gick fortare än hon (Greva-Fia) och jag fick se
henne gå före mig. Jag saktade in. Det var då en grind, som vi
skulle gå igenom. Inte vet jag om hon såg mig, men när hon
kom fram till grinden gick hon till grindstolpen och spottade
där och hade sina konster med fingrarna. Det såg jag henne
göra. Men det hände inget ändå, när jag gick igenom.

”Om morgonen matade hon sina ’fåglar’. Då kastade hon
brödsmulor åt de fyra väderstrecken, under det hon mumlade
något, som ingen kunde uppfatta. Själv sade hon sig kunna
bringa död och olycka över sådana personer, som vore hennes
fiender. Nu har Greva-Fia slutat att vandra omkring i gårdarna
och är väl snart glömd av sockenborna. I Långasjö kyrktorn
hänger emellertid en spräckt kyrkklocka. Den sprack vid Greva-Fias själaringning. Och man talade allmänt och länge om
hennes trolldomsförmåga, som varit orsak till att klockan inte
höll, då den skulle ringa för Greva-Fia på hennes sista färd till
kyrkogården” (1938:201).
Gunnar Alsmark
Källor:
Bringéus Nils-Arvid, Årets festseder, 1984
Elgqvist Eric, Långasjö. Försök till en Sockenbeskrivning, 1938
Schön Ebbe, Folktrons ABC, 2004
Bjurström Per et al. John Bauer. En konstnär och hans sagovärld. Nationalmuseum Stockholm 1982
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By i bygden

Flaken

I detta nummer av Träskoposten tar vi läsarna med till byn
Flaken. En till ytan liten by, men med ett underbart läge
vid sjön Flaken, eller Allgunnen, som den också kallas.
Här, som i många andra byar i socknen, har nya krafter
avlöst de gamla, stränderna har röjts upp och markerna
hålls öppna av betande djur. Byborna berättar själva om
sina ställen.
Annika Hjalmarsson

Flaken Västregård
Flaken Västregård ligger högt belägen med en fin utsikt
över sjön Flaken. Bynamnet Flaken tror man kommer
från det fornsvenska flaki, som betyder något utbrett och
jämnt. Gården ägdes under 1500-talet av olika adelsätter
och kom i början av 1600-talet att övergå i Axel Oxenstiernas ägo. Gården förblev i adlig ägo fram till någon
gång på 1800-talet, då den övergick i bondeägo. Gården
är på 79 ha, varav 71 ha skogsmark. Uppe i skogen fanns
ett torp, Bråtbergs men det var aldrig bebott under min
barndom. Nu finns det inte mer, men vi har planterat en
yta med lövträd för att markera platsen.
Gården har drabbats av ett flertal stormar från 2005 och
framåt. Gudrun, Per, Simone och Gorm är namn på stormar,
som många skogsägare känner igen. Nu finns mest ungskog
på markerna.
Min pappa, Herbert Geijer, köpte gården 1944. Inom familjen
gäller versionen att han sonika kom hem en kväll och berättade
för mamma Maj-Britt att han köpt en gård. Hur det än var med
den saken så kom båda mina föräldrar att stortrivas i Flaken.

Pekka, Peter och Bengt.
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Flaken Västregård.

Ont om vatten 1959.

Under 40 och 50-talen arrenderade de ut åkermarken och
arrendatorerna bodde i boningshuset.

Rungeboholms Gård fanns alldeles i närheten med alla hästar,
stora och små. Min kusin Rolf och jag spelade dock mest fotboll med sonen Roland. Det fanns en jättefin fotbollsplan på
baksidan av huset. Ibland kom bönder till Sture för att få sina
märrar betäckta av en av Rungeboholms mäktiga ardennerhingstar. Då sjasade Sture bort oss, men vi kunde iaktta akten
på behörigt avstånd i backen upp mot huset.

År 1960 genomförde Herbert och Maj-Britt en grundlig renovering och ombyggnad av huset. Det var Långasjös store
byggmästare på den tiden, Martin på Hvilan, som genomförde
projektet. Takvinkeln ändrades så att man kunde inreda en
övervåning. Från detta år tillbringade familjen somrarna i ”stora
huset”. Tidigare hade vi huserat i den sk lillstugan, ett kokhus
som mina föräldrar hade byggt till i samband med förvärvet.
Mina första minnen från Flakensomrarna är från början av
50-talet. Då kom familjen Lydigh till Flaken som arrendator.
Makarna Lydigh hade tre barn, två flickor och så en pojke,
Gunnar, i min ålder. Otaliga är de timmar Gunnar och jag stod
nere på bryggan och metade abborre.

Från 1960, då vi flyttade in i stora huset, kunde familjen ta
emot släktingar och vänner på ett annat sätt. Jag minns att det
alltid var liv och rörelse i huset. Bland annat tillbringade mina
kusiner från Västergötland mycket tid i Flaken. 1970 gjorde
Ingrid och jag i ordning lillstugan, som hade förfallit och tillbringade sedan många somrar där med vår familj.

Bilden med de tre unga männen Pekka, Bengt och Peter visar
husets utseende i början av femtiotalet.
Mjölken hämtade vi hos Arthur och Anna på Östregården. De
drev ett ”riktigt” jordbruk med ardennerhäst, 7–8 kor, grisar
och höns. Det var alltid spännande att gå dit. Ibland fick man
se farbror Arthur nypa av de nyfödda griskultingarnas vassa
tänder och så kunde man alltid gå in till tant Anna. Där vankades det mjölk och nybakta bullar i köket.
Några hundra meter norr om Västregården ligger ett bostadshus som heter Ekelund. På Ekelund bodde mellan 1954 och
1964 Hilma och Erik Ström. Erik Ström var fotograf och de
hade flyttat till Ekelund från Simrishamn efter pensionen. Hilma och Erik var goda vänner till mina föräldrar så där var jag
ofta. Tant Hilma bakade världens godaste skånska pepparkakor
och de bjöd hon på året om. Erik var en ivrig fiskare och dokumenterade dessutom mycket i byn genom sitt fotograferande.
Hösten 1959 var det lika lågt vatten i sjön, som det är nu, och
Erik har dokumenterat detta. Bönderna hämtade vatten från
sjön, förmodligen på grund av att brunnarna sinat, med andra
ord, precis som i år.
Varje år hade fiskeriföreningen sommarfest och den hölls
alltid på Arthurs betesäng ner mot vattnet, mitt emellan våra
två gårdar. Då samlades markägarna runt sjön med sina kaffekorgar. Vi barn deltog i allehanda klassiska upptåg som att
hoppa säck, springa med ägg på sked i munnen och så var det
fisketävling förstås. Fiskeriföreningens fest var en av sommarens höjdpunkter.

Fruarna runt sjön samlade hemma hos Maj-Britt Geijer i Flaken
Västregård.

I stora huset har många födelsedagar firats och många glada
fester hållits. Gården spelar en viktig roll i min familj och kärleken till den har förts över till den yngre generationen. Nu är
det våra yngsta barnbarn, Rakel och Olle, som med förtjusning
talar om Flaken och gärna vistas där med sina föräldrar, kusiner
och äldre släktingar.
Peter Geijer
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Flaken Gård
– vid sjön Flaken
När vi kom till gården

Andreas och jag hade bara varit tillsammans några månader när
vi bestämde oss för att flytta till gården i Flaken. Först hyrde
vi en lägenhet i Emmaboda för att testa på ett liv tillsammans.
Huset i Flaken var uthyrt och de letade ett nytt hus innan vi
kunde flytta in. Hela våren och sommaren hade vi tillgång till
åkrar och ängar. Lediga dagar rev vi gamla stängsel och satte
upp nya. Köpte in en liten ko- och fårbesättning som genast
började beta de blomstrande ängarna. Ibland tog jag själv bilen
från Emmaboda till Flaken för ett arbetspass. Jag njöt av den
fantastiska naturen, sjöläget, lugnet och tystnaden. Tänk att
detta skulle bli mitt nya hem!
Gården hade varit i släkten i många generationer. Här har
både Andreas mormor Ann-Britt och mamma Ann-Sofie
vuxit upp. 1951 valde Arthur och Anna Pettersson (föräldrar
till Ann-Britt) att bygga det hus som idag finns på gården. Ett
välbyggt hus med plats för en stor familj. På ålderns höst gick
flyttlasset för Arthur och Anna till Allegården. Därefter stod
huset under många år helt öde.

Familjen växer

Åren gick. Renoveringar, nybyggen och drömmar avlöste
varandra. Idag, 17 år efter flytten, har vi även berikats med tre
underbara juveler, Marlene 11 år, Melvin 8 år och Michelle 4
år. Vardagarna fylls av skola, förskola och arbete. Kvällar och
helger är det aktiviteter, läxor, gårdssysslor och vardagsbestyr.
Självklart lite soffhäng och lata dagar med husvagnen också.
Alla tre barn är aktiva i Emmaboda simsällskap där de varje
söndagsmorgon deltar i varsin simgrupp. Michelle för att lära
sig simma, Marlene och Melvin för att utveckla alla fyra simsätt. Varje termin tävlar man mot sig själv i Utmanaren. Ofta
åker glada barn hem med ett nytt klistermärke som visar att
man lärt sig teknikerna bättre och därmed har en snabbare
tid. Lyckat upplägg!

Flaken Gård, Flaken Östregård.

Både Marlene och Melvin spelar fotboll i Emmaboda Komb.
En aktivitet de båda älskar som innebär både nya kompisar
och motion. Under året blir det mängder av matcher, cuper
och träningar. Ofta är både föräldrar och syskon med ”när det
gäller” för att heja, titta på och träffas. Roligt när hela familjen
kan delta. Vi är båda aktiva i Långasjö GoIF. Andreas är tränare
för Marlenes fotbollslag och hans jaktintresset är stort.
Som mamma får man passa på att ta en löprunda tex när barnen
är på simskola. Varje tisdag ordnar Långasjö GoIF cirkelträning
i Långasjö gymnastiksal. Grymt roliga och jobbiga pass! Kul
motionsaktivitet där långasjöbor i olika åldrar tränar efter egen
förmåga med bara sin kroppsvikt som motstånd. I Långasjö
gymnastiksal är det även barngympa varje torsdag för barn
mellan 2-5 år. Detta älskar Michelle!

Egen företagare

Michelle var bara några veckor gammal när tiden var mogen
för Andreas att starta eget. Efter nästan 15 år som anställd på
Gröngölsmåla gård (en stor djur- och skogsgård) startade han
företaget Idealskog. Den fortsatta inriktningen förblev skogen
med skördaren i centrum. Sista åren i Gröngölsmåla jobbade
Andreas delvis på Bandini- ett framgångsrikt stängselföretag.
Där fick han stor kunskap om allt som rör stängsel. Därför
ville han att Idealskog som komplement till skogsvård, skulle
bredda verksamheten sommartid med allt inom stängsel. En
butik med stängselprodukter har öppnats på gården i Flaken
och uppdragen är många. Uppsättning av nöt- och fårstängsel,
vilthägn, rovdjursstaket, hundgårdar, paddockar och trädgårdsstaket är några exempel. Sen några år tillbaka är även Oliver
Behrens anställd i företaget. Jag själv jobbar i Broakulla som
logistiker på AMB Industri AB. Ett framgångsrikt företag som
satsar stort på framtiden. Här fylls mina dagar med att planera
in kundens order på bästa sätt i vår produktion.

När idyllen spricker

Familjemys i soffan- Camilla, Marlene, Melvin, Andreas & Michelle.

Livet på landet anpassas mycket utifrån årstiderna. Vintertid
är det mest utfodring av djuren. Frampå vårkanten föds alla
söta lamm och kalvar. Som fritidsbonde kan det bli långa
dagar då jobb och skola avlöses med tex lammhjälp och mys i
ladugården. En både intensiv och rolig tid där hela familjen är
delaktig i de små liven. Åkrar ska plöjas, harvas och sås. Under
sommaren betar djuren fridfullt och vädrets makter styr när
hö och ensilage ska slås och rullas.

Träskoposten nr 4 2018

39

Flaken 2:3

Fåren hoppas på något gott.

Den varma våren gav oss en rekordtidig skörd med både hö
och ensilage. Att växtligheten därefter aldrig tog fart är vi alla
väl medvetna om. Inte visste vi då att sommaren skulle gå till
historien med flera värmerekord och oändlig torka. Åker efter
åker blev till stäpp och öken. Vattennivåerna sjönk och sjönk.
Beteshagarna var och förblev gyllene bruna. En daglig oro för
hur djuren ska få mat i morgon, nästa vecka och hela vintern.
En inre maktlöshet och stress, det tar mycket energi. Vad kan
vi göra? Nytt betesområde fick bli i skogen. Men, när kommer
regnet? När? Det kom. Efter flera månaders torka... Men inte
tillräckligt. I september sinade vår brunn med dricksvatten.
Markerna hann precis skifta till grönt innan höstens kyla avbröt
tillväxten helt. Sjöns vattennivå är fortfarande rekordlåg. Alla
drabbas mer eller mindre. Man blir mer ödmjuk och medveten
om de resurser vi har. Kommer närmare djuren, naturen och
det liv vi lever. Vår natur är verkligen inte i fas.

Utmaningen

Visst är vårt liv intensivt. Men att se det lilla och njuta av
stunden förgyller vardagen. När vi flyttade hit tänkte vi att
den stora utmaningen skulle bli när vi fick barn. Att de saknar
kompisar att gå till och alla aktiviteter som de ska skjutsas till
hit och dit. Där är vi nu... Men allt löser sig! Lite planering, goa
föräldrar till barnens kompisar, internet och smarta upplägg.
Man kan inte få allt när man bor i stan heller. Att bo och leva
på landet ger verkligen mening och energi till livet! Dessutom
att bo vid en underbar sjö. Min största önskan från barndomen.
Så rofyllt och mäktigt vatten kan vara! Här trivs vi gott! Hela
familjen Lennartsson.

Denna fastighet ligger precis bredvid Gunnamåla 1:4 och
jag, Inger Fyhr, har talat med ägaren Johannes Guse och fått
lov att skriva lite om historien bakom huset. När Wille och
jag byggde vårt hus så bodde Torvald Sjöblom här. Han var
musiklärare i Emmaboda och var lite av enstöring som bodde
ensam med sina katter. Om jag inte missminner mig så var de
17 stycken. Innan så bodde ett par som hette Ström där. Enligt
utsago vårdade de huset ömt och det var väldigt fint och iordning där. Under Torvald Sjöbloms tid kan jag inte påminna mig
att han någonsin gjorde någon renovering på huset. När han
gick bort ärvdes huset av hans bror som bodde i Stockholm.
Under några år på 90-talet hyrde han ut huset till några olika
personer. Huset var då i ett bedrövligt skick.
År 1997 kom ett par från Tyskland till Flaken i sin husbil.
De var på semester i Sverige och när de fick se att huset var
till salu så slog de till och köpte det. Huset var ju i dåligt skick
men tomten som gick ända ner till sjön, föll de för. Det var
så vi lärde känna våra nya grannar Sigrid och Fritz Couppeè.
De kom från Tyskland närmare bestämt från staden Bad
Pyrmont. Det var ett äldre par som vi sedemera lärde känna
väldigt väl. På kuppen lärde vi oss tyska både min man och
jag. Det är numera vårt andraspråk. Vi gjorde resor ihop både
i Tyskland och i Sverige. De renoverade huset varsamt från
topp till tå och det är numera ett mycket vackert ställe som
många människor skulle vilja köpa eller hyra. Sigrid ville alltid
att huset skulle vara i toppskick och det gick inte en sommar
utan att någon förbättring gjordes. De tillbringade mycket tid
i Flaken och för oss, min man och jag, var det en lycklig tid
att ha så goda grannar.

Text: Camilla Lennartsson
Foto: Tanja Muratova

Flaken 2:3. Ägare: Johannes Guse.

För ett par år sedan gick Sigrid bort och hennes barnbarn
Johannes Guse ärvde huset. Fritz lever fortfarande men är så
gammal så vi tror inte att han kommer till Flaken någon mer
gång. Johannes känner vi väl då han som yngre alltid var med
i Flaken varje sommar. Vi önskar honom all lycka med sitt
hus och hoppas att han fortsätter i Sigrids anda och ser till att
hålla det fint och i gott skick.
Sjön ger en extra livskvalitet i Flaken.

Text: Inger Fyhr
Foto: Tanja Muratova
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Gunnamåla 1:4
År 1973 kunde vi, Willmar och jag, Inger Fyhr, avstycka en
bit mark från Willes föräldragård där vi tänkte bygga vårt hus.
Marken låg endast 25 m från sjön Flaken vilket bidrog till att
vi verkligen ville ha vårt hus just där. Svårigheterna var dock
många. Marken var gammal skogsmark, där träden hade blåst
ner några år tidigare. Den var dessutom väldigt sank vilket
gjorde att det var nästan omöjligt att ta sig fram där. Den lilla
biten från grusvägen ner till sjökanten(ca 25m) såg dessutom
ut som en djungel av träd o sly. Det var en utmaning att bara
ta sig ner till sjön. Utsikten mot sjön var obefintlig.
Men vi var unga, entusiastiska och väntade vårt första barn
och tyckte att det skulle bli en bra plats att bo på när det blev
färdigt. Först fick vi inte bygglov, men som tur var så ändrade
kommunen sig och vi kunde äntligen påbörja markarbetena
för att få till stånd en tomt där det gick att sätta ett hus på. I
september 1973 var huset på plats. En liten västkuststuga på
73 m2. En brunn grävdes och vattnet kopplades in i huset i
samband med att vår son Magnus föddes. Dock visade det sig
att vattnet i brunnen var odrickbart och några år senare fick vi
gräva en ny brunn 200m upp i skogen. Den har vi fortfarande
och har gett mycket vatten även denna sommar då det varit så
torrt. Problemen var som sagt många. Strömavbrotten var ett
gissel. De kunde vara i en vecka och ibland mer. Jag kom ihåg
en vinter då sonen var liten. Vi sov på golvet bredvid öppna
spisen för att värma oss och sonen fick ha vinteroverall på sig
hela natten. Det var tider det. Nu är alla elledningar nedgrävda
och telefonledningar borttagna och fibern är inkopplad. Det
är en stor förbättring mot tidigare.

Familjen Fyhrs villa hör visserligen till Gunnamåla, men ligger utmed
byvägen genom Flaken.

tillkommit samt en inglasad altan, vilken vi uppskattar otroligt
mycket, då det blåser ordentligt här ibland. Familjen har på
senare år utökats med vår hund Kelly och katten Bubbla. Vi
har förbättrat vår tomt och även sett till att vi lätt kan ta oss ner
till sjön, där vi har gjort en brygga och en liten badplats. Våra
barn och barnbarn kommer gärna och tar sig ett dopp i sjön.
Även passerande turister vill gärna stanna till här och fika på
bryggan vid sjön och det tycker vi bara är trevligt. Vi har under
åren träffat många människor från olika länder på detta sätt.

I slutet på sjuttiotalet och början av åttitalet var det väldigt
lågt ph-värde i sjön och vitfisken dog ut. Jag kom ihåg att alla
runt sjön fick hjälpa till att lägga ut kalk. Vi fick använda oss av
skotrar som vi körde ut på isen med. Mört planterades in igen
och nu är vattnet både klart och fint. Det växer såklart en del
vass m.m, men då växte det ju ingenting i sjön p.g a det låga
ph-värdet. Nu har vi gott om både gädda och abborre i sjön och
vassen kan man ju klippa ner med en vassklippare. I sommar i
torkan har det varit guld värt att kunna ta vatten från sjön till
djur och växter men även till människor vars brunn har sinat.
Trots alla svårigheter har vi aldrig ångrat att vi bosatte oss
här. Vi har under åren byggt om, byggt till och gjort omfattande
renoveringar. År 1981 föddes vår dotter Linda och vi gjorde en
större tillbyggnad på huset. Garage med tvättstuga har också

Willmar och Inger Fyhr framför sin villa.

Idag har vi en bostadsyta på 180 m2 samt garage. På senare
år har även våra grannar rensat upp runt sjön så idag har vi en
fantastisk utsikt. Att gå ner och bada eller åka ut med båten
är ett sant nöje. Att vakna på morgonen och ta en kopp kaffe
och titta ut mot sjön är inte fy skam. Fågellivet är enormt
vilket vi uppskattar mer och mer för varje dag. Vi tycker att
vi bor i paradiset och kan absolut inte tänka oss att bo någon
annanstans.
Text: Inger Fyhr
Foto: Tanja Muratova

Huset har vuxit till genom åren. Interiören är fantastisk.
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Trollen påverkade valet?
Sveriges Television har uppmärksammat hur ryska trollfabriker arbetar för att påverka opinionen i olika länder.
Det senaste presidentvalet i USA är ett exempel. Men hur
var det med riksdagsvalet i Sverige?
Först måste vi veta vad som menas med troll och trollfabrik.
Ordet troll kan betyda samma sak som i den nordiska folktron,
ett mystiskt sagoväsen som ställde till oreda för människorna.
Men det kan också syfta på ordet trål, ett fiskeredskap, på
engelska trawl.
Ett troll som sprider lögner på internet för att skapa förvirring
kallas nättroll eller internettroll. Men också s.k. näthatare, som
skriver dumma och provokativa saker på nätet, kallas troll.
I en dokumentär den 2 september – en vecka före riksdagsvalet – rapporterade SVT:
”Med oräkneliga falska identiteter jobbar ryska ”nättroll”
för att sprida rysk propaganda, påverka val utomlands och
underblåsa social oro i västländer.
– För Putin är det väldigt viktigt att visa läget i EU, särskilt i
de viktigaste länderna, som mycket dålig, att Europa är i kris
och så vidare, säger ryske journalisten Andrej Sosjnikov, dokumentärens förgrundsfigur.
– När de inte kan påstå att läget är bra i Ryssland, så kan de
påstå att läget är ännu värre i andra länder.

En trollfabrik i St Petersburg?		

Foto: spraktidningen.se

Hur var det med riksdagsvalet i Sverige?
Att det blev svårt att bilda regering efter valet vet vi vid det här
laget. Men det är inte lätt att bevisa trollens inverkan. Samma
sak med presidentvalet i USA. Ord står mot ord. Splittring och
polarisering är ett växande bekymmer. Storbritannien brottas
med Brexit. Europa försvagas. Populistiska och främlingsfientliga partier tar över makten i det ena landet efter det andra.
Det finns nog anledning att sätta ljuset på trollen. När solen
går upp spricker dom!
Sölve Hjalmarsson
Källor:
https://it-ord.idg.se/ord/trollfabrik/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trollfabrikernas

Inledningsvis var trollfabrikerna kontor där anställda satt och
skrev positiva saker om Ryssland, för att ge ett samlat intryck
av en utbredd opinion. Sedan skiftade man till att fokusera på
negativa eller polariserande saker om andra länder.
Det amerikanska presidentvalet 2016 sticker särskilt ut, säger
Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet
vid Utrikespolitiska institutet (UI).
– Det var det amerikanska valet som verkligen satte det här
fenomenet på kartan för att det var så omfattande.”
”Ett nöje för ryska manipulatörer”
”I Sverige har en debatt om ryska aktörer och deras möjliga
påverkan på svensk politik blossat upp särskilt i samband med
det stundande valet. Andrej Kolesnikov, rysk journalist och
författare verksam vid tankesmedjan Carnegies kontor i Sverige, ser det som helt möjligt att ryska försök att påverka kan
förekomma, även om det är svårt att bedöma utsträckningen.
– I allmänhet är det alltid ett nöje för ryska manipulatörer att
se populistiska partier och politiker växa fram i andra länder,
säger han.
– Det är en god grund för ett förmodat skifte i Europas politiska karta, i Rysslands favör.
En fördel med troll är att de är svåra att spåra, de kan sitta
både i Sverige och utomlands. Det är också svårt att påvisa
vem som stödjer dem, om de till exempel får betalt av en
uppdragsgivare.”

Jan F:s
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411 361 95 Långasjö
Tel. 070-269 08 26
Vi utför alla sorters grävningsarbeten
Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och
ved.
Vi tar även emot asfalt och överskottsmassor för
krossning på Östra Industriområdet i Lindås.

Mobiltel:
Jan 070-269 08 26 Kim 073-081 14 47
Tom 070-647 91 78
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Troll och trollerier
i Långasjö socken
Vem tror på troll och trolleri? Nuförtiden. Trodde man
på det förr? Trodde man verkligen att det bodde fula
svansprydda figurer inne i berget? Trodde man faktiskt att
trollen kunde byta ut det nyfödda barnet mot en trollunge?
Trodde man på trollkärringar, som satte olycka på sina
ovänner? Hur som helst så finns det platser och berättelser i vår bygd, där troll och trolleri nämns. Stora stenar
och istidslämningar inspirerade till trollberättelser. En
grotta måste ju vara bebodd av någon ljusskygg varelse.
Oförklarliga händelser måste väl vara orsakade av något
eller någon. En trollkunnig kärring t ex.

Troll och trollstenar

I ett tidigare nummer av Träskoposten har vi nämnt sägenomspunna platser i Långasjö, t ex kyrkobygget i Karsamåla. Bygget
som aldrig blev klart. Om det nu var ett kyrkobygge. I vilket fall
finns grunden kvar, det blev aldrig mer än så, trollen kom på
natten och rev ner det man byggt upp under dagen. Liknande
berättelser finns i flera socknar, där man hittat lämning av vad
som tycks vara en kyrkobyggnad.
Trollen ville motarbeta kyrkbyggen, det står helt klart. Troll
och jättar förde en ständig kamp mot kyrkorna. Stora stenar
släpades omkring för att kastas på kyrkan, men ofta tappade
man dem, innan de nådde fram. Eller kastade man dåligt. I
Plaggebo 2:5 ligger en stor icke jordfast sten. Den har uppenbarligen tappats av en jätte. I Ramsjö finns ett Kärringarör, där
trollpackans förkläde sprack efter att ha lastats fullt med sten.
Trollgummans förkläde förekommer också i många berättelser,
förknippade med andra rösen. I Lida finns Klähall, kanske
inte så trollbunden, men ändå sägenomspunnen. Mellan Lida
och Piggsmåla finns Jordbrostenen, den som sägs snurra ett
varv när kyrkklockorna ringer. Det verkar vara rena trolleriet.
Om Ulvamon sade man, att där bodde trollen. - Akta dig för
trollen i Ulvamon! förmanades barnen. Vad menade man
egentligen? Trodde man verkligen att det fanns troll i storsko-

Kyrkklockan som sprack. Långasjö kyrkas vapenhus.

gen, eller ville man skrämma barnen, så att de inte gick dit i
onödan. Ungefär som man skrämde dem med Brunnsgubben
och Näcken.
Var det alla de spännande stenformationerna i Ulvamon som
inspirerade till tro på jättar och troll? Som Fankens Fasta har
lett tanken just till Fanken själv. Eller tyckte man att de fattiga
backstusittarna i Ulvamon såg ut som troll? Tänkte man kanske att en del kloka kvinnor där var trollkunniga? Här hopar
sig frågorna.
Att trollen inte skulle tåla att höra kyrkklockorna ringa, är
också ett gammalt påstående. Döm då om min häpnad, när
jag läser i dagstidningen att TV-profilen Pekka Heino har protesterat så ivrigt mot klockringningen i Kungsholms kyrka i
Stockholm, att man kraftigt begränsat ringningarna (tidningen
Dagen 19 okt -18). Pekka funderar på att gå vidare tills klockringningen upphör helt.
Han menar att kyrkklockornas klang hänger samman med
den tid då kyrkan var en maktfaktor och "alla var tvungna att
gå dit" (vilket väl inte var syftet). – "Varför ska ljudstörningar
drabba alla inom hörhåll?" utbrister Pekka – precis som trollen
i folktron.

Greva-Fia, var hon trollkunnig?

Så har vi berättelserna om Greva-Fia. Om henne sägs det att
hon var trollkunnig. Hon hette egentligen Eva Sofia och var
bonddotter från Allgunnås. Hennes far var bonde och kallades
för Greven – eftersom han kom från Grevemåla i Linneryd.
"Grevefamiljen" flyttade till Allgunnås Ngd 1847. Fadern hade
då köpt Allgunnås Ngd 3/8 mtl. Man drar slutsatsen att han
var stadd vid kassa, som kunde bli vid en så pass stor gård.
Hans tillnamn, Greven, passade kanske in på mer än ett sätt!

Trollens altare(?) i Ulvamon.

Vid 21 års ålder gifte sig Eva Sofia med Jöns Karlsson från
Blekinge. Jöns tog över en del av gården – 1/8 mtl och Eva
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Sofias föräldrar fick sitt undantag på gården. Eva Sofia och
Jöns fick en son 1870, Karl Alfrid, men Karl Alfrid fick inte
leva – han dog samma år som han föddes.
Sedan börjar saker och ting trassla till sig för Jöns och Eva
Sofia. I husförhörsboken står det att de är oeniga. Fia anklagas
för otuktigt leverne med två namngivna manspersoner: Erik
på Holmen, Skurebo och Frans på Lilledal, Häljanäs. Hon får
svara för sina handlingar inför kyrkorådet. I kyrkboken står det
också att Jöns är blind och utfattig. Han kan inte sköta gården.
Fias bror Frans August gifter sig och tar över Jöns del. 1880 är
Jöns och Fia skilda och Jöns bortackorderas till Blekinge.
Kvinnan som ska bli vår omtalade Greva-Fia, med rykte
om sig att vara trollkunnig, har alltså haft det ganska motigt
och svårt under sitt tidiga vuxna liv. När hon skilts från Jöns
tar hon sin tillflykt till änkemannen Nils Ruhn, som bor på
det lilla stället Bokenäs i Enkonaryd. De gifter sig 1892. Men
också de blir oeniga och tar ut skilsmässa 1903. Fia flyttar och
Nils dör 1904. Men Fia har ordnat så att hon har undantag på
föräldragården i Allgunnås. Det är bara det att nu har gården
en annan ägare – skolläraren Johan Peter Colleen. Nu börjar
en segsliten kamp mellan Fia och Colleen angående undantaget. Colleen vinner och Fia får flytta iväg. Hon blir skriven på
socknen, d v s hon har inget fast boende. Hennes föräldragård
har nu gått "ur släkten", hon är ensam och hemlös, säkert också
förvirrad på något sätt.
Hon bor lite här och där i små stugor som erbjuds eller får
tillfälligt nattlogi hos någon torpare eller bonde. Mest går hon
runt med sin pynglen i gårdarna och man påstår att hon plockar
människoben från kyrkogården. Dem använder hon när hon
trollar. Med sitt trollande straffar hon dem som handlat orätt
mot henne. Detta rykte ger henne en makt, som hon kanske t
o m njuter av. Ingen – eller åtminstone de flesta – vågar inget
annat än ge henne mat och husrum. Hon kan traska omkring
i bygden och alltid hoppas på att bli mottagen någonstans.
Greva-Fias förhållande till läraren Johan Peter Colleen blev allt
annat än gott. Det där med det förlorade undantaget var en
besk medicin. Hon upplevde att han tagit från henne hennes
föräldrahem, ja, den gård där hon själv suttit som husmor
under flera år.
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Berättelserna om den trollkunniga Greva-Fia är nedtecknade av Arnold Petersson i "Långasjö, försök till en sockenbeskrivning" 1938. I Långasjökrönikan 1983 går Arnold
Alfredsson i Lida på djupet med historien om Fia. Han har
granskat kyrkböcker och kontrakt för att kartlägga hennes liv.
Berättelserna är mustiga och mystiska, men under läsning av
Arnold Alfredssons text, kan man ana att Arnold inser att Fia
bara är en förvirrad och trasig människa, som lever sin dröm.
Hon påstår att hon kan trolla. Därmed kan hon utöva makt i
sin annars så maktlösa situation. Ingen vågade neka Greva-Fia
något. Efter den fasansfulla händelsen med tröskan är hennes
makt oändlig.
Greva-Fia dör av ålderdomsavtyning 16 jan 1927. Hon är då
omyndigförklarad och å församlingen skriven. När kyrkklockorna
ringer in hennes jordafärd, spricker Lillklockan – ännu ett
tecken på att hon stod i kontakt med onda makter. Frid över
Greva-Fias minne. Hon fick leva i 86 år. Hennes liv började i en
storbondes familj. Hon blev själv bondhustru, men drabbades
av sorg, motgångar och förvillelser. Hennes resa gick utför. Vid
sin död står hon skriven som jordbruksarbeterska.
I folkmun var hon en trollkärring. Nå, vad tror vi idag? Var hon
trollkunnig? Finns det trolleri? Vi vill gärna berätta mustiga historier om mystiska händelser, men – i sanningens namn – finns
det någon nu levande person som tror att det var Greva-Fia
som åstadkom en massa elände? Trodde man på trollerier vid
1900-talets början, eller var det bara ett sätt att sätta krydda på
tillvaron, innan TV-seriernas tid? Underhållning rätt och slätt.
I så fall är Greva-Fia utsatt för orättvist förtal.
Ben ifrån kyrkogården? Finns det någon sanning i detta?
Ja, visst kunde man hitta människoben på kyrkogården. Vid
gravgrävning kom ofta skelettdelar upp i dagen och kastades
på högen jämte graven, för att sedan åter grävas ner, när graven lades igen. Enligt folktron hade benen magisk kraft. Vad
bottnade detta i? Finns det en koppling till seden att spara
helgonens ben som reliker? Man menar att under varje altare
i en äldre (medeltida) svensk kyrka, ska det finnas en aldrig så
liten flisa av ett helgonben eller annan relik.
Visst smög folktron sig in i kyrkan, men även tvärtom – så att
kyrkans magiska tänkande togs upp av folktron.
Annika Hjalmarsson

Och straffet låter inte vänta på sig. Johan Peter Colleen och
hela hans stora familj drabbas av en förskräcklig olycka. År
1914 dör nämligen hustrun Gärda genom olyckshändelse, kom
i tröskverk. Hennes kjol har fastnat i vandringens axelledning
och hon dras ohjälpligt mot en säker död. Johan Peter och
Gärda har elva barn. Vid olyckstillfället är yngsta barnet bara
2 år. Greva-Fia får skulden.

Källor:
kyrkböcker Arkiv Digital
Långasjökrönikan 1983
Långasjö försök till en sockenbeskrivning 1938
Träskoposten 2015 nr 3
Reliker, Stockholms Katolska Stift www.katolskakyrkan.se

Hon lär ha hotat Colleen med, att hon skulle ta det käraste
från honom, eftersom han tagit det käraste från henne. Det är
en förskräcklig anklagelse, att bli skylld för någons så tragiska
död. Det är viktigt att betona att det aldrig antecknats att man
anmälde Greva-Fia för något brott, annat än den otukt hon
fick stå till svars för inför kyrkorådet.

Förklaringar:
”pynglen” betyder här ungefär knyten, där man knutit in olika saker.
Hon gick alltså omkring i bygden med sina knyten. Man visste inte
riktigt vad som fanns i dem. Människoben?
”å församlingen skriven” betyder att personen inte har någon fast
bostad, men alltjämt är skriven i församlingen/socknen.
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Julkampanjen
av ett barn är krånglig är det många flickor som aldrig registreras, som aldrig får egna identitetshandlingar.
Tonårsflickor gifts bort

I julkampanjen 2018 lyfter vi i Svenska kyrkan och Långasjö församling de orättvisor och övergrepp som en flicka
drabbas av bara för hon är flicka. Kampanjen startar
första advent 2 december och pågår till trettondedag jul
6 januari 2019.
Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de är flickor. Att fattigdom och normer gör
att flickor får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller
försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning.
Eller att flickor får äta sist och minst.
Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta
tillsammans. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten
att tillsammans kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas
eller kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har
samma värde – oavsett kön.
Svenska kyrkans internationella arbete kommer att lyfta projekt
i några olika delar av välden, där man arbetar för att skapa
samma förutsättningar för både pojkar och flickor - men med
ett särskilt fokus på Tanzania.
Tänk på att allt det vi gör här hemma i årets julkampanj blir
en positiv förändring för människor som lever i utsatthet ute
i världen. Låt årets julkampanj bli en viktig och naturlig del i
dina julförberedelser.
Swisha gärna din gåva till 9001223 eller sätt in ett valfritt belopp
på postgiro 90 01 22-3 eller bankgiro 900-1223.

Redan vid födelsen avgörs flickors möjligheter

I den del av Tanzania där Grace är född finns stora utmaningar för flickor. Många tonårsflickor gifts bort och många blir
gravida. I Tanzania tillåts skolflickor som blir gravida inte gå
i skolan varken under eller efter sin graviditet. De blir nekade
den utbildning och kunskap de behöver för att göra sina röster hörda i samhället. En ung flickas kropp är dessutom inte
mogen för en graviditet. Det finns ett tydligt samband mellan
tonårsgraviditet och barnadödlighet och mödradödlighet.
Många könsstympas
Ytterligare en stor utmaning i området är att över 60 procent
av flickorna könsstympas – trots att kvinnlig könsstympning
är förbjudet enligt lag. Könsstympning är en sedvänja som kan
innebära livshotande skador och ge men för livet. Lutherska
kyrkan i Tanzania driver ett omfattande arbete för att stoppa
könsstympningen. De religiösa ledarna i samhället, som har
ansvar för att upprätthålla kulturella traditioner, har stort inflytande över människors liv. Förändring kan ske när dessa ledare
tar avstånd från könsstympning och annat könsbaserat våld.
En vara som kan bytas bort
När en flicka växer upp kommer hon se sina möjligheter att
expandera – eller minska. En flicka som blir självständig och
utforskar nya intressen – eller tvingas in i hushållsarbete eller
blir en vara som kan bytas bort. Nyfödda Grace har möjlighet att leva ett bra liv tack vare kärleksfulla föräldrar och ett
samhälle i utveckling. Genom Svenska kyrkans internationella
arbete kan vi stärka flickors rätt till en god hälsa, värdighet och
makt över sitt eget liv.
Du kan också vara med och stödja kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv genom att bidra till Svenska kyrkans
julinsamling!
Ulla Sköldh Jonsson
		

Grace föddes på Selian Lutheran
Hospital i Arusha, Tanzania.
Mamma Beatrice känner sig privilegierad. Hon är tacksam för
att hon och maken har möjlighet
att ge Grace den omvårdnad hon
behöver. Redan vid födelsen avgörs flickors möjlighet att själva
få bestämma över sina liv.
Grace fick födas på sjukhus och har en födelseattest. Födelseattesten betyder att hon senare i livet kan skaffa sig identitetshandlingar och kan rösta, öppna bankkonto, ta lån, kräva sin
arvsrätt eller resa till ett annat land. I länder där registreringen

Grace med sin mamma Beatrice.
		
Foto: Helen Goldon/IKON
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Succé för Magnifiket igen
– tack alla som bakade!
I år igen invaderades Långasjö av besökare från när och
fjärran. Målet var Skördefesten med dess utbud av utställningar, grönsaksförsäljning, mobilt musteri, konsert ”I
Björns och Bennys fotspår” med Peter Rudenborg och
Britta Mård och mycket mer.
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De som lämnat oss
i Långasjö församling
november 2017 - oktober 2018

Vi firade nyligen Alla Helgons helg med Minnesgudstjänst
i kyrkan och många tända ljus och lyktor på kyrkogården.
En helg då vi får minnas. Ljusen vi tände var för:
Olle Henriksson 		

5 nov 2017

Ingrid Johansson

8 nov

Allan Hultén 		

14 nov

Gun-Britt Alm 		

26 dec

Roland Axelsson 		

19 jan 2018

Bo Kastrup 		

28 jan

Sune Fransson 		

8 febr

Elisabet Svensson

9 febr

Zarah Arvidsson 		

13 mars

Katarina Jonasson

14 mars

Gunnel Andersson

21 maj

Greta Konradsson

6 juni

Kurt Johansson 		

11 juli

Onsdag 30.1 kl 14.00

Frank Fransson 		

25 juli

”En resa till klostret Taizé i Frankrike”

Arne Johansson 		

14 aug

med vår pedagog Per Eriksson som berättar och visar bilder.

Britt Grahn 		

17 aug

Servering!

Birger Sjögren

6 okt

Onsdag 27.2 kl 14.00

Lucia i Långasjö kyrka

Många hittade till Sockenstugan och Långasjö församlings
satsning på konditoriserveringen ”Magnifiket” med massor
av fantastiska hembakade godsaker. I år fyllde kakor och
andra läckerheter två hela långbord! Alla platser blev snabbt
upptagna och resultatet blev också i år nära 22 000 kr, som
oavkortat gick till projektet ”Bundle of Joy”. En dag då barn
från fattiga familjer i den Filippinska övervärlden får komma till en riktig fest med mat, lekar, sånger och presenter
i form av ryggsäckar med skolmaterial. Tack alla besökare
och tack alla som bakade!

Välkomna till Dagledigträffar
i Långasjö Sockenstuga

Glasrikets historia tillhör alla
Peter Lejon och Björn Boode berättar och visar bilder
Servering!

Torsdag den 13 december kl 18.00
Välkomna till Luciafirande i Långasjö kyrka
tillsammans med barn och ungdomar från Långasjö
Servering av glögg och pepparkakor!
Sockenrådet och Långasjö församling

Julandakt på Allégården

Torsdag den 20 december kl 14.30
Lördag 2.3 kl 14.30
Gemenskapsdag på Träskon
Långasjö kyrkokör och Ulla Sköldh Jonsson m fl medverkar
Kaffe och tårta!

Vi sjunger julens psalmer och sånger.
Långasjö församling bjuder på julkaffe.
Alla är hjärtligt välkomna!
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iLÅNGASJÖ

FÖRSAMLING

Gudstjänster och program december – februari 2018-19
30.11
02.12

1:a Sönd. i Advent

09.12

2:a Sönd. i Advent

13.12
16.12

3:e Sönd. i Advent

20.12
23.12
24.12

4:e Sönd. i Advent
Julafton

25.12
26.12
30.12
31.12

Juldagen
Annandag Jul
Söndagen efter Jul
Nyårsafton

01.01
06.01

Nyårsdagen
Trettondag Jul

13.01
20.01
27.01
03.02

1:a Sönd. e. Trettondag Jul
2:a Sönd. e. Trettondag Jul
3:e Sönd. E Trettondag Jul
Kyndelsmässodagen

10.02
17.02
24.02
03.03

Fastlagssöndagen

08.10 Adventsamling för Långasjö skola
10.00 Adventmässa Kyrkokören, U Sköldh Jonsson
Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset
11.00 Julvandringsgudstjänst i Emmaboda kyrka
Medverkande från hela pastoratet, J Juhlin
17.00 Adventsgudstjänst med Big band Emmaboda,
K Karlsson
18.00 Luciafirande i samarbete med Sockenrådet
10.00 Högmässa Invigning av nytt bårtäcke. Melsene
Laux, Kerstin Mörk Löfgren, U Sköldh Jonsson
08.10 Julavslutning för Långasjö skola
14.30 Julandakt på Allégården med julkaffe
11.00 Mariamässa i Emmaboda kyrka L Petré
17.00 Julbön Sång – Henrik Gottfridsson. U S Jonsson
23.30 Midnattsmässa Kyrkokören, J Juhlin
06.00 Julotta i Algutsboda kyrka
19.00 Musikgudstjänst Mixed Voices – K Karlsson
11.00 Högmässa i Vissefjärda kyrka L Petré
16.30 Nyårsbön på Allégården Sivert Petersson – flöjt
18.00 ”Inför ett nytt år” – Nyårsbön
Sivert Petersson – flöjt, U Sköldh Jonsson
18.00 Fredsmässa i Emmaboda kyrka
14.00 Gudstjänst med små och stora – Julspel
Kyrkokören, Miniorer o Juniorer
U Sköldh Jonsson, L Ursjö m fl
Julfest för alla i Sockenstugan
10.00 Högmässa J Juhlin
17.00 Taizémässa U Sköldh Jonsson
10.00 Högmässa J Juhlin
14.00 Ljusgudstjänst Miniorer och Juniorer m fl
U Sköldh Jonsson, L Ursjö. Kyrkfika
Se övriga kyrkor
10.00 Högmässa K Karlsson
17.00 Lekmannaledd gudstjänst Kyrkvärdar och
Församlingsråd.
10.00 Mässa ”Kärlekens väg”
U Sköldh Jonsson. Kyrkkaffe med semlor

För mer information, se annons i Emmaboda tidning, på Facebook – sök på Emmaboda pastorat
eller www.svenskakyrkan.se/emmaboda Reservation för ändringar!
Vill du ha hjälp att komma till kyrkan? Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00.
Önskar du hembesök eller vill du ha någon att prata med, kontakta Ulla Sköldh Jonsson 0471- 254 56
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