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Krönikan
I detta nummer bjuder vi in våra läsare i trädens fantastiska värld. En värld som vi alla har en åsikt om och relation
till. Även de som aldrig själva går ut i en skog. Som tycker
parkens trygga träd räcker långt. Eller är mer än nöjda
med naturfilmer från TV-soffan. De motverkar ju också
ångest, stress och trötthet, sägs det. Och tänk vad man
lär sig. Utan att varken bli våt eller trött.

Många – ibland motstridiga sätt att se

När vi valde temat ”Våra träd” funderade jag mycket på just
mångfalden perspektiv. Ett är att betona själva träden, dem vi
upplever med alla våra sinnen. Gammalekens väldiga krona
och stam, där solen lekfullt silar in. Ljudet från aspens oroliga
löv. Timmervältans doft av barr och kåda. Harsyrans sura smak
när vi en stund vilar vår rygg i skogens mossa.
Ett annat är att lyfta fram de vetenskapliga rön som de senaste decennierna med älgkliv flyttat fram vårt vetande om hur
ekosystemen fungerar och hänger ihop.
Ett tredje är att utgå ifrån det possessiva pronomenet ”våra”,
rent juridiskt. Träd ägs, utgör ett kapital, skänker trygghet och
glädje. Men de skapar också osämja, tvister, stölder och straff.

Våra vänner träden

Denna gång var det extra roligt att se med vilken entusiasm
och berättarglädje många Långasjöbor bidrog med texter. Men
vad blev – och uteblev – från de möjligheter jag nyss skissade?
Flest bidrag handlar om plantering av träd, förr och nu. Gamla
gårdars vårdträd. Plantering av skolaplar som band bygden
samman med de barn som lämnade den. Lindallén i kyrkbyn,
som bybor på eget initiativ planterade för 50 år sedan, när de
gamla träden togs bort. Plantering av ädellövträd på 60-talet.
Vår tids möjlighet att adoptera/bekosta ett träd för en bättre
miljö. Eller lära oss krama ett träd, ”bada våra sinnen” på
någon kurs i friskvård för att motverka stressrelaterad ohälsa.

Trädens hemliga liv

Mer eller mindre kan vi alla skilja på olika träd och buskar.
Men hur många vet att en gran eller ek kan vara värdväxt för
omkring 900 andra arter. Kattugglor, hackspettar, ekorrar,
vildsvin, barkborrar, bin, steklar, lindsvärmare, svaveltickor och
bladmögel – listan kan göras lång på levande organismer som
också skulle kunna säga ”våra träd”. På sitt sätt. På ett språk vi
dåligt förstår, men långsamt lär oss mer av. Har ni inte läst Peter
Wohllebens tankeväckande bok ”Trädens hemliga liv”, gör det.
Med ord som vanligtvis används för att beskriva människor
och djur förklarar han forskningsresultat med att träden känner
smärta, luktar, hör, smakar, minns, kommunicerar, är sociala,
ammar och uppfostrar sina barn.

Granar och grannsämja

Den tredje punkten ovan, träd och skog som konfliktyta, fyller vår historia med tvistemål, stora som små. Ända fram till
1700-talet diskuterade man i Sverige om trädfällning på annans
mark var stöld eller åverkan. Det fanns också de som ansåg att
ägandet bara gällde marken som trädet växte på.1

Ett mäktigt träd som väcker vår fantasi och förundran.

För vissa gäller den uppfattningen fortfarande, särskilt när det
lackar mot jul! Palla frukt har också med ”mina träd och dina”
att göra. Men detta kanske inte tillhör dagens ungdomsnöjen
längre?
Mer utmanande för grannsämjan är träd som växer in över
grannars staket, eller stora träd som skuggar deras tomter.
Med rätt (!) vind kanske också löven blåser dit. Men man kan
ju knappast springa efter dem.
En större, långt svårare fråga är den om kalhyggen. Hur hållbart är det svenska skogsbruket egentligen? Är "frihet under
ansvar" och "allmän hänsyn" tillräckligt skydd för att värna
biologisk mångfald? Vad betyder det för människor i en bygd
när nästan all skog gradvis försvinner? Något lite nämns om
detta. Det mesta återstår att diskutera.

Toleransen sätts på prov

Jag slutar som jag började. Det finns så otroligt många sätt
att se och uppleva naturen på. Utan att det ena nödvändigtvis
behöver vara sämre än det andra. Fast alla tycker inte så. Inte
de skogstokiga, de som blir alldeles sjövilda när de går ut i en
skog. Många korrekt klädda enligt Naturkompaniets senaste,
och dyraste utstyrsel, fulla med uppfostrande superlativer. Ser
du så vackert det är! Sjukt fint! Helt otroligt, inte sant! Kom
här ska jag visa dig!
Tröttsamt, men ganska oförargligt. Udda fåglar, lätta att undvika om man vill. Svårare då att tona ner den entusiastiska
hurtighet många svenskar är inskolade i sedan barnsben. ”Det
finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”. Men alla känner inte
så. Alla tycker inte att naturen är kul mer än som kuliss, gärna
tillrättalagd med preparerade löpstigar, gångbroar, rastställen
med toalett, bänkar och bord.
Många svenska medborgare har rötter i andra kulturer, andra
naturuppfattningar och traditioner. Vad som är ”rätt och fel”
blir allt svårare att hävda på allmänna bad, grillplatser, kyrkogårdar, skogsvandringar. Samma sak generationer emellan…
nej förresten. Nog är det förfärligt ändå när våra ungar tar en
skogspromenad med musik i öronen i stället för att lyssna på
trädens sus och fågelkvitter!
Gunnar Alsmark

Not
1. Ekman Kerstin Herrarna i skogen Bonniers förlag 2007
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Trädets poesi
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.
Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider –
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra –
svårt att vilja stanna
och vilja falla.
Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden –
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit

Vårkalendern

som skapar världen.
Karin Boye
ur diktsamlingen För trädets skull

Mars
15/3 kl 17.00 Naturvårdsföreningens årsmöte vid Långasjön
24/3 kl 18.30 Sockenrådets årsmöte som telefonmöte
23/3 kl 19.00 Årsmöte Långasjö GoIF via länk
Se också Gudstjänster på sid. 50

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

Välkomna till Årsmöte
Långasjö Sockens Naturvårdsförening
Måndagen den 15 mars kl 17.00
vid grillplatsen vid Långasjön
Vi bjuder på grillad korv med bröd och kaffe
och en härlig brasa att värma sig vid!

Vinterbild på Vandrarhemmet från 22 februari 2019.

Årsmöte

Klasatorpsaktiviteter
meddelas i nästa nummer av Träskoposten
				

Styrelsen

Vid Årsmötet får vi ta ställning till ett samgående
med Långasjö Sockenråd så försök att komma med
och göra din åsikt hörd.

Hjälp oss
att hjälpa
Bli medlem i
Långasjö

Röda Korset
Galleri Garvaregården är öppet juni-augusti.

Foto Britta Fransson
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Bibliotekets krönika
Trädens hemliga liv skrevs av Peter Wohlleben 2016.
Han bor i Tyskland och arbetar som skogsvaktare sedan
många år. Med tiden har han intresserat sig för ekologi
och att bevara urskogar. Wohlleben skriver framförallt
om europeiska träd, och han har varit i Sverige för att
studera skogar.
Det finns mycket intressant att läsa om i denna bok och här
får ni några exempel.
Under markytan händer det mycket som vi inte ser. Rötterna är en
väldigt viktig del av trädet, som kan
sprida information upp genom trädet eller över till andra rotsystem.
Man har upptäckt både kemiska
och elektriska signaler hos träd.
Det kan handla om angrepp från
insekter som förmedlas och som
trädet reagerar på, t.ex. genom att
skicka ut doftämnen via bladen,
eller bittra smaker som stöter
bort insekterna. I skogar som inte
är planterade har man upptäckt
att träd av samma art kan vara förbundna med varandra via
rötterna och att de kan skicka sockerlösning till träd som är
sjuka. Så Wohlleben menar alltså att de är sociala varelser som

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

är till nytta för varandra. Men de är förstås också konkurrenter
om solljuset.
I jorden finns svampar som både kan ta kål på träd och hjälpa
dem att överleva genom att knyta an till deras rötter och samarbeta med dem. De tunna svamptrådarna får del av trädets
näring och i gengäld informerar svampen om faror. De kan
bre ut sig på stora ytor och vara ett nätverk mellan flera träd.
Boken är skriven på ett lättsamt och pedagogiskt sätt. Wohlleben har skrivit flera andra faktaböcker om djur och natur
t.ex. Naturens dolda nätverk från 2018. Böckerna har fått mycket
uppmärksamhet och goda recensioner. Men om man söker på
författaren och hans böcker på nätet så ser man att det också
finns de som ifrågasätter hans teorier och menar att han ger
träden alltför “mänskliga” egenskaper.
En annan bok som handlar om
skog eller rättare sagt om många
svenskars relation till naturen är
Granskogsfolk: hur naturen blev svenskarnas religion av David Thurfjell
från 2020.
Författaren söker bakgrunden till
dagens natursyn i Sveriges historia: i hedendomen, det lutherska
bondesamhället m.m.
Marie Hinderyd

Långasjö bibliotek, 0471–249214
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Digitalt Årsmöte

Långasjö GoIF
Tisdagen den 23 mars kl. 19.00
Anmälan görs till e-post svek203@gmail.com
Efter anmälan skickas länk till årsmötet
Styrelsen

När nästa nummer av TräskoPosten når
dig, står redan våren i full blom.

Temat i nästa nummer är

GULDKANT
Ja, nu sätter vi guldkant på tillvaron. Vi glömmer alla
sorger och bekymmer. Skicka oss därför din berättelse
om Guld!
Din första guldstjärna i skrivboken, din guldpeng i
handen, farmors guldgarnityr eller farfars guldtand; sätt
historien på pränt!
Fick du en guldmedalj någonsin, eller en guldklocka?
Har du foton på guldbröllop, guldklimpar eller vårens
gullvivor, så efterlängtade. Allt, ja allt passar in.
Du som övernattat i Guldgrävarstugan, eller har andra
minnen därifrån – delge läsekretsen.
Att trädgården frodas av guldvatten, inte heller att förglömma. Förmedla din kunskap.
Ditt bidrag är Guld värt!
Redaktionen
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Några levnadsöden i
Långasjö socken

Neikters tall
I Ingemundebo finns en ca 200-åriga tall.

I en serie artiklar i detta och kommande nummer av Träskoposten skall vi berätta om några Långasjöbor, som vi
tycker har något särskilt att berätta om sig själva och det
samhälle de levde i.
De flesta är män och de flesta levde på 1800-talet i det som
kallas Norrbygden. Det är framför allt i byarna kring Löften vi
har hittat våra levnadsöden. Det är i Ingemundebo, Brunamåla,
Harebo, Bredalycke och Mundekulla de har framlevt sina liv.

Vi har döpt den till Neikters tall efter Wilhelm Neikter i Brunamåla, som förvärvade den från Fritjof Alm i Ingemundebo
på 1920-talet. Det 12 hektar stora området har därefter av
byborna kallats Neikterhagen.
Idag har området återköpts till byn och tillhör fastigheten
Furulund.

Den förste av dessa är kanske också den mest kände av dem
alla. På 1870-talet var han förmodligen socknens mäktigast
man. Hans namn var Carl M. Jonasson i Mundekulla. Från
maktens torn och tinnar skulle hans fall dock bli stort.
För denna artikel svarar undertecknad ensam. De andra artiklarna är baserade på hemsidan Historiska nedslag kring Löften
som finns på
www.historiska-nedslag-kring-loften2.webnode.se där jag är
medförfattare.
Den förste vi möter i kommande nummer är den driftige
Daniel Dristig i Bredalycke. Han har lämnat efter sig två
torpbosättningar, som bägge bär hans namn. Den första hittar
vi i Tjockeboda och den andre i Bredalycke. Därutöver har han
– tror vi – skapat ett av de finaste fornminnena i bygden, nämligen en imponerande stenkällare i Tjockeboda. Stenbyggnadens
funktion är något osäker. Ett alternativ skulle kunna vara en
linbasta. Våra läsare kan kanske hjälpa oss med tolkningen.
Nästa levnadsöde i vår serie är den på sidan 303 i Gård och by i
Långasjö socken omtalade Gubben Bock i Ingemundebo. Efter
mer än 50 år i byn i backstugan Gatan och sedan backstugan
Rosendal slutade han sina dagar i fattigstugan i Harebo.
Sedan följer berättelsen om Staffan Nilsson på Redaholm i
Harebo. En mening i Gård och by i Långasjö socken på sidan 285
fångade vårt intresse. Han sägs där deltagit i norska kriget
1813 och ”öppnat vinkällaren i Kristiania.” Vi försöker utröna
sanningen i detta.
Peter Persson d y var hemmansägare i Brunamåla under
tidigt 1800-tal. Han var till synes en helt vanlig småländsk
hemmansägare, men bouppteckningen efter honom avslöjar
något annat. Vi kallar honom Bankiren i Brunamåla.
Vi berättar om de tre bröderna Karlsson från backstugan
Högalund i Bredalycke. Alla återvände till bygden. Men längtan
tillbaka blev för den yngste brodern så stark, att han mitt under
brinnande världskrig återvände med familjen till Kanada 1916.
Om emigrationen till Amerika handlar också de två sista levnadsödena. Anna Lisa Johanesson från Ingemundebo och
Sara Kristina Käll från Harebo var de äldsta emigranterna
från socknen. Vi berättar deras historia.
Lars Bengtsson

Neikters tall i Ingemundebo.

Eftersom tallen vuxit i en hage tycks den ha fredats från avverkning. Den beräknas vara drygt 200 år. Tallen mäter 233 cm
i omkrets och är ca 25 meter hög. Det är 11 meter till första
grenparet. Detta är förmodligen bygdens äldsta tall. Den borde
enligt Kulturmiljölagens artskyddsförordning vara fridlyst.
När en tall blir närmare 200 år börjar barken spricka upp i
decimeterstora bitar, s k pansarbark.
En tall av denna storlek kallas ibland för en örntall. Kanske
kan den i framtiden bli häckningsplats för något havsörnspar.
Skogsarkeologerna i Långasjö
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Vad bjuder 2021 på?
Nytt år och fortsatta restriktioner för covid-19. Tyvärr får
vi inte arrangera tävlingar innan midsommar – ej heller
några andra större sammankomster.
Ryttare skall hålla en hästlängds avstånd i ridhuset. Träningarna kan vi som tur är fortsätta med. Träningarna för Ingrid
Eriksson och Pia Skanhed fortsätter som vanligt.
Ny tränare Marie Sörmvall som är C-tränare i dressyr men
även varit domare på några av våra dressyrtävlingar. Marie är
här varannan torsdag.
Nu i detta vinterväder är det många som är och rider i ridhuset
vilket är jätteroligt.

Elsa Alexandersson rider på Kakao och kusinen Jonna Svensson leder
honom.

Luciatåg genom Långasjö den 13 december
Efter att fått frågan av Sockenrådet om vi skulle kunna
ordna ett ridande luciatåg
genom Långasjö gick frågan
till våra medlemmar och de
var snabbt med på detta och
planeringen började.
Ryttarna fick mycket att
tänka på med att göra hästar och sig själva fina för
luciatåget. Säkerhet med
hästar i trafiken och hur de
kan tänkas reagera när det är
mörkt. Många av hästarna är
ju inte vana vid att vara inne
i samhälle.
Jennie Sandmans häst med luciakrona.

Wilma Juntorp med sin häst Phélippa.

Sockenrådet hade satt
marschaller längs med vägen
och vi blev glatt överraskade
av att så många var ute för
att se oss.

Musik löste vi också bra men det fanns lite oro för hur hästarna
skulle reagera. Framförallt Kenneth Kullbergs ardennerhäst
som aldrig dragit vagn med musik på. Men vi oroade oss
i onödan, hon var hur lugn som helst och klarade att leda
luciatåget genom Långasjö. Tanja Ojaniemi fick åka med på
vagnen och sköta musiken.
Luciatåget startade vid ridhuset och gick genom Långasjö för
att gå runt vid Allégården och göra ett stop på baksidan. Där
sjöng vi några sånger för de boende innan vi fortsatte tillbaka
genom Långasjö för att återvända till ridhuset. Vi var alla
väldigt nöjda och tyckte det var jätteroligt. Vi tackar för all
uppskattning vi fick och vi får väl se om det blir en upprepning
till nästa lucia 2021.
Långasjö Hästsportklubb
genom Susanne Gustafsson
Foto: Thomas Bjuringer

Molly Sandström med Shetlandsponnyn Fiona.
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Våra älskade krukväxter
– även de är "träd"!

Nu när detta skrivs har ett nytt år just börjat. Ett gott nytt
år, ja det önskar vi oss alla. Att se en ljusning kan ibland
kännas svårt. Covid -19 verkar vilja stanna kvar och sprida
sig än mer vida omkring.
Det blir en utmaning, att bevara sitt lugn och goda sinnelag.
Hur ska man klara av det mitt i bedrövelsen? Helst ska vi ju
undvika allt möjligt som är roligt. Smittorisken begränsar vårt
liv än mer.
Det är då jag känner sån lust att ta hand om mina växter, trä´na,
som de kallades förr.

Porslinsblomma, av ålder böjd.

"Vattna trä´na", hette det när krukväxterna skulle utfordras.
Det har varit mig ett sant nöje i alla tider att "vattna trä´na".
Dessa mina krukväxter tackar mig med sina gröna blad i frodig
grönska.
Då och då syns en blomma titta fram mitt ibland allt det
gröna. Så trevligt. Kommer det emellertid inte någon knopp
är det roligt ändå! Grönskan förmedlar ett vilsamt lugn i min
självvalda karantän.
När jag nu går från rum till rum, sveper blicken över stort och
smått. Somliga trä´n är riktigt gamla, andra blott en säsong
eller två. De flesta lider så här års av brist på ljus, liksom jag,
och har väl sett sina bästa dagar. Snart ska många omplanteras
och kanske få ny växtplats någon annanstans. Ja, i dag sveper
kameran över rummen. Jag hör hur det liksom ropas: "Här är
jag! Bry dig om mig lite!"

Gott & Blandat.

Jaha, kära läsare, här kommer alltså ett urval av mina trä´n. Håll
till godo, och håll ut! Snart är våren åter här, med vårblommor
och fågelsång.
Angela Fransson

Ampellilja i gott sällskap.

Clivia och Aloe Vera från förr.

Monstera i skymundan.

Träskoposten nr 1 2021

11

Skatan i skogen
Vi på förskolan Skatan i Långasjö
tycker att skogen i vårt närområde
betyder mycket för vårt lärande och
välmående.
Vi går till skogen med alla barnen från
1–6 år i olika grupper.För de allra yngsta
barnen kan skogen utanför staketet räcka
för att bli en annorlunda upplevelse, med
spännande stora träd och stenar, djur
och växter.
De äldre barnen går till flera olika ställen
som visar olika naturtyper och dit återkommer vi med jämna mellanrum för
att se årstidens skiftningar. I skogen får
barnen utlopp för fantasin i sina lekar där
stenar blir till piratskepp och kojor byggs
för fullt. Vi har också planerade lekar
och lite matteuppdrag med naturmaterial
som undervisning i skogen.
Vid några tillfällen per termin går vi tysta
promenaden till skogen. Då får barnen
använda sina sinnen utan att prata. Vi
går i ett långt led tysta och upptäcker vad
som hörs och syns bättre i naturen. När
vi är framme i skogen får barnen sätta
sig på en stubbe och bara lyssna efter
olika ljud. Barnen ritar sedan vad de hört
eller sett. Vi samlas för att berätta vad vi
upplevt och visa sina kompisar sin bild.
Vi upplever att barnen uppskattar detta
lugn som blir i denna stund i skogen.

Olivia hörde hästar som bråkade.

Adventsstjärna.

Planering och diskussion.

Målade pinnar blir till bokstäver.

Hårt arbete.
Kottar att måla inför julen.

En skogskoja?

Vi har tagit med pinnar och kottar, löv
och annat naturmaterial från skogen som
barnen hittat på marken. Vi har tillverkat
adventsstjärnor av pinnar samt bokstäver. Kottarna har blivit fint julpynt där
barnen målat och glittrat dem. Barnen
har även jobbat med naturmaterial tillsammans med lera. Vi jobbar med hållbar
utveckling på förskolan under alla dagar
och aktiviteter, där skogen är en viktig
del av detta.
Diana Bjuringer/ Yvonne Nyström

Felix hörde fåglar och fyrverkerier.

Gräshoppor, himmel, solen. Vega hörde det.
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Nässelfrossa
Här en hälsning från Jämshög, där vi sommaren 2021
hoppas kunna genomföra 2020 års Nässelfrossa "Träd
oss nära", som ju väl rimmar med nästa nummer av
TräskoPostens tema "Våra träd".
Temat för Nässelfrossa blir ”Träd oss nära”. Det kan enligt
arrangörerna handla om träd som material. Det kan även
handla om att komma varandra eller en speciell person nära.
"Ett träd är mycket större och lever ofta mycket längre än
en människa, men ändock är ett träd för varje människa inte
på långt när nog. Det
behövs hundratals, tusentals träd för varenda
människa på jorden, träd
som är världens lungor
och solljusets susande
fabriker, träd som umgås vänskapsfullt med
regnet och lugnar de
upprörda vindarna, träd
som hjälper människan
att andas och överleva."
Artur Lundkvist.
Rune Liljenrud
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En tidsepok
Vad känner vi för skogen? Inte alla av oss kanske, men
väldig många av oss har känsla för skogen. Då menar jag
inte att man jobbar med den eller har ett jobb tack vare
den, passerar den varje dag till skolan eller fyller mobilen
med bilder på snöiga granar i svagt vinterljus. Utan helt
enkelt känner för den.
Möjligen kan den människa som är född vid foten av ett berg
och uppvuxen där känna för berget på samma sätt, har man
vuxit upp vid havet har man kanske samma känsla för utsikten över vattnet. Nu har vi ju inte varken oändligt hav eller
majestätiska berg som tronar upp sig i Långasjö, men träd och
skogar har vi. Och vi känner för skogen.
Vi människor blir i runda slängar hundra år, en ek kan bli
uppemot tusen år gammal, men en vanlig Långasjögran blir
också runt hundra år. Det innebär att man kommer ihåg en,
och kanske två generationer träd och människor, innan dess
finns det inget och inga att minnas. Vi vet att det har funnits,
men det är en annan sak.
Ju äldre man blir, desto mer tycker man att skogen har ändrats
och att förändringen går i rasande takt. Varje promenad har
delvis en ny utsikt och varje älgjakt kommer man på sig själv
med att tänka: här har det minsann ändrats sedan förra året!
Men som alla vet var sommarloven en evighet och sommarsemestern numera blott en blinkning.

Gamla vykort

Nya upptäcker om gamla tider.

Man känner kanske för skogen eftersom den alltid är jämngammal med en själv, en otvungen kamrat som följs åt hela livet
och är fylld med minnen lika gamla som en själv.
Så går man där i skogen och upptäcker nya saker, om gamla
tider och om sig själv.
Karl Johan Gunnarsson
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Vårdträd och berättelsen
om Amandus
Vårdträdet – är det ett träd som man vårdar? Eller är
det ett träd som vårdar människan? Alla som planterar
ett vårdträd känner nog att det är en ömsesidig relation
som uppstår. Vårdträdet får den bästa platsen. Förr var
det mitt på gården. Det blir en symbol för stabilitet och
tillväxt. Ingen skulle komma på tanken, att bryta några
grenar från det eller hamra in en spik. Ett vårdträd ska
vördas och vårdas.
Ett vårdträd kan bli till ett släktträd i verklig, levande gestalt.
Hos oss är det Viktor Rydbergs långa dikt "Vårdträdet", som
framför andra skildringar, låter oss förstå vårdträdets stora
betydelse för en släkt.
På odalmannens gård
stod åldrig lind
ättens vördade träd,
med väldig krona
och stam, runristad av tjugo släktled.
Dikten handlar om sorgen när det gamla trädet faller i en storm,
starkare än i mannaminne. Och hur familjen lovar att trädet
ska leva vidare "i en dotter, en stark telning från din stam".
Vars krona ska susa för släkten, som ska komma. Trädet och
släkten är förenade, i historien såväl som i framtiden.
Säkert fanns liknande tankar med, när man i Långasjö för 60
år sedan planterade ett vårdträd på kyrkbacken.

Träskoposten nr 1 2021

Vår gård låg i anslutning till Amandus barndomshem. Det
huset revs dock redan på 1800-talet.
Hos oss skulle det bjudas ett förstärkt eftermiddagskaffe. Det
var bland annat mors rågkringlor och gorån, samt hennes råmjölkspannkaka, med körsbärssylt som skulle serveras.
Men det drog ut på tiden. När skulle de väl dyka upp? Allt
längre och längre tid tog det; minuterna gick. Mor var märkbart
orolig. Kaffet borde ju vara nykokt. Allt skulle vara på plats.
Men var nånstans var gästerna?
Plötsligt kommer en hel karavan av bilar. Man kör fram på
gårdsplanen. Ut kliver en lång, välklädd man, för oss alla helt
okänd. Han sträcker fram handen och säger hastigt något.
"Ja, se DET gör ju inget för VÅR del!!"
Mor har direkt svarat på vad hon tror och förväntar sig vara
en ursäkt för förseningen.
Amandus ledsagas nu bort till flaggstången, där flaggan är
hissad i topp. Han kan blicka ut över byn. Följet, under ledning
av skolfröken Ingrid, sjunger så "Smålandssången". Det ljuder
helt underbart i det vackra sommarvädret.
"Jag förstår att ni vill ha mig till att gråta. Tårarna har hängt
i ögonvrån hela tiden. Det är inte manligt, men jag kan inte
hjälpa det. Jag tackar er av hjärtats djup. Jag känner intet språk
– och jag kan några stycken – som bättre kan återge vad jag nu
känner. Av hjärtats djup, tack för allt".
Friherrinnan Fleetwood, hon som rattade professorns ekipage,
skaldade raskt och på stående fot:
På lördag den 12:e fick Amandus ut och åka
Han slapp denna gång med chauffören bråka
Först till Smedjemåla for våran Amandus

Det blev kulmen på den stora "AMERIKADAGEN", lördagen
den 12 augusti år 1961.

Han fick av sin släkting en dosa med snus

Mycket tilldrog sig i bygden den 11–13 augusti det året. I
Långasjökrönikan som utkom året därpå, kan läsas om denna
stora dag och mycket mer därtill.

I Enkonaryd såg han morfaderns gård

Hedersgästen var ingen mindre än Professor Amandus Johnsson 1. Han hade som helt liten utvandrat till Amerika, med delar
av sin släkt. Han föddes i Skurebo den 27 oktober år 1877 2.
Hans levnadsberättelse är intressant. Nu kom han alltså slutligen tillbaka till sina fäders hembygd, och blev här mottagen
som dess son, nu 83 år ung.
Han säger:
Det är mycket jag kunde tala om från förr, men att få komma
hit är mer än en upplevelse. När jag idag gick in i kyrkan, och
fick se var jag var döpt, kände jag mig överväldigad invärtes.
För hur mycket amerikan jag än är - och det är jag - så sitter
känslan för Sverige i. Ni har gjort för stort besvär för att ta
emot mig. Jag kan inte nog uttrycka den tacksamhet jag känner.

som alltjämt av släktingar får sin vård.
I Skurebo stod värdfolket på trappan och log
och Smålandssången ljöd så i hjärtat det tog.
Sen blev det i storstugan ett väldigt kafferep
fast vi ej fick veta värdinnans fina knep
att göra bonnakringlor, gorån och härlig kalvadans.
Vi åt oss halvt fördärvade lite till mans.
Det var så underbart gott för oss alla
så nu ska tack med fyrfallt leve skalla.

Vår Amandus belönades med en kraftig applåd.

Allt avlöpte väl.

Lördagen den 12 augusti 1961, blev oförglömlig även för mig,
då 12 år gammal.

Men far undrade på kvällen: Vad sa du egentligen till mannen,
som presenterade sig som "Bröyer"??

Det var nämligen planerat så, att Amandus med följe, skulle
besöka mitt föräldrahem i Skurebo.

"Bröyer?" sa mor. Jag trodde han ursäktade sig med: "Vi dröjer". De var ju så förskräckligt sena. En ursäkt var vad jag hade
förväntat mig och räknat med.
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Pressröster om Långasjö
Minnesmärke i Långasjö
Vid emigrantcirkelns senaste sammanträde förelåg förslag till
det tidigare beslutade emigrantminnesmärket, uppgjort av
konstnär Vicke Lindstrand, Kosta. Cirkeln beslöt antaga det
framlagda skissförslaget, vilket finns till påseende i Sparbanken.
Smålandsposten den 23/5 1961
Fattiga smålandsgårdar blev rika på USA-pengar

Amandus Johnson lyssnar till Herbert Geijer vid invigningen av emigrantstenen i Långasjö 1961.

Söndagen kom med lika vackert väder.
Ett monument, en minnessten, avtäcktes efter predikan och
vacker körsång framfördes. Förslaget till monumentet hade
väckts av direktör Herbert Geijer. Han talade om dess tillkomst.
– Stenen är något signifikativt för denna bygd. Det är något
tryggt och hederligt med en sådan stenbumling. En svenskamerikan sa häromdagen: Den är grovhuggen och otuktad
som vi var när vi reste ut.
Professor Johnsson bjöd täckelsen falla, och på stenen kunde
läsas:
Till minne av 1200 långasjöbor som åren 1850 – 1930 utvandrade till Amerika.
Innan vårdträdet planterades talade folkskollärare John Johansson om " Den gamla linden" på kyrkbacken, vilken föll för en
sommarstorm för 30 år sedan.
– Detta nya vårdträd, menar vi, ska erinra oss om att vårda
minnena, vårda vänskapen och förbindelserna mellan svenskar
hemma och ute.
Amandus tog första spadtaget.

Ingenstans i det här landet grasserade under förra seklet
Amerikafebern så som i Kronobergs län. Ingenstans i det
karga och stenbundna länet ger gårdarna och villorna ett så
vältaligt bevis på välstånd som i Långasjö. Dessa två fakta hör
på ett märkligt sätt samman. Förklaringen är helt enkelt den,
att Amerika-pengarna rullat hem och mer än en tredjedel av
socknens gårdar betalts av Amerika-pengar.
Sign. Halldo i Dagens Nyheter den 5/8 1961
Långasjö välkomnade professor Amandus Johnsson
Professor Amandus Johnsson från Philadelphia anlände på
fredagen till sin födelsesocken Långasjö, vilken han inte sett
sedan sina tidiga barnaår. Han är huvudpersonen vid lördagens
omfattande arrangemang, som under namn av Sverige-Amerika- Dag hålls i Hembygdscirkelns regi. De personer som
står i spetsen för cirkeln, mötte upp vid sockenkyrkan för att
hälsa Långasjös mest namnkunnige utvandrare genom tiderna
välkommen.
Barometern den 12/8 1961
Rörd Amandus fick återse födelsebygden efter 81 år
Den gamla hembygden hade många uppdrag åt den vitale
83-åringen. Långasjö firade Sverige - Amerika - dagen med
pompa och ståt, och Amandus Johnsson fick högtidstala, inviga minnessten och plantera vårdträd. Allt medan solen sken
och flaggorna vajade från varenda gård i kyrksocknen, som en
självklar hyllning åt bygdens främste utvandrare.
Sign. B - nt i Svenska Dagbladet den 13/8 1961
Långasjö i festyra under Amerika-dagen
Hela Långasjö var i feststämning när Amerika-dagen gick av
stapeln på söndagen. Närmare tusentalet personer flockade
sig kring bygdens främste son Amandus Johnsson från Philadelphia, när han lät täckelsen falla till det nya monumentet
över Amerika-fararna, som bara i Långasjö-bygden uppgick
till tusentalet personer. Professor Johnsson blev raskt du med
hela socknen, och när festen närmade sig sitt slut talade man
bara om Amandus.
Blekinge Läns Tidning den 14/8 1961
Angela Fransson

Den nya linden, vårdträdet vid Långasjö kyrka.
Foto Annika Hjalmarsson

Not
1)
Korrekt stavning är Johnson
2)
Amandus Johnson dog den 30 juni 1974, vid 96 års ålder. Hans grav
finns vid Guilda Dei (Old Swedish Church) Philadelphia.
Källa: Långasjökrönika 1962
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Om skogsträdgårdar
Med sin teori om social skulptur satte Beuys igång ett
stort antal människor att plantera träd i staden Kassel där
Documenta utgör en magnet varje år för konstpubliken.
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ekbock levt i symbios med mycket gamla ekar. Där lever de i
ihåligheter och måste kunna ta sin tillflykt till andra äldre ekar
när värdträdet försvinner1. Det får inte finnas för stora glapp
i åldersfördelningen av ekbeståndet. Nu pågår även försök
med att “skapa” äldre träd och ”ekoxekomposter” på Öland
för att gynna mångfalden. Ekar behöver mycket ljus för att
kunna växa sig höga och därmed motstå olika betesdjur. De
konkurreras lätt ut av andra arter och ekollonen gror sämre
under moderträdets skuggande krona. Här spelar smågnagare
och fåglar en viktig roll eftersom de inte bara äter ekollon utan
även hjälper till att sprida dem över ett större område. Eken
gynnas och skyddas också av taggiga buskar där de får växa
ifred med hjälp av näringen i den egna kärnan tills de blir
tillräckligt stora för att ta sig upp i ljuset.

Skogsträdgården Asplyckan i Vissefjärda

På bilden Documenta utställningen i Kassel 1982 ser vi de 7000 basaltstenar som ingick i Joseph Beuys konstprojekt “7000 ekar".

Beuys var med och grundade det tyska miljöpartiet och såg
ekologi som en arena för olika former av direktdemokrati och
medbestämmande. Samhället är, enligt konstnären, att likna vid
en kropp och med "social skulptur" var det tänkt att denna stora
organism skulle påverkas i positiv riktning. Projektet mötte i
början på motstånd från stadens ledning, men har efterhand
kommit att utgöra en del av stadens identitet. Installationen
“7000 ekar”, som ackompanjerades av lika många basaltstenar,
tycktes tala för att varje människa är en konstnär. En annan
aspekt är att Kassel, likt många andra tyska städer, bär på sår
efter andra världskriget, och att ekarna antas besitta en helande kraft. Beuys dog 1985, men projektet har fortsatt och
fullföljts av hans son.

I Vissefjärda pågår just nu arbetet med att skapa en skogsträdgård. Vi kallar den för en nyttopark eftersom den är tänkt att
stå som exempel för hur vi i framtiden kan göra för att bli
självförsörjande när det gäller ätliga växter och näringsämnen
för odlingen. Tankegångarna är inte helt nya; indianerna visste t.ex att majs, bönor och squash trivs tillsammans. Men i
skogsträdgården inkluderar vi de större växterna också, som
träd och buskar. Anläggandet av en skogsträdgård är relativt
arbetsintensivt, men sedan avtar insatserna och naturen själv
reglerar avkastningen. Positiva effekter uppnås t.ex genom
trädens rötter som kan “pumpa upp” och fördela näring även
till andra växter.

Halltorps hage på Öland

En rad av samtidens mest akuta miljöproblem, t.ex läckage av
näringsämnen till vattendrag , uppvärmningen av atmosfären
genom utsläppen av koldioxid samt utrotning av växter och
djur kan förhoppningsvis mildras eller upphöra om vi utökar
vår kunskap om hur ekosystemen fungerar. I Halltorps hage på
Öland har man upptäckt att den akut hotade skalbaggen större

Röjning för skogsträdgården i Vissefjärda.

I Vissefjärda har vi planerat vår skogsträdgård rätt mycket efter
höjd så att maximalt med ljus kan nå alla växter som dessutom
ska vara ätbara. Vi utbildar oss själva och söker efter sambanden. Arbetet sker i grupp och vi välkomnar nya medlemmar.
Hittills har vi hägnat in området samt planterat bl.a silverbuske,
äpple, valnöt och häggmispel. I de lägre skikten kommer sedan
perenna grönsaker, örter och lökar att planteras .Kontaktperson: Anders Carrington tel 072 860 25 15
Bo Bergstrand
Not
1.Uppgift ur examensarbete av Karin Bornefall- Betydelsen av taggbuskar, ljus och hävd vid föryngring av ek, Linköpings Universitet
2005.
Ekar i Halltorps hage.
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Tänk på barnbarnen
- de behöver också träd
Den gamla linden på kyrkbacken var för 100 år sedan ett
signum för bygdens centrum. När den föll på 1930-talet
blev tomrummet stort. Men 30 år därefter planterades
en ny lind på nästan samma plats. När den långa allén
genom kyrkbyn togs bort för 50 år sedan, gick långasjöborna man ur huse och planterade en ny.
Om den gamla linden skriver Elisabeth Bergstrand-Poulsen:
"Linden på själva kyrkbacken ansågs vara tusenårig. Rummet
inne i stammen var vår lekstuga. Den föll för en sommarstorm
för några år sedan och detta förändrade karaktären på hela
kyrkbacken."
Den nya linden planterades av svenskamerikanen Amandus
Johnsson, 1961.
Det ligger en stor vishet i detta, att för varje träd man fäller,
bör man plantera eller spara ett nytt. Kanske tänkte man inte så
en gång i tiden, när träden stod i vägen för odling. Nybyggaren
i vår bygd fick börja med att fälla träd, bränna bråne och bereda odlingsbar mark. Träden stod i vägen för rovor och korn.
Vårt land var väl beskogat. Skogen gav syre och tog hand om
koldioxid. Precis som den mycket värdefulla regnskogen, som
vi så gärna värnar om.

Den gamla linden framför kyrkan, tidigt 1900-tal.

Om vi nu uppskattar grönska och skogspromenader, friluftsliv och parker, ska vi kanske tänka på att plantera nytt,
också där det inte ger en direkt ekonomisk vinst. Kommande
generationer kanske också vill ha ett gammalt ärevördigt träd
att krama.
Då måste vi plantera det trädet NU. Eller helst igår. Träd växer
långsamt. Den nya linden på kyrkbacken är nu 60 år och alltjämt
ganska "klen". När vi nu fått lära oss hur viktiga träden är för
jordens överlevnad, blir det ännu mer angeläget. Det är träden
som renar luften, ger skydd och föda åt fåglar och insekter,
skapar biologisk mångfald och därmed god avkastning på
grödorna och ett hållbart landskap.

Vi ska väl inte klaga på skogsskövling i våra bygder. Av den
mark som med möda röjdes upp av våra förfäder, har det
mesta återplanterats med skog. Eftersom marknaden fått styra,
har det mest varit fråga om den användbara granen. Det som
en gång var en frisk blandskog, har nu bytts ut mot sårbar
granskog. Staten bidrog gärna, när bonden ville plantera igen
sina åkerlappar med gran. Nu skördar vi frukten av ett ensidigt
skogsbruk och jagar granbarkborrar i vårt anletes svett.

Den fallna linden. Omk.1930. Foto ur "Hök, får jag låna dina vingar"

För tio år sedan fick dåvarande kyrkorådet i Långasjö löfte att
få vara med och plantera nya träd, som ersättning för de gamla,
som togs bort vid kyrkan och emigrantdammen. Men det är
nog bortglömt nu, trots att experten, de Gourét Litchfield på
Svensk TrädVård AB, tog fram lämpliga förslag till nyplantering.
"Även om jorden går under i morgon, planterar jag idag mitt
äppelträd". (Martin Luther)
Annika Hjalmarsson

Den gamla linden på kyrkbacken.
Tuschlavering av Elisabeth Bergstrand-Poulsen.
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Träd i våra betesmarker
Våra vita charolaisdjur betar både i Sibbahult, Kvarnaryd och Hamburg. De går delvis på åkrar, men främst
på naturbetesmarker. Där är träden ett självklart och
populärt inslag.
De ger skydd för både sol och regn och är väldigt sköna att klia
sig på. Mindre träd grenslar korna gärna för att få bort knott
och mygg under magen och vid juvret. När grenarna ändå är
nerböjda passar de oftast på att ta en tugga av löven också.
Enbuskar är särskilt bra när tjurarna kommer ut på våren, att
klia bort gammal vinterpäls på.
I naturbetesmarkerna hjälper djuren till att hålla landskapet
öppet. De äter allt lövsly utom al, det får vi ta med röjsågen.
Nya små granar måste vi människor också hjälpa till att ta bort.
Där djuren betar växer flera sorters orkidéer, slåttergubbar och
andra hotade arter.
Askar som hamlats för två år sen.

I de flesta betesmarker finns hamlade träd. Många är använda
som lövtäkt av tidigare generationer. Det betyder att man,
under sensommaren, kapade grenar på t.ex. ask och lind och
band till buntar som sparades till vinterfoder åt djuren. En del
träd är återigen hamlade, dels för att återskapa miljöerna, men
även för att få mer gräs att växa under träden. Vissa träd har
även hamlats för första gången. Det är främst ask, men även
lönn, björk och sälg brukar gå bra.
De nya grenarna som växer ut, får vara i 4 – 5 år, sen sågas
de av igen. Det görs när korna och deras kalvar finns på plats.
De löven uppskattas som omväxling i kosten. Detta hjälpte
oss den torra sommaren 2018, då fick djuren så mycket löv vi
kunde kapa åt dem.
Berit Elofsson

Sensommaren 2018, väldigt gott med asklöv!

En bok i beteshagen. Märk den raka nederkanten, dit når kossornas
tungor!
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Erling Karlsson hamlar.
Sankt Pers nycklar på
ett bete, vid en gammal stubbe.

Nyhamlat i Hamburg.

Blommande solitärträd på en åkerholme på Lyckbacken.
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Skolaplar - vad är det?
En del av de gamla äppelträd, som fortfarande står böjda och krumma på gårdarna i Långasjö, kan benämnas
"skolaplar".
Dessa aplar har sin egen historia och den historien börjar med
en driftig skollärare, nämligen P M Bergstrand. Han började
sin lärargärning i Långasjö 1885 och var verksam under mer
än 30 år. Hans livsgärning i Långasjö var av stor betydelse.
Förutom att han undervisade vid skolorna i Långasjö kyrkby
och i Harebo, var han kantor i kyrkan. Han ansvarade också
för nykterhetsförening och bibliotek, vaccinerade barn och
bedrev omfattande trädgårdsodling. Det är här "skolaplarna"
dyker upp. Familjen Bergstrands stora trädgård låg i anslutning
till sockenstugan.

Dottern Elisabeth berättar:

"Trädgården är på sätt och vis en bild av helheten: där, liksom
på kulturella områden, gäller det att strax hugga i på rama allvaret och att från början gå fram efter en bestämd plan, med
djupgrävning, täckdikning, bortrensning av kvickrot. Det är
inte bara barndomsminnets förklarade glans, som gör denna
trädgård vacker. Den var vacker med sina skönt formade och
rikt bärande fruktträd av de ädlaste slag; gravenstein, åkerö,
rosenhäger, grågyllen, klockäpple och många andra...."

Skolapeln på Klasatorpet..

Foto Malin Gunnarsson

Elisabeth fortsätter:

"På tal om trädgården förtjänar skolaplarna att få en liten
minnesruna.
Far drog upp dem ur kärnor i en särskild del av trädgården. Då
de blev stora nog, beskars de och ympades med alla ädla ympar
och far skötte och tuktade dem med samma kärlek och omsorg,
varmed han tuktade skolbarnen. På den allra sista skoldagen,
då varje barn fått sitt betyg, kallades de alla ner i trädgården,
där lika många unga fruktträd som det fanns barn stod iordningställda , jordpåkastade, väntande på sina blivande ägare.
Varje barn ropades högtidligt upp vid sitt fulla namn, och far
höll, i det han överlämnade trädet, ett tal till var och en, skämtsamt eller allvarligt alltefter vars och ens karaktär och läggning.

dags för en
lönsammare gallring

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

Håkan Karlsson
070-836 56 96

Mikael Nilsson
070-310 58 59

hka@jga.se

mn@jga.se
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Det är vackert att se, hur det nu står liksom en syskonkrets
av ädla fruktträd runt varje gård eller stuga därhemma, och
för oss barn är det en tillfredsställelse att höra , hur de forna
"skolbarnen", varav nu de äldsta är mer än medelålders män
och kvinnor, ännu håller av sina skolaplar mer än man annars
håller av ett äppelträd. Och jag har hört om dem som är borta,
att de, då de skriver hem, undrar hur det står till med skolapeln
och hur de, när de kommer hem, strax skyndar sig att se efter
om den vuxit, om den blomstrar eller bär frukt."
P M Bergstrand var inte den ende skollärare som ägnade sig
åt att driva upp skolaplar. Folkskoleläraren hade en viktig roll
under folkskolans storhetstid, inte minst ur folkhälsosynpunkt.
Nykterhet, hälsa, kost, litteratur, trädgårdsodling, hygien - vad
allt skulle inte en byskollärare lära ut!
Annika Hjalmarsson
Hämtat ur En klockare och ett klockarhem" av Elisabeth Bergstrand-Poulsen,
Gamla skolhus och lärarhem. antologi från 1934.

Femtio år i Kalmar län
Den första januari 1971 flyttades länsgränsen.
Sedan urminnes tider hade Långasjö tillhört Värend, Konga
härad och, genom länsindelningen på 1600-talet, Kronobergs
län. Bröt man benet före 1971 fick man åka till lasarettet i
Växjö. Och om man inte ville föda barn i hemmet kunde
man välja mellan BB i Växjö eller sjukstugan i Tingsryd. När
landshövdingen Gunnar Helén invigde det nya vandrarhemmet
(Kyrkstallarna) i Långasjö 1969 kom han med häst och vagn
från Växjö. Åtminstone den sista kilometern!
Långasjö hade varit egen kommun sedan 1863, med kommunalfullmäktige, kommunalnämnd, hälsovårdsnämnd, fattigvårdsstyrelse, hemhjälpsnämnd, barnavårdsnämnd, skolstyrelse, taxeringsnämnd mm. Det var kommunal självstyrelse med
massor av förtroendevalda män – och några kvinnor.

Självständigheten upphörde den 1 januari 1952, då Långasjö
och Älmeboda slogs samman till en ”storkommun”. Långasjö
tillhörde alltså Älmeboda kommun under nästan tjugo års tid.
Eftersom det var ett tvångsäktenskap var samarbetet inte alltid
friktionsfritt. Man bevakade sina intressen ömsesidigt. Men vi
hade roligt när skolorna i Långasjö och Rävemåla tävlade med
varandra i längdhopp och kast med liten boll!
Före 1952 fanns det omkring 2 400 kommuner i landet. Genom storkommunreformen försvann 1 500 över en natt. Men
det skulle bli flera sammanläggningar. Idag finns det bara 290
kommuner i Sverige.
Emmaboda var en naturligare centralort än Rävemåla för
långasjöborna. I Emmaboda fanns järnvägsstationen, apoteket, högstadieskolan och många arbetstillfällen. Så när det var
dags för en ny kommunreform 1971 överfördes Långasjö till
Emmaboda kommun. Och därmed flyttades länsgränsen ett
stycke västerut. När vi nu åker förbi Rungeboholm passerar
vi länsgränsen tre gånger på 40 sekunder utan att vi tänker på
det! Gränsen gör ett par svängar över vägen, ner i sjön Flaken
och upp igen.
När John Pettersson i Ekeboryd förr i tiden flyttade sina kor
till sommarbetet på Basterön i sjön Törn åkte de koeka över
länsgränsen. Numera ror vi bara över sockengränsen. Utan
kor, möjligen med får. Det är så nära att vi kan simma till
Vissefjärda!
Nu har vi alltså tillhört Emmaboda kommun i Kalmar län
under femtio års tid. Och Landstinget har som bekant blivit
Region Kalmar län.
Långasjö socken är gränsbygd. Vi har gräns mot Blekinge i
söder och Kronobergs län i väster. Det påverkar våra kommunikationer. Efter en tid i Emmaboda kommun upplevdes
det som omständligt att slå riktnumret 0471 varje gång vi
skulle ringa till kommunkontoret eller doktorn. Det kostade
dessutom lite mer att ringa till ett annat riktnummerområde
och vi tillhörde fortfarande tingsrydsomårdet med riktnummer
0477. På initiativ från Sockenrådets dåvarande ordförande,
Bo Eddie Rossbol, ordnades så att flertalet i Långasjö fick
Emmabodas riktnummer. Det krävdes nya ledningsdragningar
och Emmaboda kommun fick punga ut med 50 000 kronor
för ändringar i telefonkatalogen. I södra delen av socknen fick
man dock behålla Tingsryds riktnummer och på gränsen till
Ljuder har man fortfarande riktnummer 0478 (Lessebo). När
mobiltelefonin alltmer ersätter det fasta nätet blir detta historia.
Ett annat problem är lantbrevbäringen. Emmaboda sköter
postdistributionen i större delen av socknen. Träskoposten
kommer med lantbrevbärare från Emmaboda, och når tyvärr
inte byarna längst i söder. Så där delas Träskoposten ut av
frivilliga, Rune i Enkoneryd, Rammsjö och Runnamåla, samt
Emma i Piggsmåla. Anders och Lena Holmqvist distribuerar
Träskoposten till ett stort antal företag, kontor, bibliotek mm
i Långasjö, Emmaboda och t o m utanför länsgränsen.
Sölve Hjalmarsson

Länsgränsen i väster sedan 1971.
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Lindallén fyller 50 år
Den lummiga lindallén genom Långasjö har nu vuxit i 50
år. Många som var med och planterade träden 1971 vilar
på kyrkogården. Några ögonvittnen finns dock kvar. Jag
är ett av dem och minns mycket väl den historiska dagen
då vi planterade vad som utropades till ”landets längsta
lindallé”. För säkerhets skull sattes ett frågetecken efter
påståendet. Och det frågetecknet står väl alltjämt kvar.
Bakgrunden var att Kyrkvägen måste rätas och breddas. Den
var både krokig och smal. De stora timmerbilarna på väg till
sågverket i Strängsmåla hade svårt att komma fram. Därför var
disponenten Herbert Geijer en av pådrivarna av vägprojektet.
Han var vice ordförande i Hembygdsföreningen.

Kyrkallén i början på 1900-talet.

vägverket och kommunen), 9 meter mellan varje träd och på lämpligt
avstånd från vägbanan. Några dagar före planteringen hade planteringsgropar tagits upp med grävskopa, och matjord hade körts fram och
likaså störar att förankra träden vid.

Kyrkallén 1964.

Foto Sölve Hjalmarsson

Prosten Jan Redin höll kort morgonbön på lagårdsbacken – det var
nog första gången där! – Så satte alla igång med planteringen. Nej,
först skedde utlottning av de ca 3 m höga plantorna, som nog var lite
ojämna i växten. Några donatorer hade välvilligt fått tillstånd att
plantera sina träd framför sina fastigheter, och mitt för Sockenstugan

Min svärfar, John Johansson, som var ordförande, har vittnat
om meningsskiljaktigheter i styrelsen. John hade gärna velat
bevara den gamla kyrkallén, men fick så småningom ge sig.
Under vintern 1970 fälldes 35 träd. Det grövsta var en 225 år
gammal ek som mätte 446 cm i omkrets i brösthöjd.
Länsjägmästaren Arne Johansson framförde i Långasjökrönikan 1970 förslaget att man skulle plantera en ny allé med lindar.
De växer fort och passade väl in mot de träd som fanns kvar.
Avståndet mellan tanke och handling var inte långt i Långasjö
på den tiden.
Så här berättar John Johansson i en tidningsartikel 1991 om
hur det gick till när den ny allén planterades:
Lördagen den 31 oktober 1971 var en solig vacker dag. Ett 80-tal
långasjöbor, några utflyttade och bosatta långt borta, stod vid 10-tiden
samlade på ladugårdsplanen vid den rätt nya, men redan avvecklade
ladugården. Alla de närvarande hade efter hänvändelse från hembygdsföreningen tidigare på året förbundit sig att bekosta inköpet av minst
ett träd. Länsjägmästare Arne Johansson i Växjö, född i Skurebo
i socknen, hade tidigare på hösten tillsammans med Herbert Geijer,
Sven Johnson och undertecknad (John Johansson) markerat var träden
skulle stå (naturligtvis hade tillstånd för planteringen inhämtats av

John Johansson hälsar välkommen till lindplanteringen 1971.
Långasjökrönikan 1972.
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Även om lindallén som synes orsakat lite bekymmer efter själva planteringen och fortfarande kräver en del kompletteringar och omsorg bör vi
vara nöjda med resultatet och nu se framtiden an med tillförsikt.
En sak som kan vara intressant att känna till om vår nya allé vill jag
nämna till slut:
Den lindart som levererades är inte vår vanliga skogslind, Tilia
cordata, som beställningen avsåg, utan storbladig lind med det latinska
namnet Tilia platyphyllos. Enligt både trädgårdsmästare Persson och
andra källor skall dock även denna lindart vara tillräckligt härdig
för våra förhållanden och har dessutom ett växtsätt som gör den mera
motståndskraftig mot sönderfläkning av kronan genom lövmassans
eller snöns tyngd. Jag tror därför inte att detta byte skall innebära
någon nackdel.
Den som planterar ett träd har också ansvar för vård och skötsel. Hembygdsföreningen har sett till att träden blivit ansade
regelbundet för att inte skymma eller hindra trafiken. Och ett
antal lindar har fått bytas. Någon är fortfarande bara en buske.
Axel Bergstrand planterar minneslind 1971.

Långasjökrönikan 1972

skulle sonen till kantor P M Bergstrand, doktor Axel Bergstrand få
plantera minnesträd tillägnade hans föräldrar. Gemensamt för alla
lindarna var att de planterades på mark som från början ägts av
prästbostället.
Arbetet skedde under ledning av Arne Johansson och stiftsskogvaktaren Harry Stenmyr. Efter några timmar hade träden kommit på plats,
och kl 10 på kvällen kunde alla framför TV:n se glimtar från vad
de varit med om under dagen. Men vad som hände mitt på dagen efter
fullgjort arbete inne i Sockenstugan undgick TV-publiken. Då hade
Maj-Britt Holmkvist ordnat med mat i Bergstranssalen: brånapotatis
från Klasatorpet, krösnamos, sill och ostkaka och kaffe. Arne Johansson kåserade över ämnet: ”Träden våra vänner”. De som hade ork
kvar och ville fick tillfälle att gå en knepig frågestig i trädkunskap.

Den nya lindallén efter 40 år 2011.

Foto Sölve Hjalmarsson

De gamla askarna ansågs farliga.

Foto Sölve Hjalmarsson

De gamla askarna före avverkningen 2011.

Foto Sölve Hjalmarsson

Ladugården som nämns i artikeln tillhörde prästgårdsarrendet.
Den låg där vår lanthandel nu finns. Och TV-programmet
var den sena nyhetssändningen i Aktuellt. Trädplanteringen
i Långasjö hörde alltså till de stora världsnyheterna den 31
oktober 1971!
Våren 1972 hade man bekymmer. Länsjägmästaren Arne Johansson berättade i Långasjökrönikan 1972:
Veckorna gick men lindarna i den nya allén stod fortfarande kala
trots att knopparna på andra träd redan slagit ut för fullt. Oron spred
sig. Brandkåren ryckte ut och vattnade träden omsorgsfullt. Många donatorer studerade otåligt sina skyddslingar. En del vattnade dem själva
upprepade gånger. Så småningom började en del knoppar spricka ut
här och där men det dröjde långt framåt sommaren innan flertalet hade
några blad. Det visade sig också att många grenar var helt torra. Vi
var alla oroliga och lite besvikna.
När jag den 12 oktober tillsammans med trädgårdsmästare Persson
senior från plantskolan i Asarum inspekterade allén fann vi dock att
av de 109 träden var endast 6 - 7 stycken helt döda och ungefär lika
många så svagt utvecklade att de borde bytas. I övrigt fann vi träden
lovande även om en del var lite glesa i kronorna. Trädgårdsmästaren
lovade på stående fot att gratis lämna nya träd i stället för de som
borde ersättas och erbjöd sig även hjälpa till vid en trädgårdsdag våren
1973. Jag hoppas därför att så många som möjligt av träddonatorerna
kan möta upp en dag våren 1973 och då gräva och gödsla kring de
levande träden samtidigt som vi byter ut ett dussintal mot nya.
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Och visst är vi stolta över vår vackra lindallé. Den ger karaktär
åt kyrkbyn i Långasjö. Och trädens blad omvandlar koldioxid
till syre.

många år i kyrkans vapenhus. Sedan flyttades den till Allégården. Nu finns den troligen undangömd i ett förråd. Men
träden frodas och kartan finns tillgänglig på nätet i Emmaboda
kommuns Kulturmiljöprogram för Långasjö socken.
Sölve Hjalmarson
Källor:
Ruth Elofsson, minnen och tidningsklipp
Artikel i Barometern 1991
Långasjökrönika 1972
Emmaboda kommuns Kulturmiljöprogram

Nektarsamlande humla.

Bild STA Skånekretsen

Har ni känt doften av nektar och hört humlorna surra i
trädkronorna en solig sommardag? Har ni sett att det ibland
ligger döda humlor under träden mitt i sommaren? Det är ett
gammalt och välkänt fenomen. Elisabeth Bergstrand Poulsen
noterade det på sin tid. Det finns många teorier om varför
humlorna dör, men ingen säker förklaring. Linden blommar
sent under säsongen, juli – augusti. Börjar humlorna bli gamla
och utslitna? Eller dör de av svält? De pollinerande humlorna
orkar bara en säsong. Bara drottningen överlever. Hon får
börja om på nytt nästa år.

Eldlöss på en lind i allén.

Foto Sölve Hjalmarsson

En annan liten insekt som gillar våra lindar är eldlusen. Den
är en vacker liten skinnbagge som kan hittas i stora mängder
under lindar. Den är ingen skadeinsekt utan snarare ett nyttodjur som äter upp döda insekter och frukter eller bär av bl.a.
lind och malva. Den tillhör den biologiska mångfalden och
hjälper till att städa i naturen.
Rester av den gamla kyrkallén, ekar, askar och almar, står dock
fortfarande kvar mellan Allégården och Sparbanken. Kanske
på ytterligare någon plats? Den gamla Kyrkvägen slingrade
mellan kyrkan och sockenstugan. Där fick de gamla träden stå
kvar ända till 2011, då de ansågs vara farliga för människor och
fordon om grenar föll ned.
En karta med alla träden i lindallén och en numrerad förteckning över donatorerna upprättades 1991. Den hängde under
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Pilträdets förtjänst
Jag vet inte om det jättelika pilträdet i svenska ambassadens trädgård i Canberra var planterat eller självsått.
Vi kan väl säga att det förmodligen var urgammalt, att
det härrörde från en nu utdöd kulturepok med sina egna
lagar och religiösa föreställningar.
Jag klättrade omkring på skrovliga stammar och upptäckte
mystiska tecken i barken. Mor och Far och Anna befann sig
någon annanstans. Den vidsträckta ambassadtomten bjöd på
många äventyr. Där fanns ödlor, grodor, ormar, Possum djur
och färggranna fåglar. Trädgårdsmästaren var en mycket ilsken
man som mest höll till i något skjul. Ambassadören var en äldre,
vithårig man som hette Per Anger. Han syntes inte till så ofta.
Någon gång kunde han komma ut på terrassen och hojta efter
oss barn då han tyckte vi befann oss för långt in på hans del av
tomten. Men det var där som pilträdet stod. Under dess hägn
kunde ingen vuxen se mig.
En dag kom en delegation aboriginer till oss på ett slags officiellt besök. Jag förstod att det hade någonting att göra med att
vi svenskar var ett upplyst och medkännande folk, som stod
på de förtrycktas sida.

Pilträd.

Far jobbade främst med såna saker som tex att sprida kunskap om Volvobilarnas överlägsenhet. Som svensk var man
dessutom frigjord och badade helst naken. Med i delegationen
fanns även barn. Det verkade som de tillhörde en och samma
familj och att de hade rest länge för att ta sig hit till svenska
ambassaden. Jag kunde inte göra mig förstådd så jag tecknade
med handen att de skulle följa med ner till pilträdet. Jag som
trodde jag var bra på att klättra. Än idag har jag en viss lust till
att klättra upp i träd – tror det är pilträdets förtjänst.
Bo Bergstrand

Vi ses vid Långasjön!
Födelsedagsfester, bröllopsjubileer, släktträffar, grillkvällar, söndagsfika, tipspromenader, hundrundor. Långasjön
har blivit en populär mötesplats under Corona-pandemin.
När vi velat undvika samlingar inomhus har vi kunnat träffas
i grillkåtan eller i lusthuset vid Långasjön. Det har flammat
och glimmat i mörkret sent om kvällarna. Ibland har alla tre
grillplatserna varit upptagna samtidigt. Ett sällskap möttes vid
sjön i Långasjö, några kom från Karlskrona, andra från Kalmar.
Långasjö är en mötesplats!

– Det måste vara en bofink! säger Jenny Rosén. En
tipsrunda handlade om fåglarna vid Långasjön.

De flesta deltagarna var naturligtvis långasjöbor. Men ganska
många kom från andra orter, vilket bekräftar att Långasjö är
en mötesplats.

– Var så goda! Thijs Berkman har rest från Broakulla till söndagsfika i
grillkåtan med Jenny Rosén, Ros-Marie, Britt och Sven Sandberg.

Varje vecka under Advent och jultiden ordnades tipsrundor
runt sjön. Sockenrådet, Föräldrarådet, Bygdegårdsföreningen,
Hembygdsföreningen och Kyrkan svarade för var sin (eller två)
veckor. Man fick svara – eller gissa – på allt mellan himmel och
jord. Mellan 50 och 80 tipslappar lämnades i lådan varje vecka.
Så lottade vi två vinnare, en vuxen och ett barn varje omgång.

I Röda Korsets regi arrangerades ”Lilla rundan”. Det var en
kortare promenad runt Allégården, Banken och Ängsvägen,
lämplig som rollator-rally. Utefter spåret fanns bilder som
ledtrådar till svaret på frågan: ”Vart är vi på väg?” Ett tiotal
personer listade ut att vi var på väg till Kalmar, Paris, Rom
eller Betlehem. Nja, några svarade Jerusalem. De vise männen
gjorde samma misstag en gång!
Vi räknar med att det blir flera rundor runt sjön eller bygatorna
framöver!
Sölve Hjalmarsson
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Kraftig medlemsökning i

Hembygdsföreningen
Det börjar bli dags att summera det gångna året 2020 i
Långasjö Sockens hembygdsförening. Det har varit ett
år, som varit helt olikt alla andra år under föreningens 85
år långa historia.
Pandemin har starkt påverkat verksamheten. Vi har ej kunnat ha
Klasatorpet bemannat och det blev inget midsommarfirande,
vilket aldrig hänt sedan firandet startade för snart 40 år sedan.

firandet fick däremot helt ställas in. Inom styrelsen delades
ansvaret för tillsynen upp genom att ett veckoschema (vecka
25 - 36) med ansvariga gjordes upp.
Senare under sommaren kom också ett 10-tal får dit för att
beta av ”fårsidan”. I övrigt har gräsklippning och slåtter skötts
som vanligt på Klasatorpet under Anders Einarssons ledning.
Det har trots allt kommit många besökare och även en del
gruppbesök till Klasatorpet under sommaren. Man har kunnat
swisha ett frivilligt bidrag, vilket också flitigt utnyttjats och givit
betydande intäkter på 23 tkr under 2020.

I övrigt har även den interna mötesverksamheten varit låg efter
att restriktioner infördes redan i mars månad. Årsmötet hann
precis klaras av den 12 mars (se Träskoposten 2019 nr 2). Av
de fyra styrelsemötena hölls ett utomhus nere vid sjön 23 april
och ett helt digitalt endast med protokoll den 28 december för
att summera upp vad som hänt de sista åtta månaderna av året.
Däremellan har det varit en hel del korrespondens per mail.

Många nya medlemmar

2020 blev trots pandemin ett rekordår, vad gäller medlemstillströmning. Antalet betalande vid årets ingång var 205 och vid
årets utgång nådde vi upp till 240, en ökning på 17 %. Detta
trots att Klasatorpet ej varit bemannat under sommaren. Styrelsen har aktivt arbetat med att dela ut inbetalningsavier till
samtliga hushåll i socknen och ett 30-tal utanför inför 2020.
Det följdes av en andra våg under juni med påminnelser och
mycket cyklande runt om i socknen. Detta har givet ett bra
resultat. Över 50 nya medlemmar har tillkommit under året.
Vi hoppas också kunna träffa och skapa kontakt med alla våra
medlemmar, när väl pandemin är över.

Sissi driver Vandrarhemmet och Guldgrävarstugan vidare
Ny värd för vandrarhemmet fr.om 1 jan 2020 är Sissi Hanemann-Mutz, Arpemåla.

År		 Antal medlemmar

Caféet har varit öppet vissa tider under sommaren med servering av bl.a. våfflor, smörgåsar och bakverk. Vandrarhemmet
har fått en mindre hyresrabatt på grund av pandemin. Boverket
har därefter kompenserat hembygdsföreningen med halva
hyresrabatten.

2017		

97

Fr.om. 2017 hyrs Fattigstugan av Finn Bergstrand på årsbasis.

2018 		

127

Hembygdsstugan har varit stängd sedan 2017.

2019		

205

2020		

240

Fastigheten Ekeboryd 1:7 är lantbruksenhet och naturreservat
med Länsstyrelsen som huvudman.

Medlemsutvecklingen är klart positiv sedan vi övergick till
årliga medlemsavgifter:

Få investeringar

Övriga händelser

Den enda större investering som gjorts under året är att installera ett brandlarmsystem på Vandrarhemmet till en kostnad av
26 tkr. Detta föranleddes av krav från Räddningstjänsten på
ständig bemanning, vilket var otänkbart. Så fick det bli denna
lösning med larmsystem istället.

Bland det övriga som hänt under året kan nämnas att ett nytt
brandskyddsavtal är tecknat med Anticimex.

En reklamfolder ”Välkomna till Klasatorpet” med vackra bilder
tog Eva Garami fram i början av året.

När jag pingstafton 30 maj tillfälligt befann mig på Klasatorpet,
så dyker det plötsligt upp en familj från Torsås. Herrn presenterar sig som Nils Engström och bär på något under armen.
Det är en vackert målad tavla föreställande Klasatorpet anno
1980, signerad Engström. Jag förklarar vem jag är och han
överlämnar tavlan till hembygdsföreningen som gåva. Jag tar
glatt emot den och tackar. Förhoppningsvis hänger tavlan där
i receptionen när vi öppnar igen till sommaren.

Ekonomin klarat sig bra

Trots pandemin har ekonomin i föreningen klarat sig bra, med
endast ett begränsat underskott. Bidrag för uteblivna intäkter
har sökts hos Kulturrådet, men tyvärr blev det avslag.

Aktiviteterna på Klasatorpet

Klasatorpet var inte bemannat under sommaren, men däremot
var det öppet för allmänheten. Det sedvanliga midsommar-

Tipsfrågor till sjörundan har vidare tagits fram av Marie Bergh
och Christina Johansson för hembygdsföreningens räkning
under hösten.

Avslutningsvis får vi hoppas att det blir en återgång till det
normala, så vi kan återuppta verksamheten inom hembygdsföreningen till sommaren.
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Stöd Hembygdsföreningen

Genom att gå med i hembygdsföreningen kan du stödja och
påverka verksamheten.
Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr. Medlemmar går fritt in
på Klasatorpet. Vi har nyligen delat ut inbetalningsavierna för
2021. Har Du ännu inte gjort det - Betala gärna på bankgiro
5454–8680 eller Swish 1 235 559 547. Skicka med texten
´Medlemsavgift´ och gärna även din e-postadress.
Besök också gärna vår uppdaterade hemsida på
www.langasjo-hembygdsforening.se.
Kjell Karlsson
Undantagsstugan på Klasatorpet.

Foto Jan-Erik Fransson

Skolaplarna i Långasjö
I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet fick skoleleverna ett äppelträd med sig hem när man slutade
skolan.
På den tiden fanns det en skolträdgård vid skolan och där
hade eleverna tidigt i sin skolgång fått sätta ner äppelkärnor.
När dessa blivit små plantor konstaterade man att detta skulle
bli suraplar. Då visade läraren hur man ympar kvistar från
befintliga äppelträd.
När man sedan slutade skolan fick varje elev ett äppelträd med
sig hem att plantera i den egna trädgården.
Ett stort antal skolaplar har på detta sätt kunnat växa upp i
Långasjö till både nytta och nöje. Göte Melin har berättat att
ett par bröder som emigrerat från Harebo på 1920-talet hälsade
på hos honom vid deras enda återbesök i Sverige 1984.

Marie Karlsson planterar sin skolapel hösten 1981.
Foto: Bengt Johansson Barometern

Då kom de och undrade om skolapeln som de planterat när de
slutade skolan stod kvar (det skulle vara ett Åkerö). Göte kunde
glädja dem genom att visa på apeln som fortfarande bar frukt.
För att få en uppfattning av skolapelbeståndet gjordes en
inventering 1981. Den genomfördes av skolan med stöd av
Hembygdsföreningen och Sockensparbanken.
Resultatet blev att eleverna hittade 22 aplar i olika byar och 18
av dessa hade burit frukt hösten 1981. På en karta ritade man
in var man hittat skolaplarna.
För att hålla traditionen vid liv och tacka för insatserna planterades några nya träd. Ett av dessa fick Marie Karlsson på Näset.
Maries farfar Oskar och hans syster Ellen hade omkring 1900
planterat skolaplar på Näset, men de träden fanns inte längre
kvar. De tidigare äppelträden var ofta Åkerö eller Gravenstein.
Den nya skolapeln som kom på plats var ett Ingrid-Mari och
det trädet bar fortfarande frukt 2020.
Petra Nilsson med sin skolpel.
Långasjö Backegård 3:75.
Foto: Bengt Johansson Barometern

Stig Hermansson
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Några levnadsöden i
Långasjö socken
Carl M. Jonasson i Mundekulla
Under 1870-talet var Carl M. Jonasson i Mundekulla
Långasjös kanske mäktigaste man. Idag är han bortglömd. Han beklädde samtidigt tre ämbeten. Han var
den nya kommunens kommunalnämndsordförande under hela 1870-talet. Han satt i Långasjö sparbanks första
direktion och därutöver var han kyrkvärd. I slutet på
1870-talet stod hans stjärna i zenit. Innan nästa decennium var över hade stjärnan störtat mot marken.
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Tillbaka i Mundekulla
Samma år flyttar paret tillbaka till Mundekulla och övertar
hustruns föräldragård i Mundekulla Södergård 1:3 på 31 hektar.
Svärfader var Mattes Johanson. Det är alltså inte samma gård
som Carl Magnus var född på.
Här skall nu Carl Magnus leva i huset nedan fram till sin död
1899.

Hemmansägaren
De tidiga åren

Karl Magnus Jonasson föddes den 6 januari 1827. Fadern var
hemmansägaren Jonas Petersson på Mundekulla Södergård 1:2.
Han kom till Mundekulla 1824 från Brunamåla. Hans första
hustru var Maria Pehrsdotter som avled 1825. Paret fick två
barn: Britta Stina född 1811 och Johan Peter född 1816.
Redan året efter första hustrun död, gifter fadern om sig med
Christina Johannisdotter från Harebo Norregård 1:8. Med
giftermålet blir fadern ägare till två gårdar.
I det nya äktenskapet blir Carl Magnus det första barnet 1827.
I detta äktenskap föds ytterligare två barn–systern Maria Sophia 1829 och brodern Frans Gustaf 1835. Denne dör dock
samma år.
Fadern dör 1838, när Karl Magnus endast är 11 år. Hans
halvbror Johan Peter, som var född 1816, står närmast i tur att
överta gården efter sin far. Men redan 1839 flyttar konstigt nog
denne till Moshult. Han skall dock återkomma till socknen, när
han gifter in sig i gården Bredalycke Södergård 2:4.
Samma år flyttar Johan Pettersson från Pellamåla in och övertar
gårdarna i Mundekulla och Harebo.
Paret gifter sig i maj 1839 och får fyra barn, varav det första
barnet i den nya kullen Frans August Johansson född 1841 är
den som övertar gården 1865.
Carl Magnus, som nu har ett helsyskon, två halvsyskon från
faderns första äktenskap och fyra halvsyskon från moderns
andra äktenskap, har försvunnit från gården utan någon anteckning i husförhörslängden annat än att han konfirmerats.
Med nutida mått mätt kan man tycka det är en något invecklad
familjehistoria. Men den var för tiden kanske inte helt ovanlig. När någon blev änkling eller änka blev ett nytt äktenskap
ofta en tvingande ekonomisk nödvändighet för att trygga sin
egen och barnens försörjning. De halvstora barnen fick flytta
från hemmet för att ta tjänst som dräng eller piga. Detta var
förmodligen vad som hände med Carl Magnus.
År1848 dyker Carl Magnus upp på gården Harebo Norregård
1:4. Det är en stor gård på 1/8 mantal eller 58 hektar.
Prästen antecknar att den ägs av omyndiga barn. Förmodligen
arrenderar han gården. Carl M. Jonasson står nu som make till
Sofia Karolina Mattesdotter född 1827. Här föds deras första
barn-dottern Mathilda Kristina 1849.

Boningshuset till Mundekulla Södergård 1:3. Sexknutabyggningen är
enligt GoB sidan 362 uppförd 1850. Här levde Carl M. Jonasson från
1849 till sin död 1899. Det är härifrån han verkar som kommunalman,
bankman och kyrkvärd.

Barnens historia
Paret får fem barn samt en fosterson. Lilla dottern Ida dör 1864
endast fyra år gammal. Hon avlider i gastrisk feber efter att ha
varit sjuk i 14 dagar. Det kan ha rört sig om tyfus eller paratyfus.
Den ende sonen Johan Alfred föddes 1857. Han skall på
1880-talet flytta från byn först till Rimbo och Stockholm och
sedan till Visingsö. Här verkar han som torpare ända fram
till 1930-talet och blir far till sammanlagt 8 barn. Av någon
anledning byter han sitt efternamn till Linder.
Fostersonen Johan Alfred Pettersson dör i sitt fosterhem 1883
endast 17 år gammal.
Systrarna Matilda Christina och Emma Charlotta gifter sig och
flyttar från hemmet.
Mathilda Christina var äldsta barnet. Hon föddes 1849. Hon
gifter sig 1874 med Johan Peter Pettersson och flyttar till dennes
gård Skallebo Norregård 2:3 samma dag som paret vigdes. Här
föds parets sammanlagt sju barn innan paret och alla barnen
flyttar till Vissefjärda 1888. Att paret flyttar i maj 1888 skall
visa sig ha en viss betydelse.
Emma Charlotta föddes 1855. Hon gifter sig i mars 1881 och
flyttar samma år till maken Johan August Johannessons gård
Boamåla Östergård på 4/32 mantal i Vissefjärda. Här föds
parets två döttrar innan familjen flytta till Nordamerika 1893.
Paret tänkte flytta redan1888 men återtog sin flyttningsansökan.
Förmodligen berodde deras tvekan på att yngsta dottern föds
senare samma år. I samband med emigrationen antar maken
familjenamnet Engström.
Dottern Johanna Sofia född 1852 skall efter flera år i Danmark
återkomma till byn och genom giftermål med Karl Magnus
Abrahamsson från Anemåla under några år arrendera gården
i Mundekulla. 1894 flyttar denne till Nordamerika.
Efter fyra år i Amerika flyttar han hem och gifter sig bara några
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månader efter hemkomsten med Johanna Sofia. Redan 1901
flyttar dock paret från gården till Linneslätt i Skallebo.
När Karl Magnus dör 1908 är paret barnlöst.
De sista åren: 1888–1899
1888 övertas gården av Johan August Carlsson i Anemåla.
Konstigt nog är det inte sonen Johan Alfred får överta gården?
Med Johan August Carlsson tycks inte finnas något släktskap.
Inte heller med dennes hustru Johanna Mathilda Petersdotter.
Deras tid på gården upphör när Johan August dör 1897. Då
övertas gården av svärsonen Karl Magnus Abrahamsson.
Carl Magnus och hans hustru bor tillsammans kvar på gården
fram till hustruns död 1898. Carl Magnus dör året efter. Ingen
dödsorsak är antecknad för någon av dem.
Den före detta ordföranden i fattigvårdsstyrelsen antecknas
under sina sista år som utfattig, vilket är minst sagt anmärkningsvärt. På 1880-talet fanns inga avgångsvederlag eller förmånliga pensionsvillkor för avgångna kommunalmän.
Ytterligare en märklighet uppenbarar sig i Församlingsboken
1895–1901. Här antecknar prästen att han är arbetare? Det
tycks som om Carl Magnus tvingats börja arbeta sedan de
blivit ensamma i huset och ingen längre kunnat försörja dem.
1894 var han 67 år alltså pensionär enligt vårt sätt att se på
saken. Var han arbetade och vad han arbetade med är oklart.
Tyvärr har jag i skrivande stund inte lyckats hitta vare sig hustruns eller Carl Magnus bouppteckning. Som det skall visa sig
är detta kanske av mindre betydelse.
Konkursen 1888
Det är mycket som är oklart i Carl Magnus Jonassons sista
levnadsår. Varför fick han gå ifrån gården? Varför övertog
inte sonen gården?
Kanske är John Johansson något på spåret. På sidan 16 i Banken
och Bygden Långasjö Sockens sparbank 1880–1980 står att läsa från
sammanträdet den 28 januari 1881:”Styrelseledamoten och
kyrkvärden Carl M. Jonasson i Mundekulla lånade 1000 kronor
och David Colleen i Koppekull lika mycket.”
Enligt villkoren skulle lånen återbetalas efter 6 månader med
möjlighet att omsätta 1/5 av lånet om särskilda säkerheter
lämnades. 1000 kr motsvarar i dagens penningvärde ca 60
000 kr. Det kan ha varit så att Carl M. Jonasson hamnat i en
lånekarusell. Något liknande kan ha drabbat David Colleen
på Koppekull som gått i konkurs 1868. Om den sistnämnde
skriver John Johansson att han ”..var storbonde och ägare till
Koppekull gård, men han hade lite svårt med pengar ibland.”
Utlåningsräntan var 6 %. På ett halvår motsvarade detta 300
kr. Tillsammans med amorteringskravet på 4/5 av lånet skulle
alltså Carl M. den 1/7 1881 punga ut med 830 kr.
Vi vet inte om han mäktade med detta eller om han måste ta
nya lån. Efter ytterligare några år spricker bubblan och Carl
Magnus försätts i konkurs.
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Vi vet att när han 1888 säljer gården så blir det inte sonen som
tar över utan en ny ägare som kan tillföra kontanta medel. Carl
Magnus har helt enkelt kommit på obestånd och gården blir
föremål för försäljning för att täcka skulderna i konkursboet.
I nämndemannen Gustaf Nilssons i Strängsmåla efterlämnade
handlingar avslöjas alla detaljer i konkursen.
Gustaf Nilsson, som 1860 blivit vald till nämndeman av sockenstämman i Långasjö och Kåraböle i Vissefjärda, var en ofta
anlitad konkursförvaltare. Han var också räkenskapsförare
i Långasjö sparbank. Om honom skriver John Johansson:
”.. en man som länge varit socknens allt i allo, när det gällde
ekonomisk och juridisk sakkunskap.”
Handlingarna finns idag förvarade i arkivet i Vissefjärda, som
är en del av Riksarkivet. Det är ett mycket omfattande material i sammanlagt 9 boxar. Den som lämnar över denna, för
hembygdsforskare veritabla guldgruva till socknens hembygdsförening, är ingen mindre än Gertrud Lilja, som var Gustaf
Nilssons dotterdotter.
I den första boxen hittar vi handlingar rörande Carl M. Jonassons konkurs 1888-07-19. Nu står det fullständigt klart
varför han tvingades lämna gården och handlingarna avslöjar
många intressanta detaljer. Under sammanträdet vid Tingsrätten i Ingelstad inför konkursdomaren Montelius den 9/4
1888 antecknades ett 40-tal borgenärer och borgensmän med
fordringar på konkursboet. De allra flesta borgenärer och borgensmän företräddes av Gustaf Nilsson. En av borgenärerna
är svärsonen.
I en kommande artikel skall jag redovisa innehållet i konkursförvaltarens efterlämnade papper, vilka omfattar drygt 230
sidor.
Med 1862 års kommunalförordningar förvandlades landets
alla socknar på landsbygden till landskommuner. Förutom
2358 landskommuner bildades 88 städer och 77 köpingar.
I landskommunerna ersattes sockenstämman av kommunalstämman och sockennämnden av en kommunalnämnd.
Den kyrkliga socknen blev församling och en helt ny regional
organisation inrättas: landstingen.
Alla de nya politiska församlingarna skulle utses genom val,
vilket var ett i sig helt nytt demokratiskt inslag.
1862 var riksdagen fortfarande baserad på tillhörighet till
något av de fyra stånden.
Nu var valen långt ifrån demokratiska. Alla medborgare som
fyllt 21 år hade rösträtt, även kvinnor. Allt detta under förutsättning att man betalade skatt.
Rösträtten var inte lika utan graderades efter inkomst enligt
det så kallade fyrksystemet. Ju högre inkomst desto fler röster.
Även juridiska person, t ex företag hade rösträtt. 1862 fanns
inget tak för antalet fyrkar, vilket gjorde att i vissa kommuner
kunde ett stort företag lägga beslag på hela makten.
1900 infördes en begränsning i fyrksystemet. Ingen enskild
person eller företag fick äga mer än 1/10 av kommunens
röstetal och maximerades till 5000 fyrkar. 1909 infördes ett
tak på 40 fyrkar.
Först med rösträttsreformerna 1918/21 blev rösträtten lika
och allmän.
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Kommunalmannen

Träskoposten nr 1 2021

Den nya kommunalstämman valdes enligt det ovan beskrivna
valsystemet. Att kommunalstämman kom att domineras av
de mantalsägande bönderna var en självklarhet. Ju större gård
desto fler röster. Mandatperioderna och tidpunkten för valen
kunde variera från kommun till kommun.

förtroendeuppdrag var den som hade rösträtt, dvs vara 21 år
och ostraffad och ej försatt i konkurs. Carl Jonasson var vid
tillträdet 41 år och var enligt anteckningarna i husförhörslängderna ostraffad och inte försatt i konkurs. Det sistnämnda
tycks ha drabbat företrädaren på posten David Colleen som
hamnat på obestånd. De fyra första ordförandena var med
undantag för Holmström ägare till i mantal satt jord och var alla
män med stort förtroende och väl förtrogna med socknens/
kommunens angelägenheter.

Den förste att bekläda ordförandeskapet i den nya kommunalnämnden var storbonden David Colleen på gården Koppekull.
Redan 1865 efterträddes han av Johan Adolf Holmström i
Skallebo. Holmström hade varit indelt soldat men fått avsked
som korpral för sjuklighet 1856. Han stannar kvar på soldattorpet, som byter namn till Skallebo 1:14 Holmsberg, där han
startade en lanthandel.

Vid en genomgång av kommunalnämndens protokoll för
perioden 1871–1880, dvs under den tid Carl M. Jonasson var
ordförande, framgår det att nämndens allt överskuggande arbete bestod i att fördela medel till kommunens fattiga och hjälpbehövande. Carl var tillika ordförande i Fattigvårdsstyrelsen.
De bägge styrelsernas arbete överlappar varandra till stor del.

Faktaruta

Holmström efterträds i sin tur 1871 av Carl M. Jonasson från
Mundekulla.
Carls tid som ordförande i nämnden sträcker sig fram t o m
utgången av år 1880, då han i sin tur efterträds av Frans Elof
Carlsson. Denne var ingift i gården Långasjö Östergård 1:2.
Han var kyrkvärd och vice ordförande i Sparbankens direktion
från starten 1880. Också i Sparbankens direktion efterträdde
han Carl M. Jonasson 1886 som ordförande.
Kommunalnämndens protokoll

Spåren efter nödåret 1868 märks framför allt i början av Carls
ordförandeskap1871, då antalet utauktionerade barn var hela 31
(se ovan). 1880 under Carl Jonassons sista år som ordförande
auktionerade endast 12 barn ut.
John Johansson har i sin ovan nämnda bok på sidan 13
uppmärksammat Carl M. Jonasson, som till protokollet låtit
anteckna en slags programförklaring genom att stipulera de
villkor som skulle gälla för dem som tog sig an uppgiften att
vara fosterförälder. Villkoren var som lyder:
..skyldighet för de blifvande fosterföräldrarna att hålla barnen i Skolan
när Skolstyrelsen det äskar, ävensom underhålla dem med kläder och
föda. I afseende på kläder bör de vid accordtidens slut minst vara
försedda med en kyrko- och vardagsklädning jemte skodon, äfvensom
åliggande fosterföräldrarna i öfrigt iakttaga allt hvad som till en
Kristelig barnuppfostran hörer; fosterlön utbetalas vid accordtidens slut,
när styrelsen först godkändt att fosterföräldrarne utgjordt sin skyldighet
härutinnan, hvarom icke göres afdrag på den bestämda fosterlönen efter
omständigheterna som bestämmes av K.styrelse.
John Johansson har emellertid förväxlat Carl M. Jonasson i
Mundekulla med Carl Jonasson i Ingemundebo.

Ovanstående protokoll är en kopia från Kommunalnämndens sammanträde den 2 januari 1872.

Carl M. Jonasson har som ordförande undertecknat det med
sin mycket vackra namnteckning. De tre övriga namnteckningarna är justeringsmännens. Denna del av protokollet
innehåller en förteckning över 15 av de 31 utauktionerade
barnen. Auktionen på kommunens olycksbarn hölls alltid på
årets första sammanträde i januari. Den minstbjudande erhöll
fosterföräldraskapet.
Att vara ordförande i Långasjö kommunalnämnd under
1800-talet kan inte liknas med dagens kommunalråd och ordförandeskapet i kommunstyrelsen. Detta var före partipolitikens
dagar och ledamöterna valdes mera på personliga meriter och
förtroende än på något politiskt program. Valbar till politiska

Paragraf 2 i Kommunalnämndens protokoll den 2 januari 1872 med
Carl Jonassons anteckning till protokollet samt de 9 först utauktionerade barnen.
Foto från arkivhandlingarna: Maria Henningsson
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Det är alla hembygdsforskares mardröm att förväxla två
personer med samma namn. Idag är det lättare att med de
digitaliserade kyrkoböckerna och med hjälp av födelsedata
avgöra vem som är vem. När de bägge dessutom uppträder
samtidigt i Sparbanksdirektionen är förväxlingen lätt att förstå.

Bankmannen

Carl M. Jonasson var en av 12 direktionsmedlemmar i den allra
första direktionen för Långasjö Sockens Sparbanken 1880.
Han tycks ha blivit invald som kommunalnämndens ordförande
för att stärka förtroendet för den nystartade banken. Han kom
att sitta kvar i styrelsen fram till 1889 och mellan 1884–1886
som ordförande. Som nämnts ovan efterträds han av Frans
Elof Carlsson i Långasjö. Under senare delen av 1880-talet
utsätts direktionen för skarp kritik från revisorerna för den
förda utlåningspolitiken.
I sparbanksstyrelsen dyker den andre Carl Jonasson upp. Nu
handlar det om Carl Jonasson i Ingemundebo. Till protokollet
den 25 november 1881 är antecknat att Carl Jonasson i Ingemundebo önskar ”blifva från Dirietjonen entledigad”. Hans
önskan tycks inte ha bifallits. John Johansson tolkar det som
ett tecken på motsättningar i styrelsen. Han vekar ha kvarstått
i styrelsen ännu en tid. Man kan notera att hans son August
också satt i Sparbankens styrelse mellan åren 1913–1918
Direktionen/styrelsen har under sin 140-åriga historia dominerats av hemmansägare, som varit väl utspridda över socknen.
Styrelsen verkar ha varit något slags representantskap.

Kyrkvärden

Om kyrkvärden Carl M. Jonasson är lite känt. Före kommunreformen 1862 utsågs kyrkvärdarna av sockenstämman.
Efter 1862 blir valet av kyrkvärdar en uppgift för den nya
församlingen. Sockenstämman blir kyrkostämma. Den år
1843 införda sockennämnden blir kyrkoråd.
Kyrkvärdarna valdes av sockenstämman och senare av kyrkostämman på förslag av kyrkoherden.
Så vitt jag kan se sträcker sig hans kyrkovärdskap från mitten av
1860-talet till i början av 1880-talet. Traditionellt hade kyrkvärdarna varit män och hemmansägare. Det är först på 1950-talet
som enligt Jan Redin kyrkvärdar med annan bakgrund valdes.
Att Carl M. Jonasson passar väl in i det mönstret är uppenbart.
Det kan nämnas att hans styvfar Johan Petersson också beklätt
ämbetet före honom.
Carl Magnus antecknas för första gången som kyrkvärd i
husförhörslängden 1861–1865. Ett ämbete som han tycks ha
behållit ända fram till konkursen 1888.
I boken kring Långasjö kyrka i sjuhundra år skriver Redin förutom om prästerna också om särskilt bemärkta kyrkvärdar. De
två kyrkoherdar Carl M. Jonasson i så fall tjänstgjort under var
Peter Johannes Carlstedt (1854–1868) och framförallt under
Carl Fredrik Rosengren (1871–1891). Om Carl M. Jonasson
i Mundekulla skriver Redin dock inget.
Den Karl Jonasson, som var kyrkvärd under hans egen tid,
kom från Karsamåla.
Anmärkningsvärt är dock att han inte hade högsta betyget i
kristendomskunskap, bara ett b där a var högsta betyget på en
fyrgradig skala. Han skiljer sig därigenom från sin namne i

31

Karsamåla, som enligt Redin ”kunde den wallinska psalmboken
utantill med psalmer och texter och söndagsrubriker.”

Vem var människan Carl Magnus Jonasson?

Det finns idag ingen som kan vittna om vilken sorts människa
Carl M. Jonasson var. De fyra barnen flyttade alla från socknen. Av de sammanlagt 17 barnbarnen kan naturligtvis någon
återvänt till Långasjö och i så fall skulle någon idag kanske ha
mer att berätta om Carl M Jonasson.
Inget av barnen fanns kvar i socknen sedan dottern Johanna
Sofia flyttade till Ljuder 1910. Av allt att döma finns inga barnbarn eller barnbarnsbarn kvar i Långsjö socken.
Om hans oförvitlighet vittnar dock alla hans förtroendeuppdrag. Att döma av anteckningarna till protokollet ovan tycks
han också ha varit en godhjärtad man och beskyddare av
socknens fattigbarn. Att han deltog i den tidens auktioner
med barnen skall väl inte läggas honom till last. Han tycks
dock ha försökt komma till rätta med de missförhållanden
och utnyttjande av skyddslösa barn och vuxna, som systemet
onekligen bäddade för och som uppenbarligen förekommit
före hans tid. I protokollen hittar man exempel på att nämnden vägrat betala ut fosterföräldraarvodet på grund av brister
i omhändertagandet.
Det finns också många exempel på hur kommunen griper in i
akut svåra situationer. I ett fall beviljar nämnden kostnaderna
för en resa till Stockholm för en pojke som var ”liten och klen”
för att han skulle kunna förenas med sina bröder i huvudstaden.
Samuel Åhl i Ingemundebo får betalt för sonens läkarvård i
Nybro och mer än ett tiotal sockenbor får betalt för att kunna
dricka brunn i Ronneby.
I vilken mån ordföranden satte sin prägel på arbetet är naturligtvis svårt att avgöra i dag.
Att han 1888 försattes i konkurs kastar ett delvis nytt ljus över
honom. Att bli försatt i konkurs medförde stora medborgerliga förluster. Att inte kunna betala sina skulder medförde t ex
förlust av rösträtt i de politiska valen. Detta s k konkursstreck
försvann först 1945
Detta måste ha känts bitter för en man med Carl M. Jonassons
bakgrund.
Mundekulla: en politisk plantskola?
Bara ett hundratal meter från huset på bilden ovan föddes den
15/10 1930 på gården Mundekulla Norregård 2:2, och som
då ägdes av Magni Gustafsson, en pojke vid namn Knut Allan
Ingemar. Sonen skulle sedermera byta efternamn till Mundebo
och under det namnet verkade han som landets budget- och
ekonomiminister mellan 1976–1979.
Det är naturligtvis en historiens nyck att två så framträdande
politiker råkar födas på nästan samma plats. Eller är det något
särskilt med Mundekulla?
Lars Bengtsson
Tack
Tack till Maria Henningsson, som är arkivarie i Emmaboda kommun,
och som varit mycket behjälplig vid framtagandet av Kommunalnämndens protokoll.
Tack också till Kjell Karlsson i Harebo som gjorde mig uppmärksam
på Carl M. Jonasson.
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Gammel-eken på
Långasjö kyrkogård
På kyrkogården i Långasjö, står en vacker ek, som ser ut
att ha några år på nacken. Den står vid den mur som utgör
gräns mellan gamla och nya kyrkogården. Hur länge har
den stått där? Vad allt har den upplevt?
Lagom till detta nummer av Träskoposten har vi fått kontakt med den stora eken. Här delar den med sig av sina
minnen och tankar om sitt låååånga och innehållsrika liv.

Gammel-ekens berättelse
Min födelse

Ack ja, jag minns när jag var en liten späd planta här vid Långasjön. Turligt nog hade en nötskrika planterat mig här, redan
när jag var ett litet ollon. Jag slog rot och började växa. Här
var så lummigt och ljust och fint. Inte en gran så långt ögat
kunde nå. Öppet vatten i sjön. Fiskar som hoppade och slog.
Fåglar som simmade och flög.

Den lilla kyrkan

Människorna här i trakten tyckte också att detta var en fin plats.
De hade röjt bort stenar, träd och buskar här på stranden. Och
så hade de byggt en liten kyrka på den röjda platsen. Det skulle
ha varit spännande att få följa byggets gång. Men det var före
min tid. Här samlas människor från trakten. Ibland för de hit
en död människa i en kista och gräver ner den utanför kyrkan.

Gammel-eken på Långasjö kyrkogård.
Foto: Annika Hjalmarsson. Bearbetning: Jenny Arvidsson.

Jag har vuxit upp på den här platsen. Här står jag och kan följa
släktenas gång.

och skränar och sjunger. Brud och brudgum märks knappt.
In i kyrkan vill alla – men det går bara inte. De som ändå kan
tränga sig in bråkar och skrattar – de festar visst ordentligt.
Prästen ser alltid lite trött ut efter bröllopen.

Ekarna och kungen

1700-talet

Vi ekar växer så otroligt långsamt. Sakta, sakta blev min stam
hårdare. Sakta blev mina grenar grövre. Varje vinter föll mina
bruna löv till marken. Varje vår sprack nya ljusgröna löv ut
på mina grenar. I femtioårsåldern fick jag mina första ollon.

Krig och elände

De blev omåttligt populära! Grisar och ekorrar och fåglar möts
under min krona för att njuta av mina frukter. Under svåra
tider samlar även människor in dem till föda, trots deras beska
och syra. Det är ganska bra att självaste kungen skyddar mig!
Ingen får hugga ner mig, annat än kungens män. Hittills har
jag klarat mig bra och sluppit bli till skeppsvirke. Kanske är
det den lilla kyrkan som beskyddar mig! Jag står fritt och bra
här. Vi ekar behöver gott om plats. Då utvecklas vi och blir
ståtliga och fina.

Nötskrikan hälsar på ibland. Hon ska väl se om det blir ett
bra ollonår. Hon kraxar lite om krigarkungen, den unge kung
Karl XII. Han som försökte göra Sverige stort igen. Jag har väl
märkt att det är dåligt med karlar i kyrkan. Nu fick jag förklaringen. De är utkallade i krig. Och här hemma i det småländska
stenriket får kvinnorna kämpa för födan. Det slår hårt mot
folket. Bönerna stiger mot taket i den lilla kyrkan. Ingen vill
ha krig. Alla vill ha lugn och ro. Men den lilla kyrkan börjar
bli gammal. Den är helt enkelt fallfärdig! Det är inte jag! Jag
har framtiden för mig. Jag kommer att bli större och grannare
och starkare för varje år som går. Men kyrkan, ack, ack, ack.

1600-talet

Kyrkbygge av stora mått

Våran präst, Dieter Mollerus, går till kyrkan vareviga dag. På
helgdagar strömmar kyrkfolket till. Jag har sett Mollerus sen
han var en liten parvel. Han är barnfödd här i prästgården. Jag
har sett honom bada och fiska i sjön. Sen for han iväg några
år. Jag tror han studerade i Växjö och tjänstgjorde hos Axel
Oxenstierna, drottning Kristinas rikskansler, i Stockholm.
Men när hans far, den gamle prästen, blev oduglig, kom han
tillbaka till sin hemsocken som präst. Han har nog fullt upp
med allt han ska sköta. Hoppas han hinner bada och fiska
ibland också. När det är bröllop är det festligt värre! Människor
kommer i stora skaror. De är onaturligt glada. De rider ikapp

En dag började man mäta och stega på kyrkogården. De tänkte
bygga en ny kyrka – utanpå den gamla! Det var fiffigt, tyckte
jag. Jag stod på första parkett och såg hur de byggde ut mot
söder och öster och väster. Norra väggen sparade de från
gamla kyrkan. Det tog lång tid att bygga nytt. Inte så konstigt,
för den nya kyrkan skulle bli jättestor! Stor som det största
palats! Hur skulle de arma sockenborna klara av att bygga en
så stor kyrka? En liten bofink satte sig på en av mina grenar
och skvallrade lite om livet i Frankrike. Det var revolution
där, sa hon. Eftersom jag inte vet vad revolution är, så brydde
jag mig inte så mycket. Jag hade ju mitt kyrkbygge att titta på.
Det var tillräckligt spännande.
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Kungamord

När den nya stora kyrkan äntligen var klar kom det så mycket
folk så jag trodde kyrkan skulle spricka redan första dagen.
Men den höll! En pråligt klädd prästman bankade högtidligt på stora porten med sin stav och en lång procession av
präster och annat folk skred in i den fullsatta kyrkan. De höll
på från morgon till kväll. Folk pratade mycket och högt om
kungamordet, som nyss ägt rum. Gustav III hade precis fått
sitt namn inhugget på kyrkans östra gavel. Och så kom det en
skurk och hade ihjäl honom. Jag begriper inte hur människor
är mot varandra. Sådär gör inte vi ekar. Tänk om jag skulle slita
mig loss från mina rötter och gå och krossa en tall, bara för att
jag inte gillar den. Otänkbart! Aldrig med avsikt.

1800-talet
Kyrkogården

Det grönskar fint mellan gravarna. Det är bra bete för klockarens ko. Andra kreatur tittar också in här för att ta sig en tugga.
Och lämna gödsel som tack. Men nu har man byggt en stadig
mur runt kyrkogården, så att inga obehöriga kräk ska komma
in. Det ska vara ordning och reda på en kyrkogård. Jag hamnade utanför muren. Man byggde en stentrappa alldeles bredvid
mig, så att man lätt kan komma över muren och ner till sjön.
Ibland händer det att det blir nattliga besök på kyrkogården.
Det kan vara en olycklig piga som fött barn i lönndom och
sedan tagit det av daga. Nu vill hon gräva ner sitt lilla barn i
vigd jord. Det är mycket sorgligt. Ingen ska behöva offra sitt
barn på det här sättet! Stackars piga! Fanns det verkligen ingen
som kunde hjälpa henne att ta hand om det lilla livet?

Fullt hus

Vid den här tiden var det många människor som kom till kyrkan
på helgdagarna. De kom från Ingemundebo i norr till Ramsjö
i söder. Som mest bodde det nästan 2800 personer i socknen.
Många av dem gick till kyrkan varje söndag. Som väl var inte
alla. Hur skulle det sett ut? Hur skulle de ha fått plats? Det var
kvinnor och män, bönder och torpare, godsägare, hantverkare
och drängar och pigor, knektar, backstusittare och fattighjon.
Det var proppfullt i kyrkan och bullret hördes ända ut, även
om kyrkvärdarna och ordningsmännen försökte hålla ordning.
Hundarna slank med in och började slåss mitt under predikan.
Drängarna på läktaren stökade och spottade.
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1900-talet
Sjön som försvann

Man har anlagt en ny kyrkogård ner mot sjön. Och då hamnade
jag inne på kyrkogården igen! Härligt! Det är här jag vill vara.
Den nya delen av kyrkogården är fin att titta på. Nedanför den
ligger sjön. Men sjön har blivit väldigt liten. Människorna har
liksom trixat med den. De hade kommit på att man kunde leda
bort vattnet från sjön och på det sättet få mer åkermark. Det
gick inte så bra. Det blev bara några magra mossar. Och hela
sjön försvann! Det blev bara en dypöl kvar!

Det svarta hålet

Jag trodde inte mina ögon, när jag fick se människorna pumpa
ut det sista lilla vatten som fanns kvar och köra ut med grävskopa på sjöbotten och gräva upp slam och rötter. Vad ska de
nu hitta på? Vill de ha ett stort svart hål i stället för min fina
sjö. Ja, den hade ju faktiskt varit riktigt grann, för inte så länge
sedan. Nu var det en sorglig syn. Men en vacker dag släppte de
på vattnet igen, och då blev det en öppen vattenspegel. Och
människorna gjorde fint på stränderna och anlade en liten
promenadväg runt sjön.

2000-talet
Pandemi-tider

Det är roligt att höra barnen och ungdomarna bada och stoja
på sommaren. Ibland är det sång och musik, ofta luktar det
nygrillat. Det är liv och rörelse! Det gillar jag. Och jag tycker
om när kyrkklockorna ringer. Jag är liksom van vid det. Fast på
senare tid kommer det nästan inga människor, när klockorna
ringer. Min vän, spillkråkan, har förklarat: "Det pågår en farlig
pandemi. Man vågar inte samlas i kyrkan i dessa dagar." Och

Eken blir lovlig

För inte så länge sedan, tog kungen sin hand ifrån oss ekar. Nu
får markägaren hugga ner oss, som han vill. Men hur lätt är det
att hugga ner mig nu? Med mitt stadiga midjemått! Och min
placering i kyrkans hägn. Men jag ser yngre släktingar skördas
för att bli till virke och ved. Min kropp är duglig till mycket. Jag
tycker nog att garvaren tittar lystet på mig och min kraftiga bark.
Puh! Jag klarade mig med nöd och näppe från att bli till eklut!
Många av mina släktingar och vänner fick gå detta dystra
öde till mötes. Garvaren vid Långasjön behövde oss till sin
verksamhet. Vem vill omvandlas till pottaska i sina bästa år?
Inte jag, i alla fall!
Jag tror att människorna gillar mig. De vill gärna omfamna mig
i alla fall. Men det går åt några stycken för att räcka runtom.
Jag vet inte riktigt varför de gillar mig. Vad symboliserar jag
för dem? Uthållighet? Styrka? Lugn? Trygghet?

Den gamla eken 2020.

Foto: Annika Hjalmarsson
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jag som trodde att kyrkan var en trygg plats för människorna.
Hoppas pandemin snart är över, så att kyrkan blir välfylld igen!
Det skulle glädja mig mycket!

Mitt midjemått

Jag tänker tillbaka på alla människor jag sett komma och gå.
Kanske tjugo generationer långasjöbor. I sorg och glädje, liv
och död. "Släkten följa släktens gång....". Varje dag vandrar
människor omkring på kyrkogården och tittar till gravarna.

som Regale (kunglig) av Gustav Vasa år 1558. Det innebar ett förbud
att avverka ek, ett förbud som stod sig ända till 1830, men då hade
staten ändå förköpsrätt för ekar. Det var först år 1875 som markägare
fritt kunde disponera ekskogen. (skogskunskap.se)
3. Eklut är en vattenlösning av aska från ek. Den är basisk p g a högt
innehåll av pottaska (kaliumkarbonat) och används vid traditionell
garvning av skinn. (Wikipedia)
4. Forskare har visat att den mesta eken i södra Sverige finns i äldre
bestånd, och att det är en brist på ung ek som kan ta över. I rena
ekbestånd är det bara 11 % som är yngre än 40 år. Unga plantor förekommer visserligen ofta inne i granskog, särskilt längs kusterna, men
de konkurreras ut av den mer snabbväxande granen och skadas av
viltbete. Om eken inte får hjälp är det risk att den fortsätter att minska
i landskapet, i takt med att de äldre ekarna dör eller avverkas. (www.
skogskunskap.se)
Källor:
Kring Långasjö kyrka i 700 år, Jan Redin 1989
Om 1000-åriga ekar, L Kardell 1970
Eken i Sverige, www.skogskunskap.se

Mina lönnar
"Släkten följa släktens gång..." Fyra syskon: fr v Anna från Hultalyckorna, Artur från Skurebo, Agnes från Växjö, Alma från Råamåla.
Fotot är kommet från Skurebo.

I Gård och by i Långasjö socken finns ett foto från 1905,
föreställande mitt hus i Mundekulla med familjen Frans
Johansson framför.

Hur gammal är jag egentligen? Jag har inte klarat att hålla räkningen. Hur gammal ska man bli, tro? Vi ekar kan bli väldigt
gamla. Jag ser faktiskt fram emot min 1000-årsdag. Undrar
just hur det ser ut här vid det laget. Hoppas man inte blir
rutten inuti. Sånt händer. Så mycket tjockare lär jag inte bli.
Kolla mitt midjemått nu! 576 cm! Någon som kan överträffa
det? Fortfarande försöker människorna krama om mig. Nu
behövs det ännu fler för att nå runt. Jag knäckte en gren i en
vinterstorm förra året. Men jag har många grenar kvar. Tack
vare mitt fria läge har mina grenar fått utvecklas fint och jag
grönskar fortfarande varje år och ger rikligt med ollon vissa år.
På tal om ekollon – jag ska be en nötskrika att den planterar ett
av mina ollon, så jag får en efterföljare. Framtidens människor
ska väl också ha något ståtligt att glädjas åt! Jag ska be henne att
hon flaxar iväg en bit, innan hon gömmer mitt ollon i marken.
En ek behöver livsrum.
Med vänlig hälsning Gammel-eken.
Nedtecknat av
Annika Hjalmarsson

Kommentarer till ekens berättelse
1. Ekar som är äldre än 500 år förekommer i Sverige och är inte så
ovanliga, men i dagligt tal hävdas det ibland att vi har 1000-åriga ekar
i landet. Något belägg för att ekar verkligen skulle bli 1000 år har vi
dock inte. Problemet ligger i att gamla träd ofta är innanruttna, vilket
gör det omöjligt att åldersbestämma dem genom årsringsmätning
(Kardell 1970).

2. Eken var en viktig råvara för skeppsbyggnad redan från vikingatiden. För att säkerställa tillgången på virke till flottan deklarerades eken

Jag har tagit en ny bild från samma punkt och kan konstatera
att lönnarna har vuxit rejält i omkrets på 115 år. Annars är det
mesta sig likt. Samma fönster, samma tak. Grindarna saknas,
men dem har jag hittat i skogen.
Peter Frederiksen
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Linnés ask på Stora Karlsö
Stora Karlsö utanför Gotlands västkust är vår absoluta
favoritö. Det är en ö att bara vara på och låta sinnena få
ro. Ön har vidunderlig utsikt och har Östersjöns största
fågelberg med tusentals sillgrisslor och tordmular som du
utan att störa kan komma mycket nära. Här finns också
underbart blommande alvarängar och flera spännande
stenåldersgrottor. Bland mycket annat. Besök rekommenderas å det varmaste.
Och här finns dessutom ett helt fantastiskt och alldeles speciellt
träd. På öns högsta punkt, 51,6 meter över havet ligger det
ringformade bronsåldersröset Röisu.

Detta tyder på att den var ett gammalt träd redan på 1700-talet.
Troligen slog den rot i röset under senare hälften av 1500-talet.
Och eftersom den delvis har skyddats av röset mot både stormvindar och fårbetning, har den överlevt i över femhundra år på
en av Sydsveriges mest utsatta och blåsigaste platser.
Alla träd har en historia och när det gäller Linnés ask är det lätt
att imponeras och att börja fundera. Vad har den upplevt under
sin levnad? Och vad har den betytt för det landskap den växer i?
Redan Linné skriver ju om den betydelse den haft som landmärke för sjöfarare som det enda större trädet på öns höjdplatå.
Det måste ha varit tryggt att se trädet som står så starkt, ensamt
på sin utsiktsplats.
Och vilka personer har den träffat?
Mycket troligt hade de sjörövare som härjade på 1500-talet sin
utsiktsplats vid asken där man kunde se åt alla håll över havet.
Vi vet också att platsen användes som signal- och observationsplats under första världskriget.
Under 1800-talet var Stora Karlsö mycket välbesökt för det
goda fiskets skull. I Norderhamn fanns då ett stort fiskeläge
med uppåt ett åttiotal fiskebodar som mest. Kanske fiskarbönderna använde Röisu för att tända ljus och meddela sig med
byarna på Gotlands fastland.

Vy över Stora Karlsö. Vid pilen ligger det ringformade bronsåldersröset Röisu

Och mitt i röset står ett ensamt träd, en ask som kallas för
Linnés ask.

Linnés ask i Rojsu på Stora Karlsö. Foto från (ca.) 1915.

(Wikidedia)

Foto Lena Breitner

Sedan har vi ju Linné med sin anteckningsbok och kanske
har också Oscar II:s jaktsällskap tagit rast vid trädet efter väl
utförd harjakt.

Under sin gotländska resa 1741, besöker Carl von Linné Stora
Karlsö under ett par sommardagar. Han för noggranna anteckningar och skriver följande om asken i Röisu:

Ja fantasin och tanken svindlar, över trädet som tycks vara
odödligt. Och som kommer att fortsätta att lugnt och värdigt
betrakta världen från sin upphöjda position, många många
år ännu.

Linnés ask i Röisu.

Stora Karlsöen var ovanuppå, utom den södra udden, ganska hög med
ett horisontellt, skarpt och sterilt fält, likt alvaren på Öland. Här
ovanuppå låg en stenhög av en famns höjd (en famn = 1,78 meter),
varpå växte en ask av två famnars höjd och lika bredd i kronan,
vilket var det enda trädet uppå Karlsöens höga fält, och lyste långt bort
för sjöfarande, som härefter dömde sin kosa.
Idag, 280 år senare, lever asken i högönsklig välmåga men har
inte blivit så väldigt mycket större än då Linné besökte den.

Karin och Dan Bard
Källor:
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, extra bilagan 2006.
Hemsida för Karlsö Jagt- & Djurskyddsförenings AB.
Carl von Linnés Öländska och Gotländska resa år 1741, Wahström &
Widstrands förlag.
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Grattis Bill Hansson

Mandalamålningar

Två minnesbilder
Träden som inspirerade mig till de två målningarna,
finns inte mer, och just att de fälldes var orsaken till att
jag måste ge uttryck för mina känslor beträffande dem.
Den stora asken stod framför min stuga som en stor och ljus
skyddande skärm så länge jag har haft stället, men trädet var
mycket äldre, kanske över 100 år gammal. Nu blev den ett offer
för asksjukdomen och stod inte till att rädda. Men de många
goda minnen har jag kvar.

Långasjöbors framgångar och utmärkelser vill vi gärna
uppmärksamma. Stora som små. Vad passar då bättre i
ett temanummer om Träd än att få gratulera Bill Hansson i Parismåla, som nu i januari tilldelades Kungliga
Skogs- och Lantbruksakademin guldmedalj för, som
motiveringen lyder, ”hans enastående arbete med att
etablera, leda och utveckla internationell spetsforskning
om insekters doftkommunikation samt hans bidrag till
att kunskaperna tillämpats inom jord- och skogsbruk.”

Med världen som forskningsfält

Ett smakprov på denna forskning i kemisk ekologi fick vi i
Träskoposten nr 3 2017, där Bill med fokus på granbarkborrar
skriver om samspelet mellan träden och de insekter som lever
av dem och hur detta i hög grad sker med kemiska ämnen;
dofter, smaker och olika försvarssubstanser.
Där handlade det om dofter i vår egen närmiljö, om den
granskog vi trodde oss vara så välbekanta med innan vi läste
artikeln. Men Bills akademiska karriär blev tidigt internationell. Efter en doktorsexamen vid Lunds universitet och
postdoktorala studier i USA, via en professur vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, blev Bill chef för Max
Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena, Tyskland. Under
sex år har han även varit vice president för 30 institut inom
det biologiska och medicinska området vid Max Planck-sällskapet och som sådan har han tagit initiativ till ett prestigefullt
samarbete mellan Lunds universitet, SLU och Max Planck för
att undersöka hur människans aktiviteter påverkar insekternas
kemiska kommunikation.

Den stora asken.

Samspel

Bills vetenskapliga bas är ekologi, en relativt ung vetenskap,
som behandlar samspelet mellan organismer och den miljö de
lever i. Alla levande organismer, med och utan ryggrad, från
insekter till människor, använder olika system av sensorer (via

De sju poppelträden.

De sju höga poppelträden kallade jag ”sju systrar”, jag hälsade
på dem varje morgon på min promenad med hunden – men
en dag var de alla på en gång borta. Också för dem ville jag
måla en minnesbild som tack för många upplevelser, särskilt
stormens mäktiga orgelbrus i deras kronor.
Melsene Laux

Bill med sin son Otto i Kruger nationalpark i norra Sydafrika, där Bill
har arbetat tillsammans med parkens vakter för att etablera system
för att kunna följa djuren via en antenn från en rymdstation. Hyenan
skadades av en tjuvjägares snara, som ätit sig in i dess hals. Genom
lockrop kom den fram, blev sövd med en bedövningspil och behandlad med antiseptika (det lila på bilden).
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använder oss av då och då. Ett annat är att göra det omvända,
locka till sig insekter man vill bli av. Granbarkborrar kan man
lura in i fällor försedda med det aggregationsferomon som
båda könen utsöndrar för att rekrytera tillräckligt med borrar
för att ta kål på granen.
En annan, ”mer elegant metod”, för att använda Bills egna ord,
är det man på engelska kallar mating disruption, parningsstörning. Den är vanlig vid t.ex. bekämpning av nattfjärilar och går
ut på att man förvirrar djuren genom att släppa ut minimala
mängder feromoner (mg/ha) från många olika källor i själva
vinodlingen, äppelträden eller vad det nu är man vill skydda.
Allt i omgivningen luktar plötsligt som när en hona kallar på
en hane. Efter ett tag ger hanarna helt enkelt upp och ingen
parning sker.

Bill Hansson, Parismåla.

syn, hörsel, känsel, smak och lukt) för att interagera med varandra. Genom egen och andra kollegors forskning runt om i
världen vill Bill bland annat ge exempel på hur olika arter under
evolutionens gång blivit mer eller mindre beroende av specifika
typer av information. Syrsor och fladdermöss orienterar sig
med hjälp av ljudvågor, trollsländor och människor förlitar sig
på synen medan nattfjärilar, grisar och hundar är kända för sitt
känsliga luktsinne.

Man skulle, säger Bill, kunna jämföra det med en stor stad full
av helt naturtrogna, men artificiella kopior av kvinnor, omöjliga
att skilja från den äkta varan. Och bland alla dessa tusentals
”kvinnor” finns det bara ett fåtal riktiga, av kött och blod.
Vem skulle inte bli både förvirrad och uppgiven i en sådan
värld, tänker jag. Oavsett sexuell läggning. Och vilken talande
jämförelse. Att ta del av den forskning Bill och hans kollegor
ägnar sig åt är onekligen både intressant och spännande. Men
framför allt är den viktig för vår miljö, för växters och djurs
överlevnad, och i förlängningen, för vår egen arts existens.
Gunnar Alsmark

Vi människor är i hög grad visuella varelser, berättar Bill, vilket
gör att vi lätt tenderar att glömma andra sinnen. När vi till
exempel är ute och går med vår hund i skogen, ”ser” den sin
omgivning i första hand genom dofter, de omedelbara, färska,
men också de från djur som passerat förbi flera timmar tidigare.
Med en nos tusen gånger känsligare än vår kan hunden läsa
av landskapet både i tid och rum, förutom att den naturligtvis
också använder sin syn – och hörsel, ofta selektivt, som alla
hundägare vet!

I människans tjänst

Djurs specifika egenskaper har vi människor sedan länge använt
oss av för olika ändamål. Hundar hjälper jägaren att spåra och
jaga, polisen att finna sprängmedel och droger, leta likdelar,
på land och i vatten, räddningspersonal att hitta överlevande
vid jordbävningar, läkare att diagnosticera cancer, skogsägare
att hitta barkborreträd. Med rätt träning kan hundar också
bli bra på att röja minfält. Men här har de sin överman, eller
överråtta, snarare.
Bill berättar, att i England finns en veterinärorganisation
(PDSA), som varje år delar ut medaljer till djur, som utmärkt
sig på något exceptionellt sätt. Förra året gick guldmedaljen
till den afrikanska jättepåsråttan Magawa ”för dess livräddande plikttrogenhet att lokalisera och röja dödliga landminor i
Kambodja”. På en yta av 141 000 kvadratmeter spårade den
upp 39 landminor och 28 andra explosiva föremål. ”Inte dåligt
för en råtta”, konstaterar Bill.

Manipulation genom lukter

Från Bills eget forskningsfält handlar det mycket om att genom
lukter styra insekters beteenden av olika slag. Ett är att framställa dofter som t.ex. myggor tycker illa om, något vi väl alla

Bill tillsammans med sin hustru Susanne Erland på Nobelfesten 2014,
då en av ”hans” direktörer (Stefan Hell) fick Nobelpriset för SuperResolution Microscopy (STED). Kungliga Skogs- och lantbruksakademiens utdelning av 2021 års priser sker digitalt den 28 januari 2021 på
grund av Coronapandemin.
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Ekollon, planta, plank
Hur fort växer ett träd? Så kan ett barn fråga. Men också
barnet inom oss vuxna. För även om vi förstår att svaret
beror på trädart, växtplats, skötsel, klimatförhållanden
mm kvarstår vår fråga – och nyfikenhet.
Hur fort? Varför?

Far och son. Staffan Carlsson och Fredrik Karlsson.

För att fundera vidare kring detta tar jag hjälp av Staffan
Carlsson och hans son Fredrik i Ekeboryd. Vi sitter i före detta
svinhuset, alldeles intill sjön, nu ombyggt till en gäststuga av
högsta klass. Fredrik, som är utbildad snickare, har gjort det
mesta av arbetet. Bland annat en trappa, som jag kommer till
i slutet av texten.

Områdesbeskrivning

Är man intresserad av en speciell by i Emmaboda kommun kan
det vara värt att gå till de områdesbeskrivningar som för ett par
år sedan sammanställdes av bebyggelsesantikvarier på Kalmar
läns museum. Om Ekeboryd läser jag bland annat följande:
”Namnet är en sammansättning av ek, bod/boplats och ryd,
som betyder röjning av lövskog. Delar av den öppna odlingsmark som finns än idag (2016) har sannolikt en gång varit
ekskog. Ett ovanligt inslag finns också i form av en nyplanterad
ekskog på en gammal åkermark. Den nya ekskogen planterades
av virkeshandlare Fredrik Karlsson intill byvägen ca 1970.”
Fredrik Karlsson är farfar till Staffan, och följaktligen farfars
far till Fredrik. Han var som nämns virkeshandlare, men också
den som tog över handlare Kroon affär inne i Långasjö år 1924.
Att han på gamla dar planterade den nya ekskogen stämmer
också, med viss modifikation. För här och var förekommer det
en del fel i Emmaboda kommuns ambitiösa fältinventeringar/

kulturmiljöprogram, vilket självklart händer då och då. Staffan
berättar att planteringen ägde rum redan vid mitten av 1960-talet. ”Det vet jag bestämt, för jag var själv med”.

Planteringen

Tillsammans med släkt och vänner stod vi för merparten av
jobbet. Vi barn cyklade från Långasjö ner till Ekeboryd efter
skolan. Det var två gamla åkrar som skulle planteras. Den där
det fortfarande växer ekar, och den lite större mitt emot ditt
hus, Gunnar. Att det inte finns ekar där idag beror på att alltför
många ungplantor dog. Och det kan man ju vara glad för idag.
Byn blir mycket öppnare och trevligare som det är nu.
Vi planterade ekollonen i långa rader, med en meters mellanrum, längs med en fåra uppkörd av en enskärig plog. Mellan
raderna var det också en meter, det kan man fortfarande se. Vi
gjorde ett hål, tryckte ner ekollonet och vattnade. En del plantor
dog och då fick vi plantera på nytt nästa år. Och nästa igen
Ekollonen hämtade vi från bl a Koppekull. Där växte ekar
som gav bra virke. De hade en rak stam med stor kärna och
rätvinklade grenar. Vi kallade dem för ”tyskekar”. Någonstans
ifrån har jag hört att det var soldater som tog med sig ekollon
hem från 30-åriga kriget på 1600-talet. Men om det är en skröna
eller ej vet jag inte.

Mest bara gran

Under efterkrigstiden läggs jordbruken i Långasjö socken ner
i allt snabbare takt. Åkrar, som bara 30 år tidigare med stor
möda röjts från sten, planteras nu med gran. Fredrik Karlsson,
som då var ägare till Ekeboryd 1:4, den största gården i byn
med sina 62 ha, hade sedan 1945 haft marken utarrenderat
till Gunnar Karlsson. Det är när han slutar som jordbrukare
som Fredrik väljer att plantera ädellövträd på de två åkrarna.
Generellt har de en längre omloppstid och högre omkostnader
än gran och tall, varför de flesta skogsbrukare i södra Sverige
valde att plantera de senare. Men inte Fredrik Karlsson.
Kanske följde han myndigheters uppmaning att också satsa
på lövträd, vid sidan av barrträden. För det fick man längre
fram bidrag. Och får så också idag. Kanske ville han värna
om Ekeboryd som en ekens by. Eller var det så enkelt så att
han inte ville ha mörka, trista granplanteringar mitt inne i byn.

Blädning
Karta över Ekeboryd 1705. Byn består av en enda gård, den som i dag
ägs av Solveig och Staffan.

Sättet som många skötte skogen på förr kallas blädning och
var en form av hyggesfritt skogsbruk, praktiserad framför allt
i granskog med inslag av lövträd. Efter gallring och avverkning
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var skogen fortfarande fullskiktad, dvs dess struktur hade inte
ändrats. Kvar fanns träd i alla storleksklasser, från små plantor
till stora träd, i alla delar av skogen, och det fanns alltid fler
små än stora träd. Genom blädning undvek man kalhuggning,
vilket var en fördel för många växt- och djurarter.
Den typen av John Bauersk trollskog fanns kvar i Långasjö
långt in på 1900-talet. Känslan att vistas i en sådan skog är
svår att beskriva. Förutom den omväxlande naturen, med all
dess art- och individrikedom, löpte mossiga gamla stigar och
körvägar kors och tvärs, runt stora klippblock, på skrå upp
och ned för åsar, över en kavelbro, förbi en gammal hölada.
Transporterna skedde med vagn eller släpa. Mellan skogsvägens
grunda hjulspår gick ett tredje, upptrampat av hästen.
Men allt eftersom ersattes den av en mer storskalig renodling
av barrskogen med så kallade monokulturer av antingen gran
eller tall. Idag har allt fler av dessa skogar slutavverkats. Kvar
finns mest bara vidsträckta kalhyggen, fula, själlösa, oftast
oframkomliga.
Fin rak ekstam, 55 år gammal.

Första avverkningen

För två, tre år sedan fällde Staffan och Fredrik de första ekarna,
drygt 50 år efter planteringen. Några av träden mäter i brösthöjd mellan 25 och 40 centimeter i diameter. Ganska bra på
förvånansvärt kort tid, som svar på den inledande frågan om
hur fort ett träd växer. Den gängse uppfattningen är ju att ekar
växer långsamt, men det är faktiskt fel.

Kalhyggen januari 2021. Bilden är tagen nedanför
Långa Lid backen mellan Trollamåla och Ekeboryd i
riktning upp mot Plaggebo.

Gallring av den nya ekskogen

Den tar vi.

Tillbaka till ekplanteringen i Ekeboryd. Också den är en monokultur, som måste skötas kontinuerligt.
I början gäller det att få ekplantorna att rota sig och växa, det
har jag redan varit inne på. Sedan vill man styra ekarna uppåt så
att de blir höga och raka, lämpliga till timmer. Då använder man
sig av amträd, dvs en undervegetation som växer fort i början
av sin levnad och förhindrar utvecklingen av flerstammighet
hos ekarna. Det kan vara gran, lärk eller björk och gallras bort
innan de får en menlig inverkan på huvudträdets utveckling.
Minst var femte år har vi fått gallra, säger Staffan. Stamkvista
måste man också göra, men med viss försiktighet. Blir det
för ljust kommer det för många vattenskott, och dem måste
tas bort. Efter hand gallrar man också bland ekarna för att ge
utrymme åt de bästa. Och idag kan vi se resultatet.

Staffan vid Solosågen, ett portabelt kedjesågverk för grovt timmer.
Här är den uppställd intill den anlagda dammen bakom ladan.
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En liten kul lokalanknuten kommentar hämtar jag från Emmaboda Golfklubb, som skriver följande.
”Grova ekar är ofta mycket gamla, men friväxande ekar på god
mark kan växa väldigt fort. Det är t ex inte ovanligt att en ek
med en brösthöjdsdiameter på 30–40 cm bara är 50 år. Ofta
överskattas ekarnas ålder.”
Den sista kommentaren är intressant. Det gamla talesättet att
eken växer i 300 år, lever i 300 år och dör i 300 år stämmer
inte. Borrningar av träd har visat att skånska trädjättar på över
sju meter sällan är äldre än 250 till 300 år. Det allra äldsta träd
man borrat i Skåne var 600 år gammalt.

Prima virke.

Det går helt enkelt inte att
bestämma hur gammal en
ek är utifrån omkretsen. Givetvis är den gammal när
den har en omkrets på 3,3
m men det kan skilja flera
hundra år beroende på hur
eken har växt. En ek som har
stått fritt kan relativt snabbt
nå en imponerande omkrets
medan en ek som har stått
inne i ett bestånd kan vara
betydligt "smalare" trots att
den är gammal. Enda sättet
att bestämma åldern på din
ek är att ta ut en borrkärna
med en tillväxtborr och räkna
antalet årsringar.

Tillbaka till trappan

De ekar man fällde i planteringen för några år sedan sågades
upp i plank och fick ligga på tork ute. Sedan sågades de till
lagom dimension, hyvlades och användes i renoveringen av
svinhuset. Bland annat byggde Fredrik en mycket fin trappa
mellan köket och stora rummet, som ligger lite upphöjt.

Till minne av en skogsarbetare
” Han är såsom ett träd,
planterat vid vattenbäckar,
vilket bär sin frukt i sin tid,
och vars löv icke vissna;
och allt vad han gör, det lyckas väl.”
PS. 1:3
En dag sa´ fröken i folkskolan att vi skulle gå ut på promenad
och lära oss trädens namn. Vi kanske gick i tredje klass, och vi
utgick från vårt klassrum, som låg i nuvarande sockenstugan.
Därifrån följde vi den gamla allén. Vi gick förbi sparbanken
där vi varje vecka hämtade och lämnade vår skolsparbössa. Vi
passerade ålderdomshemmet, som låg i en krök, och kanske
kom vi så långt som till prästgården, på den tiden familjen
Redins bostad.
Det fanns många träd att titta på i den gamla allén. Där växte
alm och ek och vi lärde oss till och med oxel. Fröken Ingrid
Johansson stannade framför de olika träden, och lärde oss
iaktta bladverket hos almen och skilja den från linden. Jag
kunde tretton trädarter, när jag var liten tös, knappt fyllda tio.
Linden var min favorit, och vi hade fyra i vår trädgård hemma
i Lida. I en lind hängde vår gunga, och av frökapslarna gjorde
vi lösnäsor. Senare har jag upptäckt att linden är ett av de mest
ombesjungna träden i poesin. Den har till och med gett sitt
namn till paradgatan i Berlin.
Vid allén i Långasjö, utefter den gamla vägen, stod grovhuggna
granitstolpar. Jag tror att min pappa hade huggit dem, men
jag kan minnas fel. Han hade just köpt en gård i Lida när jag
föddes i slutet på 40-talet, men hans första yrke var stenhuggarens. Han var född i Blekinge, där det fanns granit, vacker
och riklig som i Bohuslän. Han och hans bröder fick börja sina
yrkesliv med att hugga gatsten. Det var kubformade bitar, som
kallades knott, som man ofta såg i våra stadsgator förr. Han
fick ett öre per knott, och kunde hugga hundra om dagen. På
så vis kunde han själv tjäna ihop till sin konfirmationskostym.
Detta var på 20-talet.
Nu hade han skaffat sin egen skogsgård, och snart hittade han
platsen där stora granitblock gick i dagen. Den kallade han
”Suggan”. Det var bara att börja spränga, och han kunde åta
sig uppdrag och beställningar. Han högg även upp flyttblock,
vilket knappt skulle vara tillåtet idag.

Fredrik med dottern Luna på ektrappan han byggt av plank från
ekplanteringen. I soffan sitter familjens andra hälft, Moa med dottern
Nova, 6 månader gammal.

Resan från ekollon till inlagd planka tog drygt 50 år. För Staffan,
som var med om planteringen, finns nu spännande projekt att
se fram emot. Många träd återstår, växer och blir än finare. Det
är bara för sonen Fredrik att hugga i.
Gunnar Alsmark

Huvudnäringen var förstås mjölkbondens, med kreatur och
odlingar av potatis, bröd- och fodersäd. Full av energi och
framåtanda anlade han sitt första år en nyodling av potatis
på en s.k. skogslycka, en liten åker mitt ute i skogen. Byborna
skakade på huvudet. Här kom en gröngöling från storstaden
Malmö och trodde sig om något. ”Den första avkastningen den
gården ger är nog bonden själv”, sa´ grannen. Men ”lyckan”
står den djärve bi! Pappa fick en stor potatisskörd det året.
På vintern var skogsbruket ett värdefullt komplement för
småbönderna. Och det var i skogen han trivdes allra bäst. Med
storvästen på och kaffe i termosen drog han iväg i snö och kyla.
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En dag, när jag kom hem från skolan, fann jag pappa skadad
i benet av yxan. Han hoppade omkring på ett ben och hade
fruktansvärt ont. I stället för att skrika och jämra sig över
smärtan, sjöng han så taket lyfte sig. Han sjöng om Sten Sture,
som sårades på Åsundens is. Detta minns jag än i dag.
I slutet av femtiotalet köpte min far en större skogsgård utanför
Moheda, och motorsågen blev hans följeslagare. Efter några år
fick han troligen vibrationsskador av densamma, och upphörde
med skogsbruket. Han sålde gården, och fick många år som
pensionär i Falköping.

Kaffepaus i trädfällningen på femtiotalet. Min far, Otto, samt Bernhard i Lida.

Huvuddelen av Lida Östregård bestod av skog. Mest granskog.
Det var stora träd, och ofattbart nog sågade han ned dem för
hand. Han högg först med yxan en glipa åt det håll granen
skulle falla. Därefter sågade han och mötte jacket tills trädet
förhoppningsvis föll åt rätt håll. På grund av vindriktningen
eller av andra orsaker kunde utgången bli en annan än den
han tänkt sig. Man hörde talas om sådana olyckor ibland, som
kunde ha dödlig utgång.
Därefter skulle granen kvistas och delas upp i lagom långa
stockar. Sågen han använde var troligen en timmersvans. Om
man var två kunde man använda stocksåg. Då gick det undan,
men oj, vilket slitsamt kroppsarbete! Dagens skogsmaskiner
fanns inte på kartan. Motorsåg skaffade han först på 60-talet.
Den underlättade, men skogsarbete krävde styrka i armarna
på den tiden, och var ingen ofarlig syssla. Att såga i en rotvälta
kunde vara riktigt farligt.
Vi syskon fick hjälpa till att skala massaved. Pappa kapade mindre grova granstammar till ett par meters längd. Om saven var
gynnsam var det lätt att hyvla av barken, även för en tioåring.
Man använde ett skaljärn. Jag vill minnas att det var snö och
att vi tog paus och drack varm choklad. Det var roligt att vara
med pappa i skogen, och hans entusiasm smittade. Han sjöng
ibland sånger som Dold mellan furorna ligger min koja. Han
berättade om tomtar och troll. När vi kom hem på kvällen,
skulle det eldas brasa, och då var det Dan Anderssons visor
som gällde.

"Unter den Linden" Jag gör återbesök vid Lida Östregård som tonåring. Huset ligger öde, men grinden är vacker. (Och hatten!).

Några år tillbringade han på äldreboendet på Mössebergs Kurort, den sista tiden i rullstol. Han nådde nästan 92 års ålder.
En dag ville min far komma upp från rullstolen. Någon hade
glömt att säkra den, och han ramlade i golvet, för att inte resa
sig mer. Hans liv tog slut två veckor senare i sviterna av fallet.
En händelse, som ser ut som en tanke, är att fallolyckan inträffade just den dag då stormen Gudrun for fram över landet.
Vår skog hade för övrigt legat i den trakt, där stormen hade
sitt centrum.
Det har förekommit i litteraturen att en människas död ibland
liknats vid ett stort träd, som har fallit. Jag tänkte mycket på
den bilden inför avskedet, som skulle ske i S.t Olofs kyrka.
Vår far, Otto Wilhelmsson, fick en minnesvärd begravning. Vi
hade låtit lägga granris på kistan, Kanske tänkte vi på dikten
om en spelmans jordafärd av Dan Andersson, när vi la´ dit
hans gamla fiol. Hans bibel, som var väl använd och med
många understrykningar, låg uppslagen bredvid. Vår far hade
varit en from man.
Avslutningsvis sjöng barnbarnen därför en mycket vacker och
stämningsfull sång av Anders Frostensson, tonsatt av Karl-Erik
Svedlund, som på ett fint sätt sammanfattar vår fars liv som
skogsarbetare.
Låt mig växa stilla som ett träd i skogen.
Gör mig i det lilla för det stora mogen.
Låt en strimma skina från en evig vår
stilla över mina dunkla levnadsår.
Led mig in i friden vid din starka hand,
när likt böljan tiden lagts till ro vid strand.
Margareta Rosvall

Min far vid den mytomspunna stenen Klähall.
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Vår skogsbygd
- en oslagbar resurs
Den svenska skogen är unik i sitt slag och dess träd fyller
en viktig funktion för människan och allt liv på jorden. I
skogen ryms en bred variation av möjligheter som vi ska
ta tillvara på.
Vi bör dock inte enbart se denna plats som en produktion av
virke och biobränsle till syfte att skapa största ekonomiska
lönsamhet. Skogen är också en tillflykt för en blödande själ
eller livsnjutares längtan. En plats för jakt, samlande av mat
och rekreation. Genom trädens fotosyntes tillverkas vårt
livsavgörande syre samtidigt som kol binds från atmosfären.
Kol som vi människor genom vår livsstil dagligen släpper ut
i stora mängder och som påverkar hela vårt klimat. Träden
finns där och hjälper oss att ställa allt tillrätta. Samtidigt som
dess rötter är med och skapar ett mikroklimat i jorden och
lever ofta i symbios med svampar och andra växter och djur i
markskiktet. Allt i skogen vävs samman till en stor enhet, ett
eget ekosystem.
Utöver detta är skogen och skogsbruket en viktig inkomstkälla,
både för oss på gården men den utgör även en viktig del av
den svenska ekonomin. Att inte bruka och utnyttja skogens alla
resurser vore dumdristigt, den ska brukas och inte missbrukas.
Skogen erbjuder en suverän förnyelsebar resurs. Ser vi i backspegeln fanns en tid då man nyttjade trä till allt. Man byggde
sina hus, redskap, båtar, vagnar, husgeråd, tråg, slevar, kar,
korgar och tunnor. Allt i trä. Man kände väl till varje trädslags
struktur och egenskap.
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Träd som fått växa naturligt blir ett segt och starkt virke och
det var heller inte ovanligt att man formade det växande trädet
till dess specifika syfte. Vi kan idag se i de timrade gamla husen
hur den kärnrika furan stått stadig i över 200 år. Om man sedan
tänker på trädet när det växte är vi långt tillbaka i tiden. Det ger
ett perspektiv på var vi är idag. Trädet har också alltid gett oss
värme i vinterns kyla och varit avgörande för att kunna laga
mat. Finns det något mer tidlöst än att hugga sin ved? När man
väl kommer in efter en lång dag i ett kyligt vinterlandskap och
värmer sig i en behaglig dusch eller framför brasan har man
fått värma sig på samma träd många gånger om.
Skogen som vi ser idag har tidigare generationer varit med
och skapat. Det finner vi ofta spår av om vi tittar noga. Går
vi långt tillbaka i tiden förde människor en ständig kamp emot
skogen. Träd höggs ner och marken stenröjdes och svedjades
(i småländskt uttryck gjordes en bråne). Allt för att kunna
möjliggöra mer åkermark att odla på och mätta en då fattig
och växande befolkning. Att svedja innebar att man brände
ett stycke mark för att snabbare kunna tillgodose sig näringen
där. En typ av svedjebruk kunde innebära att man första året
odlade rovor eller potatis, andra året svedjeråg för att sedan
gå över till skogsbete tills träden återigen började dominera.
Här fanns också mycket att hämta, både virke och föda men
även kolmilor och tjärdalar var inte ovanligt att stöta på i skogarna. Kol var en viktig inkomstkälla på den tiden då mycket kol
krävdes för tillverkning av koppar och järn. Men att anlägga
och vakta en kolmila var inte näpet och det krävde sin man.
Tar vi sedan några snabba steg fram i tiden blev skogen och
dess virke mer värdefullt och synen på skogsmark förändrades.
Man upphörde att bryta ny odlingsmark för ett större nyttjande
av skogen och dess träd som den förnyelsebara råvara den är.
På detta vis har vår landskapsbild ständigt förändrats under
historien. Varje tid har sitt landskap, varje bygd har sin historia,
varje människa sin bakgrund.

Madhus.

Nere vid vår mad finner vi förmodligen gårdens äldsta timmer. Detta madhus flyttades hit någon gång under slutet av
1800-talet och hade tidigare stått högre upp på backen och
fungerat som ladugård till det lilla torpet som då fanns här.
Förmodligen kommer timret i huset från 1700-talet och tänker man på tiden då träden växte är vi långt tillbaka, det ger
perspektiv på tillvaron!

Odlingsröse.

Mitt i skogen dyker det upp. En stor hög med stenar, ett odlingsröse. Skvallrande om människans närvaro. Ditlagda en
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gång i tiden för att vinna ytterligare några kvadratmeter mark att
odla på. Där växte torparens råg och rovor för att nu vara täckt
med skog. En gång i framtiden kommer det återigen komma
fram i ljuset den dagen då skogen avverkas och påminna oss
om föregångarens mödor.
Vad har vi för syn på skogen idag? Hur ser vår landskapsbild
ut? Det finns många sätt att se på skogsbruket och det är svårt
att säga vad som är rätt och fel. Här finns många intressen och
alla har olika förutsättningar och mål.
I många år har man arbetat mycket med kalhyggen (tagit ner
alla träd på ett stort område) för att återplantera med enbart
ett trädslag. Syftet med detta är att effektivisera skogsbruket
och optimera sin produktion. Man skapar en monokultur
samtidigt som skogsmaskinernas framfart ofta kör över lämningar och går hårt åt mikrolivet i marken. Inte alltför sällan
används markberedning för att förenkla återväxten efter en
avverkning. Man river upp förnan (det översta marklagret)
för att frö och ditplanterade plantor enkelt ska kunna etablera
sig. En monokultur är betydligt känsligare för stormskador,
skadedjursangrepp och skapar ingen gynnande miljö för den
biologiska mångfalden. I många år har man även planterat igen
odlingsjordar och gamla hagmarker, då lönsamheten varit mer
gynnsam inom skogsbruket än jordbruket. Detta är resultatet
när ekonomi och effektivisering styr, så vad har vi lärt oss
egentligen? Hur vill vi att framtidens skogar ska bli? Det vi
skapar nu kommer vi att se först om 50–60 år. Med all kunskap
vi har idag borde vi kunna fatta kloka beslut.
Ibland springer man över en skogsmark som i alla år blivit blädad. Det innebär att skogsägaren plockar ett träd här och var.
Inga stora avverkningar görs och återväxten kommer naturligt
och blir ofta en blandskog av många olika trädslag i många
olika åldrar. Detta är dock ett kostsamt och tidskrävande arbete
men det blir en frisk skog med mångfald och flera naturvärden
som gynnar både artrikedomen och människans upplevelse,
den står även stadigt mot stormar, skadedjur och förändringar
i klimatet. Virket vi får ut blir av bättre kvalitet och kommer
hålla en betydligt längre tid i byggen och konstruktioner.
Denna skog ger också en högre tillfredsställelse att röra sig i
och jag tror att det är fler än jag som har funnit skogens läkande och dämpande effekt mot oro och ångest. Idag finns t.om
ett begrepp för att komma ut i skogen och ta ett ”Skogsbad”.
Känna, dofta och röra sig i skogen för att skapa närvaro och
lugn i kroppen. Det är positivt att det uppmärksammats, det
finns många människor som inte kunnat skapa en egen kontakt
med skogen eller finna tryggheten att röra sig här utan kan
behöva guidning och stöttning på vägen.
Skogen vi har i Hällasjömåla ger oss förutsättningar att skapa
ett varierande skogsbruk. Den kan nyttjas på olika sätt, både
genom skogsbete, blädning och kalhyggen. Eftersom olika marker ser olika ut. Vi strävar efter att skapa en ståndortsanpassad
skog där varje område lyfter sin potential och kan utnyttjas på
bästa tänkbara sätt.
Bygden vi bor i domineras av skogen och vi har under många
år nu sett fler och fler lantbruk läggas ner och ersättas med
enbart skogsbruk. Ett skogsbruk som ofta sköts av inköpta

43

entreprenörer då ägaren har ett heltidsarbete inom något
annat område. Är man inte uppvuxen med skogen eller själv
arbetar och rör sig i den är det svårt att få förståelse för och
se förändringar eller konsekvenser av vårt brukande. Jag har
förtroende för varje skogsägares egna beslut och med bra kunskap kan vi skapa goda sådana. Vi ska värna om den äganderätt
vi har i vårt land samtidigt som vi ska vara mycket stolta över
allemansrätten. Känslan att skogen faktiskt kan få tillhöra alla.
Sedan är det också viktigt att vi kan förse vårt område och
den växande befolkningen med mat. Ska vi stå starka som
land måste vi kunna producera mat till alla våra invånare. Fler
och mindre gårdar med produktion gör att landet inte står lika
sårbart vid en kris. Oavsett om det innebär importstopp, om
landets djur skulle drabbas av ett virus eller när vi drabbas av
klimatförändringar. Så min önskan för framtiden är att fler vågar satsa på lantbruket även i vår skogsbygd. Vi har näringsrika
och hälsosamma jordar eller som de gamla sa – ”det är smör
mellan stenarna”.

Röjningsteamet.

Röjningsteamet på väg ut i skogsmarken med röjknivarna i
högsta hugg. Tidigt har barnen lärt sig trädens utseende, vad
som ska sparas och vad som ska röjas bort för att skapa en
frisk skog. När barnen från tidig ålder får vara delaktiga och
skapa en egen betraktelse genom lärdom, delad kunskap och
erfarenhet går de starkt rustade in i vuxenlivet.
Så låt oss känna stolthet över den skogsbygd vi lever i och känn
vördnad för träden i din omgivning. Träden, djupt förankrade
i myllan finner du dem i skiftande färger, sommar som vinter,
alltid där, stadiga och starka, mjuka och hårda, erbjuder de
både värme, husrum och mat. Träden, alltid där och bär upp
sin egen vikt. Vet ni förresten att en ek kan bli nära 1000 år
gammal och hysa uppemot 1500 olika arter av insekter, lavar
och svampar som på något sätt är beroende av den för sin
överlevnad?
Emelie Holmevi
Hällasjömåla
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Skogsbad
Temat ”träd” har många infallsvinklar. En kan vara att
titta på hälsotrender, där skogens lugnande och läkande
kraft står i centrum. Mitt val föll på Skogsbad, eller Shinrin-yoku, som det heter på japanska.
Genom djungeltelegrafen får jag veta att Mundekulla Retreatcenter ”sysslar med skogsbad”. Jag kontaktar Peter Elmberg,
som berättar att två år i rad nu har Petra Ellora Cau Wetterholm
från Stockholm genomfört en professionell utbildning i Mundekulla för att certifiera så kallade skogsbadsguider. ”Henne
måste du prata med”.

Pionjär och entreprenör

Jag gör så och möter en person med ett starkt engagemang för
det hon arbetar med och, vilket är mindre vanligt, en nyfikenhet
inför det kunskapsområde jag representerar. Dialog är alltid
roligare än monolog, tycker jag.
Shinrin Yoku kommer ursprungligen från Japan och uppstod
under 1980-talet för att råda bot på den då lavinartat ökade
stressrelaterade ohälsan i landet. För några år sedan blev det
japanska skogsbadet en stor trend i USA och efter det har det
spritt sig även till Europa. 2017 hamnade ordet ”skogsbad”
som nyord i svenskan och idag är en ganska vanlig form för
friskvård.
Petra berättar att hennes intresse bottnar i egna erfarenheter
med stressrelaterad ohälsa. År 2016 sökte hon på Google efter
utbildningar i skogsterapi och fann då kurser i USA. Lite långt
bort, tyckte hon, men turligt nog var man just i färd med att
starta en utbildning på Irland, en bland de första i Europa vid
den tiden. Petra ansökte, kom med – och resten är historia,
som det brukar heta.

Petra presenteras

I inbjudan till kursen i Mundekulla den 27 juli till 3 augusti
2020 presenteras Petra. Språkbruket är ganska avancerat, med
en hög grad av införståddhet, förkunskap. Men så riktar den
sig också till personer som vet vad skogsbad är och nu vill få
en certifierade utbildning.
”Petra Ellora Cau Wetterholm är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare
och handledare och som ledare i mindfulness baserad metod
såsom MBSR och MBCT. Hon är en stark förespråkare för utveckling av Skogsbad och Skogsterapi och för ett etablerande av
naturkontakt i samhället, för vetenskaplig utvärdering och för
att integrera naturbaserad behandling inom hälso- och sjukvård.
Hon har inriktat sitt arbete som psykolog på neuropsykiatri,
mindfulnessbaserad behandling och stressrehabilitering. Andra viktiga influenser är hennes bakgrund inom konstnärligt
skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett
Zen buddhistiskt tempel.
Hon är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian
Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och det etablerade ”Shinrin-Yoku Sweden”. Hon är även medgrundare
till (European) Forest Therapy Institute. Hon har undervisat
nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett
flertal events och konferenser.”

Petra Ellora Cau Wetterholm.

Foto: Lars Pehrson

Mundekulla sommaren 2020

Kursen i Mundekulla är alltså till för personer som själva vill
bli guider i skogsbad. Petra förklarar hur den ser ut.
Träningsprogrammet startar med en veckas intensiv utbildningsretreat som ger ett brett teoretiskt underlag och en rik
upplevelsebaserad inlärning i naturen. Veckan följs av en 4
månader lång handledd praktik på distans med hjälp av en
personlig mentor.
Man kan välja på två utbildningsvägar: Skogsbad och Skogsterapi. Dessa två begrepp har tidigare varit utbytbara och ungefär
samma sak. Men i den japanska formen och genom metodutveckling, kan vi nu skilja dem åt. Skogsbadet är en metodisk
väg mot att långsamt vandra in mot naturkontakt. Genom att
öppna våra sinnen på särskilda sätt kan vi vägledas bortom
ett mer vardagligt sätt att relatera, och in i upplevelsen av att
”skogsbada”, ett avslappnat tillstånd i en relaterande samvaro
med den omkringvarande miljön och vår egen inre ”natur”.
Skogsterapi kan enkelt sägas bygga på skogsbadsguidning men
med en särskild anpassning av guidningskonsten till individer
och grupper med särskilda behov, antingen mer allmänna eller
diagnostiserade. I klinisk verksamhet tillämpas skogsterapi
som komplement till annan behandling och i samråd eller
gemensamt med behandlande hälso- och sjukvårdspersonal.

Bada dina sinnen

Mycket av vår tid idag tillbringas framför datorn, vilket inte
nödvändigtvis är fel, menar Petra. I sig är datorn fantastisk,
men den förmedlar en ”platt värld”. Vi behöver mer av en
flerdimensionell värld, en värld som är lite oberäknelig.

Att spendera tid med ett träd kan vara en ny och härlig upplevelse för
många.
Foto: Lars Verket
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Något annat som utmärker dagens sätt att leva är ”görandet”,
detta att vi ständigt är på väg. Görandet har blivit vårt normaltillstånd. Jag vill att man lär sig ”varandets konst”, säger Petra,
där intuition och känsla står i centrum.
Ordet skogsbad betyder att man "badar sina sinnen" i syfte
att minska stress. Man gör det genom att kombinera långsam
vandring på mjuka stigar i park eller skog med aktiviteter som
kan öppna våra sinnen för att uppleva kontakten med naturen
på ett nytt vis.
För de som bara vill prova på ett skogsbad för att varva ner,
få lite lugn och ro, finns helgkurser. Då går man på en stilla
vandring i tre timmar. Det gäller att få deltagarna att öppna
sina sinnen och tona in på naturen och första steget i denna
process är att sakta ned. Jag låter först deltagarna vandra långsamt en stund och ber dem sedan att kanske sätta sig ner, eller
luta sig mot ett träd.
Och så ber jag dem att blunda. Eftersom vi till vardags tar in
det mesta av vår information via synen är det oerhört välgörande att låta den vila en stund, och låta andra sinnen komma
till tals. Då kan du fokusera på nästa steg, att öppna upp de
övriga grundläggande fyra sinnena – hörsel, känsel, smak- och
luktsinne.

Skogsbad avslutas ofta med skogsté och samtal. Här i cirkeln kanske
du ser bekanta ansikten från Långasjö och området runt Mundekulla?
Foto: Lars Verket

för människor som värnar om att leva i harmoni med sig själva,
varandra och naturen. För det andra har man ständigt strävat
efter att ligga i framkant när det gäller att pröva nya idéer och
forskningsresultat. Så inledde man till exempel redan 2007 ett
samarbete med lantbruksuniversitet i Alnarp.
En grupp studenter åkte upp till Mundekulla för att utveckla
en del av området kring kurs- och retreatgården till en lugn
och stärkande utemiljö avsett för rehabilitering av personer
som lider av mildare utmattningssyndrom.
Man intervjuade, gick runt i landskapet, planerade, ritade och
teoretiserade. Resultatet blev en uppsats med den poetiska
titeln Stillhetens trädgård i Mundekulla. Och snart nog också
en fysisk realitet. Den presenteras så här.

Utbildningen på Mundekulla retreatcenter avslutades med att Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute donerade och planterade
ett fruktträd tillsammans med hela utbildningsgruppen. Det är ett både
konkret och ett symboliskt tack till naturen, jorden och platsen. Och
till Peter Elmberg, som står intill trädet.

Stillhetens trädgård

Det är roligt, men inte särskilt förvånande, att Petra valt Mundekulla för sina kurser i Skogsbad. För det första har Mundekulla
Retreatcenter alltid haft en uttalad vilja att vara en mötesplats

”På Mundekulla har vi skapat en speciell plats i skogen där vi
satt upp hängmattor för reflektion och vila med benämningen Skogsbad*. Detta bygger på att vistas i skog utan krav på
aktiviteter. Det har gjorts omfattande forskning på hur dessa
skogsvistelser påverkar människor och resultaten visar att de
stärker vårt immunförsvar, sänker stressnivåer och blodtryck,
samt gör oss mindre deprimerade och aggressiva.”
I maj i år är det dags för ännu en kurs i skogsbad. Precis som
tidigare inbjuds Långasjöbor och andra att sista dagen pröva
på en skogsbadsvandring under handledning, guidad av de lärlingar som påbörjat sin utbildning. Skogsbadet är kostnadsfritt
och öppet för alla över 15 år. Kom som du är. Du behöver
ingen vana och inte heller någon särskild kondition då vi går
långsamt och stannar ofta, hälsar Petra.
Gunnar Alsmark

Källor
Berggren Helena. Lugna själen med ett "skogsbad". Hemmets Journal
200612.
Stillhetens trädgård i Mundekulla. Landskapsarkitekturens miljöpsykologi. Hälsofrämjande miljöer i vård, skola, omsorg, 15 hp. Sveriges
lantbruksuniversitet, Alnarp (SLU) Arbetsvetenskap, ekonomi och
miljöpsykolog. 2007.
Presentationen av Petra och av kursen i Mundekulla är hämtad från
nätet, Utbildning Skogsbadguide Mundekulla.
Vill du veta mer om Petra och Shinrin-Yoku.
Gå in på www.shinrin-yokusweden.se.

På Mundekulla har man skapat en speciell plats i skogen med hängmattor för reflektion och vila med benämningen Skogsbad.

Vill du veta mer om Mundekulla Retreatcenter.
Gå in på www.mundekulla.se.
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Eken som symbol för
sparande
Det är långt över hundra år sedan de sex sparbankerna
som tillsammans grundade Sparbanken Eken såg dagens
ljus. Mycket har hänt sedan 1800-talet, men sparbanksidén
lever kvar – att förverkliga idéer, stimulera sund privatekonomi och låta bankens pengar återinvesteras i bygden.

Sparbanken Eken – världens bästa namn
på en sparbank

Den 17 oktober 2007 beslutade Långasjö Sockens Sparbank,
Almundsryds Sparbank, Göteryds Sparbank, Skatelöv och Västra Torsås Sparbank, Älmeboda Sparbank och Åryds Sparbank
att gå samman och bilda en ny bank – Sparbanken Eken AB.
Alla sex sparbanker var relativt små och tillsammans kunde
man vara med i utvecklingen på ett helt annat sätt. En annan
anledning var att Finansinspektionen ställde allt högre krav
och som en bank blev man större och starkare.
Redan från början var ”Eken” ett arbetsnamn på den nya
banken men man trodde inte att namnet skulle få användas.
– Vi visste att ”Eken” inte var upptaget av någon annan
sparbank men trodde att i och med att symbolen är skyddad
så skulle vi inte få använda namnet. Men i diskussioner med
Bolagsverket och Swedbank så fanns inga invändningar. Vilket
resulterade i att vi fick världens bästa namn på en sparbank,
säger Leif Fransson. Han var innan bildandet av Sparbanken
Eken vd i Almundsryds Sparbank, därefter vd i Sparbanken
Eken i elva år och sitter idag som representant i styrelsen.

Långasjökontoret.

Foto: Alexander Hall

Allt började med den gröna eken

På 1800-talet hade sparbankerna ingen gemensam symbol utan
det var först under 1920-talet som frågan väcktes. Den gröna
eken användes för första gången i en skrift om ekonomi och
sparande som sparbankerna gav ut år 1928. Eken i skriften
ritades av den svenske konstnären Acke Kumlien och registrerades 1932 som sparbankernas varumärke. Eken valdes utifrån
det symboliska värde som sparbankerna stod för – stadig och
med rötterna i bygden.
Ända fram till 90-talet dominerade den gröna eken som
varumärke för sparbankerna. 1991 blev eken blå-gul-röd i
färgerna och 1997 togs myntet fram, ritat av Lars Hall. Idag är
eken, tillsammans med myntet, sparbankernas och Swedbanks
gemensamma symbol. Sparbanken Eken använder eken som
ett tydligt element i sitt varumärke både i form av träd, löv,
ekollon och ekplattor.

Fortfarande med rötterna i regionen

Precis som när eken togs fram som en symbol för sparbankernas rötter i bygden så lever Sparbanken Ekens samhällsengagemang kvar än i dag – starkare än någonsin.
Sedan bildandet 2008 har över 40 miljoner återinvesterats i
regionen där banken verkar. Samhällsengagemanget har resulterat i lekplatser, fiber, integrationsprojekt, stängselbidrag
och mycket mer.
Under våren 2020 beviljade Sparbanken Eken 1,3 miljoner
kronor i bidrag till föreningar och goda idéer i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Initiativet kallades ”Ekenhjärtat” och
över 100 föreningar, som tappat intäkter till följd av corona,
samt bra idéer som hjälpte andra människor som drabbats hårt
i spåren av coronakrisen, fick ta del av bidraget.
Martina Batur
Fakta Sparbanken Eken
Bildades: 2008.
Kontor i: Långasjö, Älmeboda, Ryd, Åryd, Delary och Grimslöv.
Anställda: 76 st.
Antal kunder: 27 000 st.
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Vad betyder Eken för dig?

Tomas Alriksson, företagsrådgivare Långasjökontoret
Sparbanken Eken är min arbetsgivare sedan drygt 30 år och
betyder mycket för mig. Vi finns nära våra kunder, vi är lokala
och tillsammans har vi kompetensen att hjälpa och förverkliga
många projekt. För mig symboliserar eken som träd styrka
och trygghet.

Linda Dempsey, kontorschef Långasjökontoret
Sparbanken Eken står för det lokala, det nära och det kompetenta. Det ger en oerhörd glädje och stolthet att vara del av
en organisation som står upp för och stöttar det lokala på alla
sätt. Då jag är uppvuxen i Blekinge har eken alltid funnits på
nära håll. I en del fall flerhundraåriga ekar, som liksom Sparbanken Eken visar på en oerhörd stabilitet, styrka, trygghet
och livskraft.

Lars Olsson, vd
För mig är Eken ett väldigt stort, gammalt och vackert träd.
För mig är Sparbanken Eken den lokalt engagerade banken
med kompetenta medarbetarna och trogna kunder. En riktigt
bra och jordnära bank!

Ewa Steen, privatrådgivare Långasjökontoret
Enligt keltisk mytologi är eken ett starkt och tryggt träd och en
symbol för kommunikation och värme. Det tycker jag passar
in på Sparbanken Eken också.

Åsa Steen, redovisningsekonom
”Eken” för mig betyder trygghet och stabilitet. Någon att växa
tillsammans med i flera generationer.
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Värna om
Mundekullaskogen
Under 2016 startade vi projektet ”Värna om Mundekullaskogen” som bygger på att våra besökare ska få mer
kunskap och intresse för skogen. Jag har under senaste
åren vandrat i skogen med lokala entreprenörer från bl.a.
Södra, Vida, Idealskog, Skogsstyrelsen m.m.
LRF:s skogsdag arrangerades hösten 2019 då olika insatser gjordes under en dag i skogen för allmän beskådan.

Pär Holmgren.

Den 120 åriga skogen uppskattas mycket av gårdens besökare.

Vi upptäckte tidigt att många inte vågade sig ut i skogen. Detta
har medfört att vi anlagt olika ”attraktioner” såsom en vildmarksby, utsiktstorn, skogsbad med hängmattor, skogskyrka i
form av en naturlig glänta i skogen samt vikingastugor från Arn
filmerna som även kan bebos. Vi har även gjort en vildmarksstig
som passerar ovan nämnda platser längs en bäck som mynnar
ut i en grävd sjö med fisk i som vi benämnt vildmarkssjön samt
skapat en sammanhängande bilväg på 2 km. Ett område på ett
halvt hektar utgörs av en 120 årig granskog som ett intressant
besöksmål. Dessa attraktioner har medfört att våra besökare i
allt större utsträckning numera går på upptäcktsfärd i skogen
runt gården.

Meteorologen och skogsentusiasten Pär Holmgren har även
varit på besök flera gånger, både som föreläsare och bollplank
kring utvecklingen av vår skog. Inte minst under den tid då han
arbetade som skadedjursexpert på Länsförsäkringar. En del av
den forskning som Pär Holmgren hänvisat till bygger på att
klimatzonerna förskjuts med i genomsnitt närmare en mil per
år. Det innebär att om 50 år kan vi ha samma klimat som nu
finns 50 mil söderut. Då hamnar vi i norra Tyskland och där
trivs exempelvis inte barrträd lika bra som här.

Mindfulnessgarden

Vi anlade ett lövträdshägn på ca 2 ha med 15 olika sorters lövträd med en stig som passerar de olika lövträdplanteringarna
men det kommer att dröja innan det kan kallas lövskog i ordets
rätta bemärkelse. Det finns även små dammar med guldfisk
omgärdat av rhododendron- och vinbärsbuskar, äppel- och
plommonträd samt en liten informationsplats på toppen av
en liten kulle. Stigarna och vägarna på området är böljande
och slingrar sig fram mellan buskar och träd som i en japansk
trädgård för att bjuda in till lugn. Hägnet går under benämningen ”Mindfulnessgarden” och tanken är att våra besökare
ska kunna stressa ner och få en upplevelse av naturen i en
mobilfrizon. Vi har 6–8 Eu volontärer från olika länder på
plats i år från mars-nov som genomgår ett utbildningsprogram
kring temat hållbarhet och en av deras uppgifter blir att skapa
en liten skogsträdgård i området samt göra en kort beskrivning
av de olika träden för att på så vis ge människor en möjlighet
att lära sig mer om Sveriges olika lövträd.

Rekreationsskog

Målsättningen är att ha minst 30 procent lövträd i vårt sammanlagda bestånd på 60 ha och vid vår senaste inventering var
vi uppe i ca 25 procent så vi är på god väg. Begreppet rekreationsskog löper som en röd tråd med syftet att göra skogen
mer tillgänglig för våra besökare.

Skogsbad i hängmattor i lövskogen.

Adoptera ett träd

Foto: Arturs Koskins

Ett nyligen skapat projekt som vi startade i samband med gårdens förre ägare, visionär och tillika min far, Berndt Elmbergs
bortgång 2019 går under benämningen ”Adopt a tree” (www.
adoptatree.se). Det innebär att folk kan bekosta ett lövträd så
tar vi hand om inköp, plantering samt skötseln av det. Vi sätter
även en liten metallbricka med deras namn bredvid trädet, på
liknande sätt som gjordes med lindallén utmed Kyrkvägen
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i Långasjö på 80-talet. Detta är ett sätt att göra människor
delaktiga i utvecklingen av skogen samt skapa intresse för den
genom att besöka ”sitt och andras” träd i samband med sin
vistelse på gården. Nästa trädplanteringsprojekt blir troligen
valnötsträd som en man i Nybro säljer plantor av i olika storlekar. Ett talesätt lyder att om man planterat ett träd har man
inte levt förgäves, ett annat kinesiskt talesätt förtäljer att det
bästa tillfället att plantera ett träd var för 20 år sedan och det
nästa bästa tillfället är att göra det idag.

De tolv apostlarna

Barkborren

Not. Lindarna är troligen inte planterade. Det var ofta så i gångna
tider att lövträd fick stå kvar och växa i slåtterängar. Åldern på De tolv
apostlarna i Sidlandsmåla torde ligga på omkring 100 år, tror kronojägmästare Per-Alvar Wixe (Bengt Johansson, Barometern)

Vi har fått en del barkborrsangrepp som många andra och
vår metod är att försöka ta ner de angripna träden så fort vi
upptäcker angreppen och rundbarka dem för att förhindra
spridningen. Vi har f.n. haft angrepp på tre platser, varav en
med ganska omfattande angrepp. På denna plats har vi tagit
bort granarna i vinter för att plantera lärkträd då vi vill få in
olika arter, löv- såväl som barrträd för ökad mångfald. På de
två andra ställena är det ganska ringa angrepp så där släpper vi
fram lövträd i de gläntor som uppstått samt skapar kommande
”adopt a tree” planteringar.

Det är 12 lindar som är planterade i en ring. Träden går i
folkmun under beteckningen de tolv apostlarna i Sidlandsmåla
Ryktet säger att de som har bott här har planterat ett träd för
varje barn de fått. Barnet på bilden är mitt barnbarn Agne
Björnsson snart 4 år i februari.
Jan-Erik Björnsson

Vidareförädling av skogen

I år kommer vi att plocka upp en del flis som ligger kvar i
skogen efter vinterns gallringar och elda upp det i ett metallkar varpå restprodukten blir biokol som sedan kan grävas ner
i våra odlingar för att skapa bättre jordmån. Det sägs att en
kubikcentimeter biokol blir lika stort som en fotbollsplan om
man skulle ”kavla ut den”, då den består av oändligt mycket
hålrum och ojämnheter där både vatten kan kvarhållas samt
mängder av små insekter och organismer kan bo. Vi ämnar
även sälja biokolen i vår butik som ett sätt för våra besökare
att exempelvis klimatkompensera för sin resa till oss och gräva
ner den på lämplig plats, kanske rent av sina egna odlingar
hemmavid. Vi har även planer på att köpa ett mindre sågverk
och ta hand om och vidareförädla en del av skogens träd för
egen räkning. Mycket av den byggnation som ägt rum hittills
på gården kommer just från den egna skogen.

Agne Björnsson snart 4 år.

Corona och framtiden?

Utmaningen vi står inför är att kunna behålla skogen överhuvudtaget då Corona drabbat oss oerhört hårt och det är en
osäkerhet hur och om vi klarar att driva verksamheten vidare.
Skogen är som bekant en bra pengaplacering och om det är
något vi behöver nu mer än någonsin är det just pengar. Jag
äger skogen tillsammans med mina två syskon så vi får se hur
saker och ting utvecklas under året.
I samband med coronas start för snart ett år sedan startade vi
en fond vid namn Mundekullafonden dit folk kunnat skänka
en slant och vi gör bl.a. regelbundna livesändningar på nätet
från Mundekulla som stöttar samma fond. Eftersom statens
stöd dröjer och varit väldigt ringa i omfattning så kan vi enkelt
konstatera att det är vårt eget nätverk via just denna fond som
gör att vi klarat oss så här långt. Nu får vi leva en dag i sänder
och försöka spänna bågen och ta sikte långt bort i horisonten
och hoppas att det vänder snart.
Vid Pennan /
Peter Elmberg
Vd Mundekulla Retreatcenter

Tolv lindar i Sidlandsmåla.
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Kyrkoherden informerar
Pandemin sätter begränsningar för våra liv, hur vi kan
mötas och vad vi kan göra. I Emmaboda pastorat är
nästan allt vanligt gudstjänst- och församlingsliv på paus.
Vi har inte våra vanliga grupper och mötesplatser igång.
Det är lite tråkigt och tungt, men så får vi lov att härda
ut och vänta på ljuset, vaccinet och våren. Men vi finns
här, i kyrkan och på nätet!
På tisdagar träffas Bönegruppen kl. 8 för en enkel bön i
Långasjö kyrka. Naturligtvis är vi max 8 st.
Varje söndag firas en enkel Mässa i Emmaboda kyrka och efter
den finns det drop-in nattvard kl. 11.30-14 i Emmaboda kyrka.
Då kommer man till kyrkan själv, och kan i lugn och ro och i
enskildhet ta emot nattvarden.
Varje söndag är det också Söndagsöppet i Långasjö kyrka
mellan kl. 10-14, och under delar av den här tiden är det personal på plats i kyrkorna. Det firas också en enkel gudstjänst/
andakt i Långasjö kyrka på förmiddagen. Man får gärna
komma in, sitta i en stund stillhet, tända ett ljus, har man tur
spelas det lite orgel eller så kan man be om hjälp att be. Vi
kan också prata en stund om ni vill. Vi möts under säkra och
lugna former i kyrkan, och vi håller begränsningarna att max
8 får vara i kyrkan samtidigt.
På tisdagar är det också Öppen kyrka i Långasjö och vi
finns på plats mellan kl. 15–18. Då finns det också möjlighet
till samtal och bön.
Kolla in på vår FB sida! Varje söndag lägger vi ut en andakt
där, inspelad i någon av pastoratets kyrkor. Psalmsång, musik
och information delas där.
Begravningsgudstjänster genomförs som vanligt men med en
begränsning i antalet deltagare till max 20 exklusive medverkande. Vi erbjuder också dopgudstjänster och vigslar, men då
får man max vara 8 personer.
Vi hoppas alla att få återgå till ett mer vanligt gudstjänst- och
församlingsliv, och då kommer vi naturligtvis att informera om
det så fort som möjligt!
Hälsningar Emmerly
präst i Långasjö

Tack till Ingvar Karlsson som skänkt julgranen till Kyrkan Julen 2020.
Foto Johanna A Sjögren
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En liten kärleksförklaring
Alldeles intill sjön strax utanför min barndoms by växer
ett av de vackraste träd jag vet. För andra är det säkert
ett träd man liksom bara går förbi, men för mig har det
betytt mycket under många år.
Trädet är en ståtlig gran, med stadiga grenar och mörkgröna
barr, och det måste vara en av de högsta granarna i byn. I ensamt majestät i kanten av kohagen står den, precis där bäcken
rinner ut i Karsnässjön där jag tillbringat fler timmar i blöt än
någon människa kan räkna.
När stormen Gudrun
härjade bodde jag i
Skåne, men när jag
kom hem till Höglandet igen, tog jag
mig så fort som möjligt ner till sjön för
att försöka stilla min
oro, och ja – granen
stod kvar, tack gode
Gud. Mitt i all förödelse och sorg över
alla som drabbats av
förlust, så var det en
tröst. Jag hade nog
sörjt det trädet som
en gammal vän om
också det hade fallit.
Det är något alldeles särskilt med träd, det tror jag att vi är
många som känner. Kanske handlar det om kontinuiteten – att
träden finns där, om allt vill sig väl, hela vår livstid och mycket
längre än så. Vi får leva våra liv tillsammans med dem, klättra
och leka i dem, söka lä eller skugga under dem, vila ryggen mot
deras stadiga stammar. Ibland, när molnen hänger lågt, ser de
ut att bära upp himlen åt oss. Och en stjärnklar natt längs en
skogsväg, kan kronorna ge oss perspektiv på hur långt borta
de där tindrande ljusen egentligen är.
Ja, träd kan ge perspektiv på flera sätt. Urskogarna är jordens
lungor, utan dem kan vi inte leva. De bör behandlas med
respekt. En klok gammal skogshuggare som jag hörde i en
radiointervju för länge sedan berättade hur han med åren funnit
det allt svårare att hugga ner träd, hur han helst inte ville göra
det om det inte var absolut nödvändigt. Ett nedhugget träd
går ju inte att ångra, och det förändrar landskapet för lång tid
framöver. Det gäller att förvalta klokt. Samtidigt kan ju träden
ge oss fantastiskt byggnadsmaterial, och ved som värmer. Och
träden mäter tiden åt oss. Lövträden markerar årstidernas växlingar på ett mer tydligt sätt än något annat. När jag försöker
hitta de träd som jag var med och planterade på en temadag i
sjätte klass, så är det förgäves. För lång tid har gått, träden har
vuxit och jag känner inte igen mig. Det finns något vemodigt,
men också vackert, över det.
Min stora kärlek till träd, den har nog inte gått dig förbi såhär
långt. Kanske är det ett småländskt drag, eller åtminstone
svenskt – skogen har ju alltid varit viktig här. Det finns ett
släktskap mellan oss och träden, och de kan lära oss mycket.

När det har stormat i mitt liv, har jag ofta återvänt till bilden av
ett träd med djupa rötter och böjlig stam, som låter sig formas
och påverkas av vinden, men som inte knäcks utan reser sig
igen när det lugnat sig. Det är en bild som ger kraft när det
är tufft, inte minst för att den tillåter mig att bli påverkad av
det som händer. Den säger att det är okej att tycka att det är
jobbigt, och det tror jag är viktigt. Vi vet ju alla hur det går
för de träd som envisas med att stå raka fastän vinden viner.
Också i bönen är bilden av trädet något som hjälper mig att
hitta lugn och fokus. Ofta, när jag är ute och går och vill prata
lite med Gud, så börjar bönen med orden: ”Gud, rota mig i din
goda jord, så att jag kan sträcka mig upp mot himlen”. Resten
av bönen brukar faktiskt vara ordlös, det räcker liksom så.
Ja, det är något alldeles särskilt med träd. De kan vara vänner,
lärare, inspiratörer och andliga vägledare på sitt eget sätt. Så
tack, Gud, för träden. Tack för att vi får dela livet med dem.
Hjälp oss att vårda dem klokt, med långsiktighet och varsamhet. Amen.
Lina Petré, präst

Hur vill ni att kyrkans verksamhet ska
se ut till hösten och i framtiden?
Tveka inte att höra av er med förslag och tankar om
vilken roll Långasjö kyrka ska spela i vår by. Vi som
sitter i Långasjö församlingsråd är följande, och vi vill
gärna ha era förslag.
Om ni är intresserade av att engagera i församlingsrådet och
i församlingen får ni också gärna höra av er till oss. I höst
är det Kyrkoval och vi vill gärna att fler av oss i Långasjö
engagerar sig i Svenska Kyrkans framtid här!

Församlingsrådet i Långasjö
Annette Dahlskog
072 744 12 30 nettandahl@hotmail.com
Berit Elofsson
070 285 93 00 beritisibbahult@hotmail.com
Magnus Eriksson
073 080 43 43 magnus.eriksson@edu.emmaboda.se
Bo Sjögren
070 624 26 23 bo.sjoegren@xyleminc.co
Karin Bard
076 108 03 48 ekarin.bard@gmail.com
Malin L Gunnarsson
070 665 38 13 malin@langasjolamm.se
Anna Olsson
070 213 06 83 emmaboda@aoptik.se
Gunilla Sunesson
070 658 91 10 g.sunesson@hotmail.com

Bokhultet i Grimsgöl

