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361 95 Långasjö.

Tema i nästa nummer

Sågverk
i bygden

Swish och Bankgiro
Swish-nr 123 097 33 47. Bg 5049-6561.
Utgivningsplan
Nummer		
Vår		
Sommar		
Höst		
Vinter		

vecka
v. 8
v. 20
v. 36
v. 46
Omslagsbilden
Vitsippebacke vid
Långasjö Sockenstuga.
Foto: Jan-Erik
Fransson

Manusstopp för Träskoposten 2022
Manusstopp Utgivning
Nr 1

10 febr

25 febr

Nr 2

5 maj

20 maj

Nr 3

25 aug

9 sept

Nr 4

3 nov

18 nov

Välkommen med bidrag!
Redaktionen
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Att minnas sin historia
Det sägs att Sverige är världens mest amerikaniserade
land, tätt följt av USA! Knappast smickrande, tänker några. Fett nice säger andra. Oavsett vad vi tror och tycker är
vi alla påverkade av amerikansk kultur. Och har så varit i
snart 200 år. Men på vilka sätt, och med vilken intensitet,
det har skiftat. Jag börjar med massutvandringen under
1800-talets senare hälft fram till 1930-talet.
Utvandringen till Amerika präglar fortfarande Långasjös identitet och självbild. Det räcker med att läsa bidragen till detta
nummer för att se hur banden mellan det ”förlovade landet i
väster” och Långasjö fortfarande är starka. I minnenas värld
och i verkligheten. Slogan ”Vilhelm Mobergs utvandrarbygd”
lockar turister från när och fjärran. De kommer för att forma
en egen minnesbild av det stenrike som fick så många att lämna
hembygd, familj och vänner. Inte sällan för gott. Men en del
återvände också, flera med en rejäl slant på fickan. Under åren
1897 till 1941 förvärvades en fjärdedel av socknens gårdar och
fastigheter med amerikadollar.
Om detta och mycket annat står att läsa i En Smålandsocken
emigrerar (1967). Boken tillkom efter tio års idogt arbete inom
Långasjö emigrantcirkel. Resultatet blev en enastående minnesbank över alla de socknens utvandrade söner och döttrar som
man lyckades spåra. ”Man ville på nytt föra samman det som
på grund av avstånd och tid hade kommit långt bort, man ville
visa att man ännu också i hembygden mindes och brydde sig.
Kanhända kan man kalla det en omvänd hemlängtan”, skriver
Lena Peterson Engseth i sin tillbakablick på boken 50 år senare.
I vilken grad Långasjöborna ”amerikaniserades” genom den
omfattande utvandringen kan diskuteras. Rapporterna hem
var oftast sparsamma. Ibland uteblev de helt. Brev var det
enda sättet att kommunicera på. Postgången tog månader.
De Amerikabrev som kom fram lästes och diskuterade flitigt,
runt om i stugorna. Visst lärde man sig ett och annat om livet
i det nya landet. Och mer fick man naturligtvis veta av de som
återvände. Men kunskaperna blev inte avgörande för livsstilen i Långasjö. Det gjorde däremot samhällsförändringarna
allmänt i vårt land. Landsbygdens avfolkning, jordbrukets
nedläggning, kyrkans minskade betydelse. I ovan nämnda
bok frågar sig kyrkoherde Jan Redin retoriskt. ”Och den nya
tidens människor – kan de uppskatta till fulla värdet allt det
som kyrkan representerar, där hon står vid stranden av en sjö
som håller på att växa igen?” (1967:59)
Vill vi tala om amerikanisering i ordets verkliga betydelse, dvs.
USA:s inflytande på språk och värderingar, kultur- och samhällsliv, universitetsvärlden, politik och teknik, TV-utbud inom
filmer, musik, nöjen och populärkultur, idrott, kläder, mat och
dryck - då är det här och nu som gäller. I Sverige men också i
de flesta andra länder världen över.
Amerikansk 50-talsnostalgi med gamla bilar, tidsenlig dansmusik, retromöbler, caféinredningar – det har vi uppmärksammat
de senaste åren i Träskoposten. Något lite också om hur engelska ord och uttryck ersätter svenska i allt snabbare takt. Och hur

Bilden illustrerar Ödets manifest (Manifest destiny), en doktrin från
1800-talets mitt med budskapet att den nya amerikanska civilisationen
– invandrarna till USA – inte gick att stoppa förrän hela kontinenten
ända till Stilla havet hade blivit civiliserad.

framför allt yngre idag har ett helt eget språk med korta meddelanden och förkortningar; Omw – On my way. Idc – I don’t
care. Irl – In real life.
Egna Amerika-minnen har jag många. Som vuxen genom arbetskollegor och resor i olika delstater. Som barn genom min
far som redan 1946 var över för att få kunskaper om plast,
framtidens material. När han kom hem fick min bror och jag
var sin stor pilbåge med järnskodda pilar och indianfjädrar att
sätta på huvudet. Oj vilken status det gav när vi lekte indianer
och vita. Det gjorde alla ungar på den tiden. Oreflekterat,
förstås. Sedan blev jag etnolog, med kritisk granskning i fokus.
Det är viktigt att ständigt hålla diskussionen om historiska
förlopp levande. Även när verkligheten är obekväm. Trots
dagens alla möjligheter att få nya minnesbilder, så lever fortfarande myten om det fantastiska och spännande livet på andra
sidan Atlanten kvar. Visst var Amerika löftets land – men
också stöldens – och förlorarnas! Här några rader om det s.k.
Minnesotaupproret.
I augusti 1862 revolterade den amerikanska ursprungsbefolkningen i Minnesota mot åratal av rasistiskt förtryck. Nybyggare
som hade slagit sig ner på det som tidigare varit deras mark
odlade och jagade och trängde undan de ursprungliga invånarna. Avtal hade ingåtts men brutits gång på gång, och till sist var
upproret ett faktum. I den våldsvåg som nu sköljde fram över
mellersta och södra Minnesota dödades cirka 500 vita nybyggare, däribland många svenskar och norrmän. De amerikanska
myndigheterna tog en gruvlig hämnd på ursprungsinnevånarna.
Militären skonade inte ens de oskyldiga. Män, kvinnor och
barn drabbades utan åtskillnad. Många hamnade i fångläger,
andra deporterades till reservat långt västerut. Mot slutet av
1800-talet hade majoriteten av indianstammar ringats in och
tvångsförflyttats till reservat.
Gunnar Alsmark
Litteratur
Lena Peterson Engseth. En historisk skatt gömd i Långasjö. Träskoposten
nr 3 2017.
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Sommarkalendern		
Maj

Utställningar på Galleri
Garvaregården

28/5 kl 17.00

Sommarkonsert i Långasjö kyrka

29/5 kl 11.00

Veterantraktorpulling vid Bygdegården

Galleri Garvaregården öppnar upp för utställningar i
sommar med start den 4 juni.

4/6 kl 13-16

Vernissage på Galleri Garvaregården

Först ut är en samutställning med Carla Ordenes Duffau,
måleri och Barry Campling, keramik och glas.

6/6 kl 13-16

Nationaldagsfirande vid Långasjön

24/6 kl 14.00

Midsommarfirande på Klasatorpet

26/6 kl 10.00

Klasatorpet öppnar för sommaren

30/6 kl 18.30

Sommarkväll vid Långasjön

Juni

Juli

2/7 kl 13-16

Vernissage på Galleri Garvaregården

7/7 kl 18.30

Sommarkväll vid Långasjön

13/7 kl 19.00

Musik i Sommarkväll i Långasjö kyrka

21/7 kl 18.30

Sommarkväll vid Långasjön

Augusti

4/8 kl 18.30

Sommarkväll vid Långasjön

10/8 kl 19.00

Musik i Sommarkväll i Långasjö kyrka

11/8 kl 18.00

Sommarkväll vid Långasjön

September
1/9		

Träskoloppet

13/9 kl 11.00

Veterantraktorpulling vid Bygdegården

Oktober

22/10 kl 16.00

Ulvamospelet i Långasjö Bygdegård

23/10 kl 16.00

Ulvamospelet i Långasjö Bygdegård

29/10 kl 16.00

Ulvamospelet i Holken Yxnanäs

30/10 kl 16.00

Ulvamospelet i Holken Yxnanäs

November
2/11 kl 19.00

Ulvamospelet i Holken Yxnanäs

Se även församlingens aktiviteter och
gudstjänstschema på sid. 34.

Carla Ordenes huvudpersoner är kvinnor och det kvinnliga,
genom deras kroppar blir det inre livet synligt: symboler,
drömmar, stigar och landskap, svart och vitt, rum och
väggar passar in i en enda varelses universum, där analogin
mellan kvinnor och jorden blir uppenbar.
Barry Campling visar brukskeramik av stengods i form av
koppar, kannor och skålar med mera. Men främst gillar han
att skulptera och att bränna Raku i olika tekniker. Skulpturer
i lera med traditionell raku och infärgning genom rökbränning. Även skulpturer i ugnsgjutet glas.
Under juli månad kommer vi att få se ännu en samutställning
med Barbro Alatalo och Ann Fransson, måleri.
Mer om utställningarna finns att läsa på www.garvaregarden.
com och på Facebook garvaregarden.
Britta Fransson

Tema Sågverk i bygden
Skogen och trähanteringen har haft stor betydelse i
vår bygd. De stora timrade mangårdsbyggnaderna på
gårdarna vittnar om rik tillgång på timmer.
Än idag har vi två betydande sågverk i socknen: Södra i
Strängsmåla och Bennsäters i Piggsmåla. Jobbar du kanske
på något av dessa? Hur ser din arbetsdag ut? Vilka tekniker
används?
”Såg vid såg jag såg, varthelst jag såg,” diktade Elias Sehlstedt i ”Sång om Ångermanland”. I Småland var det också
tätt mellan sågverken. I Långasjö kunde man, enligt Långasjökrönikan 1983, räkna till 13 sågverk år 1960.
Minns du något från den tiden? Har du jobbat på något
av dem? Känner du någon som har minnen från ett av de
mindre sågverken? Har du kanske något foto?
Hur gjorde man förr – före sågverkens tid? Såga, hugga,
bila, skrä, klyva, kila, spräcka…..
Har du tankar om skogsbruk och skogshantering i våra
dagar? Är allt väl? Sköts skogarna bra? Hur använder vi
produkterna från sågverken?
Redaktionen
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Lediga hus och
lägenheter
Gård/skog
Residence Fastighetsmäkleri
Tel 031-774 10 00
Mundekulla Kurs & Retreatgård
Mangårdsbyggnaden med två lgh
1 200 kvm, 27 rum
4 samlingssalar
1 tornbyggnad
15 ha tomtarea
Pris 14 000 000 kr
Hus
Emmaboda Fastighetsförmedling
Tel 070–6 242 619
Lida 204
68 kvm, 4 rum
Pris 695 000 kr
Lägenheter
Emmaboda Bostads AB
0471-24 98 30
Ängsvägen 11
1 rok 44 kvm 3 172 kr/mån
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Välkomna att fira midsommar
på Klasatorpet!

Midsommarafton den 24/6 kl 14.00
Dans kring midsommarstången.
Fikaförsäljning, lotteri med fina vinster
Fritt inträde!
Välkommen gammal som ung!
www.langasjo-hembygdsforening.se

Långasjö Sockens
Hembygdsförening
informerar
I år kommer Klasatorpet att öppna upp nästan som
vanligt igen. Det är vi glada för. Vi kommer även att
arrangera midsommarfirande och ev. några fler evenemang, håll utkik!
Vi söker fler medarbetare som vill engagera sig ideellt med
att jobba några pass på Klasatorpet under öppetperioden
26/6–21/8. Vi kommer att ha öppet mellan kl 10-17, man
kan välja att jobba hela eller halva dagar. Vi söker även personer som kan tänka sig guida grupper på Klasatorpet, liten
guidekurs planeras, hör av dig vid intresse till 070–3644482.
Dessutom söker vi även dig som kan vara intresserad av
att hjälpa till med underhåll och skötsel av våra fastigheter.
Informationsmöte inför sommaren hålls den 12/6 kl
16.00 på Klasatorpet, välkomna alla medarbetare nya
som gamla!
Det ser även ut som att Hembygdsstugan kan hålla öppet
även i sommar, då ett gäng ungdomar är intresserade av att
driva kaffestuga, inget spikat än, men håll utkik!
Styrelsen

Träskoposten nr 2 2022
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I utvandrarnas spår
Det har nu hunnit gå 60 år sedan Långasjö Emigrantcirkel
gjorde sin första och omtalade Amerikaresa. Den ägde
rum den 9 – 29 juni 1962.
Som konfirmand till kyrkoherde Jan Redin, gick jag och även
mina kamrater den sommaren och väntade och väntade.Vår
läsning hade börjat vid Advent -61. Konfirmationen blev så
äntligen av den 4–5 augusti 1962. Vi firar alltså 60-årigt Konfirmandjubileum nu i augusti. Mer om det i nästa Träskopost.
Varför detta dröjsmål?
Jo, det var så att vår konfirmandpräst var djupt engagerad i
Emigrantcirkeln. Resan som blev kulmen på cirkelns emigrantforskning, hade föregåtts av mycket forskning om långasjöbornas öden och äventyr i Amerika. Vid denna resa skrev
Arnold Alfredsson, Lida resebrev hem under hela vistelsen.
Dessa skildringar publicerades efter hand i Växjöbladet, som på
den tiden var en vanligt förekommande dagstidning i Långasjö
med omnejd. Detta var ju före kommunsammanslagningen.
Långasjö tillhörde då Älmeboda kommun, Kronobergs län
och var då och är alltjämt gammal Värendsbygd.
Som gåva i samband med min konfirmation tillägnades jag
dessa reseminnen i bokform av morbror Arnold. Boken I
utvandrarnas spår är ett intressant tidsdokument från en svunnen tid.

Möte med Amandus Johnson i Wilmington.
Foto John Johansson

Det blev SAS och SJ:s Resebyrå, Växjö som fick förtroendet
att arrangera resan. Den 9 juni 1962, efter en högtidlighet i
Långasjö kyrka och vid Emigrantmonumentet, reste den största
utvandrargrupp, som någonsin lämnat Långasjö samtidigt, till
Amerika. Ledare för resan var direktör Eric Ehn1, Sparfrämjandet, Stockholm, och kyrkoherde Jan Redin, Långasjö.
Som en av de lyckliga deltagarna i resan, skriver Arnold
Alfredsson vidare, har jag med denna lilla skrift velat skildra
dessa utvandrares öden och äventyr i västerled. Boken bygger
på de resebrev jag sände hem till Växjöbladet under resans
gång. Dessa är nu korrigerade och utökade med ytterligare
texter och bilder.

Jag citerar bokens förord:
"Sedan 1959 arbetar i Långasjö en studiecirkel med frågor
rörande emigrationen. Dess namn är Långasjö Emigrantcirkel.
Socknens över 1 200 utvandrare har av cirkeln registrerats och
givits var sin personakt som förvaras i det brandsäkra amerikaarkivet. Vidare har cirkeln bland annat rest ett monument vid
Långasjö kyrka över bygdens emigranter till Amerika designat
av Vicke Lindstrand.
Redan hösten 1960 föreslog en cirkelmedlem, Bertil Fransson, Skurebo, att cirkeln som ett led i arbetet borde resa över
till landet i väster, för att se hur långasjöborna lever och bor
därute. Förslaget tycktes till en början allt för fantastiskt. Vid
närmare granskning befanns det dock vara fullt genomförbart.
Ryktet om långasjöbornas kommande amerikaresa spred sig
som ringar på vattnet. Det nådde till Malmö i söder och till
Sollerön, Dalarna i norr. Cirkeln fick betydligt över 100 förfrågningar av personer, som ville resa till Amerika.

Åter på fosterländsk mark, Bulltofta den 29 juni 1962.
Foto Arnold Alfredsson

Boken bör betraktas mest som en minnesbok för dem som
deltog i resan. Den kan dock finna andra intresserade läsare
och stimulera till emigrantforskning enskilt eller i grupp. Om
då samhörigheten mellan länderna stärks, så har skriftens syfte
mer än väl nåtts."
Angela Fransson
Not
1 Eric Ehn, död vid 90 års ålder, i maj 2018.
Han var prästson från Uppsala, Bankdirektör, Ordförande i STF.
Mycket mer finns att läsa om hans livsgärning. Han var en älskad
reseledare för Långasjö Amerikaresa år 1962.
Källa I utvandrarnas spår av Arnold Alfredsson.

Välkomsthälsning vid en inrikes flygresa i USA.
Foto Arnold Alfredsson
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Hembygdsföreningens årsmöte

Stora förändringar

Långasjö Sockens Hembygdsförening höll sitt årsmöte
i Sockenstugan söndagen 27 mars med 26 medlemmar
närvarande.
Det blev stora förändringar i styrelsen genom att ordföranden
Stig Hermansson hade avsagt sig att fortsätta efter 17 år som
ordförande och ledamot i styrelsen sedan mitten av 1970-talet.
Vidare hade Nils Adolfsson och undertecknad avsagt sig omval
efter 6 resp. 10 år i styrelsen. Dessa ersätts nu av Marie Berg
(tidigare suppleant), Britt-Mari Fransson (nyval) och Britt-Marie Sunesson (nyval). Som ny suppleant valdes L-G Franzén.
Efter att styrelsen vid ett efterföljande möte konstituerat sig,
ser den ut på följande sätt:
Jan Bonell, Långasjö (ny ordf)
Ann-Helen Johansson, Brunamåla/Emmaboda (ny sekr)
Christina Johansson, Strängsmåla (kassör)
Göte Svensson, Parismåla (ny v. ordf)
Eva Garami, Sibbahult (v. sekr)
Karl-Erik Lennartsson, Långasjö
Marie Berg, Karsamåla
Britt-Mari Fransson, Långasjö
Britt-Mari Sunesson, Harebo
Suppleanter: Britt-Marie Klaesson, Långasjö, Andreas Garami,
Sibbahult och Lars-Gunnar Franzén, Långasjö.
Stig avtackades för sin långa tid i styrelsen och som ordförande,
sitt omfattande arbete för hembygdsföreningen och för ett gott
samarbete med en stor blomsterkruka, som även tillägnades
Margareta för hennes insatser. Ledamöterna Nils och Kjell
avtackades också med fina blomsterkrukor.
Sedan tidigare finns en programgrupp bestående av Marie Berg,
Christina Johansson, Ann-Helen Johansson och Britt-Mari
Sunesson för att planera och genomföra medlemsaktiviteter
under 2022. Medlemskontaktman är fortsatt Kjell Karlsson.
Intendenter är Karl-Erik Lennartsson och Jan Bonell. För att
hantera frågor kring Klasatorpet finns en särskild Klasatorpskommitté.
Efter kaffet och tårtan berättade Finn Bergstrand, Lund, tidigare anställd på UD och ambassadör, om sina småländska
rötter. Hans farfars far Johan Månsson härstammade från
Högahult Hanagård i Nöbbele, som hört till släkten i ca 10
generationer. Hans farfar P.M. Bergstrand född i Tävelsås och
hans farmor Anna f. Hammargren från Klavreström slog sig
ner i Långasjö på 1880-talet, där P.M. Bergstrand fått tjänst
som lärare och kantor.
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Fortsatt medlemsökning och ett bra år
ekonomiskt

Trots pandemin kan föreningen notera en fortsatt stark medlemsökning under 2021. Antalet betalande medlemmar vid
årets ingång var 240 och vid årets utgång hade 273 betalt, en
ökning på 14 %. Medlemsrekryteringen har stått i fokus nu sedan några år och styrelsen har nu arbetat upp en väl fungerande
rutin för upptagning av medlemsavgifter. 44 nya medlemmar
har tillkommit under året. Flera av dem har hälsats välkomna
genom Facebook. En medlemsmatrikel för år 2021 togs fram
i slutet av året.
Hembygdsföreningen kan redovisa ett ordentligt överskott på
ca 90 tkr för verksamhetsåret 2021, efter ett par mindre bra år
med underskott. Ansökan om bidrag för uteblivna intäkter på
grund av pandemi har skickats in och beviljats. Utbetalt bidrag
måste dock användas för vissa kostnader under 2022, annars
kan det bli återbetalning. Klasatorpet är en viktig inkomstkälla
för föreningen. Därför är det viktigt med bemanningen där
inför kommande sommar.

Verksamheten har varit begränsad under
pandemin

Det framgår ur Verksamhetsberättelsen att pandemin har
påverkat hembygdsföreningen en hel del även under 2021.
Midsommarfirandet var ju avblåst redan i april. Årsmötet 2020
fick flyttas fram till 13/6. Styrelsen har haft 4 protokollförda
möten 1/6, 13/6, 22/8 och 26/10.
Efter lättnader i restriktioner i juni kunde Klasatorpet öppnas
igen från 4 juli och 6 veckor framåt, dock endast mellan kl.
11-16 och med färre djur än vanligt. Alla förberedelser hanns
precis med tills det var dags att öppna.
Genomgående har besökarna varit mycket nöjda, trots att
hästen med föl, grisarna och hönsen saknades. Det var byggnaderna, filminspelningen och utvandrarna som intresserade de
flesta. När Klasatorpet stängdes 15 augusti, kunde vi summera
att ca 1430 besökare kommit sommaren 2021 – ett riktigt bra
resultat. Till detta ska läggas alla de som varit där utanför öppettiden och ev. bussresenärer under våren och hösten.
Totalt har ett 40-tal medlemmar varit engagerade som turistvärdar.
Säsongen avslutades 5 september med en medlemsträff som
vår programgrupp svarade för, där alla medlemmar inbjudits.
Det blev fika med kaffeservering och lotteri samtidigt som Stig
och Rut berättade om Klasatorpet från begynnelsen fram till
filminspelningen på 1960-talet.
Under 2021 har Klasatorpskommittén, bestående av 10-talet
personer från styrelsen, gjort ett antal arbetspass på Klasatorpet. Det har handlat om städning av husen, gräsklippning,
lieslåtter, räfsning av hö, hässjning, räfsning av löv, rensa i
Örtagården, klippa ner buskar och lägga stänger till rätta på
taken. Nu pågår förberedelserna inför kommande säsong, som
vi hoppas ska återgå till det mer normala med midsommarfirande och öppning i midsommarhelgen.
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Hembygdsstugan återöppnades

Glädjande var att Hembygdsstugan kunde återöppnas 5 juli
efter att varit stängd under 4 år. Det var ett gäng tjejer som
hörde av sig och ville hyra stugan för att bedriva våffelkafé
där under 6 veckor (vecka 27–32). Man drev det hela inom
ramen för att starta företag, ett Ung Drive Project. Det har
tydligen varit en lyckad satsning, som gått lysande bra. Det har
varit full rulle med bilar, motorcyklar, cyklar och gående som
kommit till stugan, när den varit öppen. Det återstår att se om
våffelstugan lever vidare även kommande år, den sprider glädje
och gemenskap i Långasjö.

Verksamheten i Vandrarhemmet och
Guldgrävarstugan löper på

Värd för vandrarhemmet fr.om. 1 jan 2020 är Sissi Hanemann-Mutz, Arpemåla.
Caféet har varit öppet periodvis under sommaren. Här har
bedrivits servering av bl.a. våfflor, smörgåsar och fina bakverk.
Vandrarhemmet har även 2021 fått en hyresrabatt på 5000 kr
av hembygdsföreningen.
Boverket har därefter kompenserat hembygdsföreningen med
2500 kr för hyresrabatten.

Ny hyresgäst på Fattigstugan

Under perioden 2017 – 2021 har Fattigstugan hyrts av Finn
Bergstrand på årsbasis.

Investeringar och underhåll av fastigheterna

Inga investeringar har gjorts i fastigheterna under året. En
vattenskada i Vandrarhemmets köksgolv efter ett kraftigt
regn är under utredning, åtgärden torde dock bli begränsad
till mattbyte. En vattenpump fick bytas på Klasatorpet under
sommaren.

Övrigt

Under juni månad genomfördes en inventering av föreningens 13 fastigheter som Sveriges Hembygdsförbund begärt in.
Ett omfattande material sammanställdes i ett dokument och
skickades in. Hoppas kunna återkomma senare i Träskoposten
kring genomförd inventering. Vi kan bara konstatera att Hembygdsföreningen är en stor fastighetsägare av kulturbyggnader,
med allt vad det innebär. Internt avser vi även att använda
framtaget material för att göra underhålls-planer.
3 november gjordes en intern husesyn, då status på fastigheternas olika delar som stomme och tak dokumenterades.
Husesynen blir underlag för framtida underhåll.
En lista över Långasjös hembygdslitteratur har tagits fram
och skickats till förbundet.
En gåva har skänkts till Lilja-rummet. Det är en tavla betitlad
Långasjödam (Gertrud Lilja?) skänkt av Björn Lundell, Växjö
och målad av Elisabeth Bergstrand-Poulsen.

Stöd Hembygdsföreningen

Genom att gå med i hembygdsföreningen kan du stödja och
påverka verksamheten. Medlemsavgiften för 2022 är 100 kr.
Medlemmar går fritt in på Klasatorpet.

Sockenstugan.

Foto Jan-Erik Fransson

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. Påminnelse delas
ut till medlemmar som ej betalt i maj.
Besök också gärna den uppdaterade hemsida på http://www.
langasjo-hembygdsforening.se.
Eftersom jag lämnar styrelsen, så får jag tacka för responsen
under de sex år jag varit sekreterare. Den nya styrelsen får ta
över rapporteringen från verksamheten. När det gäller medlemskontakten får ni gärna höra av Er till mig, eftersom jag är
kvar som medlemskontaktman.
Kjell Karlsson

Boksläpp Nationaldagen

Har du hört talas om Hoa-Lena och Boka-Nisse? Har
du sjungit skillingtrycket om Smålands Starke Man
eller Littan-Las glada trall? Vad vet du om 1800-talets
levnadsöden i vår socken?
Nu finns en bok med tjugo levnadsberättelser, som byggts upp
med hjälp av kyrkböcker, domprotokoll och andra dokument.
Allt från vår första handelsman
till Gammelekens 600-åriga tillbakablick.
I boken förekommer också personer som Örjas-Nisse och Gröta-Lina, Lilla Lisa Bergstrand och den
unga Gertrud på Linkullen. Varje
levnadsöde sammanfattas i en liten visa på känd melodi.
Boken är också ett försök att sätta in dessa levnadsöden
i det samhälle som omgav dem. Hur förhöll man sig till
Kyrkan, till oönskade barn, till fattigdom, till drömmar och
ambitioner, till brännvin, till liv och död? Samtalsämnen att
fundera på finns till varje kapitel.
Boken släpps på Nationaldagsfirandet i Långasjö. Tryckt
med stöd av Långasjö Sockens Hembygdsförening och
Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse.
Annika Hjalmarsson
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Vår Amerikaresa
Ända sedan jag (Agneta) var barn har jag haft en önskan
och en dröm om att jag en gång skulle få resa till Amerika. Varför jag har haft en sådan längtan till det landet vet
jag inte, kanske för att det pratades mycket om Amerika
i mitt föräldrahem.
Både mamma och pappa hade nära släktingar som emigrerade
vid den stora emigrantvågen runt sekelskiftet 1900. En del av
dem blev kvar, medan andra valde att komma hem till Sverige
igen. Många gånger hade vi också besök av dessa svenskamerikaner som så gärna ville komma till Sverige och besöka sina
släktingar. Jag tyckte det var spännande att lyssna till deras
berättelse på "svengelska" och så fick man ju själv öva på sina
språkkunskaper när man hade blivit så stor att man börjat lära
sig engelska i skolan.

Vacker utsikt över kusten från Route 1.

vacker kustväg med fina utsiktsställen längs vägen som tog mot
nästa mål, Los Angeles.
Vi stannade till i Big Sur State park för att njuta av fin natur
och Reed Wood träd. Vi hade inte alla boende bokade längs
vägen, just denna kväll fick vi köra runt till några olika motell
innan vi hittade ett i Santa Barbara.

När jag så för några år sedan skulle fylla jämt tänkte jag, nu eller
aldrig! Nu skulle jag minsann fira min födelsedag i Amerika.
Jag berättade om mina planer för familjen och allihop tyckte
det var en toppenidé. Sonen tog på sig uppgiften att planera
och boka vissa boende och praktiska saker hemifrån, resten
skulle fixas på plats.
Här kommer våra bästa minnen från vår 3 veckor långa resa
i USA.
Resan började med tåg från Emmaboda till Kastrup där natten
spenderades på några hårda bänkar i avgångshallen för att sedan
mellanlanda på Gatwick och slutligen landa i San Francisco.
Resan tyckte vi alla gick väldigt bra fram tills vi fick stå i kö i 2
timmar för att komma in i USA. Trötta och lite lätt jetlagade
tog vi oss en middag på en restaurang mitt emot hotellet och
sov som klubbade sälar hela natten.
I San Fransisco fick man träna vadmusklerna i alla dessa branta backar. Vi åkte taxi och för att den skulle komma upp för
backen krävdes det en del fart vilket gjorde att stötdämparen
på bilen tog emot i början av uppförsbacken. Vi såg världens
krokigaste gata, åkte de manuellt styrda gamla spårvagnarna,
såg sjölejon på Pier 39 och självklart kunde vi inte missa Golden Gatebron.

Walk of fame gatan.

Ny dag och ny stad,
vi kom på eftermiddagen fram till Los
Angeles där vi skulle bo i Hollywood,
på ena endan av den
berömda walk of
fame gatan. Det var
roligt att se hur alla
som man mötte tittade ner i gatan för
att läsa kändisarnas
namn på stjärnorna.

Anna & Patrik gillar tv-serien Friends och passade här på att
ta en guidad tur i Warner Bros studio och fick bla sitta i soffan
i Central Perk som används under inspelningarna av Friends.

Anna & Patrik i soffan i Central Perk.

Golden Gatebron.

När det var dags att lämna San Fransisco hämtade vi ut vår
hyrbil och tog oss till Twin peks och fick en fin panoramautsikt över staden. Vi styrde sedan bilen mot route 1, en mycket

Självklart tog vi en guidad kändistur i Beverly Hills och fick
se alla dessa påkostade villor. När vi skulle ta oss ut till Venice
beach/ St Monicas Pir fick vår GPS plötsligt för sig att leda
oss igenom citykärnan av Los Angeles. Efter några svettiga
minuter och utan några missöden i den hetsiga trafiken kom
vi ut på motorvägen igen tack var får skickliga chaufför, Patrik.
En ny resdag och i ett ökenliknande landskap som bara blev
varmare kom vi på eftermiddagen fram till Las Vegas.
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Vi bodde högt upp på gatan "the Strip". Vår upplevelse av Las
Vegas var en väldigt konstig stad men kul att ha upplevt den.
Massor av neonljus på kvällarna och vattenshower som var
synkroniserade med musik. Självklart spelade vi på enarmade
banditer, den enda som vann var Anna som satsade 50 cent
och vann 22 dollar.
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Det är en risk att man får lite ont i både fötter och nacke i
denna stad för det är mäktigt att titta uppåt och se alla dessa
skyskrapor precis överallt. Vi tog oss upp i Empire State Buildings och fick en fantastisk utsikt över staden.
Vi hann även med att spana in Times Square och Central park.
I parken var det första gången man inte hörde några bilar,
annars var det alltid liv och rörelse omkring en. Det skulle bli
ca 35 grader en av dagarna, vi tog därför tunnelbanan ut till
Coney Island för lite sol och bad. Tyvärr var det röd flagg så
besöket på stranden blev kort. Vi hann också besöka parken
The High Line vilket är ett gammalt järnvägsspår över marken
som nu är omgjort till en mysig park. Självklart åt vi en massa
god mat och ja, mycket är större i USA än hemma i Sverige.
Ibland glömde man bort sig och beställde en stor dricka och
ja, 1 liter är stort.
Vi hade bokat biljetter
så att vi skulle kunna
komma upp i Frihetsgudinnan, det var mäktigt att stå där och se
inloppet till Manhattan.
Vi tog färjan vidare till
Ellis Island för att söka
i databaserna efter våra
släktingar som emigrerade till USA för ca 100
år sedan.

The Strip i Las Vegas.

Så småningom tog vi oss med bil till Flagstaff men först ett
stopp vid Hoover dammen. Stora skyltar informerade om säkerhetskontroll av bil och passagerare på vägen ner till dammen.
K-pistbeväpnade poliser kom fram till bilen och frågade om vi
hade några vapen eller bomber, när vi sa nej fick passera utan
någon mer kontroll av fordonet.
Födelsedagen, som var anledningen till resan (även om födelsedagsbarnet påstår att eftersom det var fel tidszon har födelsedagen inte ägt rum) började med champagne och jordgubbar
innan vi åkte till Grand Canyon. Här bjöds det på massa fina
vyer. Guiderna varnade oss för att gå för nära kanterna, det
hade hänt att folk blåst ner... Vi kan väl sammanfatta det hela
med att ja, det saknades räcken på många ställen enligt oss
svenskar.

Frihetsgudinnan.

Det var en häftig känsla att sitta där så långt senare och hitta
namn på släktingar och läsa både Långasjö och Algutsboda i
registerna. Vi gick också uppför den långa trappan som alla
emigranter var tvungna att passera för att ta sig till registreringshallen. Orkade de inte gå uppför trappan för egen maskin
fick de inte komma in i Amerika utan fick ta båten tillbaka till
Sverige.

Utsikt över Grand Canyon.

Nu var det dags att lämna in hyrbilen och ta flyget från Flagstaff,
mellanlanda i Denver och till slut nå slutdestinationen New
York och Manhattan där sista veckan av semestern skulle
tillbringas. Vi valde att bo på två olika hotell, det första låg på
Lower Manhattan vid Little Italy och China Town. Det andra
hotellet låg någon tvärgata ifrån Times Square, perfekt tyckte
vi för då kunde vi lättare se mer sevärdheter och upptäcka
mer av staden.
Vi promenerade runt och såg mycket av det vi ville i staden
bla Brooklyn bridge, West Village som hade så mysiga omgivningar och Ground Zero. Här gick det beväpnade poliser och
stämningen var ganska tryckt, att läsa alla dessa namn runt de
två minnesmonumenten där tvillingtornen tidigare stod var
en konstig känsla.

Mats, Agneta, Patrik och Anna Gunnarsson.

Efter en vecka i New York var det så dags att ta flyget från
JFK till Kastrup. Efter 3 intensiva semesterveckor var det dags
att komma tillbaka i vardagen igen och smälta alla fantastiska
intryck. Vi har ofta sagt att tänk vilken tur att födelsedagen
inträffade 2019 så vi kom i väg, hade det varit ett år senare så
hade ju pandemin satt stopp för vår underbara resa. Hemska
tanke!
Agneta och Anna Gunnarsson
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Kulturell turism

En utvandrare

Förra årets sommarnummer av Träskoposten hade Guldkant som tema. Med utgångspunkt i Guldgrävarstugan
på vandrarhemmet i Långasjö skrev jag följande text.
Till höger ligger ett av vandrarhemmets mest spännande rum.
Ett rum med guldkant, i dubbel bemärkelse. Timmerhuset är
en rekonstruktion, rent, snyggt, moderniserat. Men ändå en
upplevelse i sig, som väcker många tankar och frågor. Hur levde
man som invandrare i Amerika för mer än hundra år sedan?
Hur blev livet för de som återvände till bygden, nu betraktad
utifrån nya uppfattningar och erfarenheter? Du som läser detta
och har bekanta som övernattat i rummet. Eller själv har gjort
det. Hör gärna av dig till mig.

Bröllopssviten i Guldgrävarstugan.

Några som hörde av sig var Sofia och Björn, grannar till
mig i Lund. Jag hade tidigare visat dem ett par nummer av
Träskoposten, som de läste med intresse. De hade också
sovit över på vandrarhemmet i Långasjö eftersom Björn har
släktrelationer bakåt i tiden i Kongatrakten. I september 2021
åkte de på nytt upp till utvandrarbygden, denna gång för att
fira Sofias syster Charlottas 60-årsdag. Hon emigrerade till
Amerika för 37 år sedan och ville gärna skriva några rader om
de associationer övernattningen i Guldgrävarstugan gav. Här
är hennes berättelse.

i Utvandrarnas spår
Till min 60-års dag fick jag av min kära syster och svåger
en Smålandsupplevelse. Jaha tänkte jag, det blir väl blåbärsplockning och High Chaparral, för jag har nämligen
bott i USA i 37 år och då ska man ju gilla cowbojsare.
Vad jag inte väntade mig var en otroligt välplanerad och
känslomässig, för mig, resa tillbaka i tiden när Sverige
var fattigt och folk reste till Amerika för att skapa en ny,
bättre framtid.
Jag har ju själv emigrerat, inte för att jag var fattig, men jag
känner igen mig i mina medsvenska utvandrare från den tiden,
jag känner igen äventyrslusten och längtan till något annat,
kanske något bättre, att ta en chans och ge sig ut i det okända
även om det känns svårt. Nu ska ni inte tro att jag lidit särskilt
mycket utan min emigration har varit förhållandevis enkel men
det är alltid svårt att lämna sitt land, sin familj, sina vänner,
allt man känner till och är van vid och flytta till ett främmande
land, långt bort.
Min födelsedags-smålandsupplevelse började egentligen i
Lund, hos min syster och svåger, där vi tittade på Jan Troells
filmer om Karl-Oskar och Kristina, dom hade jag inte sett på
många, många år. Jag misstänkte inte då att filmerna skulle
vara kopplade till temat för vår smålandsresa, men dom satte
tonen för vad jag skulle få uppleva. När vi väl satte oss i bilen
och styrde norrut så fick jag inget veta, ingen aning om vart vi
skulle. Som sagt, gick resan i utvandrarnas spår men innehöll
också småländska “måsten” som Kosta Boda glasbruk, och
Ikea Museet i Älmhult. I Växjö stannade vi på Utvandrarnas
Hus med den nya Drömmen om Amerika utställningen, vi
bodde på Piggeboda Kvarn (med utedass…jag har nog blivit
för amerikaniserad för att uppskatta det!), vi åkte till Klasatorpet för att gå i Liv Ullman och Max von Sydows fotspår,
till Wilhelm Mobergs skola, till gården som Wilhelm Moberg
hade som förebild för Korparmoen, till vägskälet där dom
möttes upp för att fara till Karlshamn, dit vi slutligen åkte för
att spana ut över horisonten för att känna Kristinas tvekan och
Karl-Oskars beslutenhet. Hade jag också känt tvekan eller bara
beslutsamhet en gång i tiden?

Gunnar Alsmark

Charlotta i Guldgrävarstugan.

Sofia och Björn skålar för Charlotta (i mitten) på hennes 60-årsdag i
badbaljan på Piggeboda kvarn.
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Jag kanske ska introducera mig lite mer innan jag kommer till
anledningen till den här artikeln: mitt besök i Guldgrävarstugan!
Jag växte upp i Skåne, vid kusten, med mina föräldrar, syster
och bror. En trygg och lycklig barndom med somrar seglandes
runt i Öresund, hela familjen, inklusive hamster, intryckta i ett
litet utrymme i veckovis. Inga “screens”, utan vi var ute hela
dagarna med kompisar tills man hörde sin ringklocka och det
var dags att gå hem och äta kvällsmat. Jag gick på gymnasiet i
Lund, på Katedralskolan, och läste sen Internationell Ekonomi
på Lunds Universitet. Ett stipendium att studera till en Master
förde mig till södra Kalifornien där jag mötte min nuvarande
man och bestämde mig för att stanna där, med honom. Som
ni hör, inte alls så spektakulärt som Karl Oskar och Kristina
kanske, men många beslut togs då som formade mitt liv.

Familjen Partelow i Alaska, Denali National Park. Från vänster Dan,
dottern Linnea, Charlotta och sonen Stefan.

Vi fick två underbara barn, en son och sedan en dotter, flyttade
till Colorado några år men är nu, sedan länge, bosatta i Manhattan Beach som ligger i Los Angeles området, en underbar
liten stad med stora stränder och mysiga små restauranger och
barer. Jag har aldrig ångrat mitt beslut att stanna, jag har varit
lyckligt lottad, haft ett bra liv med en spännande karriär och
mycket besök från familj och vänner hemifrån och känner mig
nära min svenska familj trots det fysiska avståndet. Jag älskar
verkligen Kalifornien, vi har en båt som vi utnyttjar ofta för att
dyka eller köra en runda och spana på delfiner och valar. Vi har
en lägenhet uppe i Sierra Nevada bergen där jag vandrar och
åker skidor. Naturen är storslagen! Jag har blivit farmor gånger
två och åker gärna till Tyskland, där min son med familj bor,
för att skämma bort mina barnbarn! Kommer hem till Sverige
två, ibland tre, gånger om året för att träffa familj och vänner.
Nu tillbaka till min smålandsupplevelse där jag, under resan,
fick mycket information om de människorna som lämnat Sverige, men jag kom hela tiden tillbaka till en fråga; hur många
återvände hem och kom dom hem för att dom hade lyckats
eller för att dom hade misslyckats? Hur gick det för dom som
kom tillbaka? Den frågan fick jag till slut svar på i Långasjö i
det lilla museet i Guldgrävarstugan! Över 200 personer från
området hade återvänt, många hade det gått bra för och dom
förde med sig kapital hem till den lokala ekonomin. Det måste
ju ha känts fantastisk att komma tillbaka och kunna köpa en stor
gård, hjälpa sina släktingar och dela med sig av nya kunskaper.
Vi anlände Långasjö sent på eftermiddagen, checkade in och
fick en stor bricka med frukost till nästa dag, det var så mycket
gott på den att det räckte både till middag den kvällen och
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tillfrukost nästa dag. Efter vår frukostmiddag, gick vi ett varv
kring Långasjö i den vackra solnedgången. Min svåger, som är
äkta svensk och ska bada i varje liten vattensamling, hoppade
i sjön medan Los Angelesbon, dvs. jag som badar när det är
varmt och skönt, avböjde bestämt.
Guldgrävarstugan är ju en kopia av en stuga som Alfred Geijer
byggde i Bonanza Creek i Klondike, Kanada, på gränsen till
Alaska. Detta imponerade på mig, att flytta till ett nytt land är
ju en sak men att ta sig till Klondike utan moderna hjälpmedel,
att överleva i en liten handbyggd stuga i en sådan omgivning,
verkar nästan helt omöjligt. Den delen av Kanada och Alaska
är ju än idag en brutal, men fantastiskt vacker, vildmark.
Min familj och jag besökte Alaska för några år sen och vi var
djupt imponerade av den storslagna naturen och vi pratade då
om dom som kommit ett sekel tidigare och utforskat och bosatt
sig i Alaska, vilket fruktansvärt hårt liv det måste ha varit, och
vi var där på sommaren! När jag gick och la mig i den varma,
bekväma lilla Guldgrävarstugan i Långasjö den kvällen så tänkte
jag på Alfred i sin stuga i Bonanza Creek, mitt i vintern med
vinden, kölden och snömassorna utanför. Vad tänkte han, var
det bara tanken på rikedomar som drev honom dit eller var
det något annat, någon slags äventyrslust? Man tänker ju att
det skulle finnas lättare ställen att tjäna pengar på än att ta sig
till Klondike, Kanada.
Resan tillbaka i tiden, att få återknyta bekantskapen med Kristina och Karl-Oskar och deras livsöden fick mig att känna en
enorm stolthet över att vara svensk. Att Sverige lyckats skapa
en välfärd där ingen längre går hungrig eller måste lämna landet för att kunna försörja en familj, ett land som är avundat i
världen, där människor bryr sig om kläder och frisyrer istället
för var dom ska sova i natt eller äta ikväll. USA är rikt på många
sätt men någon grundtrygghet har man inte där, har man lite
otur så kan man hamna på gatan eller bli svårt sjuk, eller värre,
om man inte har råd med sjukvård. Jag blev amerikansk medborgare 2005, mest för att jag ville kunna rösta i det land jag
bodde, men jag känner mig, innerst inne, mest svensk och det
kommer nog att förbli så. Frågan är, är jag Karl-Oskar eller
Kristina eller lite av båda kanske? Äventyrslusten är fortfarande
där men också längtan till Sverige.

Charlotta och Sofia i Långasjö utkikstorn.

Till sist vill jag tacka min kära syster och svåger för en fantastisk
födelsedagspresent, en gåva och upplevelse som fick mig att
reflektera över mitt egen liv.
Charlotta Partelow
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Utmaning
Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet
utmanar dig!
Tag chansen att medverka med konst och litteratur Nationaldagen 6 juni i Långasjö.
Du erbjuds att presentera och visa något som du själv åstadkommit, som har med konst och litteratur att göra. Firandet
startar i Klockbolet vid kyrkan kl 13:00 med invigning av
Litterära Stigen, boksläpp och bildpresentation. Obs att vi är
utomhus – träden är vår utställningshall, eget bord medtages
vid eventuell bokförsäljning. Vid dåligt väder finns regnskydd,
kanske t o m möjlighet att vara inomhus. Nationaldagen erbjuder också servering, musik och andra aktiviteter, se annons.
Anmäl dig till Annika Hjalmarsson 0768-79 27 62 senast 31
maj 2022.
Annika Hjalmarsson
EBP-sällskapet

Förhandsbeställning av
Långasjökrönikan
I oktober blir den klar.

Den nya Långasjökrönikan speglar de senaste tio åren i bygdens
historia och sneglar in i framtiden. Den kommer att bli minst
lika innehållsrik som Långasjökrönikan 2012. Byar i bygden,
nya företag i socknen, Långasjö-profiler som gått ur tiden.
Migrationen och pandemin – hur påverkades vi? Motorfantaster och motorsport, glimtar från skolan, hembygdsstugan
och kyrkan. Många har bidragit med berättelser och bilder.
Jan-Erik Fransson svarar för redigering och layout. Det blir
en vacker presentbok.
Vid förhandsbeställning senast 31 juli kostar boken 250 kronor.
Sedan blir priset 290 kronor. Ev. porto tillkommer.
Beställning skickas till Dan Bard, Västregård 103, 361 95
Långasjö. E-post: dan103.bard@gmail.com

Sponsorer sökes

Privatpersoner, företagare och
föreningar är välkomna att
bidra till utgivningen av Långasjökrönikan 2022. Större eller
mindre bidrag insättes på Sockenrådets bankgiro 5049–6561
eller Swish 123 097 33 47,
senast 15 juni. Skriv "Krönika"
och det sponsornamn som ska
publiceras i boken.
Överskott av bokförsäljningen
kommer att användas till Sockenrådets arbete för bygden och
särskilt till fortsatt utgivning av Träskoposten.

ULVAMOSPELET 2022
EN STUND I MINNENAS DAL
lörd 22 okt kl 16:00 Långasjö Bygdegård
sönd 23 okt kl 16:00 Långasjö Bygdegård
lörd 29 okt kl 16:00 Holken Yxnanäs
sönd 30 okt kl 16:00 Holken Yxnanäs
onsd 2 nov kl 19:00 Holken Yxnanäs

Biljettpris inkl fika 150:Kontakt och bokning: Gunilla 070-514 99 08
Du som tidigare har betalat biljett:
Ring Gunilla och meddela vilken föreställning du vill gå på.
Du som inte har biljett: Ring Gunilla och boka.
Du som erbjudits biljett av sparbanken kontaktas av banken.
Långasjö Rödakorskrets erbjuder skjuts till Bygdegården lörd 22 okt.
Kontakta Sölve Hjalmarsson 0708 47 27 68 om skjuts.

Sölve Hjalmarsson Långasjö Sockenråd
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Joel Gunnarsson

Utbytesstudent i USA
Jag blev tillfrågad om jag kunde skriva något på temat
“USA” och självfallet kände jag att jag ville berätta om
mitt år som utbytesstudent i detta land 2016–2017. Ända
sen jag var 12 år gammal har jag velat åka som utbytesstudent till ett annat land, främst USA. Så efter flera
sommarjobb och mycket sparande bestämde jag mig att
åka efter tvåan på gymnasiet.
Jag kontaktade en organisation som heter AFS och till min
förvåning hade en klasskompis till mig också bestämt sig för
att åka till USA med samma organisation, utan att vi visste om
varandra. Jag visste att jag skulle till Kalifornien, medan hon
visste att hon skulletill Arizona, en sisådär 1300 kilometer bort
från varandra. Så vi gjorde varandra sällskap på de förträffar
som organisationen anordnade innan alla skulle till sina respektive länder eller stater och vi skiljdes åt.
Den 10 augusti 2016 lämnade jag Långasjö och påbörjade den
något snabbare resan än för 150 år sedan mot USA:s västkust.
Först tåg till Stockholm från Emmaboda, sen flyg från Arlanda
till Los Angeles, sedan flyg från Los Angeles till San Fransisco
och slutligen flyg från San Fransisco till McKinleyville Airport
som var den närmaste flygplatsen till där min värdfamilj bodde
i norra Kalifornien i Humboldt County, bara en timme, söder
om gränsen till Oregon. Resan gick bra och totalt tog det ca 36
timmar från att jag lämnade familjen tills jag fick träffa min nya.
Mitt nya liv bestod av att gå i High school på dagarna, träna
amerikansk fotboll på kvällarna och sedan försöka se så mycket
av det amerikanska tonårslivet som möjligt. Språket gick relativt
bra. Jag var helt slut i huvudet de första dagarna efter att behöva
anpassa hjärnan till att enbart prata engelska, men efter ett par
månader så klickade det och jag kände hur jag blev helt flytande
och att jag kunde prata utan att tänka efter innan.
Naturen i det området jag bodde hade både sina likheter och
sina olikheter jämfört med hemma. Temperaturen varierade
mellan 10 och 20 grader celsius året runt och det kunde regna
i flera veckor i sträck. Inte riktigt det vädret man tänker sig när
man hör ordet Kalifornien precis, men betänk att staten är 130
mil lång. Detta väder gav också möjlighet för ett av naturens
underverk att frodas: Redwood-träden. Dessa träd som kan bli
2000 år gamla och över 100 meter höga är svåra att beskriva i
ord, och bilder gör dem absolut inte rättvisa.
Den största överraskningen angående USA är hur många av de
fördomar som man snappat upp under årens gång som faktiskt
visade sig stämma. Man äter pizzaslices till lunch i skolan (som
Varsity Football 2016. Joel nr 6 fr v översta raden.

Joel framför en rotvälta av Redwood-träd.

man får betala själv om man inte har med sig peanutbutter
and jelly-sandwiches hemifrån), alla kör bil precis överallt
då tåg eller busstrafik är i princip icke-existerande, kvinnliga
cheerleaders står och hejar på med pompoms i händerna när
killarna spelar amerikansk fotboll eller baseball, portionerna på
restauranger är massiva etc. Konstigt att man tyckte sig känna
igen allting från TV eller liknande, men så var det!
Den 12 juni anländer jag hem till Sverige igen och får överraska
mina syskon samt min gamla gymnasieklass som tar studenten
bara dagen efter. Med jetlag upp till öronen hinner jag bara
vara med på studentfrukosten innan jag somnar av utmattning.
En stor del av mitt utbytesår var det nya perspektivet jag fick
på mitt “nygamla” liv när jag kom hem. I mitt fall började jag
uppskatta saker som man tidigare tagit för givet, såsom kollektivtrafik, skolmat och det förtroende som vuxna har för svenska
tonåringar. Att åka till USA som svensk 18-åring och börja gå
i skolan där med amerikanska tonåringar kändes som att åka
tillbaka till högstadiet igen. Min teori är att eftersom tonåringar
i USA inte får lika mycket ansvar som svenska tonåringar så
mognar de även senare i livet, vilket tyvärr påverkar umgänget
med amerikanska jämnåriga till det negativa. Men det gjorde
även att jag kunde uppskatta mina gamla vänner ännu mer när
jag väl kom hem igen!
Jag har fortfarande en del kontakt med min värdfamilj och
hoppas att kunna ta emot dem på besök någon gång i framtiden!
Borta bra, men Långasjö bäst!
Joel Gunnarsson
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Drömmen om att lyckas och att återvända –

Amerika

Min mormor upplevde jag som en gammal kvinna och
det tyckte jag redan som liten. Mormor Maria var då i
80-årsåldern men om man jämför med dagens 80-åringar
så är skillnaden enorm.
Hon hade grått, långt hår som räckte ända ner till höfterna.
Varje morgon flätades den gråa flätan för att sedan ringlas
ihop till en knut som sattes upp med många hårnålar i nacken.
Därefter tog hon fram sin schalett, satt över håret och knöt bak
i nacken. Till det hade hon en fin, mönstrad crimplene-klänning som hon var mycket rädd om. Hon ville aldrig tvätta den
i maskinen eftersom hon trodde den skulle slitas för mycket.
Det var ju en nymodighet med tvättmaskin. Min mamma tog
därför ofta hand om den sent på kvällen när mormor lagt sig,
så att den var ren och klar till kommande morgon. Mormor
Maria lämnade också alltid ett bett av maten kvar på tallriken,
troligen för att visa att hon blev mätt.

Mormor Maria och jag, yngsta barnbarnet, troligen 1968.

Hennes far Frans Aldo bodde som ung i Bredalycke där han
växte upp i en liten backstuga som hette Högelund, mellan
Bredalycke och Hamburg. Han hade en dröm om att kunna
köpa en gård men det var i hans situation en omöjlighet.

Jag minns alla fina stunder med henne och hon hade alltid tid
och engagemang för oss barn, sina barnbarn. Hon fanns alltid
där och hon bekymrade sig för att det skulle gå bra för oss i
livet, men också för mindre ting som att vi skulle hinna med
bussen till skolan.
Mormors historia var så intressant och jag tillbringade många
stunder med henne eftersom hon, vid vistelserna på en till två
veckor hos mina föräldrar i Brunamåla, oftast sov i mitt sovrum. Hon var en gammal gumma som hade svårt att gå efter
ett lårbensbrott i 20-årsåldern. Detta var det ingen som visste
om förrän under hennes sista levnadsdagar. Vi visste dock att
hon som ung tvingats vändas i lakan eftersom hon haft så ont
i benet. Så att beklaga sig var inget som låg för henne.
Hon var väldigt mån om att läsa bönen för mig varje kväll och
efter det svarade hon på alla mina frågor. Jag var det yngsta
barnbarnet och hade stort intresse för släktforskning, vilket
blev ett gemensamt samtalsämne.

Mormor Maria och morfar Albin Fransson med sina tre döttrar framför gården i Bredalycke.

Hans resa gick därför till Amerika för att tjäna pengar och på
så vis kunna förverkliga sin dröm. Han åkte flera gånger fram
och tillbaka bl.a. för att hämta sin kärlek Anna-Kajsa som kom
från grannbyn. Mormor Maria föddes 1890 i Alberta, British
Columbia enligt henne själv. I Amerika fick sedan Frans Aldo
och Anna-Kajsa ytterligare två barn, sonen Albin och dottern
Albertina.
Efter hårt och slitsamt arbete och många resor över Atlanten
(närmare bestämt 6 stycken) hade han som rallare vid de stora
järnvägsbyggena tjänat tillräckligt mycket pengar för att kunna
förvärva den gula, fina mangårdsbyggnaden som såldes i byn.
1896 begav sig då Frans Aldo, Anna-Kajsa och familjens barn
hemåt på den, enligt mormor Maria, flera veckor långa resan.
Strax efter hemkomsten till Sverige, föddes familjens yngsta
dotter Berta.

Rallare vid järnvägsbygget i Amerika. Troligen mormors bror Albin
som senare emigrerade till Amerika igen.

Gården köptes och det var säkert en nöjd man som upplevde
drömmen att kunna förvärva en hel gård när han kom tillbaka
till sin älskade hembygd, men säg den glädje som varar. Pengarna räckte inte fullt ut utan han var än en gång tvungen att
korsa det stormiga havet för att kunna tjäna pengar i landet på
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Min mamma var mycket stolt över sin starka mormor Anna-Kajsa som var en kvinna som klarat många svåra situationer
men som hon avgudade. En mormor som fanns där för henne
såsom min mormor fanns där för mig. En mormor som stod
för det trygga men som också vågade ta chanser och leva i
det nya.
Jag minns min mormor sittande i sin gungstol och virka samtidigt som hon lyssnade på radion. Vad hon lyssnade på? Jo,
det var alla Björn Borgs matcher i tennis. Hon hade aldrig sett
en match i tennis men vad gjorde det? Hon kunde i alla fall
alla Björn Borgs motståndare och alls resultat i matcherna.
Gården i Bredalycke Södergård 2:2 som Frans-Aldo Karlsson köpte av
Sällberg 1896.

andra sidan Atlanten. Han åkte dit själv för att tjäna pengar och
så skickade han pengarna till Sverige och familjen.
Min mormor Maria gick då med sin mor till Skruv för att hämta
pengarna som fadern Frans Aldo skickade. Detta var omkring
1898 och jag tror inte det fanns någon cykel i hemmet på den
tiden och troligen kunde de inte cykla heller. Som jag minns
det berättade min mamma att hon fick sin cykel när hon skulle
konfirmeras och det var i början av 1930-talet.
Jag vet inte om det stämde men resan upplevdes som mycket
lång och svår. Mormor berättade ofta om den fina blunddocka
som hon fått innan resan till Sverige men som brodern Albin
kastade överbord när de var osams på båten tillbaka. Detta är
något hon grämdes över och som hon ofta återkom till.
Detta är den berättelse jag fått höra och som du också delvis
kan läsa om i boken ”En smålandssocken emigrerar”.

Maria var en imponerande mormor som aldrig klagade. Hon
såg alltid det ljusa i livet, precis så som jag upplevde med min
mamma. ”Livet är för kort för att vara ovänner” sa hon alltid.
Kanske gav de möjligheter och drömmar som förverkligades
i mina förfäders liv oss efterkommande chansen att våga göra
våra egna val och se de möjligheter som finns.
Jag upplever att det finns en glöd och ett driv som lever kvar i
Långasjöborna som både åkte och kom tillbaka från Amerika.
”Det ska gau”. Vi hjälps åt och vi driver tillsammans framåt.
Dessutom lever många minnen och berättelser om de som
emigrerade, och även de som återvände till hembygden, kvar
hos oss som bor här idag.
Läs gärna mer i de böcker som givits ut av bl.a. Hembygdsföreningen och olika emigrantcirklar. De är en fin källa till
kunskap om att fly till ett annat land men också om längtan
tillbaka, precis så som många har det även idag.
Johanna A/Sjögren
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När hästen Öjvind for till
Amerika
Russen i Totamåla
Alf Johansson i Totamåla har under drygt 40 års tid sysslat
med uppfödning av den svenska hästrasen gotlandsruss.
Idag behövs åtgärder för att bevara den krympande
russtammen.
Ett led i detta projekt är att låta den unga hingsten Öjvind från
Totamåla emigrera till Amerika. Öjvind är barnbarnsbarn till
stoet Beata, även kallad Drottningen av Totamåla. Beata är
född hos Alf i Totamåla. Hon är nu 29 år gammal, har fått
femton föl, varav åtta godkända avelssöner. Alf kände till att
man på 1950-talet tagit över gotlandsruss till Amerika. Det var
svenskättlingar som kommit på grön kvist och tyckte det var
kul att importera en svensk hästras. Det där borde kollas upp,
tänkte Alf. Dags för samarbete över Atlanten!

Projekt Vinland

Sagt och gjort! I samverkan med kusinen Sven-Olof
Rungegård Tingsryd och
Svenska Russavelsföreningens
Pernilla Jobs, drog Alf igång
Projekt Vinland. Projektet
innebär att Alf levererar sin
fina uppfödning Öjvind till
stuteriet Kokovoko i Kentucky USA.

Alf Johansson.

Där ska Öjvind förhoppningsvis bli far till många russföl, varav
tre hingstar ska återbördas till Sverige. På så sätt sker ett utbyte
av goda gener. Alla känner väl till att vikingarna kallade Amerika
för Vinland? Här kommer nu en redig liten vikingahäst över
Atlanten! Stona som väntar på honom där, är ättlingar till de
gotlandsruss som infördes till Amerika på 1950-talet.
Alf Johansson/Annika Hjalmarsson

Stoet Kokovoko Valerie med fölet Kokovoko Gunda. Resultat av Öjvinds snabba insats för russtammens bevarande. Foto: Leslie Bebensee

Öjvind emigrerar

Pernilla Jobs Svenska Russavelsföreningen berättar:
Unghingsten Öjvind (ljbr -19 e Odor 715 – Jyra 5324 e Myre
616, uppf. Alf Johansson, Långasjö) lämnade sitt hem i Malmbäck, nära Nässjö, måndagen den 18 januari. Företaget Ingstad
& Co i Malmö skötte alla researrangemangen, planering och
bokning. Öjvinds resa inleddes ombord på lastbil, med en
bensträckare i Köpenhamn, vidare till Gelissens hästhotell i
Echt, Nederländerna.
Så långt hade allt gått helt enligt ritningarna, men den 20/1
kom besked att flygbolaget med kort varsel ställt in Öjvinds
avgång som tydligen inte var tillräckligt fullbokad. Ingstads
sökte efter en annan flight medan Öjvind fick tillbringa ett
par extra dagar på hästhotellet, där han charmade personalen.
Ett par dygn försenad landade Öjvind på JFK-flygplatsen i
New York. Han transporterades därifrån till USDA:s anläggning i Newburgh, New York, för 48 timmars obligatorisk
karantän. USDA står för United States Department of Agriculture. Den sista etappen, cirka 60 mil från New York till
Kentucky, blev det åter lastbilsresa för Öjvind. Han anlände till
stuteriet Kokovoko i Corinth, Kentucky, tidigt på morgonen
den 25 januari. En vecka efter avresan var emigranten äntligen
framme i sitt nya hem.

Äntligen framme

Hans nya ägare Leslie Bebensee tog emot en pigg och glad
unghingst, i fin form trots den långa resan. Öjvind galopperade runt i rasthagen, överlycklig att få röra sig fritt ute i hage
igen. Han rullade sig vällustigt, Leslie räknade elva vändningar från höger till vänster sida, och gnuggade in rikligt med
Kentucky-jord i sin vinterpäls Leslie berömde Öjvind för att
han är väluppfostrad och lätthanterlig; fint betyg till familjen
Eskilsson. (Anm. Jo, för Alf hade faktiskt sålt sin Öjvind till en
familj Eskilsson, som ägnat sig mycket åt att hantera honom.
Nu hade Alf köpt tillbaka hästen, eftersom alla var överens
om att han var den just rätte att föra sina gener över Atlanten.)

Öjvind visar framhovarna

Öjvind med sin fina blågula grimma.

Det var meningen att Öjvind skulle gå i en egen hage, men han
kunde inte riktigt varva ner; många intryck och mycket nytt
att hålla koll på. Han fick en flickvän, Kokovoko Willow, som
hagkompis – men Öjvind hade större visioner än så.
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Leslie försökte få tag i sto och föl för att ta in dem men Valerie
levde ut sitt vildruss-arv och lät sig inte fångas. Det gick inte att
komma i närheten av stoet, men Leslie kunde driva in henne
och fölet i en mindre fålla med tillgång till en halmad ligghall.
Stofölet, som är gulbrun med skjuten stjärn och nosbläs, har
fått namnet Kokovoko Gunda. Leslie ger sina fölårgångar
namn på samma begynnelsebokstav i alfabetisk ordning; i år ska
namnen börja på G. Totalt väntas det ungefär 17 föl efter Öjvind hos Leslie i år, de flesta undan renrasiga gotlandsruss-ston.

Fortsättning följer
Öjvind visas upp hos familjen Eskilsson.

Efter drygt en vecka tog han saken i egna hovar och hoppade
helt enkelt över ett 120 cm högt staket in till stoflocken. Det blir
nog tidiga fölningar hos Kokovoko Breeding Farm nästa år…

Första fölet – tjuvstart

Mycket riktigt! På Trettondagen den 6 januari kom det första
fölet efter Öjvind. Stoet Kokovoko Valerie överraskade ägaren
Leslie Bebensee med en lite försenad julklapp: ett ulligt gulligt
vinterföl. Fölet föddes ute i flocken i snöigt vinterväder och
cirka 10 minusgrader.

Projekt Vinland har haft möte och diskuterat hur arbetet under
året ska fortskrida. Initiativtagaren Alf Johansson och några
personer till hade planerat att resa till Kentucky och titta på
fölen under våren, men på grund av smittläget blev det inte
så. Förhoppningsvis kan det bli resa av i september i stället,
vilket har fördelen att alla stona bör ha fölat då – även de äldre
stona som tog sig senare.
Projekt Vinland kommer framöver att vara närvarande i sociala medier samt på en hemsida. Håll utkik för information på
Facebook och Instagram om hur du kan följa den stora kraftsamlingen i höst: att hämta hem några USA-födda hingstföl
till Sverige.
Pernilla Jobs
Svenska Russavelsföreningen

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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Återvändare från Kanada

Carl Sandqvist story
Carl Artur Teander Sandqvist, min far, vår morfar, emigrerade till Kanada 1922/1923.
Carl var född 6 augusti 1899 i ett litet soldattorp i Råamåla, som
hette Sandhem. Torpet hade ett rum och ett kök. De var tio
syskon, men alla var inte hemma samtidigt. Det var trångt, så
de fick ligga fyra i varje säng, så de låg och sparkade varandra
på näsan. Till hushållet fanns två kor, som barnen fick hjälpa
till att fora. Under skoltiden hjälpte Carl till på en bondgård i
Strängsmåla. Där tjänade han 25 öre om dagen.
Tankarna om emigration kom redan vid första världskriget,
men då fanns inga pengar till att resa över. 1922 kom släkt från
Kanada till grannarna. Detta gav ny inspiration till att emigrera.
De lovade arbete, när Carl kom över, så han lånade pengar av
sina syskon till biljetten.
Carl fick skriva till Kungen för att få löfte om att åka ut ur landet. När detta var klart, var det bara till att köpa biljett. Biljetten
kostade 600 kronor. Med en liten väska med två skjortor och
ett par byxor bar det av.

Carl Sandqvist lägger räls.

Carl provade en liten period att jobba som skogshuggare, men
det var för dåligt betalt. Han återgick därför till att lägga räls.
Arbetarna bodde i små oisolerade hus, så vintrarna var kalla.

De var arton personer som steg på vid stationen i Emmaboda,
för att åka till Göteborg. I Göteborg klev de på båten, som
hette Saga. Det var en stor båt som ägdes av CPR (Canadian
Pacific Railroad), det var bolaget som sedan erbjöd jobb i Kanada. Båten stannade i Frankrike för att ta med fler resenärer.
De franska resenärerna fick ros ut till båten, eftersom den var
för stor för att gå in i hamnen. Sedan gick färden vidare över
till England (South Hampton), där resan gick genom England
till kusten, där sista resan över Atlanten påbörjades. Resan
påbörjades i väldig sjögång, så Carl var sjösjuk i fem dagar av
de åtta dagar som resan över Atlanten tog.
Väl framme i Kanada fick de gå igenom flera kontroller. Hälsokontrollen visade att Carl hade ärr på hornhinnan, som han
fått när han högg sten med sin far. Men detta stoppade honom
inte, så han kom in i landet. Därefter fick de transport till de
olika platser som de skulle börja jobba på. Carl blev avsläppt
i Golden. Där började han arbeta vid järnvägen. Det var 300
arbetare där som jobbade i olika lag. Till en början arbetade
de tio timmar om dagen, senare blev det åtta. Carl gick med i
ett fackförbund som gav fri sjukvård. Lönen började med 30
cent i timmen, men den ökade efter hand. Han fick betala 5
dollar om året i skatt.

Stationen i Beavermouth.

Rallarlaget tar en paus.

De fick sköta matlagningen själva. Under vintrarna var det
lättare att förvara maten, som då grävdes ner och höll sig bra.
Men under somrarna fick de ofta ta tåget in till Golden för att
handla. Tåg fick de åka gratis.

Ånglok NR 5768. Carl är tvåa från höger i
främsta raden.
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Carl var med om att bygga järnvägen mellan östra och västra
Kanada, vid Stilla Havet, ungefär vid Vancouver. Under de åren
han var över, sparade han sina pengar i en bank i New York,
som sedan flyttade över pengarna till en bank i Växjö. Ibland
sände han hem en slant.
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Hösten 1930 bestämde sig Carl för att åka hem. De skulle då
få resa med en ny båt, som hette Kungsholm. Vid jul 1939 åkte
Carl från New York hem till Sverige. Detta var en mycket fin
resa utan sjögång.
Väl hemma köpte Carl, sommaren 1931, gården i Mundekulla
för 16 000 kronor. Pengarna han sparat räckte inte, så han fick
låna till mellanskillnaden. Detta blev Carls nya paradis! Gården
i Mundekulla har sedan gått i arv till dottern Siv, med maken
Sune, och därefter till barnbarnet Monika med sambon Håkan,
som idag bor i Mundekulla.
Vi som hört om Carls underbara resa över till Kanada, vet att
detta var något han aldrig ångrade att han gjorde.
Dottern Siv med barnbarnen Monica och Annica
Foto Carl Sandqvists album

Hemresan gick med Kungsholm i vackert väder.

Emigration till Seattle USA

Annica berättar

Min morfar Carl Sandqvist från Mundekulla emigrerade
till Kanada där han bodde och jobbade i sju år. Han var
en av de få som återvände till Sverige och gifte sig.
Så småningom föddes min mamma Siv Fransson (f. Sandqvist)
1935. Min mamma gifte sig med min pappa Sune Fransson
ifrån Strängsmåla, dom bodde då i Emmaboda. Jag och min
storasyster Monica brukade vara i Mundekulla under somrarna,
när vi var små. Jag glömmer aldrig alla historier som morfar
berättade om tiden i Kanada. Om när han åt igelkottssoppa,
björnar som försökte ta sig in i huset och alla olika nationaliteter
som han jobbade med. Alla hans historier var så spännande
och jag visste redan då att jag ville åka över någon gång i mitt
liv för att se själv.
Jag utvandrade till USA 1983 och bor nu i Seattle, USA. Jag
har bott här i 38 år! Dale, min make, och jag gifte oss den 8
oktober 1983 efter att jag hade åkt tillbaka till USA. Livet här
var lite konfunderande till att börja med. Första gången jag
gick och handlade mat i en affär, tog det mig minst 2 timmar,
för mycket av maten var helt ny för mig. Jag hade svårt ibland
och förstå ”slangspråket” här. En gång så skulle jag åka buss in
till Seattle och någon sa ”don’t get in a pickle”. Pickle betyder
inlagd gurka på engelska och jag kunde inte förstå vad det
hade och göra med att åka buss. Till slut fick jag reda på att
det betyder att man inte ska få problem med något man ska
göra. Jag kan tänka mig att dom som utvandrade för många
år sen hade liknande problem.
1987 så föddes vår dotter Monica. Jag gav henne samma namn
som min storasyster, för jag har alltid sett upp till henne i hela
mitt liv. 1990 föddes Christopher och 1994 föddes Carl som vi
namngav efter min morfar. Jag slutade att jobba efter att Carl
föddes. Här får man bara 3 månaders mamma ledigt och det
var alldeles för kort tid tyckte jag. Livet var både härligt och
hektiskt när barnen var små.

Jag och min son Carl.

När barnen blev lite äldre så började de att deltaga i olika sporter. Ibland hade alla tre olika matcher på olika ställen. Dale och
jag hade behövt en tredje förälder under den tiden! Skoltiden
här är lite annorlunda mot Sverige. Man slutar högstadiet när
man är 18 år. Livet springer på snabbt och i augusti 2012 så
började Carl studera på Washington State University. Han var
den siste till och flytta hemifrån och helt plötsligt så var det bara
jag och Dale som bodde i huset. Det kallas ”empty nesters” här.

Utsikt från vår trädgård.
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Livet har upp och nedgångar. Jag tänker många gånger på
dom som emigrerade hit i slutet på 1800-talet och i början på
1900-talet. För mig var det relativt lätt och flytta hit. Jag visste
att jag kunde hoppa på ett flyg och åka hem om jag ville och
det tog inte så lång tid. För dom tidigare emigranterna så tog
det mycket längre tid. Min morfar tog tre månaders semester
när han åkte hem till Sverige. Hans planer var en månad till och
resa hem, en månad till och vara hemma och en månad till och
åka tillbaka till Kanadas västkust. Han använde aldrig återresan
i och med att han träffade min mormor Agnes och gifte sig.

Min familj taget år ca 2002.

Mitt liv här har både varit härligt och tragiskt. Den 3 augusti
2015 så dog vår käre son Christopher. Han var 25 år gammal.
Jag har aldrig känt en sådan smärta som när han gick bort. Jag
vet att andra föräldrar, som har förlorat ett barn, vet hur det
känns. Jag saknar honom varje dag.
Vår dotter Monica bor i
Vancouver och är sambo
med Matt (Matthew).
Dom har ett barn, mitt
kära barnbarn Evan,
och jag ska bli mormor
igen i mitten på maj, då
Monica ska föda en liten
flicka. Carl tog doktorsexamen i maskinteknik
förra sommaren och
jobbar nu i Boston. Han
jobbar på ett projekt för
NASA (USA:s rymdorganisation) och MIT
(Massachusetts Institute of Technology).
Projektet har med grön
energi att göra, men det
är så avancerat att vi har
svårt och förstå vad han
gör, när han försöker att
förklara det för oss!

Rådjur i vår trädgård.

Jag känner fortfarande att jag
står med ett ben
i Amerika och ett
ben i Sverige. Varje
gång som jag har
rest över till Sverige så tar det bara
ett par dagar tills
det känns som om
jag aldrig hade åkt
ifrån Emmaboda
och Mundekulla.
Jag är så glad att
min storasyster med
hennes sambo Håkan Stenqvist har
tagit över gården i
Mundekulla.

Min systerson Dan Stenqvist (Dannes Bygg) bor fortfarande i Emmaboda med sin familj så det känns som ”hemma”
fortfarande när jag kommer. Mamma bor på Bjurbäcksgården
och hon stortrivs där. Jag känner mig som om jag är både
amerikan och svensk, även att jag har bott här längre än jag
bodde i Sverige. Jag har lärt mig att man måste ta vara på de
goda stunderna för man vet aldrig när en tragedi kan slå till,
var man än bor i världen.

Vår dotter Monica med sambo Matt
och deras son Evan ute på en vandring.

Den första gången mamma och
pappa åkte hit var
1985. Vi körde då
upp till Kanada
för att se var morfar hade varit under den tiden han
bodde där. Mamma tog många kort
och kunde sen visa
morfar hur det
såg ut och hur det
hade förändrats.

Mamma och pappa i Mundekulla färdiga till
och resa över till mig första gången 1985.

Det gav oss alla glädje att han fick se dom korten innan han
gick bort. Jag kunde aldrig tänka mig att morfars berättelser
skulle leda till att jag flyttade hit till Seattle. Man vet aldrig vad
som ligger runt knuten och att drömmar kan leda till verklighet.
Text och foto Annica Bunge (f. Fransson)
Min son Carl och min make Dale.
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Hemma hos

Monica och Håkan i
Mundekulla
Uppe på backen i Mundekulla ligger ett rött hus med vita
knutar och veranda, nymålade uthus med blå dörrar, rött
spjälstaket med mörkblå grindar, höns och tupp i hönsgården och en vänlig labrador, som hälsar välkommen.
Här bor Monica Fransson och Håkan Stenqvist. Dagen
till ära är Monicas mamma Siv på besök i sitt gamla hem.
Det bådar gott. Nu ska vi få en pratstund om gammalt
och nytt. Mamma Siv har vuxit upp på gården. Ja, just den
här gården som hennes pappa Carl köpte när han kommit
hem från Kanada 1930. Här har Siv och hennes bror Börje
vuxit upp. Siv har många minnen från barndomen och
livet i Mundekulla.

Pappa Carl

– Hur var din pappa Carl? frågar jag. – Han var världens
goaste människa. Han var inte ovän med någon eller pratade
illa om någon. Han var omtänksam och snäll. Han var stolt
över att ha varit i Kanada och tjänat pengar till en gård. Han
hade kontakt med sina arbetskamrater från järnvägsbyggena
i Kanada. De kom på besök ibland. Det var roligt att, som
litet barn, sitta och lyssna när de pratade. De pratade svenska,
men alla ortsnamn uttalades på amerikanska. Siv var lillasyster.
Hon hade mycket spring i benen. Mor och far fick anlita en
”barnpiga” som hette Ida. – Ja´ ska si te´ na, sa Ida, när Siv
lämnades hos henne på Eneholm. Hos Ida fick Siv uppleva
spännande saker. Som när hon blev bjuden på sitt livs första
tomater. Ida hade odlat dem själv av frön, som hon troligtvis
haft med sig från Amerika. Siv satt i Idas knä och doppade
tomaterna i socker och åt. En annan gång tog Ida med Siv ut i
snön och skrapade bort snötäcket på ett ställe. Och därunder
fanns vita blommor – julrosor!

Berättelsen om Ida

Ida hade en märklig levnadshistoria. Som ung hade hon haft
en fästman som hette Törnkvist. Fästmannen emigrerade till
Amerika. Efter en tid skickade han pengar till Ida, så att hon
skulle kunna komma efter. I Amerika skulle de gifta sig. Men
på båtresan över Atlanten stötte Ida ihop med en sockenbo,

Siv, Håkan och Monica gläntar på locket till Carls amerikakoffert.
Foto Annika Hjalmarsson

Frans August. Det blev superi och övergrepp och efter den
händelsen insåg Ida att hon måste gifta sig med våldsverkaren
i stället. Så blev det och det blev ett olyckligt äktenskap. De två
återvände med sin familj till Sverige och köpte gård i Mundekulla (numera Peter Fredriksens). – De grälade jämt, berättar
Siv. Men så dog Frans August och då var det en som skrev till
Törnkvist, att nu är Ida ledig! Och Törnkvist reste hem och blev
varmt mottagen av Ida, som då flyttat till Eneholm. Prästen
gjorde sig besvär att komma dit och förmana dem. Det gick
inte an att leva samman ogifta! – Då flyttar jag väl in i salen,
sa Törnkvist. Men senare gifte de sig i alla fall.
En liten koll i församlingsböckerna bekräftar Sivs berättelse.
Ida var född 1866 i Pellamåla, Frans August 1860 i Kvarnaryd.
Frans August dog 1934 och strax därefter dök Törnkvist upp
och han och Ida gifte sig 1936. Då var Siv ett år gammal och
Ida blev en älskad ”barnpiga” åt henne.

Sammanträffande

När Siv berättar denna mustiga historia om sin ”barnpiga” blir
jag helt förbluffad. Detta är nämligen exakt den berättelse som
Elisabeth Bergstrand-Poulsen återger i sin roman ”Hustru”,
fast med andra namn. Romanen kom ut 1951 och är Elisabeths
sista litterära verk. I romanen heter kvinnan Hanna och männen Martin och Anders Johan. Kanske är det lite typiskt för
Elisabeth, att hon snappar upp en berättelse från hembygden
Långasjö och bygger upp en hel roman kring den. Samtidigt
kan hon väva in tankar om ont och gott, kvinnligt och manligt,
kärlek, liv och död. Läs boken! Den finns att låna på biblioteket.

Kriget

Huvudbyggnaden på Mundekulla 1:2. Välrenoverad bredbyggning från
1870.
Foto Annika Hjalmarsson

Kriget kom också till Mundekulla. På sätt och vis. Carl blev
inkallad just över jul. Siv var inte så gammal. Och det bar sig
inte bättre än att både mor Agnes och storebror Börje och Siv
blev sjuka i halsfluss. Carl hade behövts hemma. Han gjorde
ett tappert försök och gick till kompanichefen, för att be om
ledigt för att vårda sin sjuka familj. – Om du kommer hit å
visar dödsannonsen – då möjligen! var svaret han fick. Det blev
mormor från Råamåla som kom i stället. Eftersom man ännu
inte hade telefon, fick postbäraren gå med bud.
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Under kriget byttes det lärare hela tiden i Harebo skola, där Siv
gick. En gång kom en ”tant”. Hon skulle ta med alla barnen på
bio i Ordenshuset i Strängsmåla. Det var ”Barnen från Frostmofjället”. Man cyklade i en lång karavan, men ”tanten” var så
försiktig och ville stiga av så fort vägen sluttade lite, så det tog
lång tid att ta sig till Ordenshuset. – Nu kommer Ha´boba´nen!
hördes ropen från Ordenshuset. Då hade halva filmen gått.

En vattenläcka i Mundekulla skyndade på renovering av huset,
samtidigt bestämde sig Monica och Håkan för att flytta dit. Ett
beslut de inte ångrat.

Siv har alltid varit dansglad och Bygget inbjöd ofta till danskvällar. Hon minns när hon dansade slut på ett par skor på tre
veckor. Nya skor, som hon fått av pappa Carl! Uppslitna på tre
veckor! Hon var allt lite rädd för vad pappa skulle säga. – Ja du
Sivan lilla, då har du haft det roligt! var pappas kommentar. Till
saken hör att skorna var av cellulosa – kristidsskor!
Hönorna på ladugårdsbacken.

Foto Monica Fransson

Det var en fullträff att flytta till Mundekulla. Huset, en bredbyggning från 1870, har renoverats pietetsfullt. Förutom den
hemtrevliga verandan finns nu en rejäl altan. Ekonomibyggnaderna bildar en kringbyggnad runt gårdsplanen. Allt är
renoverat och nymålat. Så har man också expertis i familjen
– Dannes Bygg ägs av sonen.

Siv Fransson i sitt gamla hem.

Foto Monica Fransson

Det lyser om Siv, när hon berättar om sin uppväxt i Mundekulla. – Det var bättre förr! säger hon. Men tillägger snabbt:
– Jag har det så bra nu också i min lägenhet på Bjurbäcksgatan
i Emmaboda. Och jag är så lycklig att Monica och Håkan har
tagit hand om gården.”

Monica och Håkan

Monica är nu tredje generationen på gården i Mundekulla.
Köpet stod klart 2010, Siv och hennes Sune bodde kvar som
hyresgäster, i sju år. 2017 flyttade de till Bjurbäcksgatan och
då blev det dags för Monica och Håkan att bestämma hur de
ville ha det; flytta till Mundekulla eller bo kvar i Emmaboda?

En småländsk idyll.

Foto Monica Fransson

En riktig högvinst!

– Det var en riktig högvinst att flytta hit! säger Monica. Här
är lugnt och skönt. Vi kan odla potatis och ha höns. I nästa
vecka ska vi hämta en liten hundvalp! Monica är engagerad i
Brukshundsklubben och har stort intresse för hundar. Den nya
valpen ska lära sig apportering. Håkan är inte sysslolös, fast han
gått i pension. Han jobbar i skogen mest varje dag och det är
mycket annat att sköta på en gård. Ibland rycker han in och
hjälper sonen Dan på något bygge. Monica jobbar fortfarande
i äldreomsorgen, men pensionen närmar sig.
Vi avslutar med att ta en titt på Carls amerikakoffert. I den
finns två välmatade flaskor med orostade kaffebönor från JG
Johanssons affär på Holmsberg från 1947. Kan vara bra att
ha i framtiden.
Jag tackar så hjärtligt för denna oförglömliga eftermiddag i
april 2022.

Monica och Håkan med hunden Woodii. Foto Monicas arkiv

Annika Hjalmarsson
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En smålänning att
minnas
Axel Bergstrand föddes i Långasjö den 19 mars 1894 som
son till folkskolläraren och kantorn Peter (Per) Magnus
Bergstrand och Anna Hammargren, båda med småländska rötter. Han växte upp som näst yngst bland fem
syskon. Systern Elisabeth blev författare och konstnär
och hennes verk var på sin tid kända över hela landet.
Axel tog studenten i Växjö och efter studier i Lund blev han
så småningom provinsialläkare med placering bl.a. i Gränna,
Söderåkra och Växjö. 1948 utnämndes han till förste provinsialläkare i Kronobergs län med uppgift att ha tillsyn över den
landstingsledda sjukvården i länet. Han var en utomordentligt
skicklig läkare varom många gamla patienter även långt senare
kunde vittna. Han avled, 93 år gammal, den 10 maj 1987 och
har sin grav i Långasjö.
Axel Bergstrand.

I Söderåkra utvecklade han den där befintliga sjukstugan på ett
sätt som väckte avund från somliga av kollegorna vid Kalmar
lasarett. Storhetsvansinne tyckte de. Han tog initiativ till bildandet av ett hembygdsgille och var aktiv även i många andra
sammanhang, även i lokalpolitiken. Den var mycket hetsig mot
slutet av 20-talet och det gällde särskilt frågan om var den nya
riksvägen längs Kalmarsund skulle dras, ett tvisteämne som
inte har förlorat sin aktualitet ens i vår tid.
I Växjö bildade han S:t Sigfrid Gille och Växjöstudenternas
förbund, för att bara nämna några livskraftiga initiativ där han
tog aktiv del. I en lång rad inlägg i Smålandsposten tog han
ställning i olika frågor, kvinnoprästfrågan och mycket mera.
Den ohämmade trädfällningen längs gatorna i såväl Växjö
som Långasjö kritiserade han starkt, och den nya länsindelningen som gjorde att Långasjö flyttades till Kalmar län var
han upprörd över.
Axel hade en mycket vacker tenorröst och funderade en tid i
ungdomen på att bli operasångare. Så blev det inte, men han
framträdde ofta som solist vid konserter. I Lunds Studentsång-

förening var han en uppskattad förstetenor. Han sjöng gärna,
men också starkt, tyckte många.
Axels liv blev långt, fyllt av arbete och olika uppdrag, men
också av hans egna intressen, särskilt inom det breda området
kulturhistoria. Mot den bakgrunden och för den forskning
han utfört kring Växjö lasaretts historia utsågs han 1963 till
medicine hedersdoktor vid Lunds universitet.
Forskning i den egna släktens historia upptog mycket av hans
tid under senare år. Fadern, Långasjökantorn Per Bergstrand,
hade varit fåordig om sin bakgrund och det fanns vita fläckar
också i moderns släkthistoria.
Farfadern hette Johan Månsson och denne hade en mörk oktobernatt 1872 flytt från hemmet i Högahult och försvunnit
till Amerika. Det dröjde många år innan han hörde av sig till
barnen i Sverige.
Genom en tillfällighet öppnade sig en dag ett fönster ut till de
delar av släkten som emigrerat till Amerika men som därefter
försvunnit utom synhåll. En rad Amerikabrev kom fram i
ljuset efter moderns död 1946 och dessutom, långt senare,
kontakter med nu levande släktingar i svenskbygderna. Plötsligt
blev släkten dubbelt så stor och det roade Axel att ta del av
deras historia. Bilden av hans farfar fick ett nytt och förändrat innehåll, likaså insikten om att sammanhållningen mellan
smålänningarna hade tagit sig så starkt uttryck i bosättningen
nära varandra i det nya landet. Gemenskapen från det gamla
landet kunde fortsätta.
Axel glömde aldrig sitt ursprung från Småland, och särskilt från
Kronobergs län. Uttrycket ”det mörka Småland” ogillade han.
Småland var ljust! Detta var en positiv grundton i hans många
lokala initiativ och inlägg. Den inpräntade han också i sina barn.

Axel i sitt labb.

Finn Bergstrand
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Terrorist eller turist?
Det var 1994. Efter den långa resan över Atlanten landade
vi på John F. Kennedy-flygplatsen i New York, sonen Andreas och jag. Vid den obligatoriska säkerhetskontrollen
blev vi förda åt sidan.
– Vi vill kolla ert bagage! Ni försöker föra in något otillåtet!
Hjärtat började banka. Vi var misstänkta för något olagligt.
Jag hade något som liknade en bomb i resväskan. Vad skulle
nu hända? Var vi inte välkomna?
Vi skulle besöka Oskar, som var kantor i Svenska kyrkan i New
York och hans hustru, som var husmor. Sonhustrun fyllde år
och hade önskat sig en Sture-ost. Varken hon eller jag visste
att det var förbjudet att föra in mejeriprodukter från Sverige
till USA. Osten fanns i min resväska och jag hade ärligt och
ovetande deklarerat den i ett formulär före landningen.
Men vem skulle äta upp den osten? Tulltjänstemännen i New
York eller min sonhustru? Efter förklaringar om det goda
syftet med den goda osten fick nåd gå före rätt. Osten fick
inresetillstånd. Till vår lättnad och till glädje för sonhustrun.
Det blev sedan en trevlig och händelserik vecka. New York
visade sig vara en överraskande trevlig stad. Hela världen representerad på en liten del av jordens yta. Under några dagar
kunde jag delta i tre olika gudstjänster, i en synagoga, i en
karismatisk kyrka i Harlem och i en extremt högkyrklig församling på Manhattan. Till de stora upplevelserna hörde också
besöket i FN-högkvarteret, inte långt från Svenska kyrkan.
Tvillingtornen på södra Manhattan reste sig fortfarande 500
meter upp i skyn och hissen tog oss raketsnabbt till toppen.
Detta var precis ett år efter det misslyckade sprängattentatet i
det norra tornets källare. Sju år senare inträffade den förfärliga
katastrofen den 11 september 2001, då båda tornen raserades.
Efter den dagen blev det ännu svårare att passera säkerhetskontrollen med en Sture-ost i bagaget.

Svenska Kyrkan i New York, en oas i storstadsvimlet.

De svenska sjömanskyrkorna runt om i världen förändrade
inriktning 1976 och bytte namn till Svenska kyrkan i utlandet
(SKUT). Idag är medlemmarna i dessa församlingar huvudsakligen svenskar som under längre eller kortare tid bor utomlands,
till exempel studenter, au pair, diplomater och korrespondenter,
men också turister och tillfälliga besökare. I regel firas gudstjänst varje söndag. Svenska kyrkan i New York har dessutom
vardagsöppet med café och bibliotek. Det har blivit en populär
mötesplats för svenskar i New York och ibland en tillflykt för
någon som råkat illa ut och behöver hjälp.
Efter att ha bedrivit sin verksamhet under hundra år från diverse platser i New York, köptes år 1978 Talcott Building på
5 East 48th Street. På 1990-talet hade kyrkan en stor kör, som
bland annat exporterade svenskt luciafirande med TV-sändning. Många passar på att gifta sig i Svenska kyrkan när de är
i New York.
Sölve Hjalmarsson

Sölve Hjalmarsson

    

 

Personalen i Svenska Kyrkan i New York 1992.

Svenska kyrkan i New York är en av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Många utlandsförsamlingar startade som
sjömanskyrkor. Så började det också i New York när Evangeliska Fosterlandsstiftelsen började hålla gudstjänster för sjömän
Första söndagen i Advent 1873.
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Krönika

Jag tänkte tipsa om några faktaböcker som handlar om
den svenska emigrationen till Amerika, framför allt för
vuxna läsare men även för barn.
Torsten Bengtsson är en välkänd författare för barn och unga.
Han skriver både fakta och skönlitteratur och hans specialitet
är lättlästa böcker. I serien Aha, nu fattar jag! har han tidigare
skrivit om olika historiska epoker, rymden, dinosaurier m.m.
Den senaste boken kom ut i början av året och heter Utvandringen. De här faktaböckerna innehåller också ett fiktivt inslag,
och i nyssnämnda bok berättar de påhittade barnen Sven och
Svea om när de utvandrade från Småland till Amerika.
Agenter, propaganda & motståndsrörelse. Faktorer som
påverkade Amerikaemigrationen heter Eva Erikssons
bok från 2017. Den beskriver
orsakerna till emigrationen och
hur en “emigrationsindustri”
byggdes upp. Denna bestod
bl.a. av olika slags emigrantvärvare. Jag tyckte att det var
särskilt intressant att läsa om
den senare delen av perioden då många svenskar utvandrade.

Jan F:s
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411 361 95 Långasjö
Tel. 070-269 08 26
Vi utför alla sorters grävningsarbeten

Det dröjde länge innan de svenska myndigheterna gjorde
någonting åt det faktum att fler och fler lämnade Sverige. I
början av 1900-talet gjordes en emigrations-utredning och
det bildades en nationalförening mot utvandring. Men det var
alldeles för sent för att det skulle bli någon betydande påverkan
på utvandringen enligt författaren. Boken innehåller bilder på
broschyrer, affischer och liknande material som var i omlopp
under den här tiden.
Eva Eriksson har även skrivit
Käre broder Edvard som
grundar sig på breven mellan
bröderna Edvard och August
Olsson från Åmål. De skildes
åt 1893 då August emigrerade
till USA. Boken är från 2015.
Samma år utgavs Ulf Beijboms
bok Mobergs utvandrarbygd
och Amerikas Småland, en
reviderad utgåva av Vilhelm
Moberg och utvandrarbygden från 1991.
Marie Hinderyd
Långasjö bibliotek, 0471–249214

Välkomna till Klasatorpet i Långasjö!

Ett rofyllt besöksmål i genuin torpmiljö. Detta var inspelningsplatsen för Vilhelm Mobergs Utvandrarna. Allt bevarat
i original, med örtagård, husdjur på plats, presentbod m.m.
Öppet 26/6 – 21/8
Alla dagar kl. 10.00 – 17.00

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och
ved.

Grupper kan även beställa kaffe

Vi tar även emot asfalt och överskottsmassor för
krossning på Östra Industriområdet i Lindås.

Du är även välkommen till natur och kulturupplevelse vid
Långasjön, Kyrkan, Guldgrävarstugan, Kyrkstallarna, Vandrarhem och Café. Välkomna!

Mobiltel:
Ann 073-027 83 29 Kim 073-081 14 47
Tom 070-647 91 78

Långasjö Sockens Hembygdsförening
Telefon: 070-364 44 82
www.langasjo-hembygdsforening.se
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Återvändarna från backstugan Högalund
1862 flyttar Karl Magnus Karlsson och hustrun Ingrid Maria Petersdotter in i backstugan Högalund i Bredalycke.
Vid flytten har de med sig sina två barn Johan August och
Hilda Sofia. I Högalund föds 1865 Frans Aldo. Han är
tvilling, men tvillingbrodern Aldo dör vid födseln. Prästen
antecknar att han nöddöps och att han dog efter en halv
timma. 1870 föds parets sista barn, sonen Lorentz.
Karl Magnus betecknas som utfattig. Hans yrke anges vara
handsågare. Han har förmodligen varit sysselsatt i bygden vid
husbyggen.
När han dör efter 10 år på Högalund 1872 vid blott 46 års ålder
lämnar han änkan och de fyra barnen att klara sig själva. Ett i sig
inte helt ovanligt levnadsöde för bondesamhällets underklass.
Emigrationen till Nordamerika kommer dock att bli familjens
räddning i den svåra situationen. Den ene efter den andre av
pojkarna försvinner och änkan och dottern blir ensamma kvar.
Johan August utvandrar 1882. Efter ett besök hemma 1888 får
han med sig bägge bröderna Frans Aldo och Lorentz. Frans
Aldo hade emigrerat redan 1884 och var hemma på besök
innan han reste tillbaka i brödernas sällskap.
De tre bröderna historia skildras i En Smålandssocken emigrerar (1967) utgiven av Långasjö emigrantcirkel.
Pojkarnas emigration är ett mycket talande exempel på vilken
betydelse återvändarna fick för att förbättra sin familjs ekonomiska ställning och men också för hela bygdens utveckling.
Det mest tydliga exemplet på det senare är naturligtvis Alfred
Geijer i Långasjö. Den rörelse han startade vid hemkomsten
1901 och dess betydelse idag är välbekant.
Vi skall i korthet återge bröderna Karlssons historia, som den
framställs i Emigrantboken.

Johan August Karlsson (1859–1931)

När Johan August emigrerar 1882 följer han det gängse mönstret. De första emigranterna var vanligtvis hemmansägare eller
deras söner och döttrar. Den fattige backstugsittarens son var
tvungen att först arbeta för att tjäna ihop till biljetten. Som
sjuttonåring får han anställning vid ett glasbruk i Ekeberga.
Efter sex års arbete har han tjänat ihop till biljetten till Amerika.
Som så många andra i bygden får han anställning vid järnvägen
i Kanada.
1888 är han hemma på besök och tar med sig sin bägge bröder
tillbaka. Med på resan var också hans blivande maka Eliana
Elisa Svensdotter från Mundekulla. De gifte sig i Amerika och
fick fyra barn.
1892 återvänder han och familjen. 1893 köper han Kråkesjö
säteri för de pengar han tjänat vid järnvägen i Kanada. Det
är inte bekant hur stor köpeskillingen var men måste vida ha
överstigit priset på ett hemman i socknen. Det är om Kråkesjö
säteri, som Karl Oscars lillebror Robert drömmer om att kunna
köpa vid hemkomsten. Kanske har Vilhelm Moberg hört talas
om Johan Augusts köp.
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Efter 13 år i Kråkesjö köper Johan August 1905 gården Råamåla 1:2+1:3. Berättelsen om Johan August avslutas med "..och
så hade backstugusittarpojken till slut blivit bonde i Långasjö."
En dröm hade gått uppfyllelse.
Efter 17 år 1923 lämnar han gården i Råamåla och flyttar till
lägenheten Ängaholm i samma by, där han dör 1931.

Frans Aldo Karlsson (1865–1926)

Mellanbrodern Frans Aldos historia liknar i mångt och mycket
storebroderns. Emigrantboken är mera utförlig om hans tid
i British Columbia i Kanada. Han började vid järnvägen och
avancerade till förman. Hans tid i Kanada blev något kortare
än broderns – från 1884 till 1896. Vi nämnde ovan att han
vid ett återbesök hemma 1888 gjorde sällskap med storebror
och lillebror tillbaka. Inte nog med det, liksom brodern tog
han med sig sin blivande hustru på resan. Hon var syster till
Johan August hustru – Anna Kajsa Svensdotter. På så sätt blev
bröderna också svågrar. När paret 1896 återvände för gott
med sina i Kanada födda barn, kunde han köpa Bredalycke
Södergård 2:2 för 10 000 kr. Han hade före emigrationen gjort
dagsverken på gården som ägdes av Johannes Sällberg.
Denne hade fattat tycke för pojken och mer eller mindre
lovat att han skulle få köpa gården när han kom hem. Så blev
också fallet, och familjen utökades alltså med ytterligare en
hemmansägare.
Kanske blev tiden som hemmansägare inte riktigt vad han tänkt
sig. Avkastningen från gården motsvarade inte det välavlönade
arbete han lämnat på andra sidan Atlanten.
Han återvände och skickade hem pengar till familjens försörjning.
1902 flyttade han hem för gott. Då hade han korsat Atlanten
8 gånger. Kanske ett inofficiellt rekord?
Så levde han på gården med familjen fram till 1920, då han
överlät den till dottern Maria. Han dog 1926.

Lorentz Karlsson (1870-?)

Den yngste broderns öde avviker något från de äldre brödernas.
Men i likhet med dessa fick han arbete vid järnvägen och också
han avancerade till förman. 1909 återvände han till Sverige och
bosatte sig med hustru och en dotter i Långasjö Backegård.
1916 flyttade familjen till Bondeskog, men redan efter några
månader blev längtan tillbaka till Kanada för stark. Mitt under
brinnande världskrig och det oinskränkta ubåtskriget återvände
familjen till Golden, som var säte för många svenskättlingar.
Familjen återvände aldrig till Sverige. Det finns ingen uppgift
om när den tredje backstugesittarpojken dog. Hans hustru
Eva Mathilda Eliasdotter från Sibbahult dog så sent som 1956.
Det var när den blivande maken var hemma på besök 1900,
som hon följde med på resan till Kanada. Lorentz lär ha stått
för fiolerna. "Det gjorde han förmodligen gärna, eftersom de
var fästfolk och gifte sig kort efter ankomsten till Amerika."
Skogsarkeologerna i Långasjö
Lars Bengtsson
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En flateka tar form
När en nybyggd flateka började ta form, tänkte jag att
det kunde vara intressant för Träskoposten.
Mitt namn är Kjell Alm, jag bor i Belganet och har sommarhus
i Kuggeboda. Flera somrar tillbringade jag i Trollamåla hos
min kusin Thomas Alm i min tidiga ungdom. Nu bor Thomas
i Ekeboryd.
Mina föräldrar, Birger och Ingrid Alm, tillbringade många
fiskedagar med mig och min bror i sjön Törn. Och vid alla
fisketävlingar som vi var med på under 60- och 70-talet.
Tillsammans med sin granne Bosse Millevik i Kuggeboda
bestämde vi oss för att bygga en flateka. Bosse hade byggt
några båtar för havet men ingen flateka. Vi utgick från Martin
Svenssons båt i Trollamåla och ett vrak i Ekeboryd för att ta
fram en ritning.

Bo Millevik i garaget i Kuggeboda – halvvägs till sjösättning.
Foto Kjell Alm

Båten fick ett sjödop i sjön Törn vid Ekeboryds brygga. Där
döptes den till Ester efter den blivande ägaren Ester, 3 år som
är min svågers barnbarn.
Båten är byggd av plank, spik, tjära och linolja. Båtvirket kommer från Esters föräldragård. De skulle ha blivit golvbräder.
Årorna fanns hos Marcus Svensson i Trollamåla i en lada, med
beslag. Tack Marcus.
Det tar ca 100 timmar att bygga en flateka jämfört med en
Blekinge eka som tar 500–1000 timmar.
Flatekan är bra när det är grunda sjöar, lätt att lägga i och ta
upp vid strandkanten, lätt att stiga i och ur.

Samling kring båten i Ekeboryds hamn.

Foto Jan-Erik Fransson

När båten inte används ligger den bäst i vattnet för då håller
den sig tät. Båten ska inte ligga på jord eller gräs för då kan
jordbakterierna få fäste och påbörja en förruttnelseprocess.
Ekan ska sjösättas i Belganet första metardagen.
Kjell Alm

Börje Svensson,Kjell Alm, Martin Svensson och Bo Millevik .
Foto Jan-Erik Fransson

Ester med båtskopan i hamn.

Foto Esters pappa

Jan-Erik Fransson tar en tur med båten.
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Tankens kraft över kropp
och teknik
Att tillvaron är skör erfar vi alla förr eller senare i livet.
Olyckor, sjukdomar och död. Förlusten av ett arbete. En
älskad livskamrat. Tvånget att fly från sitt hem och land.
Orsakerna är lika många som våra sätt att hantera de
förändringar vi råkar ut för. Det är detta sistnämnda jag
tänker på i rubriken Tankens kraft över kropp och teknik.
För sju år sedan råkade Tonney Forsberg på Kyrkvägen i
Långasjö ut för en dramatisk olycka, där han förlorade sin
vänstra arm. Vägen tillbaka har handlat om en fantastisk
resa i teknikens värld. Men också om värdet av en positiv
grundsyn och mental styrka.

Olyckan

”Sommaren 2015 arbetar jag som reparatör på Industriservice
i Emmaboda”, berättar Tonney. ”En helt vanlig dag kör vi ut
till ett företag i närheten för att laga en trasig lucka på en pelletsblandare. Men när jag befinner mig inne i maskinen råkar
min arbetskollega trycka på fel knapp. Avskraparen som håller
väggarna rena börjar snurra och innan jag hinner ut hyvlas min
vänstra arm av så att bara benpiporna sticker ut. Dessutom
kapas handen och ligger för sig.
Medan jag fortfarande är kvar inne i maskinen ringer jag hem.
Min fru Linda, som jobbat natt på ett äldreboende, sover sedan
en timme tillbaka, så det är dottern Smilla, 11 år, som lyfter
telefonen. Hej, säger jag. Det är pappa. Kan jag få tala med
mamma. Det är viktigt!”
Linda kastar sig i bilen och kör till Emmaboda där ambulansen
väntar för att köra Tonney till Kalmar. Det första han säger,
berättar hon, är ”Förlåt”!
Och vad sa din arbetskollega, frågar jag Tonney. ”Ja, han anklagade sig själv för olyckan, men det visade sig att knapparna
vid maskinen hade varit otydligt märkta så det var företaget
som dömdes för arbetsmiljöbrott.”

Tonney demonstrerar sin protes.

i Göteborg. Efter olika tester fick Tonney möjlighet att bli en
del i deras forskningsprojekt, lett av Max Ortiz Catalán. Den
övergripande inriktningen kallas Bionik, ett så kallat teleskopord, där man valt att kombinera första ledet i biologi med
sista ledet i elektronik. Målet är att skapa rörelseförmåga och
känsel i en människas extremiteter genom att koppla samman
en konstgjord protes med nerver, skelett och muskler. För
Tonneys del krävde detta tre operationer. Operationerna inom
projektet har gjorts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ledda
av professor Rickard Brånemark och doktor Paolo Sassu.

Från muskelstyrd protes till en tankestyrd

Första operationen ägde rum i september 2017. Då kortades
överarmen med 7 cm för att det skulle bli rätt proportioner
mellan den kvarvarande stumpen och protesen och man satte
in en hylsa. Ett halvt år senare opererades titanskruven in.

Vägen tillbaka

Redan i sjuksängen börjar Tonney googla på proteser. Bland
annat läste han om en lastbilschaufför från Haparanda som just
fått världens första tankestyrda armprotes vid en operation i
Göteborg. En sådan ville Tonney också ha, men vägen dit har
varit lång. Läkarna i Kalmar menade att man måste börja med
en traditionell så kallad hylsprotes, som fästs med läderremmar
och hålls på plats genom att pressas runt armstumpen. ”Den
var väldigt otymplig men funkade ganska bra ändå”, säger
Tonney. ”Den var muskelstyrd, kände av biceps och triceps, så
jag kunde bara stänga och öppna den. På sommaren var den
varm och svettig. Och på vintern kall. Då la den av ibland”
Efter ett par månader var Tonney tillbaka på jobbet igen. Men
inte nog med det. Linda och han köpte ett andra hus i Långasjö.
Ett renoveringsobjekt, dessutom! Han började också bygga
möbler och renovera bilar. Samtidigt fanns hela tiden tanken
på att få en mer avancerad protes, men allt tjat på läkarna var
länge förgäves. Förändringen kom när han fick kontakt med
världsledande forskare på området, som då höll till på Chalmers

På forskningslabbet i Mölndal finns avancerad
EEG-utrustning för att mäta Tonneys hjärnaktivitet.
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Sista operationen gjordes i december 2018 och tog 14 timmar.
Då kom alla elektroder på plats och kopplades till nerverna.
Därmed blev Tonney den femte patienten i hela världen som
utrustats med världens mest avancerade styrsystem för proteser.
Bakom denna vetenskapliga bedrift ligger ett samarbete mellan
Chalmers, Sahlgrenska, Göteborgs universitet och företaget
Integrum, som bl a utvecklat själva fästet mellan armen och
protesen. Integrum startade redan 1990 i Mölndal och är nu
världsledande inom osseointegration, den process som innebär
att skelettet växer samman med ett titanimplantat.
Företagets banbrytande produkter finns sedan flera år på den
viktiga USA-marknaden där man också har ett avtal med amerikanska försvarsdepartementet. Tonney nämner att Integrum
nu nått ett kommersiellt genombrott i USA och är börsnoterat.
Tonney har två proteser, en med en gripklo och en som har en
konstgjord hand. Båda är utrustade med rotation, vilket gör att
han kan vrida den på ett sätt som en mänsklig hand inte klarar
av. Se här, säger han, och låter handen gå varvet runt. Det får
mig att tänka på den 12-åriga flickan i filmen Exorcisten, som
är besatt av en demon. I en scen vrider hon plötsligt huvudet
bakåt och runt i 180 grader! Om ni inte sett den, gör det om
ni gillar skräckfilmer – och Max von Sydow.
Tillbaka till Tonney – och tekniken. Som jag redan nämnt är

Linda och Tonney.

En avgörande del i denna syn är Linda, som hela tiden stöttat
honom. ”Efter olyckan trodde jag inte att hon vill ha mig”,
säger Tonney. ”Men i stället har vi kommit varandra närmare.
Året därpå gifte vi oss. Och under alla resor och operationer
har Linda varit med.”
”Ja, tidvis har jag nästan bott på sjukhuset, säger Linda. Och
praktiska saker hemma, stora som små, gör vi ofta tillsammans.
Just nu renoverar vi badrummet uppe på andra våningen.
Ibland måste jag dämpa Tonneys iver. Det blir lätt att han
överanstränger högerarmen när han håller på. Och han är
väldigt envis.”

Protesen är direkt kopplad till patientens nerver, muskler och skelett.
Vi ser också hur titanskruven är integrerad i överarmsbenet och
musklerna.

protesen förankrad i hans skelett och rymmer en mikroprocessor som flera gånger i sekunden skickar signaler till hjärnan
och sedan tolkar de signaler hjärnan skickar tillbaka. Denna
växelvisa kommunikation innebär att Tonney nu har en viss
känsel i sin nya vänsterarm. Än så länge gäller det bara tummen
men snart kommer en ny protes med känsel både i tummen,
pekfingret och långfingret. På sikt är målet att skapa en hand
med rörelseförmåga och känsel i alla fingrar. Forskarnas utmaning och mål är att om en person med protes vaknar om
nätterna ska han eller hon i mörkret kunna känna var klockan
eller vattenglaset är.

Nästan mer intressant nu

Tonney betonar flera gånger hur tacksam han är för att han
fick chansen att vara med i forskningsprojektet. ”Mitt liv är
inte sämre idag än vad det var före olyckan. Tvärtom är det
nästan lite mer intressant nu!”

En ”vanlig” dag på jobbet.
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Tonney nickar instämmande. ”Det mest extrema var nog när
jag bytte turbo på en bil. En enda skruv tog fyra timmar att
få dit. Det hade kanske gått på fem minuter annars. Men jag
gav inte upp!”
Det som idag går relativt fort och enkelt, skiva bröd, öppna en
konservburk, tända ett stearinljus, klippa isär ett A4-ark med
sax, stoppa in ett kontokort i en smal springa, knyta skosnörena
har krävt väldigt mycket träning. Både på plats i forskarlagets
laboratorium på Chalmers och hemma framför en skärm med
olika rörelseövningar. ”När jag tänker att jag ska röra armen
rör den sig”, säger Tonney. ”Men precisionen måste man öva
in, om och om igen. Det mesta kan jag lösa redan nu. Och
som sagt, bättre kommer det att bli framöver. Då kanske jag
också kan knäppa knappen på höger skjortärm. Nu är det
Linda som får göra det.”

Fantomsmärtor

Det är lätt att fokusera på protesens fantastiska egenskaper.
Hur den blivit en väg tillbaka till en nästan ”normal” tillvaro.
Men, för att knyta an till min rubrik, tankens kraft behövs
inte bara för att styra en protes, utan än mer för att hålla styr
på tillvaron. Tonney berättar att han alltsedan olyckan plågas
av fantomsmärtor. ”Många nätter är det omöjligt att sova. Då
tittar jag på TV, tömmer diskmaskinen eller gör andra praktiska
saker. Ibland tvingar jag ut hunden, en tibetansk spaniel, på
nattliga promenader.”
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träning mm står inte i proportion till nyttan. Så kostar till
exempel enbart titanskruven i Tonneys skelett runt en halv
miljon kronor.
Svaret är att kombinationen av grund- och tillämpad forskning1 i världsklass nästan undantagslöst kostar otroligt mycket
pengar. Bland annat för att man initialt inte alltid vet vad man
letar efter. Eller hur problem som uppstår ska lösas. Men efter
hand kan priserna pressas och komma långt fler till gagn. Se på
TV-apparater, datorer, mobiler. Från början exklusiva artiklar
som nu blivit ”var mans egendom”, nästan. Samma sak med
läkarvetenskapen. Njur- och hjärttransplantationer. Bypass, pacemaker, hörapparater, sensorer som läser av insulinnivåer hos
en diabetiker. Idag vanliga ingrepp. Förr närmast otänkbara.
En positiv sidoeffekt av avancerad forskning är att tillämpningen breddas. ”Vi försöker utveckla teknik för att ge människor
som amputerats, haft en stroke eller fått nervskador förmågan
att röra sig och känna igen”, säger Max Ortiz Catalán.

”Det känns ungefär som om någon häller bensin på armen och
tänder på”, säger Leif, som förlorade ena armen i en motorcykelolycka och som också han ingår i forskningsteamet. ”Ibland
är brasan liten, men den kan också vara så intensiv att jag
gladeligen skulle kunna åka ut till Älvsborgsbron och hoppa.”
I februari 2021 etablerade Max Ortiz Catalán ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum på Mölndals sjukhus för både
vårdpersonal och ingenjörer. ”För att få ett helhetsgrepp på
arbetet med proteserna arbetar vi också med att dämpa smärtorna. En massa nervceller blev av med sina jobb. Vi försöker
ge tillbaka det till dem”, säger Max och förklarar fantomsmärta
som en brist på stimuli från platsen där den saknade kroppsdelen brukat sitta. Nervcellerna går in i viloläge och börjar
avfyra signaler på måfå. Ibland kopplas de då ihop med andra
nervbanor, vilket kan ge en upplevelse av smärta. Om nervcellerna sätts i arbete igen, som om den saknade kroppsdelen
faktiskt finns, är tanken att smärtan ska lugna ned sig. Men
fantomsmärtor är komplexa, och behandlingen fungerar inte
lika för alla.

Undran och skepticism

Den forskning Tonney är del av vill göra skillnad, både mot
smärta och för rörlighet och bättre proteser. Eller som Max
Ortiz Catalán uttrycker det. ”Vi har upptäckt all den här tekniken. Det vore nästan omoraliskt att känna till den utan att
hjälpa folk”.
Men alla tycker inte så. Utifrån olika ståndpunkter möter
forskare, tekniker och läkare skepticism, avstånd, ibland hat
och hot.
En uppfattning är att projektet Tonney deltar i är både odemokratisk och alltför dyrt. Bara ett fåtal patienter är utvalda.
Kostnaderna för operationer, år av uppföljning, analyser,

Bilden anspelar på en detalj i Michelangelos
takfresk i Sixtinska kapellet, där Gud Fadern
andas liv i Adam.

En annan, väl så intressant aspekt är hållningen till etik och
människosyn. Leker vi Gud när vi med hjälp av en gensax kan
klippa bort sjukdomsframkallande gener och klippa in friska?
Eller när vi gör en människa mer och mer ”maskinstyrd”?
Viktiga och svåra frågor, stora nog för en egen artikel.
När jag efter flera timmars lika omtumlande som tankeväckande diskussioner ska köra hem, säger Tonney. ”Det är bra att du
skriver om detta, Gunnar. Jag har valt att inte dölja min protes
under en lång skjortärm. Det är klart att folk är nyfikna, att
de undrar över mycket. Men de flesta vill inte verka påflugna.
Kanske reder artikeln ut en del. Annars är frågan fri!”
PS! Jag intervjuar Linda och Tonney lördagen den 9 april. Den
3 maj skriver Tonney följande: Jag har efter vi träffades fått
en ny arm som även den är tankestyrd. Dvs. att jag numera
har en rörlig armled vilket är en fantastisk känsla. Den gamla
armen gick bara att låsa upp och låsa, armens position fick jag
ändra manuellt med min högra hand.
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Efter olyckan finns det många saker Tonney vill bocka av på sin nya
önskelista. Fallskärmshoppet över Öland den 12 juli 2019 var en.

Gunnar Alsmark
1. Grundforskning drivs av forskarens nyfikenhet och intresse med
syfte att öka kunskapen om vår omvärld mer allmänt.
Tillämpad forskning syftar till att lösa ett särskilt problem, t.ex. att
ta fram en ny medicin för att bota en sjukdom, utveckla framtidens
städer, förstå varför det finns krig eller rädda en växt- eller djurart från
utrotning.
Litteratur
Anna Liljemalm. För egen maskin. Magasinet Filter. April-maj 2021
Anna Mattisson. Forskarteamet i Mölndal skapar tankestyrda proteser.
Mölndals-posten
Måndagen den 17 januari 2022 deltog Tonney Forsberg i Fråga doktorn, där man också kan höra Max Ortiz Catalán berätta om forskningen. Inslaget är cirka 10 minuter långt och kan ses fram till den 16
juli 2022.
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Välkommen till Långasjö kyrka och
prata om gudstjänsten i framtiden!
Den 12/6 firar vi en Friluftsgudstjänst vid Lusthuset vid
sjön klockan 11. Därefter bjuder vi på en lunchsmörgås och
kaffe i kyrkan. Vi kommer också ha ett samtal om ”Gudstjänst att längta till”, en möjlighet för er som firar gudstjänst
i Långasjö kyrka att tänka, reflektera och tycka till om hur
ni vill att gudstjänstlivet i Långasjö kyrka ska utformas.
Varmt välkommen till ett samtal om Tro och Liv – om en
gudstjänst att längta till. Detta är en del av Emmaboda Pastorats sätt att arbeta med den nya Församlingsinstruktionen.
Er chans att påverka och tycka till!
Varmt välkommen till ett samtal om gudstjänsten!

Insamlingskonsert i kyrkan

Odd Hagel och Diana Idensjö – Hagel kom, i våras,
med förslaget att ordna en insamlingskonsert för
Ukrainas folk, i Långasjö kyrka. Det tog församlingsrådet tacksamt emot, och den 12 mars gick konserten
av stapeln.
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Att upptäcka något nytt …

När jag var 16 år flög jag till USA med min mamma. Min
mamma fyllde 50 år och hon ville göra något speciellt. Mina
syskon var redan utflugna, så det var bara hon och jag som
skulle hitta på något. Att fylla 50 år var ju ändå något speciellt
och vi ville hitta på något. Mamma hade sparat ihop en del
pengar och nu stod valet mellan en soffa och en resa. Jag var
måttligt intresserad av en ny soffa till vardagsrummet. Jag
övertalade henne att vi skulle köpa en resa till Florida och Fort
Lauderdale. Vi hade aldrig varit i USA. Däremot hade vi rest
till Grekland, på sommarlovet, under 7 års tid. Alltid nästan
till samma hotell, och samma stad (Rhodos) och tillsammans
med min moster och hennes familj. Så äventyrliga var vi. Så
charter till Grekland var vår uppfattning om hur man reste.
Nu skulle vi göra något helt annorlunda. Vi skulle ta oss över
hela Atlanten och se Amerika.
I februari 1993 flög vi till USA, och väl där fick vi uppleva
något fantastiskt. Det var som en helt ny värld, och mamma
fick uppleva landet hon drömt om ända sedan hon var tonåring.
Ibland måste man bara våga, och öppna upp för nya möten
och en ny värld. USA resan handlade mycket om det – vi båda,
fick ett nytt perspektiv. Jag insåg att jag kunde vara självständig och vara den som faktiskt hade mer koll än mamma (och
kunde prata, beställa och ta reda på saker). Mamma upptäckte
att hon hade en hel värld att utforska och att det gick bra, även
om man var lite osäker på språk och hur man skulle göra. Det
löste sig ändå. Vi gick vidare i livet efter USA resan, men vi
var förändrade. Resan hjälpte oss att ta oss vidare i livet. Jag är
oerhört tacksam för det. Det var verkligen en resa som förändrade livet. Självförtroende, kraft och annat som behövdes för
att våga ge sig ut i livet själv, fick jag genom Jesus. Jag anade
det då, men ser det nu tydligt i backspegeln. Gud som fanns
där, och vandrade vid min sida. Så har Gud alltid funnits vid
min sida, och upplevelsen av det ger mig kraft hela tiden att
ta mig an nya utmaningar. Ibland kanske lite väl stora, men
jag vet att det löser sig. Gud finns där. En annan sådan resa,
och upplevelse, fick jag när jag tog tre barn och cyklade ensam
genom djungeln, på kvällen i mörker, på den indonesiska ön
Gili Trawangen.
Men det är en helt annan historia, och en helt annan resa…

Det fyllde på med besökare i kyrkan, till slut blev det närmare 100 personer som kom. Odd och Diana underhöll
med Odds egna sånger och även en del annat. Det var
uppskattat och de fick rungande applåder. Linda Ursjö
höll även en kort andakt. Vid utgången stod en offerskål
och Swish-numret var tydligt uppmärkt. Besökarna var
mycket generösa.
Efter konserten serverade församlingsrådet nygrillad korv
och kaffe utanför kyrkporten. Det uppskattades, i snålblåsten, och besökarna tog åter fram plånböcker och telefoner
för att skänka mer pengar som hjälp till Ukrainas folk.
Ulla Sköldh Jonsson kom också med ett bidrag från bössinsamlingar som politiker hållit utanför affärerna tidigare
i veckan. Vid sammanräkningen visade det sig att kvällen
inbringat 15 665 kronor!
Ett stort tack till Odd och Diana för initiativet och konserten!

Emmerly,
en präst som man kan finna i Långasjö kyrka ibland

Musik i Sommarkväll
i Långasjö kyrka !
13/7 kl. 19:00
”Från Ulf Lundell till Frank Sinatra” Sångprogram
med Donald Hummel och Birgitta Andrén Olsson piano.
10/8 kl. 19:00
”Per med vänner sjunger och spelar” Per Eriksson.
Varmt välkommen!
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Gudstjänster i sommar i Långasjö kyrka!
22/5
Bönsöndagen
Bönen

11 Högmässa

5/6
Pingstdagen
Den helige Anden

17 Mässa

26/5
Kristi Himmelsfärdsdag
Herre över allting

07:30 Gökottegudstjänst
Vid Klasatorpet, varmt välkommen. Ta gärna med
Fikakorg!

12/6
Heliga Trefaldighets dag
Gud Fader, Son Ande

11 Friluftsgudstjänst vid Lusthuset
Samtal om Gudstjänstlivet efter gudstjänsten!
Vi bjuder på Lunchsmörgås!

26/6
Den helige Johannes döparens dag
Den högstes profet

14 Friluftsgudstjänst vid Lusthuset
Medtag gärna stol och fikakorg!

10/7
4:e sön e Trefaldighet
Att inte döma

11 Friluftsgudstjänst Klasatorpet
Medtag gärna fikakorg!

31/7
Kristi Förklaringsdag
Jesus förhärligad

11 Gudstjänst vid Lusthuset
Medtag gärna stol och fikakorg!

21/8
10:e sön e Trefaldighet
Nådens gåvor

11 Högmässa

4/9
12:e sön e Trefaldighet
Friheten i Kristus

11 Högmässa

19/6
1: a sön e Trefaldighet
Vårt dop

3 /7
3:e sön Trefaldighet
Förlorad o återfunnen

17/7
Apostladagen
Sänd mig

14/8
9:e sön e Trefaldighet
Goda förvaltare

28/8
11:e sön e Trefaldighet
Tro och liv

11 Högmässa

11 Högmässa

17 Mässa

17 Mässa

17 Lekmannaled gudstjänst

Sommarkvällar vid Långasjön
Kom och njut

av vår fina sjö,
kaffe med tillbehör
och fin underhållning.
Alla evenemang är gratis.
Börjar kl 18.30
11/8 kl 18.00

Torsdag 30 juni

Torsdag 4 augusti

Sång av
Björn Petersson

Grillkväll

Visor i sommartid

Gemensam grillkväll vid sjön –
medtag egen picknick vi tänder grillarna.

Torsdag 7 juli

Torsdag 11 augusti

Sång av
Mathilda Limslätt

Barnaktiviteter
En trevlig sommarkväll för barnen

Håll mitt hjärta...

Start kl 18.00

Torsdag 21 juli
Sång av
Henrik Gottfridsson
Strövtåg i hembygden

Fika finns att köpa på plats 30 min innan
evenemangets start.
Vid regnväder skyltar vi om alternativ
plats vid kyrkans parkering.

Varmt välkomna!
önskar

Sockenrådet

Se program i tidningen

