Sedermera tog kärleken fart.
Sten Johansson var bosatt på
motsatt sida på Mjällån. Och
även om Elsa och Sten känt
varandra under lång tid tände
det till och det blev giftermål
1954. Sten föddes 1922, fyra år
före Elsa. De begåvades med tre
barn: Lars född 1954 (anställd
på SCA), Olof 1956 (lokförare)
och Margareta född 1966 (hemtjänsten).
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Elsa Johansson, f. 1926-07-27
Känner ni igen byanamnen Långnäsmon, Hålbränna, Storbacken
och Kolningen. Långnäsmon är
nämligen Elsas födelseort och
samtliga ovannämnda byar är
belägna på norrsidan av Mjällån.
Samtliga byar är numera avfolkade. Endast något fritidshus
ﬁnns kvar av de ursprungliga
byggnaderna.
Föräldrarna, Fina och Karl Tunborg hade bosättning i Långnäsmon tillsammans med barnen
Elsa född 1926, Love född 1927
och Alford född 1930. Love avled
1986 och Alford med familj lever
sitt liv i Stavre, i egen fastighet.
Familjen brukade ett torpställe
med kor och häst samt gris och
höns som hjälp till försörjningen.
Skolgång för barnen blev det i
Mjällå skola, vilket innebär en
hel del umbäranden med skolvägen bland annat. De barn som
bodde på andra sidan ån träffades vid Jällviksbron och tågade
gemensamt till skolan.
En vedkamin värmde upp en
kylslagen skolsal efter hand
och dåtidens skolbespisning
bestod av medhavd mjölkﬂaska
och smörgåsar. Så rann sex år i
skolan iväg och därefter var det
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skolkök i Åsäng i sex veckor,
dessutom en kortare fortsättningskurs som åter var i skolan
i Mjällå. Nämnas kan att Ingrid
och Tolf Nordström tjänstgjorde
som lärare. (De har även undervisat barnen i Mellbergs skola.)
Efter skolgången bistod Elsa föräldrarna hemma på torpet med
allehanda sysslor. Att hacka
potatis för två kronor dagen,
mellan 7.00 och 18.00, ﬁck Elsa
prova på hos en grannbonde i
början på 70-talet, likväl som
tröskning. Enorm påfrestning
för en ringa dagpenning, som
Elsa minns ”ont efter”.
Efter hemmavaron följde skolbespisningsjobb i fyra år och därefter en kurs för hemvårdarinnor,
året var 1953. Hässjö norra
distrikt och Tynderö blev hennes
arbetsområde efter utbildningen.
Jobbet varade i ca 1,5 år. Cykeln
blev fortskaffningsmedel och vid
längre avstånd åktes buss. En
övernattningslägenhet
fanns
även i Tynderö.

Fyra barnbarn ingår i farmorsrollen. Sten var trogen SCA
under sina levnadsår, tyvärr
gick han bort 2007, men Elsa
bor kvar i huset som makarna
byggde 1954. Huset togs i besittning 1955 efter ett kort boende i
Tynderö.
Till fjälls, närmare bestämt
Hamra, var ofta resmålet medan
Sten fanns med i bilden. Nu
tar skötseln av hus och tomt på
Furustigen stor del av hennes tid.
Efter barnens uppväxt arbetade
Elsa i elva år som lokalvårdare
på Midlanda. Även gamla ICA
(Torsten Hamrin) och Timrågården har varit hennes arbetsgivare.
Elsa är blomsterälskare och
rosor har en speciell plats i
hennes hjärta. Hon ägnar sig
även åt handarbete och är föreningsaktiv i Ljustorps PRO. Hon
är en hejare på boule och en vital
kvinna i alla avseenden och hon
har härmed blivit proﬁlerad.

Torsten Byström

