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De yngre såg till att det blev ett första majtåg 
Markaryd – Det var 
de yngre medlemmar-
na som övertalade oss 
lite äldre att dra igång 
demonstrationståget i 
Markaryd igen efter 14 
år, det vill vi tacka dem 
för, säger Joakim Pohl-
man, ledamot i kom-
munfullmäktige i sitt 
1:a maj tal.
Av precis samma uppfatt-
ning var RosMarie J Neckö 
(S) och berättade att det 
var just de yngre som ta-
git initiativet och under-
strukit hur viktigt det var 
eftersom det är valår.

Och ett tåg det blev det, 
med start från Brunns-
parken och som slutligen 
stannade i hembygdspar-
ken i Markaryd, med Joa-
kim Pohlman och David 
Svensk i spetsen.

Skyltarna gungade i 
händerna på alla dem i 
tåget, med budskap som: 

Mobbing – nej tack, Svens-
ka löner och avtal ska gälla 
i Sverige, Valet handlar om 
din lön och din trygghet 
och Välfärd för oberoende 
och självständighet.

Väl framme vid hem-
bygdsparken följde tal och 
det tal som berörde lite 
extra var det som hölls av 
Alaa Aldeen Almakmai. I 
publiken satt hans familj.

– Vi kom hit från Syrien
för 4,5 år sedan och är så 
tacksamma för att ha fått 
ett helt nytt liv i Sverige. 
Visst saknar jag mitt fö-
delseland ibland men vi 
har verkligen fått det bäs-
ta här. Markaryd har tagit 
emot oss med värme och 
omtanke, säger Alaa.

Han berättar om insik-
ten i vad Sverige står för i 
jämförelse med många an-
dra länder och är oerhört 
tacksam över att han och 
hans familj har kommit 
till Sverige och till Marka-
ryd.

En av de unga som ti-
digare fått beröm för sin 
entusiasm i partiet är val-
ledamot Josefin Petersson. 
Hon är en dem som varit 
ihärdig med att övertala 
de något äldre partimed-
lemmarna att detta valår 
ha ett riktigt demonstra-
tionståg den 1 maj. 

– Jag har sett fram emot
detta, att ta tillbaka en 
tradition och en rättighet. 
Det viktigaste för oss att 
kämpa för är trygghet för 
hela landet, jämlikhet, vår 
välfärd och för integration, 
säger Josefin.

Riksdagsledamot Moni-
ca Haider har kommit från 

Älmhult för att hålla tal, 
vilket hon också gör. Men 
innan dess lockas hon upp 
inför publiken av trollkar-
len Fredrik Karlsson som 
hon även träffat tidigare.

Då med orden; Bara du 
inte trollar bort mig, jag 
vill vara kvar till valet.

Nej, Fredrik trollar inte 

bort någon, däremot så 
trollar han fram en himla 
massa gurglande skratt 
hos både stora som små 
denna 1:a majdag i Mar-
karyd.
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de främsta fanbärarna var Joakim Pohlman och David 
Svensk. 

Eldarna brann traditionsenligt
”Efter en lång seg vinter längtar vi efter ljus och värme”
StröMSnäSbruk/
traryd Sång, tal och 
eldar. Våren välkom-
nades traditionsenligt 
i Markaryds kommun, 
där såväl lantisbegrep-
pet som ökad tolerans 
togs upp i vårtalen.
I Strömsnäsbruk inleddes 
firandet med vårtal av Ros-
Marie J Neckö, som faktiskt 
haft den äran en gång tidi-
gare.

– Det var för fem år sedan. 
Jag känner mig hedrad som 
har fått frågan igen, sa hon.

RosMarie började med 
att tala om traditionen 
kring valborg, för att se-
dan berätta om de många 
vårtecken som nu börjar 
ge sig till känna runt om-
kring oss.

– Efter en lång seg vinter
längtar vi efter ljus och vär-
me, konstaterade hon, och 
uppmanade åhörarna att 
verkligen stanna upp och 
känna in våren.

Hon talade också kring 
mer allvarliga saker, som 
mobbning och kränkning-
ar, och önskade en ökad 
tolerans kring flyktingsi-
tuationen.

– Jag önskar att vi kunde
vara lika rädda om varan-
dra som vi är om alla frön 
och knoppar.

För sång och musik stod i 
Strömsnäsbruk far och dot-
ter Leif och Maria Nilsson, 
som bjöd på visor av bland 
annat Nils Ferlin, Evert 
Taube och Lasse Bergha-
gen.

Land v/s stad
I Traryd hölls vårtalet av 
två personer som minst 

sagt har varit i ropet på se-
nare tid; Lars Gahlin och 
Mats-Ola Pålsson, skapar-
na av Blacklight - den sista 
riktiga Bondfilmen.

– Vi har jobbat med fil-
men de senaste sex åren, 
så alla förväntade sig nog 
att vi skulle tala om den, 
men vi valde något annat, 
säger de leende.

Det kom att handla om 
begreppet lantis, och då 
som något innovativt och 
bra.

– En lantis som inte
har så mycket får gene-
rellt sett en skaparglädje 
som inte stadsbon har.  
Resan mot målet är ofta 
det roliga, och den går 
stadsbon miste om, säger 
de, och syftar bland annat 
på det ideella arbete som 
så ofta läggs ner på lands-
bygden och som skapar bå-

de glädje och gemenskap.
Talet utvecklade sig till 

en slags tävling, där lan-
tisen slutligen vanna med 
4–2 mot stadsbon.

Fyrverkeri
I Traryd var det pastoratets 
egen kör, med medlemmar 
från både Traryd, Ströms-
näsbruk och Hinneryd, 
som sjöng in våren, och 
firandet avslutades tradi-
tionsenligt med fyrverkeri.

Även i Markaryd, Örna-
fälla och Hinneryd firades 
våren in. I Markaryd hölls 
vårtalet av studerande 
Chadia Ange, i Örnafälla 
av näringslivschef Bengt-
Göran Söderlind och i 
Hinneryd av komminister 
Martin Bengtsson.
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Isac böe och Mohammed Aliasm trivdes med att titta på 
elden i Traryd. 

anita Svensson, Vera Kadriovska och Agneta Nilsson hade fullt upp att servera våfflor 
och kaffe i Strömsnäs. 

brasan sprakade behagligt och värmde besökarna i Traryds hembygdspark. 
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Cornelia Holmstrand och Lian Svensk. 
Foto: Catarina Johansson

”En lantis som inte har så mycket får 
generellt sett en skaparglädje som inte 
stadsbon har.”

Lars GahLin och MATS-oLA PåLSSoN


