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Nyhetsblad för

Långasjö socken

En riktigt God Helg
önskar vi på Träskoposten
Nu är det Jul igen, ja inte riktigt ännu
men tiden rinner fort iväg så här en
månad före den stora helgen. Mycket
skall hinnas med och det är lätt att julstressen börjar kännas på allvar.
Då har vi på redaktionen ett bra förslag:
Sätt dig bekvämt tillrätta, lägg upp fötterna och ta dig tid att bläddra i årets
sista Träskopost.
Vi vågar lova mycket trevlig läsning i detta
nummer. Förutom all nyttig information
om socknen har vi denna gång fått in
många trevliga bidrag från flera socken-

bor som berättar om händelser i Långasjö förr och nu.
Tack för alla fina bidrag Elvira, Maj-Britt,
Arnold, Bernt, Peter, Elin och Anne. Och
sist men inte minst tack alla barn för de
fina julteckningarna som pryder sidorna
i detta nummer.
Till sist vill vi på redaktionen önska alla
sockenbor en fin advent och en Trevlig
Helg med allt vad därtill hör.
Nästa gång vi ses i början av mars har
förhoppningsvis både värmen och ljuset
börjar återvända .

Redaktionskommitté:
Ethel Svensson

tel 50465, 50136

Magdalen Thiel

tel 50367

Annika Arvidsson tel 50494
Dan Bard

tel 50098

Roland Klang

tel 0477 63002

E-post: 047150098@telia.com

Nästa nummer
av Träskoposten
Manusstopp: 25 februari
Utgivning: 5 mars
Välkommen med era bidrag!

Långasjö Gille 15 maj 2004
Ni som undrar var Långasjö Gille har tagit vägen behöver inte vara oroliga. Gillet kommer men har flyttats till våren 2004, närmare bestämt lördagen den 15 maj.
Gillet, som anordnas i samarbete med
Allégården, kommer att bli något alldeles extra denna gång. På sockenrådets
preliminära aktivitetslista finns ett trettiotal olika aktiviteter. Några exempel: tipspromenad, spelmän, körsång, fårvallning och västernridning. För barnen blir
det barnteater, hoppborg och fisketävling. Dessutom kommer ett stort antal
föreningar m fl att medverka: kyrkan,
brandvärnet, Långasjö GOIF, scouterna, hästklubben, skolan, brukshundklubben m fl.

bidrag till någon i tidningsredaktionen (se
uppe till vänster) eller till någon i Sockenrådet.

Slogan för Långasjö

- Statistiken över bokutlåningen är än så
länge inte komplett eftersom vi i höst
prövar ett lite annorlunda utlåningssystem med skolan, berättar Lena Peterson.
Däremot har antalet besökare på bibliotekets öppettider minskat. Till och med
oktober i år ligger besöksantalet för allmänheten på 561, samma siffra för i fjol
var 609. Och tittar man bakom statistiken så är det 25 personer som står för
dessa besök, det vill säga som regelbun-

I samband med Gillet kommer den som
hittar på bäst slogan om Långasjö att
belönas.

Författartävling
Sockenrådet plannerar också att i samband med gillet försöka samla berättelser om Långasjö för att eventuellt ge ut i
bokform.
Så börja fundera redan nu. Lämna ditt

Ett stort tack till ...

Emmaboda
kommun
som hjälper oss med
tryckningen av Träskoposten.

Sockenrådet återkommer med utförlig
information om gillet i nästa nummer
av Träskoposten.

Antalet besökare på biblioteket sjunker!
Träskoposten förhörde sig med vår
”bibliotekarie” om hur det ser ut på
bokutlåningsfronten.

det besöker biblioteket. Därtill kommer
en och annan ströbesökare.
Vad beror detta på? undrar Träskopostens redaktion. Följer Långasjö
rikets siffror som visar på allmänt
sjunkande boklån?
Vill vi ha vårt bibliotek kvar i Långasjö
kanske vi får börja ta oss en kvällspromenad på tisdagarna och på så vis ”rädda” denna förträffliga service. Varje besök antecknas och bidrar till att vårt bibliotek kan leva vidare.
Biblioteket är öppet tisdagar mellan
14.30 och 18.30.
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Mina minnen från julförberedelser på Långasjö Västregård
En berättelse av Elvira Johansson
Julens förberedelser började redan i början av december. Man skulle städa och
rengöra källare och utrymmen som
skulle taga hand om förvaring av mjöl
och slakt. Man hade skördat både råg
och vete vilket skulle malas för att vara
klart till julbaket. Julgrisen fick kanske
lite extra mat för att växa bra.
Så var det dags att göra julosten, denna
morgon fick separatorn stå tyst för all
mjölk
skulle vara till osten. Mjölken värmdes
till 37 grader sedan blandades det ner
löpe som hade lösts upp med konjak (löpe
tillverkades av spädkalvsmage som hade
tvättats och blandats med kummning
och konjak som sedan hängdes att torka).
Det äldre löpet var bäst. Löpe användes
för att det skulle bildas ostmassa av
mjölken, idag kallar vi det keso. Därefter
togs ostmassan upp och lades i en ostkorg klädd med en mjuk handduk. Osten skulle vändas regelbundet. Det var
en konst att göra god ost.
På Annadagen den 9 december skulle
lutfisken läggas i blöt i en stor träbalja.
Man köpte torkad fisk långa eller gråsej
som delades i bitar. Fisken fick ligga en
vecka i blöt i rikligt med kallt vatten
vilket byttes varje dag. Därefter tillsattes
släckt kalksoda och vatten, fisken skulle
ligga i luten 5 till 12 dagar. När fisken
kändes lös var den färdig. Det var mycket arbete, lättare att göra som idag,
köpa en färdig bit lutfisk.
Lucia firade vi första gången 1938 för
grannflickorna fyllde 20 år. Pappa
tillverkade en luciakrona till min syster,
som vi klädde med lingonris. (Luciakronor fanns ej att köpa i affären).
Nu var det dags för julslakten, då kom
den duktiga slaktaren Oskar Karlsson
från Långasjö Backegård, han kunde sin
arbetsuppgift. Allt var väl förberett i
Kokhuset, vattnet kokade i den stora
järngrytan, slaktho och slaktbänk på plats
liksom spannen med visp för att taga
tillvara blod ( man måste vispa till blodet kallnar). När slakten var avklarad
var det Mors tur att taga tillvara ister
som sedan smältes till flott. Tarmarna
skulle rengöras och skrapas till fjällster
för att sedan användas vid korvstoppning. Dagen därpå hjälptes Mor och pap-

pa åt att stycka grishalvorna. Det blev
revben, stekar, stor skinka som skulle
saltas, kotlettrad som skulle stekas, fläsk
för saltning i det tidigare väl rengjorda
fläskkaret av trä. Huvud kokas med läggor som skulle bli till olika syltor. Malning av kött till köttbullar och korv. Korvfärsen blandades men välkokta krongryn för att sedan stoppas i fjällstern
till isterband vilka hängdes till tork.
Blodet som togs tillvara vid slakten blandades med mjölk, mjöl, socker och kryddor och bakades till blodpuddning.
När så slakten var avklarad var det dags
att baka småkakor, det var pepparkakor, mandelmusslor, gorån, Karl den XII
kringlor, spritskransar, små mörtårtor (
små runda mördegskakor med gele emellan och glasyr över) m.m . Mor bakade
alltid maränger som stod i en stor skål i
köksskåpet och hennes barnbarn minns
än idag hur fina och goda de var.
Bröd bakades i den stora vedeldade
ugnen. Den eldades med tall och
björkved i 1 meterslängder. Tidigare
hade Mor och jag hämtat tallris som
skulle användas till att sopa ugnen ren
från aska och kol. Vi plockade också
lingonris som skulle vara till att binda
om ljuskronan.
Mjölet hämtades från mjölgarderoben,
där på hyllor stod de stora handvävda
säckarna med vetemjöl och rågmjöl av
olika sorter som hade blivit vid malningen.
Mor visste så väl hur många skopor hon
skulle ha av de olika sorterna, för att det
skulle bli ett bra bak. Så var det att skålla och tillreda degen till 12 kakor limpebröd i första baket och 12 kakor vanligt
bröd i andra baket. När brödet var färdigt packades det väl i brödkistan i källaren.
Men det var flera kakor som gick åt till
matkorgarna som vi barn fick gå och
lämna till de som behövde för det var
de som inte hade säd att mala eller en
gris att slakta.
Vetebröd och tårta bakades dagen före
julafton. Teaterkonfekt var något som
varje år var lika roligt att göra. Vi barn
vara alla med. Skulle de bliva randiga i
olika färger eller kanske figurer.
Teaterkonfekt är ett måste även idag.
Nu var det klart för julstädning, det
skulle vara rent och fint i varje rum,

golven skurades med såpa så de blev vita
och fina. I kök och vardagsrum byttes
till fina rena mattor. Det städades alltid
extra i ladugård och stall för djuren skulle
också veta att det var jul, de fick också
lite extra, kraftfoder, mjöl och havre på
julafton för det var viktigt att gårdstomten såg att djuren hade det bra.
Julbadet var inget speciellt i mitt hem
för när Pappa byggde nytt hus 1928
byggde han badrum med badkar och
kökspanna för varmvatten.
Jag minns så väl hur man tittade i fönstret om Pappa kom med julkärvarna
som placerades i träden till småfåglarna,
detta gjordes alltid innan frukost. Då visste man att det var julafton.
Julaftons frukost var en vanlig frukost,
när man ätit hämtades granen och vi
barn klädde den med ljus, kulor och flaggor. Till middag var det lutfisk.
Kvällens julbord dukades i vardagsrummet, bordet blev stort, den vita duken
lades
på, i mitten placerades lysduken med
orden God Jul. Den gamla ljusstaken av
plåt och ståltråd till ljushållare i modell
som en gran med 9 ljus ställdes mitt på
bordet. När Mor hade avslutat
kvällsmjölkningen och Pappa hade klarat av kvällssysslorna i ladugård och stall
då togs all den goda maten fram som
hade tillagats och risgrynsgröten var kokt.
Gårdstomten fick en stor skål gröt i
ladugården. Men innan vi började äta
läste Pappa en julbön som även inneslöt
tack för årets gröda.
Nu var det jul och hela julhelgen åt vi i
vardagsrummet, det var festligt.
Julklappar var inte ett måste, en påse
godis, strumpor, vantar och kläder man
behövde. En gång köptes från Åhlen &
Holmskatalogen ett litet baktråg med
brödkavel, nagg och fem små pepparkaksformar som jag fick i julklapp.
Dessa formar har används varje år nu
tillsammans med mina barnbarn. En
julklapp inte så stor kan vara till glädje
under 70 år. När jag var 10 år fick jag
skidor, det var en stor julklapp.
Julottan var något som alla både stora
och små ville vara med på. Någon gång
åkte vi med häst men ofta gick vi eller
åkte spark, pojkarna cyklade. Att höra
julens psalmer var högtid och alla tända
fortsättning på nästa sida
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fortsättning från föregående sida
ljus i kyrkan. Hela kyrkan var fylld med
folk som kommit för att höra julevangeliet och julens heliga budskap. Under
den långa predikan stavade man på bokstäverna över altartavlan där det stod ”Jag
är vägen, sanningen och livet”.
Det gällde att vara snabbt hem från kyrkan för då skulle man bliva färdig tidigt
med sådd och skörd. Det var vanligt att
det var tända ljus eller lampor i varje
rum i alla
husen juldagsmorgon.
Juldagen var en lugn dag men vi hade
födelsedagsfirande för min bror.
Så började alla julkalasen, man gick till
varandra i hela byn, en stor gemenskap
som alltid fanns tid att ha.
Jag har många fler minnen med detta är
några tankar hur det var förr.
Jag önskar alla en trevlig Advent
och en God Jul, Elvira.

Elvira Teaterkonfekt
Detta recept är från Elviras Mors kokbok från 1915.
1 kaffekopp gräddmjölk blandas med 1
kaffekopp vetemjöl. Massan kokas
tills den släpper pannan. Ska kallnas.
Arbeta sedan tillsammans massan med
150 gram skållad malen eller riven mandel,
däri blandas 10 st bittermandel och så
mycket siktat florsocker till massan blir
lagom fast. (ca 5-6 hg)
Färgas röd, gul, grön, brun osv och formas till äpplen, päron, körsbär osv.
Lycka till och smaklig spis.

En söndagseftermiddag
Av Maj-Britt Jonasson.
Mitt utflyktsmål på cykel bar till Moshult
min barndoms- och ungdoms hembygd.
Jag cyklade efter middag, molnen på
himlen var lite hotfulla. När jag kom till
Brunamåla började åskan höras. Det
började regna men jag fortsatte ändå.
När jag kom till Bommen (Ingemundebo) öste regnet ner. Jag tog skydd vid ett
gammalt skjul. En katt satt på brunnen
med tak över sig. Vi tittade på varandra
och under tiden började molnen lätta och
åskan hördes på håll. Jag fortsatte min
cykeltur mot Moshult där jag, min bror,
vår sommarflicka Sylvia, min mormor
och mina föräldrar en gång bott.
När jag kommit fram lade jag ut min
pläd på det regnvåta gräset och satte mig
ner och tog fram min termos med kaffe. Solen kom och med den myggorna
men jag njöt av doften av sommarregn.
Fortsatte sedan till Moshultamåla för
att besöka den gamla Mobergska skolan.
Min gamla lärarinna Lisa Jönning hängde
på ett fotografi i skolsalen. Mina tankar
gick tillbaka när jag började första klass
här. Jag gick även andra och tredje klass
i denna skola.
Jag fortsatte min färd. Det var dags att
vända hem. Jag svängde in på en mindre väg och cyklade förbi gården där mina
farföräldrar Anna och John för länge
sedanbott. Cyklade vidare hem till
Plaggebo och var väldigt nöjd med en
avkopplade och skön eftermiddag med
både regn, åska och sol.

Jag ser genom fönstret,
på vårens grönska
jag kan inte se mej mätt.
Från ljusaste gröna till nästan lila.
Det finns på vår Herres palett
Och rosens knopp med dagg utanpå
Den väntar att få slå ut.
Så ser jag våren mot sommaren gå
Och snart är det och till slut
Då kommer vintern med kyla och snö
Och dagar med hög och klar luft
Ja så vandrar tiden år efter år
Och vi följer med, vi tar liksom lift.
Elin Fransson
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Långasjö Hästsportklubb
Hej!
Här kommer lite information om oss i
Långasjö Hästsportklubb. Nu är vårat
ridhus klart för ridning och träningarna
pågår för fullt! Vill du boka ridhuset eller
lösa medlemskort kan du ringa Tuija
Strand för priser och förfrågningar tel:
0471-50220.
Vi har redan haft några tjejer som varit
ute och tävlat i klubbens färger. Julia
Johansson, Moa Alriksson och Nathalie
Steffner har alla erövrat rosetter efter
fina rundor i hoppning. Vi tycker det är
jätteroligt att klubben visar upp sig och
syns ute på tävlingarna!
Vi, som de flesta andra föreningar jobbar för fullt för att få in pengar. Så stöd
oss gärna genom att köpa goda kolor,
julkalendrar, lotter m.m
På julskyltningen i Emmaboda den 30/
11 finns vi på plats utanför Fototeket
för att visa och sälja våran egna almanacka för 2004. Det är medlemmar, job-

barkompisar och goda vänner som ställt
upp så vi kunnat fota denna almanacka.
På bilderna finns hästar och människor
i samspel, köp en och se om du känner
igen några av modellerna. Tack till alla
er som lånat ut hästar, barn, kläder eller
annat till bilderna!!
Välkomna till ridhuset den 14/12 för att
fira Lucia! Klockan 16,00 drar vi igång
med kadrilj, spegelritt, maskeradhoppning, stafett och slutligen luciatåg. Vi tycker att det är jätteroligt att kunna välkomna er till vårt första Luciafirande i
ridhuset!!
Slutligen vill vi välkomna er som
medlemmar i klubben, avgifterna för
2004 är
Junior

100,-

Senior 170,Familj

Följ oss ut i
natten!
Emmaboda Nattvandrare är en
förening för dig som bryr dig om vad
våra ungdomar hittar på när vi vuxna inte finns i närheten. Vi försöker vandra varje helg men mest när
det är nått ”på gång”. Vi följer ungdomarna dit de rör sej. Tanken är
att vi ska vara en vuxen kompis, inte
polis eller extra förälder utan hjälpa till om det behövs.
Givetvis har vi tystnadsplikt och det som
händer under vandringar eller sägs i förtroende ska givetvis stanna hos den som
får förtroendet. Tycker du att detta
verkar intressant kan du antingen ta
kontakt med någon i styrelsen eller komma på något av de möten som kommer att äga rum under läsåret.
Styrelsen består av :

400,

Ordförande:

Annette Dahlskog

Sekreterare:

Marita Blockmark

Kassör:

Glenn Franzen

En annorlunda jul för 50 år sedan

Ledamot:

Mickael Fransson

På gården hade Arbetsmarknadsstyrelsen placerat en barack för att bli bostad
till flyktingar i som skulle arbeta med att
bygga den nya vägen från Emmaboda
till Råamåla. I början av december kom
de första fyra polska navigatörer som
flytt från sitt skolfartyg i en livbåt till
svenska kusten utan några tillhörigheter.
Efter några dagar kom det två finska
unga pojkar. De hade fått kläder av Arbetsmarknadsstyrelsen och även mat
men sedan skulle de arbeta och tjäna
pengar.

Suppleant:

Vi hade på julafton varit samlade, alla
mina syskon med familjer. Men på juldagen tänkte vi på hur de nya som kommit till gården hade det. De förstod inte

Bankgiro 5371-5223
Tack för denna gången, hoppas vi syns!!

oss och vi inte dem. Men Sixten och jag
gick ner till dem och med lite engelska
och mer teckenspråk förstod de att de
skulle komma på julbord. Den glädje de
spred vid detta julbord kan inte beskrivas. De förstod att de inte behövde vara
rädda och man såg hur de njöt av att
sitta vid brasan. De kramar vi alla fick
inte minst mor som tack för en fin juldagskväll kan ej glömmas. När de fått
sin nästa lön var de i affären och köpte
fyra kaffekoppar och sedan var de till
Vendels och köpte en systerkaka. På
söndagen blev vi bjudna på kaffe i
baracken. Vi fick sitta på deras stolar och
de själva satt på vedtravor eller golvet.
Elvira Johansson.

Håkan Eriksson
Håkan Elvung
Carina Bäckman
Möten under läsåret:
HT 29/12
(utbildning pågång se anslag i affären)
VT 2004
29/2 årsmöte,
25/4
Samtliga möten är kl. 19.00 i källaren
Torget 1 , Emmaboda
Välkomna!
Styrelsen
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En Söndagstur i bygden
Denna lilla berättelse skrevs egentligen till sommarnumret av träskobladet. Kanske kan den nu i novembermörkret tjäna som en påminnelse om
att det kommer en ny vår och sommar.
En vacker morgon i maj månad tänkte hemåt. Vi tittade in till Klasatorpet och
jag att jag skulle ta en cykeltur på en gav kaninerna lite maskrosblad och pratade med tuppen och hönorna en stund.
timme ungefär.
Jag frågade Peter om han ville följa med Här doftade det nu gott av hägg och vi
och det ville han så vips bar det iväg vid slog oss ner i den lilla idyll som Klasator9-tiden med matsäck på våra tiger- pet är och då dök Gösta Johansson och
målade röd och gulrandiga Mundekulla- Dan Bard upp.
cyklar. Första anhalten blev en gammal
källa i södra Harebo som Göte Melin
hade visat Peter en gång. Vi letade oss
fram till den genom att gå genom ett fält
där vildsvinen hade gjort ett bra plöjningsarbete. När vi kom fram till källan
smakade vi av vattnet, det var jättegott
och friskt.

Dan hade haft fest är med några kollegor kvällen innan men han såg ändå ganska pigg och kry ut.

Sedan cyklade vi vidare.. Plötsligt stannade en bil till, det var Göte och hans
fru som var på väg till kusten denna
vackra dag. Vi pratades vid en stund och
Göte tipsade oss om att åka mot Grimsgöl.

Han berättade också den positiva nyheten
att en familj redan hade flyttat in i ”Johns
hus”

Vi cyklade genom den vackra bokskogen som lyste vit av vitsippor och sedan
ner till den lilla sjön Grimsgöl där vi stannade till en stund.

Det var fullt med vitsippor och även
svalört lyste gult här, så vackert !

Vi pratade en stund om Träskoposten
och han sa att det fanns plats att skriva.
Gösta berättade att det väntades en busslast med folk.

Sedan gick resan vidare.. Vi cyklade genom den vackra lilla stigen från Klasatorpet till affären.

Peter tyckte vi skulle välkomna den
familj som flyttat in i Johns hus så han
cyklade dit och jag kom lite efter. De
visade sig vara mycket trevliga och en
stor anledning till att de flyttat hit var
just att det är en hästbygd där det finns
mycket engagemang hos dem som bor
här. Det var ju kul att höra.

Därefter gick resan vidare mot sjön Törn.
Vid Törn stannade vi en stund och gick
in i skogen och ner till sjön. Där lyste
kabbelekorna gult mitt ute i vattnet. Vi
slog oss ned och åt en medhavd apelsin.
Färden fortsatt sedan vidare genom
Parismåla som ligger så vackert vid vatt- Sedan trodde vi att vi var på väg hem.
net.
Men plötsligt såg vi en massa människor
Vi cyklade vidare genom Trollamåla där utanför Allégården.
vi stannade till en stund för att vandra Det verkade vara något slags loppis eller
genom denna fina lilla by som är en liten jippo där så vi cyklade dit. Här träffade
idyll typ Bullerbyn. Nu började jag bli vi på en mängd trevliga människor bl.a.
lite trött men Peter tyckte att vi skulle Annelie Djerf från Loket. Vi parkerade
cykla vidare till Ekeboryd. Jag hade ju cyklarna vid hennes bord och hon berätingen karta och han fick det att låta som tade senare att hon haft flera spekulantom det låg på vägen dit vi ändå skulle, er på dem. Som tur var sålde hon dem
så vi cyklade dit. I Ekeboryd finns ett ej.
litet naturreservat där man kan vandra
vid sjön, mycket vackert. Vi satte oss på Det var tydligen Allégården som sålde
br yg gan för att äta vår medhavda ut en massa saker + en del hantverk som
matsäck och blev lite besvikna när vi hade gjorts här.
hade glömt hälften av vår matsäck. Men Jag fyndade en massa dukar, gardiner,
hårt knäckebröd är gott med när man handdukar, mattor m.m. Som tur var
är hungrig. Och när man kan sitter på dök Peters föräldrar upp alldeles lagom
en brygga nere vid vattnet en sådan här så vi kunde lägga allt i deras bil. Jag tror
vacker dag i gott sällskap vad spelar det vi måste ha handlat mest av alla som
då för roll vad man äter.
var här den dagen.
Sedan var det i alla fall dags att vända Peter lyckades även få med sig en ful

gammal kista hem. Alla frågade vad han
skulle ha den till och då brukar Peter ha
ett bra standardsvar som lyder: - Den
kan säkert komma till nytta. Ja denna
gång ska väl inte jag säga något eftersom jag själv är ganska duktig på att handla saker som kan komma till nytta.
Vi lyssnade en stund till pensionärsföreningens kör där ju Siv, vår granne är
med.
Sivs vackra stämma har vi ju fått äran
att lyssna till många gånger i Mundekulla.
Sedan blev vi kvar där ytterligare några
timmar och pratade med folk, klappade
getter och fick gratis glass och godis. Slutligen bar det iväg hemåt. Vi cyklade återigen förbi fält av vitsippor, och björkar
som nyss börjat spricka ut. När vi kom
till den nybyggda bygdegården stannade
vi till igen för att kika lite på den.
Den verkade bli jättefin och jag gillar den
gula solen som är på väggen vid ingången.
När vi sedan kom hem till Mundekulla
var kl 16.00. Den timslånga turen jag
hade tänkt mej hade blivit till 7 timmar.
Men det gjorde inget, det var en härlig
dag och vi funderar på att göra om det
igen.
Anne Nilsdotter Elmberg maj 2003
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Landsbygdskonferensen i Emmaboda 22-23 okt 2003
Varför hålls denna konferens och
varför just i Emmaboda?

Ni hade också en hästentreprenör
som föreläste?

200 ha betesmark från att växa igen. En
viktig insats för vårt öppna landskap.

Berndt Elmberg: Det beror på att
Emmaboda är Sveriges medelpunkt. Nej,
det beror nog på att, när det för fem år
sedan beslöts om en konferens, var den
främst tänkt för sydöstra Sverige, och
då ligger Emmaboda väldigt bra till som
en mittpunkt i sydostregionen. Sedan har
konferensen vuxit och det kom i år deltagare från alla landskap upp till Värmland, Dalarna och Hälsingland.

BE: Ja, just det, en mycket intressant
och engagerad person, Titti Jöngren från
Åkersberga, som i dagarna utsetts till årets
LRF-kvinna, som enligt juryn ”ser
möjligheter och hittar andra lösningar och
är en förebild”. Hon har utvecklat och
förändrat sitt lantbruk från mjölkproduktion till att idag i huvudsak leva på sitt
eget och andras hästintresse. Hon tillhandahåller ridhus, boxar, ridskola, foder till
hästar och mycket annat. Hon kan säkert vara en inspiratör för hästfolket i
Långasjö, kanske något för invigningen
av ridhuset?

Vi passerade även ridhuset i Långasjö
och berättade om vilken fantastisk insats bygdens folk gör ideellt för att skapa fritidsaktiviteter och göra bygden
ännu mera attraktiv.

Varför denna konferens?
BE: Ja, det beror på att landsbygden åter
har blivit intressant. Många människor
vill bo på rena landet. I Emmaboda har
kön på inflyttare vuxit till f n 130 hushåll och situationen är likartad i många
landsbygdskommuner t ex Tingsryd.
Syftet med konferensen är främst att
inspirera till att få olika intressenter att
se vilka fantastiska möjligheter landsbygden har för en positiv utveckling av hela
samhället. Den ska vara en mötesplats
mellan eldsjälar, entreprenörer, forskare,
tjänstemän och politiker, där alla möts
på lika villkor och diskuterar landsbygdens möjligheter och få allt prat att
övergå till handling.
Vad tyckte Du var bäst med årets
konferens?
BE: Enligt de enkäter vi fått in, så tyckte de flesta deltagarna att ”allt va r
bra” och på en femgradig skala var helhetsintrycket enligt deltagarna 4,3.
De intressantaste föredraget tyckte
flertalet var docent Patrik Grahns. Han
som talade över ämnet ”Må bra av naturen”. Vi som bor mitt i naturen, i en
av Sveriges vackraste bygder, vet ju att
vi mår bra av att vistas i naturen, men vi
vet kanske inte varför. Det försökte
Patrik förklara. Forskarna har också
påvisat att personer som mår dåligt ägnar mycket tid åt att titta på TV, gå i
stora varuhus och besöker stora muséer.
Forskarna har också undersökt, varför
personer, som arbetar i riktigt svåra arbetsmiljöer ändå håller sig friska. Det
visar sig att de som mådde bäst tillbringade mest tid i naturen.
Vissa företag har idag infört obligatoriska promenader på arbetstid och har
därigenom minskat sjukfrånvaron betydligt.

Det kanske känns skönt att konferensen är över och Du kan pusta ut.
Hur mycket arbete är det med en
konferens?

BE: Ja, det var ju många som övernattade i Emmaboda (så både Amigo och
Linden hade fullbelagt) för att vara med
dag 2 på en studieresa, därför var vi 100
personer som åt middag och underhölls
av Vissefjärda teatergrupp som framförde Vilhelm Mobergs pjäs ”Marknadsafton” på ett så imponerande sätt att
många ifrågasatte om de var amatörer.
Klintakrogen ordnade en fantastisk middag med vildsvin och rökt älg. Ulla i
Plaggebo hade bakat ostkaka, en verklig
delikatess, som imponerade på gästerna.
Så visst finns det resurser i Långasjö.

BE: På sätt och vis, vi behöver alla pusta ut eller ladda om ibland. Men då deltagarna var mycket nöjda med arrangemanget känns det faktiskt bara skönt och
skojigt efteråt. Många sade att det var
lättsam stämning och trevligt med sångoch musikinslag (Peter och Anne) och
när man har trevligt känner man inte
tröttheten. Visst är det ganska mycket
arbete och för mig har det varit ca tre
månaders heltidsarbete utdraget på åtta
månader. Det är många personer inblandade, föreläsare informatörer, utställare
tillsammans 40 personer, med vilka ska
göras överenskommelser och avtal. Den
mesta tiden går nog åt till att hitta och
tala med alla som ska medverka (och
inte ska medverka). Det gäller att hitta
rätt personer, duktiga men som också
kan framföra budskapet på ett engagerat och lättfattligt sätt.

Ni gjorde även en studieresa den 23
okt. Vad studerade Ni då?

Blir det någon landsbygdskonferens
nästa år?

BE: Som jag nämnde så åker många lång
väg och det skulle man inte göra bara
för en dag. Däför följer vi upp med att
besöka ett antal landsbygdsentreprenörer. I princip hade vi en rullande konferens i bussarna där personerna vi skulle
besöka mötte upp innan vi nådde fram
och berättade om sin verksamhet. Det
är ju i första hand personerna som är
intressanta när de berättar om livet som
entreprenör, möjligheter och svårigheter. Resan gick mot Växjö och tillbaka och
vi hann se konsthantverkare, spa-anläggning, växthus, fisketurism, Linneryds
Hembygdsförening, vars arbete jag blev
mycket imponerad av och bör ses. Korrö Vandrarhem, Byahuset i Rävemåla,
Rosenhill och på slutet klev Roland på
Rungeboholm på bussen och berättade
om sin imponerande verksamhet med f
n över 200 hästar. Man säger att en häst
behöver minst 1 ha betesmark. Det betyder att Rolands hästar hindrar minst

BE: Det var femte året i följd och nu
känns det som att alla förvänta sig det.
Vi hade den frågan med på enkäten och
alla svarade att de tyckte vi skulle fortsätta och alla svarade att de ville komma
även nästa år. Vi i projektgruppen ska
ha ett möte redan den 5 dec och diskutera igenom erfarenheter av årets konferens och besluta om nästa år.

Ni besökte även Långasjö bygdegård.

Det är många som står som arrangörer,
förutom Emmaboda kommun är det
LRF, Länsstyrelsen, Regionförbundet
och Länsbygderådet.
Hittills har konferenserna gått runt så
de har inte belastat kommunen, men de
har nog gett kommunen gott rennomé.
I folkmun kallas konferensen idag för
Emmaboda-konferensen. Så visst tror jag
att det blir fler konferenser och vi har
redan bokat Folkets Hus den 20-21 okt
2004.
fortsättning på nästa sida
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fortsättning från föregående sida
Följer Ni upp konferensen på något
sätt?
BE: Deltagarna få fylla i en enkät och
vi lägger upp en e-postlista på alla deltagare för att kunna ge lite tips åtminstone
om nästa konferens. (Enkäten!!!, Irenes
kommentar)
Dessutom kommer vi att bjuda in till en
intensivkurs den 27/1 –04 i Emmaboda Folkets Hus i konsten att hitta pengar till föreningar och projekt. Vi har lyckats engagera Uffen Redhe från DalaFloda, som efter att han tog på sig uppdraget att bli ordförande i en nedgången
idrottsförening har lyckats dra hem miljoner till bygdens föreningar. Nu åker han
landet runt och berättar om sina erfarenheter från idé färdig ansökan.
Jag ska vid den kursen även berätta om
hur man startar och genomför projekt
(jag har tidigare bl a hållit 5-poängskurser i projektledning vid Sveriges Lansbruksuniversitet).
Vill någon ha mera info om denna heldagskurs
kan
man
kolla
på
www.mundekulla.nu eller ringa 0471-502
05. Här borde egentligen någon från alla
föreningar i kommunen närvara.
Du har någon gång sagt att Ditt engagemang för landsbygden började
när Du köpte och började renovera
Mundekulla. Vad händer där nu?
BE: Ja, på sätt och vis har jag nog alltid
varit intresserad av landsbygden och
hembygden. Jag är faktiskt mer engagerad häruppe än vad jag är i min hemkommun sedan 35 år, Lomma, utanför
Lund. Men det var när jag började restaurera i Mundekulla som jag på allvar
började fundera över hur det egentligen
ser ut på landsbygden och blev medveten om att mer än hälften av alla gårdar
ägs av personer som inte bor på dem
och jag funderade över dess konsekvenser och det var då projektet BeBo
Landsbygd föddes. Liknande projekt har
nu spridit sig lite runt om i landet. Jag
har faktiskt varit ända uppe i Dalarna
och berättat om BeBo-projektet och det
är stimulerande. Vad som händer i
Mundekulla nu? Ja där händer alltid
något. Just nu håller vi på att inreda två
konferensrum i gamla svinstian och i f
d vedboden. Meningen är att det ska
vara klart till jul – sen ska jag ta det lite
lugnt, tänkte jag. Men min fru Irene tror
inte riktigt på det. ”Jag har hört det förr”,
säger hon.
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Ännu en händelserik säsong är över
Efter en spännande avslutning på säsongen klarade vi av kontraktet och
spelar även nästa år div. 5 fotboll. A-laget spelade 22 matcher. Sju vunna,
fyra oavgjorda och 11 förluster blev facit. Detta räckte till 25 poäng och en
åttonde plats i tabellen bland de tolv lag som deltog.
Än mer positivt var att vi i år även ställde upp med ett reservlag. Något vi inte
har haft nu på några år. Att fotbollsintresset ökar i Långasjö visas också av de
fina resultat vi nådde under vinterns inomhusturneringar runt om i kommunen.
Vi har många unga duktiga spelare i laget som har utvecklats fint under säsongen. På årsfesten fick David Gottfridsson pris som årets spelare och Niklas
Johansson från Plaggebo fick pris som
årets komet. Vi tackar Tomas Schönström, Jan-Erik Ekmark och Gert Olsson för det fina tränar- och lagarbete ni
gjort under årets säsong.
Under säsongen i fick vi också möjlighet
att köpa loss marken till vår idrottsanläggning som vi hyrt av egendomsnämnden under många år. Vi passade
då samtidigt på att sälja tennisplanen,
som ligger invid skolan, till kommunen
då vi anser att det området mer hör ihop
med skolan och deras verksamhet.
Blickar man tillbaka på säsongen som
gått kan man inte komma ifrån det otrevliga att vi hade fyra inbrott och ett inbrottsförsök under året i klubbstugan
och intilliggande förråd. Inte ens en
idrottsförening, vars verksamhet helt är

Årsmöte
Långasjö GoIF
Den 10 december
kl. 19.00
i klubbstugan
Välkomna
Styrelsen

beroende av ideella krafter förskonas.
Tjuvar bänder, bryter, krossar och
förstör. De slår sig in genom låsta dörrar och stängda fönster. Att tjuvarna blir
tagna på bar gärning eller att polisen hittar stöldgods hemma i deras rövarkulor
tycks föga hjälpa. Några veckor senare
är de tillbaka och bryter, bänder och
krossar igen. Under året har vi fått ökade
kostnader för försäkringar och larm.
Dessa pengar borde definitivt kunna ha
använts till andra, för en idrottsförening
viktigare ändamål. Låt oss hoppas att
denna tråkiga utveckling omedelbart
upphör.
Till alla Er som nu bara går och ”slå
dank” och väntar på nästa säsong vill
jag påminna om gympan på söndagskvällarna i skolans gymnastiksal klockan
18.30. Jag vet att det finns plats för ytterligare några intresserade.
Vi ses på årsmötet i klubbstugan den 10
december klockan 19.00.
Välkomna
Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långasjö GoIF

Vill du hjälpa oss
att röja och hugga
ved runt
träningsplanen?
Veden behåller du
själv!
Kontakta
Roger Steen
på tel. 50071
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Från minnenas album

Pappersinsamling

Visst anade jag doften av rosor en av sommarens sista dagar. Och kände droppar
av regn som sakta strilade ner från en grå himmel, när jag gick ut för att plocka in
potatis och morötter från det egna landet. Lite av jordens must och gräsets lukt
följde med med mig in i köket. Detta var en av sommarens glädjestunder.
Två små killar med var sin charm, det har jag som farmor och mormor lyckan att
få låna ibland. Den ene finurlig och spontan, den andre fundersam och nästan lite
blyg. Men tillsammans pigga på rackartyg och nästan svåra att stoppa. Men er båda
vill jag ha just som ni är. Ni ger mig så mycket i utbyte med er energi och livslust.
Att få se den där tjuvpojksglimten i era ögon och någon gång få en blöt puss, det är
allt jag begär. Tack för att ni finns till.
Mormor var är du, ropade mitt barnbarn. I köket och bakar kringlor svarade jag.
Får vi ha utflykt med saft och kakor sedan , sa hon och gav mig en kram för att
villka mej. Att få känna doften från hennes mjuka hår, det bedövar mej mer än all
värdens droger skulle göra. Mjuka armar runt min hals som ger mej en känsla av
lycka. Något att vara rädd om. Det är allt jag begär.
Elin Fransson

Ridhus bygget uppmuntrar till ytterligare entrepenörs anda…
Häromdagen var jag nere på Ridhuset
och gjorde några timmars dagsverke.
Sysslorna bestod bl.a. i att ta in alla reklam skyltar som prytt fasaden för att
sättas upp inne på ”Arenan”. När jag langade in skylt efter skylt insåg jag för det
första att det är många som stöder Ridklubben både i och utanför socknen och
kommunen. Jag insåg även att entreprenörskapet och företagandet är ganska stort i vår bygd. Dagen efter lunchade jag som vanligt ihop med
”Skogshuggar” Calle. Jag berättade för
honom om den entreprenörsanda som
råder i skogarna. Framför oss på bordet
låg en karta över Emmaboda kommun
och i takt med att lunchklockan tickade
iväg så utmanade vi varandra i vem som
kunde hitta den bästa företagsidèn i respektive ort på kartan. Här följer några
uppslag ur vårt samtal:
Karamålas
Badkarstillverkning,
Piggsmålas Svinfarm, Elbyrån i Totamåla, Frostensmålas ishockyrink, Koppekulls Kaffetillverkning, Städfirman i
Skurebo, Hängmattefabriken i Vilan,
Skallebos Mössfabrik, Enkoneryds fotbollsknattar, Eifeltornsbyg garna i
Parismåla, Klädfabriken i Plaggebo, Lidas Fakirsällskap, Trollamålas Spökklubb,
Studsmålas Trampolin tillverkare,
Mundekullas Munsalva, Spritsmålas
Kakfabrik, Kallamålas Bastusällskap,
Brandkåren i Brännamåla, Lycksökarna
i Bredalycke, Bläsemålas Kavajfabrik,
Taveltillverkarna i Ramsjö, Tant Bruns
pepparkakstillverkning i Brunamåla,

Hamburgs
hamburgerfabrik,
Stekaremålas Kebab bar, Fåglasjös Fågelskådningssällskap, Askaremålas Pyrotekninska, Knappsmålas knappfabrik,
Munkarna i Eremitemåla, Grimmagärdes
travsällskap, Bökevaras Grisfar m,
Stångsmålas Getfarm, Dansarna i Stamphult, Buggehults Buggsällskap, Rostocks Timmerfabrik, Fornamålas Arkeologer, Rävebergs Rävfarm, Trädklättrarna i Klättorp, Tjockebodas Bantarklubb, Klippingsbos frisörsalong, Gissamålas Frågelek, Vissefjärdas Visselklubb,
Sillhövdas Fiskafänge, Loppetorps
Ohyrebekämpning, Målatorps Målerifirma, Linnefors Linnefabrik, Rasslebygds
Flipperssällskap, Kungarna i Greveshult,
Stolpabäcks Målvaktsskola, Kryssebodas
Korsordsklubb, Krukös Keramik verkstad, Godisfabriken i Guttamåla, Skuteryds Skeppsbyggare, Duvemålas Duvfar m, Kor v med mos kiosken i
Moshult, Trädkramarna i Lindås, Trollagärdes Trolleritrick, Muggehults Te
fabrik, Kalvamos kalvfarm, Brobyggarna i Broakulla, Ålebergs Ålrökeri, Ulvsmålas Vargjägare, Yxtillverkarna i Yxnanäs, Gubbemålas Mansklubb, Flygplanstillverkarna i Flygsfors…
Listan skulle kunna göras ännu längre
men skulle vi få igång så mycket sysselsättning i skogarna så hade de inte haft
mycket att säga till om i Gnosjö. Å andra sidan så har dom ju inte det ändå
för vi har ju Långasjö Andan som inte
går av för hackor!
Vid pennan /Peter Elmberg
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Mars

7

Juni

6

September

15

November

Långasjö GOIF
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Miljöstationen 2004
Mottagningens öppettider

Lördagar (se datum nedan)

Second hands öppettider

Vardagar

10.00 – 13.00

Vardagar

Måndag

9.00 – 18.00

OBS! Ej lördagsöppet i juli

Måndag 10.00 – 18.00

Tisdag

7.30 – 17.00

Tisdag 10.00 – 17.00

Onsdag

7.30 – 17.00

31/1, 28/2, 27/3, 24/4, 15/5, 19/6,
28/8, 25/9, 30/10, 20/11, 18/12

Torsdag

7.30 – 17.00

Fredag

7.30 – 15.00

Klämdagar
Följande dagar är anläggningen/mottagningen stängd
2/1, 21/5,
Trettondedagsafton 5/1 stänger vi kl. 15

Onsdag 10.00 – 17.00
Torsdag 10.00 – 17.00
Fredag 10.00 – 15.00
Lastbilens hämtschema
Långasjö torsdagar
Jan. – dec. 15.30 – 18.00. Vid Allégården

Rapport från
Hembygdsstugan
Nu har vi haft vår höstfest. Då bestämmer vi vilka som skall få del av det överskott som blir vid årets försäljning. Detta år hade vi många att välja på så vi
bestämde oss för att välja ut tre mottagare. Alla röstade och resultatet blev
4.000:- kr till vardera Naturvårdföreningen, Brandvärnets kamratförening och
Dagis. Att vi kan göra så här gläder oss
alla och gör att vi börjar om med nya
tag nästa år och hoppas på lika trevliga
och roliga veckor då.
Tack Dagis för alla fina teckningar som
vi fått. Dessa skall vi sätta upp i stugan
när vi öppnar nästa år.
Hälsningar från
”Tanterna i Hembygdsstugan”
genom
Barbro Krona
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Pojken i Hultet
som blev biskop
En berättelse av Arnold i Lida
Viktor hade kommit till morfar och
mormor Peter och Kajsa i Hultet, Långasjö, när han bara var några månader
gammal. Mor hade blivit sjuk där nere i
Karlskrona, där Viktor var född och stor
hungersnöd rådde i landet vintern 1869
– 1870. Det var den torra sommaren
1868 som orsakade missväxten, svälten
och lidandet bland både folk och fä. Året
gick till hävderna som ”dä svaura auat”
(det svåra året) eller den ”törre somarn”.
Det året var vädret ”änna förvänt”.
Redan i januari – februari kom våren
med gräs och lövsprickning, men ingen
vågade börja vårbruket vid den tiden.
När sedan den rätta våren och sommaren
kom, föll icke en regndroppe på hela
sommaren. Allt torkade bort och det
blev total missväxt. Men varje förståndig bonde på den tiden höll ett års skörd
av säd i lager, ifall årsväxten skulle slå
fel. Nu blev även nästa års skörd mager
och svälten var ett faktum.
Någorlunda välbärgade bonden Carl Israelsson i grannbyn Piggsmåla ordnade
då ett eget nödhjälpsarbete för fattigfolket i bygden – de som levde på torpen, i backstugor och jordkulor.
- Kom te mej å arbeta sau ska ni fau
maten! Men nån annan lön kan ja inte
ge.
Och alla som var i behov och orkade
gick till arbetet, som bestod i att ta sten
från åkern och lägga den i en skiljemur
mot grannen. Ja både Peter och Kajsa
gick till arbetet för maten, berättas det,
och för att Kajsa skulle kunna gå med,
så måste hon ta den lille Viktor med sig
som ett knyte i en schal. Och Viktor var
tyst och snäll hos Israelssons, medan
mormor arbetade för dagens mat.
Besvärligheterna redde ut sig och Viktor stortrivdes på torpet hos morfar och
mormor. Peter hade för mer än 20 år
sedan byggt till sin lilla torpstuga med en
sidokammare. Där höll han sedan skola
för bygdens barn i egen privat regi, ända
tills att socknen byggde sitt första skolhus i grannbyn Allgunås 1862. Sidokammaren var alltså den första för skoländamål byggda lokalen i Långasjö. Det
var därför som Peter kallades för ”skollä-
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ran”, trots att
han inte var
examinerad.
Människorna,
som levde i
bygden, var
djupt religiösa
och tillhörde
de s. k. ”gammalläsarna”.
Ofta samlades
man
vid
brasan i hemmen och lästa
ur skrifterna
och sjön ur
”Mose och
Lambsens visor” (en andelig sångbok
som på 1700talet kom till
Sverige från
Tyskland). Innan Viktor var
4 år gammal,
fick han gå
med morföräldrarna
den milslånga
vägen till Långasjö kyrka. Han tog djupt intryck av
det stämningsfulla som där förekom –
sången, orgelmusiken och prästen vid
altaret och på predikstolen.
När nu Viktor gick vid mormors hand
hem från kyrkan denna ”Den Helige
Mikaels Dag” sa han förtroligt:
- Mormor, när ja blir stor, ska ja bli präst.
Tycker ni inte dä – mormor?
- Joo visst ska du bli präst - dä ä klart
du ska bli präst.
- Jaa, för dä ä så fint i kyrkan. Å sen får
ja stå där oppe i den fina predikstolen å
predika om himlen. Där ä dä ännu
finare, mä änglar som har vita kläder.
Tror inte mormor att ja kan predika?
- Dä kan du säkert, Viktor lille, du kan
ju nästa allting annat. Men barn lilla – dä
kostar många penga att studera te präst
och dä har inte morfar och ja och inte
mor och far heller.
- Dä gör ingenting. Ja ska bli präst i alla
fall.
- Jaa, gör du dä. Och ja kan säkert bli
biskop. Men förresten, lille Viktor, du
har väl inte glömt att vi ska ha bönemöte
i kväll hemma hos oss och dau fau du

va mä.
- Va ä ett bönemöte, mormor?
- Dä ä när man samlas många för att be
till Jusum Christum och tacka Gud för
allt vi fau och för att vi fau va krya.
- Fau vi inte va krya alla daga?
- Dä ä inte säkert. Morfar och ja börjar
bli gamla.
- Komma ni te himlen sen?
- Om vi har vatt snälla, gör vi kanske
dä.
- Morfar å mormor ä alltid snälla. Vem
bor mea i himlen?
- Där bor många å där bor den store
ängelen Mikael, som prästen predikade
om i dag.
- Ä dä han som spelar basun? Hur låter
en basun?
- Möe välare än kyrkorgeln.
- Ååå, sau väl – ja tror, ja ska spela i
kyrka mä, när ja blir stor.
Hemkomna sa mormor:
- Nu måste du äta bra å sova, sau du
tyar va mä i kväll.
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Viktor somnade bums efter maten –
brånapotatis med storsill och ”krösnamos” (lingonmos), mormors goda rågbröd med smör och mjölk. När han
vaknade hade mormor pyntat i stugan
tills de främmande skulle komma i
solnedgången.
= oooo0oooo =
Morfar Peter hade just slutat sin läsning
och utläggning av texten med anknytning till ”Den Helige Mikaels Dag”. Lille
Viktor hade hasat en pall intill spisen och
satt och såg in i den flammande, sprakande elden, där en och annan glöd
smäckte nästan ut på golvet. Mäktigt och
stämningsfullt ljuder sången ur ”Mose
och Lambsens Visor” i den låga torpstugan.
Plötsligt hörs ett hjärtskärande ångestskri.
Sången tystnar, alla rusar upp, stöter
omkull stolar, pallar och varandra. Innan någon hunnit fatta vad som höll på
att hända slog en eldslåga upp från Viktors kläder. Han kastade sig mot mormor, som genast fattade att en glöd
smäckt ut i knäet och satt eld på hans
kläder. Förtvivlat slog hon mot elden för
att släcka, men i stället ökade den. Nu
fattade morfar Peter situationen. Snabbt
ryckte han till sig pojken och ett
sängtäcke, som han slängde över Viktor
för att kväva elden, allt under de församlades skrik:
- Elden ä lös! Hjälp oss Jesum!
- Fräls oss! Pojken brinna opp!
- Ut! Vi brinna inne!
- Stäng dörren, vrålade Peter. Vi måste
kväva elden!
Försiktigt virade han upp täcket – elden
var släckt. Raskt slet han kläderna av
pojken.
- Ner mä pojken i vattenspannen, kommenderade Tilda, samtidigt som hon gav
sin dotter Hanna en knuff:
- Spring ögnaböj hem efter brännsalvan
pau lilla höllan unner trappen te vinden!
– K v i c k t!
Hanna, en ovanligt rask flicka i drygt 20årsåldern, var redan ute och slog igen
dörren efter sig med en smäll. Träskorna hann hon inte ta på sig. Jag springer
lättare och kvickare utan träskor, tänkte
hon. Det är ju inte mer än en kvarts fjärdingsväg hem. Det här ska inte ta många
minuter.
Den upptrampade stigen var lätt att

springa. Och vilken tur att det var månljust. Det var nära, att hon höll på att
falla i den tvärbranta sluttningen ner mot
bäcken. Den sex alnar breda spången
över kanalen till kvarnen tog hon i två
språng.
Hannas gamle morfar tittade förvånat
upp ur sin sovbänk, när Hanna rusade
in och ryckte åt sig brännsalvan under
trappan, en salva han lärt sin dotter Tilda koka ihop av mjölk och aloe och en
del andra hemliga saker.
- Va i hela friden ä dä nu fraugan om?
- Han har bränt saj.
- Vem? Bränt??
- Viktor – pojken pau töapet (torpet).
När Hanna kom tillbaka med salvan,
hade Viktor flyttats till en träbalja och
Tilda och Kajsa baddade den illa svedda
kroppen.

Tilda inte kan dä ä inte värt å konna.
- Jaa, dä va föa väl, att vi va inté (intill),
sau vi hann å släcka. Älla (annars) had
bå stuan å pojken brunne opp.
- Dä här slutade löckligt, sa Peter, så nu
tacka vi Herranom för hans underbara
räddning denna kväll. Ja tack Herre, för
att du givit oss Tilda och hennes far med
deras läkekonster och låt, Herre Jesum,
deras dotter Hanna få föra kunskaperna vidare från slägte till slägte oss allom
till lisa och fromma. Hjälp, Jesum gode,
vår dotterson så att hans brännsår helas.
Ske din vilja med oss i evighet. Amen. Vi fortsätter sjunga psalmen på Mikaelis
Dag, där vi blev avbrutna.
”Hjälp Jesu! Ack, hjälp! Den onde och verlden
samt köttet nedstjälp. Wår ögon och öron, hand,
tunga och fot Bevara, att icke Dig synda
emot. Din engel ledsage, beskydde oss väl.
Till kropp och till själ.”

- Ä du redan tebaka däka, dä va dåktigt Medan sista versen av psalmen tonade
ut från torpstugan, slumrade lille Viktor
spronget.
Pojken grät men svedan avtog i det sva- in beskydda av Mikael, den starkaste
bland himmelens alla änglar. Föga anade
la vattnet
den lille gossen vad framtiden skulle bära
- Nu måste vi törka han försiktigt. Har i sitt sköte, att kräklan och mitran vändu nån ren och len gammal linnehand- tade honom på ”Östersjöns Pärla”.
duk, Kajsa?
Fotnot: Viktor var på sin tid en av vårt
- Här ä en som ja inte använt, sen den lands allra främsta andliga folktalare.
tvättades.
Biskop i Visby
1920 – 1936.AloeväxPojken illskrek när han togs ur vattnet. ten behöver ej kokas till salva. Saften i de
Brännblåsor hade redan slagit upp och feta bladen är otroligt läkande vid
svedan tilltog, allt eftersom han varligt brännskador.Hanna blev den sedermera
välkända s.k. kloka gumman ”Hanna i
torkades.
sin
- Lägg pau lite päanamjöl (potatismjöl). Idemo”. Moberg använde henne i
roman
”Utvandrarna”
och
kallade
henne
Har ni inget päanamjöl, dä bruka hjälpa
där för ”Berta i Idemo”. Idemo är en by i
näa dä svia, sa någon.
Ljuders socken, dit Hanna flyttade, när hon
- Nej! – sa Tilda bestämt. Nu lägga vi gifte sig med Frans. Hanna gick ur tiden
han pau sängen, sau ska vi smörja han omkr. 1930. Läs gärna mer om detta i
redit. Förresten – smörj du Hanna. Ja mina memoarer ”Sällsamma minnen och
börja bli sau darrita.
möten”.
- Vill ni dä mor? Fau ja dä?
- Ja dä vill ja. Ja va in´t ällre ja, näa ja
började etter far min. Du kan behöva
lära daj.
Hanna tog en klick av den grönaktiga,
såpliknande salvan ur näverburken och
började försiktigt smörja brännskadan.
I den takt hon bredde ut salvan tystnade
pojkens skrik och när det var färdigsmort, var han nästan helt tyst.
- Dä slåtade (lindrade) visst. Jaa, dä kan
en tänka saj, att tocket svia, sa man till
varandra.
- Jaaa, dä ä som ja allti har sagt – dä

12

Träskoposten Nr 4 2003

Röda Korset i Långasjö
Först vill vi rikta ett varmt tack till Långasjöborna
för de fina resultaten vid våra insamlingar.
Och så vill vi informera om vad som händer i Långasjökretsen under våren.
13/1 Besöksgruppen på Allégården

Släpvagnsspecialisten
i Långasjö
Släpvagnar
Nya-Beg i olika storlekat och utrustningar
EU släp 80 km obromsade – Båtvagn EU

27/1

Besöksgruppen på Allégården

30/1

Filkafé på Allégården

4/2

Sygruppen och styrelsemöte

10/2

Besöksgruppen på Allégården

24/2

Besöksgruppen på Allégården

27/2

Filkafé på Allégården

3/3

Sygruppen och styrelsemöte

9/3

Besöksgruppen på Allégården

23/3

Besöksgruppen på Allégården

26/3

Filkafé på Allégården

6/4

Besöksgruppen på Allégården

7/4

Sygruppen och styrelsemöte

20/4

Besöksgruppen på Allégården

30/4

Valborgsmässoafton tillsammans med Långasjö
Församling

Höstpriser
Båtar Plast - Aluminium Kanoter
Båtmotorer även El

Reparationer - Reservdelar
till Båtmotorer – Släpvagnar
Hästtransporter- Husvagnar.
Bromsar, fastrostade axlar m.m.
Mindre bilreparationer.

Säljer – Byter- Köper
Släpvagnar- Hästtransporter.

Besöksgruppen kommer till Allégården kl 15.00, vid flera
tillfällen medverkar Ingrid Svensson med dragspelsmusik.
Filmkaféerna börjar kl 14.30
Symötena börjar kl 17.00
Styrelsemötena börjar kl 19.00
Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon
Du är väl medlem i RÖDA KORSET
Långasjö Rödakorskrets
Zarah Arvidsson

Hantverksstugan

Gynna ditt lokala företag
där Du får Service -Reservdelar.

LÅNGASJÖ-ERICSSON
0471-501 80, 501 06, 126 30 Även kvällar.
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TACK!!!
Ombyggnaden av banken är nu klar. Slutbesiktning gjordes den 19 november och från och
med 24 november har lokalerna tagits i bruk i full utsträckning.
Vi vill rikta ett jättestort och varmt TACK till alla kunder som tålmodigt har stått ut med allt
buller, stök och alla hinder som byggnadsarbeten ofrånkomligen för med sig.
Vi ber samtidigt dem av er som drabbats av olägenheter på grund av byggandet än en gång
om ursäkt för dessa.
Vi har under byggnationen inte helt och hållet kunnat upprätthålla den höga servicenivå vi
alltid eftersträvar inte minst i samband med bytet av våra telefoner, vilket vi naturligtvis
också beklagar.
Nu är vi rustade att fortsätta vår framgångsrika verksamhet i många år framöver som vi hoppas
till gagn för våra kunder och vår bygd.
Vi har gjort denna stora satsning för att möta framtidens krav på en bra bank och kunna fortsätta
att erbjuda både gamla och nya kunder bra service och konkurrenskraftiga villkor.
Vi hoppas givetvis innerligt att du som kund ska trivas i våra nya lokaler och att du ska fortsätta att
tycka att vi är en bra bank.

Under december månad har vi särskilt fokus på pensionssparande
Mycket talar för att inkomstpensionen blir lägre än vad man tidigare räknat med och behovet att
förstärka inkomsten efter pensioneringen ökar.
IP, individuellt pensionssparande i bank, är ett flexibelt och enkelt sparande där du själv
avgör var dina pensionspengar placeras.
Välkommen in så hjälper vi dig att se över dina pensioner!!

Växelnummer
Tomas Alriksson
Lennart Brunius
Ulla Gustafsson

Våra nya telefonnummer
Ingvar Gustavsson
0471-244990
Åsa Larsson
0471-244991
Ewa Steen
0471-244992
Telefax
0471-244993

0471-244994
0471-244995
0471-244996
0471-244999

Långasjö Sockens Sparbank
-bygdens bank sedan 1880tel. 0471-24 49 90 fax. 0471-24 49 99
hemsida www.langasjosparbank.se
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Lediga hus och lägenheter i Långasjö
Hus:
Hembygdsvägen 4 Långasjö
Ägare: Karin Lundin
Tel: 0471 50116
----------------------------------------------Backegårdsvägen 47 Långasjö
Ägare: Leif Eriksson
Tel: 0471 50106
----------------------------------------------Pingstkyrkan Långasjö
Pris: 200.000:Samlingsal ca 150kvm+
en lägenhet på ca 40kvm
Byrskogs Fastighetsinvest
0471-13077

----------------------------------------------Plaggebo Långasjö

---------------------------------------------- -

117kvm. + källare 4 rum & kök
gillestuga,dubbelgarage med smörjgrop
+ uthus 90kvm.

Kyrkvägen 36 Långasjö
2 rum & kök 69 kvm.

Pris:700 000 kr

Wikabos lägenheter 0480-473080

Ägare: Fredrik Dahlöv
Tel: 0471-50397

----------------------------------------------Ängsvägen 14 I

----------------------------------------------EBAs lägenheter, tel. 0471-18401
----------------------------------------------Kyrkvägen 28 Långasjö
3 rum & kök 119 kvm.

2 rum och kök 62kvm

Kykvägen 28 Långasjö
3 rum & kök 112 kvm.

Ängsvägen 14 N

O.B.S.

Ledig 1/2 2004

1000 kr. i rabatt/ månad i ett år

Hyra: 4168:-/mån.

-----------------------------------------------

Ledig 1/12 2003
Hyra: 3491:-/mån
-----------------------------------------------3 rum och kök 75kvm

Långasjö Skytteförening
Öppettider för luftgevär söndagar kl
16.00 - 19.00

Start av vårsäsongen söndagen 18 jan
2004.

Avslutning för höstsäsongen söndagen
den 14 dec.

Vi önskar er alla en God Jul o Gott Nytt
År.

Känner du till fler hus och lägenheter
som är lediga, hör av dig så tar vi med
dem i nästa nummer.

Ett Tips!

Presenten
hittar du
hos oss!

Vinterkonservera
din båtmotor!

0471-50430

Vi utför reparationer och service
på alla slags båtar och motorer.
Månadens erbjudande i december:

Flytoverall!
Kontakta oss inför dina köp av
vinterdäck.
God service & Bra priser
Storsäljaren - Nydäcket Sava
1 december måste de vara på!

Öppettider över vintersäsongen:

Mån - Fre
Lör

10.30 - 17.00
9.30 - 15.00

Välkomna!
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Klintakrogen
önskar alla

Långasjö PRO
Vi avslutar 2003 med medlemsmöte den 15/
12.
Vårens program startar den 19/1 med parentation med Lars Pettersson.

en God Jul
och ett
Gott Nytt År

Den 23/2 är det årsmöte med medverkan av
Bo Ström från distriktet.
Den 22/3 kommer Ingrid Svensson med ett
Sven-Ingvars-program “Den gamla dansbanan”.
Den 19/4 kommer Gösta Johansson och talar om viltolyckor i trafiken och visar en film
om detta.
Den 24/5 avslutar vi vårens program med en
träff i Allgunås skyttestuga med tipsrunda, sång
och musik och eventuellt trolleri. Medtag kaffekorg. Vid alla andra möten finns kaffe och
lotteri.
Alla möten börjar 14.00. Alla hjärtligt välkomna.
Styrelsen

önskar en
God Jul och ett
Gott Nytt År
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