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...Emmaboda kommun 
 som bidrar med utskicket av Träskoposten.

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ett stort tack till våra sponsorer ! Träskoposten                
Nr 2  Sommaren 2008

Ägare
Långasjö Sockenråd

Redaktör och ansvarig utgivare
Jan-Erik Fransson
e-post: jan-erik@traskoposten.se

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson 0471-500 75 
Eva Garami 0471-504 82
Katarina Jonasson 0471-50596  
Ethel Svensson 0471-50465/
  0477-630 16

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 1800

Nättidning
www.traskoposten.se

Annonskostnad
  1/8 sida 100 kr      1/2 sida 400 kr
 1/4 sida 200 kr      1/1 sida 800 kr
 privat radannons  20  kr
Eftersom tidningen är registrerad som 
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening, 
kommer inte moms att redovisas eller 
faktureras. För hjälp med utformning av 
enstaka annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 100 kr (avser porto)

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2008
Manusstopp 22 augusti
Utgivning  5 September
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Läs Träskoposten på         
internet!
En ny nättidning har öppnats med adres-
sen www.traskoposten.se. Där kan du 
enkelt titta på bilder i bildarkivet, söka 
bland reportagen och kommande aktiv-
iteter. Tipsa dina vänner som nu också 
kan följa med och se vad som händer i 
Långasjö socken med omnejd.

Ge bort som Träskoposten 
som present!
Träskoposten delas ut gratis till alla i 
Långasjö Socken och så kommer det 
att förbli. 

Men för dig som bor någon annanstans, 
erbjuder vi nu, att för 100 kr få fyra 
följande nummer av tidningen hem i 
brevlådan. 

Och för dig som bor i Socknen, vilken 
trevlig present till någon utflyttad sock-
enbo!

Sätt in 100 kr på Bg 5049-6561, märk 
talongen med  “Prenumeration + namn”. 
Prata med/ring till Ethel Svensson, tel 
50465 eller 0477-63016, och meddela 
namn och adress eller skicka uppgifterna 
till Träskoposten, 361 95 Långasjö.

För att fortsättningsvis kunna ge ut 
Träskoposten behöver vi allt stöd vi kan 
få. Distributionen kostar också en slant.  
Därför är alla bidrag, små som stora, 
välkomna! Bankgironumret till Långasjö 
Sockenråd är  5049-6561. Märk talongen 
“Stöd Träskoposten”.

Tema filminspelningen 
av Utvandrarna

Det finns en händelse som har påver-
kat livet här i Långasjö, och faktiskt 
påverkar oss än idag. 

En händelse som på ett ögonblick 
gjorde Långasjö känt i hela Sverige och 
än idag kommer det årligen tusentals 
nyfikna för att titta på platsen där fil-
men Utvandrarna spelades in.

För snart 40 år sedan drog ett filmteam 
in i Långasjö, delar av filmen om 
Utvandrarna skulle spelas in på Kla-
satorpet. 

Det var många här i bygden som fick 
statistroller eller hjälpte till på andra  
sätt och engagemanget var stort!

För att bevara dessa minnen är detta 
nummer av Träskoposten tänkt som 
ett temanummer kring inspelningen 
av utvandrarfilmen.

Biblioteket i Långasjö är 
öppet 

tisdagar 14.30-18.30 fram till 22/7 

därefter är det stängt v 31-34 

och till hösttermin åter öppet 26/8

Fr o m början av juni erbjuds långt 
sommarlån! 

Passa på att låna all din härliga som-
marläsning!

Trevlig sommar!
önskar Lena

0471- 24 92 15, 24 92 14

Omslagsbilden
Klasatorpet

Foto: Malin 
Gunnarsson
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Dans i Bygget 5 juni 
 

Vi börjar kl. 19.00 med middag  
Till dansen spelar 

Peter Rudenborg 
 

Kaffe och kaka i pausen. 
Ta med några vänner och kom! 

 
Entré 200:- 

Anmäl till Berit 0471-504 00, eller Håkan 0471-503 70 
Senast den 1 juni 

 Välkomna!    Långasjö bygdegårdsförening 
 

 

Gädd-Tävling
Långasjö Sockens Naturvårdsförening utlyser 

fisketävling!
Tävlingen pågår hela 2008

Du behöver ett kastspö, gott humör och lite tur 
Vinnaren är den som fångar största gäddan

Fångsten skall vara väl dokumenterad med datum, vikt, 
längd, gärna med bild eller någon opartisk person som 
bevittnar fisken. 

Ditt bidrag lämnar du till någon av naturvårdsföreningens 
styrelsemedlemmar. 

Priset är ett års fiskekort i Långasjön och vinnaren 
koras på årsmötet nästa år.

Långasjö Sockens
Naturvårdsförening

Långasjö Skytteförening 

 

Luftgevärsskyttet startar igen söndagen den 14 september 
16-18 i Skyttehallen i Allégården.

Hälsningar
Långasjö Skf  /Paulina

Pristagarna i föreningsmästerskap och 
veckotävlingar är samlade på bilden

avslutade luftgevärssäsongen med Prisutdelning i 
skyttestugan i Allgunås söndagen den 13 april. 
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Långasjö 
PRO 

informerar
Februari Årsmötet
Mötet inleddes med att distriktsstyrelsele-
damoten Alf  Augustsson redogjorde för 
insatser som PRO gör för att bevaka 
viktiga pensionärsfrågor på riks, distrikts 
och kommunal nivå samt inom KPR.

Efter Alf  Augustssons innehållsrika 
föredragning bjöd Långasjö Sockens 
Sparbank på fastlagsbulle till kaffet.   

Därefter blev det årsmötesförhandlingar 
under ledning av Alf  Augustsson. 

Till styrelse för 2008 valdes: ordförande 
Olle Henriksson, sekreterare June Er-
iksson, kassör Olle Sjökvist. Övriga 
styrelseledamöter; Maria Elofsson, 
Gun-Britt Gunnarsson, Greta Konrads-
son, Karin Lundin och Kerstin Olsson. 
Studieorganisatör Gerd Lönngren. Re-
seledare Margit Fransson och Gun-Britt 
Gunnarsson.

Representant i samorganisationen Olle 
Henriksson med June Eriksson som 
ersättare. Reseprogram för 2008 delades 
ut. Ordföranden tackade Alf  för hans 
medverkan och överlämnade blommor.

Damerna i kaffekommittén fick var sin 
bukett tulpaner som tack för sitt arbete 
under året.

Mars
På Långasjö PRO-förenings marsmöte 
underhöll Diana och Odd Hagel med 
ett mycket uppskattat musikprogram. 
På mötet rapporterades från träffen med 
kommunalrådet Ann-Marie Fagerström 

Lediga hus och 

lägenheter i Långasjö

Lägenheter
EBA

0471-24 98 30

Ängsvägen 5, 44 kvm. Ledig 1/6

Ängsvägen 13, 44 kvm. Ledig 1/6

Kyrkvägen 36, 2:a, 69 kvm, 2:a.vån. 
Ledig: 1/6

Skogsvägen 1E, 49 kvm. Ledig: 1/6

Skogsvägen 1F, 49 kvm. Ledig: 1/6

Hus och gårdar
Erling Karlssons Fasighetsförmedling 

0471-123 45

Allgunås 1:4 Långasjö
Ett hästställe på c:a 21 ha

Pris: 1 600 000: - eller högstbjudande  

Hamburg Långasjö
Gård med sjöläge c:a 74 ha 

Pris: 6 000 000:- eller högstbjudande 

 

Emmaboda Fastighetsförmedling

Henrik Malmqvist 0471-337 60

Långasjö 1:14
Friliggande villa 1 1/2 plan med mindre 
källare

5 rum & kök c:a 104 kvm

Pris: 375 000:- eller högstbjudande

 

Mäklargruppen: G. Thulin AB Kal-
mar

0480-260 60, 0706-75 85 54

Bredalycke 1:7 Långasjö 
c:a 4,2 ha

Villa med separat café/bistro med c:a 
75 kvm altan i västerläge

Pris: 1 800 000:- eller högstbjudande

och från samorganisationens årsmöte. 
Höstens mötesdagar fastställdes. Inb-
judan till informationsträff  om stiftets 
kyrkogårdsinventering i Emmaboda den 
2:e april föredrogs.

April
På Långasjö PROs aprilmöte informer-
ade medicinskt ansvarig sjuksköterskan 
Ann Britt Johansson om kommunens 
hemsjukvård.

Enhetschef  Anita Bäckström om 
färdtjänsten och omsorgsassistenten 

Tina Robsson om ett projekt tillsammans 
med Vissefjärda servisområde

”Ett meningsfullt liv.”

Ordföranden Olle Henriksson rapport-
erade från ett extra KPR-möte och från 
distriktets årsmöte i Hultsfred. Han kom-
mer att delta i distriktets Hemsidekurs 
i Kalmar. Två studiecirklar om Ölands 
stora alvar med tillsammans 20 deltagare 
är avslutade och inrapporterade.

Ett trevligt välbesökt möte där 27 av 45 
medlemmar deltog. 

Höstens mötesdagar
Augusti måndagen den 25:e kl. 14.00 

Underhållning med C Lundgren.

September måndagen den 22:e kl. 14.00. 
Vi planerar höstens studier med ABF.

Oktober måndagen den 20:e kl. 14.00. 
Program ej fastställt.

November måndagen den 24:e kl. 14.00. 
Program ej fastställt.

December måndagen den 15:e kl. 14.00. 
Julbord.

Samtliga möten i Bergstrandssalen.

June Eriksson och Olle Henriksson

Tack!
Jag vill tacka alla i Plaggebo byalag för 
Träskoposten som jag har fått hela 
tiden sedan jag flyttade

Kram till er alla från Gun i Vimmerby
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Långasjö Rödakorskrets
bjuder Socknens pensionärer på 

bussutflykt till Öland den 3 juni 2008

Anmälan till Margareta Hermansson 

0471-50171

senast den 23 maj

Välkomna!

Program

Kaffe i Färjestaden
Besök på Capellagården
Wannborga Vin & Lamm

Kaffe i Kalmar

Avresa från Sockenstugan kl. 8.30

Åter i Långasjö c: a 18.3 0

Aktuellt från Röda korset

Ännu en Röda Kors-medlem 100 år

Den 14 mars i år fyllde Astrid Franzén 100 år. Hon tog 
emot uppvaktning i sitt hem i Häljanäs - dagen till ära iförd 
sin Värendsdräkt. Förutom uppvaktning från släkt, vänner, 
RK m fl anlände ett antal telegram, bl a ett från Carl Gustav 
och Silvia! 

Margareta Hermansson

Styrelsen för 2008

Ordförande Britta Fransson
Kassör Lena Arvidsson
Sekreterare Margareta Hermansson
V. sekr. Barbro Krona
Övriga ledamöter Mona Eriksson, medlemsreg
 Birgitta Karlsson
Suppleanter Veine Franzén
 Maj-Britt Jonasson
 

Britta Fransson

Sommar i Växthuset ! 

Köp växter och tomater
Öppettider: 

Vardagar 10:00 - 18:00

Lördag    10:00 - 15:00

Söndag    stängt
gäller  8 maj - 27 juni

Öppet även 6 juni 10:00 - 13:00

Tfn 0471-504 60

Långasjö Växthus AB
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Vi har öppet veckans alla dagar med full-
ständiga rättigheter.

Vi arrangerar även fest- och högtidsmål-
tider, begravningar och andra samkväm 

enl. önskemål
Ring gärna för catering av våra goda 

Smörgåstårtor, Buffeer eller andra mat-förslag

Tel 0471- 125 50   fax 0471-330 50
e-post  mail@hotell-amigo.se

 www.hotell-amigo.se

Långasjö Lanthandel

            Sommartider 1 juni - 31 augusti

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

 Service:
 Apoteksvaror och Frimärken
 Tipsombud för Svenska spel
 Harry boy
  

Vi önskar Er varmt välkomna
Babbis med personal

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 0471-50172 

Vi utför alla sorters 
grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och 
ved. 

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

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78
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Öppet 17 maj – 17 aug

alla dagar 9.30 – 18.00

Bokningar Eva Garami
tfn 0471-503 10

Klasatorpet

Om allt går i lås, kommer även torpmuseét att öppnas.
  
Klasatorpskommittén hälsar tacksamt alla medhjälpare 
välkomna.

Välkommen!

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Midsommar firas på Klasatorpet 
den 20 juni, kl. 14.00
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Sommarkalender
Maj
17/5, kl. 13.00 Galleri Garvaregården öppnar

17/5  Klasatorpet öppnarför säsongen

18/5, kl. 10.00 Långasjö församlings gångedag, Långasjö kyrka

25/5, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

26/5, kl. 14.00 Långasjö PRO, Sockenstugan

28/5, kl. 18.30 Konsert med Södra Latins kammarkör i Långasjö kyrka

30/5, kl. 19.00 Trivsel-träff  i Sockenstugan med team Ulfsmålafestivalen 
 

Juni
3/6, kl. 08.30 Bussutflykt till Öland med Långasjö Rödakorskrets

5/6, kl. 12.00 Pilgrimsvandring från Långasjö kyrka till Emmaboda.

5/6, kl. 19.00 Dans i Bygget

6/6, kl. 13.00 Nationaldagsfirandet i Långasjö

12/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

17/6, kl. 18.30 Grillkväll med nattvakten vid Kyrksjön

19/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

20/6, kl. 14.00 Midsommar firas på Klasatorpet

23/6, kl. 15.00 Hembygdstugan öppnar för säsongen

26/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

28/6, kl. 13.00 Konstutställning Galleri Garvaregården

28/6  En dag med Moberg

Juli
19/7, kl. 13.00 Konstutställning Galleri Garvaregården

24/7, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

31/7, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

  

Augusti
2/8, kl. 16.00 Premiär av pjäsen Lördagsafton i Moshultamåla

6-10/8  Ulvsmålafestivalen

7/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

14/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

17/8, kl. 13.00 Konstutställning Galleri Garvaregården

20/8  Församlingsresa till Eva Spångberg, Gamla Hjälmseryd

21/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

25/8, kl. 14.00 Långasjö PRO, Sockenstugan

September
14/9, kl. 16.00 Luftgevärsskyttet startar i Skyttehallen

Se även Långasjö GoIFs program sidan 14-15 och 
Långasjö Församling informerar på sidan 34

IMMIGRANTER I 

LÅNGASJÖN 

Våren har äntligen kommit till våra 
trakter. Så här års brukar det hända 
något i vår lilla by. 

Det är alltid lika spännande att se när 
nykomlingarna invaderar sitt nya hem. 
De stormtrivs där. De hoppar, äter och 
förhoppningsvis växer de sig till stora, 
feta monster. 

Ja, det är de nyinplanterade regnbågs-
forellerna jag menar. Tidigt i våras kom 
de och släpptes i Långasjön. 

Jag hade nöjet att provfiska efter någon 
vecka och det gick att konstatera att de är 
pigga och fina fiskar. De var fortfarande 
lite för tama eftersom de var vana vid 
människors närhet under uppväxtpe-
rioden. Det kan ta lite tid innan de är 
lagom vilda och bjuder på utmaningen 
för oss fritidsfiskare att försöka fånga 
dom. 

Naturvårdsföreningen tar nu fram nya 
fiskekort då de gamla blev något förål-
drade. 

Gräskarpen i sjön är fridlyst och det är 
strängt förbjudet att fiska den. 

Alla övriga fiskar är tillåtna för sportfiske. 
(max 3st. laxfiskar) 

Fisket är endast tillåtet med flug- eller 
kastspö. Att meta är därför inte tillåtet, 
det är inte heller tillåtet att använda 
levande bete eller annat organiskt bete. 
Ett undantag är att maskmete tillåts för 
barn upp till 8 års ålder och i målsmans 
sällskap. 

Barn upp till 13 år och boende i Långasjö 
får fiska utan fiskekort.

Tänk på att inte lämna kvar fiskelinor 
då t.ex. fåglar kan dö om dom trasslar 
in sig i dem. 

Förmedla gärna detta budskap till era 
barn. 

Långasjö Sockens Naturvårdsförening/
Andreas Garami
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Snickeri från golv till tak, snabbt och smidigt!

Humana priser
Även målning tapetsering, allt av samma

hantverkare

Vill du bygga stort eller vill du bygga litet, ingenting är
omöjligt, bara olika svårt

Du behöver inte vänta på hjälp längre!

RING IDAG! eller TIPSA EN VÄN
Tfn: 073-835 04 82 eller 0471-504 82 (kvällstid)

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster.

Fonsterhantverkare: D.Bondesson, tfn. 0471-502 51, 0705-206 407
Strängsmåla 121, 361 95 Långasjö. Innehar: F-skattsedel!

Hembygdsstugan i Långasjö

En ny sommar är i antågande och med den nybakade 
våfflor i Hembygdsstugan.
Vi öppnar måndagen efter midsommar, den 23 juni och 
stänger den 17 augusti

Öppettiderna är kl. 15.00 - 20.00

I år är det Gun-Britt Gunnarsson, Ingegerd Svensson och Anne-
Marie Månsson som tar över ansvaret för stugans verksamhet. Siv 
och Barbro finns med om det behövs. 
Om Du inte varit med tidigare men vill vara med och servera och 
baka eller har tillverkat något som Du tycker vi skall sälja i stugan, 
kontakta Gun-Britt tfn 50040, Ingegerd tfn 50345 eller Anne-
Marie tfn 23039.
 

Välkomna till en ny härlig sommar i Hembygdsstugan!  

“Tanterna” i hembygdsstugan
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Sjökafé vid Långasjön

Kom och njut  
av vår fina sjö,  

kaffe med tillbehör 
och fin underhållning

Alltid kl 18.30

Sveriges Nationaldag 
Börjar 13.00 Hantverkare mm.

Lindås musikkår kl 15.30.
 Vi bjuder på tårta och kaffe!

Fredag 6 juni

Dan Bard
sjunger visor till gitarrackompajemang.

Långasjö församling
med bl a Tomas Lindh underhåller.

Sång och Gång i Glasriket 
Mundekulla kurs och retreatgård anordnar 

en unik sång och vandringsvecka i Glasriket. 
Veckan leds av Anders Nyberg en av Sveri-
ges mest uppskattade körledare och Peter 
Elmberg. Repertoaren bestå av naturnära 

och vandringsvänlig musik. Nu kommer kö-
ren vandrande till Långasjö och sjökaféet.

Torsdag 26 juni

Torsdag 19 juni

Torsdag 31 juli

Torsdag 24 juli

Ellas trio
Direkt från Igelösa med omnejd - dragspels-

musik med många välbekanta örhängen.

Torsdag 7 augusti

Elin Bard, Amanda Carlsson och 
Albertina Sjögren

tre Långasjötjejer sjunger och spelar.

Torsdag 21 augusti

Pingstkyrkan
i Emmaboda -Långasjö underhåller med 

sång och musik.

Torsdag 14 augusti

Lotta Odlingsson och  
Yvonne Nilsson

skönsång i högsommartid.

Vid regn är vi i Sockenstugan

Torgny och Kaj
berättar om fågelivet i Långasjö samt under-

håller på dragspel och gitarr.

Torsdag 12 juni

Varmt välkomna!
Långasjö Sockens Naturvårdsförening 
Karin Gunnarsson, Katarina Jonasson, 

Malin Gunnarsson och Dan Bard.
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Sockenrådet informerar
Efter årsmötet i mars har Sockenrådet för 2008 konstitu-
erat sig och haft tre möten fram till dags datum. En av 
sockenrådets viktigaste uppgifter är att verka för att Lån-
gasjö är ett attraktivt samhälle för boende, föreningsliv 
och näringsliv. 

Vi har beslutat att under våren och sommaren jobba mer 
intensivt med:

Nationaldagsfirandet  
– vi kommer i år igen att agera som spindeln i nätet för att få 
ihop firandet av vår nationaldag tillsammans med föreningar, 
hantverkare och företag i Långasjö. Vi hoppas på många 
besökare i år igen!

Långasjö byväg 
– vi har fått in många synpunkter från boende i Långasjö 
att man upplever byvägen som osäker, framför allt avseende 
hastighetsnivåer. Som en första åtgärd har kontakt tagits med 
polismyndigheten i Kalmar med önskemål om hastighetskon-
troller, framför allt under skoltid. Vidare har vi haft en inle-
dande dialog med kommun och Vägverket om hur kan höja 
säkerheten på och omkring vägen. Mer information om detta 
kommer.

Hemsidan 
– det finns idag en hemsida, www.langasjo.se, som är dåligt 
uppdaterad och som inte ger en rättvisande bild av Långasjö. 
Arbete pågår med att omarbeta informationen på sidan och 
att kunna presentera en kalender över aktiviteter i byn. Målet 
med arbetet är att skapa en hemsida som skapar värde både 
för boende och för turister.

Utöver detta har vi varit på informationsmöte angående det nya 
landbygdsprogrammet 2007-2013, Leader. Vi ser att sockenrå-
det har en viktig uppgift i att hjälpa föreningar och företag att 
förstå hur just de kan dra nytta av programmet. I nästa nummer 
av Träskoposten kommer vi att informera mer. Har du frågor 
redan nu kan du kontakta Niclas eller Therese i sockenrådet, 
eller ta direkt med direkt med Emmaboda kommunkontor.

Sockenrådet medlemmar 2008 är:

Niclas Andersson  (Ordförande)

Johanna A. Sjöberg  (V Ordförande och kontaktperson mot 
Nattvakten)

Therese Karlsson  (Sekreterare)

Olle Henriksson  (V Sekreterare)

Conny Fransson (Kassör)

Ethel Svensson (Kontakt mot Träskoposten)

Ronny Burlang

Melsene Laux

Annika Karlsson

Lennart Berg

Ingvar Gustavsson

 

Tveka inte att kontakta någon av oss om du har frågor eller 
synpunkter! 

Niclas Andersson
Ordförande Långasjö Sockenråd

Strands Maskiner
                            Långasjö

Traditionsenligt national-
dagsfirande!

Den 6 juni med start kl 13.00 firar vi vår nationaldag vid 
Långassjön. 

Föreningar, företagare och hantverkare finns på plats. 
Aktiviteter för barnen. 

Program sätts upp veckan innan på anslagstavlorna.

Varmt välkomna!

/ Långasö Sockenråd
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Balettflickor har uppvis-
ning på Nationaldagen!
Tonerna från den klassiska musiken svävar ut genom 
den stängda dörren till gymnastiksalen. På andra sidan 
råder full koncentration, det övas inför uppvisningen 
på nationaldagen. Det är onsdag och Reh Kuester från 
Studieförbundet Vuxenskolan har balettskola för barn i 
åldrarna 6-9 år.

Grunden till all dans
Barnen tränar både på att dansa fri dans till musiken där de får 
föreställa olika djur och att dansa små berättelser där balett-
lärarinnan Reh Kuester visar stegen. 

– Vi övar balettens grunder, positioner, hållning och att lyssna 
och röra oss till musiken. Baletten är grunden för all dans, 
förklarar, Reh.

Det är inte alltid så lätt att hålla reda på både armar, ben, höger 
och vänster. När det är något lite knepigare tar hon barnen i 
handen och så övare de en och en. Det råder lite delade men-
ingar om det är lätt eller svårt att dansa balett. En sak är i alla 
fall alla barnen överens om.

– Ja, det jättekul, säger alla barnen i kör!

Uppvisning på Nationaldagen
Nar Träskoposten hälsar på tränar flickorna för sjunde gången 
och de är verkligen jätteduktiga. Nu börjar man se hur de 
olika delarna hör ihop och att det kommer bli en liten dans i 
slutändan förklarar en av mammorna.

– De sista tre gångerna måste vi lite öva extra flitigt. För på 
Nationaldagen är det nämligen tänkt att vi ska göra en kort 
uppvisning för föräldrar och allmänheten, berättar Reh. 

Balett i Långasjö, det går väl inte?
Många har höjt ett förvånat ögonbryn över att det går en bal-
ettkurs i Långasjö. Men Studieförbundet valde medvetet att 
lägga kursen i just här. Och det visade sig vara ett lyckokast 
Åtta flickor från Långasjö, Vissefjärda och grannkommunen 
Lessebo går nu i balettskolan.

– Nu hoppas vi på en fortsättning. Vi är flera som har svårt att 
ta oss till Växjö eller Kalmar, säger en mamma.

Och Reh är inte främmande för att ordna fler danskurser. Finns 
det intresse kan det ordnas såväl balett som jazzdans för både 
barn och vuxna. Så danssugna i alla åldrar kan höra av sig till 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Anki Torgnysson

Balettflickorna Matilda, Olivia, Lisa, Tilda, Felicia och Tove bjuder in 
till balettuppvisning på Nationaldagen. På bilden saknas Hedvig och 
Annie

På bilden syns representanter för nattvakterna i Algutsboda, Långasjö 
och Emmaboda-Lindås tillsammans med Elisabeth Karlsson (mitten) 
från Rotary och Ann-Marie Fagerström (vänster),  Emmabodas kom-
munalråd

En liten rapport från natt-
vakten…

Sedan vi träffades förra gången har vi i samordnings-
gruppen träffat de andra nattvaktsgrupperna, polisen 
och kommunens trygghetsråd. 

Vi försökte också att ordna en första hjälpen kurs men fick ett 
svagt gensvar, så därför blev den tyvärr inställd. Vi hoppas att 
det finns mer intresse till hösten då vi gör ett nytt försök. Vi 
tycker att det borde finnas en efterfrågan på den här sortens 
utbildning. Vi vet att gensvaret i Algutsboda var mycket stort 
och enligt hörsägen var det en mycket bra utbildning som vår 
ambulanspersonal hade lagt upp. Håll utkik så kommer det ett 
nytt tillfälle för er som kör/åker nattvakten att gå första hjälpen 
utbildningen på hemorten.

Utöver detta vill vi informera om den stora pengagåva som vi 
fått av Rotary och vi skickar ett stort TACK till dem för att de 
har uppmärksammat vår verksamhet. 

Varje nattvaktsområde fick en summa på 8 750 kr och den 
kommer vi att se till att alla får del av. Dessutom fick ju un-
dertecknad närvara på träffen och ta emot priset, vilket också 
var ett hedersuppdrag eftersom det bjöds på både god mat 
och trevlig underhållning med bl.a. Peje. Det var ett upplägg 
liknande det vi hade i Långasjö bygdegård för några år sedan, 
så ni förstår att det var drag under galoscherna.

Kommunen kunde inte vara sämre så de fanns givetvis på plats 
och fyllde på kassan med ytterligare 4 000 kr. Det innebär att 
vi nu har lite pengar till att ordna någon aktivitet för.  På vilket 
sätt ni får del av den har vi ännu inte bestämt men kom gärna 
med förslag till oss.

Om du nu tycker att det är en bra verksamhet så får du mycket 
gärna höra av dig till oss för att delta. Vi behöver vara många 
som hjälps åt och jag lovar… det finns plats även för dig.  

    Samordningsgruppen för 
Nattvakten i Långasjö genom 

Johanna A/Sjögren
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Företag i Långasjö

ICA Nära Långasjö AB
Charalambos Papadopoulos heter företagaren vi vill 
uppmärksamma i detta nummer av träskoposten. Vem 
är det, kanske ni undrar, så jag skriver ”Babbis” istället, 
då vet nog alla vem det handlar om.
14 år har nu gått sedan han öppnade Lanthandeln i      
Långasjö och det har han inte ångrat,
– Det har varit en rolig tid, roligt att träffa mycket folk, 
alla är trevliga här i Långasjö, säger Babbis.

Han är född och uppvuxen i Grekland. När han var liten drev 
hans föräldrar en lanthandel kombinerat med frisersalong i 
byn där de bodde. Babbis fick som 10-åring hjälpa till i affären 
t.ex. med att packa ägg. När familjen senare flyttade till staden 
Saloniki drev fadern egen frisersalong. I Grekland hann Bab-
bis prova på flera olika jobb, han arbetade t.ex. i restaurang 
och i lampaffär.

– Hur hamnade du i Sverige då? Frågar jag. 

– Det var kärleken, svarar Babbis. Jag var på besök här, hos en 
morbror och kusiner i Emmaboda, då träffade jag Assimola 
som bott i Sverige sedan 1969. 

De gifte sig och han flyttade hit 1975.

1982 blev Babbis egen företagare för första gången, i 20 år drev 
han ”Ettans kiosk” i Emmaboda tillsammans med hustrun.

– Varför blev det Långasjö Lanthandel sedan? 

– Jag läste i tidningen att de båda affärerna i Långasjö skulle 
läggas ned. Gösta Johansson kom till kiosken en dag och 
jag frågade honom om det blir någon affär i Långasjö, han 
undrade om jag var intresserad av att driva den nya affären, 
så jag lämnade in min ansökning, Berättar Babbis. Senare på 
ett möte i bygdegården i februari 1994 bestämdes det att han 
skulle bli nästa handlare i Långasjö. Affären öppnades sedan 
i augusti -94.

Butiksbyggnaden ägs av Långasjöborna själva, av Långasjö 
Sockens Butikslokal AB. Babbis driver det som familjeägt 
aktiebolag. Det har alltid varit bra samarbete med styrelsen. 

– Hela Långasjö ställer upp om det är något, säger Babbis.

– Är det lönsamt att driva en såhär liten affär då? 

– De sista fem åren har det gått bra men de första nio åren gick 
det mycket upp och ner, svarar Babbis. Vi har en omsättning 
på ca 6 miljoner nu. Företaget har två heltidsanställda och en 
halvtidsanställd.

Försäljningen följer årstiderna och ökar inför storhelgerna, så 
även under semestern, då ökar försäljningen med upp till 30 %, 
det är positivt med alla turisterna som kommer till Långasjö. 
Man har också utökade öppettider under sommaren, då gäller 
9.00-19.00 på vardagarna.

– Problemet är att det är svårt att vara liten i stora ICA-kon-
cernen, det är inte mycket stöd man får, vi små känns bort-

glömda, berättar Babbis. Han är besviken på ICA som skickar 
ut erbjudanden till kunderna i den lilla butikens namn, men 
ibland är det sånt som inte finns i sortimentet. De skickar också 
ut olika erbjudanden till kunderna beroende på hur mycket 
de brukar handla, det är ju inte rättvist mot de ensamstående. 
Babbis vill ha lika erbjudanden till alla. Men det är inte något 
han kan bestämma själv. Hans ”Hasse” Petersson, som har 
jobbat heltid i affären sen oktober -94, håller med.

– ICA gynnar bara de stora, det satsas inte på mindre butiker,. 
Det som får det att fungera på en såhär liten ort är att kunderna 
är köptrogna och att den drivs av två bolag med reducerad hyra. 
Hasse fortsätter, vi måste ge kunderna anledning till att vara 
köptrogna vi strävar mot att tillgodose deras önskemål och ta 
hem det som önskas. Om kunderna är köptrogna blir det mer 
vinst i företaget och det kan investeras mer i butiken. Hasse 
berättar att han har jobbat i butik hela livet, först i Stockholm 
och sen här. Det är roligt att se vilken stor skillnad det är på 
folks köpvanor här och där, säger Hasse. I storstan vill man 
ha oxkött och mycket snabbmat produkter, här vill man ha 
fläskkött till långkok och isterband m.m. Det som säljs bra är 
färskvaror, som grönsaker och kött.

Det är verkligen en trevlig liten affär med ett bra sortiment som 
möter kunderna här. Man måste inte åka till stan för att handla, 
det mesta går att hitta på hyllorna i Långasjö Lanthandel. Det 
som ökar mycket nu är ekologiska produkter, sortimentet av 
ekologiskt växer hela tiden. Det som säljs bäst är ekologiska 
bananer och kaffe. 

Butiken är även apoteksombud och man kan köpa en del re-
ceptfria mediciner här. Det går även att lämna in sin tipskupong 
här eftersom butiken är ombud för Svenska Spel.

Babbis avslutar med att han är stolt över att lyckas med en affär 
på en så liten ort som Långasjö, på många andra ställen har 
man varit tvungen att lägga ner. Men med bra priser och ett 
sortiment anpassat efter kundernas behov, kan man lyckas.

Babbis hoppas på ett fortsatt bra samarbete och många nöjda 
kunder.

Eva Garami

Babbis, Lina och Hasse                                    Foto Jan-Erik Fransson
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Robert Lilja, Dan Ask, Richard Albertsson, Peter Fagerström, Jonas 
Gustavsson, Thomas Schönström, David Nylander, Joel Brodd-Rolfs-
son, Stefan Bondesson och Cristian Lundin
Nedre raden från vänster: David Strand, Gustav Olsson- Hallgren, 
Andreas Dietrichsson, Victor Carlsson, David Gottfridsson, Mentor 
Gajkova, Christian Svensson och Oskar Berg

Delad poäng i serie-
premiären!
 

Fredagen den 25 april var det premiär för Lindås/
Långasjö. Ljungbyholms GoIF stod för motståndet 
på Långasjö idrottsplats. 1-1 slutade matchen, Gustav 
Olsson-Hallgren gjorde Lindås/Långasjös första seriemål 
någonsin. Men det var Ljungbyholm som tog ledning i 
10: e matchminuten, ett billigt genombrott på kanten och 
kaos framför mål, sen slank den in under annars duktiga 
David Nylander i målet. 
 

I 25:e minuten var det då dags för Lindås/Långasjös historiska 
första mål. Gustav fick bollen på kanten av Andreas Dietrich-
son och tar sig förbi ytterbacken och får till ett imponerande 
avslut (absolut, med plankvalitén i åtanke) i bortre hörnet, 
otagbart för målvakten.

Annars var det inte mycket att jubla över. Planen välkomnade 
inget spel längs backen. Domarna missade och gav minst sagt 
tveksamma beslut, men det var jämt för båda lagen iallafall. 

 

Något slags publikrekord för de senaste åren på Långasjö IP 
måste ha kommit till denna fina aprilkväll, rykten om ett 80-tal 
betalande florerar. Lägg därtill några plankande och ett tjog 
bollkallar, så passerade nog 100-vallen. 

Oskar Berg

Ungdomsmatcher på Långasjö IP
18 maj 15,00 Långasjö PF99-00 mot Skruv

18 maj 18,00 Lindås/Långasjö P97 mot LSK Lessebo

27 maj 18,30 ELL P95 mot Nybro IF

8 juni 15,00 Långasjö PF99-00 mot Älmeboda/Lin-
neryd/Konga

12 juni 18,45 ELL P95 mot Lindsdals IF

14 aug 18,00 Lindås/Långasjö P97 mot Älmeboda/
Linneryd/Konga

31 aug 15,00 Långasjö PF99-00 mot Lindås P99-00

31 aug 17,00 Lindås/Långasjö P98 mot LSK Lessebo
Detta är ett preliminärt spelschema, och ändringar kan bli aktuella. 

Välkomna till Långasjö 
GoIF
 Fotbollsvänner! Vi hälsar er hjärtligt välkomna till 
årets fotbollssäsong på gräsplanen hemmavid. Denna 
säsong har vi flera nyheter att bjuda på. Föreningen har 
etablerat ett samarbete med Lindås BK på seniorsidan. 
Detta kommer att medföra att vi flyttar upp en division 
och återfinns numera i div. 5. Vårt samarbete kommer 
att leda till: bredare trupp, bättre träningar och lägre ko-
stnader. Denna förändring gäller bara på seniorsidan. I 
övrigt är föreningen oförändrad och all annan verksamhet 
fortsätter som tidigare. Vi har ju sedan flera år ett positivt 
samarbete med Lindås BK på ungdomssidan och vi är 
övertygade om att detta samarbete kommer att fungera 
lika bra på seniorsidan.

 Som ni kan läsa i denna tidning är seriepremiären redan klar. 
Det blev 1-1 med mersmak för Lindås/Långasjö. Själv tycker 
jag att de nya tröjorna blev väldigt snygga. De röd svarta 
färgerna får mig att tänka på Milans fräcka tröjor. Det sägs att 
det är en stor industri för de internationella klubbarna att sälja 
fotbollströjor. Speciellt i Asien lär man vara förtjusta att köpa 
idolernas tröjor. Här har vi förmodligen en ny inkomstkälla. 
Vem vet nästa gång man åker till Asien får man kanske se 
småkillarna på stranden spela i röd/svarta tröjor med namnet 
Schönström bak på ryggen. 

Fast att säsongen precis har startat vill jag ändå tacka alla som 
besökte vårt 75-års jubileum i höstas och gjorde det till den 
toppendag det blev. Mycket publik under dagen och ”knöka-
fullt” i festtältet på kvällen. Det var många ungdomar som 
kom fram och frågade när vi skulle fira nästa jubileum och jag 
berättade för dem att då är det er tur att ordna festen. De blev 
de väldigt förväntansfulla och det tycker jag känns bra inför 
framtiden. Jag vill också passa på att tacka Thomas Lindh till 
initiativet att hålla en friluftsgudstjänst på idrottsplatsen dagen 
efter jubileet. Den blev både välbesökt och tänkvärd. 

Ni har väl läst Annie Bergh och Anna Gunnarssons fina jubil-
eumstidskrift som berättar om föreningens första 75 år? Om 
inte finns den vid idrottsplatsen att köpa. 

Låt mig nu till sist välkomna publiken till våra fotbollsmatcher. 
Utan er skulle inte träningarna för våra spelare kännas menin-
gsfulla. Vad vore en fast situation, en bananskruv och ett mål i 
krysset utan att få höra publikens jubel? Det är ni kära publik 
som ger spelarna det lilla extra som behövs för att avgöra en 
fotbollsmatch i slutminuten. Så ta på er finbyxorna och en 
skön gensare så ses vi nere på idrottsplatsen.

Nu drar vi igång föreningens 76e säsong

Välkomna!

Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långsjö GoIF
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Lindås BK / Långasjö GoIF - Seriematcher 2008

A-laget B-laget

Datum Tid Motståndare Spelplats Datum Tid Motståndare Spelplats
April April

25 19.00 Ljungbyholms GoIF Långasjö IP 27 17.00 Norra Tångs BK Lindåsvallen
Maj Maj

5 19.00 Vissefjärda GoIF borta 4 12.00 Torsås GoIF borta
12 19.00 Söderåkra AIK Lindåsvallen 11 17.00 Johansfors IF borta
16 19.00 KV/Loverslund borta 14 19.00 Vissefjärda GoIF Långasjö IP
23 19.00 Hossmo BK Långasjö IP 19 19.00 Emmaboda IS C borta
30 19.00 Norrlidens IF borta 25 17.00 Bergkvara AIF Lindåsvallen

Juni Juni
7 15.00 Gullabo/Gullaboås borta 1 17.00 Örsjö IF borta
13 19.00 Bergkvara AIF Lindåsvallen 9 19.00 Gullabo/Gullaboås C Långasjö IP
18 18.15 Tvärskogs IF borta 15 17.00 Söderåkra AIF borta
27 19.00 Ljungbyholms GoIF borta 24 19.00 Norra Tångs BK borta

Juli Juli
4 19.00 Vissefjärda GoIF Lindåsvallen 2 19.00 Torsås GoIF Långasjö IP

Augusti Augusti
15 19.00 Söderåkra AIK borta 10 17.00 Johansfors IF Lindåsvallen
19 18.45 KV/Loverslund Långasjö IP 17 18.00 Vissefjärda GoIF borta
25 18.30 Hossmo BK borta 24 18.00 Emmaboda IS C Långasjö IP
30 15.00 Norrlidens IF Lindåsvallen 31 17.00 Bergkvara AIF borta

September September
6 15.00 Gullabo/Gullaboås Långasjö IP 7 17.00 Örsjö IF Lindåsvallen

13 14.00 Bergkvara AIF borta 15 17.30 Gullabo/Gullaboås borta
20 15.00 Tvärskogs IF Lindåsvallen 21 17.00 Söderåkra AIK Långasjö IP

Ungdomslagen 2008
Masse och Mulle cup på konstgräsplanen 
i Emmaboda för P97
Lindås/Långasjö P97 vann B finalen i Masse och Mulle cup 
i Emmaboda den 27 april. Cupen, som spelas på konstgräs-
planen har pågått under ett par helger i april och i söndags 
var det dags för P11. Laget hade problem i gruppspelet och 
förlorade mot Öster, Rödeby och Ryd.  När det blev dags för 
kvartsfinal i B-slutspelet så vände det och efter en vinst mot 
Emmaboda och mot Högadal var grabbarna i B final. Där 
mötte man åter igen Ryd och vann med 3-1. 

P97-98 har en gemensam träningsgrupp där man tränar växelvis 
i Lindås och Långasjö, och man har två lag, ett för 10 åringarna 
i P98, och ett för 11 åringarna i P97. I lagen spelar pojkar från 
Lindås, Långasjö och Vissefjärda. Ledare från Långasjö är Bo 
Sjögren och Jan Hagström.

Lindås/Långasjö efter vinst i B-finalen. Från Långasjö spelade Alfred 
Sjögren, Axel Hagström och Mik Fransson

ELL - lagen
ELL (Emmaboda Lindås, Långasjö) har i år 2 lag i seriespel 
i 11mannafotboll Det är ELL F94 som har två lag i seriespel 
och P95 som har ett lag i seriespel.  I P95 är Långasjö rep-
resenterat av 5 grabbar, Andre Steen Rasmus Elmgren Eric 
Carlsson Ståhl, Edvin Karlsson och Gunnar Jonasson. Laget 
som har tränat tillsammans under våren har spelat några trän-
ingsmatcher samt en vårturnéring och bl.a. följande resultat 
har rapporterats. 

ELL- EIS P96 13-0 

ELL- Nybro 7-4.  

I Friendship Open i Nybro noterades följande resultat 
Gruppspel   A-slutspel         Final
ELL - Pukeberg 1-1   ELL – Färjestaden 2-1  ELL – Kalmar södra 1-4
ELL - Smedby 2-0   ELL – Lindsdahl 2-1
Serien startade i början av maj och består främst av Nybro 
och Kalmarlag.  Ledare från Långasjö är Robert Elmgren och 
Roger Steen.

För flickor som är 12 år gäller en kombination med Emmaboda, 
och där spelar Sophie Albertsson och Johanna Torbjörnsson. 
Representant för Långasjö är Dan Albertsson.

Årets enda “rena” Långasjölag
Pojkar och flickor födda 99 och 00 har även i år ett eget Lån-
gasjölag. Seriespelet börjar först nästa år och därför spelar man 
några träningsmatcher bl.a. mot lag från Lindås, Emmaboda 
och Skruv. Ledare från Långasjö är Johan Sipiläinen, Patrik 
Henningsson, Daniel Svensson och Tobias Klaesson.

Via länkarna på hemsidan (som nämns i stycket till vänster) 
finns fullständiga spelprogram för lagen.

    Ann-Helen Alexandersson

Följ våra ungdomslag på hemsidan
För att följa våra ungdomslag i seriespelet är det enkelt att 
följa de länkar som ligger under rubriken ungdomsfotboll på 
hemsidan www.langasjogoif.com.
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Sammandrag ur boken Vilhelm Moberg, 
film och television av Bengt Forslund

Utvandrarromanerna - en 
film på väg…….
Att utvandrarromanerna en gång skulle bli film stod 
klart på ett mycket tidigt stadium. Första delen kom ut 
hösten 1949, och Sandrews var snabbt ute och fick ett 
muntligt löfte om filmrätten under ett år, dock utan att 
något hände.

Det var många tänkbara personer, först ut var Alf  Sjöberg 
som regissör. Efter det kom Arne Mattsson. 1965 efterlyste 
Moberg manuskriptet av Mattsson, som upplyste att han hade 
aldrig sett, läst eller hört talas om det. Sedan danskan Astrid 
Henning-Jensen, men det föll inte så väl ut. Hans Abramson 
blev tillfrågad att skriva ett manus, men turerna runt filmen 
kunde ju ha skötts bättre. Vid den här tiden hade man glömt 
bort att förnya avtalet med Moberg.

1964 var både Sandrews och SF intresserade av att göra fil-
men. Men Moberg visste inte att de hade börjat samarbeta 
med varandra. Kenne Fant råkade säga lite för mycket till en 
journalist. Den 26/2 1965 står det i DN att SF ska spela in 
filmen med Max von Sydow och Bibbi Andersson. Då går 
Moberg i taket.

Nu hade Moberg planer på att lämna över till ett Amerikanskt 
bolag. Till f.d. barnskådespelaren och bilhandlaren Lennart 
Berns. Han hade skickat Moberg en check på 10 000 kr för 
rättigheterna, men Moberg var nog lite betänksam mot honom. 
I ett brev tillbaka skriver Moberg: Du har tydligen varit så 
länge i Amerika, att du lärt dig att göra affärer med amerikansk 
snabbhet. Själv hinner jag tyvärr inte med i den här farten, jag 
tänker för långsamt.

1966 hittar Moberg tillslut sin regissör och det blev Jan       
Troell. 

Eddie Axberg var ett säkert kort från början som Robert. Och 
självklar som Karl-Oskar blev Max von Sydow. Men vem skulle 
spela Kristina? Det skulle vara en lämplig skådespelare som 
kunde småländska. Till slut blev det Liv Ullmann, med hennes 
norska brytning som liknade den småländska dialekten.

Nu var de tre huvudrollerna klara, och deras synops var god-
känt. Den 29/3 1968 kunde Kenne Fant och Moberg hålla 
presskonferens.

Det var en lång väg fram till att de kunde börja spela in filmen, 
men Vilhelm Moberg var nöjd och det var huvudsaken.

Ethel Svensson

Max von Sydow och Vilhelm Moberg vid Hans besök på Råsunda-
ateljéerna  där det fanns en båtinteriör uppbygd och överfarten till 
Amerika filmades 

Vilhelm Moberg och produktionsass. Suzanne Dansereau i grynin-
gen den 18 April 1969, just som man ska filma den kanske viktigaste 
scenen, emigranternars avfärd från Korpamoen. Det var Vilhelms 
första och enda besök under filminspelningarna i Långasjö

Foto Ove Alström

Foto Ove Alström

Liv Ullman  och Vilhelm Moberg vid Hans besök på Råsunda-ateljée-
rna  där det fanns en båtinteriör uppbygd och överfarten till Amerika 
filmades 

Foto Ove Alström
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Så minns vi inspelningen!
Ja, det var en stor händelse här i trakten när filmen 
spelades in. Det var många Långasjöbor som blev invol-
verade på ett eller annat sätt. Många var med som statister 
och många har minnen från inspelningen. Här nedan 
följer några av alla dessa upplevelser.

Signe Johansson minns
Minnet av inspelningen finns ännu kvar hos mig, trots att det 
är ca 40 år sedan. Jag kan ännu skratta åt alla tokigheter som 
vi fick vara med om den dagen. Jag och min dotter Anneli 
skulle vara statister i Utvandra filmen som hölls på att spelas 
in i Långasjö med omnejd. Det var scenen i kyrkan.

Vi åkte tidigt på morgonen med buss till Nöttja kyrka, som 
ligger utanför Ljungby. Den fina stämningen började redan på 
bussen. Vi skrattade och hade roligt.

Väl framme skulle vi bli i ordning gjorda med gamla kläder och 
vatten kammat hår. Karlarna skulle bli skäggiga och sömniga 
gamla gubbar, fast de var i sina bästa år. Särskilt minns jag Börje 
Karlsson i Sibbahult och Karl-Erik Elofsson. Som de såg ut. 
Det blev mycket fniss och skratt. Mitt hår ville inte ligga som 
det ville, det vattenkammades hela tiden.  Det var onödigt 
tyckte Arnold i Lida, för du kommer ändå inte med i filmen. 
Men tji fick han. Jag kom med hela 3-4 sekunder i alla fall.

Det blev min stora roll i den filmen. Den utflykten var nog 
den bästa i mitt liv. Den glöms aldrig bort

Signe Johansson/gm Ethel Svensson

Lena Fransson berättar
Filmteamet sökte unga flickor med långt hår och någon tipsade 
om mig och min kompis Ann-Britt. Vi ville gärna vara med 
och jag fick ledigt 2 dagar från Katedralskolan i Växjö.

Vi skulle komma till vandrarhemmet en morgon i maj,               
osminkade och utan smycken. Där fick vi klä om till 
gammaldags kläder, håret i flätor och lite fett skulle det se 
ut.  Händerna skulle se lite nariga ut.  När alla var klara som 
skulle vara med den dagen, åkte vi till Korrö för att spela in 
en middagsscen.  Det var hos bonden som Karl-Oskars bror 
Robert var dräng. 

Vi skulle sitta vid bordet och äta salt sill, potatis med skalen 
på och någon sorts gröt på trätallrikar med träsked, det skulle 
se ut som om det smakade bra. 

Inte precis vad man var van att äta. Jag fick sitta bredvid Robert 
som spelades av Eddie Axberg.

Tänk en riktig skådespelare.  Pierre Lindstedt var också med. 
Han spelade Arvid var också dräng på gården och de var 
kompisar.

Dom var trevliga och roliga båda två. Vi spelade kort mellan 
tagningarna. Det blev flera omtagningar och mycket väntan.

Andra dagen vi skulle vara med, var i en lagårdsscen i Trol-
lamåla. Där skulle vi vara lite elaka mot Arvid, reta honom om  
kvigan,  tissla och tassla  bakom ryggen när han och Robert 
jobbade på vedbacken.  Det kändes lite pinsamt att vara elak 
kameran gick. Även här blev det omtagningar och väntan.

Tredje tillfället var en lördag när många statister skulle var med 
och spela in en kyrksöndag i Nöttja kyrka. 

Det var en stor grej att vara med i filmen, få se hur mycket 
arbete som ligger bakom varje scen.  Till på köpet fick vi betalt 
för två dagar. Det var kul att försöka se en skymt av sig själv 
i den stora filmen på premiären i Emmaboda.

Lena Fransson

Gert Karlsson var åskådare
Ett annorlunda minne från filminspelningen har Gert Karlsson 
i Lida. Han var inte med i filmen, men var åskådare.

När han och en kompis körde genom Långasjö hade brand-
larmet gått och brandbilen var på väg ut. De hängde på och 
färden slutade mellan Allgunås och Enkoneryd vid ängsladan 
som fanns där och som skulle brinna upp efter ett åsknedslag 
i filmen.

Men när det brann i ladan så flög det ett flygplan över och 
slog larm om en brand, larmet gick till Älmeboda brandkår 
och dom ryckte ut med dunder och brak med sina två bilar, 
men den ena bilen kom bara till korsningen i Rävemåla där 
gick bakaxeln av, då gick larmet till Långasjö brandkår samt 
en brandkår till.

Gert Karlsson, Lida

Foto Ove Alström

Foto Ove AlströmMiddagsscen I Korrö

Robert på vedbacken med pigorna
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När Aina kom in vid         
filmen
En gråkall dag med duggregn någon av de sista dagarna i 
oktober 1968 kör jag gödsel på Storåkern. Sedan månader 
hade jag sagt till lantmannaföreningens föreståndare i 
Rävemåla, Martin Karlsson, att jag ville ha min mjölk-
maskin servad i god tid innan höst och vinter. Men 
inget hände. När jag nu kom från åkern med häst och 
dyngsäter - allt blött och jag med av regnet, då stod där 
äntligen en liten bil (en rysk tror jag) på ladugårdsbacken 
och en stor gubbe i en yvig ytterjacka glodde och väntade 
på mig. Min första och enda tanke var, att äntligen hade 
servicemannen kommit. 

Därför ropade jag:

– Välkommen. Där har du mjölkrummet. – börja du, ja ska 
bara le in hästen å sela au.

Vilket jag gjorde, alltmedan främlingen följde mig som en hund. 
När vi gick förbi mjölkrummet, uppmärksammade jag honom 
än en gång på det, utan att han reagerade. Jag undrade för mig 
själv - kan verkligen den där göra nån nytta här.

När jag selat av kom han emot mig och presenterade sig:

– Jag är Jan Troell. Det är jag som ska göra filmen om ut-
vandrarna och jag har blivit hänvisad till en Arnold Lida för 
några frågor.

Nog måste jag erkänna, att jag blivit snopen många gånger, 
men detta tog nog priset. Ytligt hade jag hört talas om honom 
och den planerade filmningen, men inte fäst mig så noga vid 
det. Visst medgav jag, att jag var Arnold i Lida, men att jag 
sedan länge hade väntat på en, som skulle serva mjölkmaskinen, 
varför jag tog för givet, att han var den, som skulle komma.

– Sånt begriper inte jag, erkände han omgående.

Sen grunnade jag både hit och dit och kliade mig både här 
och där, men inget hjälpte. Själv tyckte han nog, att jag var en 
lustig profil. Till slut sa jag:

– Här kan vi inte stau, för ja ä vauta och behöva byta och 
tvätta au ma skiten. Vi gaua in te Moa (Mor), sau kanske hong 
kan hjälpa te.

Vilket vi gjorde omgående. Till Mor sa jag:

– Här ä en gobbe som heta Jan Troell. Dä ä han, som ska 
göra utvandrarfilmen, di pratar om i TV och tidningarna. Nu 
ska han ha tag i ett fruntimmer, som ska va Kal-Oskas moa i 
filmen. Han onra, om vi kan hjälpa an mä å komma pau nån, 
som kan passa?

– Jestanes, ja trodde dä va en skogsgobbe, som kom. Ja - kom 
ing å sitt ve kökaboat. Ja haa nyss satt pau kaffet å skoll ha 
maj en kopp i roskväat. Du ä väl genomvauta, Faá (Far)? Dä ä 
in't vetit å gau ute sau länge i detta duskväa. Sitt fram lite mä'n 
Arnold tvätta au saj och byta lite.

Både Jan och jag lydde, vilket var bäst för husfridens skull. 
Efter en stund vid köksbordet utan större framgång i sökan-
det sa jag:

– Sätt fram en kopp te oss mä å ge oss en smöagaus, dä tro ja, 

han mä vill ha. Sen gaua dä kanske bätta å grånna.

Jan ursäktade sig naturligtvis i vanlig ordning, men skåning 
som han var, så sa han inte ifrån så där bestämt. Det syntes på 
honom, att han var van vid mat. Aina tog fram kanske sill, ost 
och fläsk till sitt goda hembakade stenugnsbröd. Jan visade sig 
icke vara någon kostföraktare.

Så satt vi där och åt och drack och grunnade och diskuterade 
främmande fruntimmer. Jag minns inte alla vi satte upp på 
listan. Men jag kommer ihåg, att Daisy i Gummekulla var den 
mest lämpliga till fasonen beträffande längd och skranglighet, 
tyckte vi. Hon var bonnadäka från grannbyn Skurebo och som 
gift bondmora i Ljuder.

Vilket jag begrep vid närmare påseende, för han liknade mest 
en skollärare, vilket han också var, men det visste jag inte då.

Jan Troell förklarade sitt ärende. Han hade blivit rekommend-
erad av någon, troligen skolläraren John Johansson, att vända 
sig till mig med sitt bekymmer. Filmrollen, som Karl-Oskars 
mor Märta på Korpamoen, skulle göras helst av någon lämp-
lig ortskvinna och inte av en riktig skådespelerska. Kände jag 
kanske någon?

– Hur ska hon se ut, undrade jag?

– Hon ska vara lång, senig och magerlagd och helst stark.

– Tocka fruntimmer har vi inte i Långasjö. Vi forar vaura bra, 
så di blir starka och doktia å kan hjälpa te, när dä behövs.

Vi gissade på många andra också, men Daisy var nog det bästa 
tipset hittills. Tiden gick, men inte Jan, ingenting hände och 
det började skumna till så Aina sa:

– Nu måste du ge dej iväg Jan, om du ska hinna te Daisy innan 
dä blia redit skomt.

Jan hade hela tiden visat upp en lustig frånvarande attityd 
med inåtvänd blick, liksom att han för sitt inre ville frammana 
bilden, av den han sökte. Sakta gick han mot kvistadörren och 
öppnade den tveksamt, ity och emedan, han hade ju blivit 
halvt utmotad. 

Men nu förvandlades han och sa tvärsäkert till Aina:

– Jag stannar här - du far försöka.

Nu blev både Aina och jag förbluffade. Hon var sannerligen 
inte mager, men väl lång och stark, vilket vi inte förnekade.

– Vi får ändra lite på det i manuset. Du kan så mycket annat, 
som ska förekomma på en gård i filmen. Det är lika viktigt. Och 
du ser ut att vara stark. Det blir provfilmning i nästa vecka.

– Ja, ja ä inte rädda för å ställa opp, om du tror, att ja passar. 
Hur dä gick te förr i tien, dä kan ja och oka ett par koå mä, 
om dä krävs, för få körde mä koå i min ungdom. Å ja körde 
vandringen, när di tröskade, näa ja gick i skolan.

Så gick det till, när Aina kom in vid filmen, innan det blev 
skomt i slutet av oktober 1968.

Utdrag ur Arnold Alfredssons bok ”Sällsamma minnen och 
möten” skriven 2001, där han berättar om filminspelningen.

Tack till Arnold i Lida som har bidragit med sina berättelser.
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Skådespelerskan från    
Långasjö
Vi har en Långasjöbo som hade en större roll i filmen 
och det är Aina Alfredsson. Hon spelade nämligen Karl-
Oskars mor Märta i filmen.

Jag har träffat Aina och bett henne berätta hur det var att vara 
med i filmen.

– Det var inte nåt märkvärdigt, säger Aina. Det var lättsamt, 
alla var trevliga.

– Var det svårt att bli skådespelerska? Frågar jag

– Nä, det var inget, jag behövde inte följa något skrivet manus, 
jag skulle bara säga som det föll sig. Det var inte så mycket 
repliker. Jag visste hur allt gick till på landet i småland, så jag 
fick visa de andra. Och småländska kunde jag ju naturligt. 

Aina berättar att hon fick lära storstadsborna ett och annat 
om bondelivet. 

– Jag visste ju vad allt hette, hur man gjorde och vad det skulle 
va` till.

– Liv Ullman Kunde ju inte spinna, karda och väva, hon var 
inte praktisk hon inte, så det var svårt för henne, jag fick visa 
hur man gjorde. När Kristina (Liv Ullman) mjölkade kon, fick 
de filma ljudet från min spann istället, då lät det ju rätt.

Liv Ullman och Aina Alfredsson

– Hurdana var de då, skådespelarna?

– De var som vanligt folk, hyggliga, rediga och snälla. Max von 
Sydow var en stöttepelare, väldigt trevlig.

Det var Sven-Olof  Bern som spelade Karl-Oskars far Nils.

– Det var inte lätt för honom att köra korna, det blev mest på 
låtsas, Säger Aina.

I början av filmen skulle Märta bära in Nils efter att han skadat 
benet.

– Hur gick det till? Frågar jag, var han inte tung?

– Nä, jag var stark då och han var inte så stor, det gick bra. Men 
det var lite omständigt hur vi skulle få upp han på ryggen, vi 
blev så fulla i skratt, den gången, minns Aina.
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P-A Lundgren, var här flera gånger hos oss och hämtade saker 
till rekvisita i filmen. 

– Han plockade till sig saker och sa det kan vi behöva, säger 
Aina, han gick till och med, med mej upp på vinden en gång 
och hittade saker där också, skätteträet har vi fortfarande kvar. 
Det står ”Till Kristina från Karl-Oskar” på det, det syns i fil-
men också det skulle föreställa brudgåvan.

– Jan Troell var inte så pratglad men han var så snälle, han var 
så glad i mitt hembakta bröd. En gång hade han med sig egna 
smörgåsar, men de slängde han till fåglarna och åt av mitt bröd 
i stället. Berättar Aina.

Aina var med mycket vid inspelningarna. När det var färdig-
spelat på Klasatorpet, fick de följa med ner till Skåne, där 
amerikascenerna spelades in. Döttrarna var med i de avsnitten, 
de spelade Lill-Märta. Först spelade Anna-Carin henne när hon 
var liten och sen var det Zarah-Lena som spelade henne när 
hon hade blivit större i filmen.

Aina är 85 år idag, men hon kommer fortfarande ihåg mycket 
från filminspelningen och har sparat foton och allt som skrevs 
i tidningarna. Aina påpekar 

– Det var inget märkvärdigt, det var som ett annat arbete, vilket 
som helst. Men det var lättsamt.

Eva Garami

Aina Alfredsson och Sven-Olof  Bern

Robert, som är Karl-Oskars yngre bror läste mycket och här berättar 
han om det märkvärdiga Amerikat för familjen.

Foto Ove Alström

Foto Ove Alström

Foto Ove Alström
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men aldrig nå den. Denna symboliska beskrivning av Kristinas 
hemlängtan till Sverige var den infallsvinkel Troell kunde se 
som sin egen. En blå docka skymtande djupt nere under det 
blänkande vattnet. Som lyriker kunde han ta den bilden till sitt 
hjärta och få en beröringspunkt med Mobergs berättande som 
annars var väldigt episkt.

Lusten att filma Utvandrarna var väckt!

På jakt efter Korpamoen
Jan Troell och Bengt Forslund reste runt i utvandrarsocknarna 
och letade efter inspelningsplatser. Han minns särskilt John 
Johansson, Folkskolläraren, som visade dem det rätta torpet. 
När inspelningsplatsen var bestämd tog han dit filmarkitekt P 
A Lundgren som genast skissade upp på papper hur miljön på 
torpet skulle se ut för att få den rätta 1800-tals-känslan. Det 
kändes aldrig betungande att få torp och omgivningar i ordn-
ing, Troell var inte så inblandad i det utan den fantastiske P A 
Lundgren hade hans fulla förtroende!

Filmen spelas in
Troell bestämde från början att alla scener från Korpamoen 
skulle filmas på plats. Det är många fördelar med det, till exem-
pel att man kan filma ut genom ett fönster och se verkligheten 
utanför och inte en kuliss. Det ger en hel del inspiration åt 
bilderna. Men visst var det obekvämt och trångt, tyckte Troell 
som själv filmar sina filmer.

Slutresultatet skulle ju bli två filmer, Utvandrarna och Nybyg-
garna, och båda filmerna spelades in parallellt. Detta för att 
kunna skildra de olika årstiderna i båda filmerna. På förmid-
dagen kunde man spela in en scen från Korpamoen och på 
eftermiddagen en scen som skulle föreställa Amerika några 
år senare.

Det här med att inte ha alla roller besatta innan filminspelnin-
gen startar kanske inte är det idealiska. Så var fallet med denna 
inspelning där man blandade friskt med amatörer, men får de 
bara spela sig själva så brukar det gå bra, konstaterar Troell. 
Med Aina, som spelade Karl-Oskars mor, gick det jättebra. 
Hon kunde alla de där sysslorna hon skulle utföra i filmen och 
hon var bra på att säga sina repliker.

Scener vi minns
Jag berättar att scenen där Karl-Oskar med son försöker ta 
sig till kvarnen i Amerika i snöstorm har etsat sig fast hos 
många Långasjöbor. Inspelningsplatsen var bakom banken i 
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”Det är mest positiva och 
varma minnen”
Jan Troell berättar om inspelningen

Visst minns jag, säger Jan Troell! 
Man kunde annars ha tänkt sig att ett fortsatt innehållsrikt 
regissörsliv med filminspelningar på rad med nya inspeln-
ingsplatser, nya projekt, nya människor vimlande omkring 
skulle ha gjort det svårare att skilja ur och att upplevelsen 
från inspelningen i Långasjö hamnade nånstans… väldigt 
suddigt i minnet. Men undertecknads farhågor fick stå för 
henne själv och per telefon från sitt hem i Skåne berättar 
han hur det var och hur det kom sig.

Att Jan Troell över huvud taget fick chansen att filma Mobergs 
berömda böcker var en slump. Det hade funnits många            
intresserade, men Moberg med humöret hade sagt nej ett 
antal gånger.

Den unga och lovande regissören Jan Troell hade långfilms-
debuterat 1966 med ”Här har du ditt liv” efter romanerna om 
Olof  av Eyvind Johnson. Denna film hade Moberg sett och 
uttalade sig i en tidning om att det var en av de bästa svenska 
filmer han sett. Var det någon som skulle ta sig an filmatiser-
ingen av Utvandrarna så var det Troell.

Troell tveksam, men ändrar sig
Troell själv hade väl inte detta jobb högst på sin önskelista, 
han hade inte ens läst böckerna.

Därför började han med att läsa böckerna, vilka han tyckte 
var fantastiska, men var ändå tveksam till en filminspelning. 
Böckerna var så kompletta, så färdiga, det fanns liksom inget 
att tillägga som regissör. 

Dessutom hade väl alla i hela Sverige utom jag läst böckerna 
och hade sin bild av utvandrarna så det kändes inte som en lätt 
uppgift att komma med sin egen tolkning, minns Troell. Men 
så var det något som fick han att ändra sig. I Nybyggarna finns 
det en beskrivning av när Kristina i Amerika tänker tillbaka 
på sin barndom och minns en blå docka som var hennes och 
hur hon tappade denna älskade leksak i brunnen. Dockan 
hamnade på botten och hon kunde se den genom vattnet, 

Foto Ove Alström

Foto Ove Alström

Liv Ullman drömmer vid vitsippeskålen

Inspelning på vedbacken
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Långasjö och många härifrån hjälpte till på olika sätt. Ja, det 
var en känslig scen, det var mycket som skulle stämma, men 
han bedyrar att mycket ”filmfusk” gjorde det till en trovärdig 
scen även om inga djur plågades.

Även scenen inifrån torpet där en nyinflyttad ung Kristina 
halvligger över en utdragssoffa och låter fingret följa vitsip-
porna som seglar i en slipad vattenfylld glasskål är mycket 
vacker och dröjer sig kvar i minnet. Hur kom han på den, eller 
fanns det beskrivet i boken? Nej, det var ett eget påhitt och 
han vill minnas att det var Aina som föreslog att man kunde 

lägga vitsipporna i skålen.

Uppståndelsen var stor
Efter att ha läst och förundrats över den massiva mediala be-
vakningen av inspelningen och den allmänna uppståndelsen 
undrar jag om det är så idag också när han spelar in en film. 
Nej, detta var något alldeles speciellt, idag blir det aldrig en 
sådan uppståndelse som det var då. 

Kost och logi
Under inspelningarna inkvarterade sig Troell på vandrarhem-
met tillsammans med övriga i filmteamet. Det var ett mycket 
fint och alldeles nytt vandrarhem, drar han sig till minnes. 
Man åt även på vandrarhemmet, han tror det var en dam 
från Långasjö som stod för matlagningen. Denna dam lagade 
fantastiskt god mat och var även med under inspelningstiden 
i Skåne och serverade mat där med.

Kilometervis med film går åt
Det filmades väldigt mycket, Troell berättar att han filmar ca 20 
gånger mer än vad han sedan använder. Det var naturligtvis en 
besvikelse hos lokala statister som kanske filmade en hel dag 
och sedan syntes de 1 sekund i filmen eller inte alls. Men så är 
det alltid, det var inget unikt för inspelningen av Utvandrarna. 
Tyvärr finns det bortklippta materialet inte kvar idag, det är inte 
sparat, så den förhoppning som fanns att man kanske kunde 
anordna en filmvisning i Långasjö där vi fick se de bortklippta 
scenerna, ja av den blev det inget kvar!

Troell var och besökte Klasatorpet för sådär 5 år sedan och 
det var inte svårt att känna igen sig, tyckte han. Viss kontakt 
har han haft med några Långasjöbor efter filminspelningen, 
bl a John Johansson och Arnold Alfredsson.

Troell har de mest positiva och varma minnen från inspelnin-
gen. Han har även bara goda minnen av folket i Långasjö 
som alltid ställde upp. Det var en väldigt bra inspelning, sam-
manfattar han, även om det fanns en oro att allt inte skulle 
gå som jag tänkte mig. Men så är det ju alltid. Vi var ett stort 
gäng som filmade länge tillsammans och vi blev som en enda 
stor familj. Så var det.

Stort tack till Jan Troell som ställde upp och delgav oss i    
Långasjö sina minnen från inspelningen!

Tack Jan

Katarina Jonasson

Bilden med Aina och Sven-Olof  Bern (KarlOskars mor och far) tittande efter Amerikaskjutsen från gårdsplanen blev så bra, att den kom på 
frimärke Foto och signatur Ove Alström
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Media i utvandrarbygd
Inspelningarna av Utvandrarna var en stor händelse och 
väckte en enorm uppmärksamhet! Vilhelm Mobergs 
böcker var lästa och älskade av ”alla” och det faktum att 
så stora skådespelare som Max von Sydow och Liv Ullman 
skulle medverka i filmen gjorde inte hysterin mindre.

Korpamoen funnen
Sedan det blev känt att filmen om Utvandrarna skulle spelas 
in var tidningsskriverierna i full gång. 

”Det är inte lätt att hitta Korpamoen sa Troell” och när de hit-
tat sitt Korpamoen och det kom ut att filminspelningen skulle 
äga rum på Klasatorpet i Långasjö kom det nästan floder med 
artiklar med rubriker som: ”Utvandrarfilmens RÄTTA MILJÖ 
fanns i Långasjö”, ”Karl-Oskar till Emmaboda, Mobergsk 
emigrantfilm spelas in i Långasjötorp”, ”Karl-Oskars och 
Kristinas Korpamoen finns i Långasjö”, ”Filmtruppens val 
klart –utvandrarhemmet ligger i Långasjö”. Även arbetet med 
att förvandla Klasatorpet till filmens Korpamoen bevakades 
av pressen: ”Korpamoen tar form, nu skall höstrågen sås” 
och ”Klasatorpet i Långasjö har nu blivit Korpamoen. Allt 
är nu klart”. 

Filmstjärnorna kommer, nya 
skådespelare avslöjas
När 1968 vandrade över till 1969 började även filmfolket och 
skådespelarna komma för att bekanta sig med inspelning-
splatsen. Naturligtvis fick de göra det i sällskap med journal-
ister ”Karl-Oskar och Kristina tittade på sitt Korpamoen”, 
”Skådespelarna i Korpamoen”, ”Världsstjärnor i småländska 
tassemarker”. Denna artikel var införd i Hänt i veckan, rikt 
illustrerad med stora bilder på bl a Max von Sydow och Liv 
Ullman. 

Eftersom rollbesättningen inte var helt spikad innan inspeln-
ingsstarten släpptes det information om nya skådespelare 
hela tiden och tidningarna passade på att skapa rubriker om 
detta:

”Växjöbo länsman i Mobergfilm”, ”Bondhustru i Långasjö 
spelar Karl-Oskars mor”, ”Utvandrarchefen på plats. Alfreds-
son får roll i filmen”

Filminspelningen startar
Så drog då denna redan så omskrivna filminspelning igång 
och en presskonferens hölls den 24/2 -69 i Emmaboda kom-
munalfullmäktiges sessionssal. 

Där försökte regissör Jan Troell och Bengt Forslund dementera 
att inspelningen var hemligstämplad och då kom det artiklar 
med rubriker som: ”Hysch-hysch? Inte på Korpamoen! 
Inspelningsstart idag”, ”Start för Utvandrarna i Långasjö”. 
Under hela inspelningen skrevs det artiklar: ”Nöttja kyrka 
blev inspelningsplats för utvandrarnas straffpredikan”, ”Lån-
gasjöbor till Nöttjaspel, åt glass i 1800-talsdräkter”, ”Blada och 
Rosalinda spelar med von Sydow”, ”Karl-Oskar tjoar bakom 
filmplogen”, ”Utvandrarna på väg” (Karlshamn), ”Karl-Oskar 
och Kristina utvandrar”.

Skildringar av bygden
Det var inte bara våra småländska lokaltidningar som skickade 
journalister till Långasjö, utan även rikstidningar, kvällstid-
ningar och veckotidningar slog upp stora reportage. Några 
försökte skildra livet och uppståndelsen i bygden: ”Det hand-
lar om Långasjö. Utvandrarby med kändisar och en jätteglad 
konditor”, ”Långasjö lockar turisterna med djurpark och 
Korpamoen”, ”Verklig Karl-Oskar har en gång utvandrat 
från filmens Korpamoen i Långasjö” och ”Långasjö frestar 
turisterna –med gorån och stallvila”.

Filmbarnen
Att det medverkade tre syskon från Linnefors i Vissefjärda kan 
inte ha undgått någon när man ser vilken uppsjö av artiklar det 
skrevs om Pelle, Lasse och Ditte Martinsson! ”Barn i Emma-
boda med filmsällskap till Amerika i år”, ”Birgitta 13, Lasse 10 
och Pelle 4 reser till Amerika”, ”Yngsta Utvandrarna. Syskonen 
Martinsson ska filma och plugga ”,” Pelle 4, utvandrar med 
syskonen. – Jag tycker bäst om allahopa!”, ”Charmtrollet Pelle 
hemma igen”, ”Linneforsbarnen hemma efter filmningen i 
Amerika”, ”Pelle fick inte se sig själv på film” osv. osv.

Premiär för filmen
Premiärartiklar, foton på kändisar och recensioner fyllde 
tidningarna. ”Jan Troell vill inte vara med på Utvandrarnas 
premiärkväll”, ”Utvandrarpremiär utan kändisar?, Jan Troell 
har redan sett filmen och Aina har en kviga som kalvar”

När Nybyggarna hade premiär stod det: ”Storregissör Jan 
Troell kom till Växjöpremiär” och på bilden i reportaget ser 
man Troell i livligt samspråk med Aina Alfredsson.

Även efter filminspelningen fortsatte tidningarna att rikta sitt 
intresse mot Långasjö och inte minst Arnold och Aina Alfreds-
sons visningar av Klasatorpet för turister. 

Detta var en kortfattad sammanfattning av artiklarna, det skulle 
ta allt för stor plats att skriva om alla för det verkar finnas hur 
många som helst bevarade i flitiga personers klippböcker!

Katarina Jonasson

Tack till Elin Fransson, Pelle Martinsson, Erna Johansson och Hem-
bygdsföreningens arkiv för lån av klippböcker och tidningsklipp!

Inbjudan till premiären
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På väg till Amerika”:Linn Ullman, Liv Ullman, Max von Sydow och 
Pelle Martinsson på Briggen Charlotta. Båtscenerna spelades in utan-
för Landsort

Barnskådespelare berättar

Rosmari Andersson
Rosmari medverkade som ett utav tiggarbarnen i en scen som 
utspelar sig vid Klasatorpet. Scenen är att Kristina och svärmor 
ser genom fönstret i köket hur tiggarbarnen kommer utanför 
och letar efter matrester i snön.

Hur kom det sig att Rosmari, som då var nio år, fick vara med 
i filmen? Hon berättar att filmfolket kom till Långasjö skola 
och besökte klasserna där de valde ut barn som de frågade 
om de ville vara med. Att just hon blev utvald tror hon beror 
på att hon var smal och hade långt hår. När det var dags för 
inspelning blev de klädda i trasiga kläder, sminkade och håret 
kletades in med någon gegga. De såg riktigt eländiga ut!

Inspelningen varade i flera dagar och de tog om samma saker 
hela tiden. Hon minns en scen när de skulle sitta inne i stugan 
och äta grillade äpplen vid spisen, men det kom inte med i 
filmen.

Som tack för insatsen fick Rosmari tre ovikta tior och hon var 
så stolt! Hela familjen var bjuden på premiären i Emmaboda 
och det var skrämmande att se sig själv på vita duken. – Gissa 
om jag skämdes! berättar hon.

Magnus Johansson
Även Magnus var med som ett utav tiggarbarnen. Han var 
med sina 11 år äldst av dem. Han kommer också ihåg hur de 
kom till skolan och han tror han fick vara med för att han såg 
så spinkig och eländig ut. 

När inspelningen skulle äga rum, var det vinter, snö och kallt, 
men de fick ledigt från skolan och det var det bästa. Magnus 
fick peruk och svärtades ned. De skulle gå från utedasset upp 
mot torpstugan och filmteamet hade slängt ut geléhallon i snön 
som de skulle gå och plocka upp så att det skulle se ut som om 
de letade matrester. När de kommer närmre stugan kommer 
Kristina ut och frågar vad de ska ha fiskbenen till som Magnus 
håller i händerna. Då levererar Magnus tiggarbarnens enda 
replik på äkta småländska: ”De ska mor ha å koka soppa på”

Magnus var med sin familj på premiären och det var en häftig 
känsla att se sig själv på film och när filmen så småningom 

fick premiär i USA kändes det ännu häftigare!

Han minns även hur klass 5 och 6 på Långasjö skola hjälpte 
till att skyffla snö in i jättefläkten när kvarnfärden med oxen 
spelades in bakom banken. Och sedan hände det ibland att 
skådespelarna, som bodde på vandrarhemmet bredvid skolan, 
kom till barnen på rasterna och spelade fotboll. Det är inte alla 
som har lirat fotboll med Eddie Axberg och Allan Edwall!

Pelle Martinsson 
Som ett utav Karl-Oskars och Kristinas barn fick Pelle vara 
med på inspelningarna under ett års tid både vid Klasatorpet, 
Karlshamn, Skåne och i USA. Han var knappt fyra år när både 
han och hans två äldre syskon blev uttagna till filminspelningen. 
Det var hans mamma som hade skrivit brev till filmteamet och 
skickat med foton på de långhåriga barnen. De fick komma 
och provfilma och testades noga så att de inte var kinkiga och 
besvärliga. Så blev Pelle Karl-Oskars och Kristinas äldste son 
Johan. Pelles äldre bror Lasse och storasyster Ditte fick spela 
Danjels barn. 

Pelle var som sagt var inte gammal när filmerna spelades in, 
men han har genom hela livet blivit påmind om det så det har 
inte gått att glömma.

Ett minne är från när de skulle spela in scenen när åskan slår 
ner i ängsladan. Då skulle barnen ligga i sängen och vara rädda, 
men de bara fnittrade och flamsade! Han minns att filmföräl-
drarna var jättesnälla och tog väl hand om sina ”barn”. En 
gång när Karl-Oskar skulle gå och ploga med oxarna skulle 
Johan gå efter i fåran med de väldigt obekväma träskorna. Det 
gillade han inte, men då stannade K-O och lyfte upp han på 
axlarna istället.

Pelle och hans syskon fick jättestor uppmärksamhet i media 
och var i tidningen var och varannan dag. 

På hösten 1969 åkte hela filmteamet till USA. När de filmade 
scenerna på hjulångaren som utvandrarna åkte på gjorde Pelle 
bort sig. Det var svårt att skilja på verklighet och filminspelning 
ibland! I alla fall så lekte Pelle och Linn Ullman, som spelade 
K-O och Kristinas dotter Märta, på båten när de hör hur de 
ropar och skriker efter Märta. Då ryckte Pelle in och ropade 
med klar stämma: ”Men hon är ju här!” Bryt, skriker Troell, då 
visade det sig att de höll på att spela in scenen där Lill-Märta är 
bortsprungen! Det var bara att ta det från början igen!

Katarina Jonasson

Tiggarbarnen Foto Ove Alström

Foto Ove Alström
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Hur Klasatorpet förvand-
lades till Korpamoen
I april 1968 letade regissör Jan Troell och produktion-
schef  Bengt Forslund runt både i Ljuder, Algutsboda 
och Långasjö socknar innan man slutligen fann det 
ideala torpet till Karl-Oskar och Kristina. Klasatorpet i 
utkanten av Långasjö kyrkby med sin stenbundna mark 
och oansenliga torpstuga stämde överens med bilden 
av det Fattigsverige från 1800-talets mitt som Moberg 
skildrade i sina romaner om utvandrarna.

Familjen Elofsson köper Klasatorpet
Några månader innan, i januari samma år stegade en kyrkans 
man in till Carl-Eric och Elin Elofsson i arrendatorsbostaden 
i Långasjö. De blev tillfrågade om de var intresserade av att 
köpa Klasatorpet strax utanför samhället. Kyrkans man, som 
hette Gunnar Karlsson, hade hört att Växjö stift hade långt 
framskridna planer på att riva torpet som började förfalla 
och detta tyckte han var synd. Carl-Eric som var snickare 
lovade att rädda torpet och den 30 januari undertecknades 
köpekontraktet.

Fritidshuset som blev Korpamoen
Den unga barnfamiljen planerade att renovera och inreda tor-
pet till fritidsbostad och hann precis byta till ett nytt tegeltak 
och städa ur det innan det blev dags för annat.

Elin Elofsson berättar vidare:

Vi fick en förfrågan från SF om vi ville hyra ut torpet till en 
filminspelning och vi tackade ja. 

I och med detta hade också Carl-Erik och hans snickarkom-
panjon Harald Tobiasson fått ett nytt jobb. Visst var det en 
genuin och äkta torpmiljö på Klasatorpet, men den skulle bli 
ännu genuinare och äktare. Snickarduon ”anställdes” av SF och 
tussades ihop med filmarkitekten P A Lundgren som bestämde 
hur torpet och miljön omkring skulle förvandlas.

 

Teckning av PA Lundgren

Hantverkare på torpet
Sommaren och hösten 1968 var det full aktivitet på det lilla 
torpstället. Carl-Eric och Harald fick börja med att riva ned det 

nyss ditlagda tegeltaket som ersattes med ett torvtak. 

Brädfodringen revs av och det blottlagda timret målades med 
grå färg. Skorstenen murades om och inne i köket plockades 
järnspisen bort. Kvar blev den gamla typen av kökshärd för fo-
tgrytor och hängkärl. Den stora kåpan över spisen renoverades 
och inne i rummet murades rörspisen om för att göras mer 
tidstrogen. Till murningsarbetet anlitades murarmästare Jan-
Assar Gustafsson.

Inne i rummen revs tapeterna ned, elledningar och ström-
brytare doldes och takbjälkarna togs fram. Alla inomhusbilder 
från torpet skulle filmas inne i torpet och det var rätt trångt, så 
väggen mellan rummet och kammaren plockades ned.

P A Lundgren var med i alla göromål och såg till så att det blev 
tidstroget och äkta. Han ritade nästan alltid en teckning för 
att visa hur han hade tänkt sig det hela. P A var en flitig gäst 
hemma hos familjen Elofsson på Backegårdsvägen, de fikade 
och diskuterade byggfrågor i tid och otid.

Mycket arbete både ute och inne
Utvändigt fick det grävas djupa hjulspår i vägen upp mot tor-
pet så att den skulle se riktigt använd ut. De små åkerlapparna 
plöjdes upp så att de var brukade och igång när filmteamet 
anlände. 

Längs med denna väg sattes en äkta smålandsgärdsgård upp, 
men den såg för ny ut så även den fick målas grå. Elektriker 
kom och plockade ner luftledningarna och istället lades det 
kabel i marken.

Uthustaken täcktes med takstickor och ladugården, ja den var 
riktigt bra som den var, men man lade ett nytt halmtak som 
genast sprutades med grå färg. Inget fick se nygjort ut! 

I slutet av oktober -68 var allt omändringsarbete så gott som 
klart. Möbler, jordbruksredskap och övrig rekvisita lånades 
ihop från hembygdsgårdar och privatpersoner i trakten. En-
gagemanget var stort hos Långasjöborna och det var många 
bortglömda ting som stått och dammat i uthus och ladugårdar 
som fick en andra chans i filmtorpet. 

Sådärja! Nu väntade Korpamoen bara på att få spela en utav 
huvudrollerna i filmen om utvandrarna!

När skådespelarna anlände i början av 1969 möttes de av en 
komplett torpmiljö anno 1850!

Klasatorpet för ombyggnaden
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Snickarjobb i ”Nya Duvemåla”
Carl-Eric och Harald var även med ner till Krageholm utanför 
Ystad där scenerna från Ki-Chi-Saga spelades in. Där hjälpte 
de till att bygga upp de olika husen som skulle vara ”Nya 
Duvemåla”. Harald Tobiasson minns att de bodde i det stora 
timrade huset medan de byggde det lilla. Fast de byggde inte 
bara hus, utan även en ”amerikansk” eka och en ”amerikansk” 
smörkärna slank ur nävarna innan arbetet var slutfört och det 
var dags att återvända hem. Han tycker att tiden under filmin-
spelningen var både intressant och rolig!

Statistroller 
När Carl-Eric och Harald ändå fanns till hands och lätt kunde 
förvandlas till 1800-tals-män fick de statistroller i filmen. Carl-
Erik är med i scenen när fjärdingsman med följe dundrar in till 
Danjel i Kärragärde och Carl-Eric och Harald med respektive 
familj var med på filminspelningen i Nöttja kyrka.

Som tack för all hjälp under filminspelningen blev Carl-Erik 
och Elin speciellt inbjudna till premiären av Utvandrarna i 
Emmaboda Folkets Hus.

Efter filminspelningen
Filminspelningen på Klasatorpet avslutades med några kom-
pletteringsscener i början av 1970 nästan ett år efter inspeln-
ingsstarten.

Inspelningen av filmen rönte stor uppmärksamhet och de flesta 
på denna tid hade läst Vilhelm Mobergs böcker och var nyfikna 
på att se inspelningsplatsen. Carl-Eric och Elin avråddes redan 
under filminspelningen att efteråt använda Klasatorpet som 
fritidshus. Ni kommer aldrig att få vara ifred! 

Först arrenderade Långasjö Hembygdsförening torpet 1970-71 
för att kunna visa upp det för alla intresserade. Sedan köpte de 
Klasatorpet av Carl-Eric och Elin och än idag visar de årligen 
upp det för tusentals turister, 40 år efter filminspelningen!

Katarina Jonasson

Tack till Elin Elofsson och Harald Tobiasson som berättade om Klasa-
torpets förvandling. Bilderna är hämtade ur Elins album.

25

…För att göra scenen med Ljudersborna i sin kyrka i 
mitten av 1800-talet kunde man inte använda Ljuders nu-
varande kyrka. Den var för ny, det var en Tegner-kyrka. 

Det skulle vara en gammal kyrka och den fann man i Nöttja.

 

Folket, som skulle utgöra församlingen, kom dock i huvudsak 
från Långasjö och skjutsades dit tidsenligt "färdigklädda" i två 
bussar. Det är ganska långt till Nöttja, som ligger neråt Sun-
nerbo. När vi åkt en timma ungefär stannade bussarna i ett litet 
samhälle, för att vi skulle få räta på benen. Där fanns också en 
kiosk och dit styrde alla kosan för förfriskning och godis.

Men när personalen i kiosken fick se detta sällsamma följe, blev 
de vettförskrämda och slog igen luckan och sprang sin väg i 
tron, att det var ett sentida tattarfölje. När de efter en stund fick 
veta, vilka vi var, fick vi förståss handla, så mycket vi ville.

Ur Arnolds i Lidas berättelser

En äkta smålandsgärdsgård sätts upp

Filminspelning i   
Nöttja kyrka

Långasjöborna på väg till Nöttja kyrka
Bilden är hämtad ur Elin Elofsson album

Jonny Elofsson, Mikael Elofsson, Robert Elofsson, Carl-Eric Elofs-
son, Eddie Axberg, Sven-Olof  Bern och ”Tidde” Theodor Karlsson

Foto Ove Alström
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Gillet – ett småländskt 
kalas för skådespelarna, 
filmteamet och några 
Långasjöbor
Vilhelm Moberg hade tänkt att han skulle hålla sig borta 
från filminspelningen av Utvandrarna, men beslöt sig 
ändå för att komma till Långasjö, men av en helt annan 
anledning…

Brevet från Moberg
I ett brev från den 12 februari 1969 skriver han följande till 
filmens produktionschef  Bengt Forslund:

”Jag tänkte ju komma ner och hälsa på min syster i grannsock-
nen till Långasjö någon gång i vinter och då planerar jag att 
ställa till med en riktig gammaldags gillestuga i Långasjö. där 
SF-gänget håller till. Jag vill visa skådespelarna hur man roade 
sig för 100 år sen i min hembygd… man roade sig på samma 
sätt för 40-50 år sen i min barndom och ungdom. Gillestugan 
kräver dock stora förberedelser. Jag hoppas att gamla Långasjö-
bor ska hjälpa mig… i värsta fall får jag söka medarbetarna på 
socknens ålderdomshem.

Kosten: Ostkaka, sötost, äkta småländska isterband, krop-
pkakor med råriven potatis, kokta med kornmjöl och härsket 
fläsk. Drycker: Öl och brännvin, hembryggt öl. Carlshamns 
punsch till kaffet, en halva per kalasdeltagare.

Musiken: Dragspel och fiol, något munspel som ledning, av 
undertecknad.

Danser: Schottis, polka, hambo, mazurka, gammal vals. Even-
tuellt soloframträdande av undertecknad utförande engelska 
filliglattan (dock först framåt morgongryningen)

Orgier i övrigt: Nattfrierier, dvs ett slags urnordisk petting, 
bedriven av fullt påklädda partners… går man längre krävs 
äktenskapslöfte i två trovärdiga nämndemäns närvaro.

Ja, det var en kort skiss till program… Men jag kommer inte 
till Långasjö för att titta på tagningar av filmen… Gud bevare 
mig för sådant. Jag blev avskräckt på Per Lindbergs tid…utan 
endast för att ställa till en lekstuga.

Kom bara ihåg en sak: Dagen efter ingen filmning! Kalaset 
måste såsom orgie betraktad vara av så hög kvalité, att gästerna 
dagen därpå icke ska orka något som helst arbete förätta. I 
annat fall vore ju den misslyckad, hela tillställningen…”

Moberg kom till Långasjö
Moberg kom den 19:e april 1969. Han tittade på dagens 
inspelningar, som råkade vara avfärden från Korpamoen till 
Karlshamn, och samma kväll hölls den utlovade festen i Lån-
gasjö vandrarhem.

Forsberg berättar i skriften ”Utvandrarna. Nybyggarna”:

”Och Moberg själv var i högform, dansade, spelade mun-
spel, sjöng, berättade historier och läste Fröding till fram på 
lördagsmorgonen. Så nog minns man den gillestugan… och 
något arbete utfördes ej heller påföljande dag!”

Långasjöbor på gillet
Förutom ”filmfolket” var det några Långasjöbor förunnat att 
vara med och uppleva Gillet!

Erna Johansson skriver och berättar målande om Gillet och 
Mobergs övernattning i Långasjö:

Jag fick vara med på detta Gille av en ren händelse. Jag och min 
man Gösta var ute och räfsade i trädgården när det stannade 
en taxi och Ville Moberg klev ur. Han var ute efter husrum för 
natten och ville att Gösta skulle hjälpa honom ordna det. Sedan 
undrade han om vi kunde hjälpa honom med två spelemän för 
kvällen, det gällde fiol och tvåradigt dragspel.

Vi bad honom stiga in medan vi talades vid. Då fick han se en 
säng inne i rummet och sade genast: ”Här vill jag bo i natt”. 
Jag sa att den sängen var livsfarlig att ligga i för att locket kan 
slå igen, men han brydde sig inte. Han gick ut och hämtade 
en jättestor resväska och belägrade rummet. Det var då han 
bjöd mig till Gillet på kvällen i vandrarhemmet. Jag tänkte 
att jag inte passade bland stjärnorna, men jag kände ju Aina 
och Arnold Alfredsson från Lida, så jag kan ju sitta hos dem. 
Gösta kunde inte komma dit förrän senare på kvällen, så jag 
fick gå dit själv.

Jag öppnade dörren och kollade var Aina och Arnold satt, men 
jag hann inte dit förrän Ville skrek: ”Du ska sitta här hos mig!”, 
så det var bara att lyda. Jag hamnade hos Liv Ullman, Max von 
Sydow, Jan Troell och några till som jag inte vet namnet på. Det 
var en upplevelse! Liv Ullman och jag satt och pratade mycket 
om allting, men mest om barn. Hon hade ju lilla Linn som hon 
hade med sig ibland. Gösta fick vara barnvakt ibland när han 
var chaufför åt filmteamet i två månader. 

Ville ville att jag skulle smaka Carlshamns punschen och han 
hällde upp ett glas. Jag tänkte att det kan jag ha hela kväl-
len. Det tog en kvart sedan drack han ur det själv. Så gjorde 
han hela kvällen. Han kunde inte se något stå i glasen. Själva 
maten kommer jag inte ihåg så mycket av, men det var äkta 
småländsk mat.

Sedan började dansen. Det var Ernst Hultén från Lida och 
Harald Franzén från Häljanäs som spelade. Ville Moberg hade 
själv tre stycken munspel med sig i fickan, så han spelade några 
bitar i början. Sedan blev han lite på örat så han frågade mig 
om jag kunde fortsätta och det gjorde jag. Hade inte spelat 
på munspel innan, men av någon anledning gick det. Det var 
kul! Sedan kom Ville och bjöd upp mig till en vals och Max 
von Sydow undrade om jag kunde dansa hambo. Jag sade att 
jag kunde. Då måste du lära mig, sa han. Det gick riktigt bra 
efter två danser! När dansen hade varat i någon timme var 
Ville försvunnen, ingen visste var han var. Då hade han varit 
och badat bastu. Han var sedan med mig och Gösta hem. Jag 
frågade vad han ville ha till frukost innan han skulle resa tillbaka 
till Stockholm och han svarade endast smörgås och mycket 
starkt kaffe. Max von Sydow kom och hämtade honom, så han 
fick också kaffe och smörgås. Kaffet var så starkt så vi kunde 
ej dricka det, Gösta och jag, men de tyckte det var gott! Innan 
de åkte bad jag den skriva i gästboken. 

Artikeln är sammanställd av Katarina Jonasson

Vilhelm Mobergs brev är hämtat från skriften ”Utvandrarna. Nybyg-
garna” (utgiven av Svensk Filmindustri i samarbete med Emigrantin-
stitutet)
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– Vägen till Karlshamn där alla utvandrarna åker med häst-
skjutsar spelades in på skogsvägen mellan Koppekulls gård 
och Råamåla.

– Efter inspelningen arrenderade Arnold och Aina Alfreds-
son, som spelade med i filmen, Klasatorpet och visade upp 
den äkta torpmiljön för turister. Första säsongen kom det ca 
15 000 besökare!

– Vilhelm Moberg gästade filminspelningen vid Klasatorpet en 
gång och då övernattade han hos Gösta och Erna Johansson i 
Strängsmåla Ville och Max tackar för sig i gästboken.

Katarina Jonasson

Mer om inspelningen!

– Filmfolket var inkvarterat i det nyöppnade vandrarhemmet 
i Långasjö och på Hotell Linden i Emmaboda.

– Familjen Gunnarsson var fodervärdar åt ”filmoxarna” Per 
och Pål.

– Flickorna Zarah-Lena och Anna-Carin Alfredsson fick rol-
len som ‘Lill-Märta”. De hade samma roll fast i olika åldrar. 
Man tog helst syskon, så att de kunde ta över efter varandra i 
filmens olika åldrar.

– Scenen där Robert ska dränka kattan spelades in vid Hare-
bokvarn. En dykare låg nere i vattnet och drog i säcken så 
att det skulle se ut som om en katt kämpade för sitt liv inne 
i säcken.

– Arnolds mor fick rollen som den kloka gumman “Berta i 
Idemo”. Den passade henne perfekt, ty “Berta” var egentligen 
ingen annan än verklighetens “Hanna i Idemo”. Hon var känd 
som “kloka gumman” vida omkring. Hennes specialite var att 
bota “skärvan” eller engelska sjukan. 

– Kvarnen i Lida fick agera amerikansk kvarn när Karl-Oskars 
kvarnfärd i Amerika spelades in.

– Gösta Johansson blev anlitad som privatchaufför åt 
filmteamet under två månader av inspelningen.

– Filmens stillbildsfotograf  Ove Alström träffade en Emma-
boda-tös och bosatte sig efter filminspelningen i kommunen.

– I samband med premiären av Utvandrarna i Växjö visade 
Utvandrarnas Hus en separat utställning av material från fil-
men. Bilderna hade valts ut av de 11 000 stillbilder som Ove 
Alström tog under inspelningen.

 – Troell gick ej på premiären, han hade redan sett filmen.

Foto ur Arnold Alfredssons samling

Foto Ove Alström

Träskoposten tackar Inger Stjerna (Alström) för att ha fått 
tillåtelse att publicera Ove Alströms bilder som han tog i 
anslutning till filminspelningen i Långasjö.
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Fakta om inspelningen av 
Utvandrarna
Filmatiseringen av Utvandrar-romanerna var då det 
största och dyraste filmprojektet som gjorts i Sverige.
Den preliminära budgeten var satt till 5,2 miljoner kro-
nor, men slutnotan hamnade på ca 7 miljoner kronor. En 
”normal” film på den tiden kostade ca 1 miljon kronor 
att göra.
Presskonferens hölls den 29/3 -68 där huvudrollsinneha-
varna presenterades.

Inspelningen
Inspelningen startade den 18/2 -69 i Krageholm i Skåne och 
den 24/2 -69 började inspelningarna vid Klasatorpet.

Ankomsten till Karlshamn för vidare båtfärd mot Amerika 
spelades in i Karlshamn.

Interiörscenerna på briggen Charlotta spelades in i ateljé i 
filmstaden i Solna och var filmens enda ateljétagningar. Ex-
teriörscenerna från Charlotta spelades in utanför Landsort.

Scenerna från ankomsten till New Yorks hamn spelades in 
i Köpenhamn och Landskrona Scenerna från Ki-Chi-Saga 
spelades in i Krageholm utanför Ystad medan de flesta andra 
scener från Amerika spelades in i Amerika.

Inspelningarna varade i över 1 år. Det blev 182 inspelningsda-
gar varav 43 i Amerika. Den 14/1 -70 avblåses inspelningen. 
Några kompletteringar filmades senare under 1970.

Sammanlagt filmades nästan 15 mil film, väldigt mycket 
klipptes bort. Klippningsarbetet tog ca 1 år och resultatet i 
två helaftonsfilmer på ca 3 timmar vardera ”Utvandrarna” 
och ”Nybyggarna”.

Filmtruppen bestod av ett 40-tal personer
Regi Jan Troell Manus Jan Troell och Bengt Forslund efter 
Vilhelm Mobergs romaner Foto & klippning Jan Troell 
B-Fotografer Rolf  Holmqvist och Staffan Liljander Produ-
cent Svensk Filmindustri Produktionschef Bengt Forslund 
Produktionsledare Curt L Malmsten Prod. Assistenter 
Lotti Ekberg och Suzanne Dansereau (USA) Rådgivare 
Georg Oddner Arkitekt P A Lundgren Scenmästare Lennart 
Blomqvist Kläder Ulla-Britt Söderlund Smink Cecilia Drott, 
Rose-Marie Ström Frisyrer Bengt Ottekil Rekvisitör Peter 
Höimark Ljudtekniker Sten Norlen och Eddie Axberg Musik 
Erik Nordgren, Jacob Regnart, Burkhard Waldis Scripta 
Katinka Farago Perukmakeri Carl M Lundhs Elektriker 
Georg Engstrand Passare Stig Limèr, Pierre Rydberg, Lasse 
Sandgren Ljudeffekter Björn Öberg, Eddie Axberg m fl Mix-
ing Berndt Frithiof  Ljussättare Björn Rydh Laboratorium 
Filmteknik AB Stillbildsfoto Ove Alström Originallängd i 
minuter 191 Åldersgräns Tillåten från 11 år

Roller
Karl-Oskar Max von Sydow

Kristina Liv Ullman

Robert Eddie Axberg

Arvid Pierre Lindstedt

Danjel Allan Edwall

Ulrika Monica Zetterlund

Jonas Petter Hans Alfredsson

Märta, Karl-Oskars mor Aina Alfredsson

Nils, Karl-Oskars far Svenolof  Bern

Prosten Brusander Gustaf  Färingborg

Aron på Nybacken Åke Fridell

Kronolänsman Lönnegren Bruno Sörwing

Kyrkvärden Arnold Alfredsson

Inga-Lena, Danjels hustru Ulla Smidje

Elin, Ulrikas dotter Eva-Lena Zetterlund, Måns Jakob Bror 
Englund, Fina-Kajsa Agneta Prytz, Anders Månsson, deras 
son Halvar Björk, Kapten Lorents Erik Johansson, 1:e styr-
man Göran Lundin, 2:e styrman Peter Höimark, Landberg 
Staffan Liljander, Pastor Jackson Tom C Fouts, Samuel 
Nöjd Peter Lindgren, Pastor Törner Per Oscarsson, Petrus 
Olausson Oscar Ljung, Judit, hans hustru Karin Nordström-
Järegård, Mr Abbot Larry Clementson, Mario Vallejos Georg 
Anaya, Fredrik Mattsson Bengt Ottekil, Horan Margita 
Nyström, Regementsdoktorn Ed Carpenter,

Barn Ditte, Lasse och Pelle Martinsson, Annika Nyhammar, 
Yvonne Oppstedt, Linn Ullman m fl

Statister över 500 st

Premiären av Utvandrarna skedde den 8 mars 1971 samtidigt 
i Stockholm, Malmö, Göteborg, Växjö, Emmaboda och Skruv. 
Till premiären i Emmaboda bjöd SF in ca 25 personer från 
trakterna som var med och hjälpte till under inspelningen.

Redan i juni 1971 var projektet ekonomiskt i hamn och filmen 
betecknades som den största framgången i svensk films histo-
ria. Utvandrarna hade då setts av 700 000 personer och det blev 
så småningom 1,6 miljoner, TV-visningarna oräknade!

Premiären av Nybyggarna ägde rum i februari 1972 och 
filmen sågs av 850 000 biobesökare i Sverige. 

Nomineringar
Utvandrarna blev Oscarsnominerad som bästa utländska film 
1972. Någon Oscar blev det inte, men världsrätten köptes av 
Warner Brothers som fick Troell till att klippa ner filmen en 
halvtimme och sedan fick den amerikansk premiär 1973. Nu 
räknades den som en amerikansk film och detta resulterade i 
fyra Oscarsnomineringar för ”bästa film”, ”bästa regi”, ”bästa 
manus” och ”bästa skådespelerska”, men det blev ingen utdeln-
ing här. Filmen vann ett antal andra priser istället.

I Sverige vann den en Guldbagge för bästa film.

Även Nybyggarna blev Oscarsnominerad som bästa utländska 
film.

Katarina Jonasson

Uppgifterna är hämtade från Filmfaktablad, Svensk Filmdatabas, pro-
gramblad, tidningsartiklar mm.
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Oxarna som blev film-
stjärnor
Jag tänkte igenom vilka personer som var med 1969. Efter 
40 år finns det inte många kvar som kan berätta. Film-
folket vände sig redan vid inspelningen till dem som var 
lite äldre och kunde minnas från sin barndom eller hade 
hört talas om hur det var förr. 
Därför får jag berätta om ”min egen inblandning i in-
spelningen”.

Hur familjen Gunnarsson blev foder-
värdar åt film-oxarna
En dag kom en man som hette PA Lundgren från SF (Svensk 
Filmindustri) hem till oss. Han undrade om vi kunde ta hand 
om två oxar som SF skulle köpa från en gammal man som 
bodde i Vagnshärad i Sörmland. Oxarna var gamla och väl 
inkörda och de hette Per och Pål.

Mannen som hade djuren skulle flytta till ålderdomshemmet 
och kunde inte ha dem kvar. Min far, Gunnar Karlsson, som 
var pensionär tyckte att det skulle vara roligt att få köra oxar 
en gång till, som han hade gjort i sin ungdom. Vi lovade att 
ta hand om djuren.

Vi blev fodervärd åt oxarna och i kontraktet med SF stod det 
att djuren skulle vara i ”körbart skick”, vilket innebar att de 
skulle köras minst en gång i veckan. 

Min far plöjde gamla steniga åkrar som inte varit brukade på 
många år bara för att det var roligt att plöja.

Även jag fick lära mig att plöja och harva med oxarna. En gång 
ramlade tömmen av från öronen på oxarna men de var så vana 
att gå i fåran så jag kunde plöja lika bra utan tömmar.

Trix vid filminspelningen
Oxarna skulle medverka vid olika tagningar på Klasatorpet 
med bland annat potatissättning och vid kvarnen i Lida där 
säckar skulle lämnas till malning. 

Vid flera tillfällen fick vi ordna djurtransport till Krageholm 
vid Ystad där Nya Duvemåla byggdes upp. Där fick vi bryta 
ny mark och plöja med oxarna.

I vissa scener hade vi inte oxarna med utan vi drog vagnen 
med Karl-Oskar på för hand. Efteråt körde jag med oxarna 
och vagnen och så klipptes det hela ihop.

29

Den förskräckliga kvarnfärden
En scen som jag minns väl var när Karl-Oskar hade kommit till 
Amerika och skulle åka till kvarnen med säd. Han hade då sin 
lille pojke med sig och de råkade ut för ett förskräckligt oväder. 
Karl-Oskar fick slakta oxen och stoppa in pojken i magen för 
att han inte skulle frysa ihjäl medan fadern hämtade hjälp.

Scenen skulle tas i Sjögärdet bakom banken i Långasjö och 
tagningen skulle gå till på följande vis: Det skulle vara ett fruk-
tansvärt snöoväder och oxen skulle gå fram till en viss plats och 
då skulle en stor ek blåsa omkull strax framför honom.

Förutsättningarna var att det fanns snö och att det var en tidig 
morgon med rätt ljus.

PA Lundgren väckte mig den 3/3 klockan tre på natten och 
då var jag nyss hemkommen från BB i Tingsryd eftersom vi 
hade fått en son den natten.

I rekvisitan fanns följande på plats. En grävmaskin till att 
skrapa ihop snö, en hjullastare till att köra fram snö, Väg-
förvaltningens största snöslunga från Öland, en hydrokopter 
på 90 hästkrafter som skulle blåsa snö, två stora fläktar som 
blåste med rökbomber i, ett dieseldrivet kraftverk som alstrade 
ström, en levande slaktoxe som skulle slaktas och en slaktare 
från slakteriet, fem man från Ingenjörstrupperna som hade 
sågat av halva eken och kilat upp den så att den skulle falla 
framför oxen. I fällskäret apterade de sprängdeg som skulle 
detonera när oxen kom fram till rätt ställe. Tunna järntrådar 
var fästa i träden och där satt personer och drog i trådarna 
så att träden böjde sig nästan till marken. Där fanns också 
ljudtekniker, kameramän, teknisk personal, stillbildsfotograf, 
scripta m fl på plats.

Allt var färdigt och när man provkörde blåste man som en 
vante i stormen. Regissören Jan Troell tyckte det var synd att 
oxen skulle fara illa i stormen så han kallade på en veterinär 
som gav oxen en lugnande spruta. Veterinären tog tydligen 
fel på vikten så oxen lade sig ner och sov. Vi försökte få upp 
oxen med att slå på honom kallt vatten och putta upp honom 
men han bara låg där och sov. Alla fick gå hem och så fick vi 
fortsätta nästa morgon.

Dag två gick det bättre. Tagningen fick inte misslyckas för 
eken gick inte att resa upp igen. Jag gav Max von Sydow töm-
marna och oxen gick snällt fram till en markering. Då tryckte 
ingenjörerna på laddningen och eken föll framför oxen. Karl-
Oskar tog en stor klubba (en attrapp på något hekto) och slog 
oxen i huvudet.

Foto Ove Alström

Bilden med oxarna är hämtad ur Elin Elofsson album

Fortsättning på  sid 31

Max von Sydow och oxarna
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SLÄPVAGNSSPECIALISTEN

Nya släpvagnar i olika storlekar och utrustningar. 
EU släpar 80 km obromsade. Båtvagnar EU.

Båtar Plast - Aluminium Kanoter
Båtmotorer även El

Reparationer - Reservdelar
till Båtmotorer – Släpvagnar

Hästtransporter – Husvagnar
Bromsar, fastrostade axlar mm.

Säljer – Byter – Köper
Släpvagnar – Hästtransporter

Gynna ditt lokala företag där du 
får Service – Reservdelar

LÅNGASJÖ-ERICSSON
   0471-50180

Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95

Långasjö Sockens Sparbank
-bygdens bank sedan 1880-

tel. 0471-24 49 90   
www.langasjosparbank.se

Från och med 2008-05-01 återinfördes rätten att flytta sparande i pensions-
försäkring, tjänstepension och avtalspension.

Om du samlar hela ditt pensionssparande hos oss får du en bättre överblick över din 

framtida pension och får samtidigt möjlighet att utnyttja kompetensen hos våra certi-

fierade rådgivare för att hitta en total pensionslösning som passar för just dig. 

Välkommen in och boka tid med Ulla, Tomas eller Lennart!
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.fortsättning på Oxarna som blev filmskärnor

Så bytte vi djur. Slaktstuten, som hade målats med samma 
tecken som oxen, leddes till samma plats. Slaktaren tog på sig 
Karl-Oskars kläder och satte slaktmasken i pannan på stuten. 
Kameran riktades på benen på djuret som föll ihop. I filmen 
ser man sedan handen och den stora kniven då magen tas ur 
och pojken (Martinsson) stoppas in i bukhålan samtidigt som 
snön yr omkring. Blod, ånga, snö och vrål från oxen blev en 
mäktig scen. 

Filmfolket fick lära sig om gamla tider
Då min far var gammal och kunde mycket om det gamla 
bondesamhället var filmfolket ofta hos oss och frågade om 
olika gamla saker t ex om redskap och hur de tillverkades och 
användes. 

En kväll kom Jan Troell och Eddie Axberg (Robert i filmen) 
hem till oss och jag läste in en del av manuset för att Axberg 
skulle lyssna på min småländska.

Filminspelning är en evig väntan och under tiden fick man 
umgås och prata med alla skådespelarna, som var mycket enkla 
och lätta att prata med. 

En rolig tid med många trevliga minnen!

Karl-Gunnar Gunnarsson

"En dag med Moberg" 
lördagen den 28 juni

Allt äger rum i på Korpamoen, 4 kilometer söder om Ljud-
ers kyrka. 

Mer information kan du få genom att ringa till Ingrid Net-
tervik, Vilhelm Moberg-sällskapets ordförande tfn 0470-71 
16 46, eller Gunilla Aronsson, Lessebo kommun, 0478-125 
19, eller Weronica Stålered 0471-24 90 13. 

Arrangemanget har sin utgångspunkt i Vilhelm Mobergs 
författarskap och bjuder på en blandning av föreläsningar, 
diskussioner samt intressant underhållning utifrån årets 
tema.

Dagar med Moberg är ett resultat av ett samarbete mellan 
Vilhelm Moberg-sällskapet, Ljuders hembygdsförening, 
Emmaboda kommun samt Lessebo kommun.

Läs mer om Moberg-dagarna på www.dagarmedmoberg.se 

Weronica Stålered

Vilhelm Mobergs pjäs 

Lördagsafton 

framförs av 

Vissefjärda Teatergrupp

Premiär lördag 2 aug kl.16.00 

i Moshultamåla (vid gamla skolan)

Speltid ca: 1 timma 20 min
Entré 120 kronor

Info 0471-205 71, 070-559 05 71
Övriga speldagar: 
3/8 kl. 16.00, 4/8 kl.19.00, 6/8 kl.19.00, 7/8 kl.19.00, 
8/8 kl.19.00, 9/8 kl.16.00, 10/8 kl.16.00.

Välkomna!

För fjärde året i rad bjuder vi 
in till givande dagar i Mobergs 
anda. I år fördjupar vi oss i 
Vilhelm Mobergs skildringar 
om sin födelsebygd och Små-
land. Programmet har flera 
intressanta föreläsare som ger 
sina tolkningar av Mobergs 
litteratur.

  Ensam i midsommarkvällen

Midsommarkvällens ljumma vind,
torkar så varsamt en tår från min kind
Sitter här ensam uppå en sten
Ett grässtrå kittlar mitt bara ben
Från dansen vid bryggan hörs glada skratt
Som följer med vinden i midsommarnatt
Sitter på samma sten som i fjol
Rör vid den blomma jag lagt på min kjol
Rycker dess kronblad, spår genom den
Älskar, älskar inte och älskar igen
Har vid min sida en liten bukett
De vackraste sju blommor jag någonsin sett
På buketten i natt jag vill slumra in 
Drömma om den som en gång skall bli min
En hand på min axel får mig ur balans
God kväll min sköna! Får jag be om en dans
Förlåt min herre! Men drömmer jag än?
Nej! Kom nu och dansa med mig lilla vän
Buketten jag kastar bak min rygg med ett skratt
Struntar nog i, blommor under kudden inatt. 
                                                            
                                      Diana Idensjö-Hagel
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Långasjös konfirmander 
2007-2008
Tolv konfirmander konfirmerades i en fullsatt kyrka 
söndagen den 4 maj 2008. I sin redovisning spelade kon-
firmanderna upp ett drama om Jesus uppståndelse från 
de döda och lärjungarnas möte med honom. 

Bakre raden fr.v. Prästen Thomas Lindh, Ronja Svensson, Robert 
Dahlskog, Erika Persson, Dennis Bennsäter, Filip Olsson och försam-
lingsassistent Veronika Andersson. 
Främre raden fr.v. Hampus Algotsson, Rickard Fransson, Johanna 
Steen, Lisa Elmersson, Kristoffer Axelsson och David Torbjörnsson. 
På bilden saknas Beatrice Svensson som tillhör Älmeboda församling, 
men som konfirmerades i Långasjö.

Vårens Alphakurs är klar! 
En ny börjar i höst!
Vi åt mycket gott, umgicks och samtalade om kristen tro! 
Totalt 17 personer började vårens Alphakurs och nästan 
alla slutförde den. De flesta var från Långasjö och några 
från de övriga församlingarna i kommunen. 

Alpha är en praktisk introduktionskurs i den kristna tron. 
Kursen är särskilt tänkt för dem som inte är så kyrkvana, 
men som är nyfikna på den kristna tron. Kursen hölls elva 
onsdagskvällar i Sockenstugan kl. 18.30-21.00. Ett lägerdygn 
ingick också i kursen. Nästa Alphakurs startar preliminärt 
onsdagen 1 oktober. 

Lilla kören på kördag i 
Väckelsång
Totalt 160 barn från 14 församlingar var med på barnkörd-
agen i Väckelsång i slutet av april. Långasjö församlings 
barnkör Lilla kören var förstås med även om inte alla 
medlemmar i kören kunde delta. 

Vår kantor Britta Mård berättar att barnen sjöng av hjärtans 
lust och att deras härliga sång fyllde hela kyrkan. Barnkördagen 
ordnades av Växjö stift och Kyrkosångsförbundet. 

Barnen övar inför gudstjänsten den 26 april. Tilda Gunnarsson och 
Lisa Andersson står genast till vänster om dirigenten i andra ledet, 
medan Emma Fredriksson är tredje till höger om dirigenten i främre 
ledet. Foto Britta Mård. 

Anna-Lena Öberg var en av deltagarna. Hon växte upp i 
Långasjö och har flyttat tillbaka för ett drygt år sedan. Hon 
berättar så här:

– Det har varit trivsamma och lärorika onsdagskvällar med 
många intressanta föredragshållare. Vi har lagat god mat, dukat 
vackra bord med blommor och ljus och startat varje kurskväll 
med att äta tillsammans. Efter måltiden har vi sjungit tillsam-
mans med vår gitarrist Lotta Odlingson: psalmer, visor, Taube, 
älsklingssånger och önskepsalmer. Efter föredraget om kvällens 
tema har vi haft diskussion och eftertanke. 

– Den här kursen har gått ut på att mötas i livsfrågorna vi har 
och dela med oss av våra frågor och svar kring Gud, Bibeln, 
livet vi lever, spännande framtidstankar, nostalgiskt dåtidsin-
tresse eller bara ”helt vardagliga” tankar i glädje och sorg med 
Gud och varandra. 

– En ny kurs kommer att starta i höst. Var inte rädd att anmäla 
ditt intresse, för jag skulle önska att alla Långasjöbor får samma 
värme, glädje och ”kick” som jag fått under mina Alpha-kvällar 
i Sockenstugan.

Thomas Lindh
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Telefonnummer  
Pastorsexpeditionen  0471-101 95 
Thomas Lindh, präst, jobb 0471-254 56 
eller hem  0471-487 09 
Annette Geyer, kyrkoherde  0471-254 51 
Britta Mård, kantor 0471-254 62 
Vik kyrkvaktmästare i kyrkan 0471-254 63 
Ord. kyrkvaktm. på kyrkogården 0471-254 66 
Veronika Andersson, förs.ass. 0471-500 01 
Terttu Birane, diakoniassistent 0471-254 67 
Ingrid Åsman, ledare i Kyrkis 0471-500 54 
Karin Gustafsson, kyrkoråd.ordf. 0477-630 48 
Sven Gustavsson 0471-336 36 
kyrkonämndens ordförande 
 
Kyrkvärdar 
Birgitta Aldén  0471-487 22 
Tage Eriksson 0471-500 96 
Elsie Fransson 0471-500 77 
Veine Franzén 0478-210 62 
Karin Gustafsson 0477-630 48 

Kort och gott
Heliga danser är bön i rörelse
Totalt tolv stycken träffades för att dansa heliga danser i Sock-
enstugan i slutet av april. De flesta var positiva till erfarenheten. 
Heliga danser är ett traditionellt sätt att uttrycka gemenskap 
och andlighet. Man kan säga att Heliga danser är bön i rörelse. 
Danserna är enkla cirkeldanser. Man dansar hand i hand i en 
cirkel som kan öppnas och slutas. 

Du som är nyfiken eller som tycker om att dansa eller röra dig 
till musik får gärna komma med nästa gång. Det blir söndagen 
den 25 maj kl. 18.30 i Sockenstugan. Kontakta Melsene Laux 
0471-500 55 om du har frågor.

Var med och pilgrimsvandra                    
för jordens klimat!
Torsdagen 5 juni kl. 16.00 är det en klimatmanifestation i Em-
maboda. Vi uttrycker vårt gemensamma ansvar för att minska 
koldioxidutsläppen genom att bilda en mänsklig kedja kring 
ER-sjön. Vi gör en pilgrimsvandring från Långasjö kyrka till 
Emmaboda. Den startar senast kl. 12.00 vid Långasjö kyrka. 
Se predikoturerna. Ta med matsäck. Det blir bussresa hem.

En pilgrimsvandring ger möjlighet till inre fördjupning och till 
socialt engagemang. Vi går en del av vägen i tystnad. Vi stannar 
och ber på olika platser för vårt lokala samhälle och för den 
globala byn vi lever i och som kallas planeten Jorden. 

Ordet pilgrim betyder främling och handlar om att vi som 
kristna gläder oss över vårt hem på jorden men att vi också 
är medvetna om att vi en gång ska dö och att himlen är vårt 
hem i djupaste bemärkelse, ett hem fyllt av ljus och glädje, 
lovsång, rörelse och liv.

Under manifestationen i Emmaboda kommer kyrkoherde 
Annette Geyer att tala och Peter Elmberg från Mundekulla 
sjunger en nyskriven sång. Förhoppningsvis kommer alla 
skolor i kommunen att vara engagerade. Busstransporter sker 
till Emmaboda centrum. 

Gemensam resa till Eva Spångberg
Långasjö och Emmaboda församlingar gör för första gången 
en gemensam församlingsresa. Resan går till skulptören Eva 
Spångberg som bor och verkar i Gamla Hjälmseryd sex mil 
norr om Växjö. Det är Eva som har gjort skulpturen av Maria 
och Jesusbarnet i Långasjö kyrka. Datum för resan är onsda-
gen 20 augusti. Anmälan till pastorsexpeditionen 0471-101 95 
senast fredagen 1 augusti. Vi återkommer med ett detaljerat 
program senare.

Ny vaktmästare på kyrkogården
Vi får en ny ordinarie vaktmästare på kyrkogården till som-
maren. Mattias Geyer som varit tjänstledig trivdes så bra med 
sitt nya jobb i Skåne att han valde att stanna kvar där. Totalt tolv 
sökte tjänsten. Kyrkonämnden tillsätter den nya vaktmästaren 
under maj månad. För avtackning av Mattias, se predikoturena 
längre fram. 

Odd Hagel som vikarierade för Mattias slutade i april. Tack 
Odd för en fin insats under vintern och våren!

Anne Liljehorn har ansökt om tjänstledigt i sex månader för 
att pröva nytt arbete i Oskarshamn. 

Vi kommer att få se en vikarie på hennes tjänst under som-
maren och hösten om kyrkonämnden godkänner hennes 
ansökan. 

Annacarin Mård kommer att vara sommarvikarie som kantor 
och vaktmästare. 

Positiva reaktioner                                         
på sammanläggningen 
Det var överlag positiva reaktioner på informationen om hur 
sammanläggningen av Emmaboda-Långasjö, Algutsboda och 
Vissefjärda pastorat skall gå till. Avdelningschef  Alf  Johansson 
från Växjö stift och kyrkoherde Annette Geyer informerade 
på församlingsaftonen den 10 april. 

Kyrkorådet gav tidigare under våren ett positivt svar på remis-
sen som stiftet hade skickat ut.

Utdrag ur Långasjö församlings kyrk-
böcker
Döpta sedan första januari 2008

Mikael Hansson, Studsmåla, 3 februari.

Tuva Adolfsson, Anemåla, 16 mars.

Döda sedan minnesgudstjänsten på Alla själars dag i november 
2007

Inga Karlsson, Bågsjö, 23 december.

Stig Svensson, Strängsmåla, 27 januari.

John Blomgren, Långasjö, 10 mars.

Kjell Gustafsson, Lida, 31 mars.

Tyra Karlsson, Råamåla, 31 mars.

Sven Fransson, Långasjö, 18 april.

Arnold Petersson, Kallamåla, 19 april.

Sune Johansson, Harebo, 30 april.
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program i sommar 
 
25.5 Första sön e Trefaldighet Vårt dop 16.00 Mors dag. Gudstjänst med små och 

stora. Barngrupperna och Lilla 
kören. Avslutningsfest vid sjön! 

28.5 Onsdag 18.30 Konsert med Södra Latins 
kammarkör.  

1.6 Andra sön e Trefaldighet  
Kallelsen till Guds rike 

18.00 Mässa, Andreas Westergren. 

5.6 Torsdag 12.00 Pilgrimsvandring till klimatmani-
festationen i Emmaboda. Start vid 
Långasjö kyrka. Bussresa hem. 

6.6 Nationaldagen   Se predikoturerna! 
8.6 Tredje sön e Trefaldighet  

Förlorad och återfunnen 
10.00 Högmässa. 

12.6 Torsdag 10.00  Skolavslutning. 
15.6 Fjärde sön e Trefaldighet Att inte döma 18.00 Gudstjänst, A Geyer. 
21.6 Midsommardagen Skapelsen 18.00 OBS ! Emmaboda kyrka. A Geyer. 
22.6 Den helige Johannes döparens dag  

Den högstes profet 
10.00 Högmässa, A Geyer. 

29.6 Sjätte sön e Trefaldighet Efterföljelse 18.00 Mässa, A Geyer. 
6.7 Kristi förklaringsdag Jesus förhärligad 10.00 Högmässa A Geyer. 
12.7 Lördag 18.00 Musik i helgsmål. Sång av Sofie 

Nordström och Hanna Lindeqvist. 
13.7 Åttonde sön e Trefaldighet Andlig klarsyn 18.00 Mässa A Geyer. 
20.7 Nionde sön e Trefaldighet Goda förvaltare 10.00 Gudstjänst, se predikoturerna. 
26.7 Lördag 

 
18.00 Musik i helgsmål. Anna och Herbert 

Linge med sång, violin, bas. 
27.7 Tionde sön e Trefaldighet Nådens gåvor 18.00 Mässa. 
31.7 Torsdag 18.30 Sjökafé Allsång med Thomas och 

Britta. Se mera i predikoturerna! 
3.8 Elfte sön e Trefaldighet Tro och liv 10.00 Högmässa. 
9.8 Lördag 

 
18.00 Musik i helgsmål, Yvonne 

Tuvesson-Rosenqvist, sång, och 
Peter Frostman, violin. 

10.8 Tolfte sön e Trefaldighet Friheten i Kristus 14.00 Friluftsgudstjänst på Klasatorpet. 
17.8 Trettonde sön e Trefaldighet Medmänniskan 10.00 Högmässa. 
20.8 Onsdag  Församlingsresa tillsammans med 

Emmaboda församling. Se 
predikoturerna. 

23.8 Lördag 18.00 Musik i helgsmål med manskören 
Dacke drängar. 

24.8 Fjortonde sön e Trefaldighet 
Enheten i Kristus 

18.00 Mässa. 

31.8  Femtonde sön e Trefaldighet 
Ett är nödvändigt 

10.00 Gudstjänst med små och stora. 
Upptakt för barnverksamheten.  

 
Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar. Då prästens namn inte nämns, tjänstgör vanligtvis 
Thomas Lindh. Titta gärna i predikoturerna och på affischerna för att få den senaste informationen om extra 
musik eller någonting annat som har tillkommit i gudstjänsterna. 
Om Du inte kan vara med och fira nattvardsgudstjänsten i kyrkan kan Du få ta emot nattvarden i hemmet. Det 
kallas för sockenbud. Ring gärna Thomas Lindh 0471-254 56 eller kyrkoherde Annette Geyer 0471-254 56 under 
Thomas semester. 
 
Du som saknar egen bil och som behöver hjälp med att komma till kyrkan kan anlita kyrkskjuts kostnadsfritt. 
Du beställer själv hos Taxi – Emma, tel. 0471-101 00 senast dagen före. 
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Kom och lyssna till 
kören där Carola, Peter 
Jöback och Sonja Aldén 
har sjungit!
Södra Latins kammarkör från Stockholm sjunger i 
Långasjö kyrka onsdagen den 28 maj! Kammarkören 
är en av flera körer vid Södra Latins Gymnasium, där 
man tränas att sjunga allt från renässans till nutid och 
från klassiskt till jazz och pop.

Många artister har gått på Södra Latin och sjungit i kören; 
tex. Idol-Danny Saucedo, Sonja Aldén, Salem al Fakir, ja en 
gång i tiden även Carola Häggkvist och Peter Jöback.

Jan Risberg, som växte upp i Emmaboda, är ledare för Södra 
Latins Kammarkör. Han är lärare i dirigering och nutida 
musik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och kör- 
och orkesterledare vid Södra Latins Musikgymnasium. 

Han har jobbat med många professionella orkestrar och 
med ett antal orkesterföreningar. Han har turnerat i nästan 
hela Europa samt i USA.

Badplatsen vid Skepen
 

Skepens Fiskevårdsförening har haft sin årliga städdag.

Då vi städade av badplatsen och sedan efter väl förrättat arbete 
grillade korv.

När vi städade märkte vi att badbryggorna började bli dåliga 
och måste bytas ut de är ju många som ni kanske vet och vi 
har ju inte några bidrag i från kommunen utan den sköts helt 
ideellt av förningen och vår ekonomi är begränsad.

Är det någon som är intresserad att hjälpa oss med ett ekono-
miskt bidrag stora som små allt är välkommet.

Sätt i så fall in pengar på BG: 981-2058 som är knutet till 

Långasjö Sockens Sparbank, skriv Skepens badplats samt ert 
namn på bankgirot så vet banken vart pengarna skall gå till.

Tack på förhand.

Styrelsen
gm Thomas Fredriksson ordf.

Valborg friades vid Långasjön

Foto Jan-Erik Farnsson
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 
                        
                                                                          

 
Hej  
 
Nu är våren och sommaren på gång och 
humöret stiger på både barn och vuxna 
och även sommarlovet närmar sig (i 
skrivandets stund är det bara 6 veckor 
kvar). Skolavslutningen är den 12 juni och 
vi börjar höstterminen den 19 augusti. 
 
Vi har på skolan haft något som vi kallar 
”En bok åt alla”, och som ni kanske såg i 
tidningen så har bl.a. alla elever i 
projektet fått välja en bok i bokhandeln i 
Emmaboda. ”En bok åt alla” är ett projekt 
i samarbete mellan skola/bibliotek i yttre 
området, bokhandeln i Emmaboda och 
Stiftelsen Boken i Sverige/Svenska 
Bokhandlarföreningen. Temat vi arbetat 
med är ”Wilhelm Moberg och 
utvandringen” och de som deltagit är 
elever i årskurserna 2, 3 och 4 i Långasjö, 
Vissefjärda, Lindås och Johansfors 
skolor. Som avslutning på temat kommer 
Ebbe Westergren från Kalmar läns 
museum att berätta för eleverna om olika 
emigrantöden. (Ebbe har bl.a. skrivit  

 
 
böckerna ”Tillbaka till medeltiden och 
Tillbaka till järnåldern ) och arbetar 
mycket med barnverksamhet på KLM.   
 
Den 23 Maj kommer eleverna från årskurs 
tre och uppåt att åka till Emmaboda och 
vara med om ”Snilleblixtmässan”. Alla 
skolor i kommunen är inbjudna och det är 
”Ung företagsamhet” som anordnar detta 
för att skapa ett intresse för teknik i 
olika åldrar. Bl.a. kommer det att bli ett 
”Äggfall” där eleverna ska ha uppfunnit en 
konstruktion som man kan lägga ett rått 
ägg i och sedan släppa från en kran på 15 
meters höjd. Ska bli spännande att se om 
ägget håller.  
 
Ha en bra vår/sommar önskar Ingrid 
Bruze 
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Från Föräldrastyrelsen 
 
Sommarlovet nalkas med stormsteg och vi har 
snart ytterligare ett läsår bakom oss. Vi i 
Föräldrastyrelsen håller på som vanligt att 
diskutera frågor som vi tycker är viktiga. Bl a 
så har vi ihop med rektorn skickat hem till alla 
föräldrar en lapp ang. körning med bil upp till 
skolan vid lämning och hämtning av våra barn. 
Det är mkt viktigt att vi föräldrar sköter det 
korrekt. Allra helst nu när ”cykelvägen” som 
fanns bakom gamla tennisbanan försvann vid 
flytten av Förskolan. Barnen väljer nu vägen 
som trafikeras av bussarna när de tar sig upp 
till skolan och olycksrisken har ökat markant. Vi 
jobbar nu i styrelsen med att försöka få 
kommunen att bygga en ny Cykelväg mellan 
befintlig väg och Skateboard banan (gamla 
tennisbanan) som sedan kan gå upp bakom 
vaktmästarens redskapsbod. Detta tycker vi 
inte kan kosta så mycket pengar och behovet är 
stort. Så än en gång måste vi be er att inte 
köra upp med bilarna inom den angivna 
förbudstiden. Det finns som sagt en anledning 
till att skyltarna finns där. TÄNK PÅ VÅRA 
BARNS SÄKERHET.   
Vi fick för någon månad sedan veta att vi får 
behålla vår skola i nuvarande tappning tills 
vidare. Detta är något vi har kämpat för och vi 
har medverkat på möten anordnade av 
Bildningsnämnden och vi har även skickat in 
skrivelser till kommunen som vi hoppas hjälpte 
till vid beslutet. Vi kan känna oss stolta över 
vår skola i Långasjö, och vi har under sista året 
verkligen visat att vi kan anpassa våra lokaler 
till belåtenhet för alla. Allt kring flytten som 
förskola, skola och fritids och inte minst 
Biblioteket har genomfört under sommaren och 
hösten 2007 hade aldrig varit genomförbart om 
vi inte haft vår duktiga och förstående personal 
på de olika avdelningarna. Om detta inte skötts 
så smidigt så kanske framtiden hade sett 
annorlunda ut för skolan.  
Vi har några möten kvar att klara av innan 
sommarlovet och det kommer hela tiden nya 
frågor och diskussioner inom styrelsen. Detta 
är väldigt roligt och vi ser gärna att fler hör av 
sig om det är något ni vill vi ska ta upp. Det är 
bara att ”haffa” oss om ni möter oss på ”byn” 
eller så kan ni nå oss via telefon eller e-mail. 
Alla våra uppgifter finns i Katalogen som alla 
barn fått hem vid läsårets början.  

 
Med detta vill vi i Föräldrastyrelsen önska er 
alla en fortsatt härlig vår och en fin sommar!  
 
Vänliga vårhälsningar! 
 
Kent Johansson 
Ordförande i Föräldrastyrelsen.  
 
 

Här kommer en liten rapport från 
förskolan Skatan: 
De större barnen har varit på teater 
med sång och musik i Vissefjärda. Ett 
mycket uppskattat inslag i 
verksamheten. Vi har också besökt 
simhallen ett antal gånger i vår. 
På lilla avdelningen har öppna förskolan 
startat upp igen, efter ett kort 
uppehåll sedan flytten. Tisdagar mellan 
kl. 9.30-11.00 är föräldrar och barn 
välkomna hit. På tisdag 6/5 är sista 
gången för den här terminen, så ses vi 
till hösten igen. 
Nu i maj har vi Klasaloppet att se fram 
emot. Vi ska också besöka länsmuseet i 
Kalmar i maj. 
 
Ett besök med rörelse i fokus. 
 
Vårhälsningar från förskolan Skatan. 
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Fick jag bottennapp, nej 
det var en gädda!
Kampen
Nu jäklar ska Adam få när han slänger linan i min kastriktning, 
tänkte jag surt.

Utan att tveka kastade jag ut min lina så den hamnade i kors 
över Adams, men Adam var snabb och hann veva in utan 
trassel. 

– Men, nej bottennapp, nu blir nog pappa irriterad om han ska 
behöva ro ut med båten som i söndags. Men vad konstigt det 
går veva in, men värst vad trögt det går, tänkte jag.

– Du har nog fått en fisk på kroken sa Adam.

Jag vevade och vevade, fisken simmade i en stor cirkel. Den 
kämpade och jag kämpade, det var en kamp på liv och död.

Plötsligt såg vi en enorm fena som bröt vattenlinjen. Jag hade 
aldrig sett något liknande och trodde att det var en ädelfisk. 
Kampen fortsatte, jag vevade lugnt och metodiskt. Adam 
hoppade upp och ner och tjoade. Pappa stod på stranden och 
skrek goda råd, men de hörde jag inte. Jag bara fortsatte att 
veva. Efter en stund såg vi att det var en stor gädda.

När jag fått in gäddan till kanten drog den iväg ut i sjön igen 
och det ylade och skrek i rullen. Det var bara att börja om från 
början. Vi kämpade i typ 10 minuter, tre, fyra gånger fick jag 
in gäddan till strandkanten men den lurade mig gång på gång. 
Jag började bli trött men fisken var tröttast. Till slut lyckades 
jag få i den mellan två stenar och vevade upp den på land.

Andreas (Adams pappa) skrek och tog ett våldsamt språng och 
kastade sig över gäddan. Pappa bara stod och gapade och gick 
sedan efter en gren från majbålet. Men Andreas bara skakade 
på huvudet och gick efter en ”stock” och gav gäddan fick två 
snabba slag i huvudet. Sedan var allting stilla. Kampen var över, 
jag var rätt så trött, men det var helt magiskt. 

– Var det verkligen jag som fått upp en sådan enorm gädda?

Bildbevis
Det var en romstinn hona på ca 10 kg, det var papporna täm-
ligen säkra på. De var också överens om att en sådan fångst 
bara måste dokumenteras.

Vi ringde in mamma och lillasyster som fick rycka ut som 
jourhavande fotografer. Adam och jag orkade knappt hålla 
den stora gäddan. 

Nu gällde det bara att väga och mäta, men vågen var inte med 
i fisklådan, så det var bara att åka hem. 

Rekord?
Från nos till skärtfena var fisken 106 cm.

Vågen visade på 10,2 kg. Bara huvudet på detta odjur vägde 
två kg. Är detta rekord i Långasjön?

Mätning av gäddan

Proppmätt
När jag rensade fisken såg jag att magen var tjock och hård. I 
den låg två dubbelvikta smågäddor på ca 30 cm och en forell 
på något halvkilo. 

Konstigt att gäddan högg, den borde ju ha varit proppmätt. 
Mitt lilla drag måste ha varit mycket lockande. Men nu be-
höver det en mindre renovering för krokarna står rätt ut på 
alla håll.

Vi rökte gäddan och den gick faktiskt att äta, men nu börjar jag 
bli trött på gäddkött för jag har ätit det i flera dagar.

Berättat av: Zebastian Bondesson Torgnyson

Zebastian och kompisen Adam håller den stora gäddan

Lillasyster Matilda fick också vara med på bild
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Yvonne Strandberg, Em-
maboda. Grattis säger vi och som pris 
skickar vi ett presentkort från Långasjö 
Växthus. 

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2008

  Manusstopp Utgivning 
Nr 1  15 febr      29 febr
Nr 2  2 maj      16 maj 
Nr 3  22 aug       5 sept 
Nr 4  7 nov      21 nov
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Långasjö Antikt 
och Loppis
 

Michael och Sabine slog upp dörrarna 
till sitt företag på Backegårdsvägen den 
våren 2007.

När de köpte huset, fanns det många 
idéer om vad de skulle ha ett stort dub-
belgargage till. Till slut blev det Antikt 
och Loppis, de hade sysslat med det 
innan de flyttade från Tyskland. Michael 
jobbar på sågen i Piggsmåla och Sabine 
sköter affären.

Deras öppettider är 11- 17 alla dagar.

De hoppas på att fler hittar till deras 
butik, önskemålet är att vägverket god-
känner skyltning in mot Långasjö från 
de stora vägarna.

 

Michael och Sabine hälsar alla hjärtligt 
välkomna.

Ethel Svensson
Michael och Sabine Heinrich

FEST PÅ GÅNG... 

Hyllningssånger och tal skriver jag, 

så har Du någon/något Du vill fira, 

hör av Dig till mig på:

ewa-britt.nilson@swipnet.se 

www.bontwo.com 



Träskoposten Nr 2  2008

Det är trevligt att ännu en gång kunna 
presentera ett korsord specialgjort för 
Träskoposten! 

Det är Dan Bard, Långasjö, som även 
denna gång har bidragit till korsordet . 

Redaktionen framför härmed ett stort 
och varmt tack för bidraget!

Långasjökrysset nr 2-08

Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 juli 2008.

Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett 
pris bestående av ett presentkort á 200 kr 
skänkt av Långasjö Lanthandel.

Namn och adress:

För att du inte skall behöva riva sönder 
tidningen, finns korsordet också som 
lösblad i Lanthandelns entré.
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