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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 3  Hösten 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 7 November
Utgivning  21 November
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 Emigranter och 
återvändare

Det var 221 personer som återvände 
utav 1 400 personer som emigrerade 
från Långasjö socken under åren 
1853-1948.

 

Återvändarna påverkade utvecklingen 
i bygden på ett mycket positivt sätt, 
både ekonomiskt och genom att de 
fick nya kunskaper och erfarenheter 
med sig hem.

Redaktionen

Omslagsbilden
Koppekull

Foto: 
Jan-Erik Fransson

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 
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Strands Maskiner
                            Långasjö

Ännu en säsong med     
Galleri Garvaregården
Det är nu andra året som Galleri Garvaregården har 
öppet. Åtta konstnärer har ställt ut och de har visat 
varierande och spännande uttryck i sina verk.

– Många besökare som kom förra året har återvänt och tagit 
sina vänner med sig. Vi har även haft besök av grupper och vi 
hade en konsert under våren, vilket var en minnesvärd kväll, 
berättar Britta Fransson. 

Säsongen som började med Elisabet Hall och Ann-Marie 
Utvik är båda erfarna konstnärer. Därefter ställde ett ungt 
par, Karl-Oskar Karlsson och Pernilla Albinsson, ut med 
glas och måleri. 

Den tredje utställningen med Birgitta Mångséns vardagsnära 
och positiva måleri var mycket uppskattad. 

Nu pågår den fjärde och sista utställningen för säsongen. Det 
är en ung trio med Ellen Ehk, som arbetar med keramiska 
former och dess placering i en helhet, Joanna Eriksson, som 
arbetar i stål med naturen som inspiration och den tredje 
konstnären, Markus Åkessons som målar realistiska motiv 
och som skildrar motiven i ett ”fruset” ögonblick. 

Utställningen pågår tom den 14 sept., vilket är samma helg 
som Konst Runt. Så det finns fortfarande tid att se utställ-
ningen.

– Besökarna har varit mycket positiva och uppmuntrande, 
vilket har betytt mycket för oss, avslutar Britta som önskar 
välkommen åter till nästa säsong.

Ann Fransson

Margareta Dahlham & Karin Frölen
gör rollerna som

Zarah Leander och Alice Babs
 

Två damer med guld i strupen, som 
samtalar, munhuggs och sjunger 

sånger från ”de gyllene åren”

Fika efter föreställningen

Föreställningen, från Riksteatern, 
visas

tisdag den 18 nov 19.00 i Långasjö 
Bygdegård 

samt även lördag 22 nov 19.00 i Hermanstorps 
Bygdegård

Långasjö Bygdegårdsförening           Sparbanken Eken

Prima Svenska 
Primadonnor

Välkommen till en kväll 
med gamla goa sånger!
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Långasjö 
PRO 

informerar
Majmötet
De välkända bröderna Gert Blom trum-
pet och Leif  blom dragspel underhöll 
Långasjö PRO-förening på vårens sista 
möte.

Ordföranden Olle Henriksson lämnade 
en utförlig rapport från senaste KPR-
mötet. Ordföranden tackade alla för 
att de deltaget så flitigt på mötena och 
önskade alla en trevlig sommar,

Vi träffas åter den 25.e augusti då Chris-
ter Lundgren underhåller.

På dagens möte deltog 30 av 45 medlem-
mar.

Höstens mötesdagar

Samtliga mötesdagar kl. 14.00 I Berg-
strandssalen.
Augusti, måndagen den 25:e
Underhållning med Christer Lundgren.

September, måndagen den 2:e
Vi planerar höstens studier med ABF.

Oktober, måndagen den 20:e
Program ej fastställt.

November, måndagen den 24:e
Program ej fastställt.

December, måndagen den 15:e
Julbord.

June Eriksson och Olle Henriksson

Lediga hus och 

lägenheter i Långasjö

Lägenheter
EBA 0471-24 98 30

Skogsvägen 1E och 1F.  Båda ettor 49 
kvm

Lediga omg.

Kyrkvägen 36 2:a, 69 kvm, andra 
våningen

Geijervägen 8D, 1 ½, 52 kvm 

Ledig omg.

Kyrkvägen 28, 2 styck, 52,6 kvm, 2 
rum & kök

Kyrkvägen 28, 58,5 kvm, 2rum & kök

Dessa är klara 1/10 2008

Hus och gårdar
Trollamåla mangårdsbyggnad uthyres, 
7 rum & kök

Jordvärme. Barnfamilj= rabatt

Tomas Alm

0471-504 27, 070-256 11 08

Brunamåla 108, 6 rum & kök, 650 000:- 
el. högstbjudande

Kyrkvägen 4, 4 rum & kök, 450 000:-

Kyrkvägen 40, 7 rum & kök, 750 000:- 
el. högstbjudande

Skurebo 402, hästställe, 7 rum & kök, 
795 000:- el. högstbjudande

Emmaboda Fastighetsförmedling

Henrik Malmqvist

0471-337 60

Hamburg, Bredalycke 414, gård med 
sjöläge, 6 000 000:- el. högstbjudande

Erling Karlsson 0471-123 45

Sommaren på 
Hembygsstugan
Så gick sommaren 2008 lika fort som 
vanligt vad gäller kaffe- och våffelserver-
ingen i hembygdsstugan.

Denna sommar var stugan öppen i åtta 
veckor, en vecka längre än tidigare år. 
Detta gladde många.

Ett bra betyg är väl att så många besökare 
kommer tillbaka flera gånger, både våra 
Långasjöbor, gäster från grannbyarna 
och våra utländska gäster. Detta gläder 
oss mycket och gör att vi redan ser fram 
emot nästa sommar.

En kändis "Loket" har, liksom förra året, 
besökt oss.

Vi kan med glädje konstatera att våra 
dagskassor ökat även i år. Eftersom vi 
ännu inte fått in alla fakturor kan vi inte 
lämna någon ekonomisk rapport.

Vi tackar alla gäster och medarbetare för 
en rolig och trevlig sommar och ser fram 
emot att träffas igen nästa år.

Anne-Marie, Gun-Britt och Ingegärd

Gympa med 
Korpen

Lättgympa för damer

Start 15/9 kl. 18.00

Långasjö gymnastiksal

Ledare: Margareta Her-
mansson
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Oväntat besök
I mitten av juli kom några ungdomar och gick genom byn 
med stora ryggsäckar. Det var så att vi hajade till, för så 
små ungdomar med en så stor packning hade vi aldrig 
sett förut. De gick förbi vårt hus på väg mot Långasjö. 

Efter någon timma knackade det på dörren. Utanför stod 
två tjejer och frågade på tyska om de fick övernatta i byn. Vi 
förstod inte riktigt varandra för det fattades några ord i tyskan, 
så vi föreslog att vi skulle gå till vår tyske granne för att ta 
hjälp av honom. När vi kom ut på vägen och de fick se Dan 
Elmerssons ladugård pekade tjejerna på den och undrade om 
de kunde få sova i en sådan. Alfred tog genast och sprang dit 
för att fråga.

Dan, som alltid är tillmötesgående, sa att det gick bra. Efter 
ett tag så hämtade de två tjejerna sina kompisar som hade 
suttit under ett träd medan regnet hade vräkt ner. Det var åtta 
tjejer mellan ca.9 och 13 år som var på scoutläger i Sverige. 
Ledarna var två tjejer i 18 årsåldern. De hade anlänt med tåg 
till Emmaboda och sedan vandrat därifrån. I sina ryggsäckar 
hade de allt som kunde behövas för en treveckors vandring 
runt Törn. 

Trötta, blöta och kanske lite hungriga gjorde de sig hemma-
stadda i ladugården och uppe på höskullen gjorde de i ordning 
inför övernattningen.

Vilken upplevelse för tjejerna från Hamburg! För två dagar 
sedan hade de varit i stora staden Hamburg med massor av 
trafik och människor och två dagar senare bor de på en höskulle 
och får uppleva landet. 

På kvällen lagade de mat. De kom med några potatisar var 
som vi kokte inne i köket. Vi ville ju inte att de skulle använda 
stormköken inne i ladugården. Axel, Alfred och hans kusin 
Frans hade en rolig kväll med mycket sång och lek uppe i höet 
tillsammans med scoutflickorna.

Vid halv tolv gick Alfred och Frans och lade sig i sina sängar 
medan flickorna trötta kröp ner i sina sovsäckar i höet.

Morgonen efter kokte vi te och gjorde saft till dem. De fick 
även en påse med bullar att smaska på. Efter att ha sjungit 
några sånger tillsammans åt de sin frukost. Vad härligt med 
ett gäng sjungande, scoutklädda ungdomar i trädgården en 
alldeles vanlig förmiddag i juli!

Som TACK för hjälpen fick vi en fin teckning och vi ön-
skade dem lycka till på färden. Fullpackade och med så stora 
ryggsäckar att några av barnen inte klarade att få upp dem på 
ryggen ensamma, vandrade de sedan mot Parismåla. Vi hade 
också pratat med Lars Andreasson om att de skulle få låna 
hönshuset i Törsbo för övernattning när de var på väg tillbaka 
i början av augusti. 

Tina och jag stod sedan länge och funderade över om vi hade 
vågat låta två tonårstjejer åka på en treveckor lång turné med 
våra barn. Ganska snabbt konstaterade vi att det är tufft gjort 
av både föräldrarna, ledarna och barnen, men säkert en mycket 
minnesvärd och nyttig upplevelse. 

Sista dagen innan deras hemfärd såg jag en av dem sitta utanför 
ICA-hallen medan kompisarna var och handlade. Hon berät-
tade att de hade haft en rolig vandring och de tyckte verkligen 
om Sverige. Vem vet…kanske har de så bra minnen med sig 
från dessa veckor att de kommer tillbaka som turister en gång 
i framtiden.

Visst har vi det fantastiskt, ja kanske t.o.m. så underbart att 
vi inte själva inser hur härligt och bra vi har det i vår gamla, 
trygga hembygd. Alfred han fick användning för sin engelska 
och det visade sig att den räckte till för att kunna förstå de här 
tyska tjejerna från Hamburg alldeles utmärkt. 

     Alfred och Jhanna

Uppe på höskullen

Scouterna börjar sin vandring runt Törnsjön 

I höet tillsammans med scoutflickorna
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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

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

 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

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset
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  Arrangör Långasjö Bygdegårdsförening

Start den 14 sept och 8 söndagar framåt
i Bygdegården

Kursen kostar 350 kr/pers

Buggkurs

Nybörjarkurs: Kl. 17.00 – 18.30
Fortsättningskurs: Kl. 18.45 – 20.15

Ledare blir Frida och Fredrik från Färjestaden, 
utbildade dansledare båda två.

Anmälan till: 
Berit 0471-504 00

Lillemo 070- 626 84 68
Håkan 0471-503 70 (kväll)

 

 
 

 

 

Dansen i Sockenstugan
Under våren och sommaren är vi 10-15 personer som 
dansat i sockenstugan en gång i månaden under Melsene 
Laux ledning. Första gångerna var det lite svårt att hålla 
reda på benen samt höger, vänster framåt och bakåt. 
Ibland kände jag mig som en klumpig tusenfoting, men 
så småningom upptäckte jag att jag bara hade två ben 
att hålla reda på. 

Eftersom vi dansade i cirkel och höll varandra i händerna hade 
jag också god hjälp av mina ”meddansare”. Visst försökte 
jag ibland att dansa i min egen takt och gå åt mitt eget håll 
men jag blev snabbt ledd rätt igen. Med Melsenes och mina 
meddansares tålamod och ansträngning dansade vi ibland 
”samstämmigt” till musiken och det kändes härligt att känna 
rytmen i kroppen, och att vi alla gick åt samma håll och tog 
samma steg samtidigt. Visst blev det fortfarande fel ibland men 
i goda vänners lag gjorde det ingenting, utan vi kunde glatt 
skratta åt varandras misstag och försöka igen. 

Vi har upplevt att cirkeldanser passar som gemenskapsform för 
alla åldrar, men vi saknar fortfarande fler unga. Cirkeldanser 
främjar också gemenskapen. Alla är inneslutna i cirkeln och 
ingen behöver vänta på att bli uppbjuden eller vara rädd för 
att bli ratad. 

Många tror nog att dans i församlingshem och kyrka är nya 
tiders påfund, men så är inte fallet. Dansen är ursprunglig och 
hör ihop med fest och glädje och hör därmed också hemma i 
Guds hus. Det talas en hel del om dans i bibeln, mest i gamla 
testamentet. I nya testamentet berättar Jesus, att när den för-
lorade sonen kom hem, så gjorde fadern en stor fest med, 
musik och dans, god mat och vackra kläder. Sång och musik 

har alltid omhuldats i kyrkan medan dansen i den protestantiska 
kyrkan betraktats, om inte syndig i sig själv, så har man ansett 
att den oftast lett till fördärv och absolut inte passat i kyrkan. 
I den judiska gudstjänsten och i urkyrkan förekom det dans 
och det var oftast just cirkeldanser som dansades. Allt som är 
gott kan också missbrukas, men få skulle komma på tanken 
att förbjuda sång och musik för att det också finns dålig sådan 
som inte passar i Guds hus.

Jag har också upplevt lovsångsdans och dramadans några 
gånger även i Pingstkyrkan i Emmaboda. Det har då varit 
ungdomar med graciösa vackra kroppar som dansat. Jag har 
upplevt det vackert men det har inte varit något för mig, precis 
som sång och musikuppträdande inte heller varit för mig. Jag 
ser fram mot att fortsätta dansa i höst och fler både unga och 
gamla är välkomna oavsett om man är en van dansare eller som 
jag, tidigare enbart dansat runt julgran och majstång. Dansen i 
sockenstugan är gemenskap, glädje och motion.

Ingrid Åsman

Viktoria Pettersson, Ros-Marie Sandberg, Melsene Laux, Terttu Birane, 
Veine Franzén och Gunla Jonsson
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Höstkalender
September
5/9, kl. 13.30 SPF:s motionsdans börjar i Lindås FH

9/9, kl. 14.00 SPF i Emmaboda Församlingshem

11/9, kl. 18.30 Församlingsafton i Sockenstugan

13-14/9  Konst Runt och utställning i Galleri  
  Garvaregården

14/9, kl. 16.00 Luftgevärsskyttet startar i Allégården

14/9, kl. 17.00 Buggkurs för nybörjare i Bygdegården

14/9, kl. 18.45 Buggkurs, forts. i Bygdegården

15/9, kl. 18.00 Gympa med Korpen i Långasjö gymsal

18/9, kl. 9.30 Kyrkis startar Sockenstugan

21/9, kl.18.30 Heliga danser i Sockenstugan

24/9, kl. 18.30 Alphakursen startar i Sockenstugan

27/9, kl. 15.00 CIRKUS SKRATT vid Långasjö   
  idrottsplats

Oktober
5/10, kl. 10.00 Gemenskapsdag i Långasjö kyrka 

12/10, kl. 18.00  Jaktvesper i Långasjö kyrka

14/10, kl. 14.00 SPF i Långasjö Bygdegård

20/10  PRO i Bergstrandssalen

20/10, kl. 15.00 Bokcaféet i Långasjö öppnar

23/10, kl. 19.00 Bilrebus

26/10, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

30/10  Höstlovsbio i Bygdegården

November
7/11  Manusstopp för Träskoposten

11/11, kl. 14.00 SPF i Lindås Folkets Hus

18/11, kl. 19.00  Prima Svenska Primadonnor i Långa-   
  sjö Bygdegård

24/11  PRO i Bergstrandssalen

23/11, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

December
9/12, kl. 12.00  SPF i Vissefjärda Församlingshem

15/12  PRO i Bergstrandssalen

21/12, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar 
på sidan 27.

Matchreferat från en       
trogen supporter
Ja, då hade man letat sig ner till Långasjö IP för att se 
Lindås/Långasjö möta KV/Lovers, i en förhoppningsvis 
välspelad och trevlig match.

Fint väder, en bra fotbollsplan och hyfsat med publik, så 
förutsättningarna var goda. Med tanke på att L/L börjar bli 
indragna i bottenstriden så var förväntningarna stora på att 
det skulle vara ett laddat gäng, som beträdde planen för att 
fightas.

Men, men, men, vad händer?
Jo, KV/Lovers. tar kommandot från första spelminuten och 
dominerar hela 1:a halvleken totalt mot ett mycket lojt och 
otaggat L/L. Man förväntade sig att L/L åtminstone skulle 
bjuda upp till match, men icke.

Efter 1:a halvleken ledde KV/Lovers med 2-0, men det kunde 
lika gärna ha varit 5-0. I 2:a halvleken så tycker jag att L/L  ryck-
er upp sig betydligt och de skapar även en hel del målchanser, 
och med lite tur hade de kunnat både reducera och kvittera.

Men turen var inte på vår sida och i slutet av matchen gjorde 
KV/Lovers. Både 3-0 och 4-0 och matchen var körd.

Ett tröstmål kom dock i slutet av matchen och slutresultatet 
skrevs till 1-4.

Nu är det ett tufft tabelläge för L/L så man får verkligen hoppas 
att de tar sig i kragen och går ut till de resterande matcherna, 
med rätt inställning.

KOM IGEN GRABBAR!

Peter Bergh, Långasjö GoIF

Supportrarna
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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!

Sommarsäsongen slutar, allt stängs – men

 “Bok-Caféet” i Långasjö öppnar precis nu:
Under hela vintersäsongen varje fredag, lördag, söndag, kl.15 – 18:

...att bläddra i en vacker konstbok, läsa ett dikt eller titta på illus-
trationerna i en bildbok, att skriva ett postkort till en vän eller bara 
fundera en stund...

Bok-Caféet inbjuder till att gå på upptäckt i husets bokhyllor, 
njuta en god kopp kaffe, te eller choklad, kakor och en vacker och 
inspirerande atmosfär.

Öppningen med överraskningar:
Lördag, den 20 september 2008 kl. 15.00
Alla är välkomna!

Melsene Laux
Långasjö, Kyrkvägen 51
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SPF ELVA  

firar 

25-årsjubileum 

Sveriges Pensionärsförening, SPF är 
äldst av våra pensionärsorganisationer. 
Den hette då Sveriges Folkpensionärers 
Riksförbund, SFRF .År 1986 ändrades 
namnet till det nuvarande. SPF ELVA 
i Emmaboda kommun bildades den 20 
september 1983. Ordförande i en inter-
imsstyrelse blev Lennart Hammarlund 
Lindås. Övriga i styrelsen var Selmer 
Vågman, Sara Arvidsson, Ulla Hansson 
och Dagmar Johansson. Upptaktsmötet 
hölls i Emmaboda Församlingshem i 
november samma år med 35 personer 
närvarande. Första årsmötet hölls i 
Lindås FH den 9 februari 1984. Styrelsen 
utökades då med fler personer. Förenin-
gen fick stort intresse från starten och har 
idag c:a 230 medlemmar,

SPF är en ideell, partipolitiskt och i 
religiösa frågor obunden organisation. 
Den består av 27 distrikt med c:a 900 
lokalavdelningar. SPF arbetar för att 
förbättra seniorers ekonomiska villkor, 

satsning på folkhälsa, vård och omsorg 
och olika former av social gemenskap 
m.m. Våra medlemmar erbjuds förmån-
liga försäkringar samt rabatter i flera 
olika företag.

Kom med även du som medlem!

Höstens program

Vid våra träffar förekommer utöver 
aktuella programinslag även fören-
ingsinformation, kaffeservering och 
lotterier. Tid k1.14.00.

9 september, kl. 14.00
Emmaboda Församlingshem 
Underhållning av Musikskolan i Em-
maboda. SPF-vecka Tema: Vård och 
omsorg.

14 oktober, kl. 14.00
Långasjö Bygdegård
Vår förenings 25-årsjubileum. Medverkar 
gör distriktsordförande Ulla-Britt Wahl 
Alex med kören m m.

11 november, kl. 14.00
Lindås Folkets Hus

Sonny Berg visar bilder och berättar 
om bröderna Fritz och Martin i Rassle-
bygd.

9 december, kl. 12.00
Vissefjärda Församlingshem
Luciahögtid, kören, julbord.

Höstens aktiviteter!

5 september, kl. 13.30
Motionsdansen börjar i Lindås FH.

Måndagar, kl. 10.00
Sångkören ELVA övar i Emmaboda 
Församlingshem.

Måndagar, kl. 16.00
Herrgymnastik i Emmaboda Sporthall, 
B-hallen.

Tisdagar, kl. 14.00
Öppet hus I Bjurbäcksgården. Medtag 
kaffe.

Välkomna såväl tidigare som nya medlem-
mar till våra möten och aktiviteter!                            

            Karin Hansson, ordförande

Klasatorpet
Hembygdsföreningens verksamhet 
har även i år varit livlig på Klasator-
pet.

Lagom till säsongstarten stod till- och 
ombyggnaden av ladan klar.

Lise-Lotte Jarnerup från Hembygds-
förbundet har hjälpt oss att välja ut och 
presentera det bästa och mest intressanta 
av det som fanns i föreningens förråd, så 
att vi kan visa upp ett litet torpmuseum. 
Till stöd vid presentationen användes en 
del planscher som producerades i Lån-
gasjö skola omkr. 1953 och som beskrev 
jordbruket i socknen.

Klasatorpskommittén under Ruth och 
Ivars ledning har även i år haft ett 60-
tal medarbetare och dessutom Ludvig 
Adolfsson och Didrick Ottosson som 
praktikanter under var sin treveckors-
period.

Det inträffar många trevliga och beri-
kande möten och episoder under en 
säsong på Klasatorpet och alla klasa-
torpsmedarbetare är inbjudna till en 
gemensam hembygdsresa den 6 septem-

ber då erfarenheter kan utbytas och nya 
intryck tas tillvara.

Årets guidningar och presentationer 
har ofta kommit in på 40-årsminnet av 
filminspelningen på ”Korpamoen”. Där 
har den förnämliga sammanställningen 
av denna händelse i förra numret av 
Träskoposten kommit väl till pass. 

De återkommande besöken från uni-
versitet, folkhögskolor, gymnasier och        
grundskolor är stimulerande och gläd-
jande liksom att föreningar och försam-
lingar besöker oss.

 De traditionella aktiviteterna som 
gökotta, midsommarfirande och fri-
luftsgudstjänster har naturligtvis också 
ägt rum. Uppskattningsvis kom det 400 
personer på midsommaraftonen.

Årets ponnylotteri, som vi anordnar i 
samarbete med Roland Fransson

Rungeboholm tog snabbt slut. Lycklig 
vinnare av ponnyfölet Rutger blev

Ebba Jensen, som bor i Löddeköpinge. 
Ebbas mormor och morfar bor i Bre-
dasjö och där kommer Rutger att skötas 
om mellan gångerna som Ebba hälsar 
på.

De övriga djuren har återvänt till sina 
ordinarie hemvisten och hälsas välkomna 
åter när det våras på Klasatorpet.

     
/Stig Hermansson

Bygdegården 
bjuder in till

Vår traditionella

Bilrebus
Torsdag 23 okt kl. 19.00

Höstlovsbio 

för barn och ungdomar

Torsdag 30 okt
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Les Congo Priset 2008! 
 
          *Är du 13 till 18 år 
          *Bosatt och skriven i Emmaboda kommun 
          *Gillar att spela och skapa musik 
 
  Då har du chansen att vinna Les Congo priset ! 
 
 

Les Congo Priset består utav: 
Akustisk gitarr av finare slag och mycket mer. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolla in vår hemsida för mer info 

www.lescongoentertainment.se
 

Detta pris är instiftat av: 
Les Congo Entertainment, för att uppmuntra 

kommunens ungdomar till skapande 
 

 
Ansökningstiden är mellan den 1 Aug-31 Okt. 

 
 

Odd Hagel släpper nytt 
album
Ta lite blues, en del rock och så lite pop, där har ni Odd 
Hagel.

Odd är mannen som går sina egna vägar, lyssnar gärna på 
folks åsikter och goda råd, men i slutänden gör precis som 
han själv vill.

”Det ordnar sig alltid” är en väl använd mening i Odds tänk-
ande, och kanske har han rätt.

Han har alltid varit en rastlös själ och är därmed alltid på väg. 
Men inom musiken och låtskrivandet står det klart att han nu 
har hittat hem.

 - I höstas släppte jag en singel på engelska och tanken var, att 
den skulle följas upp av ett album.

Låtarna var i stort sett klara för inspelning då min producent 
Kenneth Skoglund frågade mig om  jag inte kunde testa att 
skriva något på svenska.

 - Jag tvekade, men dammade ändå av en svensk låt som legat 
i byrålådan och efter lite finputsning skickade jag upp den till 
Kenneth.

Han gillade det han hörde.

 - Och med hjälp av min fru Diana övertalade han mig att 
istället ge ut ett svenskt album, säger Odd.

Tidig vår och Odd skrev för fullt låtar, nu på svenska. Tack vare 
internet kunde han och Kenneth jobba tillsammans genom att 
via en server skicka material till varandra.

Internettrafiken var flitig mellan Långasjö och Skutskär (söder 
om Gävle) och gjorde att avståndet på 62 mil inte märktes.

När så arrangemangen uppnått det som Odd och hans produ-
cent sökte, tog Odd tåget upp till Skutskär för att där i studion, 
www.soundcontrol.tv, sjunga in de nya låtarna.

- Det blev lite hektiskt då jag fick passa in studioarbetet i 
Skutskär mellan inbokade spelningar i Småland och inte nog 
med det så åkte jag på en förkylning så passande till sång-
påläggen, men jag lyckades fixa de flesta låtarna innan rösten 
tog slut.

De låtar som inte blev inspelade den gången spelades senare 
in i Juni.

- I samma veva som inspelningen genomförde jag också en 
miniturné (bl.a på Galleri Garvaregården) tillsammans med 
Diana på bas och körsång och Dennis Gill på gitarr.

I en avskalad version presenterade jag där de nya låtarna och 

Odd i studion

fick en mycket god respons och jag blev övertygad om att valet 
att skriva på svenska var helt rätt.

Nu återstår bara releasen av plattan den 1 september och här 
på byn kan man få tag på cd: n genom Odd och Diana, på 
Långasjö Bilservice eller genom internet via Odds hemsida 
www.oddhagel.se

Resultatet blev en rätt igenom intressant platta där det hela 
tiden händer saker.

Ingen låt är den andra lik.

Med andra ord, en bred platta som tål att lyssnas på om och 
om igen.

Diana/
Les Congo Entertainment 

Luftgevärsskyttet startar söndagen 
den 14 september kl. 16-18
Plats: Luftgevärshallen i 

Allégården

Paulina Alexandersson
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Nationaldagsfirande i 
Långasjö

Solen lyste från en klarblå himmel när nationaldagen 
firades för 3:e året i rad. Det var en härlig blandning av 
aktiviteter och ingen behövde gå hem hungrig för det 
fanns både mat och fika till försäljning. Och mat och 
dryck gick åt som smör i solsken!

Det är Sockenrådet som anordnar festligheterna och de pas-
sar även på att hälsa alla nyinflyttade välkomna med fika och 
välkomstgåva.

Långasjö GOIF's supporterklubb sålde våfflor och saffrans-
pannkaka i Vandrarhemmet. Efter gott fika kunde man sedan 
ta en tips- och bingopromenad runt sjön.

För barnen erbjöd Långasjö ridsportklubb ponnyridning och 
föräldrastyrelsen hade satt upp en hoppborg. Ville man se 
hur hårt man kunde skjuta en fotboll, så fanns det möjlighet 
till det.

 

Annat som kunde upplevas under dagen var Balettuppvisning 
i gymnastiksalen, Sparbanken Eken planterade sin symboliska 
ek utanför banken och brandvärnet som fanns på plats.

Ville man få en konstupplevelse kunde man besöka Galleri 
Garvaregården.

Bondessons grillvagn och Marilyns filippinska maträtter stod 

för den goda maten för hungriga magar.

Dagen avslutades vid sjön där man kunde njuta av kaffe och 
tårta till musik från Lindås musikkår och tal av Anne-Marie 
Fagerström. 

Jag hoppas att byns nationaldagsfirande även i framtiden kom-
mer att vara en fin tradition. Då fortsätter Långasjö att vara 
den levande landsbygd som vi vill att den ska vara. Jag ser med 
förhoppning fram emot nästa års firande!

Veronika Andersson
Lotteri, hantverk, godisförsäljning och besök av US-carclub

Hoppborgen var uppskattad av barnen

Avslutningen vid sjön med Lindås musikkår och Ann-Marie Fagerström

Sockenrådet informerar
I förra numret av träskoposten lovade jag att återkom-
ma med mer information angående LEADER. Jag 
har varit i kontakt med Ingmarie Söderblom, Em-
maboda kommuns näringslivsutvecklare, som skriver 
följande:

”Ett nytt leader-område bestående av kommunerna Torsås, 
Nybro, Emmaboda, Lessebo, Uppvidinge samt Tingsryd 
håller på att bildas i sydöstra Småland. Leader är namnet på 
en arbetsmetod inom EU där man genom ett trepartnerskap 
av ideella, privata och offentliga aktörer utvecklar lands-
bygden. Numera så ingår Leader som en del av Landsbygds-
programmet som sträcker sig från 2007 till 2013. 

Leader Småland Sydost har sitt kontor i Emmaboda och 
beräknar att bli godkända av Länsstyrelsen som Leader-
område i oktober 2008. Har man en intressant projektidé 
hur man kan utveckla sin landsbygd inom t ex turism, kultur 
och hantverk eller något projekt för ungdomar, kvinnligt 
företagande så kan man efter den 1 oktober vända sig till 
Leader Småland Sydosts kontor i Emmaboda”

Sockenrådet finns tillgängligt för projektidéer som skulle 
gynna utvecklingen av Långasjö som samhälle. Tveka inte 
att kontakta oss. 

Niclas Andersson 
Ordförande Långasjö sockenråd
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Emigrationen från Långasjö    
och återvändarna

Allmänt
Under åren 1846-1930 emigrerade nära 1,3 miljoner svenskar, 
var femte kom från Småland. Utvandringen gick i vågor, den 
första stora vågen var 1868-72, i samband med nödåren och 
den sista svältkatastrofen i svensk historia. Massemigrationen 
kulminerade under 1880-talet då nära 50 000 emigrerade 
varje år.

Från Långasjö Socken utvandrade under åren 1853-1948 ca 
1400 personer till Amerika. De allra flesta bosatte sig i Min-
nesota och i British Colombia i Canada. 

Den förste
Den förste att ge sig av från Långasjö, var Carl Abrahams-
son, Östergård som 1853 sålde sin gård och tillsammans med 
hustrun Beata, sonen Johan August, endast 1 år gammal, och 
brodern Johan Peter Abrahamsson, utvandrade till Amerika. 
Ryktet om att det fanns god jord och bättre förutsättningar 
i det avlägsna Amerika, måste ha nått även Långasjö. Resan 
med segelbåten tog 16 veckor för familjen Abrahamsson, de 
stannade första året i La Salle, 12 mil sydöst om Chicago, sedan 
fortsatte de mot Stillwater och stannade sedan 8 km söder om 
Franconia, där familjen Abrahamsson bosatte sig och började 
odla marken. Efter några år blev Carl Abrahamsson medlem 
i den Svenska kyrkan i Center City och det tog inte lång tid 
innan han blev en känd person i Franconia med omnejd. Han 
amerikaniserade sitt namn till ”Charles Abraham”, men han 
kallades ”Kalle i Långasjö”. Hans, 300 tunnland stora, gård 
fick heta ”Långasjö” och senare var han med om att starta en 
skola som också fick namnet ”Långasjö Skola”.

Vilka var de?
Här följer ett citat ur John Johanssons text Emigrationen 
från Långasjö: ”Om alla de Långasjöbor, som sedan omkring 
1850 emigrerat till Amerika, kunnat göra det på en gång och 
gjort det nu, så hade hela socknen lagts öde.”…”Alla åldrar är 
representerade i utflyttningsboken, från småbarn till åldringar 
men de flesta emigranterna var i tjugoårsåldern, kvinnorna 
något äldre än männen. De var i den åldern, då de måste 
skaffa sig sin utkomst utom hemmet, men också i en ålder, 
som inbjuder till äventyr. Pojkarna var i exercisåldern, och det 
var en anledning för många att resa till Amerika, där de skulle 
förskonas från soldatutbildning. (De som vistades där under 
första världskriget kom emellertid ur askan i elden, och många 
försökte komma hem igen.)

Till en början var det mest de egendomslösa och deras barn, 
som emigrerade: backstugusittare, torpare, dagsverkare, drän-
gar och pigor. Men efterhand som det kom goda nyheter om 
hur dessa lyckats i det nya landet, sökte sig också hemman-
sägaresöner och -döttrar dit. Stundom reste även självägande 
bönder. I regel stannade då hustrun och barnen hemma och 
skötte gården. Mannen skickade hem pengar till att amortera 
lån och betala räntor med.

Under 1800-talet gick strömmen till Förenta Staterna, och de 
flesta emigranterna från Långasjö slog sig ner i Minnesota, men 
många bosatte sig på andra håll, och Långasjöättlingar torde 
finnas i nära nog varenda stat. Efter sekelskiftet blev Canada 
målet för huvudparten av emigranterna, i varje fall de manliga. 
Där fanns goda arbetsmöjligheter vid järnvägarna, som tidig-
are hade byggts av immigranter och nu skulle underhållas av 
deras efterföljare. Många avancerade till förmän, och de nya 
immigranterna fick ofta en f.d. sockenbo till bas. Det fanns 
gott om arbete i skogarna och vid sågverken.”

Återvändarna
Det var alltså väldigt många sockenbor som gav sig iväg för att 
söka sig en bättre framtid. För många var det mödosamt, det 
var inte lätt att komma till ett främmande land med främmande 
språk och inte alltid så lätt att överleva där som man hade trott, 
några kanske aldrig ens nådde det mytomspunna landet. Men 
för andra gick det bra, vi har många bevis på framgång. Det 
var nämligen 221 personer som efter att ha vistats ett antal 
år (i genomsnitt 10,4 år) i Amerika sedan återvände igen till 
hemlandet. Av samtliga emigranter från socknen återvände 
ungefär var sjätte till Långasjö. De flesta var män. Många av 
kvinnorna hade gift sig och blivit amerikanska medborgare, de 
hade ingen anledning att återvända. 

Återvändarna har påverkat Långasjö Sockens utveckling på 
ett positivt sätt. I medeltal hemförde återvändarna ca 10 000 
kr var. Dessa sparmedel sändes ofta undan för undan över 
till Sverige och sattes in i sockensparbanken. Det beräknas 
att socknen på detta sätt tillfördes omkring 2 miljoner kr 
under åren 1890-1940. I huvudsak investerades pengarna i 
jordbruksfastigheter och de flesta kunde börja om som egna 
jordbrukare på skuldfri gård. Förutom dollar fick man också 
med sig en massa kunskaper och erfarenheter hem t ex nya 
odlingsmetoder och byggtekniker. 

En utav alla återvändare var Carl Johan Svensson, Plaggebo. 
Han emigrerade som 20-åring, år 1909. Hans syster Amanda 
och flera släktingar hade tidigare emigrerat, så han hade ett 
bestämt mål att komma till i Montana. Carl arbetade med 
snickeri och flyttade runt en hel del, han snickrade mycket 
på stationshusen när järnvägarna byggdes. Under de sista 
åren i Amerika studerade han medicin. Men när kriget kom 
1917 återvände Carl Johan Svensson hem, han var då rädd att 
hamna vid fronten, eftersom han även arbetade som frivillig 

Guldgrävarstugan
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Alrik och Nanny gifte sig 1938 och bosatte sig Skallebo. 
De adopterade Matti som var ett krigsbarn från Finland. 
Matti Alriksson berättar om sina adoptivföräldrars och 
adoptivmorfar Johannes emigration till Amerika.
Många återvände, det gjorde även dessa.

Johannes Johansson född 1873, kom till Holmsberg, Skallebo 
genom giftermål med Josefina Holmström år 1896. Där över-
tog han sin svärfars affär. Det blev dåliga tider för en liten 
lanthandel. Johannes som var en godhjärtad man, lämnade 
varor på kredit och förlorade mycket på kunderna.

Johannes emigrerade 1905 för att pröva lyckan i Amerika. Han 
kom till Golden. B.C. (British Columbia) i Kanada och fick där 
arbete som förman. Han återvände hem 1916. Under hans 
frånvaro sköttes affären av hustrun Josefina som fick hjälp av 
makens pengar från Amerika. Affären överläts sedermera 1926 
till Handlaren J.A Pettersson i Harebo.

Åter igen åkte Johannes över och tog den här gången dottern 
Nanny, född 1898, med sig. Året var 1926. Han fick arbete i 
Port Mann och Nanny fick arbete i hushållet hos en familj i 

järnvägspolis. Väl hemkommen övertog han föräldragården, 
gifte sig och bildade familj. Men släktingarna blev kvar och 
hans systerdotter Alice idag 97 år gammal, brevväxlar nu med 
Carls sonson Torbjörn Svensson, Plaggebo.

Ett annat exempel på lyckosamt öde är Anders Håkansson 
från Anemåla, som 1904 lämnade hustru och 8 barn för att i 
Amerika tjäna ihop pengar för att betala sina skulder på gården. 
Efter 5 års hårt arbete på järnvägen i Montreal i Kanada kom 
han hem med tillräckligt mycket pengar för att göra sig skuldfri. 
Han dog sedan på sin gård vid 90 års ålder.

Den mest kända av alla återvändare var förstås Alfred Geijer 
som var en riktig äventyrare och lycksökare, han förverkligade 
sin dröm och blev handelsman och företagare. 

Nanny Johansson

Guldgrävarstugan
Återvändarnas historia finns presenterad i en utställning i 
Guldgrävarstugan, vid Långasjö Vandrarhem. Här finns mycket 
material, sammanställt av Långasjö emigrantcirkel på 1960-ta-
let, bl.a. foton och statistik.

I boken "En Smålandssocken emigrerar" finns personnotiser 
om socknens utvandrare - kanske kan du hitta uppgifter om 
din släkt här?

Guldgrävarstugan är utvändigt en kopia av den stuga som 
Alfred Geijer byggde 1897 i Klondyke, Bonanza Creek i 
Alaska.

Vill du titta in och fördjupa dig i Långasjös emigranthistoria är 
du välkommen att kontakta vandrarhemmet: 0471-503 10.

Eva Garami

Vancouver, 60 km från sin far. Familjen som var förmögna, 
fäste sig vid Nanny och ville att hon skulle stanna kvar. Hon 
var duktig och hon hade en utbildning från Hushållsskolan i 
Osby.

Det blev åtta år för dom båda, innan de återvände 1934 till 
Sverige.

Så till Alrik Johansson född 1887. Hans biljett gick till Cran-
brook, men han fortsatte direkt till Vancouver B.C i Kanada. 
Där insjuknade han i svår tyfusfeber. Efter tillfrisknandet 
fortsatte han till Nelson B.C där han fick arbete vid järnvä-
gen som maskinist på en ångdriven grävmaskin. Det var ett 
farofyllt arbete. Han kom att ambulera mellan olika platser vid 
järnvägsbyggen runt om, men han var stationerad i Vancouver, 
dit han alltid återvände.

Han reste tillbaka till Sverige 1921. Vid återkomsten köpte 
han föräldragården av sin bror Oskar i Skallebo och gifte sig 
med Nanny.

Nedtecknat av Hilkka Alexandersson

Minnesbilder av återvändare

Alrik Johansson



Träskoposten Nr 3  2008 15

Familjen som återvände
Börskraschen i USA, oktober 1929, startade den stora 
depressionen. Från USA spred den sig snabbt till övriga 
delar av världen, så också till Sverige. Det var många som 
reste tillbaka till Sverige vid den tiden, mestadels ung-
karlar som blev utan arbete.

Båda mina föräldrar, Albert och Signe, emigrerade till Nord 
Amerika i början av 1920- talet.

Mamma kom från Lister-Mjällby i Blekinge. Hon åkte till sin 
bror, far och svåger som redan var där. Senare kom en syster 
samt en bror över. 

Pappa åkte tillsammans med andra ungdomar från Vissefjärda 
trakten. Han åkte till en kamrats bror som hade ordnat arbete 
åt honom. Innan han åkte över jobbade han hos Gullbergs i 
Lindås.

Mina föräldrar träffades i St. Paul i Minnesota och dom gifte 
sig 1927. Deras bröllopsresa gick till Sverige. Dom kom till 
Göteborg, stannade tre månader och reste tillbaka efter att de 
besökt släkt och vänner.

Jag föddes 1928 och fick namnet June. 1930 fick jag en lille-
bror.

Det blev dåliga tider, och pappa blev arbetslös. Hans föräldrar 
skrev till honom att han skulle komma hem. Familjen flyttade 
tillbaka till Sverige 1932. 

Tillbaka i Sverige bodde vi första tiden hos farmor och farfar 
tills vi kunde hyra vi ett hus i Bläsemåla. Jag har inga minnen 
från själva USA, båtresan eller när vi kom till farmor och farfar. 
Men jag kommer ihåg en del från Bläsemåla där vi hyrde av 
fam. Johansson. Där lekte jag med deras tvillingar Valborg och 
Erling och jag fick jag ännu en lillebror.

Sjöholmen är ett torp i Piggsmåla, på gränsen mellan Småland 
och Blekinge. Mina föräldrar köpte det och vi flyttade dit 1933. 
Där hade vi kor, gris, höns och kaniner. Där fick vi en lillasyster 
och det enda syskonet som var född i Långasjö socken.

Det var ont om arbete även i Sverige, jag har hört att pappa 
högg lite famnved den första vintern när vi flyttade till 
Piggsmåla. Han arbetade också på vägbygget mellan Pellamåla 
och Gäddegöl, och hade en del ströjobb som att bryta sten, 
skogsarbete m.m. Senare jobbade han även på sågverket i Lån-
gasjö och Piggsmåla som säsongsarbetare. Det kunde innebära 
att han var borta från hemmet under veckorna. Han kunde då 
bo hos mig och min man, i vårt nybyggda hus i Koppekull. 
När hans grannar som jobbade på sågen, köpte bil, fick han 
åka med och då kom han hem varje kväll. Han fick senare jobb 
hos Bennsäters i Piggsmåla.

I USA, jobbade min mamma på ett tvätteri och sedan hos en 
familjen Lagerman där hon trivdes mycket bra. Hon var duktig 
på att laga mat och baka och tog med sig nya maträtter hem till 
Sverige.  Bl.a. bakad potatis med en röra av grädde och lingon 
som inte lagades här.

Hon hade lärt sig att göra glass, vilket hon bjöd på en gång 
när det var kafferep. Farmor som var äldst, gick först till 
kaffebordet, kom tillbaka och var helt förtvivlad. Hon sa till 
mamma, ”Signe, pannkakan är frusen”. Det var första gången 
damerna smakade glass. 

Mammas stora intresse var att odla grönsaker och blommor, 
hon var tidig med att odla både tomater och majs. Fröerna 
fick hon troligen från sin syster i Chicago. Hon hade också 
många fina dahlior, och andra blommor som hon hade fått 
från Listerlandet.

Vi fick elström och telefon under senare tid, då vi bodde en 
bit utanför byn. Frysen inskaffades, så hon kunde göra glass, 
när som helst, till barnbarnens förtjusning. I annat fall, gick 
grädden till att kärna smör.

Eftersom jag var äldst av syskonen, började jag arbeta borta 
när jag hade slutat skolan, endast 14 år. Jag gifte mig tidigt 
och fick familj.

Nu när jag själv är äldre, har jag tänkt på hur mamma hade haft 
det. Hur hon hade växt upp på slätten på Listerlandet, hade bott 
och arbetat i en stor stad i USA och därefter flyttat tillbaka till 
skogen mellan Småland och Blekinge. De hade inte haft några 
bekvämligheter som el eller radio, bara fotogenlampor innan 
de fick ström i stugan. Senare inskaffades både radio och TV 
och var de inte lika isolerade längre.

Mamma hade aldrig lärt sig att cykla, så hon gick upp till byn 
och fick åka med mjölkbilen till Vissefjärda, där det fanns ett 
större utbud av varor. Lanthandlaren i Fåglasjö hade ett brett 
sortiment, men inte det lilla extra.

Under den slitsamma tillvaron i torpet, fick de besök av sina 
kamrater, som hade kommit hem och köpt gårdar och bildat 
familjer. Dessa besök var välkomna och uppskattade av oss alla.  
De som stannade kvar i USA fick det bättre med tiden.

Jag hörde aldrig att de ångrade sig, att de åkte hem. Tiden i 
USA var deras stora äventyr. Mamma sa ibland, på äldre dar, 
att tiden i det stora landet, inte var så bra alla gånger.

Detta är mina tanka, funderingar och minnen om mina föräl-
drars arbetsamma och innehållsrika liv. Ibland funderar jag på 
om jag är svensk eller invandrare, eftersom jag är född i ett 
annat land.

June Eriksson

Pappa Albert och hans bil
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Koppekull i släkten       
Petersson ägo
Carl Olof  Petersson som utvandrade 1893 till North Da-
kota, återvände 1906 till Långasjö och köpte Koppekull 
år 1909. Det var en dramatisk kväll den 19 februari 1909 
då gården såldes tre gånger under ett kortspel och som 
till sist kunde köpas av Carl Olof  Petersson.

Boningshuset har en tydlig amerikansk arkitektur och upp-
fördes 1910 - 1912 av Carl Olof  Petersson. Han blev en be-
trodd kommunalman och församlingens kyrkvärd under många 
år och som också körde med hästdroska för att hämta upp lik 
med likvagn. Som mest hade gården 15 ardennerhästar.

Bror Petersson, den förres son, övertog gården 1950. Bror 
skötte själv skogen och arrenderade ut jordbruket till syster 
Eva och hennes man Inge Petersson.

Tvillingarna Lars-Olof  och Jan-Inge       
Petersson köper gården 1976
En regnig kväll i augusti fick jag och Jan-Erik Fransson en 
pratstund med bröderna Lars-Olof  och Jan-Inge som bor på 
gården och har så gjort i hela sitt liv.

Sedan 1980 har Lars-Olof  drivit arbetet med mjölkproduk-
tionen på gården. Jan-Inge har jobbat heltid på ITT Flygt i 
32 år med lite av varje, både i måleriet, monteringen och som 
truckförare. Han är även aktiv i Flygts konstklubb där han är 
med i styrelsen. 

Fram till i våras jobbade Lars-Olof  halvtid på Södra Timber i 
Långasjö, men har nu valt att enbart arbeta på gården. 

– Tiden räcker inte till för två jobb, speciellt inte när man har 
kommit upp i åldern, säger Lars-Olof  med ett leende.

Ja, på tal om ålder. Den 13 juli fyllde tvillingarna 50 år och det 
firades med stort ”100-års kalas” för 80 personer i bygdegården 
den 23 augusti.

– Ja, det fick bli då eftersom det inte gick att ha fest mitt i 
semestertiden, säger Jan-Inge.

Den fina mangårdsbyggnaden är på 300 kvm och eftersom 
källaren också är inredd så blir det tre våningar. Som alla 
gamla hus så har omfattande renoveringar gjorts i omgångar 
både på 60-, 80- och 90-talet och då försvinner även en del 
av det gamla. Men fyra kakelugnar finns bevarade och i köket 
har man satt in en gammal vedspis från torpet Rosendal som 
tillhör gården. Man har även haft funderingar på att återskapa 
ett av tornen på det Amerka-inspirerade huset.

När huset byggdes, så revs den gamla mangårdsbyggnaden. 
Virke och tegel från den användes då för att bygga svin-
huset. 

Till gården hör både skog- och åkermark. Det är mest 
grovskog, 95 % är gran. I dagsläget avverkas inte mycket, något 
enstaka kalhygge finns. Framförallt gäller det att se till att inte 
barkborren angriper träden alltför hårt. Upptäcks den i tid så 
går det att rädda skogen.

Som ni förstår så är det mycket arbete med en stor gård och på 
frågan om vem som klipper gräset och krattar grusgångarna 
så fina, blir svaret att de hjälps åt. 

Idag finns det mellan 45-50 mjölkkor på gården och de produc-
erar ca 10 200 liter per ko. Det blir ca.1 400 liter mjölk per dygn! 
Arlas mjölkbil kommer varannan dag och hämtar mjölk. Och 
självklart görs noggranna stickprov för att kontrollera kvalitén. 
Det måste vara rätt temperatur, fett- och proteinhalt.

Hur ser de på framtiden när det gäller mjölkproduktionen? 

Det finns i dagsläget inga planer på att utöka verksamheten. 
Omkostnaderna har ökat både när det gäller el, bränsle och 
foder, men lönsamheten är ändå bättre nu än för 1-2 år sedan. 
Men det finns gårdar som satsar på mjölkproduktionen och 
bygger nya anläggningar

Vi kommer in på varför vi sitter här och pratar. Om emigra-
tionen, återvändarna och vad de har gjort för bygden. Karl-
Olof  Pettersson som byggde Koppekull i amerikansk stil och 
Alfred Geijer som startade affärsverksamhet. Lars-Olof  berät-
tar då om hur han fick vara med och fira 100-årsjubileumet på 
Geijers 2002 i Halmstad. 

– Jag är glad jag fick vara med om det. Det var ett minne för 
livet, säger Lars-Olof.

Nästa år är det 100 år sedan Karl-Olof  Pettersson tog över 
Koppekull. Ska det firas på något sätt?

– Vi brukar ha släktträffar lite då och då, så man vet aldrig, 
säger de båda bröderna och ler.

Koppekulls tidigare historia
Koppekull hörde vid medeltidens slut till Växjö biskopsstol 
som då hade ett stort antal hemman. Några år efter reforma-
tionen 1527 av Gusav Wasa, lades biskopsgodsen i Växjö stift 
under Kronan, och en stor del av dem förvaltades till att börja 
med av fogden på Kronoberg. Koppekull räknades på denna 
tid som ett helt hemman och var i många år utarrenderat. 

På 1660-talet var Koppekull "soldathemman" med alla de 
besvärligheter som därmed följde. Då indelningsverket ord-
nades på Karl XI: s tid, blev gården anslagen åt Kalmar rege-
mente och var nu i århundraden lönehemman till sergeanten vid 

Lars-Olof  och Jan-Inge Petersson
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Rånnemåla Slöjd-Änglaskog 
Linneryd

Honung från egen bigård

Vi tillverkar

Brudkistor, klockor mm.

Vi deltar i

Tingsryds Konst- och Hembygdsrunda

5-6 sept

Vi bjuder på fika!

Rånnemåla Änglaskog

360 24 Linneryd, tfn 0477-410 56

17

Konga kompani av nämnda regemente. 

År 1793 övergick Koppekull genom 
skatteköp från kronohemman till enskild    
egendom. Prosten Elias Aspelin i Lån-
gasjö förvärvade för sina tre omyndiga 
barns räkning 1/4 mtl Koppekull (d. 
v, s, halva hemmanet) jämte hälften av 
kvarnen och komminister Per Berglunds 
hustru köpte andra halvparterna i hem-
manet och kvarnen.

Från år 1831 - 1909 tillhörde hela gården 
släkten Colleen. Först f.d. kronolänsman-
nen Sven Colleen sedan 1852, David Col-
leen och till sist 1869, J.P. Colleen.

Veronika Andersson och Jan-Erik Fransson Ladugården byggdes med hög stenfot år 1860

Långasjölamm
Nu kan du göra din beställning 

av höstens 
KRAV- godkända 

lammkött 

från 
Långasjö Östregård

Helt lamm: 70 kr/kg 
ca. 11-20 kg inkl. ben  

Grovstyckat 
(Lår, kotletter, filé, revben mm.)

Halvt lamm: 80 kr/kg 
ca. 8-10 kg inkl. ben 

Grovstyckat

Skicka din beställning till: 

langasjolamm@telia.com 

Malin Gunnarsson
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Långasjöprofilen

Maj-Britt Geijer
Maj-Britt tar emot i sitt hem alldeles intill sågen i Lån-
gasjö och det är inte vilken dam som helst som öppnar 
dörren. Hon hälsar glatt välkommen, försvinner raskt ut 
i köket och dukar fram till eftermiddagsfika innan jag 
hinner slå mig ner i det ljusa och trivsamma vardagsrum-
met. Att hon är 91 år fyllda märks inte! Pigg och snabb 
i rörelserna. – Det har jag cyklingen att tacka för, ja nu 
cyklar jag inte så mycket längre. Nej, det gör hon kanske 
inte, men bil kör hon utan problem och jag häpnar igen. 
Självklart bakar hon kaffebrödet själv, ja hon verkar fixa 
det mesta själv!

1917 föddes Maj-Britt i Yxnanäs i Älmeboda socken. Hennes 
far var folkskollärare i Yxnanäs skola, modern hemmafru och 
familjen var bosatt i lärarbostaden. Hon växte upp med två 
systrar, en bror och en finsk ”syster”, ett finskt krigsbarn som 
bodde hos familjen. Barnen fick ha sin egen pappa som lärare 
i skolan, men det var bara roligt, tyckte hon.

Yxnanäs var på den tiden långt ifrån det avsomnade samhälle 
det är idag. Då var det fullt av liv och massor av barn. 

– Vi hade så många lekkamrater, minns Maj-Britt, man behövde 
inte gå särskilt långt för att hitta någon. Det var så mycket barn 
så ett nytt skolhus byggdes och det blev två skolor. Samhället 
hade järnvägsstation, två speceriaffärer, en charkuteriaffär, 
modeaffär, skräddare, sömmerskor, stickerska, två skomakare, 
smedja med mera. – Nu är det så sorgligt att se Yxnanäs så 
öde, berättar hon, men hon kör fortfarande dit och hälsar på 
sina gamla barndomskamrater. Ja, hon verkar ha haft en glad 
och lycklig uppväxt där i Yxnanäs! 

Trots att Yxnanäs måste ha tillhört en helt annan skolrote och 
trots att det på 30-talet inte var särskilt vanligt att flickor stu-
derade vidare efter folkskolan, så började Maj-Britt på realsko-
lan i Emmaboda. Hennes äldre syster ”väntade in” Maj-Britt 
så att de kunde börja samtidigt. Det var många mil hemifrån 
så de bodde inackorderade i Emmaboda. När skolan var slut 
på lördagseftermiddagen så cyklade de hem till Yxnanäs! 

– Då fanns inte de vägar som finns idag, utan då var det den 
gamla vägen som gick över Brunamåla, Hallaberget, genom 
Långasjö sedan vidare förbi Häljanäs, Ramsjö, Frostensmåla 
och sedan slutstationen Yxnanäs, berättar Maj-Britt, och så 
hände det att vi stannade i någon utav lanthandlarna längs 
med vägen och köpte lite gotter. De stannande i Geijers affär 
också och det hände att hon såg Herbert, men hon kände 
honom inte.

Efter fyra års utbildning tog Maj-Britt realexamen 1934. Hon 
började strax efter på en förberedande skolkökslärarinnekurs 
på en folkhögskola i Bohuslän och under 30-talet praktise-
rade hon i hushåll, bland annat på ett herrgårdspensionat i 
Västergötland. Det var flera flickor som hade plats där och de 
hade så roligt! Tanken var sedan att hon skulle fortsätta sin ut-
bildning till skolkökslärarinna, men det blev ändrade planer! 

1939 gifte hon sig med Herbert Geijer och flyttade in i den 
lägenhet i det Geijerska affärshuset som hon bor i än idag.

Herberts far Alfred Geijer, som hade startat affärsrörelsen med 
hjälp av inkomster från guldgrävaråren i Klondyke i Alaska, 
drev diversehandeln och sågverket på kullen i Strängsmåla. 
Detta skulle även bli Herberts och Maj-Britts livsuppgift. 

(Eftersom det i detta nummer av Träskoposten finns en artikel 
om hur Geijers sågverk växte fram beskrivs det inte närmre 
här) 

Herbert var uppväxt i lägenheten i affärshuset som hans farfar 
hade byggt, men nu fick föräldrarna flytta till ett annat hus om 
Alfred hade byggt tidigare. Maj-Britt var inte alls särskilt bekant 
med Långasjö när hon flyttade hit, men blev väldigt väl mot-
tagen. Hon blev bland annat god vän med John Johanssons 
hustru Ingrid som också ”kom utifrån”.

Herbert och Maj-Britt fick två pojkar och en flicka. Successivt 
övertog de både affärs –och sågverksrörelsen. I början var det 
diversehandeln som var störst med ett flertal biträden anställda. 
Förutom hus, hem och barn var det Maj-Britts uppgift att laga 
alla måltider till affärsbiträdena. Till sin hjälp hade hon hjälp av 
duktiga flickor, särskilt minns hon Karin Hultèn och Ingalill 
från Prämboda. Sedermera när sågverksrörelsen växte var det 
hon som stod för kundluncherna som serverades i deras hem. 
Hon fick även rycka in och hjälpa till med diverse uppgifter 
på kontoret såsom översättning av affärsbrev till engelska och 
på fritiden var hon tidvis engagerad i Röda korset, kyrkliga 
syföreningen och kyrkokören.

Men jag har inte varit med så mycket i samhälls- och förenings-
livet, Herbert var med i allt och det räckte. Han var intresserad 
av allt!

Och på den tiden var det inget märkligt med det, att hustrun 
var hemma och naturligt tog hand om allt det som hade med 
hem och barn att göra. Uttrycket ”Bakom varje framgångsrik 
man står det en hårt arbetande kvinna” lyser klart.

Diversehandeln hyrdes ut från och med 1965 och man satsade 
på det växande sågverket. Hon har många minnen av personal 
som jobbat på sågverket, till exempel Svante Nilsson som blev 
anställd som springpojke på kontoret i början av 60-talet.  Her-

Maj-Britt Geijer                                                Foto Jan-Erik Fransson
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bert hade sin födelsedag strax före jul och makarna hade som 
tradition att då bjuda in kontorspersonalen på kaffe. – Sedan 
dess har han alltid kommit hit med en blomma till jul!

Innan den nya asfaltsvägen byggdes nedanför Geijers, gick 
trafikstråket förbi deras hus och det var jämt folk, bilar, 
cyklister och hästskjutsar som drog förbi ner mot Långasjö. 
Särskilt minns hon om söndagarna när högtidligt svartklädda 
Pellamålabor med psalmboken i handen gick förbi på väg ner 
till kyrkan.

Båda sönerna Peter och Bengt involverades i sågverksrörelsen 
och sedermera övertog de AB Geijer & söner. Herbert avled 
1986.

Under intervjun pratar vi faktiskt inte så mycket om Maj-Britt 
som det var tänkt, utan om allt annat istället. Maj-Britt är inte 
särskilt hågad att prata om sig själv, det finns så mycket annat 
som intresserar och upptar hennes tankar. Hon är med i allt, 
världshändelser, samhällsfrågor, sport och mycket annat av-
handlas. Långasjö ligger henne varmt om hjärtat, men beklagar 
sig över att hon inte längre vet vilka som bor i samhället och 
vems barn det är hon möter. Men i diskussionen framkommer 
det att denna glada och positiva dam fortfarande har bra koll 
på ”folket i byn”!

Jag tänker på Maj-Britts man Herbert. När jag flyttade till Lån-
gasjö i början av nittiotalet var han redan död, men jag plöjde 
alla gamla Långasjökrönikor som stod att finna och där fanns 
han överallt. Svartvita foton på en man med sextiotalsglasögon 
och en mild men bestämd uppsyn. Han var engagerad i mycket 
och var en betydelsefull och viktig man för Långasjö socken, 
han brydde sig om mycket mer än om sitt sågverk. 

Sedan går tankarna vidare till Maj-Britt. Hon levde samma tid 
som han, en tid då Långasjö var en egen kommun, förening-
slivet blomstrade, emigrantcirkeln chartrade plan och åkte över 
till Amerika, hembygdsföreningen skrev ”Gård och by” och 
blomstrade, kyrkan var fylld med folk och prosten Redin ledde 
sin församling, på banken satt kamrer Sven Johnson och Geijers 
sågverk växte. Och nu idag är det ett helt annat samhälle, ett 
annat flöde och här finns Maj-Britt med, fortfarande kvar och 
en levande del av vårt Långasjö med leende visa ögon. Det 
svindlar för utsänd reporter.

Maj-Britt slår upp altandörrarna ut till sin trädgård och den 
är som en lummig oas. Förutom allt annat som hon som 
rask 91-åring hinner med så har hon ett starkt trädgårds- och 
odlingsintresse. Utanför altandörrarna flödar eftermiddags-
solen över rosor, lavendel och prydnadsbuskar. Vi går ned för 
slänten, ned i trädgården med ännu mer blommor, fruktträd 
och en väl inhägnad grönsaksodling. Där odlar Maj-Britt egna 
potatisar och grönsaker, som hon skördar och fryser in. – Det 
finns inget bättre än att gå ut och hämta och sedan koka sina 
egna potatisar, säger hon med ett leende. Tyvärr har en envis 
sommarförkylning satt käppar i hjulet för en noggrannare 
ogräsrensning, påstår hon, men jag tycker allt ser perfekt ut!

Sågverket på andra sidan planket gör sig påmint, men Maj-Britt 
har aldrig blivit störd av bullret.

– Det är snarare så att om det är tyst någon gång så störs jag 
av det!

Här vid sågverket har hon bott i nästan 70 år och det känns 
faktiskt som om hon alltid kommer att bo där.

Katarina Jonasson

Geijers Lanthandel                                                                                                                                              Foto 1952 i Maj-Britt Geijers ägo
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Företag i Långasjö

Södra Timber Långasjö- 
sågen som grundlades 
med guldgrävarpengar
Javisst är det Långasjös största företag och trygghet i 
samhället! Högst upp på Klintakrogsbacken tronar det 
gamla Geijerska affärshuset som numera är ombyggt till 
ett modernt och trevligt kontor. Ann-Helen Alexanders-
son, administrativ chef  på Södra Timber Långasjö, visar 
runt och från några kontorsrum är det fin utsikt nedåt 
byn. Bakom kontoret breder sågverket ut sig över ett jät-
teområde. Detta kan man se på flygbilder över sågen och 
över omgivningarna som hänger inne på kontoret. Sågen 
är imponerande stor, likaså skogen runt om. Bara skog, 
skog, skog och jag konstaterar att det som är min hemby 
bara syns som en liten glipa i allt det mörka.

– Det är ett bra läge för sågen här, påpekar Ann-Helen, det 
är fina expansionsmöjligheter eftersom det inte är någon 
direkt bebyggelse här bakom. För expandera är precis vad 
de tänker göra! Företagen har stora planer för en utökning 
och för tillfället byggs det ett juster- och hyvelverk för 170 
miljoner kronor!

Rörelsen startades med Amerikapengar
Men vi backar bandet, och det får backas långt för rörelsen 
startade på denna plats av Alfred Geijer redan år 1902.

Alfred föddes på en gård i Strängsmåla 1870, men såg ingen 
framtid i att jobba hemma i lantbruket. Redan som 16-åring gav 
han sig iväg till Stockholm och jobbade där i några år tills han 
hade sparat ihop tillräckligt med pengar till en amerikabiljett. 
I Amerika blev det alla möjliga jobb innan han hörde talas om 
att det fanns guldfyndigheter i Alaska. Innan han begav sig dit 
reste han 1897 hem till Sverige och gjorde tillsammans med 
sin far upp planerna för en affärsfastighet på Klintakrogen. 
Tillbaka i Amerika började färden mot guldlandet Klondyke 
och där väntade hårt slit och stora uppoffringar. Men med 
målet om en egen affärsrörelse hemma i Sverige i tankarna var 
det värt alltihop. 1901 lämnade Alfred Alaska med en försvarlig 
pengasumma som skulle räcka till en affärsbyggnad och ett 
handelslager. Han lyckades! 1902 öppnades butiken som var 
grunden till det sågverk som står här än idag.

Nästa generation tar vid 
Alfreds son Herbert föddes 1908 rätt in i en speceri- och 
diverseaffär och självklart var hans framtid redan utstakad.         
28 år gammal fick han överta ansvaret för affären medan fadern 
mer ägnade sig åt sågverksrörelsen som började växa fram. 
Herbert startade även affärer i Emmaboda och Vissefjärda, 
men de såldes 1950 respektive 1960.

Sågverksrörelsen lämnade pappa Alfred över till Herbert 1942 
och han tog sig an uppgiften med stor energi och planerade för 

olika utvecklingsmöjligheter. Genom sina goda kundkontakter 
blev snart efterfrågan mer än vad det då lilla sågverket klarade 
av. De fick börja köpa upp virke från andra sågverk i trakten 
och virkesaffärerna tog mycket kvällstid i anspråk. Herbert 
började också engagera sig mycket i olika branschföreningar 
inom sågverksnäringen och 1947 bildades Sågverkens Riksför-
bund i vars styrelse Herbert satt med i många år.

Sågverket byggdes ut efter hand och det tillkom torkar, hyvleri 
med mera. Man började även exportera virket. Under 60- 
talet köptes en listfabrik i Ronneby in och företaget GA-list 
bildades.

Det har sagts om Herbert att han var en ledartyp, mycket kun-
nig i sin bransch, resultatinriktad, en duktig medlare och att 
han stod för det han hade sagt.

Vid hans sida stod hustrun Maj-Britt Geijer som såg till att 
ruljangsen i hemmet fungerade.

Lanthandeln säljs och tredje genera- 
tionen tar vid
Eftersom Herbert ansåg att lanthandeln inte längre passade 
ihop med sågverksrörelsen såldes den till Rune Johansson 1965. 
De drev affären till 1995 då den lades ner. Samma år byggdes 
de gamla affärslokalerna om till moderna kontorslokaler.

Men tillbaka till 60-talet då Herbert beslöt sig för att dra sig 
tillbaka och sönerna blev intresserade av att ta vid. Bengt 
började 1967 och Peter 1976.

Under 70-talet köptes bland annat en såg i Sävsjöström in, en 
byggmaterialhandel utanför Kalmar och en snickerifabrik i 
Tollarp. Kontakterna med utlandet blev mer omfattande efter 
sönernas inträde i företaget och maskinparken förnyades och 
byggdes ut kontinuerligt. 1986 blev sonen Peter VD för GA-list 
(idag Gapro) och samma år avlider Herbert 77 år gammal.

Under 90-talet förvärvar Geijerträ ett flertal företag, bland 
annat i Torsås, Orrefors och Ramkvilla.

Förändringens vindar
Peter Nilsson tillträde som VD 1997 och var den första Vd:n 
i företagets historia som inte var en Geijer. Det fanns inget 
intresse hos den fjärde generationen Geijer att ta över företaget, 
så lagom till Geijer & söners 100-årsjubileum år 2002 tillträdde 
Södra skogsägarna ekonomiska förening som ägare till kon-
cernen. I köpet fick Södra ett välskött företag och en bred 
kompetens inom sågverksnäringen.

Ann-Helen Alexandersson och Krister Jonsson utnför hyvel 3
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Sågverket idag
Och så är det även 2008. Geijers har blivit Södra Timber Lån-
gasjö och vi som bor här vet det men säger Geijers ändå. 

All personal fick stanna kvar och i köpet ingick även sågverken 
i Orrefors, Torsås och Ramkvilla samt GAPRO. Sammanlagt 
är det 10 sågverk i Södra Timber AB, varav Långasjö är ett 
utav de fyra största.

Personalstyrkan är 180 personer i Långasjö och man kör 
treskift på sågen och justerverket från söndagar klockan 22.00 
till fredagar klockan 15.00 Det betyder att det nästan alltid är 
folk där!

Och när vi ändå är inne i siffervärlden är det lika bra att få det 
på pränt att årsproduktionen 2007 var 268 000 sågade trävaror 
(bara gran) och omsättningen var drygt 500 miljoner kronor. 
Träet såldes till i storleksordning England, Tyskland, Sverige, 
Holland och övriga.

Bytet från Geijers till Södra mottogs hos vissa i personalen 
med skepsis, men de flesta var positiva till förändringen. Några 
utav förändringarna var att huvudkontoret flyttades till Växjö, 
ekonomisystemet centraliserades och det blev en helt annan 
backup på datasystem och annan teknik.

Personalen trivs och det har anställts ett flertal i produktionen, 
men det kanske mer beror på Gudrun än på Södra…

Mer än tre år efter Gudrun, är 50 % av det som sågas Gudrun-
virke! Men den försäljningsvåg som företaget surfat på sedan 
dess har nu mattas av och i våras hade Långasjö ett rekordstort 
lager på 70 000 kubikmeter virke. Nu har det sålts lite mer, men 
fortfarande lagras det 56 000 kubikmeter på området.

Sågverket är stort!
Kanske har jag på väg hem kört runt sågverket flera hundra 
tusen gånger (nåja), men det är först när Ann-Helen vandrar 
runt med mig på området som det blir påtagligt. Man går och 
går och till slut når man fram till den alldeles nya pelletsfabriken 
som står och glänser i kvällssolen. Det kommer en maskin med 
en väldig skopa fylld med kutterspån och matar in i ena sidan 
av byggnaden. – Vi använder bara eget spån och pelletsen 
hämtas i lastbilar, den paketeras inte här, berättar Ann-Helen. 
När fabriken är intrimmad ska årsproduktionen av pellets ligga 
på ca 20 000 ton.

På området strax bredvid råder en hetsig aktivitet. Där ligger en 
byggarbetsplats för något som ser ut att kunna bli ett shopping-

center, men Södra storsatsar och det ska bli ett nytt hyvleri och 
justerverk till en kostnad av 170 miljoner kronor! Det är stort 
och ståtligt och när det invigs under andra kvartalet 2009 ska 
några utav de gamla hyvlarna och justerverket läggas ned.

Från stock till vidareförädlat trä, en rund-
vandring på sågen
På sågverksområdet finns inte bara nyheter utan byggnader från 
hela sågverkstiden. Mot kontoret till, ligger gamla magasins-
byggnader med snedställda tak på rad, riktigt vackert faktiskt. 
Och fast det finns mängder av magasinsbyggnader, en del stora 
som ridhus, ligger det paketerat virke överallt på hela området 
och väntar på köpare.

Ca 100 lastbilar om dagen kör in på sågen och de som kommer 
med stock lämnar av det på mätstationen. Efter mätningen 
sågas utstickande rotbitar av, barken fräses bort och sedan 
matas stockarna in på två linjer vidare in mot sågen. Det 
finns två såglinjer, en klenlinje som tar mellan 11 och 23,5 cm 
stockar och en grovlinje som tar stockarna upp till 20 och 60 
centimeter. Vi står inne i kontrollrummet till grovlinjen där 
Anna Franksson jobbar. Hon sitter med kontrollpaneler och 
övervakar processen via ett flertal monitorer samt genom 
glasrutor ner mot linjen. Just när vi är där har det tjurat till sig 
och stockarna vill inte matas vidare på bandet. Det springer en 
del folk och grejar med knappar och till slut ger det med sig. 
Anna kommer från Bredalycke och har jobbat på sågen i två 
år. – Jag stortrivs, säger hon med ett leende. – Men det var ju 
inte direkt detta man trodde man skulle jobba med när man 
var liten, fortsätter hon.

Annars är det inte särskilt många kvinnor som jobbar på sågen, 
det är traditionellt en manlig arbetsplats. Och är det så att det 
bara jobbar folk från Långasjö där? Ann-Helen uppskattar att 
det är ca 60 % av de anställda som kommer från Emmaboda 
kommun, men upptagningsområdet stäcker sig även runt 
grannkommunerna. Många har varit sågverket trogna under 
hela sitt yrkesliv och ett flertal anställda har jobbat här 25 år. 
Ann-Helen själv började här 1987 och trots att hon inte är mer 
än 40 år, har hon redan varit här i 21 år!

Rundvandringen fortsätter mot såg och råsortering, strö-
läggning och paketering. Det är en väldigt bullrig miljö, men 
alla anställda jag ser, använder ordentliga hörselskydd. 

– Vi har jobbat mycket med att förbättra arbetsmiljön och det 
har minskat skadorna, säger Ann-Helen. 

Södra Timber Långasjö                                                                                                                                                                    Flygfoto Södra
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Innan virket vidareförädlas går det genom en torkprocess, som 
är en flaskhals i produktionen. Utanför ligger massor med virke 
och väntar på torkning.

Inne på hyvel 2 och 3 jobbar Krister Jonsson sedan 9 år 
tillbaka. – Trivs du, frågar jag, och det säger han att han gör 
men att trivseln alltid beror på att man har bra arbetskamrater. 
Här inne är de ett arbetslag på tre man och arbetsrotation sker 
hela tiden för att alla ska kunna allt och på så sätt bli mindre 
sårbara om någon är borta. Han visar runt och förklarar, det 
är mycket som sker automatiskt i maskinerna, men de måste 
övervaka och rätta till hela tiden.

På utlastningen jobbar sex personer och jag har säkert glömt 
flera viktiga steg i produktionen, såsom fingerskarven och 
justerverket, men då beror det bara på att vi aldrig var där!

Men som alla säkert förstår, mycket är det, och då ska vi inte 
glömma alla truckförare och de som jobbar på kontoret! 
Platschefen heter Mats Bertilsson och är ny sedan årsskiftet. 
Vd:n är fortfarande Peter Nilsson, men han finns på huvud-
kontoret i Växjö.

Rundvandringen avslutas med en titt på sågverkets egna gym 
där anställda kan motionerna för priset av 100: -/år. 

– Men även andra Långasjöbor är välkomna hit, man behöver 
inte alls ha någon anknytning till sågen för att få använda gym-
met, berättar Ann-Helen.

– Däremot kan man inte som privatperson köra upp till sågen 
för att köpa virke till verandabygget. Det är vi alldeles för stora 
för, det skulle vara farligt att ha privatpersoner körandes runt 
här på området!

Sågen och samhället
Ett arv sedan den samhällsengagerade Herberts tid är det en-
gagemang och stöttning till föreningar och skolan i Långasjö 
som har fortsatt. Södra är liksom Geijers aldrig sena med att 
skjuta till ekonomiska bidrag och annan stöttning till exempel 
idrottsföreningen, naturvårdsföreningen och andra. Det känns 
alltid som om ”Geijers” har ett finger med i spelet när något 
ska anordnas. 

Sågen ligger där uppe på backen med ett milt övervakande 
öga för bygdens väl och ve och det känns tryggt för oss som 
bor här. Södra äger sågen men Långasjöandan finns kvar, ja 
visst finns den där!

Katarina Jonasson

Uppgifterna i artikeln om Alfred Geijer och om Geijers fram 
till idag är hämtade från jubileumsskriften ”AB Geijer & söner 
100 år Från ädel metall till förädlat trä 1902-2002”

Anna Franksson övervakar stockarnas färd in mot sågen
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Alfred Geijer
Mellan åren 1850 och 1930 utvandrade 
många från Långasjö socken. Alfred 
Geijer var en av dem. Han var också 
en av dem som kom tillbaka och som 
fick en stor betydelse för Långasjö 
samhälle.

En dröm föds
Alfred Geijer föddes 1870, han var den 
yngste sonen i en barnaskara på 7 barn. 
Arbetet hemma på gården i Strängsmåla 
intresserade inte honom.

Det året Alfred Geijer fyllde 16 åkte 
han till Stockholm för att pröva lyckan 
där. Med 10 kronor i kontanter och en 
kista med kläder, började han skapa sig 
en framtid. Han arbetade först som en 
smörgåsnisse på en restaurang. Han 
fick senare anställning som en spring-
pojke i en större speceriaffär, där han så 
småningom blev expedit. Efter 3 års hårt 
arbetande och sparande hade han lyckats 
att spara ihop till en amerika-biljett. Al-
fred Geijer reste då till en av sina systrar, 
Mathilda, som tidigare rest till Amerika. 
Alfred Geijer arbetade bl.a. som cowboy 
och maskinskötare. Redan de första åren 
skickade han hem en del pengar. ”Jag vet 
inte säkert, men jag har nog en känsla av, 
att hans intresse för affärer hade börjat 
under hans Stockholmsår, och innan 
han reste till USA, hade nog min farfar 
och min far gjort upp planer på en af-
färsrörelse på Klintakrogen. Han hade 
således ett mål att arbeta för ”fortsätter 
Herbert Geijer”.

Förberedelserna
I slutet av 1896, då Alfred Geijer var 26 
år, blev guldfyndigheterna i Alaska kända 
och han bestämde sig för att söka lyckan 
där. Förberedelserna för Klondykeresan 
var många och långa och tog tid, därför 
bestämde han sig för att besöka Sver-
ige, innan den långa resan mot guldet 
började. Hemma i Strängsmåla gjorde 
han upp planer med sin far om ett kom-
mande affärshus. Det här var våren och 
sommaren 1897. Planerna var att nå 
Lewisälven och Yukonfloden på våren 
och kunna använda floden som segelled 
ned till Dawson. Tillbaka till Spokane 
och Seattle började förberedelserna för 
den långa färden. Myndigheterna hade 
höga och noggranna krav vad gällde 
utrustningen och föreskrifterna skulle i 
detalj följas. Det fanns många ivriga och 

förväntansfulla guldsökare som hade 
omkommit på grund av dålig planering 
och för lite proviant. I En smålandssock-
en emigrerar, skriver Herbert Geijer: 
”Om jag inte minns fel skulle varje man 
ha ca 550 kg livsmedel per person, och 
detta skulle räcka ett år.” Det gällde inte 
endast att vara utrustad för själva resan, 
utan man måste också efter framkomsten 
ha proviant.” Alfred Geijer valde att göra 
den här resan tillsammans med en kamrat 
som hette Andersson och som var bördig 
från Öland. Att vara ensam var inte alltid 
bra, det var bättre att vara två.

Färden
Nu började den långa färden med båt i 
Seattle. Alfred Geijer och Andersson tog 
sig till hamnstaden Dye vid Atlantkusten. 
Rustningen fullbordades och de skaf-
fade sig även ett hundspann. Så började 
färden mot öster, där var man tvungen 
att passera det beryktade Chillkootpasset. 
Dess översta del kunde endast passeras 
sedan man huggit trappsteg i isen. Al-
fred Geijer och Andersson och många 
andra lycksökare med dem, kämpade 
sig igenom snö, kyla och snöstorm. För 
dessa två herrar tog det ca 6 månader 
innan de kom igenom. Många hundratals 
lycksökare omkom vid snöras eller frös 
ihjäl. Det närmaste målet som nu väntade 
var den stora Bennetsjön och Lewisälven. 
Alfred Geijer och Andersson var bägge 
i bra kondition då de kom fram till den 
ännu frusna sjön. Medan de väntade på 
att våren skulle komma hade de mycket 
att förbereda. För att kunna ta sig själva 
och sin proviant nedför floden var de 
tvungna att bygga en båt eller en flotte. 
De började hugga ned träd och såga 
dessa för hand. Alfred Geijer berät-
tade senare för sonen Herbert att ”hans 
kompanjon inte hade någon hand med 
verktyg”. Han kunde inte slå i en spik.” 
En flotte blev det i alla fall. För att klara 
av vattenfallen som fanns i Yukon fick de 
vara uppmärksamma på båtens hastighet. 
De fick i god tid angöra land, lasta av 
alla tillhörigheter och hundar och bära 
nedför fallet. Sedan släppte de båten, 
en av männen stod nedanför fallet och 
passade båten. De fick reparera båten 
flera gånger.

Klondyke
Alfred Geijer och Andersson var inte 
de första guldsökarna i Dawson. De 
tog snabbt en inmutning i Bonanza och 
Eldorado Creeks. Men det blev inte som 

de hade tänkt sig. De stora bolagen hade 
roffat åt sig de bästa fyndigheterna. De 
båda männen började arbeta för Lawson 
Fuller och Nowgord, ett amerikanskt bo-
lag. Alfred Geijer avancerade till förman. 
Hans uppgifter var att ta hand om det 
guld som vaskades fram varje dag, väga 
det och redovisa för sina arbetsgivare. 
För många guldgrävare var myggen de 
värsta fienderna. Männen fick låta skäg-
get växa på sommaren och de fick vara 
noga med sina moskitnät. På vintern 
kämpade man mot kölden och många 
förfrös både öron och näsa.

Alfred Geijer lämnade Alaska 1901. En 
viss sträcka kunde han göra med järn-
väg. Han hade med sig en rejäl reskassa. 
Pengarna räckte till affärsbyggnaden på 
Klintakrogen och till ett handelslager. 
Alfred Geijer kunde öppna sin butik den 
2 augusti 1902.

Herbert Geijer skriver i En smålandssock-
en emigrerar att då de bad fadern berätta 
mer om livet därute så svarade han ofta: 
”Det var ett hårt liv, alltför hårt och jag 
ville inte göra om den.”

Geijers lanthandel
Lanthandeln som 1902 öppnades i 
Strängsmåla blev grunden för Geijer-
träkoncernen. Alfred Geijers lanthandel 
var en välsorterad butik med tyger, 
specerier, skodon med mera. Enligt af-
fischerna i Guldgrävarstugan, fungerade 
affären ”som en uppköpscentral för 
traktens bönder, man köpte ägg, smör, 
slaktdjur o.s.v.”. Så småningom började 
också brännved och efterhand stockar 
för försågning på mobila sågverk köpas 
in.”

Stig Hermansson, ordförande för Lån-
gasjö Hembygdsförening kan berätta om 
en hörsägen:

   – Geijer öppnade sin lanthandel i 
Strängsmåla och märkte väl efter ett tag 
att det inte gick så bra. Bönderna sålde 
sitt timmer till honom men de handlade 
inte i lanthandeln. Så istället för att betala 
bönderna i kontanta pengar för timret, 
gav Geijer dem ett tillgodokvitto som 
gällde i hans lanthandel. På så sätt fick 
han fart på sina affärer.

Nina Johansen
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Jaktvesper 
med 

Svennes 
svänggäng 

från Växjö 

i Långasjö kyrka
sön 12 oktober kl. 18 

 

Välkomna! 
Arr: Långasjö älg-  

och hjortskötselområde 
& Långasjö församling 

Söndag 5 oktober 
Gemenskapsdag 

då Du som tillhör Långasjö församling 
och som fyller 65 år eller mer i år är 

särskilt inbjuden tillsammans med din 
livskamrat eller ledsagare. 

Högmässa kl. 10 
med prästen i predikstolen! 

Smörgåstårta & kaffe  
i Sockenstugan efteråt 

Håkan Lindgren  
spelar klarinett 

Anmälan senast tisd 30 sept  
till Ruth Elofsson 0471-502 34 eller  

Karin Gustafsson 0477-630 65. 
Inbjudan sker bara på detta sätt. 

För kyrkskjuts ring Taxi-Emma  
tel 0471-101 00. 

Varmt välkoma! 
Långasjö församlings kyrkoråd 

 

Ta chansen och gå en Alphakurs i höst!

Ät gott, umgås, och samtala om 
kristen tro!

Alpha är en praktisk introduktions-kurs i den kristna tron. Kursen är sär-
skilt tänkt för dem som inte är så kyrkvana, men som är nyfikna på den 
kristna tron. Men den som är mera kyrkvan kan också få vara med. 

Kursen kommer att hållas elva onsdags-kvällar med början den 24 september. 
Vi är i Sockenstugan och tiden är kl. 18.30-21 varje gång. 

En kväll ser ut så här. Vi börjar med att äta tillsammans. Därefter sjunger vi 
allsång, en blandad repertoar, visor och psalmer om vartannat. Sedan lyssnar vi 
till kvällens föredrag. Och efter en kopp kaffe samtalar vi om det vi har hört. 
Kvällen avslutas med en bön.

Det blir en kostnad för maten och helgen, medan själva kursen och materialet är 
gratis. Tanken är i alla fall att ingen ska behöva avstå från att vara med på grund 
av ekonomin. 

Anmäl er till Thomas Lindh, 0471-254 56

Betakurs följer upp Alpha
Det ordnas också en Betakurs i höst. Beta är en fördjupningskurs för dem som 
har gått en Alphakurs, antingen i våras eller tidigare. Betakursen kommer att 
hållas på onsdagskvällarna med början 24 september. Den följer samma up-
plägg som Alphakursen med mat och samtal om ett tema. Tiden är 18.30-21 i 
Sockenstugan i Långasjö. 

Anmälan till Ingrid och Thor Åsman, 0471-500 54. 

TACK
till alla er som skänkte pengar till BRIS via kollekten i Långasjö Kyrka den 10 au-
gusti 2008. Det blev nästan 2000 kronor till barn som verkligen behöver hjälp.

Alexander Sjögren, Albertina Sjögren, Louise Franzén, Elin Bard och Amanda Carlsson
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KORT OCH GOTT
Johan och Thomas 
Johan Gustafsson är vår nye kyrkvaktmästare på heltid på 
kyrkogården i Långasjö. Thomas Broström vikarierar som 
kyrkvaktmästare i kyrkan och Sockenstugan under hösten. 

Kyrkis på torsdagar!
Kyrkis börjar igen. Kyrkis är för barnen upp till sex år och deras 
föräldrar. Vi startar torsdagen 18 september 9.30 –11.00 i  Sock-
enstugan. Vi kommer att ha sångstund, fika, lek och bön. För 
mer info, ring Ingrid Åsman, ledare i Kyrkis, 0471-500 54. 

Kom med och sjung!
Är du 6-9 år och tycker om att sjunga? Nu har du chansen! Lilla 
kören övar torsdagar 12.50-13.30 i Sockenstugan. Vår kantor 
Britta Mård hämtar vid skolan. För dig som går i åk 4-6 finns 
det en möjlighet att sjunga på torsdagar kl. 13-45-14.25.

En kör med klang!
Långasjö kyrkokör är en kör med klang! Det är roligt att få 
sjunga tillsammans och vi ser gärna att nya sångare kommer 
med! Vi övar i Sockenstugan tisd 18.30 – 20.00.

Önskepsalmer
Nästan 50 personer skrev ner sin favoritpsalm under National-
dagsfirandet. Vi kommer att sjunga flera av dem i söndagens 
mässa den 14 september kl. 16.

Har du en ståtlig gran över?
Skulle du vilja skänka den till kyrkan? Vi tar tacksamt emot 
den! Den kommer att resas till första advent. Det är önskvärt 
att den växer nära en väg så att vi kan hämta den så smidigt 
som möjligt. Ring Ivar Elofsson 0471-502 34.

Vill du att vi ska be för dig 

eller någon du känner?
I morgonbönen på onsdagarna ber vi för det som är viktigt i 
vår bygd. Vi ber också för de av oss som är sjuka eller har det 
tungt på något annat sätt. Vi ber att Gud ska göra under, att 
han ska ge hälsa och kraft, livsmod och uthållighet i lidandet. 
Om du skulle vilja att vi ber för dig eller någon du känner eller 
något du tycker är viktigt i Långasjö, så får du gärna nämna det 
för oss, så tar vi upp det i bönen. Det går både att lämna sitt 
namn och att vara anonym. Lämna meddelande till Thomas 
eller någon som du anar eller vet är med på onsdagsmorgnarna 
(vi är fler än du tror) eller kom själv och var med. 

Heliga danser i höst

Heliga danser är ett traditionellt sätt att uttrycka gemenskap 
och andlighet. Heliga danser är bön i rörelse. Danserna är 
enkla cirkeldanser. Man dansar hand i hand i en cirkel som 
kan öppnas och slutas. Under hösten är det Heliga danser på 
söndagskvällarna 21/9, 26/10, 23/11 och 21/12 kl. 18.30 i 
Sockenstugan i Långasjö. Kontakta Melsene Laux 0471-500 
55 om du har frågor. 

Eva Spångberg gav inspiration
Under resan som Långasjö och Emmaboda församlingar gjorde 
tillsammans 20 augusti mötte vi skulptören Eva Spångberg. 
Hennes glädje över att få tala om nåden och Jesus som vägen 
var uppskattat och inspirerande. Det är Eva som har gjort 
skulpturen av Maria och Jesusbarnet i Långasjö kyrka. Under 
resan bad vi morgonbön i Gamla Hjälmseryds kyrka och 
besökte Husqvarna fabriksmuseum. På hemvägen ledde Erik 
Andersson allsång i bussen. 

Enskilt samtal 
Om du behöver samtala med någon, eller känner någon som 
har det jobbigt, så kan du även ringa Thomas Lindh, vår 
präst, 0471-254 56 eller Terttu Birane, vår diakoniassistent, 
0471-254 67.
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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

Johan Gustafsson,                                       0471-254 66

hemnummer                                        0477-630 48

kyrkvaktmästare på kyrkogården            

Thomas Broström,                                     0471-254 63

vik. kyrkvaktmästare i kyrkan             

Veronika Andersson,                            0471-500 01

församlingsassistent                          

Terttu Birane, diakoniassistent             0471-254 67

Ingrid Åsman, ledare i Kyrkis             0471-500 54

Karin Gustafsson,                            0477-630 65

kyrkorådets ordförande

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 65

Vilket kärleksspråk talar du?

Hur brukar du visa din kärlek till dem du tycker om? 
Brukar du ge presenter? Eller hjälpa till med saker hemma 
fastän du kanske inte tycker att det är så roligt? Brukar 
du visa din kärlek med närhet och beröring? Eller med 
ord som bekräftar? Eller brukar du ge av din tid för att 
ni ska få en stund tillsammans? Vi har olika ”språk” för 
att uttrycka vår kärlek till varandra. 
Och för att vi själva ska känna oss älskade behöver vi 
uppleva att andra använder mitt ”språk” när de vill visa 
oss kärlek.

Under hösten får vi leva tillsammans med systrarna Marta och 
Maria. De och deras bror Lasaros var goda vänner till Jesus. Bi-
beln berättar om hur Marta och Maria en gång vill visa Jesus att 
de tycker om honom. Marta bjuder hem Jesus och lärjungarna 
till familjen. Sedan börjar hon förbereda middagen, medan 
hennes syster Maria sätter sig för att lyssna på Jesus. 

Efter en stund kommer Marta ut från köket. Hon är arg på 
både sin syster och Jesus och ber Jesus säga åt Maria att hjälpa 
till. Då svarar Jesus. ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och 
oroar dig för så mycket, fastän bara en sak behövs. Maria har 
valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.” (Lukas-
evangeliet 10:38-42).

En vanlig tolkning av den här texten är att Maria är idealet. 
Maria lyssnar och är stilla tillsammans med Jesus, medan 
Marta är aktiv och initiativrik och vill göra saker för Jesus. 
Vi som identifierar oss med Marta kan känna att det är orät-
tvist. Tycker Jesus verkligen att det är bättre att visa kärlek till 
honom genom att vara med honom istället för att visa kärlek 
genom att göra saker för honom? Det är inte kul att höra att 
man är näst bäst.

Men jag det finns ett annat sätt att läsa texten som jag lärde 
mig av kyrkoherden Lars Graaf  i Ljungbyholm. Jesus kritiserar 
Marta inte att för att hon är aktiv och initiativrik utan för att 
hon är oförstående inför Marias val. Maria hade valt det som 
är bäst för henne just i den situationen, inte bäst i valet mellan 
Martas och Marias val, och det skulle inte tas ifrån henne.

Det är en glädje att jag får vara som Maria och bara vara med 
Jesus – jag behöver inte prestera för att han ska älska mig. Men 
det finns också en glädje för alla Martor. Marta är en sådan som 
tar ansvar, och som gärna också tar ansvar för andra. Evangeliet 
för oss är att vi inte behöver ta ansvar för andras val, utan att 
de andra kan vila i att ansvar för sina egna val. 

Vi får alltså visa vår kärlek till Jesus både genom att vara med 
honom och göra saker för honom. Vår gemensamma uppgift 
att söka det enda nödvändiga, Guds rike och hans rättfärdighet, 
innebär därför ibland vila ibland aktivitet. 

Thomas Lindh

Församlingsafton  
Långasjö kyrkas 
inre renovering  

 
Tors 11 september kl. 18.30  

i Bergstrandssalen 
 

Vi bjuder på kaffe och smörgås! 
Sång av Kyrkokören! 

 

Välkomna! 
Långasjö kyrkoråd 
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Gudstjänster och program hösten 2008 
 
 Alla onsdagar 08.00 Morgonbön. En morgon i månaden är 

det mässa, se nedan. 
 Alla torsdagar  

 
16.00 Andakt på Allégården. Första 

torsdagen i månaden är det mässa. 
7.9 Sextonde sön e Tref Döden och livet 10.00 Högmässa, T Lindh. Martin 

Lundström, pastor i Långasjö-
Emmaboda pingstförsamling, 
predikar. 

14.9 Sjuttonde sön e Tref Rik inför Gud 16.00 Mässa med önskepsalmer.  
17.9 Onsdag 08.00 Morgonmässa. 
21.9  Artonde sön e Tref Att lyssna i tro 10.00 

16.00 
 
 
18.30 

Högmässa. Sång av Kerstin Karlsson. 
Barnkördag i Madesjö kyrka för 
församlingarna från Hälleberga  
i norr till Torsås i söder.  
Heliga danser i Sockenstugan. 

24.9 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan. Ingemar 
Hedberg sjunger  
och spelar dragspel. 

  18.30 Introduktionskväll  
för Alphakursen. 

28.9 Nittonde sön e Tref Trons kraft 16.00 Mässa, A Geyer. Femtioårsjubileum 
för att prästämbetet öppnats för 
kvinnor. 

5.10 Den helige Mikaels dag Änglarna 10.00 
 
 

Högmässa. Håkan Lindgren, klarinett. 
Gemenskapsdag i Sockenstugan. 
Anmälan. Se annons. 

12.10 Tacksägelsedagen Lovsång 14.00 
18.00 

Gudstjänst med små och stora.  
Jaktvesper med Svennes svänggäng 

17.10 Fredag 18.00 Taizébön. 
19.10 Tjugoandra sön e Tref Frälsningen 10.00 Högmässa, A Geyer. Kyrkokören. 
22.10 Onsdag 08.00 Morgonmässa. 
26.10 Tjugotredje sön e Tref Förlåtelse utan gräns 16.00 Mässa. 
  18.30 Heliga danser i Sockenstugan. 
29.10 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan. ”Tankar 

och psalmer inför Allhelgona” med 
Ulla Carlsson och Britta Mård. 

1.11  Alla helgons dag Helgonen 10.00 Högmässa.  
2.11 Alla själars dag Vårt evighetshopp 16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning. 

Kyrkokören 
9.11 Tjugofemte sön e Tref  10.00 Alphagudstjänst.  
16.11 Sön före domsöndagen Vaksamhet o väntan 10.00 Högmässa. 
19.11 Onsdag 08.00 Morgonmässa. 
23.11 Domsöndagen Kristi återkomst 16.00 Mässa, A Geyer. 
  18.30 Heliga danser i Sockenstugan. 
26.11 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan. 

”Smålänningar i dikt och ton” med 
kantor Dan Kratz. 

28.11 Fredag 08.00 Skolgudstjänst inför advent. 
29.11 Lördag 14.30 Adventsandakt på Allégården. 

Centerkvinnorna bjuder på kaffe. 
1.12 Första advent Ett nådens år 10.00 Högmässa, Kyrkokören.  

Röda korset bjuder på kyrkkaffe  
i Sockenstugan. 

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 tillkom-
mit i gudstjänsterna. Om Du inte kan komma till gudstjänsten kan Du få ta emot nattvarden i hemmet. Det kallas för sockenbud. Ring gärna 
Thomas Lindh 0471-254 56. 
Du som saknar egen bil och som behöver hjälp med att komma till kyrkan kan anlita kyrkskjuts kostnadsfritt. Du beställer själv senast dagen 
innan hos Taxi – Emma, tel. 0471-101 00.
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 
 
Hej,  
Ja, nu har skolan startat igen för en ny termin och just nu har vi ca 60 elever på 
Långasjö skola. Det verkar som om både personal och elever är sugna på att 
börja skolan igen och komma in i ”lite normala tider”, så skolstarten har känts 
bra. (Förutom att vi har ett getingbo på skoltaket), men Anticimex är på väg.  
 

                                                                                                  
 
Vi kommer som vanligt att starta upp med ett värdegrundsarbete kring våra 
regler på skola/fritids och hur vi ska vara mot varandra. 
Vi kommer också att genomföra en brandövning på både skola/fritids och 
förskola och en bussutrymningsövning tillsammans med Dacketrafik. Ni kommer 
också under de första veckorna av terminen att få hemskickat till er, skolans mål 
trivselregler, likabehandlingsplan m.m. 
Jag vill också passa på att hälsa Liselott Sjöqvist och Marilyn Fransson välkomna 
som nya medarbetare på skolan, och då får jag väl också att passa på att hälsa 
de nya hönsen välkomna till Skatans förskola där de nu har installerat sig i ett 
nytt fint hönshus. 
Påminner också om lovdagarna för eleverna under ht-08: den 24/9, 27/10-31/10 
(höstlovet) och 4-5/12.  

Hälsningar rektor Ingrid Bruze   
 

                                                                                                     



Träskoposten Nr 3  2008 29

Från Föräldrastyrelsen
Ni känner nog alla likadant som jag, att sommaren går alldeles 
för fort. Det känns som igår när vi föräldrar stod på skolgården 
ihop med våra barn och sjöng in sommarlovet. Årets sommar-
lov har nog varit speciellt för många av våra barn. De som 
slutade årskurs 6 och ska börja i Emmaboda har nog haft en 
spännande kittling i magen de sista veckorna, likaså de barn 
som går från Förskola för att börja i Grundskola. Alla ni barn 
önskar vi i Föräldrastyrelsen extra lycka till. De andra barnen 
har ju ”varit med” tidigare och vet lite vad som komma skall, 
men givetvis önskar vi även dem lycka till. Sedan har vi gläd-
jen att få välkomna en del nytillkomna barn och föräldrar till 
Långasjö. Vi hoppas verkligen att ni kommer att trivas med 
vår fina barnomsorg och skola. 

Vi står nu inför ett nytt läsår och vi i Föräldrastyrelsen är 
beredda att ta tag i nya uppgifter. En punkt som legat lite på 
is är att komma igång med ”Service learning”. De mesta av 
förberedelserna är gjorda och vi hoppas kunna ge en mer in-
gående information framöver vad detta går ut på. Vi kommer 
att jobba stenhårt med att försöka få igång en fritidsgård och 
även reda ut hur vi ska lösa tillgången till Skateboard banan för 
de äldre barnen. Sedan vet vi av erfarenhet att det under tiden 
dyker upp nya saker att ta tag i under resans gång. 

Lördagen den 27 september kommer CIRKUS SKRATT 
tillbaka hit och vi hoppas återigen på en dundersuccé av samma 
mått som ifjol. Samtliga artister har bytts ut och programmet 

utlovar mycket internationellt kända artister speciellt lämpat 
för barnen. I fjol så kom det ca 1200 pers och vi hoppas på 
slutsålt (max 1400 pers). Vi är lite mer förberedda med biljett 
utdelning och annonsering i år så det ska nog bli bra. Vem vet, 
kanske en ny ELVIS pånyttföds….. Vi kan i detta samman-
hang även nämna att vi är beroende av sponsrade pengar från 
kringliggande företag och vi hoppas på nya stöd från dem som 
ställde upp ifjol och även ”nya” är givetvis välkomna med ett 
bidrag. Vi i styrelsen kommer inom det närmaste att kontakta 
företagen, och skulle något missas så hör av er till någon av 
oss i styrelsen så fixar vi till det.

Vi hoppas också att våra föräldraföreningar i grannskolorna 
i kommunen även i år hjälper till med att kontakta ”deras” 
företag. Som vanligt kommer samtliga biljetter att vara gratis 
och mer information om biljettutdelningen kommer senare att 
skickas hem med era barn. 

Vi vill återigen påminna om att det är förbjudet att köra fram 
till skolan under dagtid. Risken är stor att en olycka inträffar då 
våra cyklande barn anländer till eller cyklar från skolan, och det 
är även besvärligt för busschaufförerna att trängas med andra 
fordon. Avsläppning eller hämtning av barn kan lämpligen ske 
vid hembygdsstugan eller nere bakom gamla tennisplanen. 

Vill härmed önska er alla både barn, personal och föräldrar en 
fin avslutning på sommaren och en härlig start på hösten.

Kent Johansson
Ordförande i Långasjö Skolas Föräldrastyrelse.

F J O L Å R E T S  S U C C É  Ä R  T I L L B A K AF J O L Å R E T S  S U C C É  Ä R  T I L L B A K A

L å n g a s j ö  I d r o t t s p l a t s

L ö r d a g  2 7 / 9

K l .  1 5 . 0 0

I n s l ä p p  1  t i m .  f ö r e  s t a r t

A r r a n g ö r e r :  
L å n g a s j ö  S k o l a s  F ö r ä l d r a s t y r e l s e
Y t t e r o m r å d e n a s  F ö r ä l d r a f ö r e n i n g a r

I  å r  m e d  n y a  
i n t e r n a t i o n e l l t  
k ä n d a  a r t i s t e r  

I  å r  m e d  n y a  
i n t e r n a t i o n e l l t  
k ä n d a  a r t i s t e r  

B i l j e t t e r  g e s  u t  
v i a  F ö r s k o l a / S k o l a

E v.  ö v e r s k o t t  k a n  h ä m t a s  
h o s  L a n t h a n d l a r n a  i :

L å n g a s j ö
V i s s e f j ä r d a

L i n d å s
B r o a k u l l a
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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

Sparbanken Eken, Långasjö
-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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Se på hösten med andra ögon! 

 

Hösten sägs ofta vara kall och grå 
Men tänk vilka färger den bjuder oss på 

Se trädens kronor likt konstnärs paletter 
En blandning av eldvarma färger den sätter 
Med gummistövlar på, man i höstskogen gå 

För att av kantareller sin korg fylld skall få 
Gula som solen de fram ur mossan tittat 

Men ingen får veta vart man svamparna har hittat 
Tänk värmen från en öppen spis i höstens kalla kväll 

 I handen man håller en macka med smörstekt kantarell 
Fast hösten sägs vara kall och grå 

Visst är den väl färggrann och varm ändå 

 

 

Diana Idensjö-Hagel 
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Karin och Allan Hultén i 
Kallamåla, Långasjö. Grattis säger vi och 
som pris skickar vi ett presentkort från 
Långasjö Lanthandel. 

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

Karin och Allan Hultén                 Foto Ethel 
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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 3-08
Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 oktober 2008.

Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett 
pris bestående av en CD med julmusik.

Korsordet finns också som lösblad i 
Lanthandelns entré.

Namn och adress:
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