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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 ! 

Ge bort 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 150 kr (utlandet 
200 kr) få fyra följande nummer av tid-
ningen hem i brevlådan. 

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

Sätt in 150 kr (utlandet 200 kr) på Bg 
5049-6561, märk talongen med  “Pre-
numeration + namn”. Prata med/ring 
till Ethel Svensson, tel 0471-504 65 eller 
0477-630 16, och meddela namn och 
adress eller skicka uppgifterna till Trä-
skoposten, 361 95 Långasjö.

Tema i nästa nummer
Höstnumret kommer att ha temat 

Immigranter.
Välkommen med tips och bidrag.

Redaktionen

Omslagsbilden 
Hembygdsstugan

Foto från Jan-Erik 
Franssons bildarkiv

Lämna ditt stöd till Trä-
skoposten
För att fortsättningsvis kunna ge ut Trä-
skoposten behöver vi allt stöd vi kan få. 

Både tryckningen och distributionen 
kostar en slant.  Därför är alla bidrag, 
små som stora, välkomna! 

Bankgironumret till Långasjö Sockenråd 
är 5049-6561. Märk talongen “Stöd Trä-
skoposten”.

Träskoposten                
Nr 2  Sommaren 2010

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
Susanne Gustavsson   0477-630 92
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
Katarina Jonasson   0471-505 96  
Ethel Svensson   0471-504 65/
    0477-630 16

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 2600

Nättidning
www.traskoposten.se

Annonskostnad
  1/8 sida 150 kr      1/2 sida 600 kr
 1/4 sida 300 kr      1/1 sida 1 200 kr
 privat radannons  30  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 150 kr och till utlandet 200 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2010
Manusstopp 19 augusti
Utgivning  3 september
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Rättelse av artikeln om 
Mobergdag i förra numret
I förra numret efterlystes statister till 
en Mobergdag på Klasatorpet som var 
felaktigt. 

Årets ”En dag med Moberg” är den 3 
juli 2010 i Transjö Folkets Hus

Årets tema är Mobergs historie- och 
samtidssyn

Redaktionen

Vår dotterson, Sandra´s son, Erik 
Carlström föddes den 25 februari på 
BB Östersund. 

Mycket älskad och efterlängtad. 

Karin & Olle Carlström

Födda
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Se, upplev och njut!
Vad är en sevärdhet? Rör det sig om monument och 
märkliga fornfynd? Något av världens sju underverk, 
kanske? Eller är det faktiskt så, att en sevärdhet kan dyka 
upp var som helst i vardagen och i närmiljön? I Långasjö 
socken finns både märkliga fornfynd och små nära ting. 
Gravrösen i Ramsjö och Allgunås, 1700-talskyrkan vid 
Långasjöns strand, små röda stugor, smultronställen 
och fågellokaler. Bäst går det att njuta av allt på som-
marhalvåret – så passa på! 

Är du intresserad av bygdens historia? Gör då ett besök 
på Klasatorpet. Där kan du se hur en vanlig torpare fick för-
söka klara sitt uppehälle. Du kan också ta del av den gripande 
berättelsen om hur en fattig torparfamilj tvingades lämna hus 
och hem, för att söka lyckan i det stora landet i väster, så som 
det beskrivs i Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Klasatorpet är 
platsen för filminspelningen av Mobergs Utvandrarna. Torpet 
utgör i filmen Karl-Oskars och Kristinas hem i Sverige. 

Vid kyrkan kan du se emigrantstenen, som med sin inskription 
påminner oss om, hur många personer som en gång lämnade 
den här socknen. Du kan också studera de s.k. återvändarnas 
livsöden i Guldgrävarstugan vid vandrarhemmet. Och själva 
vandrarhemmet är av historiskt intresse– gamla kyrkstallar och 
ett brygghus i ny funktion!  Ta en promenad förbi idrottsplat-
sen och stanna en stund framför den gamla fattigstugan.  Där 
samsades på 1800-talet socknens fattighjon. Jämför gärna med 
dagens äldreboende! Också hembygdsstugan med sitt våffelcafé, 
har sin historia. I Trollamåla finns en väl bevarad linbasta.

Är du kyrkligt intresserad? Stig in i Långasjö kyrka och sitt 
ner i kyrkbänken en stund. Betrakta föremålen, som vill tala 
till dig. Fundera över altartavlans budskap. Beundra det med-
eltida krucifixet på södra korväggen. Ta gärna en broschyr på 
bokbordet, så får du veta mer om de olika föremålen, som 
pryder kyrkan. De allra flesta föremålen är skänkta av socken-
bor, till minne av en kär familjemedlem eller i tacksamhet till 
kyrkan. Begrunda att alla stenar i de tjocka väggarna är brutna, 
framforslade och sammanfogade av strävsamma sockenbor! 
Gudstjänsttiderna finns anslagna vid kyrkmuren. Välkommen 
att deltaga!

Något extra för kropp och själ? Gör en utflykt till Munde-
kulla och upplev en inspirerande blandning av kultur och 
andlighet i naturskön miljö.

Intresserad av konst och hantverk? Välkommen till Galleri 
Garvaregården! I en smakfullt renoverad ladugård visas dagens 
konst. I kyrkan finns konstföremål från olika tidsepoker och 
i sockenstugan, mitt emot kyrkan, hänger flera av Elisabeth 
Bergstrand-Poulsens folkliga målningar. De beskriver personer 
och företeelser i början av förra seklet. Ett särskilt rum har 
tillägnats författarinnan Gertrud Lilja. Konsthantverk finns 
att köpa på vandrarhemmet, i Hembygdsstugan, på Klasatorpet 
och i Galleriet. Textil hemslöjd och små praktiska ting finns i 
Vävstugan.

Börjar barnen bli trötta? Ta ett dopp i Långasjön mitt i byn, 
eller uppsök badplatsen i Häljanäs eller Skepen. En fisketur 
kanske också piggar upp? Fiskekort till Långasjön finns på 
vandrarhemmet och banken. Vill du fiska från båt i sjön Törn, 
kan vandrarhemmet hjälpa till med båt och fiskekort. Glass 
kan du köpa på vandrarhemmet eller ta en promenad till 
Matöppet-affären. Där finns glass, frukt, godis och dricka, samt 
allt annat man kan behöva.  

På Klasatorpet finns också glass, och så finns där djur: kaniner, 
hästar, får och gris, höns och kycklingar. Och, tro det eller ej, 
men man kan köpa en lott och kanske vinna en hel ponny!!!! 
Gå på Loppis med ungarna eller släpp dem lösa på skolgården 
en stund. Sugna på våfflor? Besök hembygdsstugan, där våf-
feltanterna håller järnen varma. 

Hungriga? Eftersom det inte finns någon egentlig restaurang 
i Långasjö, hänvisar vi till servicehuset Allégården, där lunch 
serveras kl 12:00-13:30. Ring gärna 0471-24 91 24 och boka 
i köket. Eller köp något att grilla i affären och låt barnen laga 
mat vid någon av grillplatserna vid Långasjön.

Är det naturen som lockar?  Vandrarhemmet har program 
för Utvandrarleden, karta över bygden, samt information om 
intressanta småvägar, cykelvägar och skogsstigar. Man kan 
även hyra cyklar på vandrarhemmet. (Se särskild artikel om 
vandrarhemmet.) 

I detta nummer av Träskoposten beskrivs olika spännande 
naturområden: bokskog, ängsmark, fjärilsrika biotoper, våtmarker, 
insjömiljöer,.....    Redan den lilla Långasjön i kyrkbyns mitt har 
mycket att erbjuda: handikappvänlig promenadslinga runt den 
restaurerade delen av sjön, ett imponerande fågeltorn, som 
ger god överblick över de båda sjöhalvorna, naturstig genom 
bokskog och våtmarker i Sjögärdet, gammalt odlingslandskap i 
Koppekull, kraftfulla ekar på och omkring kyrkogården.

Om du har möjlighet att ta en bil- eller cykeltur på någon av 
de slingrande grusvägarna, kan du uppsöka naturreservatet i 
Ekeboryd, insjömiljöer vid Flaken, Harebosjön, Enkonarydsjön, 
Hällasjömålasjön. Friskt vågat är hälften vunnet! Ut och leta 
efter äventyr! Bakom närmsta krök kan en stor överraskning 
vänta! Ha en bra sommar!

Annika Hjalmarsson

Långasjön                                          Foto från Eva Garamis bildarkiv
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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!

Fönsterhantverkare: Dan Bondesson
Tfn. 0471-502 51, 0705-206 407
Strängsmåla 121, 361 95 Långasjö. 
Innehar: F-skattsedel!

����������
�����������������

Enkelt
och

bekvämt!

SALONG LAILA
LÅNGASJÖ

Allt inom hårvård

Nya öppettider OBS!

Tisdag 8.30 – 19.00

Onsdag 8.30 – 19.00

Torsdag 8.30 – 17.00

Tfn 0471- 503 49

Granvägen 7

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
   

Vi önskar Er varmt välkomna
Hasse med personal
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Långasjö PRO
informerar 

Årsmötet
Till styrelse för 2010 valdes: ordf. Olle Henriksson, kassör 
Olle Sjöqvist, sekr. Ulla Nilsson. Övriga styrelseledamöter: 
Maria Elofsson, Kerstin Olsson, Gun Britt Gunnarsson, June 
Eriksson, Gerd Lönngren och Gunnar Nilsson.

Vi deltar i Veteranvetartävlingen i Emmaboda den 9.e mars.

Aktuella av samorganisationen anordnade resor: Kyrkresa till 
Hälleberga den 7.e mars och Stockholmsresa den 14-15 april. 
Vårens mötesdagar och program fastställdes.

Kaffekommitténs damer tackades med blomstercheckar. Efter 
mötesförhandlingarna serverades kaffe och fastlagsbullar som 
Sparbanken Eken bjöd på.

Olle Henriksson informerade om det gångna årets arbete och 
ärenden i Samorganisationen och Kommunala pensionärsrådet 
rörande, äldreomsorgen, färdtjänsten och närtrafiken.

Mars
Ordförande rapporterade från Samorganisationens årsmöte.

Olle Henriksson föredrog ” 15 krav från PRO till partierna 
inför valet 2010 “

Torgny Berntsson härmade och berättade om ugglor som bor 
i norden.

Han underhöll också med piano och dragspelsmusik. En 
mycket uppskattad blandad underhållning.

April
Vid PRO-Långasjös aprilmöte rapporterade ordföranden från 
samorganisationens

möte med kommunalrådet Ann-Marie Fagerström. Skrivelse 
från Riksorganisationen föredrogs och diskuterades. Särskilt 
frågan om våra livförsäkringar hos Folksam.

Efter kaffet visades Långasjöfilmen “ Långasjö-Ericsson en 
man i farten “

Nästa möte blir den 25.e maj med underhållning av Merjam 
Klein.  

Höstens mötesdagar
24.e augusti

21.e september

19.e oktober

16.e november

13.e december.

June Eriksson  Olle Henriksson

Sommarkalender
Maj
17/5, kl. 19.00 Elevkonsert i Långasjö gymnastiksal

19/5, kl. 18.00 Landbygdsutveckling i Bygdegården

22-23/5 13.00 Loppis på Galleri Garvaregården

23/5, kl. 11.00 Gudstjänst i Duvemåla hage 

25/5, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan

29/5  Klasatorpet öppnar

29/5, kl. 12.30 Musik och Kulturskolornas dag på Bökön

30/5, kl. 10.00 Långasjo församlings gångedag

30/5, kl. 16.00 Musik med DiKa på Galleri Garvaregården

30/5  Öppet hus i Mundekulla

Juni
1/6, kl. 19.00 Södra Latins Kammarkör i kyrkan

5/6, kl. 13.00 Vernissage på Galleri Garvaregården

5/6  Klubbhoppning i ridhuset

5/6, kl. 19.00 Dans i Bygget

6/6, kl. 12.00 Nationaldagsfirande

6/6, kl. 12.30 Utställning i Sockenstugan

6/6, kl. 12. 00 Tips- och Bingopromenad, Långasjön

10/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

11-12/6  African Festival i Mundekulla

12/6  Dressyrtävling i ridhuset

13/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

17/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

20/6, kl. 10.00 Kurs gräskronor på Galleri Garvaregården

25/6, kl. 14.00 Midsommarfirande på Klasatorpet

27/6, kl. 10.00 Friluftsgudstjänst vid Långasjön

28/6  Hembygdsstugan öppnar

Juli
3/7, kl. 13.00 Vernissage på Galleri Garvaregården

24/7, kl. 18.00 Musik vid Helgmål i kyrkan

29/7, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

Augusti
5/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

7/8, kl. 13.00 Vernissage på Galleri Garvaregården

7/8, kl. 18.00 Musik vid Helgmål i kyrkan

8/8, kl. 10.00 Friluftgudstjänst på Klasatorpet

11/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

12-13/8  Musikfestival i Mundekulla

19/8  Manusstopp Träskoposten

21/8, kl. 18.00 Musik vid Helgmål i kyrkan

24/8, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 33.
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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

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, Bufféer eller andra mat-förslag

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

 www.hotell-amigo.se

Sommar i Växthuset ! 

Köp växter och tomater
Öppettider: 

Vardagar 10:00 - 18:00

Lördag    10:00 - 15:00

Söndag    stängt
gäller  6 maj - 3 juli
Öppet även 6 juni och 26 juni 10:00 - 12:00 
Midsommardagen stängt

Tfn 0471-504 60
www.langasjovaxthus.se

Långasjö Växthus AB
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till nationaldagsfirande i Långasjö den 6/6 2010!

Program: 

12.00  

Landshövding Sven Lindgren kommer och inleder 

nationaldagen. Välkomnande av nya svenska medborgare. 

Utställning och film i Sockenstugan kring Axel och Elisabeth 

Bergstrand Poulsen. 

Marknadsmingel med försäljning av hantverk, servering, 

sång och musik, tips- och bingopromenad, aktiviteter för barn, 

dragning på Sockenrådets konst- och hantverkslotteri,  m m.

15.30 

Lindås musikkår, tal av komminister Ulla Sköldh Jonsson, 

kaffe och tårta vid sjön – Naturvårdsföreningen anordnar. 

17.00  Gudstjänst i kyrkan

Närmare program kommer att finnas på anslagstavlor i 

samhället och på hemsidan: www.langasjo.eu 

Detta är ett samarrangemang mellan föreningar, hantverkare och företag i Långasjö 

Socken.

                Långasjö sockenråd

Sockenrådets 
styrelse 
informerar
Alla med fast anknytning till socknen 
räknas som medlemmar i Långasjö 
Sockenråd. Styrelsen vill gärna in-
formera om vad som är på gång.

Sockenrådets styrelse
Vid årsmötet den 14 mars valdes följande 
styrelse, som därefter har konstituerat sig: 

Ordf. Sölve Hjalmarsson

v. ordf. Johanna Arvidsson Sjögren

sekr. Olle Henriksson

v. sekr. Ethel Svensson

kassör Conny Fransson

ledamöterna:

Lennart Bergh

Dan Bondesson

Ronny Bulang

Ingvar Gustavsson

Fredrik Johansson 

Johan Larsson. 

De två sistnämnda är nya i styrelsen. 

Tack till Melsene Laux och Annica Karls-
son som medverkat i föregående styrelse!

Fototävlingen
Inlämningstiden för bilder gick ut den 
30/4. Tack för alla fina bidrag! Styrelsen 
hoppas kunna göra ett collage med bilder 
från bygden och trycka som vykort.

Landsbygdsutveckling
Den 19 maj blir det stormöte i Bygdegår-
den där alla får komma med sina tankar 
om framtiden i Långasjö. 

Se särskild artikel och annons!

Landshövdingen kommer 
till Nationaldagen

Vår landshövding, Sven Lindgren, inleder 
nationaldagsfirandet med tal till folket 
i Långasjö. Nya svenska medborgare 

välkomnas. Därefter blir det traditionellt 
marknadsmingel, sång och musik på 
kyrkbacken. 

Det stora lotteriet till förmån för Träsko-
postens utgivning avslutas med dragning 
och vinstutdelning. Tack till alla som 
bidragit med konst, hantverk och andra 
fina vinster!  

I Sockenstugan blir det föredrag och 
film om Axel och Elisabeth Bergstrand 
Poulsen. 

Dagen avslutas vid sjöverandan med 
Lindås musikkår, tal av Ulla Sköldh Jons-
son, kaffe och tårta. 

Därefter blir det gudstjänst i kyrkan.

Sölve Hjalmarsson
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Hembygdsstugan i Långasjö

Våren är på väg och snart även sommaren som vi natur-
ligtvis har väntat på.   

Som vanligt tänker vi öppna Hembygdsstugan måndagen 
efter midsommar, den 28 juni och stänga söndagen den 
29 augusti.

Vi har öppet varje dag mellan klockan 15.00 och 20.00. 

Det är med förväntan vi ser fram emot att få träffa alla 
trevliga medarbetare och inte minst att få återse alla gäster. 
Vi hoppas också på både nya medarbetare och nya gäster. 

VÄLKOMNA 

önskar
Gun-Britt tel 500 40, Ingegärd tel 503 45 och 

Anne-Marie tel 230 39

Öppet 29 maj – 29 aug

Alla dagar 9.30 – 18.00

Bokningar Eva Garami
Tel 0471-503 10

Klasatorpet
2010

Välkommen!

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Midsommar 
firas på Klasatorpet 

den 25 juni, kl. 14.00

Långasjö Skytteförening

Duktiga pristagare från Långasjö Skytteförenings luftgevärs-
avslutning söndagen den 25/4 på skjutbanan i Allgunås i 
mycket fint vårväder. Prisutdelning på föreningsmästerskap 
och säsongens veckotävlingar. 

Luftgevärsskyttet börjar i mitten på september igen.

 

Långasjö skf
Paulina
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Printfabriken i Karlskrona 
– Träskopostens tryckeri
Hela Träskopostens redaktion åkte till Karlskrona en dag 
i mars för att se hur det går till på ett modernt tryckeri. 
Printfabriken har nya lokaler sedan tre år tillbaka och det 
är ljust, luftigt och modernt. 
Ursprunget till Printfabriken finns i Emmaboda och Åkes-
sons Tryckeri. Det är Stefan Åkesson, fd Långasjöbo, som 
är ägare av Printfabriken och hans pappa Sigurd Åkesson 
jobbar där som inköpare.

VD Peter Dalback visar oss runt och berättar om alla ma-
skiner som behövs för att trycka affischer, broschyrer, reklam, 
tidningar, boksidor, instruktionsböcker, informationsfoldrar, 
vykort, visitkort med mera.

Den viktigaste är tryckpressen. Stor som en val tronar den 
ensam i en egen lokal på tryckeriet och trycksakerna svischar 
förbi där inne i rullarna i ett oändligt flöde. 

– Maxkapaciteten ligger på 18 000 ex per timme, berättar Peter.

I nästa avdelning finns ett flertal maskiner för efterbearbetning 
av trycksakerna och en del specialmaskiner som den digitala 
tryckpressen som inte behöver någon tryckplåt. Den lämpar 
sig för mindre upplagor av exempelvis visitkort, vykort och 
broschyrer.

Tryckeriet har 21 anställda, de kör 4-skift dygnet runt och 
även 12 timmar på lördagar och söndagar och omsätter 36-
40 miljoner kronor. Trots sina 21 anställda syns det inte till 
så många personer i produktionen, utan de flesta syns i det 
öppna kontorslandskapet där VD, projektledare, säljare, eko-
nomiansvarige, inköpare och produktionsansvarige håller till.

Där sitter Anna Åkesson som tar hand om och granskar manus 
i form av pdf-filer innan de går till tryck. De gör ingen layout 
av trycksaker utan det mesta som lämnas in är färdiggjort. Hon 
gör även ett provtryck.

När Anna tar emot Träskopostens pdf-fil från Jan-Erik ska den 
kontrolleras. Hon tittar på bilder, linjer, texter, att det inte är 
”fyrfärgssvart” och lite annat. Detta tar ca 20 minuter. Därefter 
är det en timmes jobb med att göra tryckplåtarna och sedan 
tar tryckningen ca 2 timmar. Tidningen ska torka i ett dygn 
innan den är helt klar.

– Nu är det inte så mycket granskningsjobb med Träskoposten, 
Jan-Erik har lärt sig hur jag vill ha det! skrattar Anna.

Printfabriken har både små och stora kunder och verkar 
i en konkurrensutsatt bransch. Dessutom är det en kortsiktig 
bransch, de vet sällan mer än två veckor framåt vad som ska 
tryckas. 

De har ett antal större, fasta kunder, bland annat Telenor och 
IKEA, men även mindre företag, bokklubbar och föreningar.

Träskopostens redaktion tackar Printfabriken för att vi fick 
komma och särskilt tack till Peter för att han var en så kunnig 
och trevlig guide!

Text Katarina Jonasson

Anna Åkesson                                                 Foto Jan-Erik Fransson

Kom med och forma 
framtiden!
Samtalskväll i Bygdegården 19 maj
Kommunledningen har erbjudit oss att påverka framtiden i 
Långasjö genom att arbeta fram en lokal utvecklingsplan. Ett 
informationsmöte i Sockenstugan den 9 mars samlade ett 
trettiotal personer. Vi beslöt att fortsätta med en storsamling 
i Bygdegården den 19 maj. Då är det viktigt att så många som 
möjligt möter upp, föreningar, företagare och enskilda. Sär-
skilt viktigt är det att ungdomarna är med. Det är de som är 
framtiden! Vi behöver ta vara på alla goda idéer, önskningar 
och visioner. Resultatet kommer att påverka kommunens 
översiktsplan. 

Vi får hjälp av Kenneth Nyberg från Hela Sverige ska leva. 
Han har stor erfarenhet av arbete med utvecklingsplaner och 
har jobbat i stora delar av landet. 

Hjälp till att sprida inbjudan! Uppmuntra vänner och bekanta 
att komma till denna kväll! Kommunen bjuder på fika! 

Välkomna till Bygdegården den 19 maj kl 18.00!

Sockenrådet
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Nu lyfter vi Långasjö!!

Som ett led i arbetet att skapa en attraktivare kommun ska alla nu få en 
möjlighet att vara med och direkt påverka utvecklingen och säga sitt om hur vi 
vill ha det i framtiden.

Vi ska arbeta fram en lokal utvecklingsplan för Långasjö 
socken!

En lokal utvecklingsplan kan innefatta allt som de boende anser är viktigt för 
att göra ett bra samhälle ännu bättre när det gäller livskvalitet i ett bredare 
perspektiv. Planen kommer direkt att påverka kommunens kommande 
översiktsplan. 
Vi har hjälp av en extern processledare, Kenneth Nyberg, Sandviken. 
Kenneth har stor erfarenhet av arbete med utvecklingsplaner och har jobbat i 
stora delar av landet.
Algutsboda socken har redan gjort detta!!

Så nu börjar vi jobba!

• Onsdagen den 19 maj kl 18.00 i Bygdegården, Långasjö

ALLA är hjärtligt välkomna !   Vi bjuder på fika och macka!

Missa inte detta tillfälle!!!

Välkomna!
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Långasjö Hembygdsförening Långasjö Sockenråd

i samverkan med Emmaboda kommun
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Klasatorpet

Äkta torp med mycket historia

Redan när Per Klase sökte efter en bostad åt sig och sin 
familj i slutet av 1700-talet verkar det” öppna området 
omgivet av kärräng” enligt en ägokarta från 1696 ha lockat 
till bebyggelse. Detta var kyrkans mark och i ett protokoll 
framgår att ett boningshus uppförts 1804.

Den avskedade ryttaren Klase har uppenbarligen givit namn 
åt torpet, men 1827 kallas det Klåckaremålen i husförhörs-
längden. Detta har sin förklaring i att klockaren Abraham 
Abrahamsson med familj bodde här och att det var en form 
av tjänstebostad.

1836 köpte Abraham Abrahamsson en gård i Långasjö by. Dot-
tern Beata gifte sig med Carl Abrahamsson från Sibbahult och 
de övertog gården i Långasjö 1850. Det visar sig att just dessa 
skulle bli de första långasjöemigranterna och deras fantastiska 
levnadshistoria finns att läsa i En smålandssocken emigrerar.

Det finns stora likheter med de öden som Vilhelm Moberg 
låter sina utvandrare möta i det nya landet. 

Klasatorpet kommer ju dessutom att gestalta Mobergs Kor-
pamoen mer än hundra år senare i filmen Utvandrarna.
Den egentliga torparperioden inleddes 1851 då Magnus An-
dersson och Helena Magnusdotter tillträdde det som nu och 
framgent heter Klasatorpet. 

På torpet föddes 9 barn varav tre dog i späd ålder. Vid dryga 
75 års ålder avslutade Magnus Andersson sitt slit på torpet. 
Han frågade markägaren - som fortfarande var kyrkan - om 
han kunde få hugga timmer i skogen och själv bygga en stuga 
åt sig, hustrun och en ogift dotter som hette Hilda. Det är den 
stugan som man har på vänster hand när man går vägen fram 
mot torpstugan. Den kom alltså att fungera som undantags-
stuga, fastän sådana ju inte existerar på ett torp. 

Inne i stugan finns nu ett fotografi från omkr. 1910 som visar 
fd torparen med son, sonson och sonsonson. Då var den enbart 
timrad, omålad och utan veranda!

Efter föräldrarna bodde Hilda ensam kvar i stugan till sin 
egen död 1926.

Huset hade flera hyresgäster fram till 1955 då en till synes 
utarmad återvändare efter 40 år i Amerika hänvisade hit. Man 
fann honom en dag död, dock inte utan dollar.

De sista dagsverkstorparna på Klasatorpet var Josef  Svensson 
och Matilda (f  Elofsson).  Även detta par hade 9 barn och 
pojkarna fick tidigt hjälpa till att bryta sten. Torparkontraktet 
krävde att ” å arrendelotten året om hålla minst 2 vuxna nöt-
kreatur jämte nödiga dragare” . Detta löste Josef  Svensson 
genom att tämja sina två kor. 

När äldste sonen, John Josefsson, övertog torpet 1949 gällde 
den nya lagen om kontantarrende och årsarrendet var satt till 
100 kr. Han hade häst som han dessutom kunde använda för 

skogskörslor. Han sade upp kontraktet 1953 och emigrerade 
till Finland. Jorden brukades inte längre och 1966 såldes hu-
sen till byggnadssnickare Carl-Erik Elofsson som planerade 
renovering av husen.

Dessa planer kom att i grunden ändras. Istället för att moder-
nisera kom Carl-Erik att anlitas för att återställa husen som de 
såg ut i mitten av 1800-talet.

Filmregissören Jan Troell och producenten Bengt Forslund 
hade nämligen funnit vad de sökt efter: Utvandrarfilmens 
Korpamoen. Utvandrarromanens författare Vilhelm Moberg 
var positiv och enda kommentaren var att det kunde varit lite 
stenigare. 

Sommaren och hösten 1968 ersattes det nyligen ditlagda te-
geltaket med torv, brädfodringen revs av, timret målades grått, 
järnspisen togs bort, tapeter togs ned, takbjälkar togs fram osv.

Efter detta har Klasatorpet blivit en attraktion som årligen 
besökts av tusentals turister. Hembygdsföreningen försöker nu 
utöver filminspelningsplatsen visa en torpmiljö från 1800-talet 
och har de senaste åren utökat med ett litet gårdsmuseum.

Om själva filminspelningen kan man läsa i ett särtryck av 
Träskoposten 2009.

Stig Hermansson

Torparen Magnus Andersson utanför sin undantagsstuga omkring 
1910 med sonen August, sonsonen Karl och sonsonsonen Bror

Klasatorpet
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Hästsport-  
klubben            
informerar
Nu är det äntligen ljusare och ingen snö vilket underlät-
tar när man vill rida ute i terrängen. Tävlingssäsongen 
har också börjat för några av ridklubbens medlemmar. 

Vi har också börjat arbeta för att kunna installera hiss från 
nedre våningen upp till kafeterian. Ansökan om bidrag har 
skickats ut till olika tänkbara sponsorer. Delar av ytterområdet 
skall färdigställas nu i vår. Bland annat kommer det att bli en 
rundpadock med staket mellan den befintliga uteridbanan 
och ridhuset. 

Äntligen har hästsportklubben fått en ungdomssektion, mer 
information om den kommer senare. 

Vi har även haft en föreläsning om Ryttarens sits av Birthe 
Vogelius. Birthe är leg. Sjukgymnast och har specialistutbild-
ning i ortopedisk medicin. Hon har även arbetat med Nordiska 
toppryttare som Peter Markne (som för övrigt var här och hade 
clinic för något år sedan), Jan Brink och Andreas Helgstrand. 

Föreläsningen innehöll många bra råd och tips om små detaljer 
som påverkar ryttarens sits och vilka muskler ryttaren bör träna 
om t ex hästen är stelare på ena sidan. Oftast är det inte hästen 
som är problemet utan ryttaren. 

Tävlingar 
Regional dressyrtävling kommer att vara den 12 juni. Regional 
betyder att det är lite duktigare ryttare som tävlar. Denna dag 
är kafeterian öppen och alla är välkomna för att köpa fika och 
titta på tävlingsekipagen. 

Vi kommer även att anordna en kombinationstävling i höst. 
Kombinationstävling betyder att varje ekipage tävlar i hoppning 
och dressyr. Denna tävling pågår i två dagar. Lördagen den 5 
juni anordnas det en klubbhoppning i ridhuset. 

Träningar 
Vi har hoppträningar för Katarina Torstensson och dressyrträ-
ningar för Ingrid Eriksson. Vill du vara med på hoppträning 
kontakta Agneta 0471-310 80 eller dressyträning kontakta 
Jeanette på telefon 0471-50307. 

Vill du vara med på islandshästträning på torsdagar för Hanna 
Eriksson kan du kontakta Hanna. Nu har även Westernlek-
tionerna börjat. Vill du vara med på dem så kan du kontakta 
Lillemo Antonsson. 

Datum ni bör komma ihåg är 5 juni (klubbhoppning) och 12 
juni Regional Dressyrtävling då kafeterian är öppen även för 
de som inte rider. 

Susanne Gustafsson

Dans i Bygget 5 juni 
Vi börjar kl. 19.00 med att äta sommarbuffé 

Alla nattvakter och 
medåkande inbjuds att 
delta gratis på detta 

evenemang. Anmälan för 
nattvakter till  

Mats Gunnarsson  
tel. 504 57 Backlights 

från Linneryd 
spelar till dansen 

Kaffe och kaka i pausen 
Entré 200:- 

Anmälan till:   Berit 0471-504 00 
Lillemo 070 – 626 84 68  Håkan 0471-503 70 (kväll) 

senast den 30 maj 
Välkomna! 

Bygdegårdsföreningen   Nattvakten 

 

Backlights 
från Linneryd 

spelar till dansen 
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Det mystiska huset på 
Maglemosevej – en utställ-
ning om Elisabet och Axel 
Bergstrand-Poulsen

I samband med nationaldagsfirandet 6 juni i Långasjö, 
får vi besök av en dansk Bergstrand-Poulsen utställning. 
Elisabet Bergstrand växte upp i Långasjö, gifte sig med 
den danske bildhuggaren Axel Poulsen och levde och 
verkade sedan som konstnär och författare i Köpenhamn. 

Den danska journalisten Margaret Ward har studerat makarna 
Poulsens liv och verk och sammanställt en utställning, som 
hon kallar: ”Det mystiska huset på Maglemosevej”. Huset som 
åsyftas är Elisabets och Axels hem i Köpenhamn - även kallat 
”Klostret”. Materialet är utarbetat i samarbete med Elisabets 
och Axels son och svärdotter, Ivar och Dodo Bergstrand-
Poulsen, samt Gentofte Lokalhistoriska Arkiv. Den 6 juni 
har vi glädjen att hälsa både Margaret och hennes utställning 
välkomna till Långasjö! Utställningen äger rum i Bergstrands-
salen i Sockenstugan, där ett stort antal av konstnärinnans verk 
redan pryder väggarna. Utställningen pågår kl 12:30-15:30.

Vi kan också hälsa den solbrände skurebobonden, Johan 
Magnus, välkommen – ja, inte livs levande, men väl i form av 
en oljemålning av Elisabets hand. Johan Magnus är en myt-
omspunnen gestalt i bygden och finns förevigad med sitt lilla 
saftglas i handen. 

I samband med utställningen visas också en DVD med ett TV-

program om Elisabet, kallat ”Himmelsk och jordisk lovsång i 
Långasjö”, inspelat 1987.

Utställningen kommer, efter 6 juni, att flyttas till biblioteket i 
Emmaboda och finnas där under två veckor. I samband med 
utställningen presenteras en enkel folder med beskrivning av 
bygdens kulturpersonligheter, Elisabet Bergstrand-Poulsen 
och Gertrud Lilja. 

Välkommen att besöka utställningen, där du kan se Elisabeths 
konst och ”Det mystiska huset på Maglemosevej”, möta jour-
nalisten Margaret Ward - och så Johan Magnus från Skurebo, 
förstås!

Annika Hjalmarsson/Melsene Laux

Väggmålning från makarna Poulsens hem i Köpenhamn. Målningen 
föreställer Elisabet med sönerna Hans och Ivar och är utförd av Axel 
Poulsen

Dags för Kulturskolans

EElleevvkkoonnsseerrtteerr 22001100

Måndag den 17 maj kl.19.00   
i Långasjö gymnastiksal

Årskurs 5 säljer fika till sin 
skolresa efter konserten

Alla är varmt välkomna!

Musik & Kulturskolornas dag firas
lördag den 29 maj kl 12.30 
Varmt välkomna till Bökön!

Hembygdsföreningen 
förmedlar en uppmaning 
till inventering:

Släktgårdar
Jordbrukareungdomens förbund, JUF fortsätter i samarbete 
med Sveriges Hembygdsförbund och släktforskarorganisatio-
ner inventeringen av Sveriges släktgårdar.

Med släktgård menas en jordbruksfastighet som varit i samma 
släkts ägo eller arrendebruk i minst 200 år. Som släkt räknas 
tom. syssling.

JUF kommer att tilldela innehavare av släktgård ett släktgårds-
diplom.

Sänd in ägarelängd med släktförhållanden, styrkt av funktionär 
i Hembygdsföreningen, till JUF.

Se vidare: www.juf.se/komande.htm eller www.hembygd.se.

Stig Hermansson



Träskoposten nr 2  201014

Välkomna till den 78:e sä-
songen med Långasjö GoIF

Fotbollsvänner! Våren är här och med den en ny fotbollssäsong. 
Vårt samarbete med Lindås BK fungerar fortsatt bra och vi 
klarade ju kontraktet i division 5 förra säsongen. 

Vi hälsar därför alla våra trogna supporters välkomna till att 
följa vårt fotbollsäventyr även denna säsong. I år får vi möta 
fortsatt tufft motstånd men tillsammans ska vi heja fram kil-
larna så att de klarar av sin uppgift även i år. 

Vi drar igång vår första match på idrottsplatsen den 2 maj och 
vi håller på med olika typer av seriematcher intill avslutningen 
den 19 september. 

Låt oss hoppas att det dröjer till september för nu längtar vi 
väl alla efter en riktigt fin sommar efter den långa vintern. Man 
får ta fram en gammal fotbollsklyscha: 

”Vi får ta en match i taget”

Vårt samarbete med kommunklubbarna fortsätter även i år på 
ungdomssidan. Här har vi spelat under de senaste åren under 
namnet ELL. 

Nu har vi beslutat att byta namn till Emmaboda komb inför 
denna säsong. Vi tycker namnet speglar bättre vårt samarbete 
med övriga lag i kommunen. För oss är det viktigt att de 
ungdomar som går i skolan tillsammans också kan spela boll 
tillsammans.

Låt mig till sist också få välkomna vår publik till Långasjö 
Idrottsplats. Utan er ingen fotbollsstämning. Inga cyklar som 
stannar till i gruset utanför klubbhuset. Ingen försäljning av 
Bullens och kaffe. Inga diskussioner om tveksamma domslut. 
Ingen glädje när det avgörande målet görs två minuter in på 
stopptid. 

Ni är föreningens DNA och tillsammans skapar vi historia. 

Sven-Erik Karlsson, ordförande

Följ våra ungdomslag 

på nätet

F96/ 97 www.laget.se/EMMABODAIS_F96_F97

P95 www.laget.se/EISP95

P96 www.laget.se/P14/start.html

P97 www.laget.se/EMMABODAISP97

F00 www.laget.se/EISF00

P98 www.laget.se/Emmabodakomb_P98

P99-00 www.smalandsfotbollen.se, laget heter P 99 sö röd

PF02-03 Deltar inte i seriespel. 

Poolspel på Långasjö IP söndagen den 19 september 15-19.

A-laget
Datum Tid Motståndare Spelplats

17 april 15.00 Konga SK Lindåsvallen

27 april 19.00 Furuby IF Borta

3 maj 19.00 Delary/Pjätteryd Långasjö IP

8 maj 15.00 IFK Grimslöv Borta

12 maj 19.00 Eneryda IF Lindåsvallen

17 maj 19.00 Hovshaga AIF Borta

21 maj 19.00 Åryds IK Borta

28 maj 19.00 Vissefjärda GoIF Lindåsvallen

6 juni 15.00 Horda AIK Borta

11 juni 19.00 Ingelstad IK Långasjö IP

21 juni 19.00 Liatorps IF Borta

28 juni 19.00 Konga SK Borta

2 juli 19.00 Furuby IF Lindåsvallen

6 juli 19.00 Delary/Pjätteryd Borta

9 augusti 19.00 IFK Grimslöv Långasjö IP

13 augusti 19.00 Eneryda IF Borta

21 augusti 15.00 Hovshaga AIF Lindåsvallen

28 augusti 13.00 Åryds IK Långasjö IP

6 september 18.00 Vissefjärda GoIF Borta

12 september 17.00 Horda AIK Långasjö IP

18 september 15.00 Ingelstad IK Borta

25 september 15.00 Liatorps IF Lindåsvallen

8

Lindås BK / Långsjö GoIF 

B-laget
Datum Tid Motståndare Spelplats

2 maj 17.00 Norra Tångs BK Långasjö IP

9 maj 17.00 Örsjö IF Borta

16 maj 17.00 Gullabo/Gullaboås Borta

23 maj 17.00 Vissefjärda GoIF Borta

30 maj 17.00 Söderåkra AIK Borta

13 juni 17.00 Johansfors IF Lindåsvallen

20 juni 17.00 Norra Tångs BK Borta

8 augusti 17.00 Örsjö IF Lindåsvallen

16 augusti 19.00 Gullabo/Gullaboås Långasjö IP

22 augusti 17.00 Vissefjärda GoIF Långasjö IP

29 augusti 17.00 Söderåkra AIK Lindåsvallen

5 september 17.00 Kosta IF Långasjö IP

8 september 18.00 Johansfors IF Borta

9

Lindås BK / Långsjö GoIF

Besök vår hemsida: www.lindaslangasjo.se
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Badplatser i Långasjö 
Socken
På varma sommardagar när solen står högt, kan det kän-
nas skönt att ta ett svalkande dopp i någon av våra sjöar. Vi 
kan rekommendera tre fina badplatser i Långasjö Socken.

Långasjöns badplats ligger centralt mitt i Långasjö vid 
kyrkan. 

Här finns badbryggor, flotte, roddbåt, en omklädningshytt, 
sittbänkar, grillplatser, gungor och volleybollplan.

Badbrygga ut från stranden och en flotte en bit ut.

Fiskekort säljs på vandrarhemmet och banken.

Badplatsen sköts ideellt av Långasjö Sockens naturvårdsför-
ening.

Skepens badplats ligger vid vägen mot Eringsboda strax 
innan Piggsmåla. 

Det är en lugn familjebadplats med liten sandstrand. Vattnet 
djupnar snabbt.

Här finns brygga, omklädningshytt, grillplats, sittbänkar och 
utedass.

Gungor finns för barnen.

Fiskekort säljs av familjen Bennsäter i Piggsmåla.

Telefon till Siv o Berne Bennsäter: 0477-630 52.

Sköts ideellt av Skepens fiskevårdsförening.

Långasjöns badplats                                         Foto Jan-Erik Fransson

Häljanäs badplats                             Foto Berit Elofsson

Häljanäs badplats och camping vid sjön Flaken. Drivs av 
Emmaboda kommun.

Här finns stor en omklädningbyggnad med varmvattendushar 
och toaletter.

Sittbänkar, grillplats och gungor.

Badbrygga ut från stranden och en flotte en bit ut.

Vattnet är rent och fint. 

Campingen är öppen ca mellan: 20/5 och 15/9, det finns ca 
12 platser utan el.

För att köpa fiskekort till sjön Flaken, kontakta: Johan Gus-
tavsson 0477-630 48 

Eva Garami

Skepens badplats                                                  Foto Ethel Svensson



Träskoposten nr 2  201016

Tips för naturintresserade
Långasjö socken är en naturskön bygd med slingrande 
grusvägar, sjöar och våtmarker, slåttermarker, odlade 
marker, granskog och lövdungar.
Ett perfekt sätt att lära känna naturen här är att ge sig ut 
på cykel på alla små grusvägar och hitta sina egna smul-
tronställen. Det kan vara en skogsglänta, en slåtteräng 
eller en egen vik vid någon sjö. När du ändå är ute kan 
du titta efter fåglar, växter och vilda djur. Ta gärna med 
en flora och en fågelbok och glöm inte plocka smultron 
vid vägkanterna, skogshallon vid stenmurarna och blåbär 
vid skogsvägarna. Bättre färdkost finns inte!

Ängsmarker och blommor
Under åren 2002-2004 inventerades ängs – och betesmarker 
i hela Sverige av landets länsstyrelser. Det var en uppföljning 
av Ängs – och hagmarksinventeringen från slutet av 80-talet. 
Inventeringen fungerar som ett kunskapsunderlag om landets 
mest värdefulla naturbetesmarker och slåtterängar. Alltihop 
finns dokumenterat i databasen TUVA på Jordbruksverkets 
hemsida.

I Långasjö socken inventerades 60 marker på naturvärden och 
kulturlämningar. 

Här följer en kort beskrivning av de mest intressanta ängs- och 
betesmarkerna som har mycket höga bevarandevärden:

Strängsmåla Vid gården högst upp på backen i Strängsmåla, 
vägen mot Häljanäs finns det mycket artrika betesmarker. Det 
är ett 6 ha stort område bakom ladugården (söderut) där man 
kan hitta alla de ”tyngre” arterna som indikerar hävdad mark: 
backnejlika, blåsuga, bockrot, granspira, darrgräs, gullviva, 
gulmåra, gökblomster, hirsstarr, jungfru marie nycklar, jungfru-
lin, kattfot, prästkrage, slåttergubbe, solvända, sommarfibbla, 
stagg och ärenpris. 

Tänk bara på att det kan finnas betande djur på området, så 
stäng alltid grindar efter dig!

Ägare är Kent Alexandersson, Strängsmåla

Hamburg Norr om Harebo ligger den vackra gården Ham-
burg vid Löftens västra sida. På båda sidor om gårdsbebyggel-
sen finns ca 3 hektar skyddsvärda betesmarker och slåtterängar. 
Miljön är mycket naturskön med gårdsbyggnader, trägärdsgår-
dar och ängslada. Här hittar man arter som blåsuga, bockrot, 
gulmåra, jungfrulin, prästkrage, slåttergubbe, solvända, som-
marfibbla, stagg och ärenpris. Du är välkommen att ströva 
här på egen hand.

Ägare Erling Karlsson, Sibbahult

Strängsmåla Nere vid asfaltsvägen, precis vid avtagsvägen 
mot Strängsmåla by ligger ett gult reveterat hus med intres-
santa marker bakom gårdsbildningen. Området är ca 4 hektar 
stort och sträcker sig i riktning mot Långasjöns sydspets. Här 
finns många odlingsrösen och på hagmarkerna och fuktäng-
arna växer blåsuga, bockrot, brudborste, hundkex, jungfrulin, 
solvända, sommarfibbla, och örnbräken. Här betar inga djur 
längre och markerna kan ev. vara något igenväxta. Ägare Tage 
Vilhelmsson

Hultet Mitt i skogen vid en mindre grusväg mellan Bennsäters 
sågverk och Lida by ligger det pittoreska stället Hultet. Det 
skyddsvärda området på 0,5 hektar finns innanför elstängslet 
som omgärdar husen. Här inne sköts slåtterängen som förr och 
du kan hitta backnejlika, blåsuga, darrgräs, gullviva, jungfrulin, 
prästkrage, skallerarter, solvända, sommarfibbla, veketåg och 
ärenpris. Odlingsrösen och trägärdsgårdar gör det hela till en 
vacker natur- och kulturmiljö. Hultet är inte bebott och var 
noga med att stänga stängsel-grinden efter dig (annars hittar 
vildsvinen in). Vill du veta mer om Hultets historia kan du 
kontakta ägaren Arnold Alfredsson i Lida by.

Sibbahult I Sibbahult kan du hitta mycket artrika betes- och 
ängsmarker. Det är inte lätt att förklara dess läge, men om du 
tar vägen från Långasjö mot Sibbahult så vid första husgrup-
peringen börjar det på vänster sida om vägen. Området på 11 
hektar sträcker sig sedan nordväst och går bakom åkermarken 
på den sidan av vägen. En tarm av området följer ledningsgatan 
västerut. Förutom hamlade träd finns här odlingsrösen och 
stentippar och en mängd skyddsvärda arter: blåsuga, hirsstarr, 
hundkex, jungfru marie nycklar, jungfrulin, nattviol, prästkrage, 
slåttergubbe, stagg, ängsfryle, ärenpris och örnbräken. Ägare 
är Erling Karlsson, Sibbahult.

På alla ställen som beskrivs här (utom ett) hävdas markerna 

Junfrulin

Slåttergubbe
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enligt skötselplan. Detta för att kunna bevara de hotade ängs- 
och betesmarksväxterna som har hittats. 

Du är välkommen att besöka markerna, men visa alltid hänsyn 
mot djur och natur!

För dig som vill veta mer, gå in på sidan www.lansstyrelsen.se/
kalmar/amnen/natur/projekt/ang_och_bete.htm 

Fåglar att spana efter
Gladan är en rovfågel med kluven stjärt och rödbrun fjäder-
dräkt. Fram till 50-talet var gladorna vanliga i både Småland, 
Skåne och Sörmland, men sedan minskade hela stammen 
kraftigt. I början av 70-talet hade de försvunnit härifrån Små-
land och kvar fanns bara ett tiotal exemplar i Skåne. Därför är 
det extra roligt att de åter börjat synas här i trakterna i enstaka 
exemplar. Det är en vacker fågel som seglar fram så graciöst 
över åkrar och skogsmarker på jakt efter mat.

Tranan är en annan fågel som har ökat. I Långasjö socken 
häckar den på många ställen, exempelvis i Långasjön, Harebo-
sjön, Enkonerydsjön samt i flera andra sjöar och våtmarker. Det 
är lite speciellt på vårarna när de hörs trumpeta över nejden.

Sångsvan Från att ha varit en Norrlandshäckare stannar den 
nuförtiden till i vår region för att häcka. Man kan se den i 
sänkta sjöar som Långasjön, Harebosjön och Enkonerydsjön. 
Tips! Sångsvanar har gul näbb och när den trumpetar är lätet 
inte helt olikt tranans!

Rördrom Denna skygga fågel gömmer sig gärna i vassen vid 
sjökanten och har ett läte som låter som när man blåser i en 
flaska. Här har den hörts både vid Långasjön och vid Hare-
bosjön men du lär knappast få se den.

Vid Långasjön mitt i samhället ligger ett lättillgängligt fågel-
torn vid gångstigen runt sjön.

Långasjös egen fågelexpert Torgny Berntsson ger tips om vad 
du kan få se.

”Sedan man börjat inventera fågellivet i och omkring Långa-
sjön, har en hel del hänt. Vissa arter har försvunnit och andra 
har kommit till – ibland bara som tillfälliga gäster. Särskilt den 
södra försumpade delen av sjön hyser en stor mängd sjöfågel. 
Här etablerade sig tidigt skrattmåsen och en koloni växte till 
över 100 par. I skrattmåsens närhet trivs svarthakedoppingen, 

som mest har uppgått till 4 par. I dagsläget finns ingen svart-
hakedopping kvar. I sjöns södra del trivs också trana och 
sångsvan. Vid restaurering av norra delen etablerade sig nya 
arter som tofsvipa, rödbena, skogssnäppa och drillsnäppa. 

Från fågeltornet har man god överblick över de båda sjöhalv-
orna. Härifrån kan man studera häger, trana, sångsvan, grågås, 
kanadagås, knipa, kricka, sothöna, skäggdopping, tofsvipa och 
gräsand.

Några mindre vanliga arter som finns i anslutning till sjön är 
lärkfalk, brun kärrhök, vattenrall, storskarv och mindre hack-
spett. Har man tur kan man höra tillfälligt besökande rördrom 
och småfläckig sumphöna. Kvällar och nätter kan man höra 
enkelbeckasinens brummande och envisa tickande, liksom 
kattugglans ho hooo. Andra nattaktiva fåglar är buskskvätta 
och rörsångare. Ett par rariteter, som vid enstaka tillfällen 
besökt sjön, är svart stork, purpurhäger, glada och mindre 
flugsnappare.

Störst chans att se och höra många arter har man på tidiga 
morgnar vid lugn väderlek. En tubkikare finns till utlåning i 
vandrarhemmet”.

Grodor
En trevlig vårsyssla är att i skymningen ge sig ut till närmsta 
damm eller någon grund sjövik och lyssna på grodorna och 
paddornas ivriga kväkande. Garanterat en upplevelse!

Uttern är tillbaka!
Utterspårare Peter Frederiksen i Mundekulla skriver nedan 

Glada

Rödrom

Lekande grodor
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om uttern och resultatet från vinterns expeditioner. Spåren är 
naturligtvis lättast att se i snön, men det kan vara spännande 
att ge sig ut på utterspårning på sommaren också. 

Peter ger tips om platser där uttern observerats

”Smålands landskapsdjur uttern var ganska vanligt före-
kommande fram till mitten av 1900-talet, men sedan minskade 
den kraftigt. Forskare tror att den största orsaken till minsk-
ningen var miljögifter i vattendragen. I Emmaboda kommun 
och Långasjö socken fanns det fortfarande enstaka uttrar kvar 
fram till början av 1990-talet varpå den troligen försvann helt 
från våra trakter.

Sedan ett par år tillbaka har det dock börjat dyka upp tecken 
på att uttern är tillbaka. Uttern markerar gärna sin närvara med 
doftande spillning på en sten eller under en bro vid ett vatten-
drag, en signal till andra uttrar som råkar passera. Spårstämplar 
kan vara svåra att få se på marken eftersom uttern har simhud 
mellan klorna och endast avsätter otydliga spår.

Den snörika vintern gav dock helt nya förutsättningar för 
utterspårning! Under början av 2010 registrerades spår av 
utter på en mängd olika ställen i kommunen. Det gäller såväl 
Lyckebyåns som Bjurbäckens vattensystem samt Löften-
Harebosjön. En utter har till och med sprungit längs med den 
islagda ER-sjön mitt i centrala Emmaboda. Uttern gillar att 
glida på snön och då uppstår de karakteristiska så kallade ”ut-
terkanor”. Flera utterkanor har setts i Lindås där Bjurbäcken 
och Lyckebyån möts.

Däremot finns det inga rapporter om att någon har sett uttern. 
Uttern är huvudsakligen nattaktiv och är mycket svår att få syn 
på. Den är en bra simmare och lever mest av fisk. Men den tar 
gärna en kräfta eller en mussla om tillfälle ges. Ungarna föds 
i gryt nära vatten under den tidiga våren.”

Artikeln sammanställd av Katarina Jonasson.

Tack till Jerry Svensson på Länsstyrelsen i Kalmar för framta-
gande av skyddsvärda naturområden i Långasjö.

Tack till Staffan Jonasson och Torgny Berntsson för fågeltipsen.

Tack också till Peter Frederiksen för tipset om uttrarna.

Företag i bygden

Långasjö vandrarhem – 
en pärla i utvandrarland
Det är något speciellt med vandrarhemmet i Långasjö. 
En röd stallänga som vittnar om ett folks månande om 
sin hembygd, sitt kulturarv, men även om nytänkande. 
Idag finns här ett modernt och populärt vandrarhem 
som har 42 år på nacken och som med sitt läge är en 
perfekt utgångspunkt för utflykter i utvandrarbygd och 
till Glasriket

I Långasjö har folket aldrig varit rädda för att ta sig an 
projekt, att hjälpas åt för att lyckas och vandrarhemmet är 
ett sådant projekt. 1967 skulle den lilla slingrande grusvägen 
genom Långasjö samhälle breddas, rätas ut och asfalteras och 
då stod de gamla kyrkstallarna från 1847 precis i vägen. Den 
södra längan revs medan den norra längan flyttades till en ny 
plats på andra sidan av vägen. Som så mycket annat var det 
John Johanssons idé att göra om kyrkstalls-längan till ett vand-
rarhem och på så sätt locka turister till bygden. Han lyckades 
få bidrag från både AMS, Vägverket och Älmeboda kommun 
(som Långasjö då tillhörde) till projektet och hembygdsför-
eningens medlemmar lade ner hundratals dagsverken innan 
vandrarhemmet var ombyggt och klart. Det anslöts till Svenska 
Turistföreningen och var ett toppmodernt vandrarhem för sin 
tid med fyrbäddsrum med toalett i direktanslutning istället för 
sovsalar som var vanligast på den tiden.

Invigningen av det nya vandrarhemmet i juni 1968 var en 
stor händelse i bygden. Hembygdsföreningens ordförande 
John Johansson hälsningstalade, landshövdingen i Kronobergs 
län Gunnar Helén invigningstalade, STF bjöd på lunch för 
särskilt inbjudna och prosten Jan Redin höll tal. Musikkåren 
spelade och långasjöborna deltog i festligheterna.

Landshövdingens avslutade sitt tal med de tänkvärda orden 
”Det finns ett arbete att utföra för var och en, ett ansvar att 
bära och en glädje att dela med andra” Det känns som Långa-
sjöborna i ett nötskal än idag!

Eva Garami är den perfekta vandrarhemsvärdinnan med 
sitt lugna och vänliga sätt. Hon är redan inne på sin femte 
säsong sedan hon tog över efter Sylvette och Roland Axels-
son. Det märks att hon tycker det är roligt och trivs med 
vandrarhemslivet. – Ja, det är roligt för man möter så många 
glada och positiva människor som är intresserade av bygden 
och gärna vill veta mer. 

Man behöver nog vara lite pysslig och definitivt vara beredd 
på att vara tillgänglig de flesta tider på dygnet året runt. 

– Vi har högsäsong här under sommaren, då är det mycket 
att göra, sju dagar i veckan från morgon till kväll! skrattar 
Eva. Men under vintern är det lugnare, vi tar alltid semester 
på senhösten.

Utter                                                   Foto Skånes djurpark
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Vandrarhemmet har följt med sin tid och renoverats efter 
hand. Den gamla receptionen är omgjord till ett serverings-
kök till frukostserveringen. – Nytt för i år att frukosten som 
serveras är ekologisk, säger Eva. Allrum/kök/matsalsdelen 
har öppen planlösning och är hemtrevligt inredd. Köket reno-
verades förra året och nya möbler köptes in till matsalsdelen. 
Det är fräscht och modernt. Från matsalen är det en utgång 
till terrassen på baksidan där man kan sitta och äta eller bara 
njuta av ekbacken och så här års en bedårande vitsippsmatta.

Duscharna och toaletterna som finns i anslutning till alla rum 
renoverades 2008 och rummen målades om och en del möbler 
byttes ut.

Som service finns tvättstuga, frukostservering, cykeluthyrning, 
försäljning av fiskekort, egen hantverksbutik och det är nära 
till affär och badplats.

Byggnaderna ägs av Långasjö hembygdsförening och arrende-
ras ut till Eva. Detta innebär att de står för större reparationer 
och att de samarbetar kring vissa arrangemang.

En utveckling av boendet har också skett och följer ti-
dens anda med färdiga ”paket” och temaboende. Här erbjuds 
”Romantisk weekend” i Guldgrävarstugan då det bäddas och 
pyntas extra fint och så ingår det festlig plockmat på kvällen.

- Sedan är vi fem vandrarhem i samverkan som erbjuder ett 
”upplevelsepaket” på fem dagar med helpension och över-
nattning, berättar Eva. Folk kan gå, cykla eller paddla kanot 
mellan vandrarhemmen. De behöver inte tänka på någonting, 
utan vi skickar med lunchpaket och ordnar med städning och 
middag på kvällen! Det finns även en billigare variant med lite 
mindre service. Detta har blivit en framgång med 90 sålda 
paket under 2009.

I sin strävan att skapa ett miljövänligt vandrarhem har 
de fjärrvärme, ekologisk frukost, källsortering av avfallet, 
lågenergilampor och snålspolande toaletter. – Vi siktar på att 
bli Gröna nyckeln-certifierade i år, säger Eva entusiastiskt. 
Det är en internationell miljöutmärkelse för logiverksamheter.

Vandrarhemmet har totalt 42 bäddar fördelat på både 
tvåbäddsrum, trebäddsrum och familjerum. Utöver rummen 
i själva stallängan finns det tre rum med eget kök och allrum 
i Brygghuset strax bakom och ett handikappanpassat rum i 
Guldgrävarstugan där man har eget pentry och dusch. 

Guldgrävarstugan uppfördes på platsen 1984 och har sin egen 
lite speciella historia som starkt anknyter till återvändarna från 
Amerika. Kring förra sekelskiftet emigrerade ca 1 400 långa-
sjöbor till Amerika och flera av dem återvände till hembygden 
när de hade tjänat ihop en slant. ”Guldgrävarstugan” uppfördes 
som en kopia av den stuga en återvändare byggde i guldfälten 
vid Klondyke i Alaska. Förutom vandrarhemsrummet finns 
här en utställning om återvändarnas historia och information 
om emigranterna från Långasjö.

Det är mest svenskar som kommer, men det har bott dans-
kar, tyskar, holländare, japaner och till och med några från 
Sydkorea! summerar Eva. Ibland abonneras vandrarhemmet 
när någon har kalas och inte har sovplats för alla hemma och 
ibland hyrs allrummet/matsalen ut som festlokal eller till mö-
ten. En del sällskap har det som årlig tradition att återkomma 
till vandrarhemmet. – Södra latins kammarkör kommer varje 
sommar och övar här.

Vid de många musikfestivalerna som arrangeras i närområdet 
är det alltid fullbokat på Långasjö vandrarhem. Kändisar som 
Loket, Jan Troell och Eddie Axberg har bott här. Varje år ökar 
antalet gästnätter och det måste väl bero på att vandrarhemmet 
har ett gott rykte och att mycket folk far runt i vårt vackra land 
för att upptäcka nya ställen. Ca 2 700 gästnätter har det varit 
de senaste två åren.

Vi i Långasjö har ett vandrarhem att vara stolta över, för det 
för inte bara med sig en möjlighet till övernattning i bygden, 
utan också ett bevarande av en gemensam historia.

Den som vill veta mer om vandrarhemmet kan gå in på deras 
hemsida www.sovaistall.50310.se eller ringa på tfn 0471-50310 
och mobil 0703-644 482.

Text Katarina Jonasson

Långasjö vandrarhem

Eva Garami
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Klas Fredriksson
Berättelser från en mångsysslares liv

Det är som speleman vid Klasatorpet vi är vana att se 
honom, Klas med sitt Magdeburgerspel svängande och 
de glada tonerna sprittande. I år har han precis inlett den 
28:e säsongen och missar i princip inte en turistbuss.          
– Det händer att bussbolagen ringer direkt till mig och 
vill att jag ska vara på Klasatorpet när de kommer. Men 
nu är de mest oroliga för om jag lever eller inte, skämtar 
han med glimten i ögat.

Klas är snart 88 år och har spelat dragspel sedan han var 14 
år. Då köpte han sitt första dragspel för 12:50 på avbetalning 
och fick sedan lära sig själv genom att lyssna på andra som 
spelade och pröva sig fram. Sedan dess har dragspelet varit en 
följeslagare och ett intresse. När Klas spelar på Klasatorpet blir 
det visor och danslåtar från förr och det är väldigt uppskattat 
av besökarna. Dragspelet smälter bra in i miljön och blir en 
stämningsskapare som förflyttar tankarna bakåt i tiden.

Han hinner även med en hel del gästspel på Allégården där han 
framträtt med sitt dragspel ett 30-tal gånger de senaste åren. 
– Jag spelar också på en del kalas, men det är på Klasatorpet 
jag helst vill vara, säger han.

Dragspelaren Klas känner vi till men alla kanske inte vet 
att Klas även har varit kabaréartist! Genom SLU (Sveriges 
lantbruksungdom) var de ett gäng i Långasjö som satte upp 
kabaréer. Klas spelade, sjöng och berättade historier och det var 
sketcher och olika uppträden. Sixten och Elvira, Ulla Karlsson 
och flera andra ”kändisar” från Långasjö var med i kabaréerna 
och de turnerade runt på bygdegårdar och andra samlingslo-
kaler från 1940 och framåt. Klas var med i kabarégänget ända 
tills 1959 då det sista uppträdet var på Bygget i Långasjö. Då 
kan man nog säga att de inte var några ungdomar längre, men 
däremot välkända kabaréartister. – Det har jag ont av än idag, 
skrattar Klas. En del äldre besökare på Klasatorpet känner 
igen mig och ska önska gamla låtar som de kommer ihåg att 
jag spelade då!

Naturligtvis har livet inte bara bestått av musik och uppträ-
den, det är snarare så att man undrar hur Klas hann med den 
biten under sina yrkesverksamma år.

Han föddes på Grimsgöl i arrendatorsbostaden som yngst av 
nio syskon. På en bild från 20-talet syns nästan hela syskonska-
ran i en så kallad familjevagn spänd efter hästen. När Klas var 
fem år flyttade familjen till en nyinköpt gård i Hällasjömåla. Där 
växte Klas upp med lantbrukssysslor som upptog den mesta 
lediga tiden. Fadern dog när Klas bara var nio år gammal och 
en äldre bror drev lantbruket vidare i några år innan gården 
såldes. Klas valde att stanna i Hällasjömåla, hyrde in sig i en 
undantagsstuga och tog jobb som skogshuggare och diverse 
andra lantbrukssysslor. 

Det var i denna veva han blev matare på en ångdriven tröska 
som ägdes av en tröskförening. Klas och en medarbetare åkte 
runt på många gårdar i Långasjö, Vissefjärda och Algutsboda 
socknar och tröskade åt bönderna. År 1946, efter 5 år som 
matare blev han maskinist på tröskan och höll på med detta 
fram till 1967. Då hade skördetröskan gjort sitt intåg i lant-
bruken och behovet av en ambulerande tröska fanns inte kvar. 
Tröskjobbet var ett säsongsjobb under september och oktober 
och vinterhalvåret jobbade Klas på Evald Erixons sågverk i 
Långasjö. Däremot var semester inte att tänka på i skarven 
mellan dessa två säsongsjobben, utan då körde Klas stenvagn 
ute på åkrarna och hjälpte lantbrukarna att ta upp sten ur den 
odlade jorden. – Jag har nog tagit upp 20 000 stenar under de 
tio år som jag höll på, berättar Klas.

1958 började Klas som truckförare och lastbilschaufför på Jarl 
Trä i Broakulla, där han blev fram till pensioneringen. När Klas 
gifte sig och bildade familj i början på 60-talet slog de sig ner 
i ett hus i Brunamåla. Det huset såldes förra året då hustrun 
gick bort och nu bor han i lägenhet i Långasjö.

Klas är full av historier från sitt liv och även om han påstår 
att hans minne har rostat, så kommer årtal och andra fakta 

Klas Fredriksson                                              Foto Jan-Erik Fransson

Syskonen Fredriksson i familjevagnen framför Grimsgöls herrgård 
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blixtsnabbt och utan tvekan! En historia är resan till Barcelona 
och det är en härlig historia! Klas blev som bilägare tillfrågad 
av en återvändare från Amerika om han kunde skjutsa honom 
ner till Barcelona. Hemvändaren hade fått någon ögonsjukdom 
som inte kunde opereras i Sverige, utan hade blivit hänvisad till 
en klinik i Barcelona i Spanien. Året var 1961 och Klas tackade 
ja på stört. Äventyret väntade precis om hörnet. Problemet var 
språk och kartläsning, men det löste Klas genom att anlita en 
språkkunnig 17-årig yngling vid namn Sölve Hjalmarsson (vi 
känner honom som vikarierande präst i Långasjö). De tre gav 
sig iväg i Klas PV i början av juni. 

Tänk er vägarna på den tiden, tänk er hur kunskapen om andra 
länders trafikregler var och så en resa mitt genom Europas alla 
storstäder så som Hamburg, Paris, Bryssel, ja då kan ni före-
ställa er vilket äventyr detta var! I tre veckor var de iväg och 
passerade åtta länder. De hann i tid till Barcelona-doktorn, de 
hann med sightseeing under resan, tjurfäktning, varma bad i 
Medelhavet och en massa andra upplevelser! Klas insåg direkt 

att han hade fått med sig precis rätt person som medhjälpare. – 
Jag hade tur som fick med Sölve, allt fungerade precis utmärkt 
med honom, minns Klas.

På hemfärden körde de längs Medelhavets kust och passerade 
Italien, Schweiz med flera länder. 

– Det är den bästa resa jag har upplevt! utbrister Klas med 
övertygelse.

Vi hoppas få höra Klas berätta historier och spela dragspel i 
många år till!

OBS! Den som vill läsa mer om Klas och den ambulerande 
tröskan kan göra det i ”I Dackebygd” årgång 1994.

Text Katarina Jonasson
Foto Klas Fredrikssons privata

Öppet hus och Munde-
kullaloppet, 30 maj
Tack till er som besökte oss vid fjolårets Öppet hus och 
Mundekullaloppet.
Nu är det dags att slå upp dörrarna igen. Vi erbjuder 
gammeldagscafé, musikunderhållning, konstutställning, 
butik, rundvisning och kvällen avslutas med en Morsdags 
buffé för dem som vill (förbokning) 

Mundekullaloppet
För andra året arrangerar vi Mundekullaloppet med möjlighet 
att springa/cykla (8km) eller gå (3 km)! Det kostar 100 kr varav 
50 kr  går till Röda korset. Förra året deltog ca 40 pers i loppet 
och ett par hundra besökte dagen som helhet och i år tänkte 
jag själv även springa, hur det nu ska gå till? 

En del gillar tävlingsmomentet, andra tycker bara det är skönt 
att komma ut i friska luften men det intressant är att alla kan 
vara med och bidra! Läs mer på www.mundekullaloppet.se 

Lasse Johansson ”Från div. 2 till Allsven-
skt guld”
Förra året berättade David Elm om sin karriär. I år medverkar 
Lasse Johansson som växte upp i Emmaboda och spelade i 
Kalmar FF i nio år. Nu spelar han för Emmaboda IS, vilket är 
ett bra tillskott i laget. Han pratar under rubriken ”Från Div. 
2 till allsvenskt Guld”. På scen finns även Mats Lindqvist, 
medproducent till Kalmar FF’s 100 års jubileums bok ”En resa 
i bilder genom 100 år” som släpps i slutet av maj. Mats visar 
bilder från Lasses karriär och de reflekterar kring historiska 
anekdoter. Lasse blåser igång loppet kl 14.30 samt är även 
prisutdelare. Vi bjudit in lokala politiker till cykelloppet fast 
för deras del går det under namnet ”Politikerloppet” då vin-
naren får 10 min på scen i samband med prisutdelningen för 
att berätta om sitt partis klimatpolitik för Emmaboda kommun. 

Välkomna!

I sommar erbjuder vi även fantastiska kvällskonserter i sam-
band med African Festival den 11 och 12 juni samt den 12 och 
13 aug under Musikfestivalen och i höst så har vi bjudit in bl.a. 
KG Hammar och Stefan Einhorn!

 Väl mött! / Peter Elmberg

Gammeldags café • Konstutställning  
Musikunderhållning • Rundvisning
Morsdagsbuffé kl 18-20 (förbokas)

Cykla, spring eller gå! För hela familjen!
50:- till Röda Korset. Starten går kl 14.30. 
Anmäl dig på www.mundekullaloppet.se 
Även lokala politiker deltar. Vinnande 
politiker berättar om partiets klimatarbete.

Lasse Johansson - 
Från Div 2 till SM-Guld!

Loppet

Gammeldags café • Konstutställning  

Öppet hus!

  30 MAJ
 kl 13-18

Välkommen till 
en familjedag 
på vackra 
Mundekulla! 
      Anne & Peter

www.mundekulla.se • 0471-504 50      
Kurs- och Retreatgård
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Långasjöprofilen

Allas vår grönsak                  
- CarleJohan
Något vi verkligen kan stoltsera med i Långasjö är 
vår blom- och grönsaksservice! Vi har den fantastiska 
möjligheten att kunna få tag på vackra blommor och 
grönsaker vilken tid som helst på dygnet. Detta tack vare 
växthuset mitt i centrala Långasjö och grönsakskrysset i 
Kallamåla strax söder om byn.

CarleJohan Sandberg är en synnerligen kunnig, aktiv och ung 
trädgårdsmästare med många järn i elden. Tillsammans med 
Patrik Olsson från Hult i Vissefjärda driver han för femte året 
aktiebolaget: Långasjö växthus. Jag får tag på CarleJohan, efter 
ganska många försök, när han står och planterar rosor. 

Samtidigt som han pratar med mig hjälper han de andra som 
jobbar för fullt inför säsongsöppningen av växthuset. Simul-
tankapacitet är nog bara förnamnet förstår jag, när CarleJohan 
berättar att han på fritiden sköter sin gård med 8 amkor och 
kalvar och ett helt gäng med tackor och lamm.

Men tillbaka till växthuset och hur det hela började. 

– Jag odlade maskrosor till mina kaniner när jag var en så där 
fem, sex år, berättar CarleJohan. 

Vilken lyx att få vara kanin hos någon med så gröna fingrar, 
tänker jag.

– Sedan gick jag över till grönsaker och försåg föräldrar och 
släktingar med morötter, potatis m.m. under några år.

När CarleJohan hunnit bli ca 14 år hade skördarna nått upp till 
sådana mängder att han även kunde sälja till andra som ville 
ha. Utanför barndomshemmet i Kallamåla ställdes ett bord 
med läckerheterna upp och CarleJohan skötte försäljningen 
och skapade sitt eget sommarjobb.

 Valet till gymnasiet var enkelt. Det blev Trädgårdsinriktning 
på naturbruksgymnasiet i Önnestad utanför Kristianstad. 

– Innan Långasjö Växthus AB startades hade jag flera olika 
småprojekt här och där. Jag jobbade bl.a. på en plantskola 
utanför Växjö och periodvis jobbade jag halvtid som kyrk-

vaktmästare här i Långasjö.

 Men nu står han alltså här och planterar rosor i sitt eget växt-
hus. Ett 2000 kvadratmeter stort glashus som redan i mars 
ger en behaglig värme åt växterna. Det mindre växthuset är 
på 1000 kvadratmeter och båda eldas med flis för att hålla alla 
vattenrör och personalutrymmen användbara även på vintern.  

– Vi beställer plantor från olika odlingar i Sverige och utom-
lands och får växterna hit när de är bara 2-3 veckor gamla. 
Sedan driver vi fram dem i växthuset tills de har vuxit sig 
försäljningsklara.  

April månad är en oerhört hektisk månad, säger CarleJohan. 
Då är det mängder av plantor att ta hand om och under maj 
är det en intensiv period med försäljningen och att försöka gå 
alla kunder till mötes och att hinna med växtligheten. Företaget 
har två personer anställda för även under resten av året finns 
det alltid mycket att sköta om och att stå i. 

 När jag frågar om trädgårdsmästaren själv kan välja en favo-
ritblomma så har CarleJohan svårt att välja.

 – Men Pioner är ändå en av mina favoriter, för de är både 
tåliga och friska, svarar han.

Det är egenskaper som även stämmer in på CarleJohan och 
hur en bra trädgårdsmästare bör vara: stresstålig och frisk!

Växthuset har öppet under vår- och sommarmånaderna med 
start första torsdagen i maj. Öppettiderna är: 10-18 på vardagar 
och 10-15 på lördagar. 

Men som det inledningsvis stod så kan man på andra tider 
köpa t.ex. tomater i ”Tomatjouren” intill växthuset. Många 
som kommer till Långasjö tycker det är exotiskt att kunna ha 
sådan service där man plockar en påse tomater och själv lägger 
pengarna man blir skyldig. 

Det är något vi ska värna om och vi önskar CarleJohan, Patrik 
och deras växtodling mitt i byn ett fortsatt lycka till!

Malin Gunnarsson

CarleJohan Sandberg

Nöjda kunder i självbetjäningen intill tomatväxthuset
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Galleri Garvaregården 
öppnar portarna för fjärde 
säsongen
Britta som förestår galleriet ser fram emot sommarens ut-
ställningar som bjuder på både konsthantverk och måleri.
– Tre utställningar är inbokade och i år startar vi först i 
juni. Då har man en chans att hinna med alla förberedelser 
både inne och utanför galleriet, konstaterar Britta.

För det är ju så att galleriet inte bara bjuder på konstupple-
velser utan även andra skönhetsupplevelser ingår. Gårdsmiljön 
kring galleriet har under flera år restaurerats och erbjuder både 
en kulturmiljö kring det gamla garveriet och vacker naturmiljö 
med dammar, lövsal, kulturväxter och grönsaksodling. Allt 
iordningställt med känsla. Här kan man strosa runt och njuta 
av stillheten eller slå sig ner i trädgårdsmöblerna med en kopp 
kaffe eller glass. Har du tur kanske du får syn på andmamman 
som förra året fostrade nio söta ungar i dammen. – Hon har 
kommit tillbaka i år och letar som bäst efter lämplig plats för 
att bygga sitt bo, berättar Britta.

I galleriet finns liksom tidigare år en liten butik där man kan 
köpa konsthantverk och vykort.

Sommarens första vernissage äger rum den 5 juni och 
bjuder på ett helt konsthantverkskollektiv från Kalmar. – Det 
är konsthantverksgruppen Noshörningen som har satt ihop 
en jubileumsutställning för att fira sina 20 år. Totalt 13 konst-
hantverkare ställer ut föremål i glas, trä, keramik, betong och 
textil. Ingrid Peterson från Emmaboda representerar bygden 
med sitt textila hantverk.

En knapp månad senare, den 3 juli ställer Birgitta Göransson 
från Sturkö i Blekinge ut målningar som skildrar det öppna och 
fria landskapet. Hon pendlar mellan ett berättande bildspråk 
och ett abstrakt måleri.

Den 3 augusti är det vernissage för Anders Gyllerfelt från 
Bergkvara. Hans målningar är på gränsen mellan det förestäl-
land och det abstrakta. Om någon känner igen det namnet så 
var han med på ”Konst runt” förra året.

Helgen den 22-23 maj klockan 13-16 smygstartar Britta 
säsongen med en loppis inne i galleriet, mest för att det ska 
hända något i ”byn”. Vem som helst får komma och sälja sina 
grejer bara det inte är nyproducerat. – Det ska vara gamla grejer, 
allt från prydnadssaker till lampor och möbler och det kostar 
inget att vara med, hälsar hon. Är ni intresserade så hör av er 
till Britta på tel. 0471-500 75

Sommarens utställningar och andra händelser:
22-23 maj Loppis

30 maj Musikafton med DIKA

5 juni-27 juni Konsthantverksgruppen Noshörningen

20 juni Kurs ”Lär dig binda gräskronor”

3 juli-1 augusti Birgitta Göransson, måleri

7 augusti-12 september Anders Gyllerfelt, måleri

Galleri Garvaregården har öppet torsdagar - söndagar klockan 
13-18 och vill ni ha mer information kan ni gå in på galleriets 
hemsida www.garvaregarden.com 

Text Katarina Jonasson
Foto Jan-Erik Fransson

Andfamilj i dammen

Galleri Garvaregården

Lär Dig binda gräskronor

Kom till
Galleri Garvaregården i Långasjö

och bind sommarens
härligaste kronor av gräs!

Söndagen den 20 juni
kl 10-16

Kursavgift: 290 kr
Lunch och eftermiddagskaffe ingår

Ta med Dig:
ett stort fång färskt vackert gräs,

gärna olika arter,
sax, klädnypor, oömma kläder

Anmälan senast 16 juni till:
Ingrid, tel 0471-105 49

eller
Britta, tel 0471-500 75

Välkommen!
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Emigrantstenen
På kyrkbacken, till vänster om gången upp till kyrkan, 
väcker en stenbumling besökarens nyfikenhet. Stenen 
är placerad mitt i en damm och den har en inskription. 

Monumentet är rest till minne av alla de långasjöbor, som räd-
dade sig själva och hela socknen från svält och elände, genom 
att emigrera till Amerika mellan åren 1850-1930. Och det var 
ingen liten skara som gav sig av! På stenen finns inristat, att 
1200 personer lämnade socknen och det var vad man kom-
mit fram till vid monumentets uppförande 1961. Senare har 
det visat sig att antalet emigranter var c:a 1400. Omkring år 
1960 var Långasjö sockens folkmängd just c:a 1200 invånare, 
varför man med viss underfundighet kunde slå fast, att en ”hel 
socken” emigrerat! 

Som bevismaterial gav socknens emigrantcirkel, år 1967, ut 
en 900 sidor tjock bok, där alla emigranter registrerats och 
många människoöden beskrivs.  Boken är en guldgruva att 
ösa ur, om man är intresserad av folklivsforskning. Titeln är 
” En smålandssocken emigrerar” och i redaktionen satt John 
Johansson, Jan Redin, Arnold Alfredsson, Sven Johnsson, 
Gunnar Carlsson, Hugo Ingelsson och Herbert Geijer. Boken 
finns på biblioteket, i Guldgrävarstugan, på Klasatorpet och i 
många hem i Långasjö.

Emigrantstenens inskription är:
TILL MINNE AV DE TOLVHUNDRA LÅNGASJÖBOR, SOM 
UNDER ÅREN 1850-1930 UTVANDRADE TILL AMERIKA

Foto Jan-Erik Fransson

Emigrantstenen avtäcktes 12 aug 1961 av professor Amandus 
Johnson, Philadelphia, då han för första gången vid 84 års 
ålder besökte hemsocknen, som han lämnade då han var 3 
år gammal.

Annika Hjalmarsson
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Långasjön, en plats för 
upplevelser
Badplatsen, en solig sommardag
Solen värmer, en ljum vind krusar vattenytan. 25 grader i luf-
ten, 20 grader i vattnet. Från badplatsen hörs röster från glada 
barns lek i vattenbrynet. Några äldre damer prövar försiktigt 
att komma ner i vattnet för en stilla simtur. På flytbryggan 
småpratar ett par tonåringar medan solen värmer och torkar. På 
gräsmattan dukar pappa upp för ett mellanmål medan mamma 
håller koll på minstingen i vattenbrynet. 

Promenadstigen, en sen kväll
Vi tar stigen ner mot sjön från kyrkparkeringen och tar till 
vänster nere vid sjön. Det är sen kväll och solen anas bara som 
en skiftning vid horisonten. Det är skönt med belysningen som 
sträcker sig runt sjön, den lyser vänligt mot oss när vi passerar 
lusthuset och fortsätter in i den grönskimrande bokskogen 
som nu på kvällen blir till ett svart tak över oss. Efter en stund 
ljusnar det igen när vi går längst sjöns södra sida. 

Fågeltornet sträcker sig mot skyn på vänster hand men det 
känns lite för mörkt att våga ge sig upp för alla trapporna så 
vi håller oss på den belysta gångvägen. En bekant dyker upp 
med sin hund och vi byter några ord innan vi går vidare. Efter 
några minuter passerar vi gångbron till hagarna vid Koppe-
kull, ett mycket uppskattat alternativ för de som vill förlänga 
promenaden. 

Vi fortsätter och kommer snart till den nyanlagda grillplatsen 
vid den lilla udden i sjön. En härlig plats med fin utsikt över 
badplats, lusthus och kyrka. Snart passerar vi fontänen ute i 
viken, rundar viken och är framme vid badplatsen igen.

Vid grillplatsen, en sommarkväll
Vi tar med korgen med det nyinköpta grillköttet, brödet och 
ölen och styr våra steg mot den lilla udden i nordvästra delen 
av sjön där det finns en fin grillplats. En kasse med ved bär vi 
också med oss och snart sprakar en munter brasa under grill-
gallret. Vi sätter oss vid sjökanten en stund för att låta brasan 
brinna ut och så att grillningen kan börja. Ett par timmar 
senare, mätta på både mat, dryck och den rogivande utsikten 
över sjön går vi hemåt i sommarnatten.

Torsdag 18.30, dags för Sjökafé
I kväll är det Sjökafé vid lusthuset nere vid sjön och vi har 
samlats tillsammans med ett sjuttiotal andra både Långasjöbor 
och utsocknes besökare för att njuta av den fina miljön och 
trevlig underhållning i all enkelhet. Efteråt blir det kaffe och 
kaka till självkostnadspris. 

En fin ide, det här med Sjökaféer som har en lång tradition 
i Långasjö. Att i all enkelhet kunna träffas under gemytliga 
former några gånger under sommaren. Det många uppskattar 
tror jag är möjligheten att träffa och hålla kontakt med andra 
bybor som man kanske inte träffar varje dag. 

Ströva i Sjögärdet
Idag har vi bestämt oss för att pröva på den nya strövstigen 
genom Sjögärdet, dvs. den fina bokskog med tillhörande 
hagmarkerna som finns sydväst om kyrkan. Här finns ingen 

anlagd gångstig utan det som leder oss på rätta vägar är diskret 
målade stolpar som dyker upp med jämna mellanrum. Stigen 
leder oss genom bokskogens grönska och sedan ut på öppnare 
marker där vi hela tiden skymtar bebyggelsen till vänster. Vi 
fortsätter och rundar ett magnifikt bokträd längst bort i hagen. 
En verklig jätte, mer än fyra meter i omkrets! 

Nu går vägen tillbaka över några mindre spångar in i boksko-
gen igen. En längre spång tar oss ut till gamla badplatsen där 
man faktiskt fortfarande kan skymta en liten vattenspegel i 
den annars igenväxta delen av gamla Långasjön. Här ute på 
udden har många långasjöbor av lite äldre modell tagit sig ett 
antal dopp under sin skoltid i Långasjö skola.

Fågeltornet, en tidig morgon
Morgonen är råkall och vi har tagit på oss extra tröja, vindtät 
jacka och mössa trots att det är i början av juni. Efter en kort 
promenad med kaffekorgen i ett stadigt grepp, fågelboken i 
fickan och kikaren runt halsen äntrar vi fågeltornet som reser 
sig imponerande över växtligheten. 

Solen har just stigit upp och morgondimmorna ligger fortfa-
rande kvar på vissa ställen. Vi njuter av stillheten och lugnet 
medan kikaren spanar av det stora våtmarksområdet åt söder 
som är tillhåll för många olika fågelarter. Snart börjar solen 
värma en aning och med hjälp av innehållet i kaffekorgen får 
vi upp värmen i frusna fingrar och tår. 

Fiske, en regnig eftermiddag
Duggregnet hänger i luften och det känns lite motigt att be-
höva lämna den sköna bilvärmen. Men å andra sidan sägs det 
ju att det är just sånt här väder som gör att fisken hugger extra 
villigt. Ut med kastspö, beteslådan, håven och regnkläderna. 
Som tur är det nära till bra fiskeplatser, träd och buskar har 
rensats undan så alla får gott om plats. Snart hörs bara plasket 
från spinnaren som landar i vattnet och det sakta vinandet då 
linan vevas in. 

Verkligen en rofylld sysselsättning efter en stressig dag, fler 
skulle pröva på detta! Plötsligt hugger det, och efter en kort 
spännande kamp landas en fin regnbåge på strandgräset. Fint 
middagen är räddad!

Dan Bard

Dan Bard underhåller vid kvällens Sjöcafé
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By i bygden - Ekeboryd      
Det är alltid spännande att färdas genom mörk granskog 
och ana att landskapet öppnar sig och blir ljusare. Så är 
det också när man närmar sig Ekeboryd. Plötsligt ljusnar 
landskapet och granskogen byts mot bok och ek och an-
dra lövträd. Mellan stammarna skymtar sjön Törn med 
sin blå vattenspegel. 

Utgård under Bergkvara
Den äldsta skriftliga dokumentationen är från 1389. Ekebodha-
rydh överlämnades då av några frälsemän som arv till ”Anund 
och Katarina”. 1498 omtalas byn Ekeboderyd som ett ”torp” 
som är samma som utgård, under det väldiga Bergkvaragodset, 
som på den tiden var ett av vårt lands största jordkomplex i 
privat ägo (ur Gård och by i Långasjö socken 1978). Under 
historiens gång dyker namn som Trolle, Oxenstierna och 
Ulfsparre upp, som ägare till utgården Ekeboryd, idel friherrar 
och stormän. Namnet Ekeboryd är en sammansättning av ek, 
bod/boplats och ryd, som betyder röjning av lövskog. 

Eken
Eken är ett dominerande trädslag i byn Ekeboryd. Den skog 
som en gång röjdes till odlingsbar mark, bestod säkert till 
största delen av ek. Senare betraktade Kronan sig som ensam 
ägare till ekskogarna, eftersom eken var ett eftertraktat virke 
till skeppsbyggnad. En hel del virke hämtades förmodligen 
från Ekeboryd, till örlogsstaden Karlskrona. Förutom ståtliga 
exemplar av gammal ek, finns en ”nyplantering” (c:a 40 år gam-
mal!) med unga ekar. Det var virkeshandlare Fredrik Karlsson, 
som så förutseende planterade ett nytt bestånd av det värdefulla 
trädslaget på sin mark alldeles intill byvägen. 

Sjön Törn
En öppen vattenspegel tillför något extra till miljön. Sjön Törn 
finns beskriven i en särskild bok, utgiven 1981 (Törn, en sjö i 
Småland). Sjön är ett par mil lång och består av två ”storsjöar” 
och ligger i både Långasjö och Vissefjärda socken. På mitten 
är sjön hopträngd till ett sund, och där ligger byn Ekeboryd. 

Naturreservat
På fastigheten Ekensberg, mitt i Ekeboryd, har man bevarat den 
gamla lövängsmiljön med dess lindrösen i ett naturreservat. På 
våren är den steniga slänten ner mot sjön översållad med först 
blåsippor, sedan liljekonvaljer. Här kan man också betrakta det 
rika sjöfågellivet från första parkett. Häger, trana, fiskgjuse, 
skäggdopping, lom, andfåglar, kanadagäss, drillsnäppor ....
listan kan göras lång. Och har man riktig tur kan man möta 
en havsörn på spaning! Är man intresserad av fiske, kan man 
lösa fiskekort och hyra båt genom vandrarhemmet i Långasjö.

Hus och tomt i anslutning till reservatet är privat och ägs av 
Gunnar Alsmark, Lund.

Gårdarna vid sjön
Idag består Ekeboryd av tre gårdar. Endast en av dem bebos 
och brukas året om, nämligen Ekeboryd 1:3+1:5. Där bor 
Thomas Alm och Sonja Jörgensen. Boningshuset är en stor 
åttaknutabyggnad från 1820. Thomas är den tionde brukaren 
i släkten (från 1728) och tog, för 35 år sedan, över efter sin 
morfar Fritz Johansson. Morfar Fritz brukade gården 1927 
– 1975.  Fritz levde på jordbruket och skogen, försörjde sin 
familj och kunde låta alla fyra barnen ”studera”. Idag sköter 
Thomas och Sonja skogen, gården och djuren mera som en 
fritidssyssla. De arbetar båda heltid för sin försörjning, Thomas 
i taxibranschen, Sonja på gruppboende. Två trevliga Berner 
Sennen-hundar vaktar huset, tre hästar och nio amkor med 
kalvar hör till gårdens djurbesättning. För tillfället samsas tre 
generationer i den vackra mangårdsbyggnaden. Dottern Mia 
bor tillfälligt hemma tillsammans med sambon Sergej och 
parets dotter Natalia, i väntan på att egna huset i Vissefjärda 
ska bli klart. Natalia, 5 mån, skiner ikapp med vårsolen. Hon 
verkar stortrivas i Ekeboryd. Men det är inte alltid en idyll på 
landet. Efter stormen Gudrun var byn utan el i 19 dygn! Med 
förvåning och tacksamhet har Thomas och Sonja välkomnat 
de nya nergrävda elledningarna. 

”Fredrik Karlssons gård”, sedd från sjön

Thomas, Natalia, Mia och Sonja med hundarna Casper (svensk cham-
pion!) och Gordon.
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Förutom sysslorna på gården, har Thomas och Sonja också en 
viss tillsyn av reservatet och ”båthamnen”, samt tillhandahåller 
fiskekort. Hundarna Casper och Gordon följer gärna med på 
inspektionsrunda, men observera: det är inte de, som bajsar 
hej vilt i reservatet, vilket de ibland orättvist blir beskyllda 
för. Det är faktiskt kanadagässen, som är så frikostiga med 
naturgödseln!

På Thomas och Sonjas gård finns också en nyrenoverad undan-
tagsstuga, byggd 1927. Den hyr de ut till tyska sommargäster, 
som gillar lugn och ro, grönska, båtturer och glasbruk. 

Alldeles invid sjön ligger Ekeboryd 1:4. Boningshuset är en s.k. 
bredbyggning från 1870. Gården ägs av Staffan och Tommy 
Karlsson och Åsa Bonell, barnbarn till Fredrik Karlsson. Bygg-
naden används som fritidshus. Byggnaderna ligger helt nära 
vattnet och utgör en vacker bild, när man närmar sig sjövägen.

Den tredje gården, Ekeboryd 1:6, ligger en bit från genom-
fartsvägen. Boningshuset är ett sexknutabygge från 1845. 
Ägare är Folke Pettersson. På en av Långasjöfilmerna finns 
dokumenterat hur Folkes far, John Pettersson, på 1940-talet 
rodde med sina kor över sundet till Bastön, för sommarbete. I 
regel gick överfarten lugnt och bra, men enligt hörsägen, gick 
en gång koekan överstyr – kanske var det bromsen, som ir-
riterade korna. John fick då rådigt kasta sig i sjön och skära av 
kornas bindslen och därmed rädda den värdefulla lasten! När 
korna sedan äntligen var på plats, blev det för kvinnorna att, 
som vanligt, ro över till ön morgon och kväll för mjölkning. 
Ja, det var andra tider, det!

Längs med vägen mellan Ekeboryd och Buemåla ligger en 
mindre fastighet, Bäckalund, huset uppfört 1890 av Johan 
August Ljung. Numera fritidshus.

Annika Hjalmarsson
Karta över reservatet 

Strands Maskiner 
                            Långasjö 
 
                                Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20 
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Två småländska vänner
Den 28/11 1928 skriver Vilhelm Moberg ett långt brev till 
författarkollegan Gertrud Lilja. Dels vill han gratulera 
henne till romanen Paulina som publicerats 1927 och dels 
vill han initiera en brevväxling. Anledningen till att han 
skriver är att han är djupt imponerad av romanen och 
tycker att Paulina är ”en av de intelligentaste kvinnor 
jag mött – jag menar nu i litteraturen”. Han tror efter att 
han läst romanen att han och Lilja kan bli vänner. Detta 
brev inleder en vänskap mellan Moberg och Lilja som 
varar i många år. 

De brev som finns bevarade sträcker sig till 1941 och det rör 
sig om ett fyrtiotal brev allt som allt. Breven finns bevarade 
dels på Lunds universitetsbibliotek, dels på Kungliga biblio-
teket i Stockholm. Brevväxlingen är bitvis sporadisk och det 
framkommer att författarna träffas med jämna mellanrum. 
Dels i Småland, där Moberg cyklar över och hälsar på Lilja i 
Långasjö, dels i Stockholm, där de under en period båda har 
bostäder. Lilja var en flitig brevskrivare och skrev till ett antal 
författare under årens lopp. Det var emellertid få hon träf-
fade. Moberg var uppenbarligen ett undantag. De träffas då 
och då och har stort utbyte av varandra.  I ett brev den 24/11 
1935 skriver Lilja som då haft Moberg på besök att ”Det var 
förfärligt vad det var roligt att prata med Er” och hon avslutar 
brevet med ”Tack för allting. Käre Vilhelm Moberg! Framför 
allt för att Ni finns.” Redan från början finner de varandra och 
efter varje träff  kommer ett entusiastiskt brev. Den 18/9 1936 
skriver Moberg som då precis cyklat över och hälsat på Lilja: 
”Och det allra roligaste var, att jag så att säga fann Dig med det 
samma. Vi behövde ju inte gå omkring och vara främmande 
och konventionella inför varandra någon enda minut.” 

”Jag kan tro att författare äro odrägliga”
I sitt första brev till Moberg från den 29/11 1928 skriver Lilja 
att hon tycker att de flesta författare är odrägliga. Detta som ett 
svar på Mobergs kritik av författare i sitt första brev till Lilja. 
Moberg menar där att ”författare däremot känner jag många, 
och de äro i regel outhärdliga att vara tillsammans med, ty 
de tala bara om vad de själva skrivit.” Både Moberg och Lilja 
verkar övertygade om att de själva tillhör undantagen! Och det 
visar sig under årens lopp att de har mycket gemensamt, från 
en slags olust med den egna rollen som just författare till en 
stark känsla för hembygden. Ingen av dem känner sig hemma 
i de litterära salongerna i Stockholm, men samtidigt kan de 
ibland känna sig främmande i sin hembygd också. Det är inte 
alltid lätt att vara profet i sin egen hemstad.

”Jag smickrar sällan… och aldrig mina 
vänner”
I breven mellan författarkollegerna finns inte bara en stark 
och innerlig vänskap och en gemensam misstro gentemot en 
för dem främmande litterär värld. Här finns också en hel del 
kritik, både positiv och negativ och de kan vara rätt burdusa 
mot varandra ibland. Så kan Lilja, till exempel, i ett brev från 

den 17/11 1935 fråga Moberg ”Är Ni den redlige och renhå-
rige, som inte skulle kunna ta ett steg i en baktrappa, eller är 
ni strebern?” vilket fick Moberg att syrligt undra i svarsbrevet 
från den 22/11 ”Kärnfrågan är ju egentligen den, om Ni anser 
mitt arbete överhuvudtaget vara berättigat till någon framgång.” 
De ifrågasätter inte bara varandras texter, utan kan även ställa 
varandra till svars för livsval de gjort. Lilja ifrågasätter först 
Mobergs gårdsköp, vilket får honom att försvara sig och för-
klara varför han känt det nödvändigt att också få vara bonde 
och inte endast författare. Och Lilja ber om ursäkt. Den 7/6 
1938 skriver hon ”Jag tillstår nämligen, att jag inte varit fri från 
misstanken att det låg ett stänk av kotteri i din gårdhandel [--
-] Jag tänkte: berömd författarbonde är ju en klädsam pose. 
Förlåt mig!.” Uppenbarligen kände de båda att de kunde vara 
ärliga mot varandra.

De sista breven som finns bevarade mellan Lilja och Moberg 
är från 1941. Varför brevväxlingen ebbade ut vet jag inte. En 
anledning kan vara att de båda blev alltmer produktiva under 
1940talet och fick skära ner på sin brevväxling. En annan är 
att deras privatliv kom att förändras. 1939 gifter sig Lilja och 
flyttar med sin man till Stockholm. 

Redan från början finns det hos författarkollegerna en tydlig 
intention, en önskan om att ha en ”fri” brevväxling. Moberg 
skriver den 4/11 1936 att ”Du skriver, när Du har lust, annars 
struntar Du i det. Precis som jag tänkt göra beträffande Dig!” 
Kanske var det bara så att livet förändrades för dem båda och 
att de inte längre hade samma behov av varandra. Under dryga 
tio år gav i alla fall brevväxlingen båda ett mervärde och jag vill 
avsluta med Liljas ord till Moberg från ett brev den 5/6 1939. 
”Du är faktiskt den enda författare jag bryr mig om, och gud 
vet om jag skulle bry mig om dig heller om du inte vore den 
människa du är, äkta och rejäl.”

Nedkortad version av artikeln: ”Vi är ju smålänningar, inte 
bara inför Vår Herre, utan i realiteten” – Brevväxlingen mellan 
Vilhelm Moberg och Gertrud Lilja ur Speglingar av Småland, 
red. Inger Littberger Caisou-Rosseau, Maria Nilson och Carina 
Sjöholm, Isabergs Förlag 2009.

Maria Nilson

Gertrud Lilja
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Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95

Fattigstugan
Intill idrottsplatsen i Långasjö ligger en rödmålad stuga 
med vita knutar och vita fönsterluckor. En liten skylt vid dörr-
posten anger, att det här är socknens gamla fattighus, uppfört 
på 1860-talet. 

Den som sett filmen om Emil i Lönneberga och hans besök 
hos socknens fattighjon, kan föreställa sig hur det såg ut inn-
anför väggarna i ett fattighus på 1800-talet: smala sängar med 
halmmadrasser, överbefolkat och fattigt, gubbar och gummor 
som fick ta hand om varandra så gott det nu gick. 

I Långasjökrönikan från 1949 beskriver Elisabet Bergstrand-
Poulsen sina minnen av fattigstugan i Långasjö. Hon berättar, 
att hennes mor, Anna Bergstrand, kom i kontakt med fattig-
hjonen, när hon som nygift kom till Långasjö 1885. 

Vid hennes första besök i fattigstugan möttes hon av en 
barnfamilj med fjorton(!) barn, som huserade i ”rummet”. I 
ena sidokammaren bodde hjälphustrun Hanna, även kallad 
”Littan-La”, och en sjuk gumma. I det tredje lilla rummet var 
en sinnessjuk kvinna inlåst. Efter det tillfället skickade Anna 
Bergstrand ofta sina barn till fattigstugan med mat och Littan-
La blev familjens glada och uppskattade hjälpgumma. 

År 1912 fanns bara Littan-La kvar i det torftiga huset. 
Socknen beslöt att flytta henne till en sjuklig gubbe och riva 
fattigstugan. Då ingrep Elisabet Bergstrand och köpte huset 
för pengar hon skulle haft till en studieresa. Så fick Littan-La 
framleva sina sista år i en egen, nyrenoverad stuga med prun-
kande trädgård omkring.  

Efter Littan-Las död använde Elisabet och hennes danska 
familj stugan som sommarhus och ateljé, men de svåra åren, 
under första och andra världskriget, gjorde, att användningen 
blev begränsad – danska medborgare kunde inte röra sig fritt 
över gränsen. 

När så krigen var över, tog man nya, friska tag och renoverade 
stugan än en gång. 1952 övertogs stugan av idrottsföreningen 
– Elisabet hade då bara tre år kvar att leva. 1963 tillföll stugan 
Långasjö Hembygdsförening, som alltjämt står som ägare. 

Idag tar den gamla fattigstugan emot sommargäster i 
stället för fattighjon. Nuvarande hyresgäster är Susanne och 
Joakim Wiberg. 

Så här beskriver de sina känslor och tankar kring fattigstugan 
i Långasjö: 

Joakim: ”Man känner sig verkligen privilegierad och utvald, när 
man får möjlighet att ta hand om ett så gammalt hus!” 

Susanne: ”Ja, man riktigt känner historiens vingslag, när man 
stökar runt här.” 

Joakim: ”Vi har ju alltid varit intresserade av kulturhistoriska 
miljöer och nu har vi ju även fått ett intresse för den här byg-
dens historia.” 

Fattigstugan

Susanne: ”Drömmen vore att kunna återskapa trädgården, så 
som den såg ut de sista åren Littan-La levde här och kanske 
även kunna visa och berätta för besökare om hur det var att 
leva här förr!”

Annika Hjalmarsson

Källor: Långasjökrönika  1949

 Gård och by   1978
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Långasjös pärla
Som ett vitt smycke, som en pärla vid stranden ligger hon 
där - Långasjö kyrka! Nu vackrare och ljusare än någonsin 
efter förra årets genomgripande renovering. I över 700 år 
har det funnits en kyrka vid Långasjöns strand. En kyrka 
för folket i bygden och socknen. En kyrka för livet, glädjen 
och sorgen. Ett heligt rum som berättat om och förmedlat 
det heliga till generationer av sockenbor. Välkomna in!

Den medeltida kyrkan med sparsamt dagsljus och skrovliga 
murar blev med tiden för liten. Långasjö socken växte och 
behovet av en ny och rymligare kyrka fanns under många år. 
Men 1789 byggde till slut bönderna i socknen den kyrka vi ser 
idag. Varje gård bidrog med virke och arbetskraft. Det krävdes 
säkert stora uppoffringar för att resa murar och torn. De ska-
pade något nytt för en ny tid, fastän man egentligen inte hade 
råd. De byggde för framtiden, de byggde för oss.

Skönheten, rymden och ljuset man inte hade i den egna lilla 
stugan eller gården kunde man skapa tillsammans. Kyrkan 
blev en gemensam skatt – socknens kyrka! Ett rum för alla, 
också för oss.

Något av det gamla tog man med sig in i den nya byggnaden. 
Rester av norra väggen är inbyggda i den nuvarande kyrkan 
och inne i kyrkorummet finns några medeltida föremål beva-
rade. Långasjö kyrka har sedan sin tillblivelse för 311 år sedan 
genomgått flera förändringar och renoveringar, nu senast 
under år 2009. 

Vad finns det då att se och uppleva i kyrkan?
Det stora triumfkrucifixet från ca 1500 är kyrkans värdeful-
laste föremål. I den gamla kyrkan var det placerat i valvbågen 
som avgränsade koret och långhuset från varandra. Högt över 
människorna sträckte Kristus ut sina korsmärkta händer. Idag 
är krucifixet placerat på den norra väggen tillsammans med två 
ikoner av ölandskonstnären Sven-Bertil Svensson föreställande 
Jesu mor Maria samt lärjungen Johannes.

En liten medeltida klocka är också bevarad. Den kallas prim-
klocka eller mässklocka eftersom den hade en särskild funktion 
i den latinska mässan. I den ringde man under mässan vid 
förvandlingen av bröd och vin. Efter reformationen användes 

i klockan för att markera gudstjänstens början. 

Från 1500-talet är också en dopskål i mässing bevarad.

Detektiver i kyrkan
För några veckor sedan kunde man se ett antal av försam-
lingens juniorer smyga omkring i kyrkan med förstoringsglas, 
papper och penna. De var på jakt efter symboler och detaljer 
i det rikt utsmyckade kyrkorummet. Lite förvånade insåg de 
hur mycket det fanns att spana in, upptäcka, se och förstå. 
Frågorna var många och vetgirigheten stor. Kanske något att 
ta efter för oss alla. Välkommen in i kyrkan för att upptäcka 
vår gemensamma skatt!

En gömd skatt
Som ett minne från den tid då Grimsgöls herrgård spelade en 
roll i socknens liv finns det så kallade Ehrenborgska vapnet, 
en minnessköld efter Mårten Gustav Ehrenborg som dog 
1870. Ett konsthantverk som var ett av de sista i sitt slag som 
tillverkades och som nu hänger i kyrkan.

Nuvarande predikstol tillkom på 1860-talet, men apostlafi-
gurerna från den gamla predikstolen finns bevarade och är 
uppsatta i sakristian.

Vad som finns, men gömt i ett av bankvalven hos socknens 
sparbank, är brudkronan tillverkad i Växjö av förgyllt silver 
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och inköpt till kyrkan år 1703. En fantastiskt vacker brudkrona 
som vi hoppas kunna ta fram vid vigslar även om inte bruden 
bär den.

Från äldre tid finns även de tunga malmljusstakarna på altaret 
från 1600-talet och från 1800-talets senare hälft finns bl a en 
kalk med patén samt oblatask i drivet silver och den äldsta 
mässingskronan är från 1892.

Ett levande kyrkorum
Ett kyrkorum förändras alltid tillsammans med de människor 
som brukar det och firar gudstjänst där. Varje tid sätter sina 
avtryck, så också i Långasjö kyrka. Här återfinner vi från senare 
tid socknens egen konstnär Elisabeth Bergstrand-Poulsens 
tavlor med altartavlan i centrum, där den himmelska och jor-
diska lovsången möts.      

Altaret och dopfunten av småländsk röd granit, ljusbäraren 
ritad av Johan Thelin samt Maria-skulpturen i glas av Bertil 
Vallien berättar för oss om nyare tiders språk och form.

I Långasjö kyrka finns många vackra föremål som är gåvor av 
tacksamhet eller till minne av någon man velat hedra. Gåvor 
av kärlek och skönhet!

Idag finns planer på ett ”museum” ovanför vapenhuset för 
att visa en del av de gömda skatter som gömmer sig innanför 
kyrkans väggar bland annat prästgårdens gamla boksamling.

Välkommen in!
Ett kyrkorum är inte vilket rum som helst eller en sevärdhet 
bland alla andra, kyrkorummet är en plats där jag kan ana det 
heliga, där jag kan söka stillhet och ro och ett rum för gudstjänst 
och gemenskap. Det är ett rum för alla!

Vi kan bara bevara Långasjö kyrka genom att bruka den, annars 
blir den ett museum och jag tror inte att någon av oss önskar 
det. Men en pärla är hon, verkligen en sevärdhet i Långasjö. 
Kyrkan är f.n. öppen vardagar kl 07-16 och i samband med 
gudstjänster. Välkommen in!

Ulla Sköldh Jonsson

Vad ska vi med kyrkan till?
Tyck till – hör av dig!

Långasjö kyrka tillhör alla! De allra flesta som bor i Långasjö 
Socken är medlemmar i Svenska kyrkan. Nu efter kyrkovalet 
och med en ny mandatperiod är det dags för församlingen att 
förnya sin Församlingsinstruktion, dvs församlingens mål- och 
styrdokument. Vid en samling i Sockenstugan i slutet av april 
gavs tillfälle att tycka till, ge förslag, drömma, visionera. Och 
det kom in en hel del förslag och synpunkter, men också tankar 
om vad som fungerar bra idag.

Förslagen handlade om allt från gudstjänster med rockmusik 
och en tydlig satsning på barn, konfirmander och ungdomar 
till skapandet av en vacker minneslund.

Med dessa rader vill jag utmana alla Träskopostens läsare att 
tycka till om verksamheten och livet i Långasjö kyrka. Allas 
synpunkter och idéer är viktiga och behövliga.

Om vi nu har fått en nyrenoverad vacker kyrka med ett inbju-
dande gudstjänstrum, behöver vi fylla det med liv! Där får vi 
alla vara med!

Skriv ned några rader på ett kort, skriv ett brev eller hör av 
dig via mail till:

Långasjö Församling, Box 78, 361 22 Emmaboda eller ulla.
skoldhjonsson@svenskakyrkan.se  eller telefon 0471-254 56 
eller kom in till Sockenstugan och prata en stund.

Kyrkorådet kommer slutgiltigt att fastställa församlingsinstruk-
tionen under november månad.

Hälsningar Ulla Sköldh Jonsson

Vill du veta mer om kristen tro?
Välkommen till en ny Alphagrupp!

Till hösten inbjuder Långasjö församling till en ny Alphagrupp.

Alpha är en samtalsgrupp för dig som vill veta mer om kristen 
tro och där ingen tanke är för liten, för stor, för vanlig, kon-
stig eller fel. Ett 50-tal personer har hitintills var med i olika 
omgångar. Vad samtalar vi om?

Allt vi möter i livet. Här ryms frågorna om min andliga resa, 
om att vara vänner, om växt och mognad, om bibeln, om tvivel 
och tro, om att våga vara sig själv, om att leva i nuet. 

Vid varje samling äter vi en måltid tillsammans, lyssnar till 
ett föredrag och samtalar i smågrupper. Mer information kan 
du få från Thor och Ingrid Åsman 0471-500 54 eller Veine 
Franzén 0478-210 62.

Ta chansen att tycka till om Långasjö församlings framtida 
arbete. Alla synpunkter och förslag är välkomna! 

(Lampett från utställning med återvinningskonst)
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Långasjö församlings Gångedag 
Söndagen den 30 maj 

 
Gudstjänst kl 10  

U Sköldh Jonsson – Kyrkokören 
Kaffeservering i Sockenstugan 

Ivar Fransson är Gångedagens festtalare: 
”Från Skurebo till Södermalm” 

Varmt välkomna! 

 

Sommarens Friluftsgudstjänster  
i Långasjö 

 
27 juni kl 10.00 

Friluftsgudstjänst vid Långasjön 
med bl a Hanna Stark & Linnea Petersson 

8 augusti kl 14.00 
Friluftsgudstjänst på Klasatorpet 

med bl a Ulla Sköldh Jonsson & Britta Mård 
Tag gärna med filt och kaffekorg! 

 
 

      

 
 
 
 

Så här du når du oss 
 i Långasjö församling: 

 
Pastorsexpeditionen i Emmaboda  101 95 
Kyrkoherde Anette Geyer 254 51 
Komminister Ulla Sköldh Jonsson 254 56 
-träffas i Sockenstugan eller efter överenskommelse    
Kantor Britta Mård 254 62 
Kyrkvaktmästare Johan Gustavsson 254 66 

                               Kyrkvaktmästare och ledare i barn- 
verksamheten Olivia Hutin-Lange 254 63 
Kyrkorådets ordf. Karin Gustavsson 0477-630 65 
Sockenstugan 254 61 

 

Kyrkvärdar: 
Annette Dahlskog 505 63 
Berit Elofsson 504 00 
Magnus Eriksson 501 45 
Elsie Fransson 500 77 
Veine Franzén 0478-210 62 
Karin Gustavsson 0477-630 65 

 

Söndagen 23 maj kl 11.00 
          i Duvemåla Hage 

GÖR JORDEN GLAD! 
 
 
 
 
 
 
 

På Pingstdagen är stora som små välkomna till Duvemåla Hage  
och en förmiddag med temat ”GÖR JORDEN GLAD!” 

Vi firar gudstjänst, pastoratets barnkörer sjunger,  
vi går tipspromenad och aktiverar oss vid olika ”miljöstationer”.  

 
Det blir också lotteri och jordglobsjakt. Tag med egen fikakorg  

och filt eller köp fika i caféet. Denna förmiddag är gemensam för  
hela Emmaboda pastorat och avslutningsdag för alla barngrupper.  

 

Välkomna med! 

 
 

 

Musik vid 
Helgsmål 

Tre sommarlördagar 
arrangeras kl 18 

Musik vid Helgsmål 
med olika sång- och 

musikinslag: 
24 juli  

Diana och Odd Hagel  
– sång och musik 

7 augusti  
Annacarin, Erika o Britta 
Mård samt Jon Svedin  

- sång & piano 
21 augusti 

Gert Blom – trumpet 
Britta Mård - piano 

 

Välkomna! 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under sommaren 2010 

 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 16.00 Andakt på Allégården 
 
23.5 Pingstdagen 11.00 Gudstjänst med små och stora i Duvemåla Hage 

Tema: ”Gör jorden glad!” Alla barnkörer! 
Tipspromenad o aktiviteter. Tag med fikakorg! 

30.5 Heliga Trefaldighets dag 10.00 Gudstjänst  Kyrkokören. U Sköldh Jonsson 
 Långasjö Gångedag  Samkväm. Gästföreläsare Ivar Fransson: 
   ”Från Skurebo till Södermalm”   
1.6   19.00 Konsert med Södra Latins Kammarkör  Sthlm  
    Dirgent: Jan Riesberg 
6.6 1:a Sönd. e Trefaldighet 15.30 Nationaldagsfirande vid Långasjön  
 Sveriges Nationaldag 17.00 Gudstjänst  U Sköldh Jonsson m fl. 
13.6 2:a Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  B H Brunzell 
16.6  09.30 Skolavslutning för Långasjö skola 
20.6 3:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson 
26.6 Midsommardagen 11.00 Temagudstjänst i Vissefjärda kyrka. A Geyer 
27.6 Johannes Döparens dag 10.00 Friluftsgudstjänst vid sjön  H Stark 
   Medtag kaffekorg! 
4.7 Apostladagen 18.00 Mässa i sommarkvällen  H Stark 
11.7 3:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa   A Geyer 
18.7 Kristi förklarings dag 18.00 Mässa i sommarkvällen   A Geyer 

24.7 18.00 Musik vid helgsmål  Diana och Odd Hagel  
25.7 8:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa U Sköldh Jonsson
1.8 9:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst i sommarkvällen   U Sköldh Jonsson 
7.8  18.00 Musik vid helgsmål    
   Annacarin, Erika o Britta Mård och Jon Svedin 
8.8 10:e Sönd. e Trefaldighet 14.00 Friluftsgudstjänst vid Klasatorpet   
   U Sköldh Jonsson. Medtag kaffekorg! 
15.8 11:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst i sommarkvällen   U Sköldh Jonsson 
21.8  18.00 Musik vid helgsmål   Gert Blom - trumpet 
22.8 12:e Sönd. e Trefaldighet 11.00 Högmässa i Vissefjärda kyrka. B H Brunzell  
29.8 13:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa   S Johansson 
5.9 14:e Sönd. e Trefaldighet  Gemensam Kördag  Se vidare annonsering  
12.9 15:e Sönd. e Trefaldighet 14.00 Gudstjänst med små och stora U Sköldh Jonsson 
 
För mer detaljerad information, se predikoturerna. Reservation för ändringar.  
Önskar du hembesök eller vill du ha någon att prata med, kontakta Ulla Sköldh Jonsson 0471- 254 56. 
Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00. 
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 

Rektorn informerar

Hej
Här kommer senaste nytt från Långasjö skola. Äntligen är våren 
här och det märks, för nu är både fotboll och hopprep i full 
aktion på skolgården och vaktmästaren är i full gång med att 
laga/serva våra lekcyklar. Det känns också som att det finns lite 
vårkänslor bland eleverna, för det är viktig att frisyren ligger 
rätt och att hårgelen finns tillhands.

På skolan planera vi nu en trafikdag som kommer att 
genomföras med hjälp av bidrag från ”våffeldamerna” och 
föräldrastyrelsen. Vi kommer bl.a. att tala om vikten av att 
använda cykelhjälm och även träna praktiskt på hur man 
uppträder i trafiken.

Vi har även en föräldrautbildning på gång som rör hela 
Emmaboda kommun under namnet ”Värme och Ramar”. 
Den kommer att genomföras med hjälp av projektledare Åsa 
Svanström. Utbildningen genomförs med hjälp av nationella 
bidrag och det är en första träff  den 3 maj där alla föräldra-
föreningar i Emmaboda kommun är inbjudna. Spännande att 
se vad det blir av detta.

Annars är det i skrivandets stund åtta veckor kvar av vårtermi-
nen och det innebär att eleverna slutar skolan den 16 juni och 
börjar höstterminen den 24 augusti. Vi hoppas att det blir en 
härlig sommar att se fram emot.

Vårhälsningar Ingrid Bruze

Föräldrastyrelsen informerar

Nu har vi snart avverkat halva vårt verksamhetsår i föräldra-
styrelsen för 2010. Vi har under våren beslutat att våra skol-
ungdomar ska få hjälp med busskostnader för att kunna åka 
till Kreativum under maj eller juni.

Vi är också med och ordnar en trafiksäkerhetsdag den 
26 maj. Förra året gav ”kaffetanterna” i våffelstugan oss 5 
000 kr till en hastighetsdisplay men denna blev alldeles för 
dyr. Därför frågade vi om det gick bra att vi anordnade en 
trafiksäkerhetsdag istället. Detta godkändes och nu är det alltså 
dags, den 26 maj. 

Vi kommer att få besök av en föreläsare som heter Steen Wal-
lin. Han har jobbat som ambulansförare i Kalmar under 26 
år. Steen kommer att köra ett pass för de yngre och ett för de 
äldre barnen om varför det är så viktigt att bära cykelhjälm. Det 
kommer troligtvis att visas en film också. Eventuellt kommer 
det att anordnas en cykelbana med olika stationer under dagen 
och någon tipspromenad. 

Vi hoppas det blir en givande dag. Föräldrastyrelsen har också 
köpt in två skyltar där det står ”Akta oss, kör sakta”. Dessa 
skyltar kommer att sättas upp vid skolan i vardera riktningen. 

Vi har också beslutat att köpa in 6 stycken ”sparkcyklar” som 
ska användas på skolgården för att lära sig lite trafikvett och 
kunna visa hänsyn mot varandra. Föräldrastyrelsen har sökt 
möjlighet att erhålla cykelhjälmar, reflexer och reflexvästar till 
skolungdomarna från en organisation som kallas Momenta.
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Under nationaldagsfirandet kommer föräldrastyrelsen för 
andra året i rad att anordna en Fototävling för ungdomarna i 
Långasjö. I år kommer vi inte att ha en jury utan det kommer 
att vara alla ni som kommer och besöker oss den 6 juni som 
avgör vem som har tagit den bästa bilden. 

Vi kommer dessutom att ha någon mer överraskning denna 
dag, så missa inte att komma. Fritidsgården kommer att ha 
korvförsäljning och öppet hus. Passa på att besöka vår trevliga 
fritidsgård och se hur fint de har fått det. 

Vi funderar en hel del på hur vi ska få Kyrkvägen säkrare och 
få ner hastigheten genom Långasjö. Vi behöver hjälp av alla 
föreningar, företag och privatpersoner om vi ska kunna få till 
någon förbättring. Vi jobbar vidare med denna fråga under 
hösten. 

En annan fundering vi har är hur vi ska kunna fräscha upp 
skolgården. Möjligen kommer ungdomarna att själva få komma 
med förslag med vad som ska göras. Tyvärr är allt så dyrt att 
införskaffa till skolgården men något ska vi försöka göra. Vi 
ser gärna att invånare, företag och föreningar är välkomna med 
förslag, idéer och tips. 

Magdalen Thiel
Ordförande i Långasjö Föräldrastyrelsen

Från Långasjö Skola

Räddningstjänsten på besök
I början av mars jobbade eleverna i 2-3:an och 4-5:an med 
brand. En dag kom räddningstjänsten på besök till skolan. 
Det var Håkan Olsson och Henrik Martinsson som kom. 
Först hade vi teorigenomgång i klassrummet och sedan fick 
vi gå ut och prova att släcka bränder. Till slut fick alla som 
ville åka en tur i brandbilen. Vi lärde oss mycket och det var 
spännande att släcka. 

Här ser vi Joel, Albin och Zebastian i full färd med att släcka 
en brand i en docka. Henrik övervakar och ser till att allt går 
rätt till.

Felix, Filip och Isak ser till att ingen luft kommer in under filten.

 

Tuva släcker en brand med hjälp av en brandsläckare.

Håkan hjälper till och ser till att det börjar brinna.

Påsktemadag
Innan påsk hade vi äggrullning på skolan. Alla elever i 3-6:an 
hade med sig ett hårdkokt ägg som vi målade i skolan. Det var 
riktiga konstverk som tog sig nerför backen.

Två av de vackra äggen.
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Ingvar går igenom tävlingsreglerna.

Från Förskolan Skatan

Vi har gjort ett studiebesök på Långasjö brandstation. 
Håkan och Tim visade oss runt i lokalen, och berättade om 
allt som fanns i brandbilen. De som ville fick också öva sig 
på att släcka en brinnande docka. Det var flera stycken som 
provade på att göra det. 

Besöket avslutades med tipsfrågor och en fruktstund. Alla hade 
en rolig förmiddag. Tack Håkan och Tim för att vi fick komma!

De äldsta barnen har varit på teater i Emmaboda på För-
skolan Regnbågen. Det var en föreställning som hette ”Alla 
döda små djur” efter en bilderbok av Ulf  Nilsson. En bra teater 
om ett svårt ämne. Den ledde till många tankar och frågor.

BION KOMMER har åter igen varit på besök oss hos. Det 
blev många roliga filmer och pop-corn förstås.

Det är en tillgång för oss att ha biblioteket så nära. Karolina 
kommer till oss och läser regelbundet och vi går till henne på 
biblioteket för att låna böcker och även då få lyssna på sagor.

Den 8 april hade vi ett föräldramöte. Tandläkare Jette Lehrman-
Madsen från folktandvården var här och pratade om barns 
tandhälsa. Mycket intressant och lärorikt att lyssna till. 

 

Vårliga hälsningar från Skatorna

Melvin Axelsson i branduniform
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Sjökafé vid Långasjön

Kom och njut
av vår fina sjö,

kaffe med tillbehör
och fin underhållning

Alltid kl 18.30

Sveriges Nationaldag
Tillsammans med Långasjö Sockenråd

Lindås musikkår kl 15.30.
UIlla Sköldh Jonsson talar.

 Vi bjuder på tårta och kaffe!

Söndag 6 juni

Folkmusik med sång

Torsdag 17 juni

Torsdag 29 juli

Ellas trio
Direkt från Igelösa med omnejd - drag-

spelsmusik med många välbekanta
örhängen.

Kafévärd: Malin Gunnarsson

Onsdag 11 augusti
Dacke Drängar

Sjungglad barbershopkör avslutar sin
säsong med att visa sin nya show. Det

handlar om motorcyklar!
Kafévärdar: Dan Bard och

Karin Gunnarsson

Söndag 13 juni

Taube i våra hjärtan
Allsång och underhållning med Lotta

Odlingsson, Karl-Gunnar Gunnarsson,
Johnny Andersson och Dan Bard.

Kafévärd: Katarina Jonasson.

Vid regn är vi i Sockenstugan

Torgny och Kaj
berättar om fågellivet i Långasjö samt

underhåller med sång och musik.
Kafévärd: Karin Gunnarsson

Torsdag 10 juni

Varmt välkomna!
önskar

Långasjö Sockens Naturvårdsförening
Karin, Katarina, Malin och Dan

Vi hälsar Andreas Hjalmarsson med
vänner välkomna tillbaka!

Kafévärd: Dan Bard

Långasjö församling
med bl a Ulla Sköldh Jonsson och

Britta Mård underhåller.
Kafévärd: Katarina Jonasson

Torsdag 5 augusti
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Mervärde 
Grattis alla som har ett Sparbanken Eken-kort! 
Till och med 31 januari 2010 kan du ta del av 

du betalar med Eken-kortet. 

Aktuella erbjudanden hittar du alltid på 
www.sparbankeneken.se. Håll också utkik 
i butikerna när du handlar, så du inte missar 
ett extra bra erbjudande! 

RYD | ÄLMEBODA | LÅNGASJÖ | GRIMSLÖV | DELARY | ÅRYD

– bara för dig med Eken-kort

Reparera din bil eller köp 
däck från Bil Karlsson i 

Lindås och få en 
värdecheck!

Handla för minst 500 
kronor vid ett tillfälle 

och få 5% rabatt!
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Rolf  Valdermansson, Lång-
asjö. Grattis säger vi och som pris får han 
1 års prenumeration på Träskoposten. 

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2010

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  12 febr      26 febr
Nr 2  28 april     14 maj 
Nr 3  19 aug       3 sept 
Nr 4  4 nov      19 nov

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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Lediga hus och lägenheter i 
Långasjö

Lägenheter
EBA 0471-24 98 30

Kyrkvägen 28 

Tre rum och kök 100 kvm

 

Kyrkvägen 28

Två rum och kök 52,6 kvm

Hus och gårdar
Svensk Fastighets förmedling

Irené Foklin

Häljanäs 118

5 rum och kök 80 kvm

890 000 :- el. högstbjudande

Farmors skållade bröd
3 limpor
Dag 1:
1½ dl fint rågmjöl

1½ dl grovt rågmjöl

5 dl kokande vatten eller vassle

Dag 2:
6 dl mjölk eller vassle

50g jäst

2 tsk salt

ca 2 liter rågsikt

3 msk sirap

Dag 1: Blanda fint och grovt rågmjöl och 
häll över det kokande vattnet. Rör om till 
en gröt. Strö över lite mjöl och täck med 
bakduk. Låt stå över natten.

Dag 2: Värm mjölken något varmare än 
vanlig bakning och häll den i mjölbland-
ningen. Smula ner jästen och tillsätt salt 
och nästan hela mängden rågsikt. Arbeta 
ihop till en fast deg. Låt jäsa 30 min.

Häll i sirap och mera rågsikt och arbeta 
till en fast deg. Låt degen jäsa på nytt i 
30 min.

Baka ut 3 länder och lägg på mjölad plåt 
där de får jäsa 20 min. Grädda först i 300 
grader ca 20 min. När brödet fått ganska 
mörk färg sänks värmen till 200-225 gra-
der. Bröden skall stå inne totalt 1 timme. 
Täck över med papper om färgen blir 
för stark. Pensla med kaffe när brödet 
tas ur ugnen.

Brödet håller sig fint länge i brödburk. 
Det går också mycket bra att frysa.
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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 2-10
Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 juli 2010.

Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett 
pris bestående av 1 års prenumeration 
på Träskoposten. Korsordet finns också 
som lösblad i Lanthandelns entré.

Namn och adress:


