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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 Träskoposten, 361 95 
Långasjö.

Tema i nästa nummer
Vårnumret kommer att ha temat 

Seniorlivet.
Välkommen med tips och bidrag.

Redaktionen

Omslagsbilden 
Tomten på Klasatorpet

Foto Jan-Erik Fransson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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 4  Vintern 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 17 februari
Utgivning  4 mars
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Tack!

Tack till Rut Johansson och Bernt Dam-
ne för gåvor till Träskoposten. 

Stort tack också till ”Kaffetanterna” i 
Hembygdsstugan som ännu en gång har 
skänkt överskott från verksamheten till 
Träskopostens utgivning!

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2011

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  17 febr      4 mars
Nr 2  5 maj     20 maj 
Nr 3  25 aug       9 sept 
Nr 4  10 nov      25 nov
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En god historia i vinter-
mörkret
En god historia – när hörde vi det senast? Och när berät-
tade vi senast en historia för en intresserad åhörare? Är 
historieberättandets tid förbi? 

Vad ska man tänka om den saken? Tja, nuförtiden samlas 
kanske inte familjen runt den öppna härden, där elden sprakar, 
medan mor trampar spinnrocken och far kretar räfspinnar. 
Dessa skymningsstunder var förr som gjorda för berättande. 
Någon sägen från trakten, en folksaga eller släkthistoria kunde 
förgylla den skumma kvällen. I bästa fall tog far fram dragspelet 
och drog en trudelutt.

Nuförtiden är väl TV-soffan den givna samlingsplatsen på 
kvällen. Även där erbjuds spännande och intressant underhåll-
ning. Behoven är nog ungefär desamma. Man vill ha spänning, 
otäckheter, släkthistorier, underhållning. Precis som barnet på 
1800-talet ville höra sagan om Hans och Greta om och om 
igen, sitter 2000-talets barn framför TV-rutan och ser Ronja 
Rövardotter om och om igen. Vi vill bli kittlade av spänning, 
fantasi och underhållning. Igenkännandet ger både glädje och 
trygghet. Några små frön av livskunskap sås.

På en undervisningskväll för STÖD-personer i kommunen, fick 
vi av föredragshållaren bekräftat, att läskiga och skrämmande 
berättelser gör oss förberedda för det hemska som vi faktiskt 
kan råka ut för på riktigt!

Låt oss ta vara på det vi ser och hör. Vad kan vi urskilja i 
mediebruset? Vi kan börja med en god historia här och nu – i 
Träskopostens vinternummer!

Annika Hjalmarsson

Fontänen är nu på plats i Långasjön där den förskönar miljön och förbättrar syrasättningen i vattnet. Naturvårdsföreningen 
framför ett stort tack till Emmaboda kommun som har gjort en fin installation och som kommer att sköta underhållet.               
               Foto Jan-Erik Fransson
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Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

bekvämt!

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

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 0471-50172 

Vi utför alla sorters 
grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och 
ved. 

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

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset
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Långasjö PRO
informerar 
Augusti
Ordföranden hälsade alla välkomna och särskilt de inbjudna 
gästerna från Lindås PRO-förening. Informerades om skrivelse 
från RO

Efter kaffet underhölls vi av Christer Lundgren.

Ett mycket uppskattat program där Christer sjöng och spelade 
för och med oss.  Marianne framförde gästernas tack.

September
Ordföranden rapporterade från KPR.s och Samorganisatio-
nens möten.  Kerstin Nilsson från ABF informerade och visade 
material som förslag till höstens studier. Mötet beslöt att ämnet 
för hösten skulle vara Gertrud Lilja.

Oktober
Mötet började med att Gullebo-Elvis med partner framförde 
första delen av sitt sång och musikprogram. Mötesdagar för 
våren 2011 fastställdes. 

Så var det dags för del två av Gullebo-Elvis sång och musik-
program med melodier från 50-talet. En mycket uppskattad 
underhållning.

Möten hösten 2010
Måndagen den 13 december julbord och skolans luciatablå. 
Anmälan till Olle H 50425 eller Olle S 50213.

Möten våren 2011
Tisdagen den 18.e januari parentation

Tisdagen den 15.e februari Årsmöte.

Tisdagen den 15.e mars.

 

Läs annons lördagen före aktuellt datum !
Olle Henriksson

Vinterkalender
November
27/11, kl. 13.30 Ekologiskt julbord med underhållning i  
  Mundekulla (endast förbokning)

27/11, kl. 14.30 Adventskaffe på Allégården

28/11  Kattens dag, se annons sid 39

29/11, kl. 18.30 Informationsmöte om bredband i 

  Bygdegården

December
5/12, kl. 15.00 Lucia i ridhuset
12/12, kl. 10.00 Musikgudstjänt i kyrkan med Johansfors  
  Musikkår

13/12, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan
13/12, kl. 18.00 Lucia i Långasjö kyrka

13/12  Tänd ett ljus

15/12, kl. 19.00 Långasjö GoIF årsmöte i klubbstugan

Januari
6/1, kl. 14.00 Gudstjänst med små och stora - julspel  
  och julfest för alla i Sockenstugan
16/1, kl. 15.00 Knutsfest i Bygdegården
18/1, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan
19/1, kl. 18.30 Utvecklingsmöte i Sockenstugan

Februari
15/2, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan
17/2  Manusstopp för Träskoposten
23/2, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

23/2, kl. 18.00 Röda Korsets kretsstämma

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 33.

Isfiske på Långasjön!
Om isen lägger sig på vår fina sjö, passa på att angla och is-
fiska efter gädda. Då vi vill försöka hålla gäddbeståndet nere, 
erbjuder vi nu isfiske utan fiskekort.
Utnyttja de fina vinterdagarna nere vid sjön, isfiska, grilla, åk 
skridsko! Obs, tänk på säkerheten, försäkra dig om att isen 
håller!

Ha roligt och lycka till med fisket! 

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Aktuellt från Röda Korset

Tack!
 till alla generösa givare som har skänkt pengar till Röda 
Korsets höstinsamling. På valdagen fick vi i Långasjö och 
Vissefjärda ihop över 7 000 kr. Detta går till socialt arbete 
i Sverige.

Det har varit svårt för Vissefjärda Röda Kors krets att 
rekrytera nya förtroendevalda till sin styrelse. Därför har 
Vissefjärda gått samman med Långasjö och tillsammans 
har vi nu blivit en större och starkare krets.

Kretsstämma
Välkommen till kretsstämman onsdagen den 23 februari 
2011, kl. 18.00 i klubbstugan i Långasjö.

Långasjö Röda Korskrets
Britta Fransson
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Sockenrådets styrelse 
informerar

Tänd ett ljus
och låt det brinna ...

Det har blivit tradition i Långasjö att tända ett ljus, en 
marschall eller en lykta i vintermörkret den 13 
december i samband med luciafirandet.

Lucia var inte född i Sverige. Ändå har hon blivit mer 
firad här än i sitt hemland Italien. Hon behövs som 
ljusspridare i vårt decembermörker. 

När vi tänder våra ljus och lyktor den 13 december i år kan vi tänka på alla som från 
olika delar av världen berikat vår kultur och vårt samhälle. Så blir våra tända ljus en 
manifestation för öppenhet, gästfrihet och alla människors lika värde!

Det är mörkt nu men det blir ljusare igen….

Sockenrådet i Långasjö

PS. Sockenrådet bjuder på glögg och pepparkakor på kyrkbacken den 13 december.

Utvecklingsplanen klar
Vid mötet i Bygdegården den 7 september blev Långasjö 
sockens utvecklingsplan slutredigerad. Det blev 16 sidor 
med beskrivning av socknen, bilder och spännande 
utvecklingsidéer. Dokumentet har distribuerats till alla 
som deltog i arbetet. Det har också sänts till Emmaboda 
kommun och påverkar  arbetet med kommunens över-
siktsplan.

Om du vill ha ett ex av utvecklingsplanen kan du höra av dig till 
Sölve Hjalmarsson, tfn 505 94 eller s.hjalmarsson@euromail.
se.  Du kan få den som PDF-fil eller papperskopia. 

Hur går vi vidare?
Idéer fattas alltså inte. Och vi kan nog inte förverkliga alla. 
Men några. Kanske många? Det beror på oss själva. Vi måste 
"spotta i nävarna" och sätta igång.

Välkomna till "Utvecklingsmöte" 
i  Sockenstugan 

onsdagen den 19 januari 2011 
kl 18.30!
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Bredband i Långasjö?

INFORMATIONSMÖTE
i Bygdegården kl 18:30

måndagen den 29 november 2010

Medverkande:
Berndt Elmberg, Mundekulla

Weronica Stålered, Emmaboda kommun
Joachim Winther, konsult, Nässjö

Välkommen med alla dina frågor!

Långasjö Sockenråd

Omhändertagande - om 
det händer
Om en större olycka eller katastrof  drabbar oss, behövs det 
krishjälp. Kommunen är enligt lag skyldig att ha beredskap. 
I Emmaboda kommun finns en POSOM-grupp. Det är en 
ledningsgrupp för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande med 
representanter för socialförvaltningen, bildningsförvaltningen, 
räddningstjänsten, sjukvården, polisen och kyrkan. 

I de olika socknarna finns lokala omhändertagandegrupper, 
OTG. I Långasjö består gruppen av aktiva medlemmar i Röda 
Korset och Kyrkan. Dessa har fått viss utbildning för uppgif-
ten. Vid behov upprättas samlingsplats i skolan, sockenstugan 
eller ridhuset.

"De flesta olyckor händer inte" - men det är bra att ha be-
redskap.

Informationstavlor vid     
infarterna
Sockenrådets styrelse har beslutat att fräscha upp de 
informationstavlor som finns vid infarterna till samhäl-
let i Brännamåla, Grimsgöl, Kallamåla och Strängsmåla. 

Vi undrar nu om ni sockenbor och företagare på landsbygden 
runt omkring vill att dessa tavlor ska vara för hela socknen eller 
bara för själva samhället? Vi kan välja att hela socknen finns 
med och markera ut de företag som finns även utanför tätor-
ten eller endast ta med den service och de företag som finns 
centralt belägna mellan ridhuset och upp till Södra Timber. 
Ev. kan det kosta en liten slant för företagen att finnas med 
på informationstavlorna, men det blir inga större summor.

Om du har synpunkter så kan du höra av dig senast 31/12 
till Sockenrådets styrelse. Sölve Hjalmarsson har telefon 
0471/50594 och Olle Henriksson 0471/50425. E-postadresser: 
s.hjalmarsson@euromail.se och ollle.h@telia.com. Övriga 
styrelsemedlemmar finns på hemsidan www.langasjo.se.

Långasjö Sockenråd

Årsmöte
Långasjö GoIF

Den 15 december kl. 19.00 i klubbstugan
Välkomna

Styrelsen

Långasjö 
Hästsportklubb
LUCIA 5 DEC KL. 15.00
I år kommer luciaprogrammet att innehålla lite annor-
lunda inslag. Eldshow med hästar, julrace mellan häst och 
motorcross. Kommer också att vara en ung änglakör som 
ungdomssektionen jobbar med och mycket, mycket mer. 

Som vanligt kommer det att finnas fika och lotter att köpa. 
Kanske tomten också kommer på besök. Inträdet är 30 kr. 

I höst har det varit två hopptävlingar som varit många anmälda 
till. Den ena tävlingen var för stor häst och där var Linda Al-
gotsson med en ung häst och hoppade. Inte utan att man blir 
lite stolt när man får se så kända ryttare i vårt ridhus. Linda 
Algotsson tävlar internationell fälttävlan. Vi har också haft en 
2-dagars combitävling för ponnyer där varje ekipage fick tävla 
dressyr ena dagen och hoppning andra dagen. Vinnaren blev 
det ekipage som fick högst totala poäng efter två tävlingsdagar. 
Båda dessa tävlingar fick klubben väldigt bra kritik för. Extra 
roligt när vi får höra av ryttare och föräldrar att det är ett jät-
tefint ridhus och att vi skulle använda det mer. Det är mycket 
jobb med att ordna tävlingar och många människor behövs 
för att allt skall fungera. 

Träningarna fortsätter som vanligt med dressyrträning för 
Ingrid Eriksson och Hoppträning med Katarina Torstensson. 
Det är även westernträning och islandshästträningar i ridhuset. 
Under hösten är det även inplanerat några klubbhoppningar. 

Läs mer om detta på vår hemsida www.lhsk.se 

Hoppas vi får se er på vårt luciafirande den 5 december kl 15.00 

Susanne Gustafsson
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Ropen skalla - bredband 
åt alla !
Detta bör vi glesbygdsbor åstadkomma om vi skall få 
ekonomiskt stöd till utbyggnad av bredband. Vi måste 
engagera oss i vår egen bygd och det har ju vi Långasjö-
bor god erfarenhet av. Det har vi nog alltid gjort, särskilt 
under och efter ”Påhittige Johns” dagar.

Jag menar att Bredband med fiber är den absolut viktigaste 
framtidsfrågan för Landsbygdens glesbygd. I framtiden kom-
mer Landsbygden att delas upp mellan de som har och 
inte har bredband med fiber.
En investering i fiber är lika epokgörande som el och tele har 
varit, enligt min mening.

Fibern kommer att påverka om man får inflyttning och före-
tagande till en ort.

Distansarbete ökar nu i snabb takt och kommer att få sitt 
stora genombrott när dagens tonåringar, som växer upp med 
internet, kommer in på arbetsmarknaden.

Det går väl bra med ADSL ?
Så tänkte nog de flesta av oss för något år sedan. Vidare tänkte 
vi, snart kommer trådlöst internet, det måste vara det optimala.

Nu har vi kommit till insikt om att ingen intresserar sej för 
landsbygden i detta avseende. Masterna byggs inte ut i den 
omfattning som i så fall skulle behövas, vi är inte lönsamma, 
vi är för få. Telia - Skanova kommer att avveckla kopparnätet 
efter hand som det åldras.

Därför måste vi ta saken i egna händer om vi vill kunna använda 
dagens och framtidens teknik fullt ut. 

I dag har de flesta ADSL med 2 Mbit/sek. Bor man nära sta-
tionen kanske man kan erhålla den hastigheten, men den avtar 
med avståndet och vid 5-6 km är det inte mycket kvar. Ju fler 
som använder nätet ju lägre hastighet. Med fiber har man en 
egen lina och påverkas inte av hur många som är uppkopplade. 
I dag kan man få 100 Mbit/sek. i fibern. Signalerna går via ljus, 
så ljusets hastighet gäller.

Fiber är överlägset
Med bredbandet kan vi ansluta både internet, telefon och Tv 
och få hög hastighet och betydligt bättre kvalitet och säkrare 
uppkoppling, Det finns ingen el i fibern så vi får inte problem 
med åska. Enligt de flesta bedömare så blir driftskostnaden 
lägre via fiber. Många samhällsfunktioner kommer att erhål-
las via internet tex larm och vissa läkarkontroller. Vi kommer 
att kunna samtala med vår läkare samtidigt som vi ser denne 
i vår TV, vissa undersökningar kan göras på distans. Allt mer 
går via internet och efter hand kommer de befintliga näten 
att bli överbelastade. Även de trådlösa systemen blir troligen 
otillräckliga när allt flera skall dela på samma överföring.

Enligt alla sk experter jag har talat med, är uppfattningen att 
framtiden är fiber, det trådlösa systemet blir ett komplement.

Bäst att vara med från början 
Kan man ansluta sin fastighet även om man inte vill använda 
bredbandet än? Det går alldeles utmärkt och är förståndigt. 
Då har man endast kostnaden för anslutningen och eventuellt 
en smärre medlemsavgift. Sedan kan man koppla in sig när 
behov uppstår.

Vid en fastighetsförsäljning värderas ofta en fiberanslutning 
till mer än dubbla investeringskostnaden. Egentligen är anslut-
ningen ingen kostnad utan en investering.

Det blir betydligt dyrare att ansluta sig i efterhand.

Vad kostar det ?
Tyvärr finns det inget enkelt svar på detta. Det beror till stor 
del på vilket stöd den enskilda ekonomiska föreningen kan 
erhålla, och vilken insats föreningen själv gör. Som jag nämnde 
i början räcker inte avsatta medel till alla och principen först till 
kvarn gäller. De föreningar som är snabba att bilda byalag och 
föreningar har störst möjlighet. Därför är det min förhoppning 
att byarna i Långasjö skall tillhöra de snabbaste. 

Kommunerna i Kronobergs län, som Tingsryd och Lessebo 
ligger några år före oss och där har de flesta byalag hamnat på 
en kostnad mellan 20-30 000 per fastighet.

Lessebo tillämpar en modell där alla abonnenter betalar 20 000 
kronor till kommunen, som tillhandahåller allt material, medan 
byarna själva svara för all schakt och läggning av ledningar.

Personligen anser jag att det är förmånligast för byarna att 
själva äga nätet och genomföra hela projektet. Det är ett gan-
ska enkelt arbete om man engagerar sej och anlitar duktiga 
medhjälpare och entreprenörer. Samtidigt är det intressant att 
kunna påverka hela processen. 

Informationsmöte 
Vårt sockenråd inbjuder till ett allmänt informationsmöte för 
alla sockenbor och andra intresserade den 29 november klockan 
18.30 i Långasjö Bygdegård.

Vid detta möte har jag lovat att informera och svara på frågor 
om vårt projekt Bredband BAMSE (byarna Bredalycke, Ane-
måla, Mundekulla, Skallebo, Sibbahult Ekonomisk förening).

Men det viktigaste är att det också kommer en person som 
arbetat med projektering och byggande av bredband i ett 10-tal 
år. Han heter Joachim Winther och har hjälpt oss i BAMSE 
med projektering och information.

Vidare kommer Weronica Stålered från Emmaboda kommun.

Jag ser fram mot att få se dig den 29 november, du är välkom-
men även om du inte är intresserad av en ev anslutning. Det 
skadar aldrig att informera sig. Välkommen !

Berndt Elmberg
Landsbygdsoptimist

Ps. Om du vill studera hur andra föreningar arbetar så gå in på www.
tingsryd.se och kolla Bredband. Kolla även www.wexnet.se 
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Detta var första delen av ett Leaderprojekt som vi sökt medel 
till och endast väntar på ett formellt godkännande av Läns-
styrelsen.

Med ökad kunskap hoppas vi på större stolthet och samhörig-
het med hembygden. Det kommer att bli ytterligare medver-
kan i hantverket på Klasatorpet och information kommer att 
spridas på olika sätt.

Stig Hermansson

Skogen vi ärvde
Rubriken ovan är namnet på ett projekt som Hembygds-
föreningen och bl. a. skolan har startat tillsammans.
Hembygdsföreningens ambition är att förmedla vår 
historia och återerövra kunskaperna om vår skog. Vi vill 
också föra hantverksteknik och materialkunskap vidare. 
Detta stämmer bra överens med Tema Skog som pågår i 
Långasjö skola just nu.

Vårt första samarbetsprojekt var att bygga en gärdesgård på 
Klasatorpet Några av Hembygdsföreningens medlemmar 
förberedde det hela genom att röja enbuskar och granar i 
hästhagen. Detta skulle bli enestakar och granslanor till gär-
desgården. Sölve Hjalmarsson ställde upp som arbetsledare 
och som veteran på området medverkade Arnold Tobiasson.

Tisdagen den 19 oktober var en spännande dag – material 
fanns på plats och elden där vidjorna skulle värmas brann 
trots regnet!  Eleverna som skulle komma hade utrustats med 
arbetshandskar. En grupp fick ”repa” lagom grova grangrenar 
som skulle bli vidjor. En annan grupp fick värma grenarna 
över elden så att de blev smidiga och den tredje gruppen fick 
pröva på att ”sno hank”

Sedan bytte man grupper så man fick vara med om hela pro-
cessen. Trots det ihärdiga regnandet hördes inga klagomål och 
allt gick väl och alla var nöjda och imponerade. Läs mer om 
detta i Skolnytt.

”Gärdesgårds-teamets” förberedelser inför arbetet tillsammans med 
skolan

Tack för samarbete och stöd under året

Julklappstips: 
 Hembygdslitteratur

 Utvandrarna  (DVD)

 Hembygdsfilmer (DVD)

Långasjö Sockens Hembygdsförening

I Långasjö Bygdegård!
Söndagen den 16 januari kl.15.00.

Kom med och dansa ut julen!

Det blir underhållning, fika, auktion 
av paket, dans kring granen och så 

kommer tomten på besök!

Ung eller gammal? 
Alla är Välkomna!

Arrangör: Långasjö GOIF´s Supporterklubb
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Klasatorpsresan
Lördagen den 4 september gick hembygdsförenings 
årliga resa av stapeln. En resa som föreningen enligt 
tradition bjuder sina ”Klasatorpsmedarbetare” på.

På väg mot Virserum stannade bussen till vid Dackestupet, där 
vi tittade på den fina utsikten. 

Efter det besöktes Virserums konsthall, besöket inleddes med 
fika i café Eken, därefter tittade vi på utställningen om män-
niskan och miljön och om ekologiskt byggande, alternativt 
besöktes Virserums möbelindustrimuseum.

Efter Virserum fortsatte resan mot Målilla och resturang Mo-
liljan (före detta Målilla sanatorium), där vi intog en god lunch. 

Efter lunchen tog oss bussen till Högsby och Helge Hamnerts 
möbelaffär, där innehavaren själv berättade om sin verksamhet.

Sedan fortsatte turen till Bötterums gästgivargård, där vi 
serverades kaffe i den gamla, fina byggnaden. Under fikat 
fick vi en intressant guidning av ordförande i Långemåla 
hembygdsförening.

Efter en mycket trevlig och intressant dag,  kom vi hem trötta 
och nöjda.

Eva Garami

Virserums konsthall

Bötterums gästgivargård

SALONG LAILA
LÅNGASJÖ

Allt inom hårvård

Tisdag 8.30 – 19.00

Onsdag 8.30 – 19.00

Torsdag 8.30 – 17.00

Tfn 0471- 503 49

Granvägen 7

Hembygdsstugan i Långasjö

Även detta år har vi ett överskott vid vår kaffe- och våffel-
försäljning i Hembygdsstugan. Det är med stolthet och 
glädje vi kan dela med oss av detta till många i Långasjö. 

Vid vår omröstning blev det 3.000:- kr till vardera

Träskoposten, Nattvakterna, Fritidsgården, Allégården och

Kamratföreningen Brandvärnet.  

 

Vi tackar gäster och medarbetare och önskar alla välkomna 
tillbaka nästa år. 

Hälsningar från alla ”kaffetanter”
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Bejublad konsert i
Långasjö kyrka
Den 1 oktober besökte Johansfors musikkår Långasjö 
kyrka med föreställningen Sound of  Music. Det blev en 
välbesökt konsert med stående ovationer och extranum-
mer. Musikkåren hade gjort en egen manusbearbetning 
med utgångspunkt i Maria von Trapps självbiografiska 
roman, kryddad med Broadwaymusikalens handling och 
fina musik. I kombination med Linnea och Sten-Inge
Peterssons sånginsatser och en barnkör som var helt 
fantastisk, blev denna förkortade musikalversion en stor 
upplevelse.

– Vi kan konstatera att musikalen känns lika aktuell och under-
hållande idag som när den hade premiär för över 50 år sedan, 
säger musikkårens ordförande Håkan Karlsson. Det vittnar 
inte minst publiktillströmningen om, uppemot 1000 personer 
har sett den hittills. Nästa år spelar vi den även i Kalmar och 
i Nässjö.

Adventskonsert
Den 12 december kommer Johansfors musikkår tillbaka till

Långasjö kyrka med en finstämd konsert inför julen. Musik-
kåren kommer även att besöka Ljuder kyrka och Algutsboda 
kyrka med samma konsert.

– Johansfors musikkår är en musikkår som snart fyller hundra 
år, säger Håkan Karlsson. Vi brukar säga att vi är ett stycke 

levande småländsk blåsmusiktradition. Vi förvaltar våra tradi-
tioner men försöker också att leva med vår tid.

I år presenterar musikkåren för första gången ett generalpro-
gram för den kommande säsongen. Där presenteras musik-
kåren med inbokade konserter och framträdanden, vilket 
förhoppningsvis ska underlätta för publiken.

Du som vill veta mer om musikkåren eller kanske är intres-
serad av att själv spela med dem, hittar information på deras 
webbplats www.johansforsmusikkar.com.

– Vi har ett spännande spelår framför oss. Varmt välkommen 
på våra konserter och övriga spelningar, säger Håkan Karlsson.

Johansfors musikkår/Jan-Erik Fransson

Långasjö kyrka besöktes av Johansfors musikkår under ledning av 
Kallamålabon Gunnar Magnusson                   Foto Jan-Erik Fransson

Bennsäters 50 år
Bennsäters Sågverk AB har firat 50 års jubileum tillsam-
mans med anställda och respektive.

1960 övertog Siv och Berne kvarn och såg i Piggsmåla av 
Bernes far Theodor Johansson och då grundades Bennsäters 
Handelsbolag & Co.

Efter några års trävaruhandel inleddes ett långt samarbete 
med Börje Karlsson, ägare till Emmaboda Lådfabrik AB. Då 
bildades Piggsmåla Sparrsåg AB även Dackebygdens Trä AB 
med inriktning på klentimmer och kubb.

Under tidigt 90-tal bedrevs samarbete med flera olika sågverk, 
därefter enbart legosågning åt Geijer & Söner AB.

Sedan 2003 sker legosågning och förädling av kubb åt Södra 
Timber AB.

År 2005 övertog våra söner Jonas och Tomas rörelsen.

Siv och Berne Bennsäter

Bennsäters år 1960

Bennsäters år 2007
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Jultomtens nya luva
berättelse av Thomas Stjernlöf

Tidigt, tidigt på julaftonsmorgonen öppnade alla i tom-
tefamiljen sina julklappar. De hade själva tillverkat dem 
åt varandra i den stora tomteverkstaden. Naturligtvis i 
allra största hemlighet. Men tomtenissarna pilade som 
vanligt hit o dit och hade nog lyckats ta reda på en hel 
del om vad som fanns i paketen.

Tomtemor hade stickat en tomteluva speciellt åt Tomtefar, 
han blev förstås väldigt glad. Luvan var av det allra varmaste 
garn och så var den naturligtvis röd, med en fin tofs. Men 
lite annorlunda än andra tomteluvor var den ju, det tyckte 
Tomtefar med all rätt. Ja egentligen var den kolossalt, väldigt 
mycket annorlunda.  

– Det var den vackraste luva jag någonsin sett i hela mitt 
tomteliv, sa Tomtefar, dessutom är den precis lagom runt 
huvudet. Men Tomtemor, tycker du inte att den kanske är 
något lite för lång?

Tomtemor skrattade länge och väl, sedan sa hon:

– Tomteluvan är inte alls något litet för lång, den är tvärtom 
alldeles jättemycket på tok för lång. Du förstår, lille tomtefar, 
att i luvan ska du lägga all den julgröt som du så gärna skulle 
äta hos alla, när du delar ut julklappar. Bli inte ledsen nu, fort-
satte Tomtemor, men av all julgröt får du en något litet för 
stor jultomtemage.

– Min tomtemage är inte alls något litet för stor, den är tvärtom 
alldeles jättemycket på tok för stor, sa Tomtefar.

Tomtemor fortsatte, – sedan när du kommer hem, kan vi 
ju frysa ner all gröt som finns i luvan, vi har ju så mycket is 
överallt. Sedan kan du ta in lite gröt när du blir hungrig ibland. 
Jultomten började skratta riktigt ordentligt och höll sig med 
båda händerna för magen. 

– Du har alldeles rätt kära tomtemaka, så ska jag göra.

Nu var julfirandet slut hos tomtefamiljen. Alla nissarna hade 
lastat den stora släden proppfull med julklappar. Framför 
släden var renarna förspända, med Rudolf  längst fram. De 
svängde med sina horn och skrapade otåligt med klövarna i 
den kalla, gnistrande snön.

– Ni måste lugna er lite till, tomten kommer strax, det vet jag, 
sa Rudolf  lite förnumstigt.

Det var nästan alldeles mörkt ute, där uppe i norr, fastän det 
var morgon. Facklorna var tända, en på varje sida om släden 
där Tomten skulle sitta. De brann stilla och vackert och gav 
precis lagom ljus, så att man kunde se renarna. 

Nu kom Tomten och satte sig tillrätta i släden och svepte sin 
varma fäll runt benen och så bar det snabbt iväg. 

Julklappsutdelningen gick som vanligt snabbt, in och ut i alla 
husen for Tomten. Han fick mycket julgröt i sin luva. Allt gick 
väldigt bra, för den sista biten av luvan låg alltid kvar i släden, 
var än jultomten befann sig. Men så när renarna skulle stanna 

vid den lilla byn som heter Halkavarajämt, då var det så halt 
på vintergatan att klövarna bara kasade på isen och släden 
vinglade hit och dit. Det gick inte att stanna. Skulle nu inte 
barnen i Halkavarajämt få några julklappar? Men jultomten 
fann på råd. Han reste sig i släden, tog tag i den långa luvan 
och svingade den i allt vidare cirklar över huvudet, precis som 
en cowboyjultomte med lasso. 

– Rudolf! ropade han, nu kastar jag luvan framför dig, så att ni 
renar kan trampa på den. Då går det nog att stanna.

Det gick förstås väldigt bra. Jultomten vet alltid vad han gör.  
Innan han gick in till barnen, med säcken på ryggen, tog han 
fram sin reservluva och placerade den på huvudet.

När han sedan kom ut igen, stannade han, tog sig för magen 
och började skratta åt förödelsen som han fick se. Tomteluvan 
hade gått sönder på fyrahundrafjorton ställen när renarna 
stampat på den med sina klövar. All julgröt hade runnit ut och 
renarna hade sedan mumsat i sig nästan alltihop. Rudolf  såg 
lite skamsen ut, där han stod och hängde med hornen, hans 
röda mule var nu alldeles vit av gröt. 

”Rudolf  med röda mulen
han har fått en helt ny stil
mulen nu vit av gröt är 
vi tycker att det honom klär!”
Så sjöng alla renarna, med sina klara, rena stämmor, alla utom 
Rudolf. Jultomten torkade bort gröten från Rudolfs mule, så 
att den blev röd och stilig igen. Sedan sjöng Tomten med sin 
bullriga stämma:

”Tomtemor blir nog bedrövad
när jag berättar om det här
att luvan är sönderklövad
å kvar på vintergatan är.”

Den Julaftonen fick barnen i Fiskebäckskil, i Tutaryd och på 
ön Bora-Bora, sina julklappar väldigt sent, eftersom renarna 
blev så mätta av all julgröt att de inte orkade springa lika fort.

När så Jultomten tillslut kom hem och berättade allt, blev 
Tomtemor inte alls bedrövad, hon tyckte att tomteluvan hade 
gjort väldigt stor nytta, annars hade ju inte alla barnen fått sina 
julklappar och det hade ju varit väldigt ledsamt.

Jultomten sa:

– Jag har funderat mycket över all julgröt som jag äter, och jag 
lovar att från och med nu, ska jag bara äta en slev gröt på varje 
ställe jag blir bjuden.

Så blev alla nöjda. Tomtenissarna dansade och sjöng, och 
utanför höll renarna på att gå in till sig, de var jättetrötta och 
fortfarande väldigt mätta.

– Nu får vi vila upp oss under ett helt år, det vet jag! Sa Rudolf, 
på sitt lite förnumstiga vis.

God Jul! 
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Gloppson
En historia som hör till dagarna innan jul har sedan äldre 
generationer berättats i Långasjö. Det är berättelsen om 
Gloppson. Son. Alltså suggan, som gloade, glödde ur 
munnen…
Årets mörkaste natt är Tomas-natten och då kan det 
hända otäcka saker.

Inga hjul fick snurra under Tomas-dygnet, den 21 december. 
Man var tvungen att vara klar med alla julbestyr innan detta da-
tum. I alla fall de bestyr där något hjul var inblandat.  Med både 
slakt, byk och julbak var det kanske ett ganska smart sätt att få 
lite vila mitt i vinterns mest mörka och arbetstyngda period.

Men vad kunde då hända. Jo, när mörkret smugit sig på, vilket 
den 21 december är extra tidigt, gällde det att passa sig väl om 
man var tvungen att passera gårdsplanen. Gloppson kunde 
komma rusande och fara in mellan benen på den som var ute 
och gick. På ryggen hade den sylvassa borst och man kunde 
fastna och åka med. Lyckades man då inte komma av blev man 
tvungen att följa Gloppson dit hon hörde hemma. Och att det 
inte var på något trevligt ställe är lätt att lista ut. 

Gloppson sprutade eld ur munnen. Rädslan att råka ut för 
henne gjorde att folk höll sig inomhus och var man tvungen 

att gå ut gällde att gå med benen tätt ihop. Då kanske man 
skulle klara sig om hon kom rusande.

Nu för tiden vet vi allt för väl i dessa trakter hur fort en gris 
kan springa. Visserligen utan vassa borst på ryggen och ingen 
eld i munnen. Däremot har de sylvassa betar och ett tryne som 
vänder upp och ner på både åkrar och trädgårdar under dygnets 
mörka timmar. Skulle de bli upptäckta, ja då rusar de otroligt 
snabbt bort från platsen.  Jag tänker så klart på vildsvinen. Vår 
tids gissel om man vill odla något.

Hur som helst så kan vi kanske göra en modern variant av 
denna Gloppso-historia. 

Istället för att bara rusa på för att ”det-är-så-mycket-som-
måste-fixas-hela-tiden”, så tycker jag att vi låter allt som snur-
rar vara stilla den 21:e. Bilen, tvättmaskinen, dammsugaren, 
brödkaveln o.s.v. Umgås med varandra och stanna upp ett tag! 

Men skulle du genom fönstret se ett eldsken som rusar förbi 
i natten – då vet du vad det är….

Malin L Gunnarsson

Malte Gunnarsson har hört historien om Gloppson av faster Margareta och farmor Karin, men är inte rädd för den. Säger han
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Jättegäddan i Flakensjön
Jag brukar säga att jag kommer från Långasjö, för på sätt 
och vis gör jag det. Inte så att jag är född eller har mina 
rötter där. Dessa avundsvärda rötter som innebär att man 
har en hembygd, en trakt som man känner, älskar och 
gärna återvänder till. Nej, det saknar jag som föddes i 
Röshult utanför Vislanda, i en familj som sedan flyttade 
runt i Småland.

Jag brukar också säga att mina föräldrar var bönder, för det 
var de, åtminstone de åren på 50-talet när vi bodde i Flaken 
och på tre andra platser där vi arrenderade gårdar under min 
barndom. Jag har alltid känt mig som en ”bonnunge”. Inte för 
att jag vet hur de känner det, men jag inbillar mig att det är 
att bli alldeles varm i hjärtat när det luktar ko, potatiskällare, 
nyhuggen ved och dammig loge, samma salighetskänslan som 
att höra hästarna tugga, hönsen skrocka  och se sjön ligga 
blank som en spegel.

Världen var så stor, så stor
Sjön har alltid funnits där vi Lydigs bott, inga stora hav eller 
horisonter för oss inte. Nej, bara precis så som Flakensjön. En 
spegel, inramad av väldig, mörk granskog och så mitt i ett par 
öar, som alla kallas för Storön eller Lillön . 

Sjön gjorde världen så mycket större för oss. Rundade man 
öarna, ja då var man nästan utsocknes. Då såg man Häljanäs 
badplats och alla de faror som lurade där. Till exempel ungarna 
från Allgunås, Lida, Skurebo och Rammsjö, sådana ungar som 
hade rötter, de badade där. Sådana som hörde hemma här, som 
hade inte bara föräldrar utan också mormor och morfar, farmor 
och farfar i närheten, en alldeles självklar avundsvärd trygghet 
i ryggen, bonnungar visserligen, men riktiga bönders ungar.

Vi brydde oss inte så mycket då, det kom senare i livet och då 
bodde vi inte längre där.

Leva livet!
Livet i och på sjön var vårt riktiga liv. Då levde vi. Jag drömde 
om att bli upptäcksresande som Sten Bergman. Honom skrev 
jag brev till och frågade hur man bar sig åt. Vi hade hört 
honom på radion och jag fick ett foto med hans rakryggade 
namnteckning på och det doftade upptäcksresor om kuvertet. 
Det var stort, men några rader om hur jag borde bära mig åt 
blev det inte och så småningom hamnade han på dassväggen 
bland fotbollsspelare, kungligheter och filmstjärnor. Det var 
förstås en ära att bli häftstiftad där, tro mig, men jag insåg att 
jag fick klara mig bäst jag ville med mitt upptäckande. Sten var 
inte mycket att ty sig till i alla fall det insåg jag. 

Sjön lockade
Med fars eka rodde vi ut så fort tiden tillät.  Det var verkligen 
fars eka, för Gud nåde den som glömde lägga upp årorna, lekte 
med öskaret eller ve och fasa, inte kedjade fast den ordentligt.  
Vår mesta tid gick åt till att hjälpa till. Hacka betor, rensa 
trädgårdsland, cykla ärenden, passa småsyskon, bära ved och 
vatten, det kallades att hjälpa till och det gjorde man jämt och 
ständigt. Det gjorde alla barn utom de i samhället, som gick 
hem till varandra och lekte, utan att bli avbrutna, påstods det.

 Men sjön lockade i alla väder och vi drogs dit som flugor till 
sockerbiten. Åh, vad vi fiskade, timme ut och timme in bakom 
flötet borde ha satt värre spår, men vi var aldrig sysslolösa för 
man kunde mycket väl läsa en bok samtidigt eller sticka några 
varv mellan nappandet. Och man kunde ”hitta på”, det var vi 
bra på och det har jag haft nytta av i hela mitt liv.

Drömmen om fiskelycka
Vi drömde om att fånga jättegäddan i Flakensjön. Hon fanns 
där, vi visste det, och denna best var den enda vi var rädda för, 
om man inte räknar en buse från byarna bortåt Rävemåla till, 
som vi skulle akta oss för.

Gården i Flaken där vi bodde under 50-talet, en skenbar idyll där 
badsäsongen alltid startade 1 maj och slutade sista september. Men 
här i vattnet strök jättegäddan omkring i vassen och spred skräck och 
gäddfrossa.

Min far Torsten kunde också konsten att ”hitta på” och älskade sjön. 
Här forsar han fram i ekan med ett lakan som segel, över ett hav i 
storm för att undsätta oss strandsatta vid Rungeboholmalandet.
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 Far hade sett jättegäddan flera gånger och varnade oss för 
djupen där den gick. 

- Håll er i vassen, sa han och måttade med armar som knappt 
räckte till för att visa gäddans imponerande storlek.

 Det var så vi blev bekanta med gäddfrossan. Något i likhet 
med björnfrossa, inser jag idag. Den kom när man lyckades 
göra ett långkast med kastspöet och rullen för en gångs skull 
inte trasslade ihop sig och slog tvärstopp, när gäddraget, det 
med röda ränder och mest tur, plumsade ner och man räknade 
till tre för att det skulle hinna sjunka och började veva in, sakta, 
sakta.  Då kom frossan, tuppaskinn spred sig på armar och 
rygg, ögonen tårades av allt stirrande ner i det mörka vattnet, 
vi var förstås på djupet, handen som höll i spöets handtaget 
av kork darrade, vattendropparna från linan gled sakta ner på 
vattenytan, plopp, plopp! Och djupt därnere snurrade mitt 
bästa drag, runt, runt meter för meter. 

- Kom igen då din fasingens rackare.

Frossan spred sig, det kändes i magen. Nu, nu hugger hon 
närsomhelst. Den ludna fula jättegäddan i Flakensjön, säkert 
15 kilo och lång som en räv med svans. Vilken känsla, jag 
visste precis hur det skulle rycka till, först en gång, sedan en 
gång till innan hon fattade och började dra båten runt, men 
jag skulle nog…

- Hon är där och nosar, jag känner det tydligt, sa jag till min bror 
och ibland trodde han mig, för han ville så gärna bli trodd när 
det var hans tur att låna spöet och drabbas av samma frossa.

Vi brukar skoja om att vi är uppfödda på fisk och havregröt. Lite san-
ning ligger det i det och vinterfisket var lika intensivt som sommarens 
fiske och isgäddorna var finfina. Här hjälper min bror Gunnar, i mit-
ten, och jag med skyffeln far att vittja ryssjan. 

Mest fick vi bottennapp, och drog upp allt annat än fisk. Långa, 
långa vassbrötar som förstås liknade jättegäddan och vi kunde 
med gott samvete förklara för far vid kvällsmaten att vi nog 
hade haft ”henne” på kroken, men att hon stack.

Far tog, det mor kallade våra rysliga fiskehistorier, på allvar. 
För han visste hur knävlig hon var den där gäddan och han 
lärde oss nya knep för att locka henne att hugga.

Och fick vi henne inte denna sommar, så kom det en vinter 
och då levde hon farligt när isen lagt sig. Då jäsingen skulle 
hon upp den knävla gäddan.

Simkunnighet, solförmörkelse och para-
tyfus
Inte vet jag om den där ludna besten fortfarande ligger och 
trycker på djupet vid Storön och fortfarande smyger sig in 
bland bryggor och badande i Häljanäs, Totamåla och Flaken 
för att stilla sin hunger. Men jag vet att det var tack vare denna 
jättegäddas glupskhet och grymma utseende som Lydigs ungar 
i Flaken lärde sig simma rekordfort. Det var samma sommar 
solförmörkelsen drabbade oss på hemväg från affären i Hälja-
näs och vi trodde vi blivit blinda allihop och kanske minns jag 
fel men jag har för mig att paratyfusen härjade i hela landet. 
Den fick vi aldrig, för bakterierna trivdes inte i vatten hade vi 
hört och vi såg till att ligga i blöt så mycket det bara gick, och 
simkunnigheten den har vi glädje av än i denna dag.  

Mona Helgee född Lydig 
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Min barndoms jul
”Min barndoms jular - var de verkligen så härliga och 
ljusskimrande som jag minns dem? Ja, nog var de det, 
varför skulle jag annars så istadigt skildra dem i mina 
böcker, antingen jag nu placerar in dem i Bullerbyn eller 
Junibacken eller i Villa Villekulla eller i Katthult eller på 
någon annan plats.” 
Så börjar Astrid Lindgren sin bok hon kallar Julberättelser, en 
samlingsvolym av berättelser från flertalet av hennes böcker.  

Så fortsätter hon:

”Mina jular under det här seklets första decennier hade 
jag som bonnunge hemma i Småland på en gård som 
hette Näs. Där hade jag alltsammans: pepparkaksbaket, 
julgranshämtningen, julkärvarna utanför fönstren, julbyk 
och julbak, all den välsignade julmaten, skinka och rev-
bensspjäll och ostkakorna, pappa som läste julevangeliet 
och alltid stakade sig på Quirinius, mamma som sjöng 
”Hell dig julafton härliga klara”, julklapparna som inte 
var särskilt många men ändå, vilken fröjd! Och julkala-
sen, jullekarna ihop med kusinerna, slädfärderna hem i 
mörka natten. Jag måtte ha fått nån sorts julgift i ådrorna 
eftersom minnena hänger efter så länge.”

Nästan så firade vi jul i Långasjö prästgård under 40- och 
50- talen! Därför har jag aldrig upplevt Astrid Lindgrens berät-
telser  som sagor utan sann verklighet hämtade från min egen 
barndom.  Visserligen åkte  vi inte släde hem från julkalasen 
i mörka natten; men allt det andra hon räknar upp från barn-
domshemmet i Näs: Så välbekant och upplevt av så många av 
oss andra för 50-60 år sen, inte sant?

Vår dotter var hemma i föräldrahemmet dan före julafton och 
deltog i alla förberedelser. Lingonkrans och julkrubba, silkepap-
per runt stearinljusen i staken, pepparkakshus och jultallrik med 
pepparkakshjärta, nötter, knäck, äpple och apelsin – en tallrik 
för var och en i familjen - en urgammal tradition i släkten) 
Julhög kallar vi den!   

 -”Finns det någonting som ni själva hittat på  egentligen? 
Jag menar: Har du och far bidragit med nåt eget för julen?” 

Hon var trött på: Så här har vi alltid gjort! Så här måste det 
vara på julen! Inga nymodigheter!

Föräldrarna funderade. Var det verkligen ingenting vi själva 
bidragit med för att uppnå den rätta julstämningen? Det hade 
ju inte varit helt fel om vi kunnat prägla julen med någon lite 
modernare pryl, eller….?

Plötsligt kom vi på: I kökstaket brukar vi ju hänga upp en 
gammal bakspade, som vi hade hittat i vårt gamla sommarhus 
från 1850, och på skaftet hemmagjort knäckebröd! Och det 
var  faktiskt vår alldeles egna ide!

Astrid Lindgren talar om nån sorts julgift som hänger efter 
livet igenom. Mitt julgift hänger snarare ihop med vad som 
hände hemma och i kyrkan under julafton, juldagen och An-
nandagen, Nyår och trettondagshelgen. Allt vi gjorde hemma 
var beroende av när det firades gudstjänst i kyrkan eller när det 
var andakt på ålderdomshemmet och vårdhemmet.

Klockan 10 på julafton var familjen bjuden till vårdhem-
met.  Ragnar Leijon och hans hustru tog emot med dignande 
kaffebord. Men först var det andakt. Far satt vid tramporgeln 
och vi började alltid med psalmen Ack Herre Jesu hör min 
röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och 
bo, så har jag tröst och evig ro. Pojkarna, de  som bodde på 
hemmet, satt i en stor ring och skrattade och var glada. Far 
berättade julevangeliet och vi sjöng Stilla natt och Nu tändas 
tusen juleljus. Julafton hade börjat!

Klockan tolv doppade vi i grytan i prästgården. Vi barn måste 
stå i en lång rad vid köksbänken och äta, för enligt de gamlas 
uppfattning skulle barn växa och bli stora och starka om man 
stod och åt just på julafton! Var vi skrockfulla? Kanske det. 
Men mest på kul.

Efter doppet väntade andakt på ålderdomshemmet. Här 
kände vi oss mer hemma än på Vårdhemmet. Där satt Karin 
på Ängen, Systrarna Selma och Hilda, Axel och Blad, vagn-
makaren. De som bodde på det gamla ålderdomshemmet såg 

Prästgården i Långasjö år 2010                         Foto Jan-Erik Fransson

Långasjö kyrka                                               Foto  Jan-Erik Fransson
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man ofta i kyrkan om söndagarna. Alla högtidliga och allvarliga. 
Denna stund på ålderdomshemmet  tillhörde verkligen julafton 
med all förväntan inför julaftons kväll! 

Halv 4 var det julbön i kyrkan. Det var innan TV och Kalle 
Anka gjort sitt inträde i hemmens julfirande.

Julbönen har fått ändra tid så familjerna kan hinna med både 
Kalle och Jesusbarnet!

I Långasjökrönikan från 1968 beskrivs Julbönen så här:

”I den sköna skymningen läste vi om Jesse rot och stam. Vid 
södra ingången stod julkrubban med den heliga familjen. Enar 
bildar bakgrund. Maria och Josef  får påhälsning av herdarna 
med lammen och av de vise från östern. Det är vår Herres Jesu 
Kristi födelses fest.”

Äntligen julaftons kväll. Det var ingen tomte som hittade till 
prästgården. Så vi var kanske inte så skrockfulla ändå! Juldagen: 
Upp i ottan, stearinljusen i fönstren mot byvägen och kyrkallén 
skulle tändas innan människor passerade förbi. Julottan började 
klockan 6. Fem i 6 blåstes ljusen i fönstren ut, och mor och alla 
fem barnen rusade till kyrkan under klockklangen, som höll på 
extra länge den morgonen. Så kunde även vi stämma in i ”Var 
hälsad sköna morgonstund!” Kyrkan fylld till bristningsgränsen 
av morgontrötta och påpälsade församlingsbor. Slutpsalmen i 
ottan var alltid som jag minns ”Den signade dag som vi nu här 
ser, från himmelen till oss nedkomma”- 9 verser. Gryningsljuset 
trängde in genom kyrkfönstren medan vi i allt snabbare takt 
sjöng de underbara verserna i denna medeltida dagvisa:

”Den signade dag, den signade tid,
Vår Frälsares födelsetimme.
Då var det som ljus i natten bröt in,
Guds mäktiga Ord ifrån himlen.
Och herdarna hörde Guds änglar som sjöng
Att äntligen dagen var kommen.”

I går, den 31 oktober 2010 fick jag åter igen julgiftet i åd-
rorna: jag stöpte ljus med några vänner. Ett tidsödande och 
arbetskrävande arbete. Inköpt ljusmassa(dyr) blandas med 
stumpar(gratis) från brända kyrkljus och det sprider sig en 
sällsam doft av barndomens jul i huset. Med värkande rygg 
doppar jag för 35:e gången 200 ljus i tur och ordning i den av 
stearin nersölade grytan och frågar :

”Är det verkligen roligt, det här? Varför slösa bort så mycket 
tid  (och pengar med för den delen) när man kan köpa fina 
ljus på Ikea för 50 öre stycket?

Svaret kom: Tänk på att du återanvänder ljusstumpar som 
annars skulle slängas på tippen!

Hemstöpta ljus är vackra konstverk (även om de är både knö-
liga och krokiga!)

Ja, ja, men det riktiga och sanna svaret är : När julen knackar 
på  vill man åter uppleva barndomens jul, kosta vad det kosta 
vill:”Jag måtte ha fått nån sorts julgift i ådrorna, eftersom min-
nena hänger efter så länge!” 

Helena Thelin

Karl Forts julafton
Karl Fort var en soldat, som förr i tiden bodde i Långasjö. 
Stället där han bodde kallades för “Karl-Fota-torpet”. Här kan 
man ännu få se några gamla fruktträd stå kvar som minne från 
den tid då stället var bebott. 

Det snöade, Stora vita mjuka flingor föll från molnen och 
bredde ut sig till ett täcke på marken. En del flingor satte sig 
på granarna, som stod så högtidliga där inne i skogen. Karl 
Fots såg allt detta, där han vandrade vägen fram genom skogen 
till sin stuga “ Tänk att det snart är jul igen” sa Karl Fort till 
sig själv.

För ett år sedan bodde han inte ensam i sin stuga. Då levde 
Lena, hans hustru.

Det hade varit ett lyckligt äktenskap, Lena och hans. Livets 
sorger och glädjeämnen hade de delat, som de en gång lovat 
varandra. Ja, inget mer än döden hade förmått skilja Karl och 
Lena åt. Det hade den gjort för ett par månader sedan. Döden 
hade tagit Lena och Karl var lämnad ensam.

Mannen var nu hemma vid sin stuga. Han borstade väl av sig 
om fötterna, innan han gick in. Han hade så pyntat och fint 
där inne. Ingen kunde tro annat, än att ett fruntimmer bodde 
i huset. Det skulle komma gäster till Karl Forts stuga till jul. 
Ende sonen Gustav skulle komma hem.

Den gamle soldaten räta på sig. Vem kunde väl tro, att den 
fattige soldatpojken som för tjugo år sedan begav sig bort från 
hemmet och sedan inte vara hemma, skulle komma tillbaka som 

präst. Han hade skrivit för en tid sedan, att han tagit prästexa-
men. Fadern trodde det knappast i början. Men tvivla kunde 
han inte heller, för han viste att Gustav aldrig ljög för sin far.

Julaftons kväll var inne.

Gustav, sonen, var kommen till stugan i skogen. I stället för 
en fattig soldatpojke med trasiga kläder satt det en bildad och 
välklädd man vid den öppna spisen och samtalade med sin 
far. Han berättade om alla sina svårigheter sedan han lämnade 
hemmet.

“Min son” sade fadern “livet är en strid”. Vi människor måste 
kämpa mot många svårigheter här i världen. Vi får inte låta oss 
hindras av motgångarna, utan har vi ett mål framför oss, så 
ska vi försöka nå det, ja kämpa oss till det. Är det meningen, 
att vi ska bli någonting, blir vi det nog.

Sonen lyssnade bara.

Jag är nöjd med mitt liv fortsatte Karl Fort. Jag har kämpat, 
stridit och lidit. Men jag har även vunnit. Jag har vunnit frid. 
Och nu är jag glad över att du är hemma.

Ett lyckligt leende vilade över den gamles ansikte.

Der var en sådan underbar julkväll. Tyst och stilla och fridfullt 
inne i stugan och ute i naturen.

Jesusbarnet är inte långt borta nu, sade Gustav.

Fadern nickade och knäppte sina händer. De vore lyckliga, 
dessa två människor. Lyckliga och glada för att det var jul. 
Glada över julfriden.

Denna berättelse var införd i tidningen Långasjö Jul 1938 
av Nelly Karlson
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Per på Krogen 
– en legend
Än idag berättas historier om målaren och mångsysslaren 
Per på Krogen. Hur han t ex kom susande på sin cykel 
nerför Klintakrogsbacken i skumrasket utan lyse. 
Och hur det då inte bar sig bättre än att ett par poliser 
stod mitt i backen och ropte: 
”Stopp i lagens namn! Du har ju inget lyse!” 

Och hur Per som svar på detta ropte tillbaka: 
”Akta er pöjka´! Jag har ingen a´broms heller!!”

Per ska spika däckel (papptak) i prästgården. Han sticker 
fullt med nubb mellan läpparna, för att ha dem tillgängliga. 
Prostinnan får se det och ropar förskräckt: 

”Men Per, akta sej! Han kan ju svälja dom!” 

Per viftar lugnande till henne: ”Gör inget! Dom ä sau billia!”

Per är i prästgården och målar väggar. Han räcker dåligt upp 
och ser sig om efter något att stå på. Närmast till hand står 
finstolarna. Utan betänkande tar han en av dem och kliver upp. 
Prostinnan upptäcker vad som är på färde och rusar fram för 
att lägga en tidning under hans fötter. 

Per hejdar henne vänligt: ”Dä behövs ente. Ja räcker opp i 
alla fall!”

Per har alltid varit försiktig med starkvaror. När han var 
yngre var han Blåbandist, men på äldre dar så är han lite libe-
ralare. Vid ett tillfälle, då han målat i Skurebo, blir han bjuden 
på en sup. Per tackar nej, men värdfolket trugar och trugar. 

Till slut ger Per med sig och säger: ”Dä fau la gau mä en dau, 
om ja skulle ble förskyld!”

Vilhelmsson i Strängsmåla har installerat centralvärme och 
Per ska tapetsera om i rummet. Det är svårt att komma åt 
bakom elementen och Per grymtar och pustar. 

Till sist utbrister han: ”Moderna tiders djävulskap!”

Saxat ur Långasjökrönikan 1983

Per Karlsson 1955

Per dog 1957, men alltjämt lever 
han kvar i folksjälen.  Hans slag-
färdighet har gjort honom odödlig!  
Historierna om honom har kanske 
ändrats något under tidens gång. 
Men andemeningen finns säkert 
kvar. 

I Långasjökrönikan 1983 har f. 
långasjöprästen Johan Thelin skrivit 
Pers levnadshistoria, samt sam-
manställt en del av berättelserna om 
honom. Här följer ett par smakprov.

När Ester åkte till Öland
Jag träffade Ester i Karsamåla på kyrkbacken efter hög-
mässan.
– Jag ska auka te Högby pau Öland å höra Maunika 
Ljuslund, berättade hon stolt.

På 1970-talet fick Högby församling Monica Ljuslund som 
komminister. På den tiden var det fortfarande lite sensationellt 
med en kvinnlig präst. Dessutom vållade hon stor uppmärk-
samhet med sina utspel. Hon uppkallade t.ex. sin hushållsgris 
efter biskopen Sven Lindegård. På grund av prästen och grisen 
och andra lockelser ordnade bussbolag resor upp till Högby 
för dem som ville lyssna på prästen. Och nu hade alltså Ester 
bestämt sig för att följa med.

– Då måste du lova mig att berätta om hur det var när du 
kommer hem, sa jag.

Det lovade Ester.

Några veckor senare träffade jag Ester igen.

– Nå, hur var det i Högby, undrade jag.

– Jo, dä va väll bra, sa hon. Men kan du tänka dej, ho predikade 
bara i tie minuter! Dä hade vi aukt hele vägen änna upp te norra 
Öland å sau predikade ho bara i tie minuter! 

– Vad gjorde du då, undrade jag.

– Ja, frauga na, sa Ester. Voföre predikade du bara i tie minuter 

nä vi aukt hele vägen änna upp te norra Öland?

– Vad sa Monika Ljuslund då?

– Ho sa att ho va hes. Men dä höde ente ja!

Den som har gjort en resa har något att berätta, heter det. Och 
det hade ju Ester.

Johan Thelin

Jordbro sten
Allan och hans systrar gick som barn den lilla vägen i 
skogen mellan föräldrahemmet i Lida och morföräldrarna 
som bodde vid Piggsmåla kvarn. 

Hitom Märrabacken var de tvungna att passera Jordbro sten 
och det var inte utan oro i stegen. Stenen låg liksom uppallad 
och det sades att när kyrkklockorna ringde snodde sig stenen 
ett varv. Som barn trodde de fullt och fast på detta och det var 
lika läskigt varje gång de skulle gå förbi.

Stenen ligger där än idag och du kan gå dit själv och se om den 
rör sig vid kyrkklockornas klang!

Berättat av Allan Hultèn, född i Lida
gm Katarina
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Silverskatter, falskmyntare 
och Guldsmens lycka
I Bondemåla fanns det fyra stora stenar som Bengts mamma 
Aina och moster Edit har berättat om många gånger. En syn-
tes i Karsamåla göl, en fanns ute på åkern och en uppe vid 
huset. Det sades att det låg någon begravd under stenen uppe 
vid huset, så Aina och Edit grävde under stenen men hittade 
inget. Den fjärde stenen har Bengt letat efter, men inte fun-
nit. Dessa stenar skulle bilda en enhet och om man drog linjer 
mellan stenarna skulle man få fram en punkt och där skulle 
silverskatten ligga i en stenkista med ett stort stenlock över. 
Vid eftersökningar har Bengt hittat något som kan liknas vid 
ett stort stenlock inte långt från huset i Bondemåla, men hur 
man ska få bort det har han ingen aning om.

Aina och Edit var mycket nyfikna på dessa muntliga berät-
telser som gått i arv från deras pappa. Bland annat berättade 
han att en falskmyntare vid namn Cavalli förr hade bott i en 
jordkula nere vid Karsamåla göl. Så för att se om falskmyn-
taren grävt ned några mynt vid sin jordkula så grävde de runt 
på platsen där falskmyntaren hade bott en gång i tiden. Dock 
utan att finna något.

Även Bengt och hans bror Sten har gripits av skattsökarjakt 
och letat efter guld utanför backstugan ”Guldsmens lycka” i 
skogen vid Ejnars. Inte heller de fann något.

En annan silverskatt ska finnas i grannbyn Kallamåla och 
detta är visst helt sant och dokumenterat! Silverskatten släng-
des i Kallamåla göl av byborna innan danskarna kom och 
plundrade och brände ner hela Kallamåla by. Detta var på den 
tiden när Blekinge var danskt och Småland svenskt och det 
streds i skogarna. Även en krigskassa bestående av silvermynt 
ska finnas gömd vid Kallamåla göl. Genom åren har många 
letat efter silverföremålen, men utan resultat. Eftersom sjön 
är sänkt kan ett tips vara att leta längs med kanterna där det 
idag växer skog, för den marken låg under vatten på den tiden!

Berättat av Bengt Svensson, Karsamåla som i sin tur hört det 
från sin mamma och moster som i sin tur fått det berättat för 
sig av sin pappa som i sin tur…

Katarina

Från svunnen tid......
...så lyder rubriken till en berättelse i Långasjökrönikan år 
1945. I vissa tidiga årgångar av krönikan har man återgivit 
några av alla de berättelser och sägner, som är knutna till 
platser eller personer i socknen. En god berättare var Pehr 
Karlsson på Krogen (1877-1957). Här har han nedtecknat 
historien om Gastakullen. 

Gastakullen
Gastakullen kallas av ålder en plats utmed allmäna vägen mel-
lan Strängsmåla och Häljanäs, belägen en km från sistnämnda 
by. Platsen har fått sitt namn av tvenne anledningar. För det 
första inträffade här, under senare delen av 1700-talet ett 
brodermord. De agerande i dramat var, enligt sägnen, tvenne 
bröder Gummesson, antagligen födda i Strängsmåla, på den 
plats, som än idag kallas ”Gumma-Märtas” lycka. Där bodde 
deras moder, där växte bröderna upp tillsammans. Den som 
senare blev mördare, var enligt utsago ovanligt stygg vid djur 
under uppväxtåren.

Vid mogen ålder gav sig bröderna ut från hemmet för att på 
egen hand ta sig fram. För den ene av dem gick det särskilt väl i 
hand, så att han med tiden blev en rik man. Men för den andre, 
som var stygg och hårdsint under uppväxtåren, gick det dåligt, 
han fick det fattigt och besvärligt. Hur det var så uppstod det 
ovänskap bröderna emellan, antagligen till följd av att den rike 
vägrade att hjälpa den fattige i så stor utsträckning som  han 
ville. Härför grodde ett oförsonligt hat hos den fattige mot 
hans bättre lottade broder, vilket slutligen resulterade i att den 
förre vaktade upp sin broder och sköt honom på den plats, 
varom denna berättelse handlar. Den döde hittades senare i 
vägkanten ett 50-tal meter bortom Gastakullen, som sedermera 
raserades delvis genom grustagning. På platsen där den döde 
påträffades blev det riskastning, som förr var sed, där någon 
vådligen omkommit. De flesta, som färdades vägen fram, lade 
en risgren där, så att med tiden uppstod en rishög, stor som en 
höstack. Ännu vid sekelskiftet förekom det att en och annan 
vandrare kastade en gren på högen. Den som vet om platsen 
kan än idag (1945) skönja den jordsamling, som uppstått efter 
det förmultnade riset. 

Mördaren försökte rymma till Danmark, men slagen av ånger 
över sitt brott, återvände han till hemorten och erkände vad 
han hade gjort. 

På den tiden, då de döda från södra sockendelen bars till kyrkan 
av likbärarlag, brukade det vid dåligt väglag bli nödvändigt 
att påbörja den tunga vandringen redan på lördagkvällen. Då 
gick man till Gastakullen, där båren fick stå till morgonen, då 
likfärden fortsattes. Det var lämpligt rastställe, enär halva vägen 
då var tillryggalagd. 

Det var inte så underligt att en sådan plats blev omspunnen 
med historier om gastar och spöken, som vankade omkring 
bland träden, uppgivande underliga läten. Ja, ännu leva män-
niskor, som känt det ila utefter ryggraden vid passerandet av 
Gastakullen. Men nu är platsen betydligt ljusare, vägen bredare, 
om än krokig, storskogen borta och det hemska mordminnet 
fördunklat.

Pehr Karlsson 
Ur Långasjökrönikan 1945
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Långasjöprofilen

Allan Hultèn
I bygdens tjänst i alla år, så kan man nog sammanfatta 
Allan Hultèn i Kallamåla om man vill, men hans liv rym-
mer mycket mer än så!
Han är Lidapojken som flyttade nerför backarna närmre 
Långasjö och som med glädje delat med sig av sin tid till 
bygden. I bygdens tjänst!

Att Allan är ytterst aktiv än idag trots att 90-årsstrecket börjar 
närma sig, det får jag bevis på när intervjudag ska bokas. Det 
var gärdsgårdsbygge på Klasatorpet, barnbarn som fyllde år, 
lottbrytning hos goda vänner, en syster som skulle ha hjälp… 
men till slut hittade vi en dag!

Hemmet i Kallamåla är välskött och pyssligt och ute i träd-
gården står två rejäla grönsaksland höstgrävda och klara för 
vintern. – Ja, vi odlar potatis, morötter, rödbetor och en massa 
andra grönsaker. Inne i gästhuset är golvet fyllt av nyplockade 
äpplen i kartonger och det luktar friskt av Aroma och Ingrid 
Mari. Fruktträd och bärbuskar är nästan avlövade, rabatterna 
rensade och gräsmattan klippt en sista gång inför vintern. Runt 
knuten vid gästhuset har vildsvinen varit och plöjt upp precis 
vid tomtgränsen. – Nu är det nya hot som man inte vet vad 
man ska ta sig till med, suckar Allan. Vildsvinen och så de här 
mördarsniglarna i grönsakslandet!

Allan är född i Lida och växte upp med sin pappa som var 
byggnads – och möbelsnickare, sin mamma som vävde, spann 
och var hjälpfru och sina två systrar. Han skolades snabbt in i 
pappans snickarverksamhet och fick tidigt hjälpa till hemma i 
snickarverkstaden där det under vintrarna tillverkades fönster, 
möbler och likkistor. Pappan hade också ett lite udda extra-
knäck som lik-rakare. På den tiden skulle männen som dog 
rakas innan de hann kallna och folk kom hem till deras hus när 
som helst på dygnet och knackade och slog på fönstret. – Än 
idag känner jag obehag när någon knackar, ryser Allan. 

När de sex åren i Allgunås skola var avklarade så var det 
dags att börja arbeta så smått. – Jag gjorde dagsverken hos 
bönder, plockade potatis, jobbade i skogen och så hjälpte jag 
pappa, berättar Allan. 

Konfirmationen ägde rum i Långasjö kyrka och efter det be-
traktades man nästan som vuxen.

Första jobbet var som vaktmästare på Nya Hotellet i Emma-
boda. Då var Allan 16 år och bar handelsresandes koffertar 
mellan järnvägsstationen och hotellet. På fritiden engagerade 
han sig i Sveriges Godtemplares ungdomsförbund och deltog 
i deras aktiviteter.

Nästa arbete blev på Steens Snickerifabrik hemma i Långasjö 
och efter ett antal år byttes det mot ett arbete på Geijers såg-
verk. Där blev han kvar fram till sin pensionering 1989.

Ett smärtsamt minne som etsat sig fast genom alla år är en 
händelse från värnplikten. Allan gjorde värnplikten i Ingenjörs-
truppen i Eksjö 1945/46 och ett uppdrag var av det mindre 
roliga slaget. De skulle vakta de baltiska soldaterna som under 
kriget varit i tysk tjänst och sedan flytt från Tyskland till Sve-
rige. Soldaterna var internerade i ett barackläger på Ränneslätt 
utanför Eksjö och i januari 1946 utlämnade Sverige de baltiska 
soldaterna till Sovjetunionen.

Opinionen i Sverige var starkt emot utlämningen då det antogs 
att soldaterna skulle bli betraktade som landsförrädare, fängslas 
och avrättas när de kom tillbaka till Sovjet.

Svenska regeringen tog beslutet och poliser och unga värnplik-
tiga grabbar med gevär skulle se till att balterna mot sin vilja 
kom iväg till den väntande sovjetbåten.

– Det var fullständig kalabalik, minns Allan. Några begick 
självmord, andra stympade sig, svalde knivar, rymde, vad som 
helst för att slippa bli utlämnade. – Det var inget vidare, säger 
han lätt grimaserande. 

Men kapten Schötts visdomsord som han skickade med de 
värnpliktiga när de skulle mucka har gjort sig påminda under 
livsresan och har stämt rätt bra, tycker Allan. ”Låt ej din hand 
så i livet hårdna så att den till aftonen till bön ej knäppas kan”

30 år i kyrkokören och medverkan i kyrkofullmäktige och 
kyrkorådet visar på ett kyrkligt engagemang. – Och så har jag 
burit kistor på begravningar sedan 1989, inte bara i Långasjö, 
utan i alla kyrkor i kommunen. 475 kistor till dags datum! be-
rättar Allan. Det är ett riktigt hedersuppdrag, förstår jag och 
för en annan som innan flytten till Långasjö aldrig sett män 
i svarta blanka höghattar och frackar högtidligt bära kistan 
nedför kyrkgången är det en bild som etsar sig fast.

Så har vi Hembygdsföreningen och allt arbete som Allan 
lagt ned där. Han satt i styrelsen i många år och har gått pass 
på Klasatorpet tillsammans med sin fru i 20 år. Under många år 
höll han även i alla bokningar av bussbolag och skolklasser som 
skulle komma till Klasatorpet. Och så var han med som statist 
i filmen Utvandrarna under filminspelningen i Nöttja kyrka. 
Idag har han trappat ned på sitt engagemang på Klasatorpet, 
men hjälper naturligtvis till där när det behövs!

Cecilia, Karin, Allan och Elisabet
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Allan gillar att vara i farten och att träffa folk, det förstår 
man. Som vaktmästare på banken blev det tillfälle att prata 
några ord med kunderna och Klasatorpet har också varit ett 
sådant ställe där tusentals besökare har passerat genom åren 
och många roliga möten har uppstått! En kul händelse var när 
en församling från Skåne var på besök och kantorn tappade 
sina glasögon i brunnen. Rätt vad det var fick Allan syn på en 
spritt språngande naken kantor som stod på huvudet i brunnen 
för att fiska upp sina glasögon!

En annan mer dramatisk historia var Allan med om på 80-talet. 
Kyrkokören och syföreningen var på guidad busstur på varvet 
i Karlskrona och inne på varvsområdet körde bussen fel och 
körde upp på en gammal bro med körförbud. Broplankorna 
under bussen började plötsligt brista och bussen körde igenom 
och blev tack och lov stående på den bärande brokonstruk-
tionen! Det var 10 meter djupt ned till vattnet under bron och 
på darriga ben blev passagerarna evakuerade ut på bron och 
vidare över till fasta land Bussen fick de lyfta bort med Flot-
tans stora kran!

Brandkåren är dock ett engagemang som startade långt innan 
pensionärslivet. Redan som 21-åring blev han brandsoldat 
i Långasjö brandkår och var med fram tills han fyllde 60 år.

Den 19 maj1955 föddes Allans och Karins andra dotter och det 
blev en dramatisk dag! Allan var med brandkåren uppe vid en 
eldsvåda i Geijers affär och under släckningsarbetet skar han 
sig på en krossad ruta och fick senan i handleden avskuren. – 
Det gjorde fruktansvärt ont och blödde mycket, så jag fick åka 
in till Växjö och sy ihop det. Allan minns även storbranden i 
Idemo som flera brandkårer hjälptes åt att bekämpa. – Nästan 
hela byn brann ned, det var hemskt, total kaos, sammanfattar 
Allan med smala ögon.

Familjen har fått hänga med i svängarna kan man anta. Allan 
och Karin träffades redan under konfirmationen, men det var 
på en logdans hos Gunnar Carlsson som kärlek uppstod. Eller 
om det var på bio i Ordenshuset? Det var i alla fall längesedan 
och det unga nygifta paret bosatte sig de första nio åren i Brän-
namåla där de hyrde lägenhet för att 1958 köpa hus i Kallamåla.

De två döttrar Cecilia och Elisabet kom till världen och nu kan 
de räkna in fem barnbarn och två barnbarnsbarn! 

Nu för tiden ska det vara lugnt då? Ingen kyrkokör, ingen 
brandkår, inget styrelsearbete, inget kyrkofullmäktige, inget 
rensande i bankens rabatter, inga pass på Klasatorpet, inget …
Men fortfarande finns ett stort engagemang och en tjänstvil-
lighet för bygdens skull, för Långasjö.

Förmodligen är Allans sort på utdöende, det finns ingen idag 
som har tid och ork att lägga ned ett sådant engagemang!

Men bara för att många av uppdragen är uppsagda så sitter han 
inte still för det. Familj och vänner tar sin tid och under vint-
rarna roar sig Allan med att slöjda och svarva ute i snickarboa. 
Han visar stolt sin pappas gamla svarv som är moderniserad 
med en motor. – Men när jag var barn, då fanns det inget värre 
än när jag var tvungen att stå och veva hjulet till svarven när 
pappa skulle svarva! Han visar svarvade träskålar i olika träslag, 
droppar i trä, trämobiler som hänger i fönstren och en alldeles 
nygjord vedkorg. – Det behövs nog en till, mumlar han och 
ser sig om bland slöjdvirke och verktyg. 

Och trädgården tar all tid när det är säsong för det – Man måste 
nåe ha att göra, avslutar han med glimten i ögat.

Katarina Jonasson

Så träffades vi
ur DN Söndag 20 juni 2010

Åh, dessa fantastiska möten som sker av en slump och 
som kan vara livsavgörande. Tanken svindlar: om inte så 
hade jag aldrig funnits till!

Det var i mitten av 50-talet och dans i Holmsjö i Blekinge. 
Det kom danssugna från Eringsboda en bit västerut och från 
Långasjö på andra sidan Smålandsgränsen.

Där fanns Karin i sina kattglasögon av modernt snitt och Karl-
Gunnar med bakåtkammad våg i pannan. Och så hände det: 
Karin slängde sig runt halsen på Karl-Gunnar och frågade om 
han hade "måååse och cementad dyngsta" – det vill säga mosse 
med goda odlingsmöjligheter och modernt byggd gödselstad. 
Och det hade ju den unge bondsonen så han svarade ja. Jaha, 
sa Karin, då vill jag gifta mej med dej!

DET BLEV BRÖLLOP och det blev barn och vi tre syskon 
var nästan i vuxen ålder innan vi insåg att riktigt så hade det 
kanske inte gått till. Men med en far som är god historieberät-
tare och en mor som låter honom hållas har det blivit en bra 
släkthistoria.

Nu är guldbröllopet firat med ett stort kalas i bygdegården 
och de unga tu håller fast vid varandra och anser att de båda 
har haft tur i livet.

Och generationen innan: där fanns mormor och morfar som 
inledde bekantskapen redan på skolgården i 'Tving med att 
gossen drog flickan i de långa flätorna och sedan några år 
senare imponerade med att ha ljusa fina byxor på dansen – en 
klädsel som var ovanlig då.

SVÄRFÖRÄLDRARNA? Jag tror att det började med en 
klick senap på svärfars slips när svärmor jobbade i korvkios-
ken i Visby.

Själv hittade jag min man på Birger Bar en fredagskväll för 
många år sedan och fick sedan rykte om mig i hans släkt att 
vara en barflicka – ett rykte som jag tyckte lät lite tvivelaktigt ...

Vad som egentligen hände den där kvällen har vi delade me-
ningar om. Själv blev jag överrumplad av en kyss medan han 
påstår att jag trutade så med munnen att det inte fanns någon 
tvekan om vad jag ville.

Vi får väl se vilken historia det är som lever kvar hos barnbar-
nen en gång i framtiden.

Margareta
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En by i bygden

Plaggebo
Morgonens första solstrålar letar sig fram till byn Plagge-
bo i Långasjö. Det är i slutet av november och så här års 
har solen svårt att ta sig upp över trädtopparna. En ljum 
sydväst vind möter dagens första ljus vid åkerlyckan i 
byns östra utkant. 

Snart letar sig solens strålar fram till Ronny Lundins hus, Ronny 
kallas i byn för Ludde. På tomten utanför Luddes hus står hans 
fina Ford Mercury och glänser ikapp med de första solstrålarna. 
Planeten Mercurius är närmast solen i solsystemet och i Plag-
gebo är det Luddes Ford Mecury den som står närmast solen. 

Därefter är det dags för Familjen Ottosson att få besök av so-
lens strimmor. Här bor Magnus med fru och tre barn. Denna 
familj är väl som de flesta andra familjer och det mesta handlar 
om arbeten och skolor. 

Livet har sin gilla gång förutom en sommardag för några år 
sedan. Zackarias, som yngste sonen heter, kom hem och upp-
täckte att familjens stora skatt, den rödhårige katten Herkules, 
hade blivit överkörd. Herkules som var känd för sitt mod och 
sin styrka låg där alldeles livlös vid vägkanten.  Det blev stor 
sorg i Ottossons hem och det fanns inget annat att göra än 
att leta upp en gammal skokartong som fick bli Herkules sista 
viloplats. Under stor tystnad begravdes katten i utkanten av 
lyckan vid ett stenröse. Barnen hade plockat några blommor 
som de lade ned på graven.  Magnus försökte säga några ord 
om Herkules, hans stora förträfflighet och den glädje han 
skänkt till familjen men han kände att han inte alls fick fram 
de ord han ville. Familjen vände hem under stor tystnad och 
kvällen blev både lång och dryg. 

Dagen efter när Zackarias kom hem ifrån skolan fick han till 
sin stora förvåning se Herkules ligga på verandan och lapa sol. 
När Herkules fick se Zackarias vände han sig på rygg för att 
han vill bli klappad på magen. Zackarias var helt förstummad. 
Han tog upp katten i famnen och kramade honom. Därefter 
ringde han till pappa Magnus och berättade vad som hänt. 
”Pappa, Herkules är återuppstånden! Han måste verkligen ha 
sju liv!”  Magnus visste inte vad han skulle tro och försöker tala 

sin son till rätta. Till slut hörde Magnus hur Herkules spann 
i telefonen. Då bestämmer han sig för att åka hem från job-
bet. Väl hemma mötte Herkules Magnus och katten svansade 
runt hans ben. Detta var verkligen ett mirakel. Visst var det 
Herkules och han var livs levande!  Miraklet varade i hela två 
veckor ända till Ludde körde förbi med sin Ford Mercury och 
stannade till och frågade om någon har sett hans röda katt, 
Måns som försvann för ett par veckor sedan. Familjen tittade 
lite förundrat på varandra och sedan sneglade de mot stenmu-
ren vid lyckan på andra sidan vägen. Magnus säger stillsamt: 
”Jo, vi tror vi vet var han är…”

Byn Plaggebo delas mitt itu av den stora vägen som går mel-
lan Långasjö och Vissefjärda. På den norra sidan ligger fem 
hus. Granne med Ottosson bor Ulla Svensson. Hon drev ett 
lantbruk tillsammans med sin man Kenneth tidigare. Nu bor 
Ulla här själv men barn och barnbarn bor på andra sidan vägen 
i byn så hon behöver aldrig känna sig ensam. 

Nästa hus dit morgonstrålarna når är till den skicklige jägaren 
Magnus Johansson med hans familj. Deras hus kallas för The-
landers hus efter en släkt som tidigare bodde i Plaggebo. På 
Magnus gräsmatta denna morgon befinner en hel flock med 
vildsvin. Suggan står på gräsmattan med sina kultingar redo 
att ge gräset en omgång. Normalt sett brukar galten gå för sig 
själv men nu är det parningstider och därför står galten stolt 
vid Magnus stora stenhög som påminner om en bikupa. När 
suggan bländas av de första solstrålarna ger hon ett tecken till 
sin flock att avbryta arbetet. Det är dags att dra sig tillbaka till 
en granplantering på andra sidan byn strax intill Plaggebogöl. 
Suggan tänker att de får återvända kommande natt och rejält 
snygga till Magnus tomt. 

Sista huset på Norrsidan i byn tillhör den motorcykel åkande 
mannen Conny Axelsson. Sköna sommardagar kan man höra 
Conny komma körande på sin Harley Davidsson ända från 
Strängsmåla på väg hem efter en härlig åktur i sommarland-
skapet. 

Så korsar morgonsolen den stora vägen och kommer in på den 
södra delen av byn. Första huset på denna sida ägs av familjen 
Åstrand. Bernt Åstrand är en motionsidrottare av stora mått. 
Det räcker med att det har kommit lite frost på marken så är 
Åstrand ute och lägger ett skidspår på sin mark. Detta är ett 
uppskattat spår som hela byn kan använda för en uppfriskande 

Daniel och Eva Siverlands hus

Hunden Bamse har äntligen fåt ut Anna och Elin i snön
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skidtur. När Åstrand inte åker skidor tar han gärna en skrid-
skotur på Plaggebogöl. 

Solen fortsätter sakta och mödosamt att klättra uppför Daniel 
Forsbergs hus som ligger på högsta platsen mitt i byn. När 
solen har nått upp till skorstenen på Forsbergs hus har man 
en fin utsikt över den södra delen av byn. Härifrån kan man 
se fyra vackra åttaknutabyggnader som omger Forsbers hus. 
Byn påminner verkligen om Astrid Lindgrens Bullerbyn där 
alla husen ligger så tätt att det ibland är närmare att låna ett 
ägg av grannen än att hämta det från sitt eget skafferi.  

De flesta husen är byggda innan det laga skiftet som ägde rum 
1843. Den första gången byn omtalades i skrifterna var på 
1400-talet då Plaggebo var i stormäns ägo. Under 1800-talet 
fanns ett gästgiveri i byn. Gästgiveriet hade utskänkningstill-
stånd av öl för resande fram till 1909. Det berättas att en törstig 
bybo en gång försökte utnyttja möjligheterna till att köpa några 
flaskor öl men nekades med hänvisning till att utskänkning 
endast fick ske till resande.  Den törstige bybon vidtalade då 
en granne i byn som drog honom till gästgivaregården i sin 
skottkärra. På så sätt var han under alla omständigheter på 
resande fot. 

Mitt emot Daniel Forsberg bor Daniel Aronsson och Therese 
Klasson med familj. De bor i Therese farfars hus. Farfar var så 
välkänd i byn att han kallades för Sven i Plaggebo. Om honom 
finns många skrönor. Om en bråkdel av dessa är sanna är han 
onekligen en legend. 

Snett emot Forsbergs hus bor Torbjörn Svensson med familj. 
Torbjörn är Ullas son. Han är den ende i byn som bott här 
sedan barnsben. 

Bakom Daniel Forsberg bor Ica-handlaren Daniel Siverland 
med fru. De bor i Brunos och Maj-Britts gamla hus. 

Granne med Siverlands ligger byns enda gula hus. Här bor 
artikelförfattaren själv tillsammans med Magdalen Thiel och 
deras två döttrar. 

Längst bort i byn bor Jörgen och Anette Dahlskog. Jörgen 
driver ett litet sågverk och Anette är ordförande i Plaggebo 
byalag. Anette ser till att samkväm anordnas samt att julgranen 
mitt i byn kommer på plats till advent. 

För några år sedan var byalaget väldigt aktivt när man beslu-
tade sig för att skaffa gatlyktor i byn. Det var speciellt skönt 
för barnen att kunna stå under en gatlykta när de väntade på 
skolbussen under den mörka årstiden.  

Allra längst bort i byn mot Strängsmåla bor Gabriella Grims-
berg och Christofer Törnkvist med sina barn, hundar och 
hästar. 

Till byn räknas också Tord Peterssons hus som ligger halvvägs 
till Kallamåla. 

Totalt sett bor det idag ca 34 personer i byn men för något år 
sedan var det närmare 50 personer. Många undrar hur byn har 
kunnat bli så levande? Svaret är nog att äldre personer alltid 
har gett plats till yngre barnfamiljer. En annan förklaring är 
säkert byns vackra miljö som gjort det attraktivt att bosätta 
sig i Plaggebo. 

Artikelförfattaren provar på byns After ski

Snart är den korta novemberdagen till ända i byn Plaggebo. 
Familjerna samlas i sina hem efter ännu en arbetsdag och 
summerar vad som hänt. De eldar i de öppna spisarna och 
förbereder sig inför Julen. Solen har sänkt sig bakom trätop-
parna vid Plaggebogöl. 

Vildsvinen gör sig redo för ännu en ny arbetsrond. Suggan 
summerar gårdagen och funderar vilken tomt i byn som ska 
besökas denna natt. Det får nog allt bli hemma hos Magnus 
Johansson. Han kan nog bäst av alla behöva en hjälpande hand 
med trädgårdsarbetet.

Sven-Erik Karlsson

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
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Harry som barn

Mina första jular
Under min barndomstid på 1920-talet började förebere-
delserna för julfirandet mycket tidigt. Man levde då ännu 
kvar i det gamla bondesamhällets natura- och självhush-
ållning. Detta medförde mycket arbete och fordrade en 
god planering, om allt skulle hinnas till julafton. Särskilt 
för mamma som hade långa arbetsdagar.

Julstädning
Det började redan första veckan i december med tvätt och 
storstädning av hela huset.  Bland annat skulle hela golvet 
”knäskuras”. Allt vatten fick vindas upp från gårdsbrunnen 
och bäras in i en tolvlitersspann samt värmas upp på den 
vedeldade köksspisen. Eftersom det gick åt många spannar 
vatten varje dag var säkert vattenhämtningen både tröttsam 
och tidskrävande.

Alla saker av silver, koppar och mässing skulle blankpoleras.  
Eftersom nästan alla kittlar, kastruller och bunkar var av kop-
par var det ganska mycket som skulle putsas.

Grisen slaktas
Så skulle julgrisen slaktas. Den var alltid stor och fet. Som re-
gel vägde den runt 125 kg slaktad vikt. Som slaktare anlitades 
Alfred Johansson i Västergården, och han brukade komma vid 
åttatiden på morgonen. Då skulle den stora inmurade grytan i 
kokhuset, som rymmer 150 liter, vara full av kokande vatten. 
Slaktaren skulle alltid bjudas på frukost innan han började, och 
på kaffe med smörgåsmat ett par timmar senare när slakten var 
avslutad. Därefter började mamma ta hand om ”räntan” det 
vill säga inälvorna. Först togs pockistret, som höll samman tar-
marna, till vara för senare smältning. Därefter skulle tarmarna 
sköljas och skrapas för att sedan kunna användas som fjälster 
till isterband och blodkorv. Först morgonen därpå styckades 
grisen vilket var pappas arbete. Därefter började mamma laga 
till mos (pölsa), pressylta, rullsylta, aladåb, leverpastej, blod-
pudding, massor av köttbullar och isterband.  Isterbanden 
hängdes upp på en käpp under taket ovanför köksspisen för 
torkning. Under hela tillredningen av slaktet var köttkvarnen 
i flitig användning, och vi småttingar tyckte det var roligt att 
få dra veven under malningen, och särskilt roligt var det när 
isterbanden stoppades. (fjällades). Det övriga av grisen saltades 
ned i det stora fläskkaret. Eftersom det saknades elektricitet 
fanns varken kylskåp eller frysbox på den tiden. Därför gällde 
det, att förvara maten så svalt som möjligt för att hållbarheten 
skulle bli den längsta tänkbara. 

Julbaket
När slaktet var avklarat tog baket vid. Endast hemmaprodu-
cerat mjöl användes, eftersom både råg och vete odlades på 
gården. Som en parantes kan nämnas att fram till år 1926 var 
Bro den närmaste kvarnen med valsverk för finsiktning av 
vete. Dit var det två, tre resor varje år varav en alltid företogs 
före julbaket. Eftersom avståndet mellan Allgunås och bro var 
över två mil tog ett kvarnbesök en hel dag i anspråk. Hästskjuts 
var ju då det enda tillgängliga transportmedlet. Rågmjölet till 
matbröd framställdes genom ”näbbning” (kornen toppades) 
vid kvarnen i Allgunås, som även malde fodersäden.

Matbröd
Mamma bakade matbrödet i den stora murade ugnen. Den 
eldades med för ändamålet särskilt huggen bakved, 75 cm långa 
björkvedsträ med en diameter av 4-5 cm. Mamma räknade 
till vedträna för att få den exakta värmen. Ugnen rymde tolv 
stora runda kakor. Jag uppskattar kakornas diameter till 25-28 
cm. Till jul bakade mamma tre sådana bak. Först ett bak med 
vanlig t bröd av näbbad råg. Därefter ett bak med slagna lim-
por kryddat med hemmaplockad kummin. Slagningen pågick 
under nästan en hel timme kvällen före själva bakdagen. Det 
sista brödet bakades av det grova vetemjölet (andrasorten). 
Bröd av vete blev ju fortare torrt än bröd av råd, därför fick 
vetebrödet vänta till sist.

Rutinen vid bakningen var att mamma efter middagen ”satte till 
degen”.  Det tillgick så att mjölet först sävades genom en rund 
trådsikt och mättes sedan till i det stora degtråget.  Därefter 
blandades mjölet upp med vissa liter kokande vatten. Efter 
bearbetningen höljdes degen över med en särskild degduk och 
över det hela lades ett äldre sängtäcke för att degen skulle hålla 
värmen. På kvällen vid åttatiden, när mamma mjölkat och lagat 
kvällsmat, skulle degen ”knådas”. Först tillsattes surdegen och 
två dl sirap jämte kummin om baket utgjordes av limpor.  I 
så fall bearbetades degen med spade ”slå limpor”. De övriga 
bröddegarna knådades med händerna. När degen helt slutat 
hänga vid händerna var den färdigknådad. 

Därefter höljdes den över på samma sätt som förut. På morgo-
nen efter, när mjölkning och frukost var avklarade, bearbetades 
(ältades) degen på nytt så den blev lagom fast och fin och 
därefter ny påhöljning. Efter en stund var det dags att göra 
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eld i bakugnen. När brasan brunnit ned till ett visst stadium 
var det tid för utbakning av brödkakorna för att dessa skulle 
få lagom tid till jäsning. Det var viktigt att förhållandet mel-
lan utbakningen och ugnsvärmen var den absolut rätta för att 
baket skulle bli lyckat. Vid rätt tidpunkt rakades så glöden ur 
ugnen med den långa trärakan, därefter sopades ugnen med 
ugnskvasten som bestod av tallris sinnrikt fastsatt med ett 
ringsystem på ett långt träskaft. Sedan gällde det att snabbt få 
in brödkakorna i ugnen. Det skedde med hjälp av brödspaden 
(grisslan). En kaka i taget placerades på spadens blad och sköts 
in i ugnen. Det gällde att få dem på rätt plats för att alla kakorna 
skulle få rum. De placerades fyra i bredd i tre rader. Efter cirka 
en timme var brödet färdigbakat och togs då ut ur ugnen med 
brödspaden och penslades med kallt kaffe. Brödet förvarades 
sedan i ett par trätinor på övervåningens vindsutrymme.

Kaffebröd
Lite närmare jul bakades kaffebröd.  Mamma bakade alltid 
10 sorters småkakor jämte bullar och veteflätor. Eftersom 
mamma var ganska traditionsbunden bakade hon samma 
sorters småbröd varje jul. 

Det var pepparkakshjärtan, stjärnor av mördeg doppade i pärl-
socker och hackad mandel, sockerkringlor, spritsar, rulltårta, 
sockerkaka, korintkakor som mamma kallade för gaffelkakor 
för att de trycktes till med gaffel, brysselkex med röd sockrad 
kant samt en sort som mamma kallade för dubbel kaka och 
som bara serverades när vi hade främmande. Den bestod av 
två runda kakor med sylt emellan. Ovanpå lades ett tjockt lager 
sockerglasyr och som ytterligare garnering användes strimlat 
torkat apelsinskal eller ett syltat körsbär. 

När de kakorna bakades var det svårt för mamma att få oss 
småttingar ur köket. Vi tyckte de här kakorna var riktiga konst-
verk och naturligtvis önskade vi att det snart skulle komma 
främmande så vi fick smaka de små läckerheterna. 

Julförberedelser i uthusen
Under den första delen av december skulle ladugården stor-
städas, såväl väggar som tak i ”fähuset” skulle rensopas och 
fönstren putsas. Jag tror att det oftast var pappa själv som 
svarade för det arbetet. Men även fjädervagn och åkkälkar 
skulle ses över och ställas i ordning. Oftast var det ovisst, vil-
ket färdmedel som blev gångbart under julen och då i första 
hand till julottan. Därför blev både vagn och kälkar klara för 
användning.

En kväll, veckan före jul, var det finselarnas tur att putsas. De 
var tillverkade av smidigare och klenare läder än arbetsselarna 
och prydda med blanka nickelbeslag och söljor. Den här selut-
rustningen användes endast för finskjuts. Även vagnslyktorna 
skulle putsas och förses med nya stearinljus. De här sysslorna 
brukade utföras under ett par kvällar framför den öppna brasan 
i vardagsrummet.

Julosten
Åren före 1928, som var det år vi började lämna mjölk till 
Eringsboda mejeri, brukade mamma ysta två eller tre ostar 
cirka fem, sex veckor före jul. Den största och finaste osten 
var avsedd för julbordet. Efter 1928 ersattes den hemystade 
osten med en från mejeriet rekvirerad helfet Stiltonost. Den 
hade en dekorativ röd rand runt om på mitten.

Julhandel
Någon dag före den nionde december brukade pappa gå upp 
till Franzéns lanthandel i Häljanäs för att julhandla. Elias Fran-
zén var ensam expedit i affären vid den här tiden och eftersom 
kundkretsen då bestod av större delen av södra Långasjö (10-12 
byar), och alla varor såldes i lösvikt tog expedieringen ganska 
lång tid. Dagarna före jul var det stor trängsel i butiken och 
en väntetid på tre fyra timmar var inte någon ovanlighet. Men 
ingen klagade på väntetiden för alla pratade och hade roligt. 
Pappa brukade berätta en liten historia som var belysande för 
den goda stämningen i affären. Johan Fransson i Häljanäs hade 
i timmar väntat på att bli expedierad. När så Franzén frågade 
Johan om det var hans tur utbrast Johan helt förvånad: Å, är 
det redan min tur! Vid det här affärsbesöket handlade pappa 
allt som behövdes till julen av tunga och skrymmande varor. 
Det var kaffe och cacao, korngryn och risgryn, strösocker och 
bitsocker, en stor sockertopp, julgransljus och stora ljus, två tre 
askar Mixture röktobak (pappa rökte pipa vid den här tiden) 
och så lutfisk förstås. Pappa brukade köpa två hela olutade 
fiskar. Som delbetalning såldes ägg och fram till 1928 också 
hemkärnat smör.

Några dagar senare var det mammas tur att besöka affären. 
Hon köpte då julklappar till hela familjen, 6 apelsiner och andra 
småsaker som pappa inte hade köpt. Det var alltid spännande 
när mamma kom hem från affären för vi visste att hon hade 
handlat julklappar som hon hade i den överhöljda spånkorgen. 
Men hon var noga med att vi inte skulle se så mycket som en 
skymt av de inslagna paketen, som hastigt gömdes undan.

Julamaten – lutfisk, gröt mm
Den nionde december, Anna-dagen, skulle lutfisken blötläggas 
för att bli färdig till julafton. Till lutningen som skedde i en 
träbalja, användes björkvedsaska. Runt den artonde var fisken 
lagom uppsvälld och därmed färdiglutad. Luten hälldes av 
och fisken lades i rent vatten som sedan byttes varje dag. Före 
lutningen hade fisken sågats av på två ställen för att lättare 
kunna hanteras vid såväl lutning och kokning.
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En kväll skulle de tidigare på hösten plockade hasselnötterna 
rensas (fnaslas). Nötterna plockades i hela klasar och kvarsit-
tande i sina höljen. Det var dessa som nu skulle avlägsnas. Det 
påstods nämligen att nötternas kvalitet och arom blev finare 
om de förvarades ofnaslade så länge som möjligt.

Några dagar före jul brukade svagdrickeförsäljaren komma. De 
första åren jag minns levererades drycken (bultölet) i 10-liters 
träkaggar som tillslöts med en träplugg. Att hälla ur kaggen 
var inte lätt om man ville undvika spill. Senare utbyttes träkag-
garna mot tioliters glasflaskor med patentkork. Senare tillkom 
också julmust.

Dagen före julafton skulle vi barn fylla kökets vedlåda med 
råge för att veden skulle räcka så länge som möjligt.

Kvällen före julafton kokade mamma risgrynsgröt som sedan 
bakades till en jättestor risgrynspannkaka i en vit emaljerad 
bunke. En av julens läckerheter tyckte vi alla. När mamma hade 
gröten färdigkokad serverade hon alla husets medlemmar var 
sitt kaffefat med gröt för avsmakning. Å vad det smakade gott.

Äntligen julafton!
Så var det då äntligen julafton. Dagen som man under månader 
sett fram emot och längtat efter. Alla var tidigt uppe för det 
var mycket som skulle göras under förmiddagen. Alla djuren 
skulle ryktas extra noga. Även de små kalvarna fick del av 
borstningen. Foder skulle iordningsställas så att julkvällens och 
juldagens ladugårdsarbete underlättades. Pappa satte fast en 
träfot på julgranen som storebror Erik hade huggit några dagar 
tidigare. Huggningen skedde ofta i samband med ekorrjakt. 
Granen placerades i vardagsrummet vid fönstret mot byvägen.

När klockan slog tolv skulle alla förberedelser vara klara. Den 
sista uppgiften var att placera den fyra-fem fågelnekarna (hav-
rekärvar) på lämpliga ställen i fruktträden. Helst så att några 
av dem syntes inifrån vardagsrummets fönster.

Då kunde det också någon gång hända, om vädret var riktigt 
klart och kallt, att Långasjö kyrkklockor hördes ringa in julen. 
Jag har ett par sådana minnesbilder.

Strax efter klockan tolv samlades hela familjen kring det runda 
köksbordet till julaftonens middag. Måltidens huvudrätter var 
kokt potatis och lutfisk som serverades som stuvning. Som 
dryck fick vi julöl.

Efter middagen var det tid för allmän tvättning och klädbyte. 
Alla skulle vara så prydliga som möjligt.

Granen och julbrasan
Så skulle julgranen pyntas. Först placerades de levande ljusen. 
En del ljushållare var hemtillverkade av ståltråd. Dessutom 
hängdes färgade glaskulor och röda äpplen i granen men också 
svenska flaggor och löst glitter. Några vita vaddtussar avslutade 
dekorationen. Men eftersom de påsatta ljusen skulle räcka hela 
julhelgen (nya ljus sattes i granen först på nyårsafton) fick de 
endast tändas korta stunder.

När granen var färdigklädd fortsatte samvaron i vardagsrum-

met med olika aktiviteter som läsning av jultidningar, titta på 
julkort, spela räv, snurra nötter och andra lekar med nötter. Alla 
hjälptes åt att skapa trevnad och samhörighet. Vid den tiden 
saknades både tv och radio och elektriskt ljus. Men i vardags-
rummets stora öppna spis avlöste brasorna varandra och när 
det började skymma tändes den fina högfotade fotogenlampan 
som placerats på det stora slagbordet. I vardagslag användes en 
mindre lampa som brukade stå på spisens murhylla.

Dignande julbord
Vid tre halv fyratiden var det dags för den efterlängtade 
julmåltiden som avnjöts vid slagbordet som var placerat vid 
vardagsrummets gavelfönster. På en blomsterhylla närmast 
fönstret prunkade alltid en stor blommande julkaktus. Mamma 
hade då dukat fram allt vad huset förmådde frambringa i mat-
väg. Jag minns att vi andra också fick hjälpa till med att bära 
in maten från köket. Det var två sorters bröd med smör. Det 
var slagen jullimpa och vitt bröd, pressylta, rullsylta, aladåb, 
leverpastej, rökt julmedvurst, revbensspjäll, kokta isterband 
som serverades kalla, varmt mos, varma köttbullar och maka-
roner, skivade rödbetor, inkokt pumpa och så den hemystade 
osten. På bordet fanns också det fina kryddstället av nickel 
med salt och peppar, senap och ättika. Till maten drack vi 
julöl. Därefter fick vi risgrynspannkaka med sylt och mammas 
jättegoda ingefärspäron. Som avslutning bjöd mamma på kaffe 
och några av julens kakor.

När måltiden var avslutad och bordet avdukat var det dags för 
de vuxna att åter byta kläder och sköta ladugårdsarbetet. Det 
klarades dock av på kortare tid än vanligt eftersom allt var väl 
föreberett. Under tiden fick vi småttingar vara inne och leka 
efter bästa förmåga.

Dags för julklappar – och en apelsin!
När alla sedan åter samlats i vardagsrummet var det dags för 
julklapps-utdelningen, som sköttes av mamma. Hon hade pa-
keten i den stora spånkorgen som hon alltid använde när hon 
gick och handlade i Häljanäs. Alla fick en paket var. Klapparna 
var inslagna i vackra papper med julmotiv och röda snören. 
Nu var det verkligen spännande, även om vi visste att paketen 
nästan alltid innehöll nyttosaker i form av kläder. Erik och Len-
nart brukade få överskjortor och slipsar. Bertil och jag brukade 
också få kläder. Det kunde vara mössor, vantar, strumpor eller 
en olle. Pappa fick alltid en låda cigarrer (50 st Havanna 2). 
Han rökte pipa i vardagslag så cigarrerna kom endast fram vid 
högtidliga tillfällen och som bjudobjekt. Pappa brukade förära 
mamma ett förkläde eller ett klänningstyg. Som avslutning på 
utdelningen fick vi var sin apelsin. Detta var enda gången på 
hela året som vi köpte frukt och det var därför en verkligt stor 
händelse som man inte glömmer.

Tomten kom 1928
Från 1928 eller möjligen 1929 kom jultomten gående med 
julklapparna i en säck. Det var Erik som ordnade den saken. 
Uppgiften att vara tomte anförtrodde han åt mig. Utklädd och 
maskerad på traditionellt sätt kom jag sakta gående in genom 
porten och sedan genom verandan och förstugan in i vardags-
rummet. Sedan jag hälsat god jul deklarerade jag en liten vers 
som jag författat och lärt mig utantill. Jag minns ännu den lilla 
strofen som löd så här:
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Nu är både jag och julen här/ och uppå min rygg jag bär/ en 
säck som er till glädje är./ I den finns klappar av många slag/ 
och dem i tur och ordning nu utdelar jag./ Jag önskar jag hade 
dubbelt fler/ men som ni säkert ser/ min rygg det ej tillåter/ 
men till nästa jul jag kommer åter.

Men den verkligt stora överraskningen kom Erik med. Han 
hade nämligen köpt egna julklappar till alla i familjen och dem 
hade han smusslat ner i säcken utan att jag uppmärksammat 
det. Året efter började jag också använda mina små sparslantar 
till köp av enkla julklappar.

Julekväll
Efter julklappsutdelningen försvann mamma åter ut i köket för 
att koka risgrynsgröten. Under tiden fortsatte vi andra med 
lekar och tidsfördriv. Vi spelade fia och räv, gissade gåtor och 
gömde nyckel eller tändsticksask. Men vi knäckte också nötter 
och åt fina hemodlade äpplen. På julbordet stod nämligen un-
der hela julhelgen ett stort fat med flera sorters äpplen. Det var 
Åkerö, Melon, röd Gravensteiner, Alexander och det dekorativt 
helröda Kungsäpplet. På fatet fanns även hemodlade päron. 
Bredvid fruktfatet på en bricka stod alltid en karaff  svagdricka 
jämte dricksglas. Frukt och dricka fick alla ta efter behag och 
jag vill minnas att man ofta blev törstig.

Någon gång mellan nio och tio var det kvällsvard. Den bestod 
endast av mammas nykokta julgröt med kall mjölk. Malen 
kanel fick vi strö på efter behag. Å, vad det smakade gott, och 
mycket gröt gick det åt.

När sedan bordet var avdukat och disken avklarad, var det 
dags att gå till sängs eftersom det var tidig väckning på jul-
dagsmorgonen.

På det stora slagbordet i vardagsrummet brann under hela 
julnatten ett stearinljus, som var placerat i nickelljusstake med 
tallriksfot. Det var en gammal tradition från både mammas 
och pappas föräldrahem.

Julottan
Redan vid fyratiden på juldagsmorgonen blev man väckt, och 
då hade mamma redan mjölkat korna. Efter morgontoalett och 
påklädning av gåbortstassen, serverade mamma kaffe och lite 
smörgåsmat på slagbordet i vardagsrummet. En kvart i fem 
tändes julgranen efter att ha placerats så att den utifrån väl 
syntes genom rummets båda fönster. 

Några få minuter senare började de första hästskjutsarna köra 
förbi. Alla familjer som hade häst körde till julottan. Det var 
minst ett tjugotal skjutsar som körde förbi vårt vägskäl. De kom 
från Enkoneryd, Ramsjö, Runnamåla, Frostinsmåla och natur-
ligtvis också från Allgunås. Var det snö och slädföre blandades 
klangen från bjällerkransar och hästklockor till ljuvlig musik i 
juldagsmorgonen. Vi brukade åka klockan fem. Pappa var alltid 
hemma och passade granen. Den skulle nämligen släckas när 
alla hästskjutsarna åkt förbi, för det gällde att spara på ljusen 
så mycket som möjligt. 

När granen var tänd hölls den alltid under uppsikt med tanke 
på brandfaran.

Slädfärd till kyrkan
Den övriga familjen gjorde sig i ordning för kyrkresan. Det 
gällde att klä sig så varmt som möjligt, för det var kallt att 
sitta stilla under de fyrtiofem minuter som åkturen till kyrkan 
tog. Min äldste bror Erik var skjutskarl. Han hade redan selat 
och spänt för åkkälkarna när vi kom ut. Erik och mamma satt 
i framsätet medan Lennart, Bertil och jag placerades i bakre 
sätet. Vi hade tjocka fårskinnsfällar runt benen och fötterna. 
Mamma hade också en schal om axlarna. Vi hade två hästar, 
men det var alltid Flora som användes till finskjuts. Hon var 
av så kallad norsk ras och en god travare och den gamla bjäl-
lerkransen klingade vackert. Ju närmare kyrkan vi kom desto 
tätare blev det mellan skjutsarna. Under hela resan lyste det i 
alla husen av julgranar och levande ljus. Vi brukade fördriva 
t iden med att se vem som hade den vackraste granen och de 
flesta ljusen.

Männen till höger och kvinnorna till vänster
Väl framme i kyrkstallarna spändes Flora från kälken och 
placerades i vår spilta, vilken fanns i det sydligaste stallet. Den 
södra stallängan innehöll tolv stall om vardera fyra spiltor. Varje 
spiltägare hade nyckel till sitt stall och stallen var alltid låsta. De 
tre övriga spiltorna i vårt stall ägdes av bönder från Ramsjö. 
Hästarna fick en åkfäll över ryggen och hö att äta. Därefter 
gick alla mot kyrkan, men utanför kyrkdörrarna blev det folk-
samling som växte undan för undan. Först fem minuter i sex 
låstes dörrarna upp och folket släpptes in. Det sades att man 
på det sättet ville spara på de levande ljusen som förbrukades 
snabbare vid starkt luftdrag. Även i kyrkan saknades elektriskt 
ljus på den tiden. 

Väl inkommen i kyrkan fick familjen dela på sig. Männen fick 
sätta sig till höger om mittgången, medan kvinnorna fick sätta 
sig på den vänstra sidan. Även stolindelningen fanns kvar, vilket 
innebar att varje by hade en tilldelad bänk, som byttes varje år. 
Bänkarna var numrerade och det gällde att veta vilken bänk 
som disponerades av Allgunås just det året och den julottan. De 
mindre barnen (även gossarna) följde oftast med sin mamma 
i hennes bänk.

Prästen i svart och silver
Julottan varade i två timmar. Den började med ottetjänst under 
fyrtiofem minuter, varefter det blev uppehåll till klockan sju då 
högmässetjänsten började. Det kunde nog vara lite drygt för 
barn under skolåldern att sitta stilla och tysta under så lång tid, 
även om det fanns mycket att titta på och förundras över. Alla 
de tända ljusen som inte gick att räkna, prästen som framför 
altaret var klädd i den fina mässhaken av svart sammet med 
silverglänsande bårder och symboler. Församlingens enda 
mässhake vid den tiden.

När gudstjänsten var slut hade alla bråttom att komma hem. 
Det var nästan tävlan om att komma först iväg. I varje fall ville 
ingen vara sist.

Ärtsoppa och stillhet
När vi kom hem hade pappa en brasa tänd i vardagsrummets 
öppna spis. Sedan blev det frukost med julens olika rätter. Vid 
tolvtiden var det åter dags att samlas kring vardagsrummets 
stora slagbord. Där serverades alla julens måltider. Jag vill min-
nas att det oftast var ärtsoppa som var julmiddagens huvudrätt 
men mamma bjöd också på smörgåsmat och julöl. Som efter-
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rätt fick vi pannkaka med sylt och inkokta päron. Vid fyratiden 
på eftermiddagen blev det kaffe och ungefär samma maträtter 
som på julafton för det fanns inte så stora variationsmöjligheter 
på den tiden. Som kvällsmål kokade mamma någon slags gröt.

Med undantag för julottebesöket firades hela juldagen i stillhet 
inom hemmets väggar. Inga bjudningar eller kontakter med 
utomstående förekom. Familjens medlemmar fick därför ägna 
sig åt varandra. Det blev spel och tidsfördriv av olika slag precis 
som på julafton så tiden mellan måltiderna rann fort undan.

Mormor bjuder på choklad
Men på annandagen bröts isoleringen. Alla jular jag minns 
hade vi mormor med familj som gäster hos oss den dagen. 
Det här besöket såg jag fram emot med stora förväntningar. 
Bertil och jag brukade nämligen av mormor få var sin dubbel 
chokladkaka i lilafärgat papper. Det var det enda ”godiset” 
vi fick under hela julhelgen. Jag minns ännu hur gott den där 
chokladen smakade, men jag minns också mormors goda råd 
att spara lite till dagen efter. Det är emellertid inte alltid så lätt 
att följa goda råd. Någon gång kunde det också hända att vi 
fick någon liten leksak i julklapp. Eftersom mormors saknade 
egna färdmedel hämtades de på morgonen med hästskjuts. De 
första åren var det Erik som var skjutskarl. De stannade hela 
dagen och först på kvällen skjutsades de hem igen.

Julkalasen
På tredjedagen började julkalasen. Mamma och pappa var 
bortbjudna nästan varje dag, antingen på eftermiddagen eller på 

kvällen, till grannar, vänner eller till släktingar. Det var mycket 
sällan som vi småttingar fick följa med. Men som tröst hade 
mamma ofta en kakpåse med sig hem. Men även mamma och 
pappa hade bjudningar och då fick vi vara med och kalasa på 
alla de goda kakorna.

Höjdpunkten på julkalasen var nog ändå när Bertil och jag fick 
följa med mamma och pappa till Östergöl på nyårsafton för 
att hälsa på mormor och hennes familj. Där brukade vi stanna 
till nyårsdagens eftermiddag. Jag har många trevliga minnen 
från de här besöken. Jag minns alla lekstunderna med kusin 
Artur som visserligen var lite äldre än jag men vi trivdes bra 
tillsammans och hade mycket roligt. 

Ett gott minne!
Även om det gamla uttrycket att julen vara till påska inte över-
ensstämde med verkligheten så fortsatte firandet ett par veckor 
efter nyår med bjudningar och olika former av gemenskap.

Ja så här förbereddes och firades julhögtiden under mina första 
barndomsår. Själv är jag förvånad över att jag minns så många 
detaljer efter alla dessa år. Kanske beror det på att det då inte 
fanns så mycket annat som fångade intresset. Vi saknade ju 
både tv och radio, och leksaker var bara en önskedröm. Där-
för var det naturligt att vi barn intresserade oss för de vuxnas 
sysselsättningar. Särskilt roligt och spännande var det, när vi 
kunde och fick hjälpa till i såväl förberedelserna som i själva 
julfirandet.

Allgunås i november 1991/ Harry Nilsson

Vinterntid i Mundekulla           Foto Anne Solveig Elmberg 
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Vildsvinens utbredning i 
Långasjö 
Som de flesta känner till ökar vildsvinen mycket snabbare 
i antal än vad som hinns med att skjuta dem. Skadorna 
blir värre och värre. Bönderna har problem att få foder 
till sina djur eftersom vildsvinen bökar upp jorden och 
ensilage möglar om det kommer in jord i balarna. Säd är 
nästan helt uteslutet att odla. Trädgårdar förstörs. 

Jag har ställt några frågor till Kent Johansson angående vildsvi-
nen och vad som görs för att minska vildsvinstammen. Kent är 
ordförande för Långasjö Skötselområde och har information 
från de olika jaktlagen i Långasjö. 

– Tyvärr, säger Kent hinner vi inte jaga så mycket som behövs. 
Vildsvinen är bäst att jaga sena kvällar och nätter eftersom de 
rör sig mest dygnets mörka timmar. Oftast jagar man vildsvinen 
via åteljakt, vakjakt eller med hundjakt. 

Åteljakten är den mest effektiva men den kräver en hel del 
underhåll också. Har man skjutit ett vildsvin måste man ta ur 
djuret och frakta det till kylrum med en gång för att köttet inte 
skall förstöras innan man kan gå och lägga sig. Det är många 
av nattens timmar som försvinner som jägaren hade behövt 
sova för att kunna sköta sitt arbete. Vildsvinen är känsliga för 
jakttryck t ex jakt med hund. Det går oftast bara att jaga med 
hund ett par gånger om året annars flyttar man bara problemen. 

Kent fick frågan om vad alla de som inte jagar kan göra för att 
förhindra att vildsvinen inte skall förstöra åkrar och trädgårdar? 
I första hand plocka upp all fallfrukt i trädgårdar. Hänga ut 
otvättade klädesplagg för människovittring. Kan ha en radio 
påslagen nattetid. Sätta eltråd runt trädgården eller åkern. 
Eltråd har visat sig vara mest effektivt. 

För böndernas del är det bra om det inte är grödor ända ut till 
åkerkanten. Jägarna behöver en skjutgata för att kunna skjuta 
grisarna. Jägarna kan inte skjuta om det är hög säd eller väldigt 
högt gräs som vildsvinen befinner sig i. 

Kent berättar att i Långasjö socken sköts det ca 100 vildsvin 
förra året. I år tror man att det kommer att bli 150 st för det 
har redan skjutits över hundra. Det verkar som samhället och 
den södra delen av socknen har mest problem med vildsvinen. 

På frågan om hur vildsvinens utbredning ser ut idag säger 
Kent att om stammen skall minska måste över 80 % av årets 
avkommor skjutas och det gör man inte idag. Spridningen 
går väldigt snabbt. Vildsvinen har ett komplicerat ”familje” 
förhållande där ledarsuggan styr över gruppen. I gruppen 
kan även finnas fler suggor med kultingar och årsgrisar som 
inte brunstat. Ledarsuggan visar de övriga i gruppen vad som 
skall ätas, bestämmer gruppen storlek och när suggorna skall 
brunsta. Blir ledarsuggan skjuten eller försvinner av annat skäl 
är risken stor att gruppen splittras, blir oorganiserade, beter 
sig onormalt och förökar sig helt fritt. Det kanske är det som 
hänt eftersom grisarna i år ändrat sitt beteende och går in i 
fler trädgårdar. 

En sammanfattning av detta är att vildsvinen inte är något 
lätt vilt att jaga. De är väldigt känsliga för människodoft så 
jägaren måste vara i rätt vind framförallt vid åtel eller vakjakt. 
Skall jagas när vi människor sover. Kan orsaka stora skador på 
hundar. Springer snabbt vilket också gör att åtel eller vakjakt 
är bäst för att undvika skadeskjutning och att inte skjuta ”fel” 
djur. Positivt är alla fall att de är goda att äta om det inte är ett 
för stort djur. Trikinprov skall göras innan man äter köttet. 

Varför inte ha en vildsvinsjulskinka på julbordet i år istället för 
den vanliga julskinkan? 

Susanne Gustafsson

Vildsvin som skjutits på eftersök efter trafikolycka

Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95
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Sagan om flöjten
Den natt då världens frälsare föddes gick en fattig herde-
pojke på berget utanför staden Betlehem och letade efter 
ett lamm som kommit bort. Därför var han inte med de 
andra herdarna, dem som det berättas om i evangeliet.

Pojken tjänade en hård husbonde – så vitt vi vet kan det ha 
varit en av Betlehems gästgivare. Kom han inte hem med 
hjorden i gott behåll vankades det hårda ord och det som var 
värre. Därför tog han sig ingen tid till att akta på tecken och 
underliga händelser. Inte märkte han att vinden lade sig, inte 
såg han, att alla stjärnor lyste med dubbel glans, inte hörde 
han, att fåglarna började sjunga mitt i natten. Uppför berget 
gick vägen. I varje skreva letade han tills han kommit upp på 
högsta toppen. Därifrån kunde han skåda vitt och brett över 
slätterna runt staden.

Som han stod där var det som om himlen öppnade sig för 
herdepojkens ögon, natten blev klar som dagen, en tusenfal-
dig änglaskara var i skyn och han hörde dem sjunga: ”Lovad 
vare Gud i höjden! Frid på jorden åt de människor som har 
en god vilja.”

Hur stort undret var som här skedde, det har till denna dag 
knappt någon människa fattat. Då kan det också vara förlåtet 
om en fattig herdepojke inte med detsamma fattade budskapet. 
Han tänkte på lammet som han ännu inte funnit och ville gå 
vidare. Men då stod plötsligt en ängel framför honom och sa:

-Sörj inte över lammet som sprungit bort. I denna stund har 
en stor herde fötts. Gå till Betlehem där världens frälsare ligger 
i halmen i ett stall!

- Världens frälsare? Sa herdepojken. Vem törs komma inför 
honom utan att ha någon gåva med sig?

- Tag den här flöjten och spela för barnet! sa ängeln och var 
i nästa ögonblick försvunnen. I handen hade herdepojken 
en glänsande flöjt. Sju himmelsrena toner var det i den och 
den spelade sig själv så det var som ett under att sätta den till 
munnen och spela.

Pojken blev så glad och gav sig i väg så fort han kunde. Men 
det var oländigt nedöver berget och då han skulle över en bäck, 
snubblade han och låg där så lång han var. I fallet tappade han 
flöjten. Då råkade han släppa ifrån sig ett sådant ord som her-
depojkar ibland brukar när något går galet. Vackert var det inte. 
När han hittade flöjten igen hade den blivit en ton fattigare.

Men ännu var det sex toner kvar, så pojken tyckte att han inte 
kunde börja gråta. Nu hade han kommit till en bra stig och han 
sprang allt vad han kunde. Plötsligt tvärstannade han. Mitt på 
vägen framför honom satt en stor varg – själva lammdråparen! 
Då blev han arg. – Vill du packa dig iväg! Ropade han och 
hotade honom med flöjten som om den var en simpel käpp. I 
det samma for flöjten ur handen på honom. Vargen var borta, 
men det var också en ton på flöjten. 

Nu kom pojken ner på slätten där jorden brukade beta. Djuren 
hade lagt sig till ro för natten. Allt var stilla. Bara ett enda får 
for runt och bräkte. Pojken tänkte att han fick pröva på och 
försöka få in det i en fålla innan han skyndade vidare. Han 
sprang efter fåret och glömde rent av vad han hade i handen. 
Då fåret ville vika undan sansade han sig inte, utan slängde 
flöjten efter det. Det var som om fåret sjunkit ner i jorden, 
men flöjten fann han igen. Då var det bara fyra toner iden.

Men vad hade det blivit av de andra herdarna? Att de redan 
knäböjde framför barnet, det visste inte herdepojken. Han 
tänkte väl att de begivit sig till ett av Betlehems värdshus. För 
det hände nog ibland att de överlät nattvakten till den yngste, 
medan de själva fördrev tiden med tärningsspel och en kanna 
öl. Förargligt också att detta skulle hända just i natt! Han blev 
så harmsen, att han gav vattenkrukan, som stod alldeles invid 
den nedbrända kolelden en kraftig spark. Då var det åter som 
om en osynlig makt slagit flöjten ur hans hand.

Så var det bara tre toner kvar. Men ändå ville han till Betlehem. 
Nu gick allt bra tills han hade kommit genom stadsporten. Men 
där blev han omringad av en hop gatpojkar. Så fort de fått 
ögonen på flöjten, skulle de ha tag i den. Då herdepojken inte 
ville ge den ifrån sig, blev det slagsmål och krokben. Flöjten 
behöll han, men när vakterna, som skyndade till, hade skilt dem 
åt, var det bara två toner som gav ljud ifrån sig.

Men nu såg han stallet. Högt över taket lyste stjärnan. I krub-
ban låg världens frälsare. Just då han skulle gå förbi dörren 
till härbärget, for den onda bandhunden lös på honom och 
han tyckte att han inte kunde värja sig på annat sätt än genom 
att använda flöjten. Och så var det bara en ton kvar när han 
äntligen steg över tröskeln.

Där stod han tätt intill dörren och visste inte om han tordes gå 
in till barnet. För han var skamsen över att det var så lite kvar 
av gåvan. I sin barnslighet visste han inte, att just på detta sätt 
går alla människors väg till världens frälsare.

Så spelade han sin enda sista ton. Och den ljöd så mild och ren 
för barnets öron. Maria, Josef, oxen och åsnan, alla som var 
i stallet, lyssnade och förundrade sig över tonen. Men barnet 
räckte ut handen och rörde vid flöjten. I samma stund blev den 
som den var då den föll från himlen – fulltonig, hel och ren.

En gammal folksaga återberättad av Ulla Sköldh Jonsson



Träskoposten nr 4  2010 31

 
 

 

Sång & Musik under Advent o Jul 

i Långasjö kyrka 
 

1:a Advent kl 10.00 

Adventshögmässa med Kyrkokören 
Adventskaffe i Sockenstugan med Röda 
Korset 

 
3:e Advent kl 10.00 

Musikgudstjänst   
med Johansfors Musikkår 
 
4:e Advent kl 10.00 

Mariamässa  Sång Kerstin Karlsson 
 
Måndag 13.12 kl 18.00 

Långasjös Lucia med  Lilla kören 
och kyrkokören m fl 
 
 

 Julafton  kl 17.00 

Julbön med sång av Henrik Gottfridsson 

Kl 23.00 

Midnattsmässa  med Kyrkokören 

 
Söndag 2.1 kl 10.00 

Mässa i julton   
Julens sånger o psalmer  
med Kyrkokören m fl 
 
Trettondag Jul 6/1 Kl 14.00 

Gudstjänst med små och stora – 
Julspel 
Lilla kören, Miniorer, Juniorer och 
Konfirmander 

Julfest  

för alla i Sockenstugan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagledigträffar i Sockenstugan 
 
Onsdag 23.2  kl 14.00 

Dragspelstoner 
med Arne Johansson 
 
Onsdag 30.3  kl 14.00 

Carola Blom sjunger 
visor och sånger 
 

Välkomna! 
 

Lucia i Långasjö kyrka 
måndagen den 13 december kl 18.00 
 
Välkomna till Luciafirande i Långasjö kyrka 
tillsammans med Lilla kören och Kyrkokören. 
Servering av glögg och pepparkakor! 
 
Långasjö skola – Röda Korset  
Sockenrådet – Långasjö församling 
 

 
 

Adventskaffe på Allégården 
Lördagen den 27 november kl 14.30 
inbjuder CKF till  
Adventskaffe på Allégården med program. 
 
         Alla är hjärtligt välkomna!  
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Hänt i Långasjö församling  
november 2009- oktober 2010  
 
Döpta 
Vidar Arnell 6/12 2009 
Tilda Josefina Signe Eriksson, Västregård, Långasjö  6/3 2010 
Miranda Louise Krumlinde, Skurebo  7/3 2010 
Natalia Lilja Othilia Andrankova Jörgensen, V-fjärda  28/3 2010 
Felicia Line Britta Kaij, Stockholm  24/7 2010 
Evelina Johansson, Lida 21/8 2010 
Emma Fransson, Skurebo 22/8 2010 
Johanna Torbjörnsson, Plaggebo 22/8 2010 
Melvin Karl Ragnar Lennartsson, Flaken  12/9 2010 
Nova Heléna Monica Hammarlund, Långasjö  26/9 2010 
Vigda 
Therése Tingdahl och Kim Fransson, Harebo 3/7 2010 
Etel Svensson och Thomas Fredriksson, Lida 18/7 2010 
Emma Franksson och Christopher Boman, Lindås  7/8 2010 
Emelie Hammarlund och Jonny Gustafsson, Långasjö 14/8 2010 
Johanna Lindgren och Henrik Karlsson, Långasjö  27/8 2010 
Döda 
Göta Axelsson, Långasjö 4/11 2009 
Iris Fransson, Bredalycke 10/11 2009 
Hilmer Petersson, Totamåla 27/11 2009 
Göran Münter, Långasjö 9/2 2010 
Folke Karlsson, Långasjö 13/2 2010 
Edit Karlsson, Långasjö 23/3 2010 
Edvin Svensson, Brännamåla 28/3 2010 
Berne Steen, Långasjö 1/5 2010 
Alf Oscarsson, Studsmåla 5/6 2010 
Mary Fransson, Långasjö 6/6 2010 
Maja Fransson, Långasjö 25/6 2010 
Erik Ericsson, Långasjö 12/7 2010 
Ingrid Fransson, Bredalycke 2/8 2010 
Birgitta Geijer, Nybro 4/8 2010 
Doris Neikter, Långasjö 6/8 2010 
Sigbritt Karlsson, Sibbahult 6/9 2010 
Inga Johansson, Långasjö 22/9 2010 
 

Så här 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 efter överenskommelse 
- e-post: ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se 
Kantor Britta Mård  254 62 
Ledare i barn- och ungdomsarbetet Olivia Hultin-Lange  254 61 
Vaktmästare/kyrkogårdsarbetare  254 66 
Sockenstugan  254 61 
Kyrkorådets ordförande Karin Gustafsson  0477-630 65 
 

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

Samtalskvällar  
utifrån en bibelbok 
 
Med hjälp av Apostlagärningarna – har vi gett oss ut på en upptäcktsfärd i den första kristna 
församlingens historia. Deras erfarenheter och upplevelser av livet har många beröringspunkter med 
vår tid. Vi samtalar om livets och trons frågor. Att möta andras tankar och frågor hjälper mig själv att 
fundera vidare. Vi möts i Sockenstugan varannan torsdag kl 18.30. Till de här samlingarna kan man 
komma när det passar. Vi inleder varje samling med att dricka te/kaffe tillsammans – läser 
tillsammans och samtalar sedan om det som känns aktuellt. 
Vill du veta mer kontakta: Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56/ ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under 2010-11 
 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 16.00 Andakt på Allégården 
 
21.11 Domsöndagen 10.00 Högmässa B H Brunzell 
26.11  08.10 Adventssamling  för Långasjö skola  
28.11 1:a Sönd. i Advent 10.00 Adventhögmässa  U Sköldh Jonsson, Kyrkokören 
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
05.12 2:a Sönd. i Advent 16.00 Mässa i adventstid U Sköldh Jonsson 
12.12 3:e Sönd. i Advent 10.00 Musikgudstjänst  B H Brunzell  
   Johansfors Musikkår 
13.12  18.00 Luciafirande Lilla kören, Kyrkokören m fl 
19.12 4:e Sönd. i Advent 10.00 Mariamässa  U Sköldh Jonsson 
   Sång – Kerstin Karlsson 
24.12 Julafton 17.00 Julbön  U Sköldh Jonsson 
   Sång: Henrik Gottfridsson 
  23.00 Midnattsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
25.12 Juldagen 06.00 Julotta i Emmaboda kyrka 
26.12 Annandag Jul 18.00 Julkonsert i Vissefjärda kyrka 
31.12 Nyårsafton 18.00 Nyårsbön  Annette Geyer  
2011 
01.01 Nyårsdagen 16.00 Mässa för freden i Vissefjärda kyrka  
02.01 Sönd. e. Nyårsdagen 10.00 Mässa i julton S Johansson Kyrkokören  m fl 
06.01 Trettondag Jul 14.00 Gudstjänst med små och stora – Julspel 
     Lilla kören, Miniorer, Juniorer och Konfirmander 
   U Sköldh Jonsson, O Hultin-Lange  
   Julfest  för alla i Sockenstugan 
09.01 1:a Sönd. e. Trettondagen 10.00 Högmässa   B H Brunzell 
16.01 2:a Sönd. e. Trettondagen 16.00 Mässa U Sköldh Jonsson 
   Blockflöjtsensemblen Polyhymnia 
23.01 3:e Sönd. e. Trettondagen 10.00 Högmässa   M Persson   
30.01 4:e Sönd. e. Trettondagen 16.00 Taizémässa U Sköldh Jonsson, Kyrkokören 
06.02 Kyndelsmässodagen 14.00 Gudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior, U Sköldh Jonsson,  
   O Hultin- Lange, Kyrkfika 
13.02 6:e Sönd. e. Trettondagen 10.00 Högmässa B H Brunzell 
20.02 Septuagesima 16.00 Gudstjänst med önskepsalmer U Sköldh Jonsson 
27.02 Sexagesima 10.00 Högmässa   B H Brunzell 
06.03 Fastlagssöndagen 16.00 Mässa  U Sköldh Jonsson, Kyrkokören 
   Kyrkkaffe med Fastlagsbullar i Sockenstugan 
 

För mer detaljerad information, se predikoturerna. Reservation för ändringar. 
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 
 

Hej!
På skolan i Långasjö har det hänt spännande saker. Det har 
genomförts val till föräldrastyrelsen och det blir spännande 
att se vilka som får övriga föräldrars förtroende att ingå i sty-
relsen. Välkomna vilka det än blir, som kommer att fortsätta 
i styrelsen. Annars har vi haft rush på skolan med vårt arbete 
kring ”Skapande skola” och temat skogen. Eleverna har i 
samarbete med hembygdsföreningen byggt en gärdesgård på 
Klasatorpet, genomfört ett studiebesök på Södra Timber och 
sett en skördare i full aktion i skogen.

Höstlovet ger en härlig paus i skolarbetet och träningen med 
luciafirandet har börjat. Trevlig fortsättning på hösten och en 
snabbt närmande adventstid.

Önskar Rektor
Ingrid Bruze

Föräldrastyrelsen informerar

Hej i vintermörkret!
Visst är det skönt och mysigt att krypa in i stugvärmen och 
tända en massa levande ljus? Visst är det skönt och mysigt att få 
krypa upp i soffhörnan och läsa en god bok? Det finns mycket 
positivt med vintern också. Själv tycker jag det är hur kul som 
helst att pyssla och förbereda inför julen. Nu har snart ett år 
gått sedan jag blev ordförande och det är snart dags att lämna 
över platsen till någon annan. Det har varit ett kul och givande 
år med många nya erfarenheter och nya kontakter.

Föräldrastyrelsen kommer att den 24/11 kl 18.30 ha ett föräld-
ramöte i skolan. Vi hoppas att ni har anmält er till en givande 
kväll. Om inte annat för att komma och köpa fantastiskt gott 
fika av 5 – 6:an. Steen Wallin, ambulansförare från Kalmar, 
kommer att berätta lite om vikten av att använda cykelhjälm 
och varför vi ska använda bilbältet i bussen/bilen. Steen har 
tidigare varit ute och haft trafiksäkerhet för våra ungdomar i 
skolan. Fritidsgården kommer att hålla öppet den 24/11 för att 
så många föräldrar som möjligt ska kunna komma till mötet. 
Vi vill gärna att ni föräldrar besöker fritidsgården denna kväll 
för att få en inblick i era ungdomars aktiviteter.

Som ni kanske sett i Barometern jobbar en grupp i föräld-
rastyrelsen med miljön på förskolan. Den 11/11 kommer 
bildningsnämnden ta upp detta på ett infomöte. Jag tycker 
att gruppen har gjort ett förträffligt jobb så här långt. De har 
framställt en helt fantastiskt fakta- och informationssamman-
ställning. En grupp jobbar med ev. isbana och en tredje grupp 
med genomförande av cykelväg genom Långasjö.

Den nya styrelsen är också klar och kommer att presenteras 
på föräldramötet. Kul att få så många som verkligen vill ställa 
upp. Har vi äntligen fått fram budskapet om vikten med att 
ha en föräldrastyrelse? Ja, det verkar så! Vi hade 12 stycken 
valbara, och det tycker vi är jättebra med tanke på hur det har 
sett ut de sista åren. Stort deltagande var det också. Vi fick in 
hela 135 röster!

Vi ses på föräldramötet den 24/11 kl 18.30!

Jag vill nu avsluta och tacka för min tid som ordförande i Långa-
sjö Föräldrastyrelse. Jag lämnar med varm hand över till den nya 
styrelsen och önskar dem många givande och roliga stunder.

Lite tidigt får vi önska er alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.

Många varma hälsningar
Ordförande i Långasjö Föräldrastyrelse

Magdalen Thiel
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Från Långasjö Skola  

Hälsning från förskolan Skatan!
Nu har höstterminen tagit fart på allvar och med den, hösten 
och allt vad det innebär av regn o rusk men också många väldigt 
vackra höstdagar med sol som lyser genom de färgsprakande 
röda och gula löven. De många löv som blåser runt o samlas 
i stora högar på gården ger många möjligheter till lek. Varför 
inte kasta upp dem i luften o leka att det är regn eller räfsa ihop 
dem till en jätte hög att hoppa i eller lassa dem på ett släp och 
sedan sätta det på en cykel och cykla en runda och sedan lassa 
av löven på ett annat ställe – då är man en timmerbil som har 
hämtat timmer som ska lämnas på Södra eller också har man 
fyllt sitt släp med just löv som man ska på soptippen med.

Lite nyförvärv har vi skaffat oss, en taxicykel och två bobby 
cars. Dessa har gett anledning till nya spännande lekar. Ett av 
barnen sa en dag till en av mina kollegor när han körde runt på 
taxicykeln; ” tack för att vi fick denna cykel, man kan använda 
den till så mycket”.

Inomhus har det också skett lite ändringar, Humlans barn äter 
numera inne på avdelningen vid långbord istället för i köket vid 
tre olika bord, detta har skapat mera lugn och ro vid måltiderna 
speciellt för de yngsta. Därför har vi då flyttat rutschkanan ut i 
köket och sedan köpt en jätte kudde som fungerar som soffa.

Måndagar har barnen födda 2005 och 2006 från Myggan gympa 
och går till gympasalen på skolan. Tisdagar går hela Myggan 
till skogen och leker, klättrar i träd osv. den första tisdagen i 
månaden stannar de kvar i skogen över middagen och grillar, 
menyn har då varit hamburgare med bröd, korv med bröd och 
första tisdagen i november som också är tisdagen på höstlovet 
blir sista gången med grillning detta år. Onsdagar har Myggan 
språk och sång samlingar.

På måndagar har Humlan någon form av rörelse, lekar, hin-
derbana eller promenader i närmiljön. Tisdagar är det Öppen 
Förskola mellan kl. 9.00 – 11.00, det kommer ca två-tre barn 
med förälder varje gång och då sjunger man en stund, leker 
och äter frukt tillsammans. Onsdagar har Humlan skapande 
på programmet, där har Humlans barn bland annat gjort fot 
och handavtryck i grönt, gult, rött och blått samt gjort älghu-
vuden genom att rita av foten på brunt papper och sedan rita 
av handen på svart papper som då är älgens krona.

/Skatan

Hej!

Barnen har varit vid Klasatorpet där de fick prova på att göra 
en gärdesgård på gammalt sätt. Här ses bilder från när klass 
3-4 var där.

/Britt-Marie

Bilden visar när Oscar, Jakob och Angelika i klass 4 värmer 
vidjor.

Här arbetar Emily, Linneá och Sanna i 4:an med att slå ner 
och såga av stöttor.
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Strands Maskiner 
                            Långasjö 
 
                                Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20 

  
 

Gärdesgården på Klasatorpet
Det var en regnig dag i oktober. Efter maten cyklade vi till 
Klasatorpet. Där fick vi bygga en gärdesgård. 

Vi var i fyra grupper. På det första stället fick vi elda ris, på det 
andra fick vi skala vidjorna, på det tredje fick vi värma vidjorna 
och på det fjärde fick vi sätta upp gärdesgården.

Det var en som slog ner störarna med en slägga. Störarna var 
gjorda av en. Sedan var det några som la ner slanorna. De var 
gjorda av gran. Efter det satte några upp bråkstakarna. Till slut 
knöt vi vidjorna runt störarna. Till sist var vi klara och cyklade 
hem. När jag kom hem tog jag en varm och skön dusch.

Filip år 5

En regning dag på Klasatorpet
Det regnade jättemycket då vi satte oss på cyklarna och cyk-
lade iväg mot Klasatorpet. Själva resan tog cirka 10 minuter. 
När vi kom fram delades det ut handskar och sedan gick vi 
mot Klasatorpet. Där blev vi indelade i fyra grupper med fem 
personer i vardera. Min grupp började med att värma vidjorna. 
Man tog kvistade grangrenar och värmde dem över elden tills 
de blev mjuka.

Sedan gick vi till själva byggandet av gärdesgården. Man tog 
två störar och satte ner dem i marken med cirka en decimeter 
i avstånd. Sedan tog man slanor och satte dom emellan. Dom 
knöt man fast med granvidjor. Sedan gick vi och eldade ris, det 
blev en ganska stor eld. Sen gick vi och kvistade grangrenar.

Under tiden hade man blivit helt dyngsur. Det gjorde det 
mycket svårare eftersom man halkade på grenarna hela tiden. 
Till slut cyklade vi tillbaka till skolan efter att ha sagt ”Hej 
då” till dom som hade hjälpt oss. Jag tycker att det var roligt 
förutom regnet. När jag kom hem så var jag kall och trött. Då 
drack jag varm O’boy, det var gott.

Joel år 6

Skördaren
Ett stort tack till Södra Timber och Johan Jonsson som ordnade 
så vi fick titta på en skördare. Tack också till Ola som körde 
skördaren och svarade på alla våra frågor. 

Tack Tomas Herbertsson för studiebesöket, samt till de duktiga 
guiderna Niklas och Daniel. Sist men inte minst, tack för de 
fina böckerna och pennorna. 

Mycket nöjda elever och personal vid Långasjö skola
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Sagor 

Barnen i år F-2 har under några veckor fått lyssna på olika sa-
gor med temat "Skogen". Sagorna har handlat om troll, jättar, 
häxor och djur i skogen. 

Barnen har haft olika aktiviteter i samband med sagoläsningen. 
De har provat på massage till en saga, sjungit och dramatiserat, 
lekt, gjort stentroll och målat. 

Som avslutning på vårt sagotema fick vi besök av trollet Flumra 
som hade tappat bort sitt minsta trollbarn. Barnen blev bjudna 
på goda trollkakor. 

Både barnen och de vuxna har haft några trevliga sagoveckor. 

SPÖKHISTORIA FRÅN 
LÅNGASJÖ
Dags för en spökhistoria! Ni har väl hört talas om Johan 
Magnus i Skurebo? Den ovanligt starke mannen, som 
kom i slagsmål med blekingar och slutligen blev dräpt 
av sina fiender?

Enligt den här historien gick det till så här, efter det att Johan 
Magnus blivit ihjälslagen:

När di mördat Johan Magnus på stassvägen i Blekinge, blev 
det ett bekymmer. Det var tre mil hem och man ville inte köra 
med liket liggande öppet i vagnen. Så di överlade om saken 
och beslöt att snickra ihop en likkista därnere, där di va. En 
snickare spikade ihop´na och svärtade´na. Å när di kom till 
Skurebo och di fick se kistan, så sa di, att den kan ingen mänska 
ha! Hon är för le´.

Så di lät göra en annan kista. 

Å sen sa di: Va ska vi nu göra mä den lea kistan? Jo, den får 
fattigvården ta!

Sen dog en kvenna på Klasatorpet. Hon hetade Lena, men 
di kallade henne för Hoa-Lena, för hon va inte så ”noga”.  Å 
när hon dödde tog de kistan och la´na i den och begravde´na.

Å då blev sånt liv på körkegården, så det var förskräckligt! En 
orgelbyggar som tefälligt bodde i sockenstugan kunde inte 
sova för allt oväsen! 

Så han gick te prästen – Carlstedt. Å då sa den gamle Carlstedt: 
”Ja ska skicka ner min son i morgon kväll, så blir det nog tyst 
sen.” Å sonen gick dit och hade böcker mä sej och läste över 
gravarna, och sen gick han hem, men det spökade likavåat!

Så orgelbyggaren gick till prästgården igen och sa, att det va 
sån oro på körkogården alltjämt. Då sa prosten Carlstedt: Om 
ja bara tyar så ska ja komma själv! 

Å han kom och di tittade på hur våat han gjorde. Han ställde 
sig i mittporten, stilla, med händerna uppsträckta mot himlen. 
Å sen böjde han sig ner till jorden. Å sen gjor´an inte mer. Å 
sen gick han hem. Å allri mer hörde di nåt. Di hörde ingenting.

Förmodligen har det vatt nån blod eller hår kvar i kistan. Dä 
trodde man. 

Fritt efter Långasjökrönikan 1983
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      Långasjö Hästsportklubb
            inbjuder till änglalik 
    LUCIAFIRANDE 05.12 kl.15.00
   Inträde: 30 kr. Servering och lotteri

Sponsorer: Sisu, ITT Water & Vastewater , Dotter till smedgårdens stuteri ,  Björn Björnholt , 
    Ur och Guld ,Matöppet , Hantverkare Ulla & Brita , Strands Maskiner ,Åkessons Tryckeri

Vår  lucia    -     Julia Juntorp
Blekingeuppvisningsryttare med Eldshow
Häst och Vagn med änglar
Westernuppvisning av Sofie Antonsson Lundin
Ungdomssektionen med fiskdam och änglakör
Tomten
Islandshästar
Julrace mot Andreas med motorcross
Julrace :   Proposition på www.lhsk.se
Hantverkare
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Maj-Britt Häggqvist. Grat-
tis säger vi och som pris får hon 1 års 
prenumeration på Träskoposten. 

Redaktionen

Hus och lägenheter i Långasjö
Lägenheter
EBA 0471-249830

Kyrkvägen 28
Två rum och kök 53 kvm 

4,652:- 

Kyrkvägen 36
Två rum & kök  c:a 69 kvm

3,854:

Ett rum & kök 48 kvm

2,767:-

Geijer vägen 8 D
Etta med  sovalkov  53 kvm

2,989:-

Ängsvägen 13
1 rum & kök 55 kvm

4,652:-

Hus och gårdar
Svensk Fastighets förmedling

Irené Foklin 0708-494964

Häljanäs 118
5 rum och kök 80 kvm

890 000 :- el. högstbjudande

VI ÖPPNAR I SAMMA LOKAL DEN 15 NOVEMBER 

           

 

Söndagen den 28 november har vi officiell invigning med lite olika erbjudande.  
Tjuvöppnar den 15 november 

Kattens dag firas den 28 november. Olika kattraser kommer att  vara representerade 

Välkomna till Järnvägsgatan 24 i Emmaboda. (gamla parfymeri Gea:s lokal) på torget. 
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M E S I
N A M N S D A G S B A R N

H Ö L A S S L A T O X A R
B J Ö R K S O P P A K R Ä
T E R M I T A D V O K A T

S O F F I C I E L L T
F Å R T I C K A G L A S A

S I K B E N K A G G O S T
O S O S E R E N A R E

K A R L J O H A N R A K
E L D R Ö R A M A N N A

T F M V K L A D D
K A N T A R E L L A E
A R E A O R O Ö S A

S K E D O T I D S E N L I
B L O D R I S K A L A G
O Ö M S T A K E X
K V S A R S M O T Y G

T R A T T K A N T A R E L L
R A D E R A I S T E L O
O N T U D O P A B E R

C H A M P I N J O N I
H A S A R D U S A G A

L E R O V E T S K A P

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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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!

Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 jan. 2011.

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.

Långasjökrysset nr 4-10
Namn och adress:


