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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 

Ungdomen.
Välkommen med tips och bidrag.

Omslagsbilden 
Sweet Chilli  ”Chillan”
Foto   Ur Jan-Erik Frans- 
           sons fotoarkiv

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 2011

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
Anna Karlsson           070-9326515
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 2012
Manusstopp 16 febr
Utgivning  2 mars
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Tack!

Stort tack till Kaffetanterna som ännu 
en gång har bidragit till Träskoposten.

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2012

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  16 febr      2 mars
Nr 2  3 maj     18 maj 
Nr 3  23 aug             7 sept 
Nr 4  8 nov      23 nov
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Nu ska vi prata om julen
Alltså, jag älskar julen! Det är så mysigt med alla ljusstakar 
och julgranar. Det är en oerhört stämningsfull högtid och 
alla blir så himla glada på nåt vis så där i juletid. Man 
håller upp dörrar, ler åt främlingar och önskar god jul till 
alla, alltifrån kassörskan på Matöppet till personalen på 
barnens förskola. 

Victor och jag spelar julmusik redan i oktober, vi skrålar ikapp 
till ”O helga natt” så grannarna måste tro att vi är tokiga. Vi 
planerar julmiddagar och vi kokar knäck, vi stryker julgardiner 
(eller rättare sagt, vi hänger upp dom – jag orkar stryka typ 
två gånger om året och då prioriterar jag inte gardiner) och vi 
pyntar kanske lite för tidigt varje år. 

Vi bestämmer varje år att vi ska vara ute i god tid med julklap-
parna, så vi slipper stressa och trängas med alla andra helgen 
före dopparedan, vi säger också att vi ska göra en lista på de 
vi skickar julkort till så vi slipper kolla adresser på Eniro så där 
timmarna innan korten måste skickas (för att inte dimpa ner i 
brevlådan efter jul, hur skulle det se ut?)

Men det blir ju inte riktigt så. Vi stressar i alla fall, och så för-
vandlas den underbara högtiden till ett enda stort magsår. Men 
helt ärligt. Har vi inte lite väl höga krav på oss själva? Varför 
ska vi envisas med att varje år baka egna pepparkakor, när det 
går precis lika bra med köpta. 

Och julklappshysterin – jag har i hela mitt liv fått höra att det 
är tanken som räknas, men det verkar inte riktigt funka så. 
Man måste bräcka varandra varje år och hitta den ”perfekta” 
presenten, och skulle man köpa två paket till ena syskonbarnet 
måste man göra det till det andra också, för annars blir det 

orättvist och inte vill vi väl att någon ska vara ledsen på självaste 
julafton! Självklart måste man rimma på paketen också, annars 
blir det ingen riktig jul.

Det är ett ganska roligt uttryck förresten, ”en riktig jul”. Det är 
många saker som måste klaffa för att det ska kunna bli just en 
riktig jul. Det måste finnas snö. Man måste titta på Kalle Anka. 
Man måste ha minst arton rätter på julbordet. Man måste åka 
som en skottspole mellan släktingar och vänner så man hinner 
träffas just den 24 december. Man måste dricka julmust. Man 
måste dansa runt granen, ja listan kan göras lång. 

Fast vet ni, en gång firade jag julafton med att ligga på en 
sandstrand i landet långt där borta, vi åt pizza till lunch och 
världens största buffé till middag. Det fanns allt ifrån frukter, 
sallader och kycklingklubbor till mustiga grytor och choklad-
pudding. Vi dansade inte runt någon gran den kvällen och inte 
drack vi någon julmust. Om jag minns rätt fick vi inte några 
julklappar heller.  Men det var faktiskt världens bästa julafton 
i alla fall och till stor del tror jag det beror på att vi inte stres-
sade en enda sekund. 

Nej jag tror att vi alla skulle må bra av att tagga ner lite under 
julen. Om vi inser att det inte gör någonting att vi missar Kalle 
Anka (alla kan ju ändå det utantill) eller att vi inte har stoppat 
korven själva. Att det inte gör någonting om vi träffar ena 
halvan av släkten på juldan istället, eller att vi glömde att köpa 
hem en Aladdin-ask.

I år ska jag släppa alla krav och strunta i alla miljoner måsten. 
Jag tänker inte stöpa mina egna ljus eller koka min egen skinka, 
men det gör ingenting. För det är väl inte det som gör en riktig 
jul, egentligen?

Anna Karlsson fd Lindström
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Vi har öppet veckans alla dagar med full-
ständiga rättigheter.

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

enl. önskemål
Ring gärna för catering av våra goda 

Smörgåstårtor, Bufféer eller andra mat-förslag

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

 www.hotell-amigo.se

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

När nu höstmörkret har kommit är det roligt att kunna 
berätta något så trevligt som att vi även i år kunde skänka 
en del av överskottet i Hembygdsstugan. 

Vid vår traditionella höstfest röstade vi fram att

Träskoposten, Långasjö GOIF ungdomssektionen,

Föräldrastyrelsen, Skytteföreningen ungdomssektionen  och 
Långasjökrönikan fick 3 000:- kr vardera. 

En God Jul och Ett Gott Nytt år önskar  alla stugans 
”Kaffetanter”.

Barbro Krona

Tänd ett ljus i vintermörkret

Lucianatten är en av årets 
mörkaste. Inte underligt 
att det lilla helgonet från 
Syrakusa blivit så älskad i 
Sverige. Vi behöver ljus och 
hopp i vintermörkret.

Vi hoppas att många vill 
hjälpa till att skingra mörk-
ret den 13 december. Det 
har blivit en fin tradition i 
Långasjö att tända ett ljus, 
en marschall eller en lykta 
i vägkanten.

   Sockenrådet i Långasjö

PS. Sockenrådet bjuder på glögg och pepparkakor på kyrkbacken 
efter luciafirandet i kyrkan.
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Långasjö PRO
informerar 

Augusti
Olle Henriksson hälsade ett trettiotal medlemmar välkomna 
till första möte för hösten. June och Ulla rapporterade från 
samorganisationens styrelsemöte, det kommer att bli ett öppet 
hus om säkerhetsfrågor för seniorer den 30/9, informerades 
även om seniorbiofika hösten 2011. Även våra gemensamma 
framtida resor diskuterades.

Annika Hjalmarsson, Melsene Laux, Sölve Hjalmarsson och 
Veine Franzén bjöd på en mycket uppskattad underhållning 
med musik och sång.

September
Vid mötet rapporterades från KPRs möte i Emmaboda. 
Ordföranden informerade om “ Peppar Peppar “ en dag för 
seniorernas säkerhet och uppmanade mötesdeltagarna att läsa 
kommande annonser. Mötet utsåg ombud till distriktets höst-
möte. ABF tipsade om olika ämnen för höstens studiecirklar. 
Vi funderar till nästa möte om vi vill läsa om ett landskap eller 
Dan Andersson.

Oktober
June Eriksson hälsade välkommen. Kerstin Olsson informe-
rade om förslagen till stadgeändringar inför PROs Kongress 
2012. Kerstin Olsson och Ulla Nilsson valdes att åka på 
Bodas fyrtioårsjubileum. Höstens studier: en cirkel om Dan 
Andersson med 8 deltagare startar den 31/10. En cirkel om 
Östergötland startar i januari 2012.  Kommande resor disku-
terades både kyrkresor och andra resor. Många förslag och 
synpunkter kom fram.

Söndagen den 23:e oktober bjöd Långasjö PRO-förening på 
kyrkkaffe i Bergstrandssalen. Efter kaffet spelade Annika Hjal-
marsson två melodier på blockflöjt. Kantor Birgitta Andrén 
Olsson ackompanjerade. (58 besökare)

Möten 2011
12/12 Lucia och Julbord

Möten 2012
17/01 Parentation.  14/02 Årsmöte 

Olle Henriksson

Vinterkalender
November
26/11, kl. 14.30  Adventskaffe på Allégården

December
7/12, kl. 19.00  GoIFs årsmöte i Klubbstugan

10/12, kl. 15.00  Luciafirande i Ridhuset

11/12, kl. 18.00  Luciafest i Bygdegården

12/12   PRO-möte i Sockenstugan

13/12, 18.00  Luciafirande i kyrkan

13/12   Tänd ett ljus

15/1, kl. 15.00  Knutsdans i Bygdegården

Januari
17/1   PRO-möte i Sockenstugan

19/1, kl. 18.30  Stormöte i Sockenstugan

24/1, kl. 17-19.00 Politikercafé i Långasjö bibliotek

Februari
8/2, kl. 14.00  Dagledigträff  i Sockenstugan

14/2   PRO-möte i Sockenstugan

16/2   Manusstopp

22/2, 18.00  RKs Kretsstämma i Klubbstugan

Mars
17/3, kl. 14.00  Dagledigträff  i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 35.

Efterlyses

Bilder från URK -tiden (Ungdomens Röda Korsförening ) 
under 70-talet. 

Hör av er till Träskopostens redaktion.
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Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se

Sibbahultsmåla

Richard Kautto

Jag specialtillverkar Inredningar Möbler 
Kök Dörrar mm 

Är ert hus inte byggt enligt dagens 
standardstorlekar inga problem!

Allt efter era önskemål och med hög kvalité

Tack för stöd och samarbete på 
Klasatorpet och med projektet 
Skogen vi ärvde

Julklappstips: 
 Hembygdslitteratur

 DVD-filmer

Långasjö Sockens Hembygdsförening
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Tag din chans att påverka! 

 

POLITIKERCAFÉ/MEDBORGARDIALOG 
 

Långasjö bibliotek  
Tisdagen den 24 januari 2012 

kl. 17.00 – 19.00 
 
Din möjlighet till ett samtal med dina lokala politiker! 

Har du något du vill fråga om eller föra fram till våra 
politiker är detta ett bra tillfälle. Här blir möjlighet till 
samtal kring både stort och smått.  

Även en del tjänstemän från kommunen kommer att delta vid 
träffarna. 

En postlåda placeras ut på biblioteket ca två veckor innan 
caféet. I den kan ni lägga det ni vill föra fram, få svar på eller 
vill diskutera. 

Postlådan töms och gås igenom av våra politiker två dagar 
innan politikercaféet. På mötet kan synpunkterna 
diskuteras men tiden används även för information och 
besvarande av direkta frågor från den allmänhet som är 
närvarande. 

Välkomna! 
 

Cykeltema
Det finns ett uppslag att behandla cy-
keln och cyklandet genom tiderna i den 
kommande Långasjökrönikan. Om man 
studerar dagspressen är det ett högprio-
riterat område i många kommuner.

Hur har det varit och hur är det nu i 
Långasjö?

Vi är tacksamma för idéer och bidrag

 – gärna med bilder.

Hör av dig till Träskopostens redaktion 
eller Stig Hermansson tel 50171

En första uppgift. Kan du berätta nå-
got om denna bild? Den kommer från 
Gotthard Karlssons fotoalbum och här-
stammar kanske från långasjö-fotografen 
Tobiassons glasplåtar.

Hus och lägenheter i Långasjö

Lägenheter
EBA 0471-24 98 30

Kyrkvägen 28

Två rum och kök 53 kvm 

Kyrkvägen 36

1 rum och kök

2 rum och kök

Geijer vägen 8 D

Etta med sovalkov 53 kvm

Hus
Emmaboda Fastighetsförmedling

Henrik Malmqvist

0471-33760

Kyrkvägen 6 Långasjö

8 rum & kök 161 kvm

395 000:-

Kyrkvägen 51 Långasjö

5 rum & kök 120 kvm

450 000:-

Kyrkvägen 57 Långasjö

6 rum & kök 174 kvm

475 000:-

Pellamåla 212 avstyckad gård

3 rum & kök 95kvm

550 000:-

Tingsryds Egendomsbyrå 

Ove Oskarsson

0477-10000

Pellamåla Långasjö

Mindre skogsgård

495 000:-

Foto Ur Gotthard Karlssons fotoalbum
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Strands Maskiner 
                            Långasjö 
 
                                Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20 

  
 

Bibliotekarien tipsar
Populär på biblioteket är deckarduon ”Lars Keplers” andra bok 
Paganinikontraktet. I boken, som är uppföljaren till filmaktuella 
hypnotisören, får läsaren åter stifta bekantskap med polis-
kommissarie Joona Linna. Denise Rudbergs deckare Ett litet 
snedsprång utspelar sig i eleganta, dekadenta överklassalonger. 

Vill man hellre dra på smilbanden rekommenderas ljudboken 
Potensgivarna, i vilken två äldre systrar försöker dryga ut sina 
magra pensioner genom att sälja potensmedel per postorder. 
En bok som kan ge upphov till igenkänning och eftertanke 
är Nisse Simonsons Livet är inte så dumt om man beaktar 
alternativen. För de som är sugna på mer lokala berättelser 
finns böckerna Harry berättar, I backspegeln samt de senaste 
årgångarna av Dackebygd och Algutsbodaboken på biblioteket.

Biblioteket erbjuder också skön- och facklitteratur, barnböcker 
samt ljud- storstils- och lättlästböcker. Just nu är det också 
utförsäljning på utgallrade vuxenböcker (2 kr/st). Välkommen 
till ditt bibliotek! Öppet tisdag 14.30-18.30.

Karolina Bruze

Fiber i Långasjö
Här är en lite status vad gäller fiberutbyggnad i Långasjö Socken

BAMSE-projektet 
- är det som startade det hela, och de har också kommit längst. 
Där är man nu färdiga med grävning och utläggning av fiber-
kabel. Det kvarstår fortfarande vissa problem med matningen 
från Lessebo kommun. Man är inte heller helt klar med valet 
av operatörer.

Harebo-Brunamåla
Dessa byar hängde på som en fortsättning på BAMSE.

Där är man nu i projekteringsstadiet och har ansökt hos Läns-
styrelsen om pengar för projektet.

Emmaboda kommun
Kommunen inbjöd 13 september till informationsmöte i 
Bromboda bygdegård. Där informerade man om kommunens 
tänkta fibersatsning i Emmaboda Energis regi.

Man avser att börja med en utbyggnad längs sträckan Knapps-
måla-Rörsbo-Parismåla-Trollamåla-Ekeboryd-Plaggebo-
Karsamåla-Pellamåla-Kallamåla-Strängsmåla.

Man ville ta upp intresseanmälningar för Långasjö och Vis-
sefjärda i allmänhet och detta område i synnerhet.

När detta skrivs har kommunen inbjudit till ett nytt möte i 
Emmaboda Folkets Hus 15 november, och när denna tidning 
kommer ut har mötet redan genomförts.

Jag hoppas att ni, som ännu inte har tänkt så mycket på detta 
med fiber, ser till att informera er om vad som är på gång.

Telia tar bort mycket kopparledningar på landsbygden, och 
det kan tänkas drabba även oss. Det skulle kunna innebära att 
vi står utan både fungerande telefon och datauppkoppling via 
ADSL. Vi i Långasjö vet ju hur bristfällig mobiltäckningen är, 
så trådlös telefoni känns knappast som ett realistiskt alternativ.

Torbjörn Svensson
Bredbandsgruppen

Pubafton i Bygdegården
Ett 80-tal medlemmar sökte sig lördagen den 22 oktober 
till Bygdegården, där Långasjö GoIFs supporterklubb 
hade bjudit in till pubafton.

Kvällen inleddes med att äta potatissallad, kallskuret kött, 
sallad och bröd. Vi fick sedan dansa till trubaduren Peter Ols-
son som med en blandad repertoar spelade så att dansgolvet 
fylldes hela kvällen!

Vi tackar alla som kom och gjorde kvällen så trevlig! Tack också 
till alla i supporterklubben som hjälpte till att ordna allt så bra! 
Och sist men inte minst, tack till Peter Olsson för musiken 
som förhöjde stämningen!

Långasjö GOIF's supporterklubb
Veronika Andersson
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Klasatorpsresan 2011
Efter ännu en lyckad och välbesökt säsong på Klasatorpet, 
bjöds medarbetarna på en spännande resa med historiska 
och kulturella förtecken. 51 glada resenärer steg på bussen 
utanför Sockenstugan och vände söderut. 

Första anhalten var Harry Martinssons födelsehem i Ny-
teboda vid sjön Immeln. Vi samlades i Blekinges västligaste 
byggnad, vid sjön Immelns strand. Där var det endast 10 m 
simtur över till Skåne. Medan vi satt vid kaffeborden berättade 
en kunnig och lättsam guide om Harry Martinssons stormiga 
bakgrund. Hans föräldrar, Martin och Betty, drev här lanthan-
del, samtidigt som fadern Martin levde ett äventyrligt liv i sus 
och dus, med slagsmål och fängelse som följd. 

Modern Betty, en stark och vacker kvinna, fick utstå en hel 
del oförrätter och misshandel, medan barnen förskräckta såg 
på. Sonen Harry var bara fem år, när familjen flyttade från 
hemmet och handelsboden i Nyteboda. Samtidigt splittrades 
familjen och fadern Martin drog iväg på egna äventyr. Även 
modern Betty svek, hon lämnade sina barn hos sin syster och 
drog iväg. Barnen blev socknens ansvar, och lille Harry fick 
utstå ett övergivet barns alla prövningar. Han fick byta foster-
hem varje år, rymde, gick till sjöss, gick på luffen. Så danades 
han som författare. 1974 fick han nobelpriset i litteratur, fyra 
år senare dog han.

Ytterligare en åktur på slingriga vägar i Snapphanebygd, så var 
vi framme vid det nedlagda stenbrottet i Gylsboda. Höga berg 
av mossbelupen skrotsten bildade en mycket speciell miljö runt 
det djupa, vattenfyllda stenbrottet. Stegar mot klippväggarna 
vittnade om att vattensamlingen numera utgör ett populärt 
badställe. Där tidigare upp till 300 man med enkla metoder bröt 
och forslade svart granit för export världen runt, kan man nu 
leka och dyka på huvudet från hög höjd. Den svarta graniten 
härifrån är känd över hela världen. Bl. a entrégolvet i World 
Trade Center var lagt av granit härifrån. Ett pågående stenbrott 
ligger en bit från det gamla. Och vad står det på skylten? Jo, 
Emmaboda Granit!

Nästa stopp är Nebbeboda skola. I ett gammalt klassrum 
färdas vi tillbaka till snapphanetid med hjälp av ännu en duktig 

guide och hennes bildspel. Att det var hårda tag på 1600-talet 
tar ingen miste på. Och var egentligen snapphanarna onda eller 
goda? Ja, det berodde ju på vilken sida man stod på. Hur som 
helst kunde även ett vanligt kalas sluta med ond bråd död på 
den här tiden, och det var inte utan bävan vi en stund senare 
satte oss till bords i Nebbebodagården i Olofström. Nå, där 
gick allting lugnt till.

Den som ville förgylla sin täppa med nya spännande växter, 
fick sitt lystmäte på nästa besöksmål – Tuijas plantskola i 
Kyrkhult. Blåbärsträd, exotiska liljor, liljekonvaljebuskar mm 
fick nya ägare och stuvades in i bussen bagageutrymme. Tuija 
själv tog emot och lämnade 50 % på allt! 

Eftermiddagskaffet serverades i en anrik byggnad kallad 
Fornebodagården i Kyrkhults socken vid Fornebodasjöns 
strand. Vågorna kluckade och orkanen Katja lät sina efterdy-
ningar svepa över oss. En ståtlig byggnad från 1888 gav oss 
skydd mot blåsten. Huset är en del av vad som en gång var ett 
mini-skansen i Kyrkhults socken, ritat av det ”riktiga” Skansens 
skapare Arthur Hazelius. Området bestod förr av många olika 
byggnader, nu finns egentligen bara denna huvudbyggnad kvar. 
En tid användes anläggningen som nöjesfält med dansbana. 
En tid var det barnkoloni.  Från början beboddes och ägdes 
stället av fam. Gauffin. Sista privata ägaren var Brita Eldh, 
dotter till konstnären Carl Eldh. Nu drivs Fornebodagården 
av en stiftelse. 

Väl hemkomna kände vi oss både inspirerade och stimulerade 
efter en innehållsrik dag.

Text och foto: Annika Hjalmarsson

Fornebodagården i Kyrkhult

Fika i Blekinges västligaste hus

Stenbrottet i Gylsboda
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Matöppet – Barometern
Oktober och november månad 
ansluter till de övriga staplarna i 
vårt lilla diagram över mataffären 
i Långasjös kundantal som vi 
visade i förra numret. 

Under oktober månad var det 
3836 kunder som handlade hos 
Hasse. Snittköpet per kund var 
147 kronor för 8 varor.  

Under november något färre, nämligen 3546 stycken 
kunder, som i genomsnitt pungade ut med 152 kronor 
för 8 varor. 

Nu närmar sig julmathandeln och förhoppningsvis är 
det många som väljer att julhandla i vår egen lokala mataf-
fär. Kanske snittköpet per kund åker upp en aning under 
årets främsta matmånad.

Malin Gunnarsson

KNUTSDANS 
 
 
 

I Långasjö Bygdegård! 
Söndagen den 15 januari kl.15.00. 

 
Kom hit 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 

Aktuellt från Röda Korset
Tack!
– till alla generösa givare som har skänkt pengar eller köpt 
boken till Röda Korsets insamling till Världens Barn. Målet 
för Emmaboda var 50 000 kr. Det blev 73 344 kr, varav 11 
417 från Långasjö. Detta innebar att Emmaboda hamnade 
på 5:e plats i länet.

Tack också för gåvor från följande företagare i bygden.

- Bennsäters Sågverk

- Bondessons fönsterrenovering

- Byggnadsfirman Bo Sunesson

- Dackebuss AB

- Elofssons Smide & Service

- Långasjö Bilservice

- Långasjö Lanthandel

- Långasjö Maskinservice

- Mundekulla Kurs- och Retreatgård

- Södra Timber Långasjö

- Sparbanken Eken Långasjö

- Tommy TC Carlsson

Röda Korsets Kretsstämma
Välkommen till Kretsstämma onsdagen den 22 febr. 2012, 
kl. 18.00 i klubbstugan i Långasjö.

Långasjö Röda Korskrets
Britta Fransson

Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

 Service:
 Apoteksvaror och Frimärken
 Tipsombud för Svenska spel
   

Vi önskar Er varmt välkomna
Hasse med personal
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Den första skördefesten i 
Långasjö! 
Höstsolen strålade från klar himmel. Människor ström-
made till från när och fjärran. Under några eftermiddags-
timmar fördubblades befolkningen i socknen. Frukt och 
grönsaker hade strykande åtgång. Ungersk gulaschsoppa, 
asiatisk wok och svensk grillkorv mättade munnarna. 
Fem gånger kilade sjätteklassarna till affären för att köpa 
mera korv. Scouterna gräddade våfflor vid sjöstranden. 

– Men var finns kaffet? undrade besökarna. De blev hänvisade 
till banken. Där serverades mängder av kaffe med bullar och 
bingopromenad. 

Sockenstugan fylldes av folk. Hembygdsföreningen och Elisa-
beth Bergstrand Poulsen-sällskapet tog emot på var sin våning 
med utställningar, bokbord och samtal. 

Hundratals meter trasmattor på väggarna i skolans gymnastik-
sal vittnade om tusentals timmars träget arbete. Goda exempel 
på återvinning och småländsk hemslöjd. ”Sju skitiga skjortor” 
var det fantasieggande namnet på en av mattorna. 

Vid Röda Korsets försäljning av skänkta kläder kunde man 
göra fynd. Liksom på Bibliotekets bokbord. Samma tanke: 
Återanvändning i stället för slit och släng.

Roland från Rungeboholm fyllde hästvagnen med unga och 
gamla. Det blev åtta långa åkturer genom byn med stoet Tora 
mellan skaklarna. Varken kafferast eller matpaus för hästen!

Metartävling, roddtävling, morotstävling, lekar, fåvallning, 
husvisning … Dagen fylldes av aktiviteter och upplevelser, 
inramat av morgonens skördemässa och kvällens jaktvesper. 
Kyrkan firade Tacksägelsedag. Ett stort tack går till alla som 
gjorde skördefesten till en riktig fest!

Sölve Hjalmarsson

SALONG LAILA
Långasjö

Min frisörsalong upphör 1 jan 2012

Varmt tack alla kunder

Laila Johnheim

Musikunderhållning                                         Foto Sölve Hjalmarsson

Försäljningsstånden framför Sockenstugan       Foto Jan-Erik Fransson

Frukt och grönsaker hade strykande åtgång      Foto Jan-Erik Fransson

Stormöte för landsbygdsutveckling
Torsdagen den 19 januari 2012 kl. 18.30    
i Sockenstugan
• Hur går det med utbyggnaden av förskolan?
• När får vi bredband i byarna?
• Café – hur blir det med de'?
• Nationaldagen i nytt format?
• Skördefest igen?
• Rapporter från utvecklingsgrupperna.  
• Plats för nya idéer och initiativ!
 Fruktpaus. Alla välkomna!
  Sockenrådet
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Ingvar Gustavsson på 
banken – snart pensionär!
Först tvekade han inför att söka jobbet på Långasjö 
Sockens Sparbank, men efter 14 år som bankdirektör och 
kontorschef  i Långasjö kan han se tillbaka på både roliga 
och framgångsrika år.

Just nu håller Ingvar som bäst på att förbereda överlämnandet 
av kunder och arbetsuppgifter till sina efterträdare. Tomas 
Alriksson och Rickard Gustafsson tar över företags- och privat-
kunderna och Martin Karlsson har tagit över som kontorschef. 
Men det känns inte som att de sista månaderna på jobbet är 
någon lugn historia med städning av skrivbordslådorna och 
extra långa fikaraster. Sedan i somras är han tillförordnad 
kreditchef  i Sparbanken Eken och far mellan kontoren och 
fortfarande är arbetsdagarna välfyllda och jäktiga så det är inte 
helt lätt att klämma in en intervju!

– Det har varit ett väldigt inspirerande och roligt jobb, 
säger Ingvar och poängterar fördelen med att jobba i en liten 
organisation på en liten ort där man kommer både personal och 
kunder väldigt nära. – Här lär man känna folk på ett helt annat 
sätt och det är positivt, fortsätter han. Och som en plusfaktor 
har arbetsuppgifterna varit väldigt varierande, allt från att byta 
glödlampor till att bevilja lån på 10-tals miljoner kronor!

Ingvar har jobbat på bank i hela sitt liv, även om det var, som 
han uttrycker sig, en sinkadus att han hamnade i bankvärlden 
över huvud taget. Som utbildad civilekonom fick han tjänst på 
Handelsbanken och hade varit kontorschef  i Emmaboda i 7 
år när han av en slump träffade dåvarande bankdirektören på 
Långasjö Sockens Sparbank på ett EIS-jubileum. Ingvar och 
Björn Lidén kom i samspråk om att Björn skulle gå i pension 
och att hans tjänst var utlyst. – Sök, sa Björn och Ingvar gick 
hem och funderade. Det lät lockande, men kändes osäkert med 
en liten fristående sparbank som faktiskt kunde gå omkull. 
En kväll blev han inbjuden till banken av Björn och han fick 
veta mer om banken och se sig runt. Sedan sökte han tjänsten 
och fick den.

Den 15 februari 1998 började Ingvar sitt jobb som VD och 
bankdirektör för Långasjö Sockens Sparbank. En gammal, 
anrik och för bygden mycket betydelsefull bank. Allt vad Ingvar 
har gjort under sina år i banken går inte räkna upp, men när 
jag ber honom berätta om några höjdpunkter är det första han 
nämner Bankstämman.

Bankstämma hölls en gång om året fram till dess att banken 
gick upp i Sparbanken Eken. Styrelsen, personalen, huvudmän-
nen och särskilt inbjudna personer klarade rätt snabbt av själva 
stämman och sedan bar det av till Bygdegården för supé, dans 
och underhållning. En höjdpunkt, som sagt!

En annan höjdpunkt var när den totalrenoverade och utbyggda 
banklokalen kunde invigas i december 2003. Det var den mest 
omfattande renovering som gjorts på bankhuset. Han minns 
det året som renoveringen pågick som både jobbig men rolig. 

Först gjordes tillbygget med de nya kontorsrummen och när 
det var klart fick all personal och verksamhet flytta in i de rum-
men och bedriva all bankverksamhet därifrån medan resten av 
huset renoverades.

Även bildandet av Sparbanken Eken där flera mindre fri-
stående sparbanker i Småland och en i Blekinge gick samman, 
beskriver Ingvar som en höjdpunkt. – Det var en tvingande 
men nödvändig process som var både smärtsam och jobbig, 
men som i slutändan blev bra. Det var helt enkelt inte så 
mycket att välja på eftersom nya regler gjorde det svårare för 
mindre banker att bedriva bankverksamhet. – Hade vi inte gått 
samman hade inte banken i Långasjö funnits kvar om tio år, 
fastslår Ingvar. När Sparbanken Eken bildades 2008 upphörde 
Ingvars VD-tjänst och hans nya titel blev kontorschef  och 
arbetsuppgifterna nästan de samma.

Att ha fått jobba med Finansinspektionen och andra myn-
digheter är något som Ingvar tycker har varit lärorikt och 
betydelsefullt. Där är kraven och reglerna densamma för en 
liten bank som för en stor. Det har varit flera platsbesök av 
Finansinspektionen, men det har tydligen gått bra eftersom 
banken finns kvar!

Två jubileer har han också hunnit med. Bankens 120-års-
jubileum år 2000 med grand finale med Cyndee Peters i en 
smockfull Långasjö kyrka. 2005 var det således dags att fira 
125-årsjubileum med grand finale med Sanna Nielsen i en 
överfull kyrka igen.

Av tradition är bankdirektören i Långasjös bank inte bara en 
anställd på banken utan en viktig och delaktig person för hela 
samhället. Några exempel på vad Ingvar och banken engagerar 
sig i är skolavslutningarna i Långasjö kyrka där Ingvar delat ut 
stipendier till alla sexor, nationaldagsfirandet, egna aktiviteter 
som bingopromenader, sitter med i Sockenrådets styrelse, 
gett ekonomiskt stöd till verksamheter som ridhusbygget 
och Bygdegårdens återuppbyggnad och så belysningen runt 
Långasjön. Det var 1999 som belysningen invigdes och för att 
den över huvud taget skulle bli av hade Naturvårdsföreningen 
sökt bidrag hos banken. Ingvar beviljade halva beloppet av 
kostnaden OM Emmaboda kommun gick in och betalade 
andra halvan. Så blev det och denna historia snappades upp 

Ingvar Gustavsson
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av först en finanstidning där Ingvar hamnade på första sidan 
och sedan blev det ett helt uppslag i Dagens Industri. Under 
bilden i reportaget där Ingvar står vid en lyktstolpe står bild-
texten ”Räddaren i nöden”. Artikeln handlar om hur många 
banker får gå in och stötta olika verksamheter i samhällen där 
kommunen egentligen skulle gått in och bidragit. Intressant.

Att det är en riktig arbetsmyra på andra sidan skrivbordet 
råder det inget tvivel om. Hur mycket har du jobbat då, undrar 
jag och syftar på hur långa arbetsdagarna har varit. Ingvar är 
tyst och knappar på miniräknaren. Jag funderar på vad det är 
han räknar ut. – 33 600 timmar säger han plötsligt och ler stort. 
Och då är inte representation på helgerna medräknade! Det 
blir ca 10-11 timmar/dag och hur har han orkat det? – Det är 
inte svårt när det är roligt! Han gör ingen hemlighet av att han 
har levt för banken och tänkt på banken i första hand och på 
sig själv i andra. Hela tiden haft som livsuppgift och mål att 
det ska gå så bra som möjligt för banken.

Men det är inte antalet timmar som är det viktiga, det är 
roligare att jämföra resultaten. När Ingvar började i banken 
1998 var antalet kunder ca 2000, nu är det ca 5 500 kunder. 
Bankens utlåning var då 98 miljoner kronor och i år är den på 
750 miljoner. Inlåningen var 1998 154 miljoner kronor och år 
2011 är den 676 miljoner och egna kapitalet var 26 miljoner 
kronor då när Ingvar var ny och nu när det är sista sammanräk-
ningen under hans tid är det egna kapitalet 85 miljoner kronor.

Hur känns det att sluta och gå i pension? Ingvar säger att 
han är inställd på det, att det står inskrivet i anställningsavtalet 
när det är dags att gå. Dessutom har han planerat för att fylla 
de lediga dagarna. Han är skogsägare och är engagerad i politi-
ken med flera styrelseuppdrag i kommunen. – Och eventuellt, 
poängterar Ingvar, ska jag börja spela golf  igen. Det slutade 
jag med när jag började här.

Text och foto Katarina Jonasson

Emmaboda Djurklinik
Vi som bor här har alltid haft långt att åka till en veterinär-
mottagning med våra smådjur, men nu räcker det med att 
åka till Emmaboda. Det är Kalmar Djursjukhus som har 
öppnat en filial i samma lokaler som Emmaboda Djur och 
Fritid och i dagarna firar de ett-årsjubileum tillsammans.

– Det var ett väldigt tryck på en gång, så det är jätteroligt, säger 
Lena Brunberg som är djursjukvårdare och finns på Emma-
bodamottagningen tillsammans med en veterinär. De började 
med att ha öppet två dagar i veckan vilket efter ett tag utökades 
med en halvdag och nu i november utökas halvdagen till en 
heldag. Och det beror naturligtvis på att kundtillströmningen 
ökar hela tiden. Kunderna kommer från ett rätt stort upptag-
ningsområde, dels är det inom Emmaboda kommun, men det 
kommer också kunder från grannkommunerna i Blekinge och 
Kronobergs län.

Till mottagningen kommer mest katter och hundar, men de tar 
emot alla smådjur som till exempel hamster, marsvin, kanin, 
fåglar och kräldjur. – Men har man större djur som lantbruks-
djur så får man vända sig till distriktsveterinären, förklarar Lena

Trots att de bara har haft öppet i ett år har de redan många 
stamkunder som har återkommit med sina djur. – Det blir lite 
familjär stämning på en sådan här liten klinik, man lär känna 
många, fortsätter Lena.

Djurkliniken förfogar över en mottagning med väntrum och 
försäljning av veterinärfoder, ett behandlingsrum och ett 
operationsrum. Dels har de förebyggande behandling som 
vaccination, kloklippning, tandstensborttagning, kastrering 
med mera och dels undersökning och behandling av sjukdo-
mar eller skador. Många undersökningar, provtagningar och 
mindre operativa ingrepp kan göras på kliniken. Bedöms sedan 
att skadan eller sjukdomen är av allvarligare slag som kräver 

Djursjukvårdare Lena Brunberg med kunderna Trulle och Beckham. 
Matte heter Monica Hillman

större resurser än kliniken kan erbjuda remitteras patienten 
vidare till Kalmar. 

– Behöver man fråga om råd angående sitt djur så kostar 
det inget. Det går bra att komma in till kliniken eller ringa, 
poängterar Lena

Fördelarna med att dela lokal med Emmaboda Djur och Fritid 
är flera. Djuraffären har öppet alla dagar i veckan och kan hän-
visa kunderna, de hjälps åt och drar kunder åt varandra. Den 
enda nackdelen ska väl vara att det börjar bli lite trångt… -Vi 
vill ha banken här intill, säger Lena och Susanne lite skämtsamt.

Och missa nu inte för all del att kliniken och djuraffären till-
sammans ska arrangera kattens dag på julskyltningen. Då ställs 
bland annat olika kattraser ut i butiken.

Text och foto Katarina Jonasson
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Företag i bygden

Emmaboda Djur och Fritid

Susanne Gustavsson från Skurebo öppnade för ett år 
sedan Emmaboda Djur och Fritid mitt i Emmaboda 
centrum.
I den mysiga djuraffären kan hon kombinera sitt stora 
intresse för både djur och människor. 
– Det roligaste med det här jobbet är att få träffa folk 
med djurintresse, man lär känna väldigt många, säger 
Susanne glatt.

Djuraffären är inrymd i före detta Parfymeri Gea och lokalerna 
delas med Emmaboda Djurklinik som är en filial till Kalmar 
Djursjukhus. Att vi fick en egen djurklinik i Emmaboda kan 
vi tacka Susanne för. Det var hon som tyckte att Emmabodas 
var en vit fläck på kartan vad det gällde smådjurskliniker och 
kontaktade en utav delägarna till Kalmar Djursjukhus. Susanne 
lade fram förslaget att de skulle öppna en filial i Emmaboda 
och eftersom Susanne låg i startgroparna för att öppna sin 
djurbutik, så letade de tillsammans efter en bra lokal att hyra 
ihop. – Läget här är jättebra med nära till parkering och till 
andra butiker, så det är alltid folk i farten här, säger Susanne.

Butiken är öppen alla dagar utom söndagar och har ”butiks-
öppettider”. Som extra-hjälp har Susanne Maria Joelsson 
anställd på halvtid.

Affären är välsorterad och välfylld av djurartiklar. Här säljs 
foder till hund, katt, gnagare och fiskar, hund- och kattgodis, 
tuggben, matskålar, koppel, halsband, selar, reflexprodukter, 
pälsvårdsprodukter, leksaker, hund- och kattburar, hundbäddar, 
kattlådor och mycket mer!

Något som säljs mycket är kläder och regn- och vintertäcken 

till hundar. – Många kunder är också noga med att fodret de 
köper ska innehålla svenska råvaror, berättar Susanne. Och på 
fredagarna är det inte bara vi tvåbenta som vill ha lite gott till 
kvällsmyset, även försäljningen av godbitar till hundarna ökar 
markant denna dag!

För den hästintresserade finns ett mindre sortiment av häst-
medikamenten, kläder, grimmor och annat.

Sortimentet har efter hand anpassats efter vad kunderna frågar 
efter och i takt med detta har även omsättningen ökat.

Som återförsäljare för hundfodret Royal Canin får Susanne gå 
på foderutbildningar två gånger om året och hon tycker det 
är bra att ha egna djur hemma som hon kan testa foder och 
djurtillbehör på. Då vet hon lite vad hon pratar om när hon 
ska rekommendera kunderna produkterna! 

I butiken säljs även jakt och vapentillbehör såsom ammunition, 
kikarsikten, lite slakttillbehör, termosar med mera. – I somras 
hade vi många turister här och under Rasslebygdsfestivalen var 
det fullt inne i butiken. Ungdomarna frågade efter sovsäckar, 
liggunderlag, filtar och regnkläder och det jag hade gick åt i 
ett nafs!

Susanne är utbildad hundinstruktör och håller ca fyra gånger 
om året kurser i grundlydnad för både valpar och vuxna hundar. 
Vid 6 tillfällen får hundägaren och hunden lära sig inkallning, 
koppelvana samt sitt och ligg. Många utav kursdeltagarna 
kommer sedan in med sin hund till Susanne i djuraffären på 
socialiseringsträning. 

– Ett djurintresse är nödvändigt att ha om man ska driva en 
djuraffär, konstaterar Susanne och gullar med en kunds hund 
medan matte väljer hundmat.

Katarina Jonasson
Text och foto 

Susanne expedierar Tina Elmersson, Brunamåla
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Djurskyddspolis
I april 2011 fick Kalmar Län sin första djurskyddspolis 
efter att varit på utbildning i Stockholm. Tidigare var det 
vakthavande polis som fick ta djurärendet men nu finns 
det en kunnig kvinna vid namn Therese Murén. Hon har 
även lite kunskap i djursjukvård och kan avgöra om de 
djur hon tar hand om behöver veterinärvård.
 

Jag träffade Therese när hon kom till Emmaboda Djurklinik 
som ligger i samma lokal som Emmaboda Djur och Fritid med 
en kattunge hon tagit hand om. Therese berättade att hon häm-
tat en kattmamma med ungar som var vid en industri i Lindås 
och var förvildade. De anställda på företaget hade matat den 
och kontaktat Länsstyrelsen som meddelade Therese. Den ena 
av de kattungarna hade problem med ögonen och hon ville 
få det undersökt innan katterna kördes till ett katthem som 
djurpoliserna har avtal med. 

Therese fick även ta hand om den hundvalp vi kunde läsa om i 
dagspressen som inte hade fått mat och var väldigt undernärd 
i Emmaboda. Den hunden mår bra nu och har kommit till ett 
nytt hem. Den vårdades ett tag på Kalmar Djursjukhus och 
fick sedan flytta till ett jourhem innan den placerades hos sin 
nya ägare.

Therese jobbar över hela Kalmar län så resorna kan bli långa 
och hon vet aldrig hur lång tid varje uppdrag tar. Hon poäng-
terar också hur viktigt det är att komma med en bra lösning 
för de djurägare hon besöker. Det handlar inte om att sätta 
dit någon utan göra det bättre för djuret. Hon har avtal med 
veterinärer och hund och kattpensionat i hela länet för att 
kunna underlätta för djuren så snabbt som möjligt.

När hon åker ut på sina uppdrag har hon med sig håv, burar, 
chipnummerläsare och såromläggningsmaterial och även en 
andning-blödning-chock-väska.

Susanne Gustavssons katt som heter Heliga Birma Mimmi

När jag hör Therese berätta om sitt jobb kan jag inte låta bli 
att tänka på tv-programmet Djurpolisen från USA som sänds 
på animal planet där de räddar djur och man får se hur djuren 
mår när de blir omhändertagna och hur de får det efter sin 
rehabilitering när de kommer till nya hem.

Känns tryggt att veta att djuren i Kalmar Län fått sin egen 
polis som verkligen brinner för sitt jobb.

Susanne Gustavsson

Lisas djur på prästgården

Jag heter Lisa Andersson, jag är 10 år och jag bor i Långa-
sjö prästgård. 
Vi har en hund som heter Sigge och han är två år. Vi har en 
katt som heter Musse och hon är fyra år. Och till sist så har vi 
en kanin som heter Nina och hon är ett halvt år.

Det är roligt att ha djur när dom är snälla och gosiga och inte 
gör nåt dumt. Jag måste hjälpa till rätt mycket för både katten 
och kaninen är mina djur. Det är inte lika roligt att ha djur när 
man måste göra rent efter dom. Eller mata dom när man hellre 
vill göra något annat. Vi har haft många djur innan, som ankor, 
höns och hästar som vi lånade från våra kompisar. Ankorna 
och hönsen blev tagna av räven. Och hästarna fick åka tillbaka.

Jag skulle helst av allt vilja ha en egen hundvalp eller hästar. 

När jag blir stor vill jag ha många djur t.ex hundar och hästar 
som är mina favoritdjur. Men det blir nog mer än det för jag 
älskar djur!

Lisa Andersson
gm Anna Karlsson fd Lindström

Jag och vår hund Sigge
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Jag och våra djur
Under årens lopp har jag skrivit om mina och andras 
djur. Hur man jagar kaniner med badlakan, Mamma 
mu som vill gå balansgång på en stenmur. Lurve Pelle 
hur han ramlade av pinnen när han fick en flicka sent en 
kväll. Även Lill Pipen Johansson, som fick ett helt gäng 
med fruar.
Det har alltid funnits djur omkring mig. Min första katt 
fick jag 1970 och hon var en röd-vit honkatt med namnet 
Fia-Lotta. Sedan har det blivit fler gula katter, det är något 
speciellt med den färgen. Fortfarande efter 40 år har jag 
en bild på Jocke, det säger nog allt.

Just nu har vi 6 stycken katter. Det var inte meningen att det 
skulle bli så många men det blev bara så.

Det hela började med att vår katt Hilma blev sjuk och dog, 
vi hämta hem en ny katt från katthemmet i Kalmar. Det var 
Kamomill. Ett litet yrväder med mycket bus i huvudet, en liten 
katt som kom till världen under en vedbod. Hon kunde varken 
lapa mjölk eller jama, det fick gammel-kissen Selma lära henne. 

Hon sprang på väggarna bokstavligen. Efter en tid upptäckte vi 
att hon inte mådde bra, hon hade fått cancer. Under den sista 
tiden frågade jag en god vän om hon visste någon katt som 
skulle behöva ett nytt hem. Doris sa hon, men snälla du, du 
kan ju inte ge bort din mans katt fick hon till svar. Jo, sa hon. 
Doris och jag kommer inte överens, mannen blev tillfrågad och 
det gick bra, men ett krav hade han. Vi fick inte byta namn på 
henne, det har vi inte gjort heller.

När vi kom för att hämta hem henne till Lida så var hon 
rund om magen, när vi tittade på henne tidigare så var hon 
smal. Knappt en månad senare så nedkom hon med fyra små 
kattungar.

Den första var en stor ”gul” hankatt som for ut som en 
kanonkula. Han heter Kanonen. Sedan kom Grållan, Svarta 
Sara och Flisan. Hon var bara en liten flisa av en kanonkula, 
alla har sina personligheter. Selma, gammel-kissen, som ligger 
mest på spisen och njuter av värmen från murstocken. Doris, 
ingen annan katt kan se så sur ut som hon, en bestämd dam.

Kanonen – tänker bara på mat och hur man kan tjuva den 
från oss.

Grållan – en liten data kisse som man skall tycka synd om.

Svarta Sara (Fladdis) – allt skall vara efter hennes vilja. Vill hon 
inte bli klappad då springer hon.

Flisan – en liten kissekatt som älskar att sova i våra sängar och 
väcka oss med blöta pussar och alla morrhåren i näsan. Och 
mjuk som en fleecefilt – passande namn.

Ethel Svensson

Flisan- bakom galler

Doris- sitter i ett träd

Nixon
Detta är vår Golden Retriever som heter Gold Klitt´s Sardonyx 
, men kallas Nixon. Han är nästan 1½ år gammal. Alla hans 
syskon döptes efter bärnstenar. Vi som äger honom heter Bo 
och Elisabeth Klasson och vi bor på Stomvägen i Långasjö.

Nixons bästa kompis heter Austin och är en 6-årig blandras-
hund som bor i Strängsmåla. Det bästa med att ha hund är att 
man kommer ut i alla väder. Detta är vår tredje hund av samma 
ras för den är härlig att vara med.

Elisabeth Klasson

Nixon på Stomvägen
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Hela huset fullt av djur
I ett rött hus i Häljanäs bor Linda och Johan Gustafsson 
tillsammans med sina barn Kornelia, 3 år, och Adam, 5 
månader. Där bor även katter och hundar och hästar. Fast 
hästarna bor ju i ladan, förstås.

Kornelia möter mig i dörren när jag kommer. Hon har stenkoll 
på varför jag är på besök och vill att vi ska gå ut i ladan. Där 
bor Jasmine, berättar hon. Jasmine är en 33 år gammal häst 
som Linda och Johan lånar av Roland på Rungeboholms gård. 

Kornelia älskar att rida och sitter ofta på Jasmine. Och tänk att 
som treåring få äga en egen häst! Kornelia vann ju nämligen 
en i Klasatorpets lotteri förra året. Hästen heter Tule, är två 
år gammal och är en shettlandsponny. 

Men vi börjar väl från början
Linda fick sin första häst när hon var två år, och när jag frå-
gar om hon haft några fler djur under sin uppväxt börjar hon 
direkt att räkna. – Katter, hundar, marsvin, kaniner, har jag 
glömt nåt? Just det, gäss har vi faktiskt haft också. Men det 
kanske inte räknas!

Johan har bara haft katt, – så du förstår ju vem som är djur-
älskaren i familjen, säger han med ett leende.

Linda och Johan träffades 2007 och året efter flyttade Linda 
till Johans hus i Häljanäs. Johan är uppvuxen i huset, – och 
det enda han gjorde när jag flyttade in var att byta sovrum, 
skrattar Linda. 

Ungefär samtidigt som flytten köpte de hunden Egon. Linda 
tog också med sig sina hästar – problemet var bara att det inte 
fanns något stall. – Så det fick vi bygga, berättar Linda, och 
fortsätter, – höggravid var jag också. Då tyckte jag inte det var 
så konstigt men nu när man tänker tillbaka undrar man ju om 
man var riktigt klok. 

Efter några månader köpte de hunden Bella och sedan har det 
bara rullat på. Nu finns det tre hundar (Bella, Nilla och Egon), 
två katter (Beauty och Gissa) och fyra hästar (Tule, Jasmine, 
Mandy och Rufus) i familjens ägo. 

När jag frågar hur det kommer sig att familjen har så många 
djur, får jag det ärliga svaret att – det bara blivit så. Linda be-
rättar till exempel att förra veckan hade de bara en katt, men 
så var hon på babycafé i Emmaboda när en av de andra mam-
morna undrade om ingen kunde tänka sig att ta hand om deras 
katt. Hunden i den familjen var allergisk, så de var tvungna att 
försöka omplacera katten. – självklart var jag tvungen att ta 
hand om den då, det förstår du väl, säger Linda med eftertryck.

Men fler djur blir det inte på ett tag. – Nej, nu får det vara bra, 
ett tag hade vi fem hundar säger Johan, och Linda fortsätter: 
– Ja, det var faktiskt inget roligt alls, det blev liksom bara för 
mycket. Så en av hundarna fick flytta hem till mina föräldrar 
och en omplacerade vi. Den hunden var ändå inte särskilt 
sällskaplig och ville helst vara själv.

Jag, som ju själv aldrig har haft några djur, måste passa på 
att fråga vad det är som är så bra med dom. Både Johan och 
Linda är eniga om att det är trevligt, man vänjer barnen vid 
både djuren och rutinerna som följer och så får man ju mo-
tion också. – Hundar ska rastas, hästar ska ridas och boxar ska 
mockas, säger Linda, – men mockningen är faktiskt Johans 
jobb, skrattar hon. Annars delar de på de flesta sysslorna som 
hör djuren till.

Men finns det inga nackdelar då? – Jo, en, säger Johan, och 
Linda fyller i, – det är att man inte kan vara särskilt spontan. 
Vi kan ju inte direkt få för oss att sticka iväg en vecka på som-
maren. Fast det hade vi nog inte gjort ändå. 

– Johans pappa brukar titta till hästarna och katterna ifall vi 
åker på iväg med husvagnen, och så får vi leta upp hundvakt. 
Det finns ju alltid hundpensionat ifall det krisar. Och om vi 
ska ner till mina föräldrar i Lyckeby en helg så får hundarna 
snällt följa med, avslutar Linda. 

Och när jag till slut satt i bilen på vägen hem från vårt möte 
kunde jag inte låta bli att tänka allt Kornelia berättat för mig. 
Det är nog ett privilegium att få växa upp med fyrbenta vän-
ner, något som Victor påtalar till mig för jämnan. Och om 
Linda och Johan bara kunde komma på en enda nackdel med 
att ha huset fullt av djur, så kanske det inte är så farligt med 
en hund trots allt?

Anna Karlsson fd Lindström

Hela familjen tillsammans med hundarna Nilla, Egon och Bella

Kornelia och Jasmine
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Katten Bean från Singapore

Katterna på Garvaregården

Det var en dag i början av sommaren 2007 då det ringde 
hos oss – kunde vi tänka oss att ta hand om Tage? 
och från nej! – inte en katt till, blev vi övertalade till... 
– ok vi provar och ser hur det går.

Tage kom till oss i juni det året och när han kom in i huset 
sprang han genast upp på övervåningen och under vår säng. 
Där låg han hela natten och jamade så det blev inte mycket 
sömn. På morgonen tog vi med honom till lekstugan för att se 
om han skulle känna sig tryggare där, och den natten fick han 
sova i lekstugan. Men oj, morgonen därpå var lekstugedörren 
öppen och katten borta, vi letade och letade men ingen katt.

I slutet av oktober när jag var ute i trädgården och påtade hörde 
jag ett gällt jamande. Mot mig kom Tage, mager och ”kelsjuk”. 
Han fick äta ordentligt och satt därefter i mitt knä hela kvällen. 
Efter nästan fyra månader kommer han tillbaka till oss där han 
hade stannat två nätter under protest. Han hade synts till i sitt 
gamla område flera km bort men eftersom husse och matte 
inte bodde kvar - valde han att återvända till oss. 

Vår hund Chillan blev glad att ha kattsällskap igen men det 
dröjde ett tag innan Chillan förstod att katten hette Tage och 
inte Matisse. Tage blev efter mycket träning, bästis med Chil-
lan och kommer nu till henne för sin öron tvätt varje kväll. 
De leker och äter tillsammans och på sommaren, efter mid-
dag, lägger de sig på kökstrappan, sida vid sida, och gärna 
med huvudet vilande på räcket och tittar ut över tomten och 
filosoferar varje kväll.

En liten Singaporians som trivs bäst i Långasjö
I början av året 2011 fick vi ännu ett telefonsamtal – kunde vi 
tänka oss...och hon trivs inte här....och ännu en gång blev vi 
övertalade. Så i juni i år kom vår dotter Ann hit med sin katt 
som heter Bean.  Bean, som betyder böna, kom via Stockholm 
från Singapore.

När Bean var kattunge jamade hon ljudligt utanför Anns (som 
då bodde i Singapore) fönster, först ville Ann inte släppa in 
henne eftersom hon redan hade två katter men efter 3 dagar 
veknade hon och Bean fick komma in i och äta. Hon flyttade 
nöjt in, trots den äldsta kattens protester, som hon ignorerade. 
Snabbt visade det sig att Bean var en duktig liten katt som alltid 
kom och hälsade högt när hon kom hem och tog med mat till 
hushållet, bestående av möss, fåglar, ormar, ödlor och även en 
fladdermus som hon snällt la fram till matte. 

En gång när Ann var på resa utomlands ringde kattvakten och 
berättade att Bean slickat av allt hår på svansen. Hos veterinären 
blev hon inlagd på intensiven i flera dagar men till slut blev 
man tvungna att amputera svansen, antagligen hade den blivit 
klämd på något sätt, och därför är hon svanslös idag.

När det var dax att flytta till Sverige hittade alla katter utom 
Bean ett nytt hem, så hon fick följa med till Stockholm och 
klarade 14 timmars flygresa utan problem. Livet som stadskatt 
passade inte Bean och hon satt sig ofta vid dörren och jamade 
och skulle ut på gården, när hon kom in kunde hon springa 
under täcket och ligga där i flera timmar. I Singapore kunde 
hon gå in och ut som hon ville och kom hem vid middag och 

kanske för att sova några timmar, så hon saknade sitt gamla liv.

Det var då vi fick ett kattsamtal och Bean kom till Garvare-
gården. Hon kände hon sig hemma på en gång och var inte 
främmande för den svenska naturen. Vi hade henne i koppel 
först men märkte att hon var trygg och svarade ljudligt och 
kom när vi ropade på henne, men endast om mattarna Ann 
och Britta ropade. Hon sprang upp i träden och kunde sitta på 
en gren i timmar precis som hon var van vid, fast då i palmer! 

Till en början var Tage mycket stöddig mot Bean och vi trodde 
att han aldrig skulle acceptera henne, men lilla Bean, som 
väger 1/3 -del av Tages vikt sa ifrån, hon fräste och morrade 
och Tage gav med sig och nu kan de sitta sida vid sida i köket. 

Bean trivs och är ute mest hela tiden, på upptäcktsfärd, leker 
med småkryp och jagar upp och ner i träden, ofta med Tage 
smygandes i bakgrunden som vill se vad hon gör. Det har visat 
sig att även här är hon en mästare på att jaga och kommer hem 
med möss och stora råttor som hon stolt lämnar till husse.

Hur går det då med hunden Chillan?
Chillan, som har sin egen historia, tycker det är trevligt med 
kattkompisar och har lärt sig att förstå kattspråk mer och mer. 
Hon är för det mesta jättesnäll med katterna och låter tom dom 
slicka gräddskålen först, men när det är bus i sinnet kan hon inte 
låta bli att jaga upp dom i ett träd för skoj skull. Hon är också 
tränad att säga till om någon av katterna river på möblerna och 
kanske därför är Bean fortfarande lite rädd för henne, även om 
hon har gått fram till Chillan och nosat på henne. 

Om katterna är ute sent på kvällen och vi inte hör att de vill 
in så vet vi att Chillan håller koll och säger till med ett ”Vov” 
när dom krafsar på dörren.

Britta Fransson 
Jan-Erik och Ann
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Är detta ett sällskapsdjur?

Hon slog sig ner alldeles bredvid mig där jag satt på trappan. 

– Du kan väl ta en bild på mig, tiggde hon. 

Hon såg att jag hade kameran i handen. Hon vände och vred 
sig, så att jag skulle få lite olika vinklar. Och när jag tagit mina 
bilder flög hon sin väg. Jag har aldrig sett henne sedan. 

Hur jag vet att det var en flicka? Ingen aning. Men visst är 
hon söt?

Sölve Hjalmarsson

En dag ur mitt liv som hund

Det första jag gör när jag vaknar så där vid sju, halvåtta-
tiden på morgnarna är att hoppa upp till husse o matte i 
sängen och väcka dom. Dom vet att jag gärna vill bli kelad 
med ett tag då och så blir jag också för det allra mesta. 

Efter ett tag är det dags för husse att stiga upp, sätta på kaffet 
och hämta in morgontidningen. Är det fint väder ute följer 
jag med husse ut till tidningslådan och då passar jag så klart 
också på att klara av morgonkisset. Men är det regnigt och 
grått ute ligger jag helst kvar i sängvärmen hos matte och 
gosar ett tag till.

När husse fikat färdigt och jag fått en frukostmacka i mig är 
det dags för förmiddagsrunda. Förmiddagsrundan måste man 
ut på även om det hällregnar och blåser småspik, det har husse 

o matte bestämt. Och det har man bara att rätta sig efter, även 
om det tar ordentligt emot ibland. Men för det allra mesta är 
det jätteroligt att följa med ut i skog och mark. Där är det fullt 
med spännande dofter och saker att nosa upp och fundera över. 
Om jag är riktigt lydig och kommer tillbaka så fort husse ropar 
så släpper han mig fri så jag kan springa av mig ordentligt. För 
mycket spring har jag i benen, betydligt mer än både husse o 
matte tillsammans. 

Min matte har förutom mig också en häst som heter Sending. 
Men Sending bor inte hos oss – hon är alldeles för stor för 
det – utan på en gård nån kilometer från oss där det finns flera 
hästar. Matte är däruppe ett par gånger i veckan för att rida och 
sköta om henne. Matte säger att Sending kommer från Island 
och att hon är en stadgad dam som snart ska fylla 26 år. Island 
vet jag inte riktigt vad det är för något och 26 år tycker jag låter 
hemskt gammalt. I bland får jag följa med matte upp till gården 
där Sending bor. Där bor också en vovve som heter Emil. Vi 
är ungefär lika gamla, sådär 3-4 år, jag vet inte så noga. Vi har 
lika mycket spring i benen båda så ni förstår att då blir det leka 
av. Sista gången jag var med upp hade det kommit dit en hund 
till, en liten pigg tjejvalp som heter Ida som jag gillar skarpt. 

Eftermiddagsrunda går jag oftast med matte. Matte är lite 
svamptokig så nu på höstkanten går hon för det mesta och 
letar efter kantareller o andra svampar. Jag kan ju lukta mig till 
svamp på långt håll, men det säger jag inget till matte om. Hon 
blir ju så glad när hon själv hittar nån kantarell eller Karl Johan 
så jag vill absolut inte förstöra det nöjet för henne.

Under kvällarna är det oftast samling vid teven. Men det är 
sällan det är nåt program jag gillar så jag ligger mest och slöar 
då och väntar på kvällsrundan vid 9-tiden, då matte eller husse 
går ut med mig en sista gång innan natten. 

Hälsningar Randa

Randa
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Julminne Intervju från 50-talet

Jularna när farbror Frans 
var liten
På det glada 50-talet var skolan i Långasjö minst lika 
modern som den är idag. Påhittige skolläraren John Jo-
hansson lät sina elever pröva på lite av varje. Bl a fick de 
ge sig ut i stugorna med en Tandberg rullbandspelare och 
intervjua äldre personer om livet ”förr i tiden”. 
I Johns samlingar finns ett antal intervjuer bevarade. Efter 
att intervjun spelats in, fick eleverna lyssna och skriva ner 
hela samtalet. Här följer ett exempel. 
Det är Eva Karlsson i Studsmåla som intervjuar Frans 
Karlsson i Gubbemåla. Hon har också skrivit ner hela 
intervjun. Året var 1956. Och Frans var i 80-årsåldern. 

Hur var det när farbror Frans var liten, (1880-talet) om jularna?
Om jularna, jaha du, det var ju lite märkligt, det! Då skulle man 
ju alltid ha torr granved och elda med, för den var så ”pratsam” 
(den sprätte). Och så skulle man alltid gå ner i ladugården och 
ge kreaturen var sin havrenek och hoja i örat: ”Nu är det jul!” 
Det skulle va den seden, då på den tiden. Å så skulle man ha 
en fyrvedsrot (en fackla) och i den skulle va något, för att det 
inte skulle va något brandfarligt. Och med den skulle man 

gå över kättar och bås, för att det inte skulle vara några onda 
makter, som hade med det att göra i ladugården. 

Och när de kom ner till ladugården nyårsdagens morgon, bittia 
kom de ner i ladugården, om oxarna då låg med ryggarna mot 
varandra, det bådade att en av makarna dog på året! Jaa, kan 
hända jag inte kommer ihåg allt!

Hur dant var det i julottan?
Ja, se de va bittia, de!

Eva intervjuar farbror Frans              Foto John Johansson

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!
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Hur dags var det?
Klockan fyra. Så länge jag vet.

Hur kom ni dit?
Var det snö, så körde man med släde å hade bjällerkrans, och 
var det barmark så fick man köra dit med vagn. 

Var farbror Frans med när de hade facklor? 
Nej, det minns jag inte, men såna där ljus, du vet, ja det hade 
de alltid med sig fram till stallarna och lyktor med hade de.

Hur var det inne om julafton?
Innan det blev jul? Då spökade de alltid med å slakta och la-
gade (mat) till sej. Barnen, de var alla glada. Jul, det var något 
det och alla barn så är de väl glada för julen än idag. Men så 
mycket mat som de lagade till på den tiden, det undrar jag om 
de gör nu ändå? Rätt om de har`at bra.

Fick barnen julklappar, då som nu?
Jaa, de fick de. Och så fick de deg till att göra alla sorters gubbar 
och kreatur av. Å de skulle de ha sen över julen och de skulle 
stå i fönstren! Jaha, de skulle stå i fönstren till jul, de skulle 
va till prydnad. Men nu har de nog inte det, det tror jag inte.

Vad gjorde de med dom sen?
Sen tog de så småningom och åt upp dem. Och om det var en 
gris, så alldeles skulle de slakta den, så den som slaktade den 
alldeles skrek, när han bet av huvudet. 

Då hade de roligt?
Ja, ja, si suggor, det brukade di baka, det minns jag. Stora sug-
gor, som de hade på den tiden, och har än förresten.

Har farbror Frans varit med och bakat sådana då?
Jaha, det har jag det, och våra barn har också varit med om´at. 
Det var det roligaste de hade, barnen. Och de fick inte så lite 
deg! Och sen gjorde de gubbarna och suggorna i formar. De 
köpte de, för att de skulle ha och se efter, och de var målade. 
Stora gubbar med skärp omkring, som skulle föreställa krigare. 
Jag vet inte om de har det nu.

Hur var det om julkalasen förr?
Julkalasen, ja de, de var rätt stora. När de skulle av på kalas, så 
skulle de ha ett helt lass med mat och bröd med sig som förning.

Oj då!
Jaa, se de skulle de, och det varade alltid ett par dagar. Och jag 
minns en gång, när vi hade bjudning, då kom en granne in. 
När hon kom in och fick se (att) en tocken kokerska var här, 
sa hon: ”Jag visste inte att moran var här!” Och sen kom hon 
in och hade ett par limpor med sig och gav henne.

Den pratsamma julbrasan        Annika Hjalmarsson

Jaså.
Jaa, och det var Karl Magnussons pia på Dalen.

Hade de några särskilda lekar om julen?
Ja, det hade de nog. Det har de alltid haft. Ja, och se, sen vid 
jul fick man inte skjuta spjället hellre. För då trodde de, att de 
dödas andar skulle komma. Och maten den skulle förstås stå 
orörd. Och likadant om tomtarna skulle komma. Men på sista 
tiden har vi inte sett till några tomtar. 

Veden skulle stå upprättad, så (en bild visar hur veden står som 
en lappkåta) Man skulle inte röra veden när den brann, utan den 
skulle brinna ner av sig själv. Se, om man rörde veden, så trodde 
man att inte slagen (spåren) efter andarna skulle synas! Så man 
skulle inte plocka ihop veden, som man annars brukade göra. 

De skulle ju elda med granved, för den var så ”pratsammer”. 
Och de som inte hade granved, de gick hos bönderna och 
frågade om de hade några torra granvedsträd. Och det fanns 
det gott om förr, men nu tror jag inte de har något, för de har 
röjt ner den, när skogen var så dyr. 

Vad betyder det att veden var pratsam?
Jo se, den smäckte jämt och samt, och då sa de att den pratade. 
Och det tyckte de var roligt, när de satt där ensamma och det 
var tyst. Det är något särskilt märkligt det, se. 

”Den goda tiden” – de bruka tala om den, men då sär (säger) 
jag som Bernhard i Gunnamåla sa, att den goda tiden, den 
har vi nu! Nu går de bort och får 15 kronor om dan och ändå 
födan, när de går bort och plockar potatis. Och i min uppväxt, 
då fick vi 25 öre! 

Det var skillnad på det!

Text: Eva Karlsson g Franzén (1944-1999)
Avskrift: Annika Hjalmarsson
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Plaggebos hönsmamma
Fick en fråga av Katarina om jag inte kunde skriva nå-
got om mina kära husdjur (och nu tror ni att det blir om 
katten Nemi, men tji fick ni, det blir om mina höns eller 
var det illern?).

En morgon i slutet av mars när jag satt och åt min frukost 
så visade Nemi som satt vid fönstret att det var något som var 
i trädgården som inte brukade vara där.

När jag kollade så såg jag den gamla tuppen spatsera utanför 
snöig, blöt och tilltufsad. Jag tittade på Nemi.

– Vad gör han där? Hur har han kommit dit, visst stängde jag 
hos dem i går kväll?

Nemi tittade på mig och började sedan tvätta sig, hon tyckte 
väl att nu hade hon gjort sitt. Resten fick jag minsann göra 
själv. För hjälpa mig med de där farliga djuren det tänkte hon 
minsann inte ställa upp på. Man är väl katt, man kan ju bli 
blöt. Nej ge mig lite godis som tack så går jag och lägger mig 
i stället, verkade det som hon tänkte.

Nu var goda råd dyra, tänk om han sprang ut på stora vä-
gen eller till skogs. Jag ropade på Didriks flickvän att nu fick 
vi skynda oss ut och få in tuppen och kolla vad de andra 8 
hönsen var. Efter mycket gående i hagen (vi såg nog ut som 
två förvirrade höns vi också där vi gick) så fick vi till slut upp 
tuppen till hönshuset. Den syn som mötte oss när jag öppnade 
dörren var inte trevlig. På golvet i hönshuset låg ungtuppen 
och en höna döda, en höna satt i ett hörn och var skadad och 
en höna spatserade runt de döda som om inget hade hänt. 

Men något hade ju hänt och var var mina andra höns? Att 
jag glömt att stänga upptäckte jag rätt så snabbt. Att glömma 
att stänga hos hönsen har jag ju predikat för barnen att det 
är dödsstraff  på detta. Jag har alltid fått svaret att det är dina 
höns så det är ju ditt jobb. Så in med tuppen i hönshuset och 
göra en snabb huvudräkning, som inte är min starka sida så 
tidigt på morgonen och i ett nästan chocktillstånd. Ut med 
dom döda djuren, fick fram att det saknades 4 höns. Carro 
och jag började en ny vandring vid hönshuset, ute i hagen, 
tittade under granar etc. men inga höns. Vem hade varit hos 
hönsen? Så vi klev in i hönsgården och letade, vid en stor sten 
satt en skadad höna till. Jag tittade på Carro efter att jag tagit 
upp hönan och släppt in henne till de andra

– Vem kan det vara som har gjort så här? Är det räven finns 
det något hål som den har kommit in i? Var är de andra tre? 

Nu hade det snöat lite på natten så marken var ju vit och slab-
big. Vi hann inte leta så mycket längre för jag skulle köra Carro 
till stationen i Emmaboda. Men hela vägen ner till Emmaboda 
och hem igen så funderade jag på vad som kunde ha hänt. När 
jag kom hem så var det ut till hönsen igen, jag öppnade dörren 
tittade på den lilla skock som överlevt och grät och svor på 
mig själv över min förlust. 

– Var är dina andra fruar tros frågade jag tuppen som om han 
skulle svara mig.

Snön hade börjat försvinna, så jag gick en runda till i hönsgår-
den och vad fick jag se om inte mina tre saknade höns. Snön 
hade täckt dom så dom inte syntes. Nu undrar ni nog hur det 
var fatt med dessa tre, jo de var döda de också och en saknade 
huvud. Men nu visste jag nästan säkert vem som varit och hälsat 
på dem, nämligen min kompis illern.

Så av nio hönor så var det två halvdöda hönor, en oskadd 
höna och en oskadd tupp. Varav tuppen och hönan som var 
oskadda var lite hängiga, det skulle nog vi med vara om vi 
bråkat med en iller. Men mina höns var ju tvungna att får nya 
kompisar och det snabbt, om inte annat för värmens skull. Så 
ett samtal till min man där jag berättade vad som har hänt och 
förklarade att jag behöver skaffa nya höns med en gång. Men 
min man tyckte inte det.

– Lugna dig ett tag sa han, du kan ju inte får tag i höns nu!

Men där hade han fel, man har ju sina kontakter. Det gick en 
så där 5-10 minuter så ringer min svärmor till mig. Efter 30 års 
samlevnad så kan tydligen min man mig utantill.

Min svärmor förklarade för mig att de hade beställt 10 ren-
rasiga genbankshöns av rasen SKÅNSK BLOMMEHÖNA 
till mig i 50 års present. Hon skulle bara ringa ett samtal och 
se om vi kunde hämta dem lite tidigare än vad dom hade be-
räknat. Så nu har jag 10 blommehöns, 2 blommetuppar (den 
tupp som överlevde illern fick vi ta bort efter några dagar för 
han blev lite konstig mot hönsen) och tre dvärg höns + den 
höna som överlevde illern. Alltså går det nu 16 st. fjäderfän i 
min hönsgård. Jag undrar vad min man skulle ha gjort om inte 
illern hade tagit död på de andra hönsen. För 19 höns hade inte 
fått plats i vårt hönshus och ta bort friska djur gör ju inte jag. 
Numera när jag jobbar kvällen så behöver jag bara ringa hem.

– Vi ska stänga hos hönsen, mamma, svarar de med en gång.

Så inget ont som inte har något gott med sig. Ännu har vi inte 
glömt hönsen en enda gång, så både räven och illern har fått 
fixa mat på annat håll!

Agnetha Ottosson 

Agnethas hönor i Plaggebo



Träskoposten nr 4  2011 23

Leo – en rymmande ligist
På sommaren 2008 kom han till Sibbahult. Det var ingen 
lång flytt, bara från Koppekull, där han föddes i maj 
samma år. 

Han fick heta Leo, ett manligt och ”kattligt” namn. Hemma 
väntade en förvånad kattdam, den stålgrå Loppan. Hon hade 
vintern innan mist sin gamle kattkompis Sixten, men hade nog 
hellre sluppit bli ”storasyster” om hon vetat vad som väntade!

Leo var nämligen redan då en bestämd liten kille. Han hade 
vuxit upp med många andra katter och flera hundar av olika 
storlek. Han kom till sitt nya hem, helt orädd, och övertog 
både matskålar och sovplatser. Dessutom skulle han leka och 
bitas hela tiden, något han fortfarande gillar. 

Loppan, som föredrar ett lugnt och värdigt liv, brydde sig inte 
alls om att sätta den lille snorungen på plats. Det har hon fått 
lida för sedan dess. Hon morrar, fräser och försöker ta sig ifrån 
han våldsamma lekar, med varierande framgång! 

Jag som matte hade däremot inte svårt att älska denne lille 
ligist, han är nämligen den sorten som älskar alla människor. 
Kommer i full galopp när han hör bilen och ska helst hoppa 
in i sätet och hälsa och gosa innan jag hinner stiga ur. Ett bra 

ställe är på toa, då vet han att matte sitter still en stund så det 
passar bra att hoppa upp i knäet och bli kliad under hakan. 
Fast favoritstället är nog i sängen, på min mage när jag ligger 
och läser. Då trär han huvudet under tidningen för att få all 
uppmärksamhet. 

Leo har nog en hel del luffarblod i sina ådror. Det har hänt 
flera gånger att han varit borta i många veckor. Jag har gett 
upp hoppet om att få se honom mer, när han plötsligt står 
på trappan och jamar och vill ha mat igen. Innan dess har jag 
hunnit fråga alla tänkbara personer i omgivningen om de sett 
en svart-vit katt med svart bläs på nosen. Snälla människor 
har tagit hand om Leo, ibland mitt i den snöigaste vintern, 
och ringt mig så jag kunnat hämta hem honom. Tack alla ni! 

Berit Elofsson

Katten Leo

Katten Lina i Långasjö 
– hälsar välkommen till 
banken
Katten Lina kurar ihop sig i knät på husse, Magnus 
Jonasson. Hon är 12 år nu, Lina, och en ganska bekväm 
gammal dam. Sover mest hela dagarna. Men hon måste 
ut och uträtta sina behov. – Går hon inte ut självmant, så 
får man putta ut henne, säger Magnus. Som längst tar 
hon en promenad till banken, för hon är lite förveten, 
enligt husse. Där står hon och tar emot kunderna med 
ett vänligt: Jam. 

Men för tillfället är Lina mest hemma. Hon har nämligen varit 
i bråk med några skator. De har hackat hål på hennes rygg. 

– Rör inte mina sår! säger Lina till Magnus och slår med tas-
sen. Medan såren läker ligger Lina på rygg och låter sig nådigt 
klias på magen. 

När Lina kom till Magnus och Maj-Britt för 12 år sedan, var 
hon bara 8 veckor – en liten busig krabat som välte blomkrukor. 
Det har hon slutat med. Fast ibland får hon ett ryck och busar 
med mattorna. Hon trivs i sin ”nya” bostad och har aldrig 
försökt gå tillbaka till Plaggebo, där familjen bodde tidigare. 
Lite förvånad blev hon, när hon blev instoppad i en kattbur 
och fick åka bil till ett nytt ställe. 

– Hon skrek i kröken! säger Magnus. Men hon har aldrig gått 
tillbaka ”hem”, som katter brukar. Hon nöjer sig med att gå 
till banken då och då.

– Det är bra att ha katt, säger Magnus. Det är snälla, fina djur.

Text: Annika Hjalmarsson, Magnus Jonasson

Katten Lina i Magnus´ knä       Foto: Sölve Hjalmarsson
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Så var det då 

– Klas berättar julminnen 
från 1920-talet
– Det var väl inget särskilt med julen, när jag var liten, 
säger Klas. Det fanns de som hade det mycket festligare 
än vi. Jag minns inget särskilt. Men ändå – nog såg barnen 
Fredriksson fram emot julen! Och framför allt julklap-
parna, även om det alltid var fråga om ett klädesplagg. 

Storfamilj
Klas är yngst av nio syskon. Fram till han var i femårsåldern 
bodde familjen i arrendatorsbostaden på Grimsgöl. På god-
set, där det vid den tiden drevs pensionat med förberedande 
hushållsskola, sjöd det av liv. I ladugården fanns mjölkkor 
och hästar. Här fanns det möjligheter till arbete för de äldre 
syskonen Fredriksson efter konfirmationen. Alltså kunde de 
bo kvar hemma, även sedan de börjat yrkesarbeta. Den stora 
familjen hölls på så vis samman längre än vad som var fallet i 
många andra hushåll. Även drängarna och pigorna mättades vid 
familjens bord. Ofta var man sexton personer runt matbordet. 

Julminnen
Och så var det då det där med julminnen. Visst finns de där! 
Nog minns Klas alla isterbanden som hängde runt spisen 
och blev torkade och rökta efter grisaslakten. Och sylta och 
revbensspjäll. Och det saltade fläsket som varade ända till som-
maren – fast då var det blått till färgen, men ingen dog för det! 

Tomasdagen
Det var annat att tänka på också före jul. Som att man inte fick 
vara uppe och arbeta för länge från och med Tomasdagen 21 
dec. Då skulle nämligen julefriden infinna sig. Hustomtarna 
blev mäkta förargade och kunde ställa till förtret, om man inte 
följde denna tradition. En mjölnare glömde sig och jobbade 
efter kl. 10 en Tomasdagskväll och blev straffad av tomtarna. 
De var lite illmariga och kitsliga de där hustomtarna, inte undra 
på att Klas blev rädd första gången han fick besök av jultomten!

Man skulle också ge akt på väderleken strax före jul. För ”bar 
stubben hatt / Tomasdags natt / var vintern satt / till Vårfru-
dagsnatt.” Och så är det. Åtminstone var det så i fjol. 

Ingen tjuvstart
Sen var det noga att man inte ”tog in” julen för tidigt. Ingen 
julljusstake i fönstret förrän tidigast kvällen före julafton. Det 
håller Klas stenhårt på än idag. Folk tänder sina elektriska 
ljusstakar redan första advent, men i Klas´ fönster är det tomt 
fram till kvällen före julafton. Det är då säkert.

Och julgranen högg de äldre syskonen på julafton och så tog 
man in den och klädde den med stearinljus och hemgjort jul-
pynt, som flätade korghjärtan och krusade julgranskarameller 
med en godbit inuti. Efter jul fick man pilla ut karamellen. 

Julafton
En julafton fick Klas besök av tomten. Han minns att han satt 
i sin systers knä, när den mystiska figuren kom in med sin stora 

påse. Klas blev rädd – och än idag vet han inte vem som stod 
där i långrock och delade ut paket. Kanske var det den riktiga 
tomten! I paketen fanns nyttosaker som strumpor och vantar, 
men kanske också någon kaka eller karamell.

Högtidligt var det också med julapelsinen, som var en gåva 
från Neikters affär till deras kunder. Varje familjemedlem fick 
en alldeles egen apelsin att kalasa på. Exotiskt, spännande, 
nyttigt och gott!

Juldagen
Ofta bar det iväg till julottan vid fyratiden på juldagsmorgonen. 
De två lätta åkvagnshästarna, Bläsa och Beata, spändes för 
släden med bjällror på sina seldon och så bar det iväg i mörker 
och kyla. Två stora lyktor på släden lyste upp färden.

Fast först av allt på juldagens morgon, såg mor till att alla bar-
nen fick var sitt äpple att bita i. Det skulle vara bra på något 
vis. Kanske tänkte man då som nu, att ”ett äpple om dagen 
håller doktorn borta”. Att man skulle hålla sig ”kärnfrisk”.

Det gällde att tolka tidens tecken. Som det här: ”Om solen 
visade sig på juldagen, bara så lång stund som det tar för en ryt-
tare att hoppa upp på en häst, så skulle det bli ett bra skördeår”. 

Inte mycket lek
Visst minns Klas en hel del från sin barndoms jular! Både de 
tidigaste på Grimsgöl och sedan i Hällasjömåla. Annars var 
det inte mycket av lek och skoj under hans uppväxt. Även små 
barnanävar behövdes i arbete, om inte annat var de bra på att 
gallra betor. Det var ju lite träligt, men 4 öre lockade i slutet 
av varje fåra. Vid 8 års ålder kunde Klas harva därhemma. 10 
år gammal var han med och körde timmer i Skäppeboskogen. 
Hans uppgift var att köra hästen och att saxa stock. Glad blev 
han när han blev inbjuden till Niklas och Karolina på Basterön 
för att äta och värma sig. – ”Tur att man fick arbeta i stället 
för att leka”, summerar Klas sin barndom. ”Det har jag haft 
nytta av!”

Tack till Klas Fredriksson.

Text: Annika Hjalmarsson

Klas med julstrumpor          Foto: Sölve Hjalmarsson
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Vår stora familj
Med åren har vi blivit fler och fler i vår familj.

Misse
Det började med oss fyra människor, sen fortsatte det med en 
vildkatt som kom till oss och började äta på vår kompost. Efter 
att ha frågat runt vems det var och ingen kände till honom, 
började vi ge honom mat. Han var mycket rädd för oss i början 
och vi kunde inte komma nära honom. Efter ett tag flyttade 
han in i vårt pannrum, där han hade det varmt och skönt och 
fick mat av oss. Han var fortfarande väldigt försiktig och rädd 
om vi kom för nära. Det tog 2-3 år innan han vågade sig in i 
huset, men nu efter ca 8-9 år hos oss har Misse blivit riktigt 
tam och vi kan t.o.m. klippa hans tovor om våren. Han är en 
riktigt fin rödspräcklig, långhårig katt.

Simba och Svante
För 6 år sedan fick vi för oss att vi ville ha hund, så det blev 
Simba, som är en mycket snäll och lekfull retriver (blandning 
mellan golden och labbe). Han är en riktigt trevlig vän som 
aldrig skulle göra någon illa, han är tålmodig och pålitlig. Det 
värsta med honom är att han blir så oerhört glad om det kom-
mer besök till oss, så han kan inte låta bli att mycket närgånget 
välkomna alla som vågar sig in på tomten. 

Eftersom Simba var väldigt lekfull och mycket aktiv som valp, 
tänkte vi att han skulle behöva en vän som han kan leka med, så 
samma år köpte vi Svante (han heter egentligen Lönnbackens 
Godness knows). Svante är en Cocker spaniel som var fyra 
månader när han kom till oss. Det blev inte sådär lyckat med 
honom som lekkamrat till Simba eftersom Svante inte alls är så 
lekfull, så det är ändå vi som får springa runt och jaga Simba 
på tomten varje dag, helst flera timmar tycker Simba.

Svante har också sin personlighet han är en mycket kelen 
gosehund och en riktig matte-gris, vill ligga nära, nära. Han är 
också ett riktigt matvrak och älskar nästan allt som går att äta 
inte bara kött, det går lika bra med gurka, äpple, morötter och 
kål. Det ända han spottar ut är citron och oliver. Han vaktar 
också, säger i alla fall till när något hörs ute, eller inne, han 
springer ut och skäller vid minsta lilla ljud.

Elvis o Cosmos
Efter några år till, tyckte min käre make att vi behövde ha några 
bra jägare här hemma som kunde fånga alla möss som kom in 
i vår källare om hösten. Misse är ingen bra jägare, han är rädd 
för möss. Så en dag kom min man då hem med två kattungar 
till. En helsvart, som fick heta Elvis och en svart-vit, som vi 
kallar Cosmos. De har nu också vuxit upp och är mycket bra 
jägare. Nu har vi inga besvär med mössen längre, men det är 
ju inte alltid så roligt när de stolta kommer in och ska visa upp 
sin fångst. Det är ju inte bara möss som får sätta livet till, utan 
ibland även stackars fågelungar. Cosmos är en riktig njutare 
han kan man hitta sovande på de mest underliga ställen. T.ex. 
bakom torktumlaren eller på handdukshyllan i badrummet, i en 
garderob eller inpressad i en skokartong eller i en papperskasse.

Våra djur har det riktigt bra här hemma och är väl lite bort-
skämda. De har egen lucka som används flitigt av alla. Hela 
tomten är inhägnad så hundarna kan springa fritt på 1600 m². 
Ibland kan det bli riktigt trångt i soffan med två hundar och 
minst en katt. De har inte tillåtelse att ligga i sängarna, men 
det bryr de sig inte så mycket om, ibland vaknar jag framåt 
morgontimmarna av att det är väldigt trångt, då kan vi vara 
5-6 stycken i sängen. 

Men för det mesta är det riktigt trevligt att ha husdjur man har 
alltid sällskap och är alltid så hjärtligt välkommen hem och så 
får man ju motion också, vi går med hundarna två rundor per 
dag. Det blir många härliga skogspromenader.

Eva GaramiSvante                                                                    Foto Adam Garami

Cosmos och Elvis

Simba
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By i bygden

Ingemundebo 
- några bilder från då och nu

När vi blev ombedda att skriva om Ingemundebo i Trä-
skoposten, diskuterade vi uppdraget i vår studiecirkel 
Ingemundebo från den stora utvandringens tid till idag.  Vi kom 
överens om att vi skulle ge några korta bilder utifrån 
olika tidpunkter och erfarenheter. Tre bidrag är skrivna 
av bybor som levt stora delar av sitt liv i byn, det fjärde 
och femte av personer med rötterna på annat håll. Samt-
liga bidrag är tänkta att ingå i den skrift om byn, som vi 
hoppas kunna sammanställa på grundval av våra studier 
i byns historia.

1. Bröderna Jonassons sågverk i 
Ingemundebo

De fyra bröderna Jonasson - Sven, Sten, Stig och Bror- var 
alla barn till Manne och Emmy Jonasson i Ingemundebo 
Västergård 2:8+2:9. 1943 startade bröderna en såg i Ljusås i 
Nybro som drevs av en gammal ångmaskin. Samtidigt började 
de driva en annan såg i Kejsaremåla i Vissefjärda, som fick sin 
kraft från en råoljemotor.  Bägge sågverken var ambulerande 
och kunde flyttas från en ort till en annan.

1945 anlade bröderna en såg i sin barndomsby Ingemundebo. 
Också denna drevs av en råoljemotor. I oktober 1951 ödelades 
sågen av en brand. Den nya sågen som byggdes upp fick eldrift. 
Det nya moderna sågverket utrustades med sågbänk, klyvsåg, 
kantverk och kapsåg till ytorna.

1955 tog Sten ensam över rörelsen.  Han var en driftig före-
tagare och utökade sågverket med virkestorkar.  Dessa drevs av 
en gammal ångbåtspanna, som tjänat under bägge världskrigen. 
1961 installerades en barkmaskin, ny åkbänk och klyv och ett 
nytt hyvleri.  1963 utökades verksamheten ytterligare, nu med 
en flistugg och ett nytt justerverk. Sten dog 1973 och tre år 
senare lades sågen ner.

Som mest sysselsatte sågen ett 20-tal personer samt ett stort 
antal huggare och körare, eftersom mycket skog köptes som 
rotposter. Arbetarna kom från byn, men också från Brunamåla, 
Harebo, Moshult, Moshultamåla och Skruv. Själv arbetade jag 

Bröderna Jonassons såg i Ingemundebo 
Foto “Sveriges bebyggelse, Kronobergs län” 1960

på sågen från 1954 till nedläggningen 1976.  Som 14-åring 
1954 började jag med lättare justerarbete för att efter värnplik-
ten börja som klyvsågare.

Text: Allan Andersson

2. En skolberättelse från Ingemundebo

Som 7-åring kom jag med mina föräldrar till Ingemun-
debo Östergård 1:23, min mors barndomshem. 

På hösten 1945 började jag skolan i Harebo. Det var Ann-
Margret och jag som börjar i 1:a klass och vi hade sällskap 
med Britta som gick i 3:e klass. Min småskollärare var Ebba 
Rudholm. Vi var 10 elever i 1:a klass och 2 i 2:a klass, Bengt 
och Eva. I storskolan i 3:e klass var vi 12 elever och då hade vi 
Fritz Bredby som lärare i ca en månad, så kom Nils Hallenberg 
som vikarie. I 4:an hette läraren Hildegard Hertelius. Hade 
hon varit kvar när jag skulle börjat 5:an skulle jag skolstrejkat 
(men då visste vi inte vad det var). Skoldagen varade mellan 
9-14. När det var slöjd gick vi till 15.30. När hösten kom blev 
det en ny lärare. Gert Sandberg, som var en bra lärare, hade 
vi i 5:e och 6:e klass. 

Min far ordnade skolskjuts någon månad på hösten och vå-
ren. Innan skolskjutsen cyklade vi genom skogen på kyrkvägen 
med många grindar som skulle öppnas och stängas. När sjön 
lagt sig gick vi över Löften till Harebolandet, över grusåsen, 
följde kraftledningen genom skogen fram till skolan. Låg det 
mycket snö på isen plogade min far med häst och träplog och 
det gick bättre för då slapp vi gå i djup snö. En eftermiddag när 
vi flickor haft slöjd, så var det pojkarna som fick åka skolbilen 
hem. Det var uppdelat så att pojkar åkte en vecka och flick-
orna nästa. När vi skulle ta våra sparkar och köra över Löften 
i strålande vårsol hände det att Maj-Britt trillade i det strömma 
vattnet (om detta har jag skrivit i Långasjökrönikan 2001) 

När jag kom från skolan bytte jag kläder och kollade om 
mor skrivit något jag borde göra och det var det alltid. Var 
föräldrarna på åkrarna och jobbade fick jag ordna med efter-
middagsmålet. Då var det att elda upp i kokspisen och diska 
dagens disk, kanske bära in vatten eller passa en ko som skulle 
kalva. Det gick bra och jag klagade aldrig. 

I skolan hade vi matsäck med oss med en flaska mjölk eller 
termos med chokladmjölk och smörgås. Vi intog vår matsäck 

Elever vid Harebo skola 1950            Foto från Långasjökrönikan 1997
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i hallen, där våra ytterkläder hängde eller så åt vi på en sittbänk 
eller ute på en natursten på hösten. Höstterminen startade i 
slutet av augusti, tror jag, och pågick till mitten på december. 
Vårterminen började i mitten på februari till pågick fram till 
juli. Ordningsvaktens syssla var att lägga in i två spisar, kolla 
vattenreservoaren, ringa ut och in till rast och lektion.  

När vi skulle börja i 7:e klass, fick vi flytta till Långasjö.  
De mindre skolorna var för små (således med för få elever).  
Harebo och Allgunås skolor fick läggas ner på våren 1951. När 
vi började i 7:an på hösten i Långasjö skola var vi många barn 
och vår lärare var John Johansson.

Text: Gun-Britt Karlsson

3. Ingemundebo under fyra decennier

När jag första gången kom till Ingemundebo en sommar-
dag 1968 uppstod kärlek vid första ögonkastet. Jag hade 
varit hemma på besök hos mina föräldrar i Helsingborg 
och lämnat kvar Dagens Nyheter på köksbordet. Under 
rubriken Torp till salu hittade min mor adressen till Enny 
Karlsson i Ingemundebo.  Hon satte sig på tåget och på 
eftermiddagen samma dag var familjen ägare till 1000 kva-
dratmeter Småland och ett stiligt gammalt åttaknutahus. 

Jag hade levt mina första 25 år i stan i Skåne och nu mötte jag 
den småländska landsbygden för första gången.  De närmaste 
grannarna Enny Karlsson, Herbert och Anna Pettersson, Åke 
Arenbring och Harry Israelsson tog varmt emot oss stadsbor 
och sommargäster och hjälpte oss på alla sätt att integreras, 
som det heter idag. Visst var det ibland svårt att förstå vad 
de sa, särskilt när de pratade med varandra. De gamla i byn 
talade fortfarande en tämligen oförvanskad småländska, som 
lät annorlunda än vårt skånska tungomål. Svårigheterna var 
för övrigt ömsesidiga.

Det Ingemundebo vi kom till i slutet av 1960-talet skiljer 
sig ganska mycket från dagens “Bommen”. Det gamla bon-
desamhället låg i själatåget och i de flesta gårdarna bedrev 
man fortfarande jordbruk med gammeldags metoder. Jag fick 
både mocka i stallet, hässja hö på ståltrådar spända mellan 
krakstörar, köra hölass och tröska säd i ett uråldrigt tröskverk 
på Herberts åker mitt över vägen.  Varje morgon vaknade jag 
till de bekanta ljuden från mjölkbilen, som stannade tätt intill 
mitt sovrum närmast vägen i bottenvåningen.

Vi handlade hos Ann-Margret och Valter Berglund i 
Moshult, där tåget fortfarande stannade om man använde 
en semafor. På kvällarna radade svalorna upp sig på telefon-
trådarna längs vägen och elen levererades i en koppartråd till 
en stolpe invid huset. Bröderna Jonassons såg på andra sidan 
järnvägen var fortfarande i drift. Men när Rune och Margit 
Hermansson slutade leverera mjölk i mitten på 1980-talet gick 
det gamla bondesamhället definitivt i graven.

De drygt fyrtio år som gått sedan vi kom till byn har medfött 
stora förändringar. Våra första grannar är alla döda, men lever 

på ett märkligt sätt ändå kvar i vårt kollektiva minne.  Harry 
Israelsson t ex var en djupt originell person som drygt femton 
år efter sin död fortfarande är på allas läppar och historierna 
om honom är otaliga. För oss själva och för att låta nya bybor 
ta del av byns historia bedriver vi sedan ett par år tillbaka en 
studiecirkel: Ingemundebo från den stora utvandringens tid till idag.  Vi 
är ett tiotal bybor som träffas en gång i månaden för att söka 
rötterna till dagens Ingemundebo. Vi har hittills lyckats söka 
rätt på alla som bott i byns tolv gårdar och bägge soldattorp. 
Nu försöker vi identifiera människorna som bodde i byns gamla 
bebyggelse, d v s dussinet torp och backstugor som i många 
fall varit försvunna i mer än ett sekel.

Vi står i stor tacksamhetsskuld till Långsjös hembygdsfören-
ings tidigare forskningar. Träskopostens läsare har säkert en del 
att bidra med. En sak som slår en är nämligen hur täta banden 
är mellan byarna och dess invånare, både historiskt och idag. 
För några dagar sedan träffade jag i bibliotekets släktforskar-
rum en man vars morfar bott på backstugan Lunnedal.  Med 
hjälp av hans beskrivning lyckades vi hitta platsen för huset 
med en någorlunda väl bevarad husgrund och med två fint 
huggna grindstolpar.

Om ni har släkt som bott i byn eller om ni på andra sätt 
har kunskaper som kan var till glädje för oss så hör gärna 
av er till mig eller någon annan i byn.

Text: Lars Bengtsson
e-mail: moer47@hotmail.com 

Studiecirkeln samlad  hos Gun-Britt Karlsson   Foto: Janrik Einarsson

4. Ingemundebos Byalagsförening

Byn Ingemundebo, som vi av olika skäl valt att bo i, är 
den nordligaste byn i socknen. Men vad gör väl det, någon 
by längst i norr, en annan i söder. Här i byn bor idag 17 
bofasta personer samt 9 fritidsboende. För drygt hundra 
år sedan bodde ca 180 människor i byn.

Ja,vad har hänt, vad händer och vad kommer att hända 
i Ingemundebo? 

För några år sedan kom beslutet från EON att strömsäkra 
byns elförsörjning, vilket innebar att jordkabel skulle grävas 
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Gatubelysningen på plats framför Gun-Britt Karlssons hus
Foto:Peter Helmersson

5. Vårt fritidshus i Ingemundebo

Efter fem timmars resa från Danmark anländer vi till slut 
till Ingemundebo.  Jag stänger av motorn. Jag öppnar 
bildörren och lutar mig bakåt i sätet. Vad hör jag! Inte 
mycket, endast ljudet av naturen, kanske en fiskgjuse som 
kallar. Jag vet att en dröm, som tog sin form för många 
år sedan, har gått i uppfyllelse och är fortfarande sann. 
Jag vill vara här! Jag vill vara i Småland!

Jag Jonathan, min hustru Edda och våra barn Stella, Law-
rence, Kjartan, köpte huset för 13 år sedan. Vi hade ofta besökt 
Liselotte Henriksen och Björn Björnholt i Moshult. Jag hade 
hela tiden kollat in huset när jag rundade den skarpa kurvan 
i Ingemundebo och jag hoppades att det en dag skulle bli till 
salu. Så en dag sa Björn att huset skulle säljas. Jag hoppade upp 
på min motorcykel och körde upp och köpte huset samma dag 
utan att min hustru hade sett det! Det här var ett av de bättre 
snabba beslut jag har tagit i mitt liv!!

Vi kommer hit nästan var sjätte vecka, i alla väder, inte ens 
snö stoppar oss. Här har vi sett våra barn växa upp, lekandes 
på den jättestora stenen framför vårt hus. Julen har vi tillbringat 
här och mer regelbundet firat nyår. Vi har blivit insnöade i 20 
minusgrader och anlänt till vårt hus med tre plusgrader inom-
hus. Men vi fortsätter komma, vi älskar det!

Den här sommaren var mycket regnig men våra körsbärsträd 
dignade av bär så vi hade fullt upp med att safta, sylta och även 
brygga vin! I en roddbåt brukar vi ta en tur till vår ”privata” ö 
Törnehall i sjön Löften. På sommaren badar vi i vår favoritsjö 
Skepen. Det finns alltid något att göra.  Varje år ser jag fram 
emot Korrö folkmusikfestival där man kan höra nyckelharpan 
i all sin glans och lyssna på en massa folkmusik från många 
främmande länder t ex Ukraina. Det var vår goda granne Helén 
som tipsade oss om festivalen. ”Utanför dörren”, i  Skuteryd, 
finns t.o.m  Dragracing  och om du är trött på vädret finns 
Kalmar, Växjö och Kosta outlet, som min dotter älskar men 
som ger mig huvudvärk.

Jag tycker verkligen om att vara vid mitt hus, att t ex vid 
ankomsten mitt i sommaren få klippa det halvmeterhöga 
gräset och att bli väckt klockan fem på morgonen av de för-
historiska ropen från en tranfamilj som spatserar omkring på 
åkern bakom vårt hus. En morgon, för några år sedan, när 
vi drog upp persiennerna fann vi en flock kor i vår trädgård 
mumsandes på våra äpplen. Våra grannar Rune och Margit kom 

Familjen Roberts ”smultronställe” i Ingemundebo

ner. Då tänkte vi till här i byn och kom på att vi då samtidigt 
skulle kunna ansöka om gatubelysning genom byn. Därmed 
kom mycket annat att diskuteras om vad vi skulle kunna göra 
för byn och alla innevånarnas trivsel. Först sa kommunen att vi 
skulle bilda en belysningsförening. Med tiden kom andra förslag 
upp. Ett var att ansöka om hastighetsbegränsning genom byn, 
ett annat att ortsnamnskyltarna var felplacerade m.m.

Så i slutet av 2009 bildades Ingemundebos Byalagsfö-
rening med uppgift att utveckla bygden och att tillvarataga 
bybornas intressen, samt för alla de som har anknytning till 
byn. Och här och nu börjar skrivelser med ansökningar till 
kommunen, länstyrelsen och transportstyrelsen angående 
hastighetsbegränsning genom byn, flyttning av ortsnamnsskyl-
tarna, som var felplacerade och inte minst, det allra viktigaste, 
nämligen ansökan om gatubelysningen.

Det har varit många turer, men vi har med gemensamma 
krafter lyckats att få Vägverket att flytta våra ortsskyltar till 
rätta platser. Vi har dessvärre inte nått ända fram med vår 
ansökan om hastighetsbegränsningen, där det blev avslag i 
alla instanser. Det verkar som om Transportstyrelsen har att 
avslå alla liknande ansökningar. Föreningens största och bästa 
framgång var när gatubelysningen tändes den 12 maj 2010 
efter flera års arbete. 

Föreningen jobbar nu vidare på olika projekt för allas trivsel i 
byn. Högst på önskelistan står att restaurera upp stranden nere 
vid sjön Löften till bad- och båtplats och att sjögatan bred-
das till den bredd som krävs för biltrafik ner till sjön. Vidare 
finns en gammal vallgata som ska röjas och rustas upp  och 
som senare kan användas som vandringsled genom delar av 
byn. Sedan står vi kanske inför den allra största utmaningen 
nämligen utbyggnaden av fiberkabeln, vilket inte bara berör 
oss i Ingemundebo utan alla socknens byar. Arbetet är ännu 
på planeringsstadiet och även om steget är långt innan vi når 
ända fram, ser vi fram mot att arbetet med utbyggnaden av 
fiberkabel kan börja så fort projekteringen är klar. 

Text: Bernt Herbertsson
Ordförande i Ingemundebos Byalagsförening
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springandes uppför backen och återförde dem till sitt bete på 
åkern. Vi är också medvetna om vårt hus historia. På väggarna 
hänger fotografier av dem som bodde i huset på 1910-talet . 
Fotografierna har vi fått av en av våra trevliga grannar. Herbert  
Allens amerikakoffert har fortfarande sin givna plats på vinden 
eftersom vi känner att det vore fel att kasta ut den.       

Vi har goda grannar. Peter och Helén håller ett öga på vårt 
hus och vi träffas ibland över en bit mat. Helén informerar oss 
om vad som är på gång och Peter och jag har ett gemensamt 
intresse, motorcyklar. I sitt hemtrevliga kök bjuder Margit 
och Rune på en kopp starkt svenskt kaffe och berättar gamla 
minnen. Rune vinkar alltid från sin traktor när han skrider 
förbi . Bernt är mycket hjälpsam och plogar bort snö från vår 
parkering om han ser att vi är hemma. När en grävling hade 
bosatt sig under vårt hus fångade Bernts son den i en fälla betad 

Karsamåla Djur & Bloms-
terpark
Kort historia

Enligt uppgift växte Anton Eriksson upp någonstans i 
trakten av Söderåkra. Där låg en privat trädgård, Vide-
bergs trädgård. Det kan ha varit så att han tidvis jobbade 
där. Längre fram träffade han sin Hulda. De bosatte sig i 
Karsamåla och drev där ett jordbruk. Det var ett strävsamt 
par som så småningom anlade en blomsterträdgård där. 
Den äldsta cementfiguren är daterad till 1951 och vad 
jag har erfarit så började de ta emot besökare där under 
somrarna från och med 1952. Man kan tänka sig ett 
bättre ställe att anlägga en turistattraktion. För att hitta 
till Karsamåla Blomstergård (som den då kallades) fick 
man köra genom ett sågverk eller från Eringsbodavägen, 
där det ju också anlades en mera beryktad blomstergård. 

Min pappa som hade ett mindre trädgårdsmästeri och en 
praktfull trädgård utanför Växjö var årlig besökare till olika 
trädgårdar som då fanns, såsom Videbergs trädgård, Bloms-
tergården i Blekinge och just Karsamåla Blomstergård. 

1966 började Anton med ålderns rätt få svårt att orka med 
arbetet med Blomstergården och fick då anlita folk. Detta 
gick ju inte ihop med de 2 kr som besökarna lade i entréav-
gift. Under några semesterdagar kunde det nog komma ett 
hundratal besökare.

Så en dag frågade han pappa 

– ”Sa du köpa att å ma”. Det kom lite plötsligt och det betydde 
stora omställningar, men hela familjen (mina föräldrar Bernt 
och Tora, min syster, hennes blivande man och undertecknad) 
undersökte möjligheten som då verkade som ett erbjudande. 
Och eftersom att Anton och Huldas barn inte hade något 
intresse av att ta över blev priset därefter. Efter att ha rådgjort 
med sakkunniga enades vi om att starta ett enkelt bolag och 
utöka verksamheten med djur, men det var inte så enkelt som 
vi trodde, skulle det visa sig.

Vi drev igång Karsamåla Djur & Blomsterpark under semes-
tern 1967 och det blev snabbt en massa besökare på sönda-
garna. Men vi bodde ju i Växjö, så det blev problem med att 
köra ner och sköta trädgården och några djur, därför fick vi 
söka arbete i trakten för att få inkomst resten av året att betala 
ränta och amorteringar. 

Det blev problem när jag skulle säga upp mig på mitt arbete 
i Växjö eftersom de inte ville släppa mig, så jag blev kvar där 
t. o m 1968.

Pappa fick jobb på sågen och min syster och hennes man 
startade Klintakrogen i bolag med Bilverkstan. 

På somrarna jobbade vi kanske 16 timmar om dygnet, parken 
byggdes ut, växte snabbt och blev ett välbesökt turistmål.

Mycket kom att hända runt 1970 då inspelningen av utvand-
rarna pågick i Långasjö. Vi hade talande starar och en av dem 
blev rikskändis av att med förbluffande tydlighet ropa ”Väl-
kommen till Karsamåla”.

Högsta publiksiffran noterades en söndag i juli 1971 då 3000 
betalande kunde räknas in. Alla de inkomster vi fick under den 
sommaren investerades i parken.

Vi hade fram till nu tillhört Kronobergs län, men när vi så 
kom att tillhöra Kalmar län kom problemen. Här hade man 
en annan syn på vår verksamhet, Ölandbron öppnades och 
det blev oljekris samt att sträckningen på väg 120 ändrades 
så att trafiken inte längre passerade oss. Dessutom ändrades 
reglerna för djurhållning.

Några år framåt gick det väl runt med hjälp av löner från andra 
förvärvsarbeten och ett arv.

Jag väljer att sluta där, resten är en helt annan historia.

                                                                                          
Torgny Berntsson

med en blandning av ägg och honung. Vi har också njutit av 
utsökta kanelbullar i Gunbritts kök medan hon har berättat 
historier om Herbert  Allen och Ingemundebo i gamla tider.  
Den f.d. rektorn Lars från Helsingborg talar utmärkt danska 
och tillsammans med sin kära sambo Monica vinkar de alltid 
när vi passerar deras hus. Nu har vi fått en ny granne, Jan, också 
från Danmark. Han kämpar med renoveringen av sitt hus näst 
intill vårt. Förresten har jag en landsmaninna här i byn. Karen 
från Nottingham och jag brukar ha en pratstund, när jag går 
förbi på en kvällspromenad. Vi träffar alla grannar på den årliga 
sommarfesten om vi kan. Vi saknar verkligen vår förra granne 
Göte. Han brukade ta med våra två pojkar på fisketur och han 
hjälpte mig med problem i vårt hus. Allt som allt underbara 
grannar i en vacker del av Sverige. Vi är mer än tacksamma.

Text och foto: Jonathan Roberts
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Långasjöprofilen

Diana Idensjö Hagel
Vid 5 års ålder uppträdde hon med en orm runt halsen 
och när hon var 13 spelade hon i ett band och hjälpte till 
hemma i djurparken. Sången och musiken har sedan 
inte släppt taget och idag är Diana Långasjös gladaste 
sångfågel och alla skolbarnens Indiana.

– Musiken har alltid funnits för mig, berättar Diana. Musik-
intresset startade tidigt med både sång och flera olika instru-
ment. Fiol spelade hon redan i skolan och gitarr och trummor 
och bas kom efter hand. – Torgny har haft mycket tålamod 
med mig och verkligen försökt lära mig spela, säger Diana och 
suckar lite över sig själv. Hon visar foton på bandet Cajpas 
som hon sjöng och spelade i under ett par års tid i tonåren. Vi 
konstaterar att byxorna inte var så snygga på den tiden, men 
att alla hade sådana så ingen behöver skämmas. Varje vecka 
träffades bandet i Skytteparken och övade och sedan uppträdde 
de runt om på många ställen och var ända nere i Danmark och 
spelade. – Det var även då mycket musik i Emmaboda och 
många tillfällen att spela på. Vi spelade jätteofta! minns Diana.

Efter Cajpas startade Diana med nya musikprojekt, bland 
andra tjejtrion Long Lake Sisters tillsammans med Karolina 
Gunnarsson (Johansson idag), Ann-Helene Alexandersson och 
Lena Franzén (Steen)

Dianas mamma Rosalie hade en konstnärsådra och gjorde 
konsthantverk i keramik, tecknade, sjöng och uppträdde. 

– Förmodligen kommer mitt intresse för musik och sång både 
från henne och från morbror Torgny, funderar Diana.

Men om vi tar det någotsånär från början så föddes Diana 
i Strängsmåla och bodde där i en lägenhet med sina föräldrar 

Rosalie och Kenneth de första fyra åren. Dianas föräldrar hade 
tillsammans med Arne Jonsson på macken byggt och startat 
restaurang Klintakrogen. Pappa var kock, mamma serverade 
och Diana stod på borden och sjöng. 

Samtidigt i Karsamåla hade Dianas mormor Tora, morfar Bernt 
och morbror Torgny köpt Karsamåla Blomsterpark och tillsam-
mans med svärsonen Kenneth höll de nu på att omvandlas den 
till en djur- och blomsterpark. Därför hade familjen Idensjö 
ibland krokodiler i badkaret, en papegoja som flaxade runt 
och en apa som jagade papegojan. Ett något udda inslag för 
barnflickan Lena Holmqvist som både fick sköta barn och jaga 
apa och fågel runt lägenheten. Har jag hört.

När Diana var fyra år flyttade hela familjen till Karsamåla och 
ett nybyggt hus där och jobbade parallellt med den framväx-
ande djurparken och Klintakrogen.

– Det var jätte- jätteroligt att växa upp med en djurpark, 
säger Diana. Vi hade mycket kul i parken. Det enda som inte 
var roligt var när klassen skulle åka på den årliga klassresan 
till Karsamåla djurpark, för Diana var det som att åka hem, 
inget särskilt alls.

Hon fick naturligtvis hjälpa till i parken på helger och som-
marlov. Det blev mycket pyssel med hästarna som hon både 
red och hade hand om vid ponnyridningen, stod i kiosken och 
entrén, krattade gångar, ja allt möjligt! – Det var som ens hem 
där i parken, berättar hon.

14 år gammal förlorade Diana sin mamma i cancer. Det var en 
stor tragedi för henne, hennes lillebror Fabian och naturligtvis 
för alla övriga i familjen. En händelse som har satt skuggor i 
livet och som då var riktigt tuff  att ta sig igenom. Fyra år tidi-
gare hade även hennes föräldrar skilt sig vilket hade inneburit 
att pappan inte heller fanns kvar.

Dianas och Fabians mormor och morfar och morbror Torgny 
tog hand om syskonen så att de kunde bo kvar hemmavid.

Efter föräldrarnas skilsmässa hade Dianas mamma träffat 
Kjell-Åke som bodde hos familjen i Karsamåla. Kjell-Åke har 
sedan dess funnits kvar som en vän och ett stöd för Diana 
genom många år.

Diana Idensjö Hagel

Diana med en av parkens killingar 
                                         Ur Dianas fotoarkiv
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Så småningom när livet hade gått några år och Diana var 20 
år ungefär sökte hon och fick jobb på Lindbergs Spegelsliperi 
i Alstermo (numera GFAB). Det var när hon stod där och 
slipade och bearbetade speglar som Odd dök upp i hennes liv. 
Han jobbade också på Lindbergs och skrev saker som ” I löv 
you” på ett löv och gav henne. Om det var det som avgjorde 
saken vet jag inte, men de blev ihop och efter ett par år på 
spegelsliperiet flyttade de upp till Odds hemtrakter i Skutskär. 
Han hade hemlängtan och Diana tyckte det lät spännande. 
Konstigt nog var det inte bara Diana som hade sina rötter i en 
djurpark utan Odds mamma jobbade på Furuviks Djurpark. 
I Skutskär jobbade Diana på några olika ställen som Hotell 
Älvkarlen, ett konferenshotell och i Furuviksparken (såklart). 
Dottern Natalie föddes i Skutskär 1990.

Efter ett antal år i de norra delarna av landet längtade de nog 
tillbaka till Småland, för då gick flyttlasset tillbaka till Alstermo. 
Det var det bästa de gjort! När Natalie började skolan i Älg-
hult köpte de en liten gård i Alstermo och Diana jobbade på 
Horda Stans. Där jobbade hon i 7 år tills företaget flyttade till 
Rydaholm. Det dröjde inte många sekunder efter det att före-
taget flyttat tills dess att både Diana och Odd var tillbaka på 
Lindbergs spegelfabrik båda två och stod dessutom vid samma 
maskin! På fritiden var hon aktiv och sjöng i kyrkokören och 
hade ett rockband tillsammans med Odd och några andra.

Efter åtta år i Alstermo händer någonting mycket tråkigt. 
Kjell-Åke dör och efterlämnar ett hus i Strängsmåla som han 
testamenterat till Diana. Diana och Odd åker ner till Långasjö 
för att reda upp allt och städa ur huset och bestämmer sig mitt 
i allt detta för att flytta dit. 2006 går flyttlasset till Dianas hem-
bygd och faktiskt till byn Strängsmåla där hon en gång föddes!

Här i Långasjö kom musiken som legat på is ett tag tillbaka 
och när Odd Hagels började spela igen var det tillsammans 
med bland andra Diana som körsångerska men även på rytm-
instrument och ibland bas.

Diana är också ute på andra musikprojekt som till exempel 
DIKA tillsammans med gamla Long Lake Sisters kollegan 
Karolina Gunnarsson. Just nu kör de ett 60-talsprogram med 
många gamla popklassiker. En annan konstellation är Diana 
nästan själv med Odd på komp som turnerar runt lite och 
uppträder i olika sammanhang. – Jag sjunger allt, säger Diana 
diplomatiskt. Nästa gång vi kan se Diana uppträda är i början 
av december på Amigo då hon körar bakom Odd Hagel.

Även om musiken har tagit nästan all tid kände Diana att 
hon behövde ett jobb mellan spelningarna För några år sedan 
skrev hon ett brev till kommunen och erbjöd sig att börja 
vikariera inom förskolan. Ett och ett halvt år senare ringde 
Vissefjärda skola upp och erbjöd henne 6 veckors vikariat i 
F-klassen. Det var så det hela rullade igång och det har inte 
slutat rulla än. – Jag har varit på alla skolor och dagis i hela yt-
terområdet, från dagis upp till åk 4. Undrar hur många barn jag 
har lärt mig namnen på, funderar Diana. Och det verkar som 
att det blev en fullträff  för både Diana och barnen, hon tycker 
det är jätteroligt och stortrivs och barnen trivs jättebra med 
henne. Hon blev så inspirerad så att hon gjorde något som hon 
aldrig gjort förut, nämligen började skriva barnlåtar. En dag 
hemma bara kom en ingivelse och låten ”Grodans sång” skrevs 
i ett enda svep. Detta var i januari i år och av bara farten skrev 
hon 6-7 låtar till och har fortfarande en massa idéer i huvudet.

Nu är singeln med Grodans sång färdiginspelad i Odd 
Hagels studio och släpptes i oktober. På singeln finns även 
låten pannkaksrock och på låtarna sjunger några barn från 
skolan. Gissa om det är blir en del sångstunder på förskolan 
när Diana jobbar!

Ett annat jättestort intresse jämte musiken och barnen är dikter 
som hon skriver själv och samlar i en pärm. Särskilt juldikter, 
det är något som hon snöat in på… Konstigt nog roas hon 
inte av att läsa vare sig dikter eller böcker, bara skriva själv.

Men sjunga kan hon! Innan jag går river hon av pannkaksrock 
som en stundens ingivelse. 

– Jag brukar sjunga den högt när jag blandar pannkakssmet, 
då går det som en dans!

Text och foto Katarina Jonasson

Diana körar bakom Odd Hagel                     Ur Dianas fotoarkiv

Dianas nya singel
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Nu tändas tusen juleljus! 
I centrum för julberättelsen finns 
en ung mamma och ett nyfött barn. 
Ofta förvandlar vi den scenen till en 
idyll fast den egentligen handlar om 
en familj, som inte fick husrum, och 
som snart tvingas fly till ett annat 
land. Miljontals människor runt om 
i världen delar Betlehemsfamiljens 
erfarenhet av utsatthet och hot. 

Till flyktinglägren i Dadaab, Kenya, kommer fortfarande när-
mare 1000 personer varje dag. Hungerkrisen i Östra Afrika har 
drabbat 12 miljoner människor i Djibouti, Etiopien, Kenya, 
Somalia och Uganda. Här finns denna jul tusentals familjer 
med små barn som inte ens vågar drömma om framtiden, som 
bara försöker överleva.

Var finns de i vårt julfirande? Vågar vi se dem i våra tillrätta-
lagda julkrubbor? Kan vi se dem speglade i Maria och hennes 
nyfödde? 

Med det lilla barnet i Betlehem tändes det första julljuset. Varje 
ljus som tänds i jul påminner om att Gud blev människa på 
människors villkor. Det är de utsattas villkor han steg in i – utan 
reservationer. Därför lever hoppet om att en annan värld är 
annorlunda. Det är det vi trotsigt uttrycker när vi tänder ett, 
hundra och tusen juleljus och i solidaritet delar med oss för 
att vi tror rättvisan är möjlig.

Nu tändas tusen juleljus är även årets budskap i julkampanjen 
som pågår mellan första advent och trettondedag jul. Målet 
är att samla in 40 miljoner kronor. Advent och jul är en tid 
då vi tänder många ljus, låt ljusen brinna för dem som saknar 
nästan allt.

Nytt Museum i Långasjö kyrka

1:a Advent invigs ett nytt museum i Långasjö kyrka med 
bevarade och restaurerade föremål från den medeltida 
kyrkan. Ett museum som berättar något om tidigare 
generationers kyrkoliv i socknen. 

I Långasjö har funnits en kyrka och församling i nära 800 
år. När den gamla medeltida kyrkan ersattes med en ny 1789 
bevarades en del av den gamla inredningen, bl. a det stora 
triumfkrucifixet från 1500-talet samt en troligen lika gammal 
primklocka, vilka båda finns uppsatta i den nuvarande kyrkan. 

Undanskymt på kyrkvinden ovanför sakristian har tills nu 
förvarats delar av den gamla predikstolen, äldre psalmtavlor, 
delar till kyrkklockan och en del andra föremål. Nu finns det 
mesta att bese i det lilla museum som inretts i ett rum ovanför 
vapenhuset. 

Väl använda och nötta bänkdörrar, vackra ornament, en 
dörrpostmålning från gamla prästgården samt delar från den 
gamla altartavlan och mycket mer möter besökaren som går 
trappan upp till museet.

Där återfinns nu även det gamla prästgårdsbiblioteket med 
böcker från 1600-talet och framåt. Bara böckernas utsida be-
rättar för oss om generationers liv och gudstjänst i Långasjö 
socken. Boksamlingen är intressant med både kyrkliga och 
profana böcker från flera århundraden. Böcker som berättar 
om åkerbruk och trädgårdsskötsel, huskurer och kungliga 
kungörelser.

De mest värdefulla böckerna samt församlingens båda brud-
kronor, varav den ena är från 1600-talet förvaras dock väl 
inlåsta i bankfack. Men vid vigslar tas de fram och får pryda 
sin plats i kyrkan.

1:a advent i år invigs museet i samband med högmässan och 
söndagen den 26 februari 2012 inbjuds alla att fira en förmod-
ligen annorlunda gudstjänst utifrån 1608 års handbok, vilken 
hittats i biblioteket. Det blir en gudstjänst då vi får leva oss in 
i den tidens psalmer och texter, musik och sång.

Ulla Sköldh Jonsson 

Tänd hoppets ljus! 

Skippa platt-TVn och   
presentkorten i år och köp istället 
en gris eller fredsmäklare till den 
du älskar. Gåvorna i vår webbshop 
ger hopp och stöd till utsatta  
människor runtom i världen.  
Du får ett fint gåvokort att ge bort 
eller skicka via e-post. Du kan 
också skicka ett julkort eller ladda 
ner en kul knapp till din hemsida. 
Var med och tänd hoppets  
ljus för en medmänniska  
till jul – 
tack för din gåva! 
Julhandla här: 
webbshop.svenskakyrkan.se 
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Sång & Musik under Advent o Jul 

i Långasjö kyrka 
 

1:a Advent kl 10.00 
Adventhögmässa med Kyrkokören  
Invigning av kyrkans nya museum 
Adventskaffe i Sockenstugan med Röda 
Korset 
 
2:a Advent kl 10.00 
Adventgudstjänst  
med små och stora  
Lilla kören, Minior, Junior 
 
Tisdag 13.12 kl 18.00 
Luciafirande  
Lilla kören, Kyrkokören m fl 

 
Julafton kl 17.00 
Julbön 
Sång: David och Hannah Åsman 

 
 
kl 23.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julafton kl 23.30 
Midnattsmässa  med Kyrkokören 
Annandag Jul  kl 16.00 
Julkonsert med Köriosa  
 
Nyårsafton kl 18.00 
Nyårsbön 
Sång: Ann Waldemarsson 
 
Trettondag Jul 6/1 Kl 14.00 
Gudstjänst med små och stora – 
Julspel 
Kyrkokören Lilla kören, Minior, Junior  
Julfest för alla i Sockenstugan

Översyn av gravstenar på kyrkogården
Efter det tragiska dödsfallet på en kyrkogård i Bollebygd, 
kommer Emmaboda pastorat att se över alla gravstenar för 
att försäkra sig om att de står stabilt. Nyare gravstenar från 
1997 och framåt är säkrade, medan äldre stenar kan ha en 
svagare fastsättning. De gravstenar som bedöms som osäkra 
kommer att läggas ned och gravrättsinnehavaren kommer att 
kontaktas per brev.  Det är då hans eller hennes skyldighet att 
ta hand om stenen. Kostanden för att sätta upp stenen igen 
står gravrättsinnehavaren för.

Adventskaffe på Allégården 
Lördagen den 26 november kl 14.30 
inbjuder CKF till  
Adventskaffe på Allégården med program. 
 
         Alla är hjärtligt välkomna!  
 

Välkomna till Dagledigträffar  
i Långasjö Sockenstuga 
 
Onsdag 8.2  kl 14.00 
Dan Andersson i ord och ton 
Prästen Harald Gustafsson från Växjö  
framför ett sångprogram kring Dan  
Andersson – hans diktning och visor. 
 
 
Onsdag 7.3  kl 14.00 
Småländska bilder 
Fotografen Lars-Olof Hallberg visar  
naturbilder från Småland och berättar  
om hur det gick för de gamla  
bönderna ”Erik och Sigvard. 
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Hänt i Långasjö församling  
november 2010 - oktober 2011  
 
Döpta 
Max Gustafsson, Långasjö 5 februari 2011       
Adrian Rosenquist, Harebo 9 april 2011 
Johanna Olsson, Långasjö 24 april 2011 
Ludvig Karlsson, Långasjö 11 juni 2011 
Leo Alexandersson, Trollamåla 3 juli 2011 
Adam Gustafsson, Häljanäs 1 oktober 2011 
 
Konfirmerade 
Sophie Albertsson, Bredalycke 7 maj 2011 
Maja Johansson, Råamåla 7 maj 2011 
Emelie Klasson, Plaggebo 7 maj 2011 
  
Vigda 
Malin Olsson o Joakim Stånggren, Allgunnås 2 juli 2011 
Marie Farnestam o Jimmy Cervin, Harebo 8 juli 2011 
Sofi Magnusson o Johnny Helmersson, Långasjö 6 augusti 2011 
 
Döda 
Inge Assar Olofsson, Långasjö 17 november 2010 
Ann-Christin Thiel, Långasjö 19 december 2010 
Doris Johansson, Långasjö 10 januari 2011 
Ture Alm, Långasjö 16 februari 2011 
Harry Nilsson, Emmaboda  14 mars 2011 
Berta Ingelsson, Långasjö 17 april 2011 
Dagny Fransson, Långasjö 9 maj 2011 
Johan Johansson, Kalmar 13 maj 2011 
Ivar Johansson, Långasjö  12 juli 2011 
Maj-Britt Thelander 15 juli 2011 
Kerstin Svensson 1 augusti 2011 
Rune Karlsson, Brunamåla 13 augusti 2011 
Gustaf Fransson, Häljanäs  25 augusti 2011 
Kalle Wiberg, Långasjö  4 oktober 2011 
Stina Petersson, Långasjö 17 oktober 2011  
Ove Söderberg, Långasjö 18 oktober 2011 
Fritz Elofsson, Långasjö 4 november 2011 
 

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

 

 

 

 

Önskar du hembesök 
eller vill du ha någon att prata med,     

kontakta Ulla Sköldh Jonsson 0471- 254 56. 

Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  

Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00.

Välkomna till Morgonbön 
med frukost i Sockenstugan

Varje onsdag träffas en grupp morgonpigga för en stund av 
meditation och stillhet inför en ny dag. Efter en stund i kyr-
kan fortsätter gemenskapen med frukost i Sockenstugan, ett 
tillfälle för samtal och gemenskap och en skön start på dagen. 
Välkommen med du också!

Samtal utifrån en bibelbok
För dig som föredrar att mötas på kvällstid finns en samtals-
grupp som möts varannan torsdag för att samtala om olika 
livsfrågor utifrån en bibelbok. Detta år tar vi vår utgångspunkt i 
Romarbrevet. Vi fikar, pratar och trivs. Ingen föranmälan krävs. 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under 2011-12 
 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 16.00 Andakt på Allégården 
 
25.11  08.10 Adventsamling  för Långasjö skola  
27.11 1:a Sönd. i Advent 10.00 Adventhögmässa  U Sköldh Jonsson, Kyrkokören 
   Invigning av kyrkans nya museum 
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
04.12 2:a Sönd. i Advent 14.00 Adventgudstjänst med små och stora  
   Lilla kören, Minior, Junior, U Sköldh Jonsson m fl 
11.12 3:e Sönd. i Advent 10.00 Högmässa  B H Brunzell  
13.12  18.00 Luciafirande Lilla kören, Junior, Kyrkokören m fl 
18.12 4:e Sönd. i Advent 11.00 Festhögmässa i Emmaboda kyrka   
   Biskop Jan-Olof Johansson m fl 
24.12 Julafton 17.00 Julbön  U Sköldh Jonsson 
   Sång o musik: David och Hannah Åsman 
  23.30 Midnattsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
25.12 Juldagen 06.00 Julotta i Emmaboda kyrka 
26.12 Annandag Jul 16.00 Julkonsert med Köriosa 
31.12 Nyårsafton 18.00 Nyårsbön  Magnus Persson 
2012   Sång: Ann Waldermarsson 
01.01 Nyårsdagen 16.00 Fredsmässa  Magnus Persson 
06.01 Trettondag Jul 14.00 Gudstjänst med små och stora – Julspel 
     Kyrkokören, Lilla kören, Minior o Junior 
   U Sköldh Jonsson, V Andersson m fl  
   Julfest  för alla i Sockenstugan 
08.01 1:a Sönd. e. Trettondagen 10.00 Högmässa   B H Brunzell 
15.01 2:a Sönd. e. Trettondagen 16.00 Mässa  U Sköldh Jonsson 
22.01 3:e Sönd. e. Trettondagen 10.00 Högmässa   B H Brunzell   
29.01 4:e Sönd. e. Trettondagen 16.00 Taizémässa  U Sköldh Jonsson, Kyrkokören 
05.02 Kyndelsmässodagen 14.00 Gudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior, U Sköldh Jonsson,  
   V Andersson, Kyrkfika 
12.02 Sexagesima 10.00 Högmässa B H Brunzell 
19.02 Fastlagssöndagen 16.00 Fastlagsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
   Kyrkkaffe med Fastlagsbullar i Sockenstugan 
22.02  Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa  U Sköldh Jonsson 
26.02 1:a Sönd. i Fastan 10.00 1600-talsmässa  U Sköldh Jonsson 
04.03 2:a Sönd. i Fastan 14.00 Gudstjänst med små och stora  Lilla kören,  
   Minior o Junior, U Sköldh Jonsson, V Andersson 
    

Spara gärna sidan, den ersätter våra predikoturer! 
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Rektorn informerar

Hej,
Här kommer lite nytt från skolans värld i Långasjö.

Vi har just klarat av vårt besök av skolverket och är mycket 
nöjda med den bedömning av vår skolverksamhet som vi fick 
i skolinspektionens slutrapport. Tyvärr har det ju varit mest 
negativ respons i lokalpressen om besluten från skolinspektio-
nen, men för Långasjös del så fanns det endast anmärkningar 
på tre punkter och de var inte allvarliga. Antalet punkter som 
bedöms på varje skola var innan nya skollagen kom (1/7 
2011) mellan 45-50 stycken. Eftersom Emmaboda kommun 
var först ut med att bli bedömd efter den nya skollagen så var 
bedömningsrutinerna lite annorlunda. Skolorna blev bedömda 
inom fyra områden och inom dessa områden finns det ett 
flertal punkter. Vi kan alltså vara nöjda med resultatet när man 
betänker hur många punkter vi blivit bedömda efter och också 
fått godkänt på de allra flesta. I beslutet från skolinspektionen 
finns endast bristerna medtagna (samma sak som med proto-
kollet från bilbesiktningen) och det kan vara bra att veta. Den 
som vill läsa mer kan gå in på Långasjö skolas hemsida under 
www.emmaboda.se

Just nu så har fritishemmet Leoparden haft sagoläsning av 
bibliotekarien (med häxbesök), det är ju Halloween tider, men 
snart så övergår hösten i vinter och på skolan ligger vi redan 
i startgroparna inför träning till Lucia. Vi har också haft mat/
elevråd på skolan, då träffade eleverna i elevrådet Isabelle 
Elvung (kostansvarig på Allégården) och David (kock på Al-
légården) för ett gemensamt möte. Isabelle berättade om hur 
man näringsriktigt måste sätta ihop maten och att man lyckats 
uppfylla det mål som politikerna satt att 25 % av maten ska 
vara ekologisk. Alla eleverna i elevrådet tycker att skolmaten 
är jättegod, och bland favoriterna kan nämnas potatis och kött 
med brun sås och det goda hembakade brödet till soppan. Det 
fanns också önskemål om mer lyxiga maträtter såsom oxfilé 
och efterrätter, men de var vi tvungna att sortera bort pga. 
kostnadsskäl.

Jag vill också passa på att nämna att vi troligtvis kommer att 
ha Alf  Svensson som föreläsare i februari månad och att detta 
är ett initiativ från föräldrastyrelsen. Så reservera detta datum 
redan nu, i er almanacka.

Vi kommer glädjande nog att genomföra ”Auktion julklappen” 
även i år och både personalen på skolan och föräldrastyrelsen 
är positiva till detta.

I nästa nummer av Träskoposten får ni veta mer hur det går 
med vår ”Öppet hus” vecka på skolan.(v 46)

Njut och må bra i det mysiga höstrusket                    

Önskar Ingrid Bruze
                                                                                                

 

Föräldrastyrelsen informerar

Rapport från Föräldrastyrelsen
Vi går mot Jul och Jullov med raska kliv. I skrivande stund har 
barnen just haft en välbehövlig veckas höstlov, och man får 
återigen den där ångesten att man inte hunnit vara med barnen 
så mkt som man egentligen tänkt och planerat. Nu börjar man 
också ställa sig frågan vart tiden egentligen tagit vägen sista 
åren? Jag inser plötsligt att min lilla dotter faktiskt ska börja i 
Emmaboda nästa år, och då är det nya utmaningar och stra-
patser man har att se fram emot.  Jag kommer nu att lämna 
föräldrastyrelsen för sista gången, och jag vill tacka för det 
förtroende jag haft under de år jag suttit med som ordförande.

När ni läser detta så har det blivit klart vilka som kommer att 
ingå i nästa års styrelse och jag är säker på att det blir en ”go” 
grupp föräldrar som kommer att föra arbetet vidare. Vi kan 
summera valet med att det har varit otroligt många som ställt 
upp och röstat. Det är jätteroligt för det visar tydligt att vi för-
äldrar tycker att det är viktigt med en väl fungerande styrelse.

I november så kommer beslutet fattas i kommunstyrelsen 
angående utbyggnaden av Skatan. Om det blir ett ok (vilket vi 
givetvis förutsätter och hoppas på) så kommer ombyggnaden 
att vara klar inför höstterminsstarten 2012. Vi har dessutom 
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påpekat för kommunen att sätta upp en ny lekstuga i samband 
med ombyggnaden, som är ett önskemål från barnen och 
personalen.  Vi vet inte riktigt hur beslutet blir i den frågan, 
men på något vis ska det nog ordna sig.  

Isbanan kommer om vädret tillåter att anläggas i år igen på 
gamla tennisplanen. Ansvarig för detta är Jim Olsson, men 
han ser gärna att intresserade föräldrar hör av sig till honom 
så det kan bildas en spolningslista. Det är ju inte meningen 
att han ska göra allt själv. Om ni vill hjälpa till med isbanan 
ring Jim Olsson på 0471-487 25 eller mobil 073-533 22 72.  
Vi vill samtidigt passa på att Tacka Jim för att han tog på sig 
ansvaret även i år!

Föräldrastyrelsen har beslutat att stå för alla kostnader för 
”Aktion Julklappen” som är en populär återkommande punkt. 
Det är så att man köper ihop en del saker som för oss i Sve-
rige är självklara som t ex: en penna, suddgummi, skrivblock, 
tandborste, tandkräm mm.  Detta lägger sedan barnen ihop till 
en julklapp som sedan skickas till behövande barn i ett fattigt 
land. Det kommer att köpas in en del leksaker och redskap som 
barnen ihop med personal själva fått välja. Det skall vara gjort 
i november. Martin Bruze ordnar sedan frakten så att barnen 
får sina Julklappar i tid.  Ett Stort tack Martin för detta!

Vi kommer också tillsammans med rektorn att se vilka möjlig-
heter det finns att även köpa in några datorer till barnen. Vi har 
haft besök av skolinspektionen i skolan, och vi kan konstatera 
att vi har en väldigt bra och väl fungerande skola. De få punk-
ter de hade att anmärka på var inget av allvarlig art. Några av 
oss i styrelsen var sedan på kommunhuset och fick svara på 
frågor hur vi som föräldrar tycker förskola och fritids fungerar 
i Långasjö. Och vi kan väl också där konstatera att vi kan vara 
nöjda med hur vi har det. En sak som återkom flera gånger 
är vilken viktig roll en väl fungerande föräldrastyrelse har när 
det gäller informationsflöde mellan föräldrar-personal-rektor 
och tvärtom. Det verkade som att det inte funkade riktigt lika 
bra på andra ställen i kommunen.

Fritidsgården är öppen igen och det är många barn som är 
där. De delar ju lokalen för tillfället med förskolan och vi har 
fått veta att det är lite si och så ibland med hopplockning av 
leksaker och andra grejer. Förskolepersonalen gör så gott de 
kan att hinna med att fixa i ordning efter sig och detta problem 
kommer ju att försvinna då ombyggnaden av Skatan är klar. 
Vi kan bara be ledarna på fritidsgården om överseende några 
månader till.  Vi skickar ett Stort tack till de ungdomar som 
ställer upp som ledare.

Vi har beslutat att försöka få tag i en föreläsare och ta hit 
han/henne vid ett kombinerat föräldramöte/föreläsning. Det 
kommer troligen att ske i början på nästa termin och då kan 
även den nya styrelsen presentera sig. Stolta blev vi när vi fick 
veta att ”kaffetanterna” i Hembygdstugan beslutat att skänka 
3 000 kr till föräldrastyrelsen. Pengarna ska användas till något 
som gagnar alla barnen i verksamheten, och vad det blir har vi 
hittills inte beslutat ännu. Vi Tackar för gåvan och lovar att 
vi ska hitta på något bra att använda pengarna till.

Jag avslutar denna rapport med att Tacka övriga i styrelsen 
för all energi och jobb ni under sista året har lagt ner för våra 
barn, personal och de olika enheterna. Det har varit roligt att få 
vara delaktig i allt som sker runt omkring oss, och jag hoppas ni 
alla föräldrar varit nöjda med vårt arbete i föräldrastyrelsen. Vi 
som nu kommer att lämna styrelsen Tackar för alla föräldrars 
förtroende och vill också tacka Ingrid Bruze, samt övrig 
personal för gott samarbete! Vi vill också önska den nya 
styrelsen lycka till med det fortsatta arbetet.

Råamåla 2011-11-05
Kent Johansson

Ordförande i Långasjö Skolas Föräldrastyrelse.
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www.sodra.com

växtkraften  
  smittar av sig 
Södra är ett företag som är fullt av dynamik, 
möjligheter och växtkraft. I mötena mellan 
medarbetare, marknader och kunder uppstår 
hela tiden nya möjligheter till utveckling.

All vår verksamhet utgår från den växande 
skogen hos våra 51 000 medlemmar. Virket 
är själva förutsättningen för vår industriella 
verksamhet. Södra är i dag ett av de ledande 
företagen i världen för tillverkning av 
pappersmassa. Vi tillhör även en Europas 
största inom trävaror och ledande i Sverige 
för tillverkning av biobränsle. På frammarsch 
är Södra Interiör som tillverkar och utvecklar 

interiörprodukter i trä för hem och offentlig 
miljö.

Resultatet av vårt gemensamma engagemang 
blir en långsiktig och lönsam utveckling för 
skogsgården och varje enskild medlem.

Södra Timber Långasjö som ligger i Emmaboda 
kommun är ett företag i Södra-koncernen. 
Där sågas och hyvlas konstruktionsvirke och 
byggprodukter som används till allt från takstolar 
och bjälklag till reglar och ytterpanel.

Södra – ett företag som fortsätter att växa in i 
framtiden.
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Maja Angelöv, Grimslöv. 

Grattis! säger vi och som pris får hon 
1 års prenumeration på Träskoposten. 
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 Sparbanken Eken växer
 Det går bra för Sparbanken Eken! 

 Nu hälsar vi Richard Gustafsson
 välkommen, ny företagsrådgivare
 på vårt kontor i Långasjö.

 Richard når du på telefon 0471-24 49 94 eller
 e-post richard.gustafsson@sparbankeneken.se
              Richard Gustafsson

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 januari 2012.

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 4-11
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