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Ett stort tack till våra sponsorer ! 

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

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

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
Höstnumret kommer att ha temat 

Hållbar utveckling
Välkommen med tips och bidrag.

Omslagsbilden 
Trädgårdsbild från Garva-
regården

Foto Jan-Erik Fransson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

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

Träskoposten ©               
Nr 2 Sommaren 2012

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 23 augusti
Utgivning  7 september
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

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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Trä gård
När jag fick veta att temat i nästa nummer av Träskopos-
ten skulle vara trädgård tänkte jag, jaha då har man inget 
att komma med. Men så kom jag att tänka på, om man 
tänker lite ur ett annat perspektiv och en händelse som 
skedde för ett antal år sedan, så kanske jag ändå har en 
liten episod att berätta. 

När vi flyttade till Plaggebo fanns det på våran tomt gott om 
blomland, buskar, fruktträd, vinbärsbuskar, rabarber, potatis 
och grönsaks land mm. De första åren försökte vi vårda dessa, 
safta och sylta och ta tillvara på det som fanns. Vi odlade po-
tatis, morötter. Skaffade växthus där vi odlade vindruvor och 
gurkor. Men allt detta ska ju skötas och mycket ogräs blir det 
att rensa. Nä, jag har inga “gröna fingrar” och mannens intresse 
svalnade, nästan allt som hade med trädgårdsarbete lades ner.

Jörgen skaffade sig ett nytt intresse, en timmer jiggsåg och så 
småningom en solosåg och nu senast ett mobilt sågverk. Vi har 
försökt dela in tomten till Jörgens ”sågtomt” och vedhörna och 
min “trädgårdstomt” som jag sköter med att räfsa och klippa 
gräset (helst fritt från spån och bark) och jag planterar lite blom-
mor i krukor och urnor. Förr om åren pratade jag ofta om att 
jag skulle vilja ha en finare trädgård, detta visste barnen om.

För ett ex antal år sedan kom Jörgen hem och berättade att 
han fått tag på ett parti med virke, bil och släp, ja, ja det låter 
bra sa jag. Det måste gå undan sa Jörgen för jag har bara fått 
låna lastbil och släp under en begränsad tid. Ja, ja det blir nog 
bra sa jag, positiv som vanligt.

Hem kommer jag och får se hela tomten full med virke, jag 
visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Då sa ett utav bar-
nen, men mamma nu har du ju äntligen fått din trä gård. Hum, 
kanske inte den trädgård jag hade tänkt mig, partiet med virke 
försvann så småningom. Ni som passerar vårat ställe i Plag-
gebo på väg mot Karsamåla kan nog se att det fortfarande på 
grund av mannens intresse finns gott om trä på våran gård.

Annette Dahlskog

Öppet juni, juli och augusti

Alla dagar 9.30 – 18.00

Bokningar Eva Garami
Tel 0471-503 10

Klasatorpet
2012

Välkommen!

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Midsommar 
firas på Klasatorpet 

den 22 juni, kl. 14.00
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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

Sommar i Växthuset ! 

Köp växter och tomater

Öppettider under 

säsong: 

Vardagar 10:00 - 18:00

Lördag    10:00 - 13:00

Tfn 0471-504 60
www.langasjovaxthus.se

Långasjö Växthus AB

 

Datum Match Matcharena 
Maj   

2012-05-04 19:00 Lindås/Långasjö - Nickebo IK Lindåsvallen 
2012-05-12 15:00 Lessebo GoIF - Lindås/Långasjö   
2012-05-18 19:00 Tingsryd United FC - Lindås/Långasjö   
2012-05-25 19:00 Lindås/Långasjö - Kalmar Södra IF Långasjö IP 

Juni   
2012-06-01 19:00 Hossmo BK - Lindås/Långasjö   
2012-06-06 15:00 Lindås/Långasjö - Gullabo/Gullaboås Lindåsvallen 
2012-06-12 19:00 Trekantens IF - Lindås/Långasjö   
2012-06-20 19:00 Lindås/Långasjö - Torsås GoIF Långasjö IP 
2012-06-26 19:00 Ängö BK - Lindås/Långasjö   
2012-06-30 14:00 Runsten/Möck. IF - Lindås/Långasjö   

Juli   
2012-07-04 19:00 Lindås/Långasjö - Pukebergs BK Lindåsvallen 

Augusti   
2012-08-13 18:45 Nickebo IK - Lindås/Långasjö   
2012-08-17 18:45 Lindås/Långasjö - Lessebo GoIF Lindåsvallen 
2012-08-25 14:00 Lindås/Långasjö - Tingsryd United FC Lindåsvallen 
2012-08-31 18:15 Kalmar Södra IF - Lindås/Långasjö   

September   
2012-09-08 15:00 Lindås/Långasjö - Hossmo BK Långasjö IP 
2012-09-15 15:00 Gullabo/Gullaboås - Lindås/Långasjö   
2012-09-22 15:00 Lindås/Långasjö - Trekantens IF Långasjö IP 
2012-09-29 15:00 Torsås GoIF - Lindås/Långasjö   

Oktober   
2012-10-07 15:00 Lindås/Långasjö - Ängö BK Lindåsvallen 

Med reservation för ändringar 
 

            

Lindås/Långasjös 
matcher 2012
Årets säsong har startat och det ser riktigt bra ut för vårt 
lag Lindås/Långasjö. Efter de två första matcherna är 
vi fortfarande obesegrade. Vi har en bred spelartrupp i 
år som tränat väldigt bra. Välkommen till någon av våra 
matcher och heja fram ditt eget lag från bygden. 
Ni glömmer väl inte bort att den 8 september kommer 
vi att fira 80 års jubileum i föreningen. Planera in i era 
kalendrar så att ni är hemma i Långasjö då. 

Vi ses på idrottsplatsen

Långasjö GoIF
Sven-Erik Karlsson

TACK!

Ett stort tack till Långasjö Röda korskrets som under det 
gångna året och i år har bjudit på filmcafé och fika mm på 
Allégården i Långasjö.

Från boende och personal på Allégården
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Långasjö PRO
informerar
Mars
Vid Långasjö PRO-förenings marsmöte rapporterade Ulla 
Nilsson från Kalmar PRO-distrikts årsmöte. Ordföranden 
rapporterade från samorganisationens  årsmöte i Emmaboda. 
Socialstyrelsens “Min guide till säker vård” som ska finnas på 
Hälsovårdscentraler föredrogs. Rapporten 

“Framtidens äldreomsorg och finansiering” från Gysinge 
Akademin föredrogs också och lades till handlingarna. Efter 
kaffet visades långasjöfilmen

“Havre från sådd till skörd”. Året reseprogram delades ut.

April
Till Långasjö PRO-förenings aprilmöte var Algutsboda  PRO-
förenings medlemmar inbjudna. Vi är glada för att så många 
som sjutton algutsbodabor kom. Vid förhandlingarna rap-
porterade Kerstin Olsson från Emmaboda PRO.föreningarnas 
möte med kommunalrådet Ann-Marie Fagerström. Datum 
för höstens möten fastställdes. Efter kaffet underhöll Mikael 
Fredriksson  med sång till ett mycket skickligt gitarrspel.

Mötesdagar 2012
Maj den 22:e. Ann-Kristin Elgan underhåller.

Dessutom 21/8, 18/9, 16/10, 20/11 och vecka 50.

Program för höstens möten är ej fastställda. 

Läs annons lördag före aktuellt datum.

Olle Henriksson

Sommarkalendern
Maj
12-20/5  Skolan ställer ut på Galleri Garvaregården

22/5  PRO-möte i Sockenstuga

Juni
1/6 kl. 09.30  Klasatorpet öppnar

2/6, kl. 13.00 Vernissage hos Galleri Garvaregården

3/6, kl. 10.00 Gångedag i Långasjö kyrka

3/6, kl. 18.00 DiKa underhåller i Bygdegården

6/6, Kl. 13.00 Nationaldagsfirande i Långasjö

6/6, kl. 13.00 Elisabeth B-P utställning vid sjökanten

9/6, kl. 13.00 EBP-sällskapet inbjuder till Sockenstugan

14/6, kl. 18.30  Musik vid Sjöverandan 

20/6  Tårta i Lanthandeln

22/6, kl. 14.00 Midsommar på Klasatorpet

25/6  Kaffestugan öppnar

26/6 kl. 18.00  Friluftsgudstjänst vid Långasjön 

28/6, kl. 18.30 Musik vid Sjöverandan 

30/6, kl.18.00 Musik i Långasjö kyrka 

Juli
7/7, kl. 13.00 Vernissage hos Galleri Garvaregården

15/7 kl. 18.00  Friluftsgudstjänst vid Långasjön 

28/7, kl.18.00 Musik Långasjö kyrka 

29/7, kl. 14.00 Sommargudstjänst på Klasatorpet 

Augusti
2/8, kl. 18.30 Musik vid Sjöverandan 

9/8, kl. 18.30 Musik vid Sjöverandan 

11/8, kl. 13.00 Vernissage hos Galleri Garvaregården

11/8, kl.18.00 Musik Långasjö kyrka 

16/8, kl. 18.30 Musik vid Sjöverandan

21/8  PRO-möte i Sockenstuga

23/8  Manusstopp Träskoposten

September
8/9  GoIF firar 80-årsjubileum

9/9  Luftgevärsskyttet börjar

18/9  PRO-möte i Sockenstuga

Oktober
6/10  Jakt- och Skördefest

16/10  PRO-möte i Sockenstuga

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 42.

Långasjöarkiv på nytt sätt
Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse har tagit ett initiativ att 
med hjälp av hembygdsföreningen låta förteckna det arkivma-
terial som under många år samlats i Sparbankens arkiv. Det 
handlar om:

  - Verksamma och nedlagda föreningar.

  - Dokumentationer genomförda i socknen.

  - Bildmaterial

  - Auktionsprotokoll, Bouppteckningar, Lagfarter och andra  
äldre handlingar

  - Bystämmohandlingar, Kartor mm

Arbetet utförs av Emmabodabygdens Arkivförening. När 
arbetet är klart skall vi få en förteckning över vad som finns 
och hur det är förvarat.

Förteckningen skall också göras åtkomlig på nätet.

Visst material som kan vara av intresse för släktforskning kom-
mer att vara tillgängligt i arkivföreningens lokaler i Vissefjärda.

Stig Hermansson
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till nationaldagsfirande i Långasjö den 6/6 2012!

Program: 

13.00 – 15.00

• Tips- och bingorunda -- Supporterklubben 

• Grillad korv vid sjöverandan så länge vi vill – åk 5

• Utställning i Sjölokalen hela dagen, 
– Elisabeth Bergstrand Poulsen-sällskapet

14.00 Vissefjärda folkdanslag

14.30 Diana sjunger egna barnvisor och andra sånger 

tillsammans med Odd Hagel

14.50 Unga lokala musiker på scenen 

15.00 Melodikryss och allsång med Sjökvartetten

15.30 Banken bjuder på kaffe vid sjöverandan

16.30 Lindås musikkår

17.00 Tal av Johan Thelin och nationalsång  

Tag gärna med matsäck 

och en filt att sitta på!

Vid dåligt väder flyttar vi till 

skolans gymnastiksal och fikar i 

Sockenstugan.

Sockenrådet och föreningar i  Långasjö
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Bibliotekarien tipsar
För den som är nyfiken att prova på att odla sina egna grön-
saker är Karin Israelssons bok "Grönsaksodling: enkelt, 
ekologiskt och gott" en bra början. I boken får man en 
grundlig introduktion till våra 30 vanligaste grönsaker. 

Om man istället är mer intresserad av att äta grönsakerna 
kan kokboken ”Riktiga män äter sallad” vara ett lämpligt 
alternativ. I boken har författaren Maj-Lis Hellénius försökt 
råda bot på ”mäns” generella inställning till att sallad inte är 
riktig mat, genom att låta kocken K.C. Wahlberg komponera 
ihop riktigt matiga sallader eller "machosallader" som förfat-
taren uttrycker det.

Är man mera estetiskt lagd och vill njuta av blomstrande fäg-
ring kan boken ”Drömmen om en vit trädgård” av Carina 
Bergius bli eninspiration för den egna täppan - eller bara en 
stunds skön läsning. 

Nora Roberts senaste spänningsroman "Jagad av lögnen" 
finns nu på biblioteket och även fortsättningen på Lucy Dil-
lions bok "Ensammahjärtan, hemlösa hundar" har kommit: "Hundar, hus 
och hjärtatslängtan". 

Nu har vi fått en publik dator där du kan kolla din e-post, söka efter information 
eller läsa tidningen på nätet när du besöker biblioteket. 

Biblioteket är fantastiskt – kom ihåg att använda det! 
Långasjö bibliotek är öppet tisdagar 14:30-18:30. 

Välkomna!
Karolina Bruze

Kristoffer vann ägg-tävling!

19-årige Kristoffer Axelsson gissade 
nästan på pricken rätt i affärens påsk-
tävling och vann en korg full med god-
saker. Tävlingen gick ut på att gissa 
hur många godisägg som fanns i en 
glasburk. 

Korgen överräcktes av Hasse i affären på 
skärtorsdagskvällen. Hur många ägg det 
var i burken?

Rätt svar var 147, Kristoffer gissade på 148!

Anna Karlsson fd Lindström

Affärsgruppen serverar 

tårta i affären den 20:e juni !

Hus och lägenheter i Långasjö

Lägenheter

EBA 0471-24 98 30

Kyrkvägen 28

2 rum och kök, 53 kvm

Hus och gårdar

Henrik Malmqvist

Emmaboda Fastighetsförmedling

0471-33760

Häljanäs 118

5 rum och kök, 80 kvm

575 000 :-

Kyrkvägen 57

6 rum och kök, 174 kvm

475 000:-

Pellamåla 212

Avstyckad gård

3 rum och kök, 95 kvm

550 000:-

Jörgen Johansson

Smålands Fastighetsbyrå AB

0476-12000

Allgunnås 117 

5 rum och kök, 120 kvm

750 000:-

Tingsryds Egendomsbyrå

Ove Oscarsson

0477-10000

Prämboda 304

Mindre Skogsgård

350 000:- 
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Sjökort
Långasjön 2012

Till dig som gillar vår
fantastiska sjö:

Stöd vårt arbete med Långasjön
genom att köpa ett Sjökort för 200 kr.
Som tack får du och alla i ditt hushåll

fiska i sjön under hela 2012.

Hälsningar
Långasjö Sockens
Naturvårdsförening

Sjöförvaltare sedan 1987

Sjökort säljs på Vandrarhemmet,
i Affären och på Banken.

Kupan 10 år
Röda Korsets Mötesplats Kupan har firat10 år i sina 
lokaler på Storgatan i Emmaboda.
 

Den 2: a maj 2002 öppnade Röda Korset en Mötesplats 
Kupan på Storgatan i Emmaboda och onsdagen den 2:a 
maj 2012 firade vi 10 år med öppet hus.

Vi bjöd alla på kaffe och tårta och så sålde vi lotterier med 
bra vinster. Jubileumspriser på utvalda plagg.

Vi kan med glädje meddela att vi under dessa 10 åren har 
skänkt över en miljon kronor till behövande i världen.

 

Välkomna att besöka oss!  

Zarah Arvidsson

Temaslingan KulTuren
Slingan ska göra det ännu mer spännande att besöka Glas-
riketregionen eftersom den ger ett alternativ till de redan 
kända besöksmålen, bidrar till en bättre målgruppsan-
passning och ett större totalt besöksvärde. 

Projektet ska stödja den lokala turist- och besöksnäringen med 
mål att skapa tillväxt i såväl nya som etablerade företag och där-
med nya arbetstillfällen. Syftet är också att främja ekonomisk 
utveckling såväl lokalt som regionalt genom att generera en 
utvidgad skattebas – genom turisternas ökade konsumtion. Alla 
som finns i området ska kunna nyttja och ta del av konceptet. 

Projektet sker i samarbete med Lessebo kommun och Tra-
fikverket, med stöd från Landsbygdsprogrammet. 

Detta ska KulTuren erbjuda besökaren

• vara attraktiv och trafiksäker med lagom stor trafikmängd 
för att trafikanten ska kunna njuta av vägen och omgivningen

• ha en arkitektur med regional prägel och som understödjer 
turisternas upplevelser

• ha gott om parkeringsplatser och andra faciliteter på utvalda 
platser

• ha bra rastplatsmöjligheter

• ha ett gemensamt vägvisningssystem och skyltsystem som 
rör matställen, boende och attraktioner m.m.

• ha kvalitetssäkrade företag och verksamheter längs med 
vägen. 

• ha gemensamma riktlinjer för att få vara delaktig i slingan 
(kvalitetssäkring, skyltning mm)

• Ge besökaren en möjlighet att ta del av berättelser och skrö-
nor från området via ny teknik. 

• Underlätta gemensam markandsföring. 

Vill du veta mera gå in på www.emmaboda.se och sök på 
KulTuren. Eller slå en signal till Weronica Stålered på telefon 
0471-24 90 13. 

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
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Hembygdsstugan

Det är i år 20 år sedan vi började servera kaffe, våfflor och 
hembakat i stugan. Vi har under åren haft temakvällar, 
försäljning av glass i strut och till och med en julmarknad.

 

Eftersom stugan numera är en så uppskattad träffpunkt 
i Långasjö tycker vi det räcker med att servera kaffe och 
våfflor. I år liksom tidigare år får vi hjälp av duktiga

skolungdomar. 

Vi ser fram emot att den 25:e juni få hälsa alla gäster och 
utställare varmt välkomna 

till Hembygdsstugan.  

Vi håller öppet i 9 veckor till den 26 augusti.  

Anne-Marie, Gun-Britt och Ingegärd

GLASHOLMEN
Keramik

&
Design

Har öppet när du kan! Ring!

www.glasholmenskeramik.se
Väg 122 mellan Växjö och Karlskrona.

Strax söder om Rävemåla. Följ skyltning.

Ann-Charlotte Olsson
Glasholmen 360 23 Älmeboda

0477-601 76

glasholmen@hotmail.com

Öppet 1:a sön i månaden 10-16
 i samarbete med 122an.se

Välkommen!

120425
A4

Broderiakademin ställer ut under juni 
och juli

Broderiakademins lokalavdelning Öland – Kalmar stäl-
ler ut fritt broderi på Galleri Garvaregården i Långasjö 
under juni och juli.

Broderiakademin är ett forum för att stärka samhörigheten 
mellan dom  som broderar. Föreningen vill främja intresset för 
fritt broderi, och alla som har ett lustfyllt intresse för broderi 
är välkommen som medlem!

I föreningen finns hobbister, yrkesverksamma konstnärer, 
lustbrodöser, konstvetare, skribenter m.fl., med intresset för 
fritt broderi som sammanhållande länk.

Det finns mer att läsa om Broderiakademin på deras 
hemsida,www.broderiakademin.nu.

Välkomna!

Britta Fransson

Galleri Garvaregården

Reflexioner i Glas och Måleri
2 juni – 1 juli
Annette Gulbaek, glas
Reflektioner, från Annettes resor och möten med människor 
från olika kulturer, format i glas. Det uttrycker sig i de oändliga 
band i färgat glas, som en symbol för dessa möten och som 
fortfarande betyder mycket i hennes vardag.

Felix Lönn, måleri
Landskap och interiörer mitt emellan dröm, saga och verklig-
het. Som utgångspunkt har bilderna ofta en plats med ladd-
ning i luften. Vissa har ett oväntat element. Helheten berättar 
en historia.

Luftrum 
Kerstin Cedell, måleri, grafik och objekt

7 juli – 5 augusti
– Att fascinerad studera naturens skeenden och samtidigt nyfi-
ket navigera i storstadens strukturer. Mjuka organiska former 
mot strikt geometriska, en rosa pastell mot djupaste svart. 
Akvarellens krispighet ställs mot konkreta objekt i Kerstin 
Cedells utställningsrum.

Kerstin Löfgren, textil
11 augusti – 9 september
Kerstin Löfgren experimenterar med många olika material, 
tekniker och uttrycksmedel i stort som smått. Hon inspireras 
av naturen runt omkring sig och allt material som hon har 
samlat på sig under åren. Stora textiltryck både naturalistiskt 
och abstrakt är en del av uttrycket.
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Sockenrådets styrelse in-
formerar

Nya styrelseledamöter
Vid Sockenrådets årsmöte den 18 mars valdes tre nya ledamöter 
i styrelsen: Johanna Karlsson, Kyrkvägen 21, Lina Ivansson, 
Strängsmåla och Anders Einarsson, Kallamåla. Sex kvinnor 
och fem män är nu Sockenrådets styrelse. Bra balans, eller hur?

Ingvar Gustavsson, Olle Henriksson och Fredrik Johansson har 
avgått. Vi tackar för deras insatser under åtta, sex, respektive 
två år i styrelsen.

På Långasjö Sockens hemsida www.langasjo.se finns namn och 
adresser för samtliga styrelseledamöter. Där kan man också 
läsa Sockenrådets styrelseprotokoll.

Årsmötet inleddes med att författaren Maja Söderberg berät-
tade om projektet Mobilsamåkning i Tolg. Det har blivit en 
klar succé och sprids nu över landet. För att pejla intresset i 
Långasjö kommer vi att gå ut med en enkät i någon form. Det 
är en hel del arbete och kostnader förenade med projektet. Så 
vi kommer att skynda långsamt.

Service skapar tillväxt
Regionförbundet har dragit igång en satsning som heter ”Ser-
vice skapar tillväxt”. Det syftar till ”att bygga upp innovativa, 
långsiktigt hållbara servicelösningar i hela Kalmar län”. En 
ort i varje kommun utses att ingå i projektet. I Emmaboda 
kommun valdes Långasjö!

På ”stormötet” (vi var c:a 20 personer) den 18 april förklarade 
kommunchefen Claes Lewander varför man valt just Långasjö: 
Långasjö är känt för sin drivkraft. Folk här är kända för att 
kavla upp ärmarna. Kommunen kan stötta oss där det behövs.

Bosse Lönnqvist från Länsbygderådet presenterade projektet. 
Han kommer att hjälpa oss vidare med projektering och bi-
dragsansökningar. Vi hoppas att på detta sätt kunna förverkliga 
några av våra idéer och önskningar: Mobilsamåkning, service-
punkt, caféverksamhet och annat. Innan september 2013 bör 
något projekt har kommit igång i Långasjö. 

Kommunens översiktsplan
Vid stormötet passade vi också på att granska idékatalogen i 
Kommunens förslag till ny översiktsplan. Den har ju varit ute 
på remiss under våren. Det vi med glädje noterade är förslaget 
till gång- och cykelväg genom hela kyrkbyn till Strängsmåla. 
Det andra är satsningen på badplatsen vid Långasjön. Sock-
enrådets styrelse kommer att understödja dessa förslag genom 
en skrivelse till kommunen. Vi kommer också att framföra 
våra önskemål när det gäller badplatsen, toalett, dusch och 
omklädningsrum. Kanske också den roliga idén med flytande 
bastu kan förverkligas.

I planen finns också tanken på sjönära tomter t ex i Sjögärdet 
bakom banken. Vi är inte säkra på att det är en god idé. Där 
har vi ju en uppskattad strövstig. Vore det inte bättre att bygga 
på den närbelägna och lättillgängliga Kyrkåkern?

Anslagstavlan vid Lanthandeln
Sockenrådet har låtit sätta upp en ny offentlig anslagstavla vid 

affären. Vi tackar Dan Bard för det gedigna arbetet, samt Matti, 
Karl-Erik och Håkan för monteringen! Den har tre avdelningar 
med olika innehåll. För att slippa klammer och häftstift önskar 
vi att man använder tejp eller häftmassa. Tavlan är försedd med 
glasluckor som skyddar mot väder och vind. Vi får hjälpas åt 
att plocka ner gamla inaktuella anslag! Det finns ingen avdelad 
vaktmästare för detta.

Sveriges Nationaldag den 6 juni 
Som vi tidigare meddelat blir det nytt format på nationaldags-
firandet i år. Marknadsstånd, hoppborgar och matservering 
sparar vi till Skördefesten i oktober. Men Supporterklubben 
ordnar tips- och bingopromenad i vanlig ordning. Femte-
klassarna serverar grillad korv och dryck vid sjöverandan. 
Vissefjärda folkdanslag medverkar. Det blir sång, musik och 
melodikryss. Banken bjuder på kaffe vid sjöverandan. Natur-
vårdsföreningen svarar för avslutningen med Lindås musikkår, 
tal av Johan Thelin och nationalsången. Programmet finns i 
en särskild annons.

Musik vid sjöverandan i sommar
De uppskattade kvällarna vid sjöverandan fortsätter. Vi tackar 
Naturvårdsföreningen som ordnat dessa i så många år. Det har 
inte alltid varit lätt att beräkna antalet bullar och kaffekoppar. 
När nu Sockenrådet tog över ansvaret beslöt vi att göra det 
lite enklare. Vi tar med oss eget fika! Och har vi lite extra kan 
vi kanske dela med oss till någon eller några som inget har. 
Det skulle kunna uppstå små bespisningsunder! Och glad 
gemenskap. Modellen är väl beprövad.

En annan detalj som är svår att planera är vädret. Men vi har 
löfte om att få vara i Sockenstugan vid oväder. Vi hoppas på 
många sköna sommarkvällar! 

Sölve Hjalmarsson
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Blommande trädgård
Från vägen kan man ana blomsterparadiset och träd-
gårdsodlingarna på baksidan av huset och väl där är det 
mycket finare än man kan tro.
Gunnel Andersson är den som får allt att blomstra!

När Gunnel köpte hus i Långasjö tillsammans med sin man 
Nore 1969 fanns där ingen trädgård alls. Det första de gjorde 
var att gräva upp hela trädgården och ta upp stubbar, anlägga 
ny gräsmatta, blomsterland och köksträdgård. För båda var 
trädgård och odling ett stort intresse och odlingar av grönsaker, 
potatis och bär för hushållet självklart.

– Det var mest min man från början, men sedan blev det jag 
också, säger Gunnel.

När de blev pensionärer för ca 15 år sedan köpte de ett ställe i 
Vindås, Älmeboda socken, för att där kunna ha Nores bikupor 
och lite rejälare potatis- och grönsaksland.

Gunnel, som har en 30-årig karriär som kokerska på Al-
légården bakom sig, får nu som änka sköta om allt själv. När 
solen och vårvärmen kommer tycker hon det är roligt att vara 
ute och pyssla. 

– Man får vara ute flera gånger i korta stunder, så orkar man 
bättre.

Vi tittar runt i trädgården och det är blomsterrabatter precis 
överallt! Såhär på våren dominerar lökväxter och primula i ett 
trollbindande färgpotpurri. 

– Jag ska egentligen trappa ner, påstår Gunnel och berättar 
om hur hon genom åren hela tiden har ökat ut genom att dela 
plantor och lökväxter och satt ut i rabatter och land, men att 
det nu är slut med det.  Utökningen alltså!

Vid växthuset finns det bärbuskar, blommor och ett land 
för grönsaksodling. Där har Gunnel satt potatis och jord-
gubbsraderna är prydligt ansade. Förr odlade de här alla sorters 
grönsaker till hushållet. Över den ena rabarberplantan står det 
en upp och nedvänd hink. 

– De sa i ett tv-program att det var ett bra sätt att få igång 
rabarbern på våren, berättar Gunnel och visar sedan hur hon 
precis har klippt ett plommonträd. Flera träd har hon fått hjälp 

med att ta ned eftersom hon eftersträvar en ljus och luftig träd-
gård. Det märks så väl när vi pratar att hon är jätteengagerad 
i sin trädgård även om hon säger att det är ingenting nu. Bus-
karna är ansade, hon samlar regnvatten till bevattning, rensar 
rabatter, klipper gräs, provar olika odlingsknep som fiberväv 
och kaffesump och konstaterar att i rabatten där hon häller ut 
kaffesumpen är det ”klåkt” (bördigt, kraftigt)

Hallonlandet ligger på andra sidan huset. Rad efter rad 
med uppbundna plantor som har stått där sedan 1969! De ger 
fortfarande mängder med goda och saftiga bär. Även krusbärs-
buskarna är av en härdig och fin sort och Gunnel fryser in, 
saftar och syltar på alla sina bär.

Vid väggen till uthuslängan, där det för övrigt förr var inrymt 
ett bageri, står hennes trädgårdsstolar i kvällssolen. Det ser 
riktigt skönt ut att sitta där och titta ut över blomsterprakt 
och trädgårdsflit!

Katarina Jonasson
Text och foto

Vårblommor

Gunnel Andersson 

Långasjö Skytteförenings 
luftgevärsavslutning 

Våra duktiga pristagare söndagen den 22 april på skjutbanan 
i Allgunås. Prisutdelning på föreningsmästerskapet som sköts 
den 1 april och på säsongens veckotävlingar. 

Luftgevärsskyttet börjar igen söndagen den 9 september.

 Långasjö Skf  Paulina Alexandersson 
Foto: Jim Olsson
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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

Carle-Johans bästa tips för 
din trädgård!
För oss som inte föddes med gröna fingrar (och tålamod) 
kan det vara svårt att lyckas med rabatterna och trädgårds-
landen. Man undrar vad man gör för fel, är det jorden? 
För lite gödsel? För mycket vatten? 
Carle-Johan Sandberg i Långasjö Växthus har gett oss 
sina bästa tips hur man lyckas med sin trädgård. 

Bra grund
Det viktigaste när man ska göra något i trädgården – vare sig 
det är att planera en perennrabatt eller gräva ett grönsaksland, 
är grunden. En bra grund från början är ovärderligt – det ska 
vara ogräsfri och bra jord, väldränerat och både sol och skugga. 
Köpt jord är alltid bra eftersom man vet vad man får – och har 
man en bra och kraftig jord som håller fukten behöver man 
inte vattna så ofta. 

Planera noga – och stressa inte!
Ett av de allra vanligaste felen man gör när man påbörjar ett 
projekt i trädgården är att man är otålig och stressar för mycket. 
Man måste ha tålamod och man måste (bör) tänka långsiktigt. 
Ska man plantera en buske kan det vara bra att fundera på vad 
som händer med busken om tio år, hur stor den är då och hur 
den påverkar växterna runt omkring. 

Använd hjälpmedel
Det finns många hjälpmedel att använda när man ska anlägga 
en rabatt eller ett grönsaksland. Om man använder markduk 
eller täckbark minskar man andelen ogräs i sin rabatt. 

Gödsel är också viktigt, och där ska man inte snåla! Ofta köper 
man en säck och tror att det räcker till en stor rabatt, men tänk 
då hur mycket bonden gödslar sina åkrar (och hur bra det fak-
tiskt växer där sen). Var inte för försiktig, utan gödsla ordentligt! 

Kunskap
Allt kräver sin kunskap. Läs på om växterna du tänkt plantera, 
se till att läget och jorden passar för just den växt du valt. Köp 
en trädgårdsbok, där finns många tips att hämta! Är du ändå 
osäker på vad som passar i din rabatt så tveka inte att fråga 
i växthuset (de som jobbar där besitter ju en väldig kunskap 
inom området). 

Var sak har sin tid
Gör allt i rätt ordning. Ska rosorna klippas på våren så se till 
att göra det också! Är det svårt att komma ihåg vad som ska 
göras under vilken period, skriv en att-göra lista för trädgår-
den. Vänta inte ut ogräset (det försvinner ju faktiskt inte av sig 
själv) utan rensa när du ser att det behövs. Jobba med naturen, 
inte emot den! 

Tänk lättskött!
Du ska hinna sköta det du planterar, så om du vet att du inte 
kommer kunna lägga ner mycket tid på dina rabatter – välj 
enkla växter som ”klarar sig själva”. Ett-åriga växter kan 
vara att föredra, eftersom man då kan vara mer impulsiv och 
plantera olika saker olika år. Det är heller inte lika noga med 
ogräset, eftersom det inte tar överhand på samma sätt som i 
en flerårig rabatt. 

Det Carle-Johan tycker är svårast med en trädgård är plantera 
så att trädgården är fin året om. Kanske en utmaning för er 
med lite grönare fingrar än medelsvensson?

Anna Karlsson fd Lindström

Carle-Johan i växthuset                                    Foto Sölve Hjalmarsson
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På tomten finns även trädgårdsland med grönsaker som potatis, 
majs, persilja, lök, morötter m.m. Jordgubbar finns förstås ock-
så, och så svartavinbär, vinterhallon, vindruvor och björnbär. 

 

Jag tackar för en trevlig pratstund i det fina sommarvädret och 
önskar Liisa och Leif, lycka till med trädgården!

Eva Garami

Liisas trädgård 
Jag är på väg att besöka mitt barndomshem i Sibbahult. 
Här bor nu Liisa och Leif  Johansson, de köpte huset 
för ca 6 år sedan och flyttade hit från Stockholm. De har 
skapat ett härligt blomsterparadis på den stora tomten. 

Liisas stora intresse är blommor, trädgård och odling. När 
de bodde i stan hade de en kolonistuga med tillhörande liten 
trädgård, men där fick inte plats mycket. Nu har de desto större 
yta att odla på. Leif  håller precis på att klippa gräset, det tar 
många timmar även om han har åkgräsklippare. Men de trivs 
mycket bra här ute på landet, det är så skönt, lugnt och tyst. 

Liisa har tagit med sig många sorters perenna växter från sitt 
barndomshem i Finland, det är olika sorters liljor, rosor och 
många sorter som hon inte vet namnet på. Det här med träd-
gårdsintresse har gått i arv.

– Min Mormor odlade så mycket fina blommor i sin trädgård, 
och min mamma efter henne, nu odlar jag och min äldsta dotter 
tycker också om att odla, berättar Liisa.  

Hon visar mig runt i trädgården, men eftersom det bara är vår 
än, så är det inte så mycket som har kommit upp. Det är mest 
tulpaner, vårblommor och julrosor som blommar. 

Liisa radar upp en lång lista med växter hon har, det är bl.a: 
Magnolia, änglatrumpeter, julrosor, blåregn, klematis, kapri-
fol, irisar, näsduksträd, orkidé, många olika sorters busk- och 
klängrosor t.ex. nejlikeros, honungsros och vit midsommar-ros. 

Hon är mest stolt över sina fina trädpioner eller buskpioner, 
som de också kallas.

– de har så vackra blommor, förklarar Liisa. 

De har gjort ett långt blomland längs hela stenmuren, ca 80 
m. Här har Liisa planterat massa olika sorters perenner och 
även 30-40 olika dalior i alla tänkbara färger.  Liisa förklarar 
att allt får växa fritt, hon vill att det ska vara naturligt här på 
landet, inte så pedantiskt. Hon tycker om perenner, för de är 
lättodlade och kommer år efter år.

 – Jag köper inte mycket dyra växter, det får bli något extra 
ibland, annars ”lånar” jag sticklingar av grannar och vänner, 
säger Liisa.

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

����������
�����������������

Enkelt
och

bekvämt!
Trädpion

Julros
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Fjärilsskådning med 
Fabian
Det är roligt med hängivna människor som riktigt går in 
för sitt intresse och låter det bli en glädje i livet.
Fabian Idensjö är av en sådan hängiven sort och som 
ägnar sig åt den mer udda sysslan fjärilsskådning och 
fjärilssamlande.
Fjärilsskådning har de senaste åren blivit en riktig mode-
fluga som fler och fler har upptäckt.
 

Här i Långasjö socken finns det i alla fall bara en och det är 
just Fabian. Han började redan 1986 när han gick på högstadiet. 
Då lockade kompisen Anders Brattström med honom ut för 
att håva fjärilar. Det passade Fabian perfekt som alltid gillat 
att vara ute i naturen. 

– Jag blev helt fascinerad och började samla direkt, berättar 
Fabian.

Av Sveriges 1091 storfjärilar (både dag- och nattfjärilar) har 
han ca 800 i sin samling. Dagfjärilarna har han samtliga 111 
inhemska. Det blev han klar med 2007! 

– Det tog några år, konstaterar han, och många resor runt om 
i landet. En triumf  som han minns alldeles särskilt är när han 
tog Nordisk igelkottsspinnare. Den finns bara på ena sidan 
av Lappporten, Abisko och han gick i 17 timmar totalt och 
hittade den!

Man kan dela in fjärilsintresserade i två grupper. Dels de 
som samlar och dels den grupp som blivit stor de senaste 
åren, fjärilsskådarna som oftast både skådar och fotograferar 
och kryssar arter man sett på en lista. Fabbe gör alltihop och 
pratar entusiastiskt om alla fjärilsäventyr som han oftast gör 
tillsammans med Anders Brattström. Tidigare i våras var de i 
Prag på insektsmässa och om någon vecka åker de till Ungern, 
Rumänien och Tjeckien för att skåda fjärilar. Men det blir fort-
farande många resor inom Sverige, ibland följer Fabians son 
Nicolas med som också blivit fjärilsintresserad. Det hjälper inte 
att han har så många arter redan, det finns fler att upptäcka! 

– Ibland har man letat efter en viss art och gjort ett flertal långa 
resor och så kommer man hem och så finns den på tomten, 
berättar Fabian och skrattar. 

– Det finns många fler arter i omgivningen än man tror! Bara 
i Karsamåla har jag tagit 56 dagfjärilsarter.

Fjärilsskådare i hela landet hjälper varandra och skickar sms 
när ovanliga sorter hittats och då är det bara att kasta sig i väg!

Som fjärilssamlare är man mån över att bevara arterna, t 
ex hjälper till att röja upp igenväxande marker där utrotnings-
hotade arter lever och tar aldrig många av sällsynta arter.

Fabian Idensjö

Del av fjärilssamlingen

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 0471-50172 

Vi utför alla sorters 
grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och 
ved. 

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

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78
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Fabian sammanfattar de hotbilder som finns mot fjärilarna:

Bekämpningsmedel i jord-och skogsbruket, igenväxning av 
hagmarker där den specifika fjärilsartens värdväxt trängs un-
dan och biltrafiken. Det sistnämnda gäller särskilt nattfjärilar 
som ofta flyger längs med vägarna. Man kan döda hundratals 
genom att köra ett par mil.

Fabians fjärilssamling är väldigt omfattande och han berät-
tar hur det går till. När fjärilen är fångad sövs den i en glasburk 
som är preparerad med en bomullstuss med eter. Den dör på 
någon sekund. Hemma sätts den upp på en spännbräda där den 
får torka i några veckor innan den införlivas i samlingslådorna. 
Man kan behöva ha ett flertal exemplar av varje art eftersom 
honan och hannen kan se olika ut, liksom olika säsongsdräkter. 

– Ibland hittar man bara puppan till fjärilen som man får ta 
hem och kläcka och ibland tar man hem en hona som får 
lägga ägg som man föder upp. I rent vetenskapligt syfte är det 
viktigt att etikettera fjärilarna i sin samling med uppgifter om 
fångstplats och datum, så är det dokumenterat för framtiden. 
På så sätt går det att följa upp miljöförändringar och arternas 
utbredning mm. När Fabian gick i Långasjö skola upptäckte 
han där en fjärilssamling från 1900-talets början. Den var gjord 
av prästsonen Gustav Haglund och där fanns t.ex. körsbärsfux 
som varit extremt ovanlig här innan.

Silverstreckad pärlemor fjäril

Stor björnspinnare

Hur kommer man då igång med att samla eller skåda fjärilar?

Tycker man det verkar obehagligt att döda fjärilar för att kunna 
samla på dem kan man bara skåda och fotografera. Man ska 
bara tänka på att vara försiktig och inte trampa ner äggsam-
lingar och värdväxter. Annars är fjärilshåven fjärilssamlarens 
bästa vän.

– Det är lättast att hitta fjärilar vid blommande vägkanter, 
buskiga hagmarker, skogsgläntor och lövskogskanter, tipsar 
Fabian. Blommande syrener (särskilt nattfjärilar), kaprifoler 
och kungsmynta drar till sig många fjärilar.

Några vanliga dagfjärilar som är lätta att börja med är:
Nässelfjäril, citronfjäril, påfågelsöga, sorgmantel och vinbärs-
fuks. Samtliga av dessa övervintrar i Sverige och syns tidigt på 
våren. När de här vanliga är kryssade kan man ge sig på att 
leta upp följande fjärilsarter som för 10 år sedan var mycket 
ovanliga i Sverige, men som nu finns i Långasjö socken (en i 
Vissefjärda) och betecknas som ”vanliga”

Fjärilar i Sverige
Här finns totalt 1 091 storfjärilar (både dag- och nattfjärilar)
Av dessa är 111 dagfjärilar och 980 nattfjärilar som finns här året runt
På sommaren tillkommer ”emigrantfjärilar” från andra länder
En del fjärilar har tvåårig utveckling, så man har svårt för att ta alla på 
ett år.
En fjärilshona lägger ca 100-300 ägg 1 gång i livet

Föreningen SydOstEntomologerna
För den som är intresserad av fjärilar och/eller insekter i Småland, 
Öland och Blekinge
Föreningen anordnar olika exkursioner och träffar och har en egen 
medlemstidning

Fjärilslitteratur
Dagfjärilar i sydöstra Sverige (2011) 158: -
– en guide till Blekinge, Småland och Öland
Här finns förutom foton och artbeskrivningar kapitel om hur man 
känner igen en fjäril, levnadssätt, hur man föder upp dem, fjärilsskåd-
ning mm
Finns på www.naturbokhandeln.se 

Sveriges fjärilar (2011) 850: -
– en fälthandbok över Sveriges samtliga dag- och nattfjärilar
(Fjärilsfantasternas ”bibel”)
3 200 bilder på alla storfjärilar funna i Sverige

Utrustning för fjärilsskådning
En fjärilshåv. Finns för ca 300-500:-, t.ex på Ölands fjärilsmuseum i 
Halltorp.
En fjärilsbok för artbestämning
Glasburk med lock om den ska tas med och artbestämmas senare.
För fjärilsskådning av nattfjärilar behövs en UV-lampa som riktas mot 
ett vitt upphängt lakan. Detta kan dra till sig hundratals på en kväll! 
Även tygtrasor dränkta i jäst saft eller vin går utmärkt

Kartfjäril En mindre fjäril som är kvävegynnad. Flyger i 
skogskanter och gillar nässlor

Sälgskimmerfjäril En mycket stor fjäril som invandrat från 
Danmark

Videfuks Upptäcktes för ca 5 år sedan i Hyltan, Vissefjärda 
som sedan dess blivit en känd fjärilslokal som drar både samlare 
och skådare/fotografer

Körsbärsfuks Väldigt ovanlig i övriga Sverige, men finns i 
sydöstra regionen, bl. a i Långasjö

Katarina Jonasson
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2011

Vår trädgård berörde våra 
sinnen     
Berberis, oxel och buskage av häggmispel och kornell 
ramar in vår tomt.  

När vårsolen tittar fram efter en dryg vinter känns det roligt 
att ta fram räfsa och kratta igen för att vårstäda i trädgården. 
Varje dag händer något nytt. Snödroppar och krokus blommar 
och snart lyser rabatten också av tulpaner och påskliljor. Träd 
och buskar knoppas och plötsligt är det lummigt och grönt. 
Vid midsommar är vår trädgård i full blom. 

Infarten till vår trädgård kantas effektfullt av mörkbladig dia-
bolo, vit plymspirea, daggkåpa, kärleksört, rosenflocka och 
fortsätter med andra fleråriga växter. Här finns röd och gul 
rudbeckia, studentnejlika, vit flox, salvia, och blå riddarsporre. 
Rabatten avslutas vid entrén till altanen med en klätterros som 
sprider honungsdoft och humlesurr när den blommar.

 I gräsmattan växer paradisbuskar, en stor gammal doftschers-
min och en rabatt med liljor i flera färger. De kommer tillbaka 
år från år, men behöver passas så de inte blir förstörda av de 
röda baggarna som verka trivas bland liljorna.  Det är mycket i 
trädgården som kräver tillsyn så inte ogräset frodas eller larver, 
löss och mjöldagg förstör blomningen. 

Ett par gånger om året är trädgårdsarbetet extra jobbigt. Då 
brukar barn och barnbarn komma hem och hjälpa till. Det 
är när häckarna ska klippas och vid lövräfsningen på hösten. 
Det blir mycket löv från ekarna i allén som hamnar hos oss. 

Utefter gången som leder in till trappan växer bambu, ormhas-
sel, lavendel och en åldersstigen syrenhortensia. När den blom-
mar går sommaren mot höst och det känns alltid lite vemodigt. 

Vid husväggen har vi ett stort land med rosorna europeana, 
som min man vårdat omsorgsfullt, liksom allt annat som växer 
i vår trädgård. År efter år kommer nya skott och vid midsom-
mar brukar den första rosen vara utslagen. Den rosen klippte 
min man alltid av varje år och gav till mej som ett kärleksbevis. 
Snart blommade alla rosorna rikligt och spred en underbar doft 
som blandades med dofterna av lavendel och doftschersmin.

I örtagården växer timjan, dragon, citronmeliss och mynta, 
gräslök och persilja som sätter smak på mat och dryck. An-
nat smakrikt i vår trädgård är gula hallon, rabarber, körsbären 
från vårt enda fruktträd och blåbären från våra amerikanska 
blåbärsbuskar. Bären blir stora som vindruvor! 

På en öppen plats i trädgården har vi en berså. Här kan vi 
koppla av i solstolarna och lyssna på vattnet som porlar från 
vår fontän eller titta på fåglarna som flyger ut och in i holken 
och matar sina ungar. Är det fikadags sitter småfåglarna på 
behörigt avstånd och väntar på smulorna.

Infarten till trädgården

Röd solhatt

Plymspirea

Europeana
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Den ständigt återkommande gräsklippningen och vården av ra-
batter och grusgångar blev vår Work Out hemma i trädgården. 

Ofta brukade vi sitta på vår trappa om sommarkvällarna med 
nån stärkande dryck och njuta av fågelkvitter och dofterna i 
vår trädgård. Livet kändes gott att leva.

Det blev vår sista sommar tillsammans. Min man gick bort när 
syrenhortensian blommade och mitt hjärta frös till is.

2012
En ny sommar kommer. Inget ändrar naturens gång. Snart 
blommar rosorna igen. Då blir den första rosenknoppen inte 
min – den ger jag till den jag hade så kär....Så svårt det var att 
mista min älskade vän.  

Text och foto: Berit Johansson
Liljor

Berit och Ivar

Vår i trädgården
“Fruktträdens grenar är glesa, förskönande flor, upp-
hängda för vårens ansikte, och de bristfärdiga knopparna 
de klädsamma muscherna i floret. Eller de är snöflingor, 
som dalat ned så stilla, att alla fastnat just precis på yt-
tersta spetsen av varje grens allra minsta kvist....”

”Konstnärens moder har besök”, originalillustration till ”Män-
niskan och klockorna”, akvarell från 1939 av konstnären och 
författaren Elisabeth Bergstrand-Poulsen. 

Elisabeth själv tyckte mycket om bilden, som hon kallade för 
”en pärla”. Och visst är det en sällsynt stämning som den åter-
ger. Den där första vårglädjen och förväntan, som ligger i de 
milt grön-gula färgnyanserna. Kvinnorna är ännu svepta i sina 
ullschalar och schalett, men drivbänken är redan igång. Vägarna 
förgrenar sig som ådror och betonar växandet, fruktträdens 
blomning ser ut som den sista snön som kan överraska vårens 
första knoppar. Bilden är en hyllning till moderns kärlek till 
naturen, fram för allt blommornas prakt, som hon framodlade 
i sin trädgård. Men den berättar också om glädjen att ge: små 
plantor som skall växa sig stora hos dem som tycker om dem 
och sköter dem. 

Om man ser länge på bilden, så kan man få en känsla av att 
det också handlar om tre personer som möts här: Den unga 
flickan, den moderliga, sittande gestalten och cypressen, som 
står smal och rak som en mörk skugga av den gamla kvinnan. 

Tre livsåldrar som liksom naturens rörelse från vår till höst är 
en bild för livets helhet. Troligen har konstnären inte ”tänkt” 
så, troligen skulle cypressen bara vara med för att den ”var 
där”, men bildskapandets egen dynamik formar – liksom det 
händer ibland i drömmar – djupt symboliska konstellationer. 
Denna illustration är en bild som slår an många strängar hos 
betraktaren. 

Text: Melsene Laux

Ur “Människan och klockorna, 1939” av Elisabeth Bergstrand-Poulsen
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Torpväxter – Mormorsväxter

Vanligaste arten av torpväxter är apel, tätt följd av syrén, 
dessutom kan nämnas körsbär, plommon och krusbär och 
bland prydnadsväxterna är det vintergröna, kaukasiskt fetblad, 
pärlhyacint och påsklilja som är de vanligaste.

AnnaLena Grentzelius

Föränderlig trädgård i 
villakvarter
Ska man leta efter Sylvette och Roland, så ska man leta ute i 
trädgården. I alla fall den här årstiden. Möjligtvis att de är på 
en utav sina inköpsrundor på någon plantskola.

Deras trädgård vittnar om glädje, engagemang och lust att 
ständigt planera nya projekt.

Sylvette är trädgårdsmästardotter från Klippan som 
tillbringade sin barndom både på trädgårdsmästeriet och 
kringflyttande på slott och herresäten i södra Sverige där hen-
nes pappa jobbade som trädgårdsmästare. Trots att hon och 
hennes syskon inte fick hjälpa till så mycket i trädgårdsarbetet 
väcktes ett intresse för trädgård och odling som har varat hela 
livet. Roland började odla redan som barn då han drillades i 
trädgårdsodling av Arnold Alfredsson. – Det drevs som ett 
4H-gårdsprojekt där vi fick odlingsanvisningar och sedan fick 
vi odla hemma, berättar Roland som är Långasjö-pojk.

De byggde hus i Långasjö för 40 år sedan och började då 
anlägga sin trädgård. Idag är trädgården fylld av olika träd-
gårdsplanteringar och arrangemang och det är en trädgård i 
ständig förändring, ett ständigt pågående projekt.

När de berättar om sin trädgård förstår man att den alltid kan bli 

lite bättre, den växten kanske ska flyttas dit istället, där kanske 
det passar att göra så istället… De provar och ändrar hela tiden  
– Min granne sa till mig att det var bättre att jag planterade 
växterna i en skottkärra och körde runt dem! skrattar Sylvette.

I trädgården finns bland annat damm med fontän, humleportal, 
klematisportal, stenpartier, blomrabatter, en båtför byggd som 
ett skydd för några växter, solursrabatt med mera.

Roland och Sylvette visar runt i trädgården och berättar om 
alla växter och blommor. De kan mycket om växter och tycker 
verkligen att det är jättejättekul!

Inspiration får de från trädgårdstidningar, tv-program och 
andra trädgårdar och anläggningar.

Backsippa och mandelblom Kejsarkrona

Trädgårdsviva



Träskoposten nr 2  2012 19

Att stamma upp växter har blivit nästan en hobby för Syl-
vette. – Det är så fint! Hon prövar att stamma det mesta. Det 
senaste projektet är att stamma upp en tallplanta och en lärk-
planta. Att göra olika stensättningar är också en favorit med 
flera exempel i trädgården.

Till sommaren när allting blommar är altanen ett blomsterhav 
och en skuggig plats att dra sig tillbaka på.

Men detta räcker inte. I ett hörn av trädgården står ett min-
dre växthus där det växer jordgubbar, kryddväxter, gurkor, 
blommor och vindruvor. – Sedan funderar jag på att sätta en 
vinranka till utanför altanen och sedan såga upp ett hål så att 
den kan klättra in på altanen, säger Sylvette. Utanför växthuset 
odlas det grönsaker. Potatis i pallkrage och olika grönsaker. 
Vinbärsbuskarna och hallonen ger goda skördar varje år och 
i komposten tas trädgårdsavfallet omhand.

Men det är inte bara i trädgården hemmavid som de odlar 
sitt intresse. I tio år drev familjen Iris Blomsterhandel i Emma-
boda, vilket var en mycket rolig tid intygar de båda. Döttrarna 
Lena och Christel jobbade där ihop med Sylvette och Roland 
körde runt på helgerna och köpte växter och plantor till affären. 
Och ibland hjälper de Sylvettes bror som driver tulpanodling 
och plantskola i Lenhovda.

De lägger ner både själ och hjärta och förmodligen all sin tid 
på trädgårdsintresset, men tycker man det är roligt så hinner 
man avslutar de innan de försvinner till trädgården igen för 
att ansa och klippa.

Text Katarina Jonasson
Foto Jan-Erik Fransson

Roland och Sylvette Axelsson
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Elsies trädgård
När Elsie Fransson var 15 år vann hon första pris i en 
blomstertävling i Bygdegården. Traktens ”Unga Od-
lare” hade anordnat en tävling där det gällde att göra det 
vackraste blomsterarrangemanget. Elsie tog sin mors 
stora vita kruka med blått mönster, gick ut i trädgården, 
plockade blåklint och sommarslöja och fulländade kom-
positionen med några rågax från fars åker. Och vann! 
Denna goda blick för komposition och arrangemang har 
sedan följt henne genom livet. 

När Elsie och Sven byggde sin villa på föräldragården anlade 
de samtidigt en trädgård med mycket utrymme för blommor, 
fruktträd, grönsaker och buskar. Sven var en stor trädgårdsen-
tusiast och lade ner mycket tid och arbete på trädgården. Nu 
är Elsie ensam sedan fyra år tillbaka. Hon har minskat ner på 
särskilt grönsaksodlandet, men pysslar alltjämt om alla peren-
ner, buskar och fruktträd, så att allt växer och trivs. Sönerna 
hjälper till med de tyngre sysslorna. 

– Det är så fint att man kan gå ut i trädgården och plocka 
blommor och sätta på sin mans grav, säger Elsie. Det är 
också roligt att kunna dela med sig och smycka lokalerna vid 
olika samlingar t ex i sockenstugan och kyrkan. Så länge jag 
arbetade inom åldringsvården satte jag ofta levande blommor 
i våra gemensamma utrymmen. Det gav en hemtrevlig och 
ombonad miljö. 

– Oj! Vilka fina bilder! Inte visste jag att det var så fint i min 
trädgård!

Text Annika Hjalmarsson
Foto Jan-Erik Fransson

I rabatten: vinbär, riddarsporre. randgräs, stor prästkrage, hög rud-
beckia, rosa och vit astilbe
I bakgrunden till vänster formklippt avenbok och till höger en gammal 
rosbuske från Svens föräldrahem

Vid altanen: vinstock, stockrosor, odlade från 
frösådd

Vid väggen: vit juckapalm och madonnaliljor. Palmen 
fick Sven från Åhus. Den brukar knappast trivas i vår 
växtzon, men här förökar den sig!

I förgrunden en blommande hydrangia, i rabatten: stjärnflocka (mor-
morsbrosch), prästkrage, rudbeckia, stormhatt ännu inte i blom
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– Du ligger i landen jämt, säger grannen. 
Ja, Britt Rudolfsson lägger mycket tid på 
sin trädgård. 

– Men det är ett roligt arbete, bedyrar hon. Bara 
man rensar tidigt på våren, så är det lätt att hålla 
efter sedan. Kirskål släpper jag inte innanför 
tomtgränsen! Om någon sticker upp näsan 
gräver jag genast upp den. Mördarsniglarna 
måste man också hålla efter. Britt plockar både 
morgon och kväll. Vad hon sedan gör med dem 
vill hon helst inte berätta. 

Trädgården är en trivsam blandning av naturtomt och odlings-
bäddar. Färgstarka perenner blandas med försynta kryddväxter. 
Växthuset på 7,5 m² är innehållsrikt. Där samsas druvor och 
persikor med tomat, gurka och jordgubbar. 

– Trädgården betyder mycket för mig. Sitta stilla och njuta av 
den blir inte av – det har man inte ro till. Alltid ser man något 
som behöver göras. Trädgården ger mig utmaningar. Antingen 
tar man itu med saker eller får man lägga av!

Text Annika Hjalmarsson
Foto Jan-Erik Fransson

Rabatt med bl. a buxbom, höstöga, lavendel och rosor tillsammans 
med en glad groda och en julgruppscypress

Den här stenbumlingen låg ”under huset”. I stället för att köra ut den 
i skogen, lades den på en annan jordfast sten och blev utgångspunkten 
för ett stenparti. På ovansidan penningblad, runt stenen bl. a hostor, 
hasselört, lungört, daggkåpa, stjärnflocka, åbrodd, lavendel, astilbe

Framför växthuset: barnkammaren med plantor som ska ut i trädgår-
den: bl. a gräslök riddarsporre, penningblad, iris. Stockrosor inramar 
växthusets entré. Därinne samsas persika, vindruvor, tomat, gurka, 
jordgubbar

Gårdsbrunn för bevattning i trädgården. Malte 
Rudolfsson byggde brunnskaret. På taket: taklök. I 
bakgrunden praktlysing, som har fått ett eget område 
av trädgården

Britts trädgård
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Eivors trädgård
I mars, år 2000 flyttade Eivor och Matti in på Kyrkvägen 
46. Därmed blev de också ägare till en jättestor tomt, 
ja, egentligen två tomter med en stor garageuppfart 
för lastbilar och bitvis berg i dagen. Här huserade Åke 
Anderssons Lastbilsåkeri under många år på 1900-talet. 

Med energi och fantasi har de båda anlagt en trivsam trädgård 
med stora klippta gräsytor, prydnadsbuskar, en vacker vildäng 
med björkar och ekar, rabatter och odlingar. 

– Det är så rofyllt att gå omkring i sin trädgård, säger Eivor. 
Eller att sitta i syrenbersån om sommaren. Eivor har alltid 
haft ett stort intresse för blommor, ett arv från mor Signe i 
Strängsmåla. Efter några år på plats hade Eivor och Matti anlagt 
flera stora rabatter med färggranna allmogeperenner, de flesta 
plantorna är gåvor från vänner och bekanta. Varje växt har sin 
historia: Den har vi fått från Ingegärd, den från Elsa, de här 
från Elvira, den från Mona, den där är från Strängsmåla, den 
hade vi med från Skallebo. 

En lång rabatt på husets fram-
sida med bl. a två sorters funkia 
och andra gamla kulturväxter 
som alunrot, praktnäva, löjt-
nantshjärta, daglilja, praktbe-
tonia, allium, riddarsporre, iris, 
dahlia och nattljus

Eivor visar gurkörten, som stortrivs och drar till sig humlor och fjärilar

En yppig hörna av tomten: rödbok, näva, krysantemum, 
fänrikshjärtan, rosenflockel, vinbär, höstflox, rabarber, gurkört 
– potatisen tog vildsvinen!

Annika Hjalmarsson
Text och foto
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Runes trädgård
Rune Johansson i Strängsmåla har en stor och omväx-
lande trädgård. Den har han utvecklat under många år 
– drygt 40, närmare bestämt. 

– Det var Ingegärd som var mest intresserad av trädgården, sä-
ger Rune. Men jag rycktes med och nu är det mitt stora intresse. 

Det var ett hårt slag, när Ingegärd gick bort 2003, men livet 
måste gå vidare. Jag tycker om att ha ordning och reda omkring 
mig, så även i trädgården. 

Våren har sina speciella sysslor, som att klippa rosorna, moss-
riva och räfsa gräsmattorna. På hösten ska alla dahliarötter 
upp för vinterförvaring. Hela växtsäsongen får man hålla 
efter ogräs, plocka sniglar och bekämpa bladlöss på rosorna. 
Vildsvinen hålls ute med elstängsel. 

Och trädgården är inte bara arbete, man får gå och njuta också. 
Trädgården är en bra avkoppling och ger mycket tillbaka för 
det arbete man lägger ner. 

Rabatt med näva, dagöga, 
bonica-rosor, daglilja. I bak-
grunden: cotoneaster-häck

Stjärnflocka 
Bilden till vänster, Rune vid sin stora jasminbuske

Rosenmalva

Annika Hjalmarsson
Text och foto



Träskoposten nr 2  201224

Garvaregårdens trädgård
Asfalterad gång, igenvuxen och oframkomlig mark, sly, 
kirskål och nässlor skog har förvandlats till en damm, 
grusgångar, stentrappor och prunkande trädgårdsland. 
Garvaregårdens trädgård har vuxit fram under en tio-års 
period, men än är den inte färdig! Åtminstone inte om 
du frågar Britta…

När Jan-Erik och Britta Fransson köpte huset på Kyrkvägen 
för elva år sen, var det inte mycket till trädgård. Det fanns en 
gräsmatta runt huset, resten var ängsmark. Den fina stenlagda 
gången var på den tiden asfalterad hela vägen till ladugården 
där det var garage.  

När de inspekterade det igenvuxna området bakom garveriet 
och ladugården såg de vattenblänk mellan stenarna. Tanken på 
en damm väcktes och planeringen tog fart. Första vintern röjde 
de bort en massa sly och halvruttna träd. Det blev en präktig 
brasa mitt i vintern. Grävmaskinen kunde nu ta sig fram och 
första delen av dammen grävdes. 

Sedan har dammen grävts ut ytterligare en gång och det är 
inte omöjligt att den görs ännu större någon gång i framtiden. 

I samband med grävning av dammen gjordes det också 
grävningar där man dränerade marken framför garveriet och 
ladugården. Detta är det enda som paret inte gjort på egen 
hand, allt annat jobb med plantering, stenläggning och iord-
ningställandet av de sexkantiga byttorna som fungerar som 
blom- och grönsaksland har de gjort själva!

Sedan har det bara fyllts på – en liten bit i taget. Grönsakslan-
den som påbörjades 2003 har sakta fått växa fram – på vintern 
har de planerat och funderat hur det ska bli, på våren ska det 
sås och på hösten är det dags för skörd och lön för mödan. 

Ingenting i trädgården har gjorts utan planering – det finns 
en tanke bakom stensättningen och planteringen. Runt om en 
av de stora byttorna finns till exempel massor med smultron-
plantor, i barnhöjd för att små fingrar lätt ska få tag i de goda 
bären. Just byttorna gillar Jan-Erik väldigt mycket – dammen 
likaså, medan Britta gillar grusgångarna och stenmurarna som 
löper längs med trädgården. 

Backtimjan och kuddfloxBergenia och kärleksört

Iris, funkia, ormbunkar, vallmo och lupiner

Iris, funkia, ormbunkar, vallmo och lupiner
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Det mesta av arbetet har flutit på bra utan några större missö-
den, även om saker ibland tagit längre tid än vad de först trott. 

Och fler planer för trädgården finns, för färdiga med den är de 
inte, i alla fall inte enligt Britta! Hon drömmer om ett växthus, 
körsbärsträd som blommar så vackert på våren, silverpäron, 
ja listan kan göras lång! En annan dröm är att i samband med 
galleriet kunna ha ett litet café där gästerna kan köpa något 
gott som de kan avnjuta någonstans i den stora trädgården. 

Eftersom just trädgårdsarbete verkar vara parets melodi blir 
jag inte särskilt förvånad om Britta en dag får lägga till det hon 
drömmer om i deras redan underbara oas! 

Text Anna Karlsson fd Lindström
Foto Jan-Erik Fransson

Näckrosor i dammen

HagtornRosensskära, malva och smultron

Trädgårdssnäcka
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Fiskdamm i Fiskestad
Vi har alltid tyckt att det är så vackert och stämningsfullt 
med vatten i trädgården och ville ha det vi också.
Vi hade för flera år sedan planerat att anlägga en damm 
i vår trädgård i Sibbahult. Vi anlitade Strands Maskiner 
till att gräva ett hål på tomten och vi köpte in dammväv, 
gummimatta, reningsverk och pump m.m. Sen blev det 
inte mer gjort, jobb kom emellan och vi hann aldrig ta tag 
i saken. Under många år väntade allt bara där.

Men våren 2011 satte vi igång, vi arbetade många timmar hela 
våren, med att gräva jämna ut, lägga i sand, väv och gummi-
mattan. Sedan började vi fylla på med vatten från en källa i 
närheten av tomten. 

Nu blev det roligare och roligare. Dammen tog form och vi 
kunde börja dekorera med stenar och växter. Vi köpte några 
olika vattenväxter och växter att plantera vid dammen.

Vi ville också ha en porlande liten ”bäck”, så vi grävde en ränna 
uppifrån en liten höjd på tomten och ner till dammen. Uppe 
placerade vi reningsverket och gjorde en pytteliten damm, 
dit pumpas vattnet från dammen, renas och sedan rinner det 
tillbaka igen.

 

 

 

När allt var klart så saknades bara lite invånare i dammen, så 
vi bestämde oss för att köpa fiskar och släppa i. Vi åkte till 
Agebo gård och köpte 7 st guldfiskar/koikarpar som vi tog med 
hem och de trivdes bra med detsamma. Efter någon månad 
så förökade de sig och vi fick massor av småfiskar i dammen.

Efter vintern, när isen smälte, var vi nyfikna på om fiskarna 
klarat sig och det hade de flesta. En stor fisk var livlös och 
några små, men de andra är pigga och simmar omkring igen.

Det är mycket jobb att anlägga en damm, men väldigt roligt. 
Det tar tid att få allt som man vill ha det och det tar tid för 
alla växter att utvecklas. Dessa foton var tagna förra somma-
ren och vi hoppas det blir ännu grönare och lummigare runt 
dammen i år.

Vi gjorde också i ordning sittplatser vid dammen och det är 
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så underbart att sitta där och höra vattnet porla och titta på 
de färgglada fiskarna. 

Det är underbar avkoppling att dricka en kopp kaffe vid dam-
men, sitta och njuta, och ta det lugnt efter dagens arbete. 

Text och foto: Eva Garami
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”In vino veritas - 
I vinet sanningen”

Jag växte upp i ett annat land med en far som än idag 
brinner för sina vinstockar. Och eftersom ”äpplet inte 
ramlar långt från trädet” så får jag väl erkänna att denna 
underbara växt ligger även mig varmt om hjärtat 

Vindruvor lämpar sig tyvärr inte så bra här på våra breddgrader, 
men det går faktiskt att hitta sorter som är tillräckligt härdiga. 
För att de ska bära frukt kräver de lite omsorg. Vissa påstår att 
de ska planteras i växthus, men det tycker inte jag. De klarar sig 
fint på fri jord i skyddat läge vid en södervägg t.ex. 

Vi skaffade våra första vinstockar för c:a 6 år sedan. En vit och 
en blå (s.k. baltiska staketdruvor) De bär frukt nu, vilka är fina 
och goda. Sedan dess har jag skaffat nya sorter från Ungern. 
Det tar några år innan de är så starka att vi får skörd men det 
är värt att vänta på. Sist jag var och hälsade på mina föräldrar 
så tog jag med ytterligare tre sorter, de försöker jag rota nu. 

Drömmen är naturligtvis att ha en stor odling, men det förblir 

nog bara en dröm. Och goda råd är aldrig längre bort än att 
lyfta telefonen och prata med pappa. 

Och det kommer jag aldrig att glömma, när jag stolt berättade 
för pappa att vi skördade för första gången. (Skörden bestod 
av c:a sex klasar modell mindre så att säga) Han sa: ”Min son 
av de sex klasarna kan du göra 200 l vin”

Anm. Jo, det går att få 200 l vin av sex små klasar – om man 
tillsätter tillräckligt mycket socker, vatten, jäst.......men hur blir 
resultatet? (Ungerskt skämt.)

Text: Andreas Garami  
Foto: Eva Garami

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.

Vindruvor frodas vid Fiskestads södervägg
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Tomater och blommor i

Sigfrids trädgårdsmästeri
Många är de Långasjöbor som köpt tomater och blommor 
av Sigfrid Elofsson. Han startade sitt trädgårdsmästeri i 
början av 1930-talet efter att ha utbildat sig  i Karlskrona. 
De tomatsorterna som fanns då finns inte längre, förmod-
ligen var de för ömtåliga. 
Någon har berättat att hon alltid hade ett saltkar med sig 
när hon handlade för hon fick alltid några extra som hade 
spruckit och som då var extra goda att äta på vägen hem. 

Krusade kräppapper
Någon annan har talat om hur fascinerande det var att se 
hur Sigfrid krusade det kräppapper som sedan skulle lindas 
runt blomkrukan. Den tidens tekniska apparater var inte så 
komplicerade som ni ser på bilden, men mycket funktionella 
och de drevs dessutom med handkraft, mera miljövänligt kan 
det väl inte bli. 

Brudkrona av hyacintblommor
Sigfrid sådde mycket egna blommor och drev upp egna to-
matplantor men köpte även blommor och krukväxter som då 
kom med bussen. Tankar om blommor fanns nog hos Sigfrid 
hela tiden, han gjorde en brudkrona av hyacintblommor till sin 
brud Svea när de gifte sig, detta är väl romantik?  

Lantbrevbärare
Sigfrid var inte bara trädgårdsmästare, han var även lantbrev-
bärare, två yrken som hade den högsta arbetsbelastningen 
vid samma tid, julen. Alla julkort skulle ju delas ut och alla 

julblommor skulle levereras. Då fick barnen hjälpa till och köra 
ut julblommorna. Detta gjorde de ju med glädje för ingen fick 
ju ”gå ut med julen” så man var alltid väldigt välkommen och 
blev bjuden på mycket gott.

Det var på den tiden inte aktuellt med bil, lantbrevbärarna 
cyklade. Även när stora kranskartonger skulle transporteras till 
kyrkan vid begravningar, var det cykel som gällde.

Tulpaner – från Amsterdam?
Sigfrid hade tre växthus som värmdes upp med sågspån. Det 
fanns också utrymme för kransbindning och plantering. Ef-
tersom trädgårdsodling var Sigfrids stora intresse fortsatte han 
att odla tomater och blommor så länge han levde, men de sista 
åren endast för eget bruk. De enda blommor vi lyckats bevara 
från Sigfrids tid är dessa tulpaner som är så stora och underbart 
vackra. Kanske är de från en Hollandsresa som Sigfrid gjorde. 

Traditionen förs vidare 
Idag finns två av växthusen kvar men vi - Ingemar och Barbro 
- som nu bor på Rydingsholm, odlar tomater och gurka endast 
för eget bruk. Ingemar fick ett persikoträd i födelsedagspresent 
och detta ha glatt oss med massor av persikor varje år sedan 
dess, enda nackdelen är att nästan alla persikorna mognar på 
en gång, men de är jättegoda! Ett aprikosträd har vi också fått 
i födelsedagspresent och även detta har burit jättegod frukt. 
Senaste tillskottet fick vi denna vår, det var ett fikonträd. Det 
ser inte mycket ut för världen nu men vi hoppas på samma 
tur med detta som med de andra presenterna. Att plocka egna 
odlade potatis, plocka egna hallon och jordgubbar är också 
något vi kan glädja oss åt förutom persikorna och aprikoserna. 
Finns det något godare?

Barbro Krona och Ingemar Elofsson

Sigfrid Elofsson i sitt första växthus

Sigfrids krusapparat

Tulpaner – från Amsterdam?  

                          Jakt- och

Långasjö – 6 oktober 2012
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Nyodling i Plaggebo
En enveten man och stenar och en igenväxt hage. Så 
har det alltid varit i Småland och så var det hos familjen 
Ottosson i Plaggebo när ett nytänt intresse för odling 
väcktes hos Magnus.
Nu spirar grönsaker där det en gång betade djur och fa-
miljens inglasade veranda kan inte längre användas som 
sittplats utan där klänger gurkor, meloner och tomater 
runt i något som liknar en djungel.

Det var för fem år sedan som Magnus son Zacke började 
peta ned kärnor från paprikor i krukor och paprikorna växte 
så vackert i fönstren och blev tre år gamla. Odlingsintresset 
var väckt och några somrar senare mjukstartade Magnus med 
att odla sallad, gräslök, rädisor, vitlök och rabarber i en trälåda 
nere i hagen. Upptäckten av att hemmaodlade grönsaker var 
väldigt gott gjorde att han satsade lite mer på odlingen till 
sommaren därpå och odlade förutom det ovan nämnda även 
sockerärtor, dill, persilja i tre pall-lådor. I trädgården stod det 
även ett igenväxt snår med trädgårdshallon som rensades fram. 
Sedan var det kört. Planer för större odlingar på friland och 
växthus ingick i planerna för den tredje odlings-sommaren.

– Ett växthus sattes upp, men tyvärr blåste det iväg och gick 
sönder, berättar Magnus när vi står i nyodlingen. Nu är grön-
saksodlingen utökad med majs, vitkål, purjolök, lök, morötter, 
sparris, squash, broccoli, potatis, tomater och jordgubbar. Mag-
nus fru Agneta har mutat in ett hörn med kryddväxter och har 

redan provat att göra te på myntabladen. Grönsakerna växer 
bland annat i pallkragslådor, på friland och några i en sandbädd 
täckt med gräsklipp. Där växer Isbergsalladen som bara den! 

Grönsaksplantorna förgros inne och planteras ut, gödselvattnas 
för att få igång jorden och täcks slutligen med färskt gräsklipp.

– Fördelen med att odla egna grönsaker är att hemodlat 
smakar mycket bättre, det går inte att jämföra med köpta! 
utbrister Magnus. Det är enligt honom rena lyxen att gå och 
plocka sallad direkt i landet, färskare kan det inte bli. Sedan 
sticker han inte under stol med att han gillar att gå och strosa 
bland grönsakerna, att det är spännande att se vad som har hänt 
sedan sist och äta lite. Man kan konstatera att han har bra koll 
på sina grönsaker, de är noga övervakade. Trots detta finns det 
ju alltid något smolk i bägaren. Alla vill inte grönsakerna väl, 
utan larver, tvestjärtar och rådjur vill också smaka.

Inne på altanen växer det gurkor, jalapeño, chili, paprika och 
melon i en mängd spannar. Hela taket är täckt att slingrande 
växter som är uppbundna i snören. Magnus berättar entusi-
astiskt om grönsakerna och Agneta har snabbt anammat det 
vackra och goda med egna grönsaker och de skördar, lagar till 
och lägger in på löpande band.

Planer för utveckling av odlingen finns i tankarna hela tiden 
och barnen kallar honom för nörd. – Nästa år blir det växthus, 
säger den entusiastiske odlaren.

Katarina Jonasson
Text och foto

Magnus Ottosson mitt i odlingen

Inne på altanen
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Täckodling i Karsamåla
I ett soligt hörn på en åker i Karsamåla odlas det grön-
saker sedan 20 år tillbaka. 
Det är en riktig familjeodling som gör att vi är självförsör-
jande på en hel del olika grönsaker, alltifrån vitlök och lök 
till broccoli och grönkål. Och kanske några grönsaker till.

Staffan hade både ett starkt odlingsintresse och kunde 
mycket om grönsaksodling redan när vi flyttade hit. Och många 
idéer. Han hade lärt sig om täckodling och ville praktisera 
sina kunskaper. Första sommaren här gjordes en provodling 
av potatis där hål grävdes i grässvålen i vårt utvalda hörn av 
åkern, potatis stoppades ner och sedan täcktes grässvålen 
runt om med ett tjockt lager gräsklipp. Sedan var det klart att 
invänta skördetider. 

Vår granne Ejnar kom upp och tittade på potatisodlingen och 
kunde verkligen inte tro på att man kunde odla potatis på det 
sättet! Jag vill minnas att det blev potatisar, men de var fulla 
av knäpparlarver, men ett försök var det i alla fall!

Nästa sommar tog vi nya tag och grävde upp ett flertal 
odlingssängar där grönsakerna såddes och täcktes med färskt 
gräsklipp när det blivit små plantor.

– Täckodling har flera fördelar, berättar Staffan. Det göder 
plantan och jorden, gör så att fuktigheten hålls kvar i jorden 
och hindrar fröogräs från att etablera sig. Under en säsong 
läggs flera lager på efterhand som det torkar ihop. 

Och efter alla år med täckodling kan vi konstatera att grönsa-
kerna blir frodiga och fina och alldeles naturligt odlade utan 
kemikalier och konstgödsel.

Skadedjuren får man se upp med och hindra i tid. De kära 
mördarsniglarna dök upp för ca 6-7 år sedan och hittade rätt 
så omedelbart till vår odling där de spred ut sig. Det blev till att 
plocka sniglar kväll efter kväll, alldeles tröstlöst till en början, 
men förra året märktes en minskning. Även tvestjärtar och 
fjärilar som lägger sina ägg på kålväxterna är ett problem, men 
dessa får också plockas bort för hand. Har man tur kan man få 
se Staffan springa runt med ett badmintonracket på odlingen 
och slå ihjäl kålfjärilar!

Under ett antal år hade vi växthus på odlingen där gurkor, 
tomater, paprika, vaxbönor, squash, melon och kryddväxter 
frodades. Växthuset som var en tunnelmodell av plast blåste 
sönder under Gudrun-stormen och har ej återuppförts.

Ja, vad odlas det då på denna odling? Genom åren har många 
olika grönsaker testodlats, några har man fastnat för och andra 
kanske var roliga att odla, men inte att äta. Det här är ungefär 
vad vi nu odlar under en säsong: flera sorters potatis, kålröt-
ter, palsternackor, rödbetor, morötter, gul morot, svartrot, 
jordärtskocka, majrova, svedjerova, gullök, rödlök, vitlök, 
schalottenlök, purjolök, gräslök, salladslök, rädisor, vitkål, 
rödkål, broccoli, blomkål, brysselkål, grönkål, salladskål, fänkål, 
rotselleri, blekselleri, majs, sparris, dill, persilja, bondbönor, 
vaxbönor, brytbönor, sockerärtor, märgärtor, sallat i flera olika 
varianter och mangold. Det låter mycket, men känns inte så 
farligt när man står mitt uppe i det! 

Hela odlingen är instängslad med viltstängsel och i en av-
delning där innanför finns en radda med svarta vinbärsbuskar, 
havtornsbuskar, rabarber och jordgubbar. Det allra senaste är 
en ”bärruta” med trädgårdsblåbär, gula smultron och åkerbär. 
En större jordgubbsodling finns strax utanför stängslet samt 
några röda vinbärsbuskar och trädgårdsbjörnbär.

Och blommor! Blommor är viktigt för att det ska vara levande 
och vackert, så det petar vi ned lite överallt Vår åkerhörna med 
odlingar är ett ställe där vi tillbringar mycket arbetstid, men 
ett trivsamt ställe där man gärna är. Ibland sitter vi där och 
grillar, fikar med grannar eller bara går till för att titta på allt 
som växer och blommar.

Katarina Jonasson  
Text och foto

Odlingen i Karsmåla

Staffan täcker med gräsklipp

Vy över delar av odlingen
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Långasjöprofilen

Malin Kronmar
Bloggare med stort intresse för hemin-
redning och älskar att bo på landet.

Jag hälsar på Malin hemma hos henne på Norregården 
i Skallebo. Det är en solig och fin vårdag, men lite kyligt 
i luften. Jag hittar Malin utanför huset vid det fina ute-
rummet som hon och hennes man Johan har byggt. Här 
inne finns massa gamla fina ting, en gammal gjutjärns-
spis, gamla flaskor, zinkbaljor, krukor m.m. Sådant som 
Malin har ropat in på auktioner eller hittat på loppisar. 
Det är ett stort intresse Malin har, att fynda och samla 
på fina gamla ting. 

Vi går in i huset och här inne finns ännu mer av vackra ting, 
fina gamla möbler som Malin själv har renoverat/målat om. 
Allt speglar Malins känsla för det vackra, här finns massor av 
saker som hon samlat på sig under åren.  Husets inredning är 
ljus och lantlig.

Har alltid älskat djur och natur
Över en kopp te berättar Malin om hennes liv. Hon är född och 
uppvuxen i Lindås, hon har alltid älskat djur och natur. Som 
barn gick hon på ridskola och senare hjälpte hon till att sköta 
och rida andras hästar. Men hon kunde inte ha något eget djur 
hemma eftersom hennes syster var allergisk.

Efter grundskolan gick hon social linje på gymnasiet i Nybro. 
När studierna var avklarade fick hon jobb på ”Flygt” i Lindås, 

nuvarande Xylem, och hon har varit företaget trogen sedan 
dess. Nu jobbar hon deltid, 75 % på en monterings avdelning, 
det är precis lagom, tycker Malin.

Hittade sitt drömhus i Långasjö
Vid 20 års ålder flyttade Malin ihop med Johan Sipiläinen. Först 
bodde de i en lägenhet i Emmaboda, men de ville ut på landet 
och kunna ha djur, så de hyrde ett hus i Parismåla medan de 
letade efter ett eget ställe att köpa. Så småningom hittade de 
deras drömhus här i Skallebo. De köpte Norregård 1997 och 
flyttade genast in. 1999 föddes sonen Filip. Familjen har också 
hunden Jack, en svart labrador och katten Freja.

– Hur trivs ni i Långasjö då? frågar jag.

– Vi trivs bra här, det känns lugnt och skönt, med en superbra 
och trygg skola. Det är också kul med det jättefina växthuset, 
tycker Malin. 

Hon älskar att bo på landet, att ha naturen och skogen så nära 
inpå, att kunna ta dagliga skogspromenader med hunden.

Inredningsintresse
De har renoverat lite i taget sedan de köpte huset, gjort om och 
ändrat mest hela tiden, inredning är ju Malins stora intresse. 

– De förra ägarna hade bytt ut alla de gamla, fina fönstren på 
glasverandan innan vi köpte huset, men som tur var hittade vi 
dem på vinden och kunde sätta tillbaka dem igen. Vi har också 
byggt till en ny glasveranda på baksidan av huset, berättar Malin, 
och köket har vi hunnit göra om två gånger.

– Det har blivit lite olika stilar genom åren, först var det mer 
färg, men nu har jag hittat min stil, säger Malin, Jag kallar den 
lantlig shabby vintage. Det ska vara gammalt och nött, vitt och 
ljusa färger, pasteller och lite som ger kontrast och bryter av. 
Gammaldags, lantligt och romantiskt.

Malin började gå på loppisar och auktioner för ca sex år sedan, 
hon tycker om det gamla unika och att plocka ihop personliga 
saker. 

– Då blir det aldrig likadant som alla andra har, säger Malin. 

Malin bloggar                  Foto Filip Kronmar

Norregårds kök
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Det är ju också miljötänk, att kunna återanvända och ge nytt liv 
åt gamla saker. Man kan se att Malin har god förmåga att hitta 
nya användningsområden för allt möjligt. Till exempel har en 
bakform blivit kruka, en soppskål vas, en flaska ljusstake m.m. 

Bloggandet
Malin har alltid gillat inredningstidningar och genom ett repor-
tage i en tidning hittade hon till en inredningsblogg.

Hon blev intresserad och började följa några olika bloggare 
och tyckte det var inspirerande. 

Med tiden funderade Malin på att starta en egen blogg(Se not 
1), hon tyckte att det skulle vara kul att fota och dela med sig 
av sina egna tips och idéer om inredning. Men det tog ganska 
lång tid för Malin att bestämma sig och våga starta sin egen 
blogg. I augusti 2009 tog hon mod till sig och startade bloggen 
” Lantliv i Norregård”. 

– Tanken från början var att göra det som en dagbok där vän-
ner och bekanta kunde följa vårt arbete med renoveringen här 
hemma, förklarar Malin.

Men antalet följare växte ganska snabbt och har vuxit hela 
tiden. Idag har bloggen ca 750 följare(Se not 2) och ca 1000 
läsare varje dag. I vintras runt julen, var det som mest, då hade 
bloggen runt 1500 läsare varje dag. 

– Det är otroligt, tycker Malin, vilka kan alla dessa människor 
vara, som hittar min blogg och går in och kollar och läser 
varje dag?

Tack vara bloggen har Malins fotointresse vaknat, hon började 
fota med en vanlig digitalkamera, men har sedan investerat i 
en ny systemkamera. Går man in på bloggen, ser man att det 
gömmer sig en mycket duktig amatörfotograf  i Malin, det är 
underbart vackra bilder som visar den lantliga shabby-stilen. 
Man blir verkligen inspirerad till att piffa till sitt eget hem.

Malin tycker det är ”så himla roligt” att blogga, det har blivit 
en livsstil, först gjorde hon ett par inlägg i veckan, men nu blir 
det nya inlägg nästan varje dag.

– det ger så mycket tillbaka, man får så många sporrande kom-
entarer och tackmejl, jag har fått många kontakter och vänner 
via bloggandet och sen har det blivit flera tidningsreportage 
också, Berättar Malin.

Detaljbild från köket

Festlig sommardukning vid uterummet
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Det var först en frilansande journalist som hittade Malins blogg 
och kontaktade henne för att få komma och göra ett ”hemma 
hos” reportage på Norregård. Malin blev först, väldigt sno-
pen och funderade länge, innan hon tackade ja. Sedan har det 
blivit flera reportage och hennes hem har nu varit med i flera 
kända tidningar som ”Lantliv”, ”Expressens söndagsbilaga”, 
”Drömhem & trädgård” och norska ”Bolig drØm”. Norregård 
har även varit fotoplats för en inredningsbok. Ja, listan kan bli 
lång på allt som bloggandet har gett Malin. Men det bästa av 
allt, tycker Malin, är att hon själv har utvecklats, det har gett 
henne bättre självförtroende och har gjort att hon vågar satsa 
på att förverkliga ännu en dröm:

Ska öppna en inredningsbutik!
Malin har i många år haft en dröm om att starta en inrednings-
butik. Nu håller Johan och hon på att renovera och bygga om 
deras lada. Tidigare användes ladan som stall, då familjen hade 
tre hästar, men sen två år tillbaka finns de inte längre kvar. 
De ville bevara den gamla ladan och Malin kom på idén att 
renovera byggnaden och skapa en butik där.

– Det får ta tid, vi gör allt själva, på våra lediga stunder, säger 
Malin. Och vi vill att det ska bli riktigt bra, vi försöker skapa 
det lilla extra. Det blir ingen loppis, utan en inredningsbutik 
med både gammalt och nytt. Allt ska vara handplockat och 
passa in i stilen. Kanske blir här också kläder till försäljning, 
säger Malin.

Det låter ju väldigt spännande, Långasjö ska få en ny butik! 
Det får vi se fram emot! Jag önskar Malin och Johan lycka till! 

Till dess får vi nöja oss med att läsa och inspireras av Malins 
fina blogg! 

Du hittar den på: www.lantlivinorregrd.blogspot.se.

Text Eva Garami
Foto Malin och Filip Kronmar

Not 1; En blogg (förkortning för weblog), är ett slags dagbok där 
någon berättar om sitt liv eller sina åsikter. För att blogga behövs ett 
publiceringsverktyg som skapar en hemsida utan att man behöver 
kunna programmera.
Not 2; Följare är någon som registrerar sig för att följa bloggen. Man 
är prenumerant på just den bloggen och får då meddelanden när nya 
inlägg görs.  Då är det enkelt att gå in och läsa direkt. 

Detaljbild från Glasverandan

Jordevandring och 
himmelsflykt
I år vill Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet befästa 
konstnärinnas uppskattning med utgivning av en konst-
katalog, som i ord och bild förmedlar idéer och aspekter i 
hennes konst.

I samband med presentation av katalogen öppnar vi en liten 
utställning vid sjökanten med tavlor som är ganska okända, lå-
nade av privatpersoner, bl.a. Elisabeths svärdotter i Danmark.

Utställningen öppnas den 6 juni kl. 13:00  vid sjökanten 
(EBA:s fastighet)

(se program för nationaldagsfirandet i Långasjö)

Öppettider därefter: 7.juni – 16 juni, kl. 14 – 18, måndag 
stängt

Lördag den 9 juni inbjuder sällskapet till följande ar-
rangemang: 
13:00 visning av dokument och presentation av familjen 
Bergstrand i Bergstrandsalen. (Annika Hjalmarsson)

14:00 guidning genom utställningen och presentation av 
katalogen (ca 1 timme) (Melsene Laux) – utställningsrum 
vid sjökanten

Kaffeservering

15:00 Filmen ”På Hökens vingar” visas i sockenstugan (ca 
50 minuter)

16:00 ”Att sträva mot stjärnorna” – ett föredrag om ”Pha-
etons saga” som tema i Elisabeth Bergstrand-Poulsens tan-
kevärld, gestaltning i ord och bild (Willi Lang, Melsene Laux) 
i Liljarummet (ca 90 min)

18:00 Vid dagens slut: Andakt med musik och meditation 
över altartavlan i kyrkan.

Se även vår hemsida www.elisabethbergstrandpoulsen.se

           

EBP-sällskapet
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Odlingstips
Jordgubbspyramid
Förra sommaren fick Villman Jonasson en idé om att bygga 
en jordgubbspyramid. Snabbt spikade han ihop fyra träramar 
i fallande storlekar, fyllde upp dem med sand, planterade små 
jordgubbstelningar från vårt jordgubbsland och täckte med 
gräsklipp. Det såg inte mycket ut för världen just då, men mot 
slutet av sommaren blev resultatet såhär!

Odlar grönsakerna i sten
Hos Sten & Bettan i Karsamåla odlas grönsakerna i sten. 
Våren 2011 körde Sten hem stenstolpar som ordnades till två 
grönsaksbäddar och en örtabädd. Odlingen gick över förväntan 
och de är jättenöjda! 

Största rödbetan
Karin Brodin i Harebo odlade lite allt möjligt i sitt trädgårds-
land förra året. Hon gödslade med gödsel från de egna hönsen, 
något som visade sig ge resultat!

När det var dags för 
skörd upptäckte hon 
att rödbetorna hon sått 
vuxit sig rekordstora!

Största rödbetan vägde 
hela 900 gram (som 
motsvarar ungefär tre 
stora vanliga rödbetor)

Trots storleken var de 
inte alls sega och trådiga 
utan smakade precis 
som rödbetor ska, men 
de fick kokas väldigt 
länge för att bli mjuka 
och fina. 

Störvaxbönor i 
Karsamåla

Några långa slanor bands 
ihop i toppen och så såd-
des störvaxbönor runt om. 
De trivdes storartat med 
att få klänga så högt och vi 
skördade bönor långt in i 
september. Från odlingen i 
Karsamåla.

Text och foto:
Katarina Jonasson och

Anna Karlsson fd Lindström

Från hinkar till pallkragar
När Clara Cardell flyttade till Brunamåla med sin pojkvän 
Johan ville hon odla – massor!, men hon var osäker på om 
det var något för henne. I brist på växthus och för att slippa 
gräva upp halva trädgården (med risk för att behöva så igen 
det med gräs året efter) började hon odla så smått i hinkar på 
altanen. Hinkarna blev fler och fler så i år har hon gått över 
till pallkragar. 

I år blir det 2 sorters potatis, rödbetor, spenat, morötter, gul 
lök, rödlök, silverlök, vitlök och luftlök. Gul squash, jordgubbar 
och blomkål. Hinkarna har hon inte övergett helt, i år odlas 
gurka och tomat där. Och kryddor – som Clara tycker man 
ska ha nära köket! 

”Fördelen med att odla i pallkragar eller i hinkar är att det inte 
blir så mycket ogräs, och man slipper sniglarna”, berättar Clara 
och fortsätter, ”och det blir ju inte så mycket jobb om man 
inte vill odla året efter”.
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Första brevet från Norge..
Jag sitter i vårsolen och blickar ut över snötäckta berg i en 
norsk by vid namn Selbu med en liknande historia som 
Långasjöbygden, där halva befolkningen utvandrade till 
Amerika under åren 1850-1930. Alla människor jag träffar 
har läst Mobergs böcker och upplever att han beskriver 
deras historia bättre än någon annan författare lyckats 
göra. När jag berättar att jag bor och har rötterna i Mo-
bergs hembygd och delar deras öde blir samtalen både 
många och långa. Jag berättar om Klasatorpet, Moshult, 
Duvemåla och även vår Musikaliska berättelse ”Hemstan-
narna” och hör jag folk säga ”Dit måste vi åka..” 

Runt omkring mig plöjs åkrarna upp, trots att det bara är slu-
tet på april. Åkrarna ser magra ut på bergsluttningarnas rand 
och jag får veta att det är 30 verksamma bönder i grannkom-
munen Tydal, där befolkningssiffran endast är 800 personer. 
Det ekonomiska stödet till bönderna är betydligt bättre än i 
Sverige, och liksom i Danmark är det boplikt på landsbygden, 
vilket innebär att det inte går att sälja sin gård till icke perma-
nentboende. Men även här ser jag en del tomma gårdar och 
flykten till staden är märkbar, men det finns dem som kämpar 
för landsbygden precis som hemmavid…

Andrew Sisters med rötterna i Selbu
Mina hyresvärdar, Inger och Åge har byggt upp ett utvand-
rarmuseum (www.granby.no) i likhet med guldgrävarstugan i 
Långasjö, fast 10 ggr större!! Här kan man läsa om de som 
utvandrade och vem som kom tillbaka. Moberg har självfallet 
fått sin egen hörna. En annan hörna har tillägnats "Andrew 
Sisters" vars mamma (Olga) kom från Selbu. De var tydligen 
världens största popgrupp på sin tid med mer billbordshits än 
både Beatles och Elvis. Museumet inhyser även bildmaterial 
som Inger och Åge inhämtat från bygden och på resor i USA 
och Minnesota. Deras vision är att utveckla verksamheten och 
skapa ett kulturcentrum, men först vill de hämta inspiration i 
Mobergsbygden, kanske redan i sommar…

Sångvandring från Trondheim till Köpenhamn
Varför befinner jag mig i Norge?

En del kanske känner till att vi årligen arrangerar en ”Sång och 
Gång” vecka i Mundekulla med körledaren Anders Nyberg, då 
vi sjunger ihop oss några dagar för att sedan göra en ”Vand-
rande turné”. Vi gör så även i år, den enda skillnaden är att vi 
vandrar 120 mil under drygt 4 månader mellan Trondheim och 
Köpenhamn (!!) och torsdagen den 2 aug gör vi en konsert i 
Långasjö. Jag och Anders avlöser varandra på vandringsetap-
perna och vår första offentliga kurs- och vandringsvecka 
äger rum i Mora regionen i form av samtal, seminarium, kör-
workshops och konserter på temat Miljö. Därefter fortsätter 
vandringen mot Vadstena då nästa vecka äger rum på temat 
Integration med seminarium och sångworkshops bl.a utifrån 
Anders och mitt gemensamma Afrika intresse. Den sistnämnda 
temaveckan äger rum i Mundekulla under rubriken eXistens då 
vi samtalar och sjunger sånger från olika traditioner. Tillsam-
mans bildar dessa tre temaveckor ordkombinationen ”MIX” 
som utgör huvudtemat för vandringen. Kanske är det så att vi 
i vår tid behöver lyssna och lära av varandra, gammal som ung, 
stad och landsbygd, där olika kulturer och traditioner möts i 
en intressant mix. Vi gör ca 20 konserter under vandringen 
och avslutar med en konsert och seminarium i Köpenhamn 
den 9 sept då sångare från ovan tre veckor framför låtar på 
respektive tema. Läs mer på www.thepath.nu

Mundekulla utvecklas
Samtidigt som vandringen pågår lever verksamheten i Mun-
dekulla vidare med ett stort utbud och vi fortsätter att smida 
planer för framtiden. Vi inviger halmhuset och fräschar upp 
vår lilla butik där vi säljer vår musik, böcker och konst. Anne 
ägnar tid åt skrivande och skapande medan jag traskar ut och 
sjunger mina sånger. Vi har fått in några nya medarbetare och 
känner en fortsatt optimism för verksamheten och den bygd 
vi verkar i. 

Vi söker just nu en husmor med övergripande ansvar för vår 
restaurang och ibland behöver vi extra arbetskraft vid kurser 
och konferenser. Hör gärna av dig om du känner dig manad 
på info@mundekulla.se så berättar vi mera. 

…Nu måste jag fortsätta min vandring och tack och lov krym-
per avståndet till hembygden för varje dag som går, men jag 
har ett astrakanäpple i fickan när hemlängtan blir allt för svår..

Vid Pennan / Peter Elmberg

Anders Nyberg och Peter Elmberg
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By i bygden           

Trollamåla
På vår resa genom Långasjö sockens olika byar, har vi 
nu kommit till byn Trollamåla. Vi anar närheten till sjön 
Törn, flera små skogsvägar leder ner till vattnet. Trol-
lamåla omfattade som mest nio gårdar, samt en del små 
stugor och torp. Hamlade askar och lönnar, stenmurar 
och stenrösen vittnar om att marken varit starkt uppod-
lad. Många hus och stugor är idag fritidshus, men några 
bofasta familjer håller ställningarna och kämpar med att 
hålla byn öppen och välkomnande. Till vissa delar är det 
familjen Svensson som bebor och vårdar byn. Bröderna 
Daniel, Marcus och Christian Svensson har vuxit upp i 
byn och ägnar sig nu åt att sköta skog och hålla marker 
öppna. Två av bröderna bor i byn. God hjälp har de av 
pappa Börje. 

Byn med eget ”postkontor”
Vi passerar avtagsvägen till Klasatorpet och följer grusvägen 
som slingrar genom landskapet. En skylt upplyser om, att nu 
är vi i Trollamåla! Första huset ligger till vänster om vägen. Där 
bor Roland och Elisabeth Mandell. Och mitt emot deras hus 
finns Trollamålas eget lilla posthus, en unik liten kur, uppförd 
av ”Hugo på Målen” någon gång på 40-talet. Fram till dess hade 
byborna hämtat sin post hos en bonde i byn. Nu blev det nya, 
moderna tider med var sitt eget litet postfack och egna nycklar. 
Än idag läggs posten i dessa låsta fack, man kan även lägga 
utgående brev där, så tar lantbrevbäraren med dem. Tala om 
service! Lite besvär fick man i Trollamåla, när Sverige gick över 
till högertrafik, fast det var ju bara att baxa över posthuset till 
andra sidan vägen. En dagsaktuell fråga är, om ekeborydborna 
också ska hänvisas till denna postkur, eftersom man planerar 
att dra in postgången till Ekeboryd. I så fall blir det som på 
40-talet. Ekeborydbornas fack finns kvar sen den tiden.

Det var dans bort i vägen.....
Strax efter postkuren delar sig vägen som ett Y. Till vänster 
går grusvägen mot Parismåla, numera KulTur-märkt, till höger 
går vägen mot Ekeboryd. Och rakt fram i korsningen ser vi 
en stor åttaknutabyggning. Här bor danska familjen Jessen 
om somrarna. Boningshuset är, tack vare varsam renovering, 

väl bevarat och ett fint exempel på en åttaknutabyggning från 
1800-talet. I Y-korsningen bildas som ett litet torg, och mycket 
riktigt så var denna vägkorsning förr en samlingsplats för 
ungdomen om sommarkvällarna. ”Det var dans bort i vägen 
på lördagsnatten”, diktar Gustaf  Fröding och så gick det till 
i gångna dagar. Här - just i detta vägkors - spelade Sveriges 
Television in midsommarprogram med Lasse Holmqvist och 
Bosse Larsson sommaren 1979.

Trollamåla sätts på kartan 1979
1979 var året då namnet Trollamåla var på allas läppar. Den 
folkkäre programledaren vid Sveriges Television, Lasse Holm-
qvist, hade fått upp ögonen för långasjöbornas omfattande 
emigrantforskning och önskade göra TV-program om vad 
utvandringen och återvändandet från Amerika hade betytt 
för bygden. I samma veva kunde man passa på att sända mid-
sommarunderhållning från samma plats. Allas blickar vändes 
mot Trollamåla, som i sin historia gömde många spännande 
emigrantöden och som dessutom hade ett vägskäl rymligt nog 
att bjuda upp till midsommardans i. Alla goda krafter bådades 
upp. Inte minst trollamålaborna fick brått att styra och ställa. 
Staket reparerades, lagårdar ströks med ny rödfärg, ett mjölka-
bord förfärdigades, Enars loge skurades och lövades. Barnen 
i Långasjö skola tränade sommarsånger, Harald Andersson i 
Skallebo spände Svarten för fjädervagnen, folk gick man ur 
huse för att få vara med på den stora festen. 

Posthuset i Trollamåla.  
Foto: Annika Hjalmarsson

Åttaknutabyggning från 1870 på Trollamåla Södergård 1:5 – mitt i 
vägskälet.                                                     Foto: Annika Hjalmarsson

Tre glada midsommarfirare 1979: Lasse Holmqvist, Ingeborg Karls-
son, Trollamåla och Bosse Larsson.                       Foto: Enar Carlsson
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Väl bevarad linbasta
Utmed vägen mot Almeberg passerar man en ålderdomlig 
byggnad. Det är byns välrestaurerade linbasta med yppigt 
grästak. Här kan man stanna till och läsa om linberedning 
på informationsskylten och lära sig att en basta användes till 
torkning av det rötade linet. Bastan tillhör Långasjö Sockens 
Hembygdsförening. Om man gläntar på dörren kan man stu-
dera den gamla ugnen och slanorna, som linet breddes ut över. 

Stugor och torp
Så följer en hel rad små torp och stugor som alla används som 
fritidshus. Björkholmen (husartorp nr 22), Liljeholmen, Nya 
Sjöstugan, m fl. Flera av dessa små hus och stugor hyrs ut 
genom Börje Svensson, infödd trollamålabo med många järn 
i elden. Sommaren igenom bebos stugorna av glada sommar-
gäster som har nära till fiske, bad och båt. Sist i raden av stugor 
ligger ”Fiske-Kallens” stuga. Den heter egentligen Björkelund, 
har numera en dansk ägare, Gunnar Garvesen, och används 
som fritidshus. Att stugan kallas ”Fiske-Kallens” vittnar om 
att man en gång försökte försörja sig på fiske här. Från 1920 
och framåt gick ”Fiske-Kallen” (Karl Fransson) omkring med 
sin fångst i en skottkärra och sålde i stugorna.  Fisken hade 
han naturligtvis dragit upp ur Törn. 

TV-program om emigrationen
Midsommarprogrammet föregicks av en småtrevlig doku-
mentär om Långasjö och emigrationen. Lasse Holmqvist 
intervjuade olika personer på sitt avspända sätt. John Johans-
son, Arnold Alfredsson m fl. fick komma till tals, liksom ett 
antal ”återvändare”. Flera som återvänt för gott intervjuades 
och schlagerkompositören Vendla Lorentzon från Hollywood 
(bördig från Trollamåla), som var på tillfälligt besök i sin 
hemby, samtalade med Lasse Holmqvist i trädgården till sitt 
föräldrahem. 

Midsommarfirande i Trollamåla 
Där det nu är en öde grusplan och en gräsplätt vimlade det 
sommaren 1979 av midsommarklädda ortsbor. Inspelningen 
gick av stapeln i god tid före midsommar. En rejäl midsom-
marstång kläddes och restes. Stången ligger alltjämt kvar på 
Börjes loge. Bosse Larsson infann sig och ledde dansen runt 
stången. Grupper av skolbarn medverkade med sång och 
musik, liksom sångkören Köriosa. Hela programmet sändes 
sedan på midsommarafton i TV och avnjöts av många i vårt 
avlånga land.

Med detta storslagna midsommarfirande i minne fortsätter 
vi vår färd.

Familjen på Almeberg
Nu väljer vi att ta till höger i Y-korsningen. Till höger i Y:et en 
välhållen ladugård tillhörande Trollamåla Södergård och här 
huserar familjen Svensson-Peterssons fyra hästar. Andra sidan 
vägen ligger sex gutetackor stillsamt idisslande vid sitt nybyggda 
fähus. Detta är byns djurbesättning år 2012: fyra hästar och sex 
får. Familjen, som består av Daniel, Jeanette, Oscar och Jonna, 
bor på f  d knektatorpet nr 47, Almeberg. Huset ligger högt 
uppe på en kulle i en skarp krök. Från början en enkel torp-
stuga har den efter ombyggnad på 1970-talet blivit ett trevligt 
boningshus. Oscar går i femman och Jonna i tvåan. Familjen 
är engagerad i fotboll, ridning och luftgevärsskytte. Jonna har 
egen häst och rider både hemma och i ridhuset. Oscar spelar 
fotboll, och deltar i älgjakten. Skytte en gång i veckan för båda 
barnen. Både Daniel och Jeanette är verksamma som tränare 
och styrelsemedlemmar. Oscar och Jonna och deras lilla kusin 
Leo är de enda barnen i Trollamåla

Midsommarstången reses i Trollamåla vägskäl 1979  
Foto: Enar Carlsson

Jonna och Oscar Svensson med shet-
landsponnyn Balthasar   
Foto: Daniel Svensson

 Linbastan i Trollamåla            

Ugnen i linbastan   

Foto: Annika 
Hjalmarsson



Träskoposten nr 2  2012 39

Lite längre bort bor Christian Svenssons familj i en stor nyre-
noverad mangårdsbyggnad.  Familjen består av Christian, Stina 
och lille Leo 1 år. I denna del av Trollamåla bor också Per och 
Lis Engelsmann på sin ”Smidelycka”, åtminstone halva året. 
(f  d Målaskog) Se artikel i TSP nr 3 2010. Sista stället i byn 
ägs av Alf  Karlsson. Under en period var huset klubblokal för 
traktens motorcykelknuttar. 

Ögruppen Storön
Till Trollamåla hör också Ögruppen Storön i sjön Törn. I 
ögruppen ingår Storön, Koön, Hundön och Ferön. Sedan 
urminnes tider en utmark tillhörande byns bönder. I början av 
1900-talet utgjorde denna ögrupp en egen jordbruksfastighet 
med byggnaderna och odlingarna förlagda till Storön. 

Övriga öar användes till bete och madslåtter. (Törnboken 1981) 
Idag finns på Storön, förutom den gamla huvudbyggnaden 
från omkring 1780, ett antal senare tillkomna sommarstugor.
(Gård och By 1978)

Tack till Börje och Ingegärd Svensson, Jeanette Petersson, 
Börje Svensson, Enar och Barbro Carlsson, Christian Svens-
son och Stina Alexandersson, som hjälpt till med information, 
foton och material. 

Text: Annika Hjalmarsson

Elisabeth Oxenstierna
Nu backar vi tillbaka till Y-korsningen och tar av mot Paris-
måla (Rörsbo står det på vägvisaren). Genast hamnar vi i en 
tät bebyggelse, man får en god upplevelse av hur en gammal 
bygata tedde sig före skiftet. Här trängs de röda 1800-talshusen 
utefter vägen. Endast ett av husen längs bygatan är permanent 
bebott. Det är Enar och Barbro Carlsson, som bor i första stäl-
let på vänster hand. I sin ägo har de en märklig handling, ett 
originalbrev från 1703, en köpehandling där ”grevinnan och 
friherrinnan Elisabeth Oxenstierna försäljer sitt frälsehemman 
i Trällemåla (?) uti Kronobergs län, Konga härad och Långasjö 
socken, till ärlige och beskedlige Pähr Nilsson för 40 daler sil-
vermynt”, vilket väl kan anses som ett rimligt pris för en gård 
med: ”hus, jord, åker, äng, skog, mark, fiske och fiskevatten, 
kvarn och kvarnställen samt andra tillägor i wåtho och torro, 
nära by eller fjärran.....” 

Nerför backen
Vägen tar oss ner för en ganska brant backe. Här, till vänster 
om vägen, var förr Långasjöbygdens bästa skidbacke. Nu lite 
väl ”oppvuxen”. Nedanför backen till höger, på Trollamåla 
Norregård 2:4 bor Erik Helmerssons med sambon Pernilla. 
Något säger oss att här har man smak för amerikanska bilar! 

Enar och Barbro Carlsson på Trollamåla Södergård 1:4                                  
Foto: Annika Hjalmarsson

Bygatan” i Trollamåla sedd från Enars och Barbros trädgård. 
Foto: Annika Hjalmarsson

Familjen på Trollamåla Norregård 2:12, Christian, 
Stina och Leo. 
Foto: Ann-Charlott Alexandersson

Häljanäs badplats

I sommar blir det nya badbryggor vid Häljanäs badplats.

Hälsningar Weronica
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Kyrkans trädgård
Kyrkans trädgård, det måste vara kyrkogården. Just nu 
leker solen i den skira vårgrönskan och påskliljorna 
skiner som solar i vårgräset. Hela kyrkogården andas 
uppståndelse och liv!

Intresset för våra kyrkogårdar har ökat under de senaste åren 
och från mitt fönster i Sockenstugan ser jag hur människor i 
olika åldrar varje dag besöker kyrkogården. Många har blom-
mor med sig, andra kommer för att plantera och göra fint. 
Många tar bara en promenad över kyrkogården, besöker famil-
jens gravar eller sitter en stund i lugn och ro vid minneslunden. 

Vi behöver platser för sorg
Kyrkogården betyder väldigt mycket för oss, den är länken till 
tidigare generationer, till vår bygds historia. Den berättar för 
oss om människor som under flera generationer levt och verkat 
här. Det är här vi har våra rötter, det är här i kyrkans trädgård 
som våra nära och kära vilar.

När sorgen och saknaden är svår blir kyrkogården, den trädgård 
och plats där man ändå kan känna samhörighet och minnas. 
Vi behöver platser för sorg och tårar, vi behöver platser där vi 
kan låta tankarna och minnena få leva.

I framtiden - en askurnlund
Den första medeltida kyrkogården var det lilla området söder 
om kyrkan och sedan har kyrkogården utökats undan för un-
dan. Från början ville man inte anlägga gravar vid den norra 
delen av kyrkan, då den inte ansågs vara tillräckligt helig. 
Enligt folklig tradition var den en tid avsedd för i huvudsak 
brottslingar. 

Den senaste utvidgningen av kyrkogården var minneslunden 
med utsikt över Långasjön. Just nu pågår ett arbete med att 
försköna minneslunden med perenna växter och någon sam-
lande skulptur i mitten. Att vila i en minneslund gör man helt 
anonymt, men det finns ett ökat intresse för askurnlund där 

man inte är anonym. Askurnlund är en minneslund där namnen 
finns uppsatta på en gemensam pelare eller annan utsmyck-
ning. Idag planeras för askurnlundar på Emmaboda pastorats 
kyrkogårdar i framtiden.

Kyrkans trädgård blommar
Långasjö kyrkogård ägnas stor omsorg och kärlek av dem som 
besöker den och kyrkans trädgård blommar och lever under de 
olika årstiderna. Våren är påskliljornas och penséernas tid. Med 
sin lyskraft och skönhet trotsar de vårens frostkalla nätter och 
berättar för oss om livet som övervinner det frusna och kalla. 
Under sommaren blommar kyrkans trädgård i alla underbara 
färger från de planterade begoniorna till alla de vackra blomst-
ren från socknens trädgårdar. När hösten närmar sig blommar 
höstsyrenerna överdådigt tills det näringsrika lövtäcket breder 
ut sig över gravar och gräsytor. Vid allhelgonatid tänds ljusen 
och lyktorna. Trotsigt lyser de i mörkret och påminner om det 
ljus som inget mörker kan övervinna. Så kommer vinterns snö 
och bäddar in hela kyrkogården med sitt vita täcke. Så vilar 
trädgården tills nästa vår.

En kyrkogårdsarbetares år
Det kanske kan vara av intresse att veta hur kyrkogårdsarbetar-
nas trädgårdsår ser ut? I slutet av mars påbörjas vårstädningen. 
Granris, kransar och utbrunna ljus tas bort från de gravar som 
kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för. I april sker vårplan-
teringen. Före midsommar skall sommar-planteringen vara 
avslutad. Under sommartiden förstärks arbetsstyrkan med ett 
antal sommararbetande ungdomar. Det gäller att hålla jämna 
steg med vattning, gräsklippning och ogräsrensning. Under 
oktober tas sommarblommorna bort, rabatter läggs igen och de 
tusentals löven avlägsnas. Under vintern sker underhållsarbeten 
på redskap och maskiner, inventarier och anläggningar. Och så 
snön förstås … ibland blir det mycket snöröjning.

I Emmabod pastorat strävar man efter att sköta kyrkogårdarna 
på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Hjälp kyrkogårdsarbe-
tarna i denna strävan genom att sortera avfall och undvika 
gravljus med batterier.

En omvälvande vår
Denna vår har minst sagt varit omvälvande för både gravrätts-
innehavare och kyrkogårdsförvaltningen. Efter den tragiska 
dödsolyckan i Borås i höstas, där en flicka fick en gravsten 
över sig och omkom, har samtliga kyrkogårdar i Sverige fått 
ett föreliggande att säkra alla gravstenar. Efter den inspektion 
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som gjordes före påsk, fick en stor del av Långasjös gravstenar 
läggas ned och gravrättsinnehavarna uppmanades att dubba 
om sina stenar. Nu är större delen av detta arbete avklarat, men 
fortfarande finns några gravstenar som ännu ligger ner. I dessa 
fall har gravrättsinnehavaren inte gått att nå eller är okänd. 

Hjälp till att finna gravrättsinnehavare
Före 1991 fanns ingen skyldighet att anmäla ny gravrättsinne-
havare efter en avliden och därför saknas för många gravplatser 
uppgift om aktuell gravrättsinnehavare eller andra anhöriga/
kontaktpersoner efter personer som gravsatts. Kanske kan du 
som har god kännedom om människor i bygden hjälpa oss? 
Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga inom 
en tid av minst 2 år har man rätt att återta gravplatsen och ta 
bort eventuell gravvård (gravstenar, kors mm).

Har du frågor eller förslag kontakta gärna kyrkogårdsförvalt-
ningen, så hjälper vi dig.

Telefon: 0471-101 95, måndag – fredag 10:00–12:00

Kyrkogården är allas trädgård
Så inbjuder jag dig som kanske inte besökt vår kyrkogård att 
komma hit och uppleva friden, fågelsången och alla de vackra 
blommorna. Kyrkogården är inte bara kyrkans trädgård, den 
är allas trädgård.

”Här vid stranden nära vattnet
finns en plats som ger mig ro.
Här får jag vila 
och du finns här 
mitt i livets kamp och strid.
Här får jag vila
och du finns här med din nåd för varje tid.” 
(Psalm 814)

Ulla Sköldh Jonsson
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Långasjö församlings Gångedag 
Söndagen den 3 juni 

 
Vi firar Mässa kl 10.00 

med invigning av ny mässhake och altarklädnad  
Kyrkokören sjunger 

U Sköldh Jonsson, Britta Mård 
Melsene Laux och Ingrid Petersson 

Kaffeservering i Sockenstugan 
Sven-Erik Arnoldsson är Gångedagens festtalare: 

”Gossen som ville bli dräng” 
Varmt välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik i sommarkvällen 
 

30 juni kl 18.00 
Musik vid helgsmål 

Sång & musik – Odd och Diana Hagel 
 

28 juli kl 18.00 
Musik vid helgsmål 

Sång – Kerstin Karlsson & Violin – Lajos Garlati 
 

11 augusti kl 18.00 
Musik vid helgsmål 

Sång – Lisa Petersson  
från musikhögskolan i Malmö 

 
16 augusti kl 18.30 

Musik vid Sjöverandan  
med allsång och musiktävling 

Medtag egen kaffekorg! 
 

 

 

Årets Långasjökonfirmander

Så vill vi här presentera årets konfirmander: Linus Eklund, 
Axel Hagström, Olivia Johansson och Alfred Sjögren. De har 
tillsammans med 36 andra ungdomar i två grupper konfirme-
rats i Agutsboda kyrka lördagen den 5 maj och med Högmässa 
i Långasjö kyrka den 6 maj. Konfirmandarbetet bedrivs sedan 
tre år tillbaka gemensamt för hela pastoratet.

Nya konfirmander med föräldrar hälsas välkomna till en in-
formationsträff  i Mikaelsgården i Lindås tisdagen 29 maj kl 
18.00 eller 20.00. Ett informationsbrev går ut till alla ungdomar 
i årskurs 7 under maj månad. Välkomna!

Ulla Sköldh Jonsson

Sommarens Friluftsgudstjänster  
i Långasjö 

 
26 juni kl 18.00 

Friluftsgudstjänst vid Långasjön 
med bl a Annette Geyer & Birgitta Andrén Olsson 

 
15 juli kl 18.00 

Friluftsgudstjänst vid Långasjön 
med bl a Bo Harald Brunzell & Birgitta Andrén Olsson 

 
29 juli kl 14.00 

Gemensam Sommargudstjänst på  
Klasatorpet 

med Ulla Sköldh Jonsson & Britta Mård 
Sång Annacarin Mård 

 
Tag gärna med filt och kaffekorg! 

 

Linus Eklund, Axel Hagström, Olivia Johansson och Alfred Sjögren
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under sommaren 2012 

 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 15.30 Andakt på Allégården 
 
20.05 Söndagen före Pingst 16.00 Mässa i Vissefjärda kyrka A Geyer 
27.05 Pingstdagen 16.00 Mässa  Sång – Kajsa Sandberg, U Sköldh Jonsson 
03.06 Heliga Trefaldighets dag 10.00  Högmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson   
 Gångedag  Kyrkkaffe i Sockenstugan – Föredrag Sven-Erik 

Arnoldsson ”Gossen som ville bli dräng” 
10.6 1:a Sönd. e Trefaldighet 18.00 Mässa i sommarkvällen  L Petré 
15.6  10.00 Skolavslutning för Långasjö skola 
17.6 2:a Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  B H Brunzell 
23.6 Midsommardagen 11.00 Festmässa i Vissefjärda kyrka. B H Brunzell 
24.6 Johannes Döparens dag 18.00 Friluftsgudstjänst vid sjön A Geyer  
   Medtag kaffekorg! 
30.06  18.00 Musik vid helgsmål   Odd och Diana Hagel  
   sjunger o spelar. A Geyer 
01.7 4:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Mässa i sommarkvällen  B H Brunzell 
8.7 Apostladagen 10.00 Högmässa  B H Brunzell 
15.7 6:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Friluftsgudstjänst vid sjön B H Brunzell 
   Medtag kaffekorg! 
22.7 Kristi förklarings dag 10.00 Högmässa  L Petré 
28.7  18.00  Musik vid helgsmål   Sång o musik – Kerstin 
   Karlsson och Lajos Garlati.  U Sköldh Jonsson 
29.7 8:e Sönd. e Trefaldighet 14.00 Gemensam Sommargudstjänst på Klasatorpet 
   Sång – Annacarin Mård. U Sköldh Jonsson.  
   Medtag kaffekorg! 
05.8 9:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa med konfirmandjubileum  
   U Sköldh Jonsson 
11.8  18.00 Musik vid helgsmål   Sång – Lisa Petersson, 
   Malmö. U Sköldh Jonsson 
12.8 10:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Mässa i sommarkvällen  U Sköldh Jonsson 
19.8 11:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  L Petré 
26.8 12:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Mässa i sommarkvällen  U Sköldh Jonsson 
02.9 13:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  B H Brunzell 
9.9 14:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Mässa U Sköldh Jonsson 
 
  

För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Kyrkobladet eller pastoratets hemsida  
www.svenskakyrkan.se/emmaboda        Reservation för ändringar!  
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Musik vid Sjöverandan 2012
Kom och njut  

av vår fina sjö,  
och fin underhållning.

Tag med eget fika - och 
dela gärna med någon! 

Sveriges Nationaldag 
Lindås musikkår kl 16.30.

Se  programmet för Nationaldagen
Sparbanken bjuder på fika!

Onsdag 6 juni

Sång och Gång konsert 

Torsdag 28 juni

Torsdag 2 augusti

Musiknötter och allsång
Långasjö församling  

Ulla & Britta
Kl 18.30

Torsdag 16 augusti

SPF ELVA-kören
med Alex
Kl 18.30

Vid regn är vi i Sockenstugan

Alla fåglar kommit re´n
Sång, musik och fågelkväll med Torg-

ny och Kaj.
Kl 18.30

Torsdag14 juni

Varmt välkomna!
önskar

Långasjö Sockenråd

Anders Nyberg och Peter Elmberg  
arrangerar en sångvandring (The 

Path) från Trondheim till Köpenhamn 
21 april-9 sept. De gör uppehåll 

Långasjö denna kväll. 
Kl 18.30

Han är min sång och min 
glädje

Emmaboda - Långasjö   
Pingstförsamling

Kl 18.30

Torsdag 9 augusti
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Föräldrastyrelsen informerar

Och så kom då äntligen våren, när solen tittar fram blir det 
riktigt varmt och skönt. Det känns nästan som sommar och 
barnen vill göra som i sången om blåsippan och ta av sig både 
skor och strumpor. Som förälder tjatar man om skorna och om 
att man blir sjuk om man inte har kläder, (hönsmamma kanske).

Vi i föräldrastyrelsen jobbar på som vanligt och vi har bland 
annat beslutat att betala bussresan för de elever som ska till 
Karlskrona den 14 maj och springa blodomloppet. Kul grej 
och vi hoppas så klart att det går bra för alla. Föräldrastyrelsen 
håller även på att kolla upp om kommunen kan hjälpa till med 
en skrivelse till vägverket för att sätta upp ”hastighetshinder” på 
Kyrkvägen för att sänka hastigheten. Hastigheten och trafiken 
runt skolan känns alltid aktuellt och viktigt, därför påminner 
vi om att det inte är tillåtet att köra upp vid skolan och hämta 
och lämna sina barn mellan 7-17:30.

Arbetet med utbyggnaden av Skatan fortsätter. Byggnationen 
kommer att påbörjas den 15 juni och till dess ska barn och 
personal har flyttat ut. De yngre barnen, födda 2009-2011 ska 
vara i två lägenheter på Allégården. De äldre barnen ska vara i 
gamla bibliotekets lokaler och eventuellt på skolan under som-
maren. Byggnationen beräknas vara klar i slutet av oktober.

Fritidsgården håller fortfarande öppet på torsdagskvällar och 
arbetet flyter på som innan, roligt att det är många barn och 
ungdomar som kommer. Den nya soffan som köptes in är 
på plats.

Även om solen redan värmer är det svårt att förstå att det snart 
är sommar och sommarlov om bara 4 veckor. Vi hoppas att 
det blir en härlig sommar med fantastiskt väder. Vi i föräld-
rastyrelsen vill passa på och önska all personal, alla barn och 
föräldrar en riktigt skön sommar!

Ha det så bra!

Tina Gustavsson

Hej

Här kommer några rader från skolan, förskolan och fritids i 
Långasjö.
Vi är för tillfället mitt i flyttbesvären vad det gäller förskolan 
Skatan, och det är en rolig och spännande tid som vi har 
framför oss. 

Byggarbetet börjar den 15 juni och det hela ska vara klart den 
siste oktober. Efter detta ska det finnas nya fräscha utrymmen 
på förskolan Skatan som både barn, föräldrar och personal 
kan glädjas åt. Att detta har kommit tillstånd, kan vi tacka 
föräldrastyrelsen för och även entreprenörer och tekniska 
kontoret som har varit engagerade i byggprocessen och sett 
till att det flutit på.

På skolan har vi fullt upp med vår ”Skapande skola” där 
Liselott Henriksen varit projektledare. Även fritidshemmet 
Leoparden har haft samma tema och arbetat med lera på sitt 
sätt. Skolans tema är blommor, som nu ska få färg och bli ut-
ställda, innan eleverna tar hem dem. Ni är alla välkomna att se 
utställningen som pågår 12 - 20 maj på ”Galleri Garvaregården” 
Kyrkvägen 26, Långasjö.

Vi kan också börja ana slutet på terminen och att det går med 
rasande fart dit, men också att det är mycket som ska hin-
nas med innan den 15 juni, bl.a. ska årskurserna 4-6 springa 
”Blodomloppet” i Karlskrona. Vi har fått hjälp av Sparbanken 
Eken med att betala startavgiften och föräldrastyrelsen hjälper 
till att betala bussen dit, så eleverna kommer att vara i fin form 
till sommarlovet.

Hälsningar Ingrid Bruze

 

 
 
Från skola och barnomsorg i Långasjö



Träskoposten nr 2  201246

  Eken Pluskund
 3%

          Långasjö telefon: 0471-24 49 90

         
www.sparbankeneken.se/eken-pluskund

Långasjökrönikan på 
gång
Det är snart tio år sedan första numret av Träskoposten gavs 
ut den 13 september 2002. Under dessa år har det hänt mycket 
i bygden. Stora förändringar, små vardagligheter, dramatiska 
händelser, festligheter, historiska dagar. Vad har hänt med 
jordbruket, fågellivet, skolan, kyrkan, banken, lanthandeln, 
sågverket, Klasatorpet, Allégården, Ridhuset, föreningslivet 
och företagen under dessa år? Minns ni Stormen Gudrun? 
Några byar, några Långasjö-profiler, några barnfamiljer. Allt 
detta och mycket mer har vi samlat i Långasjökrönikan 2012. 
Det blir ett femtiotal artiklar på sammanlagt cirka 200 sidor. 
Några artiklar har tidigare publicerats i Träskoposten, men de 
flesta är nyskrivna.

Bra presentbok
Alla Långasjökrönikor, från 1941 och framåt, blir med åren allt 
värdefullare som historiska dokument. Årets upplaga skiljer sig 
från tidigare genom ett större format, hårdband och många 
färgbilder. Dessutom medföljer en skiva med tio årgångar av 
Träskoposten och sökfunktion. Man kan alltså stoppa in skivan 
i datorn och enkelt leta upp en särskild artikel. Vi är övertygade 
om att detta blir en fin presentbok och en bra julklapp.

Beställning till lägre pris
Vi räknar med att boken lämnar tryckeriet i oktober. Vi tar 
gärna emot förhandsbeställningar. Det hjälper oss att be-

Redaktionskommittén
Bakre raden: Jan-Erik Fransson, Katarina Jonasson, Anders Einarsson, 
Stig Hermansson, Sölve Hjalmarsson
Främre raden: Ruth Elofsson, Ethel Svensson, Anna Lindström, Eva 
Garami, Karin Gunnarsson, Annika Hjalmarsson
Ej med på bild: Susanne Gustavsson                      Foto Ann Fransson

räkna upplagans storlek. Alla som förhandsbeställer får köpa 
Långasjökrönikan 2012 för endast 190 kronor. Om vi ska 
sända boken per post tillkommer billigaste porto. Ordinarie 
försäljningspris blir 220 kronor.

Vi lägger ut en beställningslista i Lanthandeln och en i Banken. 
Man kan också skicka beställningen direkt till info@langasjo-
hembygdsforening.se eller ringa 0471-501 71.

Sölve Hjalmarsson
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Ove Persson, Vissefjärda.   
Grattis! säger vi och som pris får han 
1 års prenumeration på Träskoposten. 

Redaktionen

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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Röda Korset



Träskoposten nr 2  201248

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 15 augusti 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 2-12
Namn och adress:

Långasjön - 25 år!
Tänk vad tiden går...
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