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Katarina avtackas

Katarina avtackas med en blomma.

Katarina Jonasson har efter 6 år och 24 
nr av Träskoposten lämnat redaktionen. 
Vi vill tacka Katarina för alla utomor-
dentligt fina reportage hon har gjort och 
det stora engagemang hon har visat.

Redaktionen

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”. 

Skicka namn och adress med e-post till 
info@traskoposten.se eller skicka upp-
gifterna till Träskoposten, Kyrkvägen 26, 
361 95 Långasjö.

Tema i nästa nummer
Vinternumret kommer att ha temat 

Byggnader och byggnadsvård
Välkommen med tips och bidrag.

Omslagsbilden 

Malin KRAV-bonde
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 3 Hösten 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
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 8 november
Utgivning  23 november
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Läs Träskoposten på       
internet!

Besök vår nättidning som har adressen 
www.traskoposten.se. Där kan du enkelt 
ladda ner tidningen i pdf-format och 
läsa den i din dator. Där kan du hitta alla 
tidigare nummer. Titta in på Kalendern 
och få tips om vad som är på gång eller 
klicka in till Långasjö sockens egen hem-
sida som har adressen www.langasjo.se. 
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Att vara matsmart
Visst vill man vara matsmart? Vad nu det kan betyda. 
Kan det innebära att vara smart mot miljön, smart mot 
plånboken, smart mot hälsan, smart mot smaklökarna? 
Ja, kanske allt detta och lite till. Biologerna Stefan Edman 
och Bo Thunberg har skrivit en intressant bok med titeln: 
”Matsmart - på spaning efter nya goda trender.” 
Boken ”Matsmart” är en vacker och aptitretande reporta-
gebok – och samtidigt ett både vasst och visionärt inlägg 
i debatten om morgondagens middagsbord! Kapitlen 
har fantasieggande rubriker som: ”Vårt dagliga bröd, 
Vi får vad vi säljer, Bonde söker framtid, Tips för den 
vetgirige”, mm. Den är utgiven på Gullers förlag och 
rekommenderas.

Och visst kan vi vara matsmarta även i våra sammanhang! 
Vi har all anledning att vara stolta över Malin Gunnarssons 
KravLamm. De håller landskapet öppet och erbjuder konsu-
menter en god och miljösmart köttprodukt. Och visst frossar 
vi i närproducerade tomater och krispig gurka från Långasjö 
Växthus från vår till höst! I Lanthandeln kan vi bl a välja pro-
dukter som är märkta KRAV, REKO, EKO, Fair Trade, Svanen, 
Rånnemålahonung, Urshultsbröd och ekologiska ägg. Kan vara 
lite dyrare, men är det inte värt det, om vi samtidigt räddar och 
bevarar ett hållbarare samhälle åt våra efterkommande? Handlar 
man mera miljömedvetet och rättvist, lägger man också delvis 
om sina matvanor och drar ner på dyra onyttigheter.

En femlitersdunk med olivol-
ja är inte heller helt fel (finns i 
lanthandeln). Visserligen inte 
närproducerad, men storför-
packning i återvinningsmate-
rial. För tio år sedan visste jag 
knappt vad olivolja var, nu är 
den min bästa vän! Margarin 
och smör behövs knappast i 
matlagningen längre. Och maten får ett visst medelhavsstuk. 
Och hur var det nu med medelhavsmaten? Jo, den är så in i 
Norden hälsosam. Folk i medelhavsregionen mår mycket bättre 
än vi, får mindre cancer och hjärt-kärlsjukdomar, blir inte så 
dementa heller. Man funderar i dagsläget på att framställa en 
medelhavsdrink att bota dåligt minne med! Fast den innehåller 
kanske inte olivolja, förstås – men ändå!

Om man har möjligheter att odla lite till husbehov, så blir det 
ett fantastiskt tillskott i hushållet. Satsar du på t ex squash eller 
potatis kan du vara nästan säker på att dra en vinstlott. Har man 
tur så växer squashen så det knakar på en liten kulle av gödsel, 
kompost och jord. Du kan livnära dig på squash hela hösten! 
Potatisen är också en reko knöl - Asterix är en riktig guldklimp. 

Vi som bor på landet har alla möjligheter att leva matsmart!

Annika Hjalmarsson

Arr. Bygdegården och Sparbanken Eken

LÅNGASJÖ BYGDEGÅRD

EN HYLLNING
TILL HASSE å TAGE
Onsdag 24 oktober  kl 19

Entré: 100kr
Fika i pausen

"ALLA KAN JU INTE

ÄLSKA ALLA 

HÄR I VÄRLDEN..."

...MEN VI 

ÄLSKAR ER
Pianisten 
Olof  Nilsson

KÖREN

SVART PÅ VITT
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Moberg-Sällskapet i 
Långasjö
Man kan knappast tänka sig en lämpligare plats för Vil-
helm Moberg-Sällskapets årsmöte än Långasjö. Socken-
stugan med alla sina målningar av Elisabeth Bergstrand 
Poulsen är en överväldigande vacker byggnad. Och 
Gertrud Liljas fina rum på bottenplanet fick vi i styrelsen 
använda för vårt sammanträde på förmiddagen.

Stig Hermansson och hans team från hembygdsföreningen 
hade iordningställt lokalen på övervåningen för årsmötet. Så 
stor blev tillströmningen att extra stolar fick sättas in. Alla fick 
dock plats. Och kaffet räckte.

Två viktiga inslag i årsmötet var utdelandet av Sällskapets 
stipendium på 30 000 kronor till Carin Mannheimer samt 
installationen av Jan Troell som hedersmedlem. 

I motiveringen framhålls att Carin Mannheimer arbetar i Vil-
helm Mobergs anda och i likhet med honom sätter den lilla 
människan i centrum. Hon har också visat att humor är ett av 
hennes verkningsfulla medel.

Jan Troell har med personlig kraft och värme skapat ett av 
svensk filmhistorias storverk och genom detta bidragit till att 
öka kunskapen om Vilhelm Moberg och hans verk.

I övrigt är inte mycket att orda om själva årsmötet. Styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet och fick sin sammansättning för det 
kommande verksamhetsåret.

Själva programmet innehöll tre inslag. Först ut var Carin 
Mannheimer med en mycket uppskattad föreläsning. Skickligt 
flätade hon in sin egen dramatiska gärning i en presentation av 
Moberg som dramatiker. Hon ställde inledningsvis ett citat ur 
Nattkyparen om hur allting avtar med åldrandet vid sidan av ett 
citat ur hennes bejublade pjäs ”I sista minuten”, som spelats 
för fulla hus på Göteborgs Stadsteater 150 gånger under våren. 
”Vi vill leva så länge som möjligt, men ingen vill bli gammal. 
Vi skäms för att vi är på avveckling i stället för på utveckling.” 
Om teatern ska angå människor, hävdade Mannheimer, så 
måste vi skriva om deras angelägenheter.

Tillsammans med några flickor läste hon under skolåren i Osby 
(där hon är född och uppvuxen) högt ur Mans kvinna. Hennes 
intresse för Vilhelm Moberg väcktes alltså tidigt. Nu gav hon 
honom betyget ”den störste av våra nutidsdramatiker” och 
fortsatte: ”Vilken sommar  jag har haft i hans sällskap! Så friskt, 
så vackert och så fräckt han skriver, frisinnad och uppkäftig, 
samtidigt ömsint mot de utsatta. (Detta lysande betyg skulle 
också kunna sättas på Carin Mannheimers gärning.)

Hon har ”bara” ägnat sig åt dramatik, har aldrig haft kraft och 
tålamod för romaner, berättade hon. De kräver tid och uthållig-
het. Att skriva dramatik är lättare och enklare. En helaftonspjäs 
kan man skriva på två veckor.

För TV-serien ”Lära för livet” om skolan fick hon Stora jour-
nalistpriset. Serien om åldrandet fick till sist titeln ”Solbacken” 
även om hennes eget förslag hade varit ”I förlustelsernas tid”. 
Elakt och muntert skrev hon den populära tv-serien ”Svenska 
hjärtan”, som handlar om att ha valt fel i livet. Hon har också 
gjort manus till TV-filmatiseringen av Viveka Lärns västkustro-
maner om ”Saltön”.

Carin Mannheimer avslutade med att säga att hon mycket väl 
kan se sig själv som producent av till exempel Vilhelm Mobergs 
Våld eller Kassabrist eller varför inte Hustrun eller Domaren. Den 
som lever får se.

Nästa punkt på programmet var Kurt Mälarstedts intervju 
med nyblivne hedersmedlemmen Jan Troell. Mälarstedt har 
skrivit en stor biografi om Troell som kom ut förra året till 
dennes 80-årsdag.

  Moberg yttrade i en intervju i Aftonbladet, sedan han sett ”Här 
har du ditt liv”, filmatiseringen av Eyvind Johnsons Romanen 
om Olof, att om någon skulle göra film av utvandrarromanerna 
så var det Troell.

Bengt Forslund skrev då till Moberg att han och Troell hade 
läst intervjun och att de var intresserade av att träffa honom. 
De blev hembjudna på kaffe till Moberg, och Troell minns att 
författaren var välvilligt inställd men också att han kom med 
goda råd. Icke småländska skådespelare skulle inte försöka sig 
på att tala småländska. Troell kunde inte acceptera detta. Det 
blev i stället så att de alla fick tala sin egen dialekt men med 
tungrots-r, stockholmska med tungrots-r (Eddie Axberg), 
värmländska med tungrots-r (Monica Zetterlund) och så vidare. 
Max von Sydow kunde småländska.

På frågan om vad han nu tycker om filmerna svarade Troell att 
de förändrat förutsättningarna för hans liv. Genom dem fick 
han jobb i Hollywood. Under inspelningen av filmen ”Hur-
ricane” i Söderhavet träffade han sin hustru Agneta. Han är 
glad över utvandrarfilmerna.

Vilhelm Moberg-Sällskapets program avrundades med teater. 
Lennart Jonsson och Rigmor Wilderoth från teatergruppen 
Scendraget i Halmstad framförde proffsigt några scener ur 
”Marknadsafton” och ”Änkeman Jarl” interfolierat med per-
sonliga berättelser. 

Söndagsförmiddagen ägnades åt en rundvandring i hjärtat 
av Långasjö där Kyrkan, Sockenstugan, Guldgrävarstugan, 
Fattigstugan och till sist Klasatorpet besöktes under ledning 
av Stig Hermansson.

Ingrid Nettervik ordf. 
Vilhelm Moberg-sällskapet

Vid podiet Bengt Forslund, Jan Troell och Kurt Mälarstedt.
Foto Eva Garami
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Långasjö PRO
informerar
Maj
Vid Långasjö PRO-föreningens majmöte rapporterade ordfö-
randen från PRO-ordförandenas möte med Socialnämndens 
presidium. Från KPR-mötet rapporterade Kerstin Olsson. 
Skrivelser från riksorganisationen och ABF föredrogs och 
lades till handlingarna. Mötet beslutade att nästa möte den 21:e  
augusti skall hållas i klubbstugan vid idrottsplatsen.

Efter kaffet underhöll oss Ann-Kristin Elgan med historier, 
sång och sketcher där även mötesdeltagare fick vara med.

En underhållning som lockade till många skratt.

Augusti
Augustimötet avhölls i Klubbstugan vid Idrottsplatsen.

Ekonomisk rapport för första halvåret 2012 föredrogs och 
godkändes. En del av höstens program fastställdes (se nedan).

Efter kaffet genomfördes en tävling ” Kluriga blommor ”.

Höstens program

18/9 Tommy Elmgren visar IT för äldre och underhåller 
med sång.

16/10 Aktuell information.

20/11 ” Kom ljuva krusmynta och hjärtansfröjd”.

 Kryddade bilder och sång med Annika och Sölve.

December är inte fastställt.

Olle Henriksson

Höstkalendern
September
8/9  GoIF firar 80-år

9/9 kl 16.00 Musik i Långasjö kyrka

9/9 kl 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

15/9 kl 13-16 Öppet hus i Klippverkstan

17/9 kl 18.00 Gympa med Korpen

18/9  PRO-möte i Sockenstugan

19/9 kl 18.30 Bokcirkel i Sockenstugan

26/9 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Oktober
6/10 kl 13-17 Jakt- och skördefest

6/10 kl 17.00 Konsert i Långasjö kyrka

7/10 kl 18.00 Jaktvesper i Långasjö kyrka

14/10 kl 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

16/10  PRO-möte i Sockenstugan

20/10 kl 9-15 Gärdsgårdskurs på Klasatorpet

21/10 kl 10.00 Gemenskapsdag i Långasjö kyrka

21/10 kl 09.00 Höststädning i Bygdegården

24/10 kl 19.00 Musikunderhållning i Bygdegården

28/10 kl 11.00 Mandalamålning

31/10 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

31/10 kl 19.00 Bilrebus

November 
1/11 kl 14.00 Höstlovsbio i Bygdegården

3/11 kl 10.00 Musik i Långasjö kyrka

8/11  Manusstopp

11/11  Utflykt till Älmeboda kyrka

17/11 kl 19.00 Dans i Bygdegården

18/11 kl 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

20/11  PRO-möte i Sockenstuga

24/11 kl 18.00 Musik i Långasjö kyrka

28/11 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

December
9/9 kl 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 34.

Hembygdsstugan
När nu hösten har kommit och stugan är stängd är 
det lite vemodigt men vi kan även i år glädja oss åt en 
fantastisk sommar med massor av beröm från våra 
gäster för ovanligt goda våfflor. Många har frågat ef-
ter receptet men vi påpekar alltid att det är det riktiga 
smöret som ger den goda smaken. 

Vi har ännu inte haft vår traditionella höstfest där vi 
bestämmer om fördelningen av vårt eventuella över-
skott. Detta får vi återkomma till i nästa nummer av 
Träskoposten. 

Vi tackar alla gäster och medarbetare för ännu en 
härlig sommar.

Anne-Marie, Ingegärd och Gun-Britt
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Gärdsgårdskurs på 
Klasatorpet

Lördagen den 20 oktober 2012 kl 9 – 15.
Kursledare: Sölve Hjalmarsson

Teoretisk genomgång och praktisk övning.

Tag med eget förmiddagsfika! 
Till lunch steker vi kolbullar över glöden.
Anmälan till Stig Hermansson, tfn 501 71
eller info@langasjo-hembygdsforening.se 

Först till kvarn – och senast 13/10! Ingen avgift.

Hälsningar från Greg och 
Susan Johnson, USA

De var och hälsade på oss här i Sverige för två år sedan och 
då besökte de bl a Klasatorpet och Allgunås, där Gregs 
farfars föräldrar bodde innan de emigrerade till Amerika 
i slutet på 1800-talet.

Nu i juli var vi och hälsade på dem och deras tre barn i deras 
hem i Paola, Kansas. De har en farm med ca 70 djur och de 
odlar bl a majs. Denna sommar har varit extremt torr och när 
vi var där var det närmare 40 grader redan kl nio på morgonen 
och det hade inte kommit regn på en månad.

Marie och Peter Berg

Familjen Greg och Susan Johnson i Paola, Kansas.

Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

 Service:
 Apoteksvaror och Frimärken
 Tipsombud för Svenska spel
   

Vi önskar Er varmt välkomna
Hasse med personal

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 0471-50172 

Vi utför alla sorters 
grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och 
ved. 

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

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78
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Hus och gårdar i Långasjö

Henrik Malmqvist

Emmaboda Fastighetsförmedling

0471-33760

Backegårdsvägen 8

Friliggande villa

5 rum och kök, 112 kvm

250 000:-

Geijervägen 2

Friliggande villa

5 rum och kök, 117 kvm

995 000:-

Häljanäs 118

5 rum och kök, 80 kvm

575 000 :-

Kyrkvägen 57

Friliggande villa

6 rum och kök, 174 kvm

475 000:-

Henrik Håkansson

Dansk Ejendoms Consult

+45-39292997

Allgunnås

Vinterbonat fritidshus

5 rum och kök, 120 kvm

698 000:-

Jörgen Johansen

Smålands Fastighetsbyrå AB

0476-12000

Skallebo 117

Vinterbonat fritidshus

6 rum och kök, 150 kvm

875 000:-

Per-Henric Olsson

Fastighetsbyrån

0480-15154

Harebo 116

Friliggande villa

4 rum och kök, 115 kvm

650 000:-

Bibliotekarien tipsar
Då temat för detta numer av träskoposten är ”Hållbar 
utveckling” väljer jag att göra en tolkning av temat och 
tipsa om romaner som är hållbara och gångbara i gene-
rationer, riktiga klassiker. 

Inom deckargenren är det en dam som står sig bättre än alla andra och brukar anses 
vara uppfinnaren av de så kallade pusseldeckarna, nämligen Agatha Christie. De 
flesta har stiftat bekantskap med någon av hennes huvudpersoner, den lille belgaren 
Monsieur Hercule Poirot eller Miss Marple, antingen genom filmer eller böcker - 
Alltid lika läsvärda! 

En svensk dam som var djupt inspirerad av Christie var Maria Lang (pseudonym 
för Dagmar Lange) vars deckare utspelade sig i bland Bergslagens gruvor och dispo-
nentvillor. Förebilden för staden Skoga, där de flesta morden händer, var hemstaden 
Nora. Där det sägs att man kunde stöta på henne när hon var ute gick på nätterna 
för att få inspiration till sina böcker. 

Klassiker på ljudbok är ”Historietter” av Hjalmar Söder-
berg, ”Kvinnor och äppelträd” av Moa Martinsson och 
Selma Lagerlöfs ”Herr Arnes penningar”. 

Böcker som alltid kan läsas med behållning är utvandrar-
serien av Vilhelm Moberg, Selma Lagerlöfs ”Gösta 
Berglings saga” och Per Anders Fogelström stadsserien. 

Nyheter under hösten är fortsättningen på Cecilia von Kru-
senstjernas (numera Gyllenhammar) bok, ”En spricka i 
kristallen”. I fortsättningen ”Stäpplöperskan” får vi återigen 
möta Suss och hennes problematiska relationer till män och 
till sina föräldrar. Böckerna ska till stora delar vara inspirerade 
av författarinnans eget liv som dotter till P.G. Gyllenhammar. 

Kristina Appelqvist kommer under 
hösten med sin fjärde deckare ”De blå 
damerna” som utspelar sig på Västgöta 
universitetet med rektorn Emma Lundberg och polisen Filip 
Alexandersson i handlingarnas centrum. 

Biblioteket är fantastiskt – kom ihåg att använda det! 

Långasjö bibliotek är öppet tisdagar 14:30-18:30. 
Välkomna!

Karolina Bruze
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Slår upp portarna med öppet hus 
den 15 september kl. 13.00 - 16.00

Fina öppningserbjudanden och fika

Ring och boka tid redan nu! 

tel. 070-71 61 450

Kyrkvägen 50 

vid Elofssons Smide & Service

Välkomna!
Elina Elofsson

Matöppetbarometern
I Långasjö socken är vi tacksamma över 
att vi har en mataffär. Diagrammet nedan 
visar antal kunder per månad under 2011 
t.o.m. juni år 2012.

Många är de småorter på landsbygden vars mataffärer måste 
stänga p.g.a. vikande kundunderlag. Detta hoppas vi slippa upp-
leva angående Hasses Matöppet i Långasjö. Varje enskild kund 
gör verkligen skillnad och staplarna visar att ungefär samma 
antal kunder gör inköp de båda åren. Men det kan absolut bli 
fler. Det är lätt att ta denna service för given.

”Affärsgruppen” som bildats i Långasjö vill göra er uppmärk-
samma på alla fördelarna med att vi har en mataffär Långasjö. 
Många tacksamma kunder uppskattade vår påsktävling och 
tårtutdelningen vid midsommar. Tveka inte att lämna förslag 
på förändring eller idéer kring affären till någon i gruppen. 
Det är en trevlig upplevelse att komma till affären i Långasjö. 
Fortsätt med det. 

Malin L Gunnarsson 070-6653813

Anna Karlsson 070-9326515

Laila Johnheim 070-2969116

Sara Dahlskog 076-8109405

Lena Arvidsson 070-2729933

Malin L Gunnarsson

Ekologiskt i affären

I Matöppets ekologiska sortiment finns det kaffe, bananer, 
mejeriprodukter, ägg och barnmat.

Anna Karlsson

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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Innehållsrik 
Långasjökrönika 2012
Den efterlängtade Långasjökrönikan är snart färdig. Det 
blir en innehållsrik bok med intressant läsning. Närmare 
80 artiklar belyser olika teman både historiskt och dags-
aktuellt. 

Under rubriken Ung och gammal kan man läsa om året baby, 
Långasjö skola, en skolresa till London för 60 år sedan och 
mycket annat. Sevärdheter och naturupplevelser skildras. Ett 
tiotal artiklar handlar om kultur. Klasatorpet har fått ett eget 
kapitel med nio avsnitt av sju författare. Man kan läsa om 
Långasjö kyrkas renovering och det nya pastoratet. 

Tre byar i bygden beskrivs ur olika perspektiv. Orkanen Gud-
run finns med under rubriken Jord- och skogsbruk. Hundra 
år med hästen inleder hästtemat. Fem långasjöprofiler som 
gått ur tiden porträtteras. Några företag, föreningslivet och 
sockenrådet finns med. 

Sist i boken finns en översikt över det som hänt i bygden un-
der tio år, månad för månad. Många färgbilder illustrerar hela 
boken. Som bonus får man en CD-skiva med tio årgångar av 
Träskoposten med sökfunktion. 

Boken blir innehållsrikare än vad vi tänkte från början. Och 
antalet sidor är fler än 200. Men det utlovade priset håller, 
tack vare sponsorer. Bokens utgivning är planerad till början 
av november.

Beställningar till ordinarie pris, 220 kronor, kan skickas till 
info@langasjo-hembygdsforening.se eller göras per telefon 
0471-501 71.

       
Sölve Hjalmarsson

Bad och fiske i Långasjön.
Foto Jan-Erik Fransson

Långasjöborna på väg till The American Swedish Institute i Minneapo-
lis.                                                      Foto John Johansson 1962

I utvandrarnas spår för 
50 år sedan
För 50 år sedan, den 9 juni 1962, reste den största ”ut-
vandrargrupp” som någonsin lämnat Långasjö på en 
gång till Amerika. 

Emigrantcirkeln hade arbetat några år med att kartlägga de 
utvandrade långasjöbornas öden. Det skulle sedan redovisas 
i den mer än 900 sidor tjocka boken ”En smålandssocken 
emigrerar, 1967. En av cirkelmedlemmarna föreslog skämtsamt 
att ”vi borde åka över och se hur de har det i det nya landet”. 
Sagt och gjort. Inte mindre än 85 personer följde med på resan. 
Några var utsocknes.

Det blev många glada möten på andra sidan Atlanten. Åtskil-
liga emigranter levde gott i sitt nya hemland. De talade god 
småländska. Och de tog med glädje emot sina släktingar och 
vänner från Sverige. 

Arnold Alfredsson var en av resenärerna. Han rapporterade 
hem till Växjöbladet under resans gång. När han återvänt 
till Sverige samlade han sina resebrev och bilder i boken ”I 
utvandrarnas spår” 1962. Hans livfulla berättelser är väl värda 
att läsa 50 år senare. Boken finns i biblioteket.

Sölve Hjalmarsson

Gympa med Korpen
Lättgympa för damer

Start 17/9 kl. 18.00

Långasjö gymnastiksal

Ledare: Margareta 

Hermansson
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Blodomloppet
Blodomloppet är en tävling som finns på flera orter över 
hela landet. Loppen arrangeras för att få fler intresserade 
av att bli blodgivare och samtidigt få in lite pengar. En av 
sponsorerna är ICA som bjuder varje femmannalag på en 
kasse med fika efter genomfört lopp. Loppet i Karlskrona 
genomfördes för tredje året och hade i år ökat antalet 
deltagare med cirka 1 000 personer, så i år var det 2 900 
som gick eller sprang.
 

Eleverna i Långasjös årskurser 4 - 6 fick ihop fyra lag med en 
vuxen från skolan i varje lag. Loppet gick i Karlskrona den 
14 maj. Tyvärr blev en elev sjuk och en skadade foten innan 
loppet. Därför tog vi med en elev från årskurs 3 också. Man 
kan välja att springa 10 km eller 5 km. Det går också bra att 
gå 5 km. Fyra av eleverna sprang 10 km och resten sprang 5 
km. Alla var glada och nöjda efter loppet och vi hoppas kunna 
göra detta till en tradition på skolan. 

 

Vi fick hjälp av sparbanken Eken som betalade våra anmäl-
ningsavgifter och Föräldrastyrelsen sponsrade bussresan, som 
vi fick till ett förmånligt pris av vår chaufför Johan Bernfalk.

 

Ingvar Elofsson
Långasjö skola

Viktor Gustafsson, Oscar Svensson och Jakob Arvidsson är redo 
för start i 5 km-loppet.

Hanna Johansson är glad och förväntansfull innan starten.

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!

                 Jakt- och 

          Långasjö - lördagen den 6 oktober 2012
13 – 17 Skördemarknad 

Mobilt musteri
Bakluckeloppis
Servering - mat och kaffe
Tips- och bingopromenad
Sumobrottning och andra roligheter
Utställningar i skolans gymnastiksal
…....... och mycket annat!

13 – 15 Hästskjuts med Roland och Tora
17.00 Konsert med Amanda Carlsson
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LÅNGSJÖ GOIFLÅNGASJÖ GoIF
80 ÅR

PROGRAM

Anmälan till kvällens middag senast 26 aug
Annika Arvidsson  j-a-c@telia.com
Victor Karlsson  karlsson-victor@hotmail.com
Gun Medin        Tel: 50350

Ungdomsmatch

A-lagsmatch

Veteranmatch

8 sep

Lindås/Långasjö - Vissefjärda

Lindås/Långasjö - Hossmo BK

Emmaboda komb P00 - Östers IF

11.00

12.30

15.00

Tjoget juli 2012
Jag står vid en åker i norra änden på Långasjö och tittar ut 
över vallen. Det enda jag ser är gräs. Detta kan tyckas inte 
särskilt märkligt, men i det här fallet är det faktiskt det. 
För klockan är 20.00 på kvällen söndagen den 8 juli. Bara 
några timmar tidigare var här tusentals människor! Inte 
ens ett litet skräp avslöjar den nyss svunna aktiviteten. 
Det enda som finns kvar är några hjulspår. 

Tjoget är en orienteringsstafett som Emmaboda Verda 
Orienteringsklubb arrangerar vartannat år. Stafetten består 
av, som namnet avslöjar, tjugo sträckor. De är av varierande 
svårighetsgrad och därför behövs olika rutinerade deltagare 
från de respektive klubbarna. Unga och gamla, nybörjare och 
landslagslöpare – alla samlas för att göra upp i en stafett som 
är ensam i sitt slag i Sverige. 

Deltagarföreningarna kommer från hela landet. I år var det 77 
lag som ställde upp. Alltså sprang 1540 personer olika banor i 
skogarna runt Grimsgöls säteri nämnda helg. Många deltagare 
har 1-2 personer med sig. Ja, ofta är hela familjen med även om 
inte alla springer i stafetten. Lågt räknat ökade alltså Långasjö 
socken sin befolkningsmängd med ca.3200 personer dessa 
dagar. 429 husvagnar och tält var placerade på åkern jag just 
blickade ut över.

För att kunna genomföra en sådan här massiv tävling krävs 
lång förberedelse. Banläggaren Peter Ekdahl från Lindås har 
jobbat med att lägga banorna i skogen i nästan två års tid. 
Flera av EVOK:s medlemmar har under lång tid planerat inför 
evenemanget och markägarna har kontaktats, mat beställts och 
speaker och sekretariat är förberett. 

Hela området kring Bokhultet blev som en liten miniby. Var 
och en kunde lätt hitta sin campingplats genom att det var 
noga utvisat med skyltar och markeringspinnar i marken.  
Man kunde gå till ”markan” för att köpa mat, godis och glass, 
till sporttältet om du behövde köpa träningskläder eller skor, 
duscharna stod uppmonterade med varmt vatten för alla som 
behövde tvätta sig och flera toaletter stod uppställda inom 
området. Färskvatten till allas vattenflaskor fanns att hitta i 
flera stora färskvattentankar. Sjukvårdstältet med sin personal 
var bemannat hela helgen om någon olycka skulle inträffa. 
Brandsläckare fanns givetvis också flera stycken jämt fördelade 
över området. 

Tävlingen startade lördag eftermiddag och höll sedan på till 
målgång söndag förmiddag. På natten till söndagen och tidig 
morgon fullkomligt vräkte det ner regn. De löparna som 
hade sina sträckor då fick en blöt upplevelse och tiderna blev 
lite långsammare än beräknat av förståeliga skäl. Det var en 
spännande tävling och speakertornet höll kontakt med ”för-
varningen” ute i skogen. Det är två orienterare utrustade med 
radiosändare. De sitter gömda vid en kontroll i skogen och 
rapporterar in till tävlingscentrum så att alla kan följa tävlingens 
gång och framåt söndagsmorgonen den väntade upplopps-
striden. Då hände det: en löpare i ett av de ledande lagen 
bommade en kontroll och det blev istället en promenadseger 

med flera minuters marginal till godo för ”Hakarpspojkarna”, 
en orienteringsklubb från Huskvarna. Ett helt gäng barn och 
ungdomar från EVOK mötte sista löparen i Hakarpspojkarna 
med en lagerkrans.

Rent organisationsmässigt flöt allt på väldigt bra och EVOK 
fick mycket beröm för arrangemanget. Flera engagerade funk-
tionärer gjorde tillsammans helgen med så många orienterare 
i Långasjö så lyckad. Deltagarna kom till Tjoget för socialt 
umgänge, spännande tävling och naturupplevelse. Var och en 
såg till att lämna det som det såg ut när de kom. Inget skräp eller 
kvarglömda tältpinnar, pantburkar eller sopor. Alla deltagare, 
medföljare och funktionärer fick en minnesvärd sommarhelg 
i Långasjöskogarna kring Grimsgöl.

Malin L Gunnarsson

Kranskullor i EVOK:s färger: Ellen Kallerbäck, Tilda Gunnarsson, 
Nina Ekdahl, Selma Niemi, Emil Hjalmarsson, Oliver Eriksson, Kajsa 
Ekdahl, Annie Pedersen, Olle Kallerbäck, Elias Torstensson. 
Foto Malin L Gunnarsson
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Sockenrådets styrelse in-
formerar

Lördagen den 6 oktober hoppas vi på Britt-sommar! Då 
inbjuder vi än en gång till Jakt- och Skördefest i Långasjö. 
Äpplena har mognat, morötterna är skördade och älgjakten 
börjar följande måndag.

Skördemarknad, bakluckeloppis, tips- och bingopromenad, 
servering, utställningar, sumobrottning, hästskjuts och mycket 
mera finns på programmet. Som avslutning blir det konsert i 
kyrkan med Amanda Carlsson och Britta Mård.

Långasjö GoIF:s supporterklubb arrangerar pubkväll i Byg-
degården på lördagskvällen.

Inbjud gärna släktingar och vänner! Vi hoppas att även årets 
Jakt- och skördefest blir en stor och glad folkfest.

 

                          Jakt- och

Långasjö – 6 oktober 2012

Frågeformuläret
Som en bilaga till detta nummer av Träskoposten skickar vi 
med ett frågeformulär till invånarna i Långasjö. Det handlar 
om behovet av Service på landsbygden: servicepunkt och 
mobilsamåkning.

Vi önskar naturligtvis få in så många svar som möjligt. Det ger 
oss en fingervisning om vad som är värt att satsa på.  

Senast vid Skördefesten den 6 oktober vill vi ha svar. Det går 
bra att lämna eller fylla i enkäten där.

Behöver vi en servicepunkt i Långasjö?
I Örsjö och Påryd planerar man för servicepunkter. I Byxelkrok 
invigde man sin servicepunkt i somras. En servicepunkt är en 
mötesplats där invånarna kan få personlig service, rådgivning, 
hitta kontaktvägar, ta del av kommunal information, få hjälp 
med att boka tider och fylla i blanketter. Man kanske behöver 
hjälp med att beställa färdtjänst eller att betala räkningar. På 
servicepunkten finns en person som ställer upp mot en liten 
avgift. 

I samarbete med Emmaboda kommun, Regionförbundet i 
Kalmar län och Hela Sverige ska leva, har vi börjat titta på möj-
ligheterna att få en servicepunkt i Långasjö. Det är Sockenrådet 
som driver frågan i samråd med Hembygdsföreningen. Vi har 
träffat företrädare för kommunen och haft god hjälp av Bosse 
Lönnqvist från Hela Sverige ska leva. Leader Småland Sydost 
har beviljat medel till att starta projekteringen.

Behovet av ett året-runt-café eller liknande samlingsplats har 

ju ofta framförts. Som lämplig plats har vi tänkt oss Vandrar-
hemmet. Vandrarhemmets föreståndare har mycket att göra 
under sommaren. Eva, som nu är föreståndare, menar att hon 
under resten av året har tid till förfogande.

Tänk om vi på det här sättet kan få ett café och en mötesplats! 
En förutsättning är att Hembygdsföreningen kan finansiera 
en ändamålsenlig lokal i Vandrarhemmet. Man måste också 
se till att gästerna på vandrarhemmet fortfarande har ett kök 
för självhushåll.

En annan förutsättning är att det finns tillräckligt intresse från 
oss sockenbor. Kommer vi att ta med oss våra vänner till caféet? 
Vill vi ha en servicepunkt? 

Hur stort är intresset för mobilsamåk-
ning?
I årets första nummer av Träskoposten presenterade vi idén 
”mobilsamåkning”. Maja Söderberg från Tolg var här på Sock-
enrådets årsmöte och berättade hur det fungerar. Vi har fått 
flera positiva reaktioner från både ortsbor och kommunpoli-
tiker. Vinsterna för miljö och ekonomi är påtagliga.

Det kostar en del att ansluta till systemet och att driva det. Vi 
kommer därför att söka bidrag till projekteringen. Troligen 
måste det ändå bli en anslutningsavgift för oss som vill vara 
med. Men det är en investering som betalar sig i längden. Redan 
efter tio mil har man sparat en hundralapp. En tankning kostar 
mellan 500 och 1000 kronor. Därför innehåller enkäten också 
en fråga om intresset för mobilsamåkning. En särskild artikel 
i detta nummer beskriver kortfattat hur det fungerar. Det kan 
tilläggas att även de ordinarie bussturerna läggs in i systemet.

Vi har dessutom tänkt att servicepunkten ska kunna göra 
bokningar åt den som varken har dator eller mobiltelefon.

Långasjö Sockenråd

Pressa musten ur dina äpplen vid skördefesten!
Ett mobilt musteri kommer till skördefesten i Långasjö den 
6 oktober. Det betyder att vi kan få 
nypressad och pastöriserad äppelmust 
av vår fallfrukt. Musten tappas i bag-
in-box, 3 liter, 5 liter eller 10 liter och 
håller sig i minst ett år. 

Äpplena ska vara väl mogna. Fallskador 
och maskangrepp är ingen nackdel. 
Men ruttna och mögliga äpplen duger inte. Musteriet kommer 
att sortera och tvätta frukten innan den pressas. 

Om man vill ha must från bara sina egna äpplen måste man ha 
minst 30 kg. Man kan ju också gå samman med några grannar. 
10 kg äpplen ger 6 liter must och man betalar 12 – 15 kr litern 
beroende på hur stor box man väljer.

Vill du skänka dina äpplen till Sockenrådet?
Då tar vi emot på fredagskvällen den 5 oktober mellan kl. 16 
och 18. Dessa äpplen mustas på lördagsförmiddagen och säljs 
på skördefesten. Eventuellt överskott går till Sockenrådets 
omkostnader.

Sölve Hjalmarsson
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Mobilsamåkning – perfekt 
för landsbygden
Mer än hälften av de resor vi gör i Sverige gör vi med bil. 
I varje svensk bil åker i genomsnitt 1,2 personer. Många 
halvtomma bilar rullar på vägarna, ofta för att det är 
krångligt att organisera samåkning. Bussarna går sällan 
och tiderna passar inte ens egna. I geografiskt utspridda 
byar är ytterligare ett hinder för att ta bussen att det är 
för långt till busshållplatsen.

Att ha bil är dyrt, och samtidigt släpper alla våra bilar ut an-
senliga mängder växthusgaser och är därmed en bidragande 
orsak till klimatförändringarna.

Grannar är ofta positiva till att låta en åka med om man frågar, 
men det är svårt och tidskrävande att hitta vilka som kör så att 
det passar ens egna tider.

Har man väl hittat någon att åka med får man sällan betala 
något, vilket kan kännas okej de första gångerna. Men har man 
åkt med samma person många gånger vill man gärna betala.

Mobilsamåkning.se
Mobilsamåkning.se är ett socialt företag, organiserat som 
ett aktiebolag. Företagets vision är att förändra samhällets 
och människors resmönster mot mer kollektivt resande, där 
samordning och effektivisering av privata bilresor genom mo-
bilsamåkning är den primära metoden. Företagets mål är att 
sprida mobilsamåkningen till alla byar, arbetsplatser etc. där ett 
behov finns, primärt i Sverige. Eventuell vinst återinvesteras 
i företaget för att kunna sprida mobilsamåkningen ytterligare 
och för att kunna sänka priserna.

Så här fungerar mobilsamåkning
En bybo kan registrera sig som chaufför, passagerare eller 
bådadera.

Köra
Som chaufför matar man enkelt in vilka tider och sträckor 
man kör. Det går både att lägga in enstaka körningar och hela 
körscheman. Man kan också välja ifall man kan tänka sig att 
köra en omväg eller inte.

Åka
Den som vill åka väljer vilken dag och sträcka och får då upp 
en lista på chaufförer. Man väljer vem man vill åka med och på 
vilka hållplatser man vill stiga av och på. Därefter klickar man 
”spara”. Då går det automatiskt iväg ett SMS till chauffören. 
Chauffören bekräftar eller nekar resan genom att följa en länk 
i SMS:et. (Den som har en gammal telefon får istället svara 
genom att SMS:a OK eller NEJ.)

Betalsystem
Till Mobilsamåkningen finns ett betalsystem knutet. Byborna 
beslutar om prisnivåer. Alla bekräftade bokningar registreras 
i systemet. Varje användare har ett saldo där körda resor 
kvittas mot åkta. Varje kvartal får användarna en faktura eller 
utbetalning.

Påminnelser
Systemet skickar också iväg påminnelse-SMS till chaufförerna.

Bevakningar
Hittar du ingen passande resa kan du lägga upp en bevakning. 
Då får du ett SMS så snart någon lägger upp en resa som 
matchar din bevakning. Eftersom den som ska boka en körning 
också kan se vilka bevakningar som finns, är det också möjligt 
att anpassa sin körning till en bevakande passagerare.

I datorn och mobiltelefonen
Systemet kan användas antingen från datorn eller från mobil-
telefonen. Det fungerar för alla telefoner som går att ansluta 
till internet. Men även med riktigt gamla går det att ta emot 
och svara på bokningsförfrågningar via SMS.

Minderåriga
Det är viktigt att systemet är tryggt att använda, inte minst för 
minderåriga. Därför finns det två olika sätt för minderåriga att 
använda Mobilsamåkningen.

Det är målsman som avgör när barnet är redo att själv registrera 
sig och boka resor. Minderåriga som har målsmans godkän-
nande kan själva använda systemet.

Målsman får dock kopior på alla boknings-SMS. Målsman 
betalar fakturan.

Tolgbor om Mobilsamåkningen
● ”Samåkningen har väldigt snabbt blivit en naturlig del av vårt liv. 
Som pensionärer kan vi ofta anpassa våra restider en del. Jag blir 
irriterad om jag någon gång glömmer att anmäla min resa.”
● ”Tänker inför varje vecka igenom vilka dagar som samåkningen 
passar mig. Försöker  i alla fall hitta en dag när bilen får stå. Det 
bästa är de gånger sonen kan få skjuts in till stan mitt på dagen utan 
att jag är chaufför.”
● ”Eftersom vårt hushåll endast har en bil så blir samåkningen ett 
bra komplement när vi har olika tider. Det blir ofta både körningar 
och åkningar med kort varsel men det har funkat bra hittills.”
● ”Som allt annat, ovant i början, blir snart en vana. Känns otroligt 
bra i hjärtat. Främjar miljö, sociala kontakter och privatekonomin. 
Rekommenderas varmt.”

Artikeln är saxad ur Tolgbornas presentation.

Mobilsamåkning blev utsedd till ”Årets landsbygdsinnovation 
2011” och fick ta emot en Ullbagge på Landsbygdsgalan i 
Stockholm.

Sölve Hjalmarsson

Man behöver inte limousine för att samåka.
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Fånga solenergin
Solen är en outsinlig energikälla. Och vi utnyttjar bara 
en bråkdel. Solenergin som strålar på ett villatak påstås 
vara fem gånger högre än husets behov under ett helt 
år. Med en solfångare kan man få varmvatten och med 
solceller elektricitet helt gratis. På våra breddgrader kan 
en solfångare täcka ungefär hälften av varmvattenbehovet 
och upp till en fjärdedel av värmebehovet. 

Tänk att kunna duscha, bada och diska med solvärmt vatten! 
Under den soligaste perioden, april – september, kan allt 
varmvatten komma från solen. Den energi som solfångarna 
levererar laddas till en varmvattenberedare, ackumulatortank 
eller till en värmeväxlare. 

De plana solfångarna är vanligast. Framsidan är en glasskiva. 
Solvärmen absorberas i rörslingor som är fyllda med glykol 
och vatten. Paketet monteras direkt på takets ströläkt och 
ersätter därmed tegelpannorna på samma yta. Dagg, snö och 
frost avdunstar snabbt från en plan solfångare genom att glaset 
värms upp underifrån.  

En vakuumrörsolfångare består av ett antal vakuumrör. 
Vakuumrören är utformade som termosflaskor, dvs. det är två 
rör med vakuum mellan. Det yttre röret är transparent och det 
inre är själva absorbatorn. I centrum av det inre röret blir luften 
oerhört varm. Det är här man plockar ut energin. 

Mattias Holmqvist har haft solfångare på taket de senaste åren. 

– Leverantören lovade varmvatten under 8 månader varje år. 
Det var en överdrift. Men 6 månader får vi solvarmt vatten, 
säger Mattias. Den här sommaren har jag bara eldat tre gånger 
när det varit för lite sol, säger han.

SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (hette förr Statens 
Provningsanstalt) har gjort en förteckning över godkända 
solfångare. Där kan man jämföra verkningsgraden mellan 
olika system.

Det s.k. solvärmestödet från Boverket har tyvärr upphört. Dä-
remot kan man göra ROT-avdrag för installationskostnaderna.

Energi från solceller
Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. 
Det sker utan några rörliga delar, utan bränsle och utan att ge 

några utsläpp. Den i dag vanligaste typen av solcell tillverkas 
av en tunn skiva av halvledarmaterialet kisel. Men nya typer 
av solceller utvecklas. De blir troligen billigare än kiselcellerna.

Hur mycket el får man?
En ny anläggning på 1 kilowatt som är placerad rakt mot söder 
med 30-50 graders lutning producerar i Sverige 900 kilowattim-
mar per år och tar upp en yta av 8 kvadratmeter. Hittills har det 
varit ganska dyrt att installera en solcellsanläggning. Därför har 
intresset för solceller inte varit så stort i Sverige. I Tyskland har 
man satsat starkt på solel med hjälp av statliga subventioner. 
Det har bidragit till att man kunnat börja avveckla kärnkraften.

 

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller i 
Sverige. Det har också blivit möjligt att producera elektricitet 
för eget behov och att leverera överskottet till elnätet. Det stat-
liga stödet upphör den 31 december 2012. Hur energipolitiken 
blir i framtiden vet vi inte. 

Hittills har elproduktion med solceller varit vanligast i fritids-
hus och båtar. Då lagrar man energin i 12-voltsbatterier. Vi 
har själva använt metoden för att få belysning i sommartorpet 
i många år. Vi kan även driva kylskåpet, köra den elektriska 
båtmotorn och ladda mobiltelefonen med solenergi.

Man kan bara hoppas att utvecklingen och energipolitiken 
kommer att stimulera användningen av solenergi. Här finns 
en fantastisk – och ren - naturtillgång att ta tillvara.

Sölve Hjalmarsson

Energirådgivning i Emmaboda kommun
Kommunens energirådgivare arbetar för att effektivisera 
energi-användningen och för att energiförbrukningen skall 
få en allt tydligare miljöprofil. Frågor om t ex elpriser, elleve-
rantörer, värmepumpar, solvärme och solel kan kommunens 
energirådgivare svara på. Tjänsten i Emmaboda sköts f  n av 
en driftstekniker i väntan på en permanent lösning.

Vakuumrörsolfångare på Kyrkvägen 20.          Foto Sölve Hjalmarsson

Solceller på taket ger el i fritidshuset.               Foto Sölve Hjalmarsson
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Kvalitetsmat för gammal 
och ung

Säger Per Sigvardsson som är ordförande 
i Teknik och Fritidsnämnden.  

År 2012 skall 30 % av maten vara närproducerad och ekologisk 
vilket man uppnått.  De gör centrala avtal för upphandling av 
varor från olika leverantörer till kommunens äldreboenden och 
skolor. De räknar med att öka 5 % varje år. 

– När vi når 40 % ligger vi högst i Sverige vilket vi planerar 
skall vara 2014, säger Per. 

Inte illa för en kommun som fick pris för att ha den bästa ma-
ten på äldreboende 2011. I Långasjö och Vissefjärda äter även 
skolbarnen sin lunch där. Diplom finns upphängt i matsalen.

Det råder en glad stämning bland personalen som jobbar i 
Allégårdens kök när jag hälsar på.  De har gått kurser och 
varit på seminarium som Hushållningssällskapet ordnat om 

Oskar Svensson och Viktor Gustafsson som går i 6an tycker 
att maten är jättegod.                        Foto Susanne Gustavsson

Personalen på Allégårdens kök. Från vänster Pia Fransson, 
Maria Ekström, Mona-Lisa Persson, saknas gör Yvonne Nils-
son, Kökschef  David Karlsson, Paula Söderkvist. 

Foto Susanne Gustavsson

hur maten bär tillagas på bästa sätt. 

Per säger också att de är väldigt nöjda med personalen som 
jobbar i de olika köken. De är väldigt engagerade och intresse-
rade av att genomföra detta vilket underlättar för att kunna nå 
målen. Teknik och Fritidsnämnden har beslutat att det endast 
skall vara svenskt kött som skall serveras på äldreboende och 
skolor i kommunen. 

På Allégården gör man kroppkakorna själva – inte illa att rulla 
alla och få dem att hålla ihop.

Kostnaderna för maten har ökat med ca 300 000 kr för hela 
kommunen sedan man började använda sig av närproducerad 
och ekologiska varor.

Sedan maj 2012 är det möjligt att på alla äldreboende i kommu-
nen få alkohol serverad till maten. Alkoholen får inte serveras 
när skolbarnen är och äter.

Vem som helst får gå till Allégården och äta och det finns alltid 
alternativ att välja på.

Susanne Gustafsson

Rättvisemärkt
Vad kan vi göra?
Det är nog många av oss som reagerar med sorgsenhet, 
ilska eller avsky, på allt elände vi hör eller ser på nyheterna. 
Att det finns så mycket hunger, sjukdomar, förtryck och 
krig i världen, så många orättvisor. Oftast tänker vi att vi 
inget kan göra, vi orkar inte bry oss… 

Men om vi tänker till så finns det i alla fall lite vi kan göra, vi kan 
tänka lite extra när vi handlar, kolla var produkterna kommer 
ifrån och vad de har för märkning. Kolla efter rättvisemärkta 
produkter! 

Det börjar komma mer och mer som är rättvisemärkt/fair-
trade-märkt och köper du dessa produkter kan du vara säker 
på att villkoren för arbetarna där är bättre, det kontrolleras att 
arbetsgivarna följer arbetsmiljöföreskrifterna och att arbetarna 
inte blir utnyttjade. Internationella Fairtrade-kriterier innebär 
bland annat rätt att organisera sig fackligt och att den anställde 
ska få minst lagstadgad minimilön.  

Jag har från och 
med denna sä-
song börjat sälja 
rättvisemärkta 
produkter i bu-
tiken på vand-
rarhemmet här 
i Långasjö, det 
är ett samarbete 
med Föreningen 
för Rättvis Han-
del i Emmaboda. Här finns nu god choklad i många smaker, 
teer, snabbkaffe, nötter, örtsalt m.m.

Jag köper också rättvisemärkta produkter till frukostbuffén 
här ifrån Lanthandeln då det alternativet finns. 

Butiken kommer att hålla öppet under skördefesten den 6 okt. 
Annars är det oftast öppet mellan kl 17-18 under lågsäsong. 
Vill du handla på andra tider, slå en signal så öppnar jag. Jag 
har fortfarande även hantverk till försäljning, tel. 0471-503 10.

Eva Garami
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www.sodra.com

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

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

interiörprodukter i trä för hem och offentlig 
miljö.

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

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

Södra – ett företag som fortsätter att växa in i 
framtiden.

Hanna och Nökkvi tog 
SM-guld!
Hanna Eriksson från Koppekull vann SM-guld när svens-
ka mästerskapen för islandshästar avgjordes i Borlänge 
i mitten på juli. 

Hanna och hennes 15-åriga islänning Nökkvi vann stilpassen 
med de fantastiska poängen 8.21 (världsrekordet ligger för när-
varande på 9.03 och maximal poäng är 10.0). Med de poängen 
gick de upp i delad ledning på världsrankingen. 

Grenen stilpass kan enklast beskrivas som att man ska rida 
en sträcka (200 m) så snabbt och snyggt som möjligt. Under 
sträckan växlar hästen gångart 3 gånger vid särskilda marke-
ringar. 

”Jag har väl inte haft den mest perfekta uppladdningen efter-
som jag födde barn två månader före SM”, berättar Hanna, 
”och så blev Nökkvi ormbiten någon vecka innan tävlingen, 
men det gick ju bra ändå”. Guldet var Hanna och Nökkvis för-
sta, de har sedan tidigare 4 bronsmedaljer och 2 silvermedaljer.

Hanna fick även representera Sverige i de nordiska mästerska-
pen som avgjordes ett par veckor efter SM. Där fick de inte lika 

höga poäng som på SM men lyckades knipa silvermedaljen. 

Hanna berättar att hon inte är nöjd än, ”jag har alltid haft tre 
mål med mitt tävlande”, säger hon, ”Det ena är att rida över 8.0, 
det andra är att vinna SM-guld och det tredje är att få rida VM”. 

Konkurrensen är hård, de allra bästa ryttarna i världen är näm-
ligen ifrån Sverige så det är svårt att bli uttagen att representera 
den svenska flaggan i VM, ”men jag är målmedveten, så det 
ska nog gå”, avslutar Hanna.

Anna Karlsson

Hanna Eriksson med hästen Nökkvi.                       Foto Jenny Mukka
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Hållbarhetspolicyn på 
Södra

”Miljöarbetet på vårt företag kan alltid 
bli bättre, både vi och vår omgivning har 
höga krav på oss och det är viktigt att se 
till att vår hållbarhetspolicy efterlevs”

Det berättar Klara Helstad, hållbarhetschef  på Södra skog, för 
mig när jag får en pratstund med henne. 

Hennes jobb som hållbarhetschef  innebär att ha ett övergripan-
de ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor inom skogsbruket, 
hålla koll på nya produkter och vilka krav som ställs på dom 
och att hålla leverantörerna informerade om kraven. 

Varje område inom Södra har sedan en egen miljöchef  som ar-
betar med miljö- och hållbarhetsfrågor på en mer konkret nivå. 

Miljöarbete har blivit viktigt för alla företag, och kanske särskilt 
för Södra där hela arbetet bygger på skogens långsiktiga tillväxt. 

Södras naturvårdspolicy, som antogs för första gången 1995, 
handlar i stora drag om att skydda naturen och att avverka 
skogen på ett så naturvärdigt sätt som möjligt. 

I den står bland annat att ”Södra ska se till att anställda och 
entreprenörer har tillräckliga kunskaper och motivation för 
god naturhänsyn i skogsbruket. Vi ska också verka för en god 
kunskap och motivation för naturvård hos skogsägarna. Vi 
ska eftersträva samverkan med naturintresserade personer och 
organisationer om praktisk naturvård”. 

”Det absolut viktigaste i naturvårdspolicyn”, berättar Klara 
Helstad, ”är att vi aldrig ska handla med illegalt eller fel av-
verkat virke. Där måste vi ha stenkoll på vad som kommer in. 
Problemet är inte så stort, nästan obefintligt, när vi handlar 
med svenskt virke men när vi importerar från utlandet är det 
väldigt viktigt att vi gör noggranna kontroller på det vi köper”, 
säger hon. Felavverkat virke kan till exempel vara virke som 
är avverkat på reservat eller andra skyddade områden eller 
där naturskogar har avverkats i syfte att nyttja området för 
plantager eller icke-skoglig användning. 

Södra har även en hållbarhetspolicy, som träder i kraft unge-
fär samtidigt som du läser det här. Den ersätter den tidigare 
miljöpolicyn och handlar mer om rena miljöfrågor, som att 
”avfall så långt det är möjligt skall återvinnas. Destruktion och 
deponering ska ske först när återanvändning inte är lämplig 
och på ett sådant sätt att effekterna på miljön minimeras”. 

De försöker utnyttja materialet så mycket som det bara går, 
råvaror som inte går att använda för att producera sågade 
trävaror eller pappersmassa används istället som biobränslen. 

”Vi gör pellets av spånet som blir av hyvlarna, säger Klara, och 
fortsätter ”och vi försöker hela tiden utveckla vår verksamhet, 
till exempel när det gäller utsläpp, buller och energiåtgång”.

Hur vet man då att hållbarhetspolicyn och naturvårdspolicyn 
följs?

Först och främst kontrollerar skogsmaskinföretagen att avverk-
ningen gått rätt till, det lämnas in en uppföljning till Södra där 
man ser att avverkningen har följt avverkningsplanen. Det kan 
till exempel handla om att man har lämnat tillräckligt många 
högstubbar eller att man har sparat miljöträd. Alla skogsmaski-
nister går dessutom en kurs som heter ”Grönt kort” där man 
lär sig kultur- och naturvård. 

”Det handlar om sunt förnuft också”, säger Klara, ”Att man 
som skogsmaskinförare har rätt hjälpmedel med sig så man 
snabbt kan åtgärda ett oljespill, eller att man som skogsägare 
inte lämnar kvar kartonger och skräp vid en plantering. ”Sedan 
har vi både interna och externa revisioner som kontrollerar att 
vårt arbete följer kraven. Det görs stickprov där man åker ut 
och kontrollerar att en avverkning följt planen och att uppfölj-
ningen som lämnats in är korrekt”, säger Klara. 

”Vi lägger mycket resurser på att kontrollera att allt går rätt till, 
men det måste vi göra eftersom miljöarbetet är en så viktig del 
i vår verksamhet. Vi kan alltid bli bättre och både vi och om-
givningen har höga krav på oss. Vi har en bra framtidsprodukt 
som ju är beroende av en bra miljö”, avslutar Klara Helstad. 

Hållbarhetspolicyn och naturvårdspolicyn kan läsas i sin  helhet 
på Södras hemsida, www.sodra.com.

Anna Karlsson

Var noga med att syna korrekturet eftersom vi producerar efter dess layout

Sign.

Datum.

Godkännes

Godkännes efter ändring

Till: Swedol Tyresö
Från: Linda Ahlström
Datum: 2010-11-08 Vill ha nytt korrketur

PMS 431

Storlek: 22,5x11,8 cm 
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Nya återvinningscentralen 
på Möjligheternas Hus!
I juni invigdes den ombyggda återvinningscentralen i 
Emmaboda. Efter flera års planerande har nu alla in-
vånare i Emmaboda kommun tillgång till en modern 
återvinningscentral där återanvändning och återvinning 
står i fokus.

Som avfallskund kör du en slinga inne på området och 
stannar vid de containrar och avfallskärl där du ska slänga ditt 
grovavfall och förpackningar. 

Första stoppet görs vid den gamla avfallsmottagningen vid 
taket där du lämnar det som kan återanvändas genom att säljas 
i second hand butiken, till exempel möbler, kläder, husgeråd, 
böcker, leksaker, prydnadssaker. Det som är trasigt och inte går 
att återanvända läggs i containrarna för brännbart och deponi. 
Under taket lämnas även elektronikskrot och ljuskällor. 

Nästa stopp blir framför förrådslängan där du lämnar ditt 
farliga avfall samt bilbatterier. Efter förråden lämnas metallför-
packningar, glasförpackningar, kyl och frys, spisar och tvättma-
skiner samt schaktmassor (tegel, betong, keramik, porslin etc). 

Sedan får man köra upp på rampen och nedanför kanten står 
det i tur och ordning containrar för fönster och dörrar med 
glas, pappersförpackningar, plastförpackningar, wellpapp, trä, 
tidningar, tryckimpregnerat trä och metallskrot.

Nu blir det extra viktigt att avfallet/restprodukterna är sortera-
de och att du har packat det i rätt ordning! Personal finns alltid 
på plats och hjälper dig om du är osäker. Alla containrar är tyd-
ligt skyltade med exempel på vad som ingår i avfallsfraktionen.

Missar du något är det bara att ta ett varv till.

För långasjöborna finns det återvinningsskåp för förpack-
ningsmaterial och tidningar bakom Allégården på Kyrkvägen. 
Här kan du som privatperson lämna glasförpackningar av 
färgat och ofärgat glas, metallförpackningar, platsförpack-
ningar (hårda och mjuka tillsammans), kartongförpackningar 
och tidningar. Allt ska vara sorterat och rengjort. Wellpapp 
lämnas till miljölastbilen eller direkt på återvinningscentralen 
i Emmaboda.

Miljölastbilen kommer till Långasjö och tar kostnadsfritt 
emot grovsopor och förpackningsmaterial från privatpersoner. 
Varje torsdag står lastbilen uppställd vid återvinningsskåpen i 
Långasjö mellan 8.45 – 9.15 samt mellan 16.30 – 17.15. OBS! 
Ej torsdagar om det är en röd dag. Det är viktigt att avfallet är 
sorterat och att farligt avfall är väl förpackat. 

Miljölastbilen är tänkt som en service till de som har mindre 
mängder grovavfall. Har du till exempel en full släpvagn med 
grovavfall körs det in direkt till återvinningscentralen i Em-
maboda.

Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta MHAB på tel 
0471-249857 eller mejla till miljostationen@emmaboda.se 

Uppdaterad information, sorteringsanvisningar, karta över 
området mm hittar ni på hemsidan www.emmaboda.se  under 
För invånare/Avfall och återvinning

Katarina Jonasson

Återvinningscentralen i Emmaboda.      Foto Katarina Jonasson

Miljö bil
Fredrik Johansson berättar om Toyotas miljöbilar eller 

snarare hybridbilar.

Vad är en hybridbil? 
Det är en bil med flera motorer där man kan använda samma 
energi flera gånger.

Det funkar så att man har en generator som ger el när man 
bromsar bilen. Den elen sparas i ett batteri. När man sen gasar 
blir generatorn en elmotor som hjälper till att driva bilen. Och 
på så sätt har man använt bromsenergin en gång till.

Det här systemet finns på flera olika Toyota modeller. 

Prius, Auris och Yaris. Prius finns även med större batteri som 
kan laddas från ett vägguttag. Då kan man köra den 20 km på 
enbart el och sen funkar den som en vanlig hybrid.

Toyotas hybridbil, Prius
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På cykel eller till fots
Många har trampat på Utvandrarleden i år. En del till 
fots andra på cykel. En hel del svenskar men ungefär 
lika många från utlandet. Våra småländska skogar är ett 
uppskattat besöksmål. Här kan man njuta fritt av natu-
ren, man kan gå/cykla flera kilometer utan att träffa på 
någon annan människa. Detta är något som är mycket 
sällsynt i t ex Holland.

Som nog många av er vet är Utvandrarleden en rundtur, med 
olika sträckningar för cykelled och vandringsled. Här kan man 
ta sig runt på vandringsleden under 5-6 dygn. På cykel klarar de 
flesta av leden på 3 dygn. Det är 5 vandrarhem som samarbetar 
längs leden och erbjuder olika turpaket även med helpension. 
Under förra året och i våras rustades vandringsleden upp och 
har även dragits om på vissa ställen och märkts upp ordentligt. 
Detta i samarbete med de 3 kommunerna, Emmaboda, Lessebo 
och Tingsryd, som vandringsleden går genom. Vi har också 
satsat på marknadsföring och en ny och uppfräschad hemsida. 
Det har resulterat i att flera har hittat hit och även köpt paket.

Vi har i år hittills fått 12 paketbokningar (totalt 30 personer) 
med övernattningar och vandring eller cykling. Detta har 
totalt blivit 116 dygnspaket längs leden. Mest uppskattat och 
bokat har ”upplevelsepaketet” varit, detta är ett 5-dygnspaket 
med helpension, här börjar man med en dags vandring från 
Grimsnäs Herrgård i Ljuder till Korrö, andra dagen paddlar 
man kanot från Korrö till Sjöviksgården i Dångebo, tredje 
dagen cyklar man från Sjöviksgården till Långasjö Vandrar-
hem. På fjärde dagen vandrar man från Långasjö till Moshults 

Cykeltur på Utvandrarleden.

Vandrarhem och femte och sista dagen vandrar man tillbaka till 
Grimsnäs. Paketet inkluderar 5 övernattningar och all service 
man kan få. Här kommer man till dukat bord och middagen 
serverad, rummet är förberett och sängarna bäddade, städ-
ningen ingår liksom frukost och lunchpaket. 

Många har också bokat 3 dagars cykelpaket, också detta med 
helpension. De flesta gäster jag har pratat med har varit mycket 
nöjda och tyckt att de har fått en härlig upplevelse i naturen 
och bra service på vandrarhemmen. 

Det är en positiv utveckling och vi hoppas på att fler och fler 
hittar hit och ger sig ut på leden. Är du sugen på att ta dig en 
tur, tveka inte – det är härligt att uppleva naturen på nära håll 
och lätt att följa markeringarna, karta kan du köpa på närmaste 
vandrarhem eller turistbyrå. 

För mer info besök www.utvandrarleden.se.

Eva Garami

Cykling är Bettans melodi!  
Jag försöker cykla 100-150 mil om året, det är mitt sätt 
att dels få motion, dels en stund för mig själv när jag kan 
rensa huvudet. Och så är det ju bra för miljön också, jag 
brukar tänka att jag åtminstone gör lite grann – många 
bäckar små!

Det berättar Elisabeth Arvidsson, som ofta väljer cykeln före 
bilen när hon ska någonstans. ”Jag cyklar när jag ska till affären, 
till jobbet, när jag ska hälsa på nära och kära eller när jag bara 
vill komma ut i friska luften”, säger hon. 

Hon cyklar nästan alltid själv, ”för då är jag oberoende av 
andras tider och passa”. 

Elisabeth älskar att vara ute, och med cykeln kan hon följa natu-
rens alla skiftningar på nära håll. Tänk att färdas samma sträcka 
flera gånger i veckan och få följa hur björklöven sakta slår ut, 
eller på hösten när träden skiftar i olika färger för varje dag. 

Elisabeth berättar att med hennes jobb (hon driver Hotell 
Amigo tillsammans med sin man och dennes bröder, reds anm.) 
är det svårt att t ex gå på gym eller träningspass. ”Står det en 
kund framför mig som ska beställa mat till ett bröllop kan jag 

Elisabeth uppskattar sina cykelturer.                      Foto Anna Karlsson

inte bara säga att jag inte har tid för att jag ska på spinning, 
utan jag får hitta tid till motion på annat sätt. Cyklar jag då till 
och från jobbet en dag så har jag ju både tränat och jobbat 
klart när jag kommer hem”, säger hon. 

”Ja jag älskar verkligen att cykla, jag kan vakna på morgonen 
och gå ut och känna ’idag är en perfekt dag att cykla till affä-
ren’.”, avslutar Elisabeth. 

Anna Karlsson
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Långasjölamm 
– med fokus på KRAV och närproduktion

Sverige blir allt mindre och mindre självförsörjande på 
mat. Importen av mat producerad utomlands ökar varje år 
samtidigt som antalet bönder i Sverige som lägger ner sin 
verksamhet blir fler och fler. Livsmedel producerade på 
svenska råvaror riskerar att försvinna. Här kan jag inte låta 
bli att ta med lite statistik från tidningen ATL:s nummer 
3/8 2012: I dag finns ca 5000 svenska mjölkproducenter. 
1999 fanns det nästan 14 000 mjölkföretagare och antalet 
kor som då höll landskapet öppet uppgick till 448 000. 
Nu finns 346 000 kor i hela Sverige. Desto gladare ska vi 
vara att korna som betar runt Koppekull gård i Långasjö 
socken finns just här. 

Får nämns sällan i sådan här statistik för självförsörjandegra-
den på lammkött är försvinnande liten. Nästan 70 procent av 
svenskarnas lammköttkonsumtion kommer från Nya Zeeland 
och Australien på andra sidan jordklotet eller Irland. 

Mitt i all denna dystra läsning om hur svenskarna blir mer och 
mer beroende av andra länders odlingar och djurhållning så 
finns det idag en mycket engagerad grupp konsumenter som i 
så stor utsträckning som möjligt vill äta lokalproducerad mat.  
”Slowfood” och ”Du är vad du äter” är uttryck som är här för 
att stanna. Ofta har de konsumenterna ett genuint matintresse 
och tycker om att laga mat från grunden. De vill veta var maten 

kommer ifrån och helst att den ska var närproducerad och utan 
gifter. Jag har sedan 2007 KRAV-godkänd lammproduktion i 
Långasjö.  Här kommer lite information om vad det innebär.

Vad är KRAV?
Det är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd 
på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, 
hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Här lite information direkt från KRAV:s hemsida www.krav.se.

Så blir lammet KRAV-godkänt:

• KRAV-djuren ska beta så mycket de vill under säsong.  
 Djurens betande håller landskapet öppet och bidrar  
 till stor biologisk mångfald. 
• KRAV-lamm ska ha möjlighet att gå ut året om. 
• Lamm och får i traditionellt nordisk uppfödning betar  
 nästan hela sitt liv och äter inget, eller mycket lite, kraft- 
 foder. Det är bra för klimatet. 
• Allt foder som ges till KRAV-djur ska vara KRAV-odlat.  
 Detta foder är därmed producerat utan användning  
 av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. 
• Det finns speciella regler kring slakten. 
• Produktionen kontrolleras varje år.

För mina får innebär det i praktiken att de lever ett så naturligt 
liv som möjligt tillsammans i flocken.  Inga gifter, hormoner 
eller tillsatser används vare sig i fodret tackorna får innan 
lamning eller på åkrarna. 

 KRAV-gårdar har årliga kontroller från ett certifieringsorgan 
en till två gånger per år. Där följs noga upp att alla regler och 
föreskrifter följs. Det ger kunder till KRAV-varor en trygg 
garanti på att, i detta fall, köttet är så miljövänligt det går. Det 
gäller hela kedjan. Från stallutrymme och lamning ända fram 
till slakten. Gården ska dessutom använda förnyelsebar el, 
djuren får bara beta certifierad mark, man ska ha gått kurs i 
eco-driving, gödseln ska hanteras på ett säkert sätt, odlings-
journal ska föras m.m.  Allt måste vara KRAV-godkänt om du 
ska få sälja i det namnet.

Om man har egen dieseltank på gården är reglerna kring dessa 
rigorösa. Själv tycker jag det är enklare att köra med traktorn 
till Runes i Strängsmåla, så slipper jag hålla reda på alla regler 
kring dieselhanteringen. Det sköter Alf  så bra.

Givetvis är hanteringen av djuren av största intresse för 

Malin KRAVbonde

Nu kan du göra årets 
beställning av KRAVgodkänt
lammkött från Långasjölamm

Gå in på www.langasjolamm.com 
och fyll i under fliken ”beställa”.
Malin Lundqvist Gunnarsson
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KRAV-organisationen. Djurhållningen i Sverige är generellt 
otroligt bra. Svenska bönder vet att ta hand om sina djur. Jag 
som KRAV-bonde behöver kunna visa papper på att all mat 
fåren får är KRAV-godkänd. Även kraftfodret på vintern. 
Det hjälper ju knappast att låta fåren beta certifierat gräs hela 
sommaren om du sedan på vinterhalvåret trycker i dem soja 
från Brasilien. Hela kedjan från jord till bord är så miljövänlig 
det går.

Tackorna går i sin flock hela livet och de får aldrig medicin i 
förebyggande syfte. Grisar i t.ex. Holland, men även Danmark, 
även om de kraftigt minskat sin medicinering av djuren på 
senare år, får penicillin i förebyggande syfte. Gissa vilka som 
får i sig de restprodukterna om man sedan äter det köttet…? 
Ett riktigt skräckexempel på utländsk djurhantering, som 
också stod i redan nämnda tidning, är att man i Holland nyss 
godkänt ett tre våningar högt svinhus. Där har varje sugga 
0,8 kvadratmeter stor yta att röra sig på. Slaktsvinen har 0,35.

Hur ser då framtiden ut? 
De största hoten mot närproducerat lammkött, biologisk 
mångfald och öppna hagar i våra regioner stavas: varg och 
vildsvin. Det är inte längre en fråga om vargen kommer utan 

när. Varje dag när jag går ut till djuren i hagen hoppas jag slip-
pa se mina fina får ligga med uppsprättad mage. Vildsvinen 
förstör gräset på åkrarna. Det gör att det kan komma in jord i 
ensilagebalarna och om jordbakterier växer till då dör tackorna 
av det när man ger dem ensilaget från åkrarna på vintern. I 
vintras dog 4 får för mig av den otäcka sjukdomen listeria.

Jag känner starkt för mina djur även om de tillsammans med 
lammen är närmare 300 stycken. Flera av tackorna kommer när 
jag ropar deras namn. Då buffar de på mig och vill helst att jag 
har med mig något gott i fickan. Fördelen med rasen pälsfår 
är bl.a. att när jag väl skickar djuren till slakt så används hela 
djuret. Det blir gott lammkött och dessutom vackra grålockiga 
plädar av skinnen. I samband med nästa års lamning ska jag 
ha Öppen gård den 6:e april. Då är alla som vill välkomna för 
att hälsa på lammen och se på gården.

Under sommaren flyttar jag fåren från hage till hage i takt med 
att betet tar slut. Föreningen Bonnakött i Kronoberg har en 
slogan som lyder: ”Blott djur i Småland kan hålla Smålands 
hagar öppna”. Det säger egentligen allt. 

Malin L Gunnarsson

Smålandsgärdsgården 
– värd att vårda
Att bygga gärdsgård är en gammal konst som är värd att bevara. 
En välvårdad gärdsgård är ett vackert inslag i landskapet. Man 
använder material från skogen, sådant som ändå skulle gallras 
bort. Ingen tryckimpregnering, ingen målarfärg, inga spikar. 
Med goda enestakar kan en gärdsgård stå i 25 – 30 år. I skogen 
kan man hitta rester av gamla gärdsgårdar från början eller 
mitten på 1900-talet. Då är det bara enestörarna som står kvar. 
Slanorna av gran har ruttnat bort och blivit mull.

Finns det en typisk ”smålandsgärdsgård”? Troligen inte. 
Det finns olika varianter i Småland. Och ”hankgärdsgårdar” 
byggs över hela landet. I södra Sverige sätter vi stödstakar – 
borgstakar – på båda sidor. De saknas nästan helt i Svealand 
och Norrland. På sina håll låter man störarna skjuta i höjden. I 
Småland kapas de i regel kortare. Det är väl mest en smaksak. 

Men det finns också en praktisk tanke med de långa stakar-
na. När de ruttnat i markytan kan man kapa dem nedtill och 
återanvända dem.

Under 1900-talet blev det vanligt att man ersatte de svedda 
vidjorna med ståltråd. Det gick mycket snabbare och det höll 
minst lika länge. Men en ståltråd bär inte upp slanorna lika bra. 
Gärdsgården ”sätter sig” och blir ojämn. Och när gärdsgården 
ruttnar ligger ståltråden kvar i naturen. Det blir vackrare med 
vidjor av gran eller en. Och det är ett roligt arbete att värma 
och vrida en vidja, att ”sve hank” eller ”basa en veja”, som 
man säger på olika dialekter.

Med tiden blir gärdsgården fallfärdig. Då kan man antingen 
restaurera den, byta ut det som är ruttet. Eller plocka ner den. 
Det går snabbt och lätt. På köpet får man torr ved till braska-
minen eller vedspisen.

    Sölve Hjalmarsson

Gärdsgårdsbygge på Klasatorpet 2011.
Foto Annika Hjalmarsson
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Pumpastuvning  

Detta är ett ungerskt recept och görs på de ljusgröna avlånga 
mat-pumporna.

Ingredienser, till 4 portioner:

1 stor eller 2 mindre pumpor

1 gul lök

1-2 msk salt

2 msk olja 

1 knippe dill

2dl gräddfil

½ dl mjöl

Ev. 1-2 msk ättika

Skär bort skalet på pumpan, enklast med en osthyvel.

Dela den mitt itu på längden och ta ur kärnorna med en sked

Riv pumpan grovt, lägg i en skål och salta.

Låt stå och dra ½-1 timme.

Hacka löken.

Värm oljan i en vid kastrull, lägg i lök och låt brynas lite grann.

Lägg i den rivna, urkramade eller avrunna pumpan. 

Tillsätt dill lätt hackad.

Låt stå och puttra på svag värma ca 45 min. Rör om då och 
då så det inte bränns vid.

Gör en redning på gräddfil, mjöl och lite vatten, häll i grytan 
och rör om väl, låt det koka 5-8 min till.

Smaka av med ättika.

Serveras ur djupa tallrikar med vitt bröd, även gott med even-
tuellt korv, köttbullar eller biff  till. 

Låt väl smaka!

Eva Garami

Goda vänners gurka –  inlagd slanggurka

Det här receptet fick jag från Marit Karlsson utanför Linneryd 
för många år sedan och har använt det flitigt.

För er som odlar egen slanggurka och plötsligt står med 10 
gurkor samtidigt är det här receptet perfekt. Eller gör som jag, 
handla Långasjö Växthus goda gurkor och lägg in.

2 kg slanggurka

2 gula lökar

4 msk gula senapsfrön

4-5 lagerblad

10-15 dillkronor

Lag:

3 ¾ dl ättiksprit 12%

5 ¼ dl vatten

12 dl strösockker

3/4 dl salt

Skiva gurkan tunt

Skala och hacka löken

Varva gurka och lök med senapsfrön, lagerblad och dillkronor 
i glasburkar. 

Koka upp lagen och häll den het över gurkan. Sätt på lock och 
skaka om. Färdig nästa dag.

Håller sig minst ett år och är jättegod både som smörgåsgurka 
och som tillbehör till maten.

Världens godaste äppelmos
I min farmors bok ”Hemkonservering” från 1937 finns det 
här receptet på äppelmos som blir hur gott som helst. Till en 
större sats som blir lagom att koka i syltgrytan tar man:

5 kg äpplen, gärna blandade, syrliga (ca 1 spann med äpplen)

5 dl vatten

1,5 kg socker

Koka vattnet och sockret tills det klarnar. Skumma och låt 
svalna.

Skala, kärna ur och dela äpplena i bitar. Lägg ner äppelbitarna 
i sockerlagen efter hand ”så de ej skola mörkna”

Koka upp under omrörning och låt koka tills det är slätt och 
ser glansigt ut. Stöt runt med en potatisstöt om det är vissa 
bitar som ej kokat sönder. Skumma.

Tillsätt konserveringsmedel (ex vis natriumbensoat) enligt 
anvisningar på påsen. (eller frys det)

Skeda upp det i glasburkar.

Håller länge. Gott till allt!

Katarina Jonasson
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Matsmarta recept 

Tomatfrossa 
Vi är ju lyckligt lottade i Långasjö! Vi kan frossa i närproduce-
rade tomater från Påsk till Alla Helgon. Tomaterna i Långasjö 
Växthus får mogna på plantan och smakar som tomater ska. 
Folk vallfärdar till tomatjouren och återvänder med famnen 
full av tomatpåsar. Det är en härlig tid! 

Så varför inte göra en tomatröra av solmogna skivade toma-
ter som får puttra ihop i olivolja tillsammans med örter från 
trädgården (eller affären) 

Glöm inte ett uns socker eller honung. Det tar bort det kärva 
i tomatsmaken. Använd minst 2 tomater/pers.

Rotfruktsröra
När de sista tomatplantorna rivits ut ur växthuset, känns det 
fint att kunna gå över till rotfrukts- säsongens ljuvligheter. 

Importerade tomater kan man klara sig utan.

– Välj en vitkålssallad istället eller woka vitkålen i olja i stek-
pannan, slå på lite vatten eller vinäger och låt härligheten puttra 
under lock en stund. 

Rivna morötter kan man piffa upp med lite citron eller vinäger 
och dekorera med solrosfrön. 

Rostade rotfrukter i ugn får man inte missa! Kålrot, rotselleri 
och palsternacka med timjan och grovt salt. 

Och så vår kära potatis, förstås. Gärna i klyftor med vitlök 
och salt. 

Squash- pannkaka (zucchini)
Om du haft tur med squash-odlingen gäller det att vara påhittig. 
Squashen har en tendens att dominera mathållningen under 
sin bästa tid.

C:a 1 kg squash  rivs grovt och kramas ur.

2 ägg vispas lätt och hälls i den rivna squashen.

1 dl majsmjöl blandas i. 

Smaksätt med pressad vitlök, svartpeppar, salt + 1 dl riven ost.

Värm rikligt med olivolja i en vid stekpanna på spisen.

Tryck ner smeten och platta till.

Sänk värmen och låt pannkakan steka en stund (5-10 min). 
Kika undertill så att den inte bränns.

Vänd pannkakan i ett stort lock eller fat.

Låt den glida ner i stekpannan och grädda den andra sidan 
(5 min).

Annika Hjalmarsson 

Äppeldricka

2,5 l kallt vatten

½ msk vinsyra

½ tsk natriumbensoat

Skiva 2,5 l äpplen.

Låt stå tre dygn under lock.

Sila.

Rör i 2,5 dl strösocker. (ev mindre mängd)

Förvaras svalt. 

Sölve Hjalmarsson

Ann-Charlottes smulpaj
Gör en deg av 

200 g smör

1 dl vetemjöl

2 tsk bakpulver

1 dl socker

4 dl havregryn

Lägg skivade rabarber, äppelklyftor eller bär i en pajform.

Smula degen över och grädda i ugn 200°C ca 15 min.

Servera med vaniljsås eller glass.

Zucchiniröra
2-3 personer

1 gul lök eller liten purjolök

1 grön zucchini

1 gul zucchini

1 stor pressad vitlöksklyfta

250 g krossade tomater

Basilika

Grovt riven parmesanost eller tärnad feta ost

Börja med att hacka eller skiva löken. 

Skär zucchinin i 1 cm tärningar. 

Bryn löken och zucchinin i rapsolja tills det fått lite färg.

Pressa i vitlöken. 

Tillsätt tomaterna och låt allt puttra utan lock ca 10 min.

Salt och svartpeppar efter behag.

Häll röran över den kokta pastan.

Strö över ost och basilika.

Britta Fransson
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”Tänk sju generationer fram-
åt inför varje viktigt beslut” 

Jag möttes av ovan citat då jag studerade Indianhistoria i 
USA 1996 som en del av mina Universitetsstudier . Frågan 
är hur vår omvärld skulle se ut om vi valde att agera utifrån 
ett långsiktigt tänkande baserat på våra förfäders kunskap 
och förmåga att leva i enlighet med naturens villkor…

Vägen till Mundekulla
Vid min hemkomst från USA bytte jag livsstil och lämnade 
staden. Jag sålde mina ägodelar på torget i Lund och flyttade 
till familjens sommartorp ”Eneholm” i Skallebo. Under ett år 
levde jag i enkelhet, odlade grönsaker, vandrade i naturen och 
skrev mycket musik. Jag ägde ingen cykel, bil, dator, telefon, 
radio eller tv och gick till tågstationen i Emmaboda när jag 
skulle åka någonstans. En plats jag ofta besökte var det förfallna 
ödehuset i grannbyn Mundekulla som stått tomt i 12 år. Jag 
började fantisera kring möjligheten att skapa något på denna 
plats men ägaren ville inte sälja gården. Min pappa (Berndt) 
försökte avråda mig men efterhand inledde han samtal med 
husets ägare och efter 6 fikaträffar inköptes huset, våren 1998. 
Under denna period träffade jag min fru (Anne) som jag byggt 
upp och driver verksamheten med och här följer lite korta 
reflektioner utmed vägen.

Byggnadsvårdsmässor och hållbar livsstil
Under drygt två år (1998-2000) restaurerade vi mangårds-
byggnaden i dess ursprungsstil från 1820-talet. Vi lyfte alla 
golvplankor, isolerade med kutterspån och lade tillbaka dem. 
Vi  tog bort panelbrädorna och tätade med vindskyddspapp 
och spikade tillbaka dem, med de gamla återanvända spikarna!! 
Fönstren plockades ut och en del av dem målades 9 ggr med 
linolja tills de fick tillbaka sin lyster. De handblåsta fönstren 
sattes tillbaka och vi vände bågarna upp och ner då vattnet 
runnit i samma riktning i 100 år och nog skulle de hålla 100 
år till!! Takpannorna plockades bort och lades tillbaka efter vi 
tätat undertaket. Vi plockade ner ett gammalt hus i Sibbahult 
som byggdes upp som en vinkelbyggnad på baksidan av huset.  
En bergvärmepump med ekologiskt reningsfilter installerades 
liksom urinseparerande toaletter och vi använde bara naturli-
ga isoleringsmaterial såsom kutterspån och ekofiber.  Boken 
”Drömmen i Mundekulla” skrevs utifrån de artiklar som Ba-
rometern publicerade under restaureringsarbetet.  Sommaren 

1999 arrangerade vi en byggnadsvårdsmässa med föreläsningar 
om bl.a. linolja, byggnadsteknik, rödfärgskokning, smide, 
fönsterhantverk och det kom ca 2000 personer/dag. Mässan 
arrangerades under 4 år och utökades med föreläsningar kring 
skogsvård, odling, landsbygdsutveckling. Efter mina år som 
trubadur i rökiga pubar ständigt omgiven av alkohol bestämde 
jag mig för att göra en drogfri Musikfestival med artister som 
skriver egen musik. Festivalen arrangeras fortfarande på årlig 
basis i mitten av augusti sedan 1999 och växer lite för varje år. 

Återanvända byggnadsbodar
Vårt intresse för byggnadsvård och hållbar livsstil växte med 
åren och 2002 började vi inreda rum i kokhuset, 2005 byggde 
vi ytterligare några rum samt flyttade hit och isolerade en liten 
hölada (från Skallebo) som värms upp av solceller. Efterhand 
växte verksamheten med kurser, retreater, festivaler, konferen-
ser och vi kände ett behov av att bygga kontor och reception 
och fler rum. Våren 2007 flyttades kontorsmoduler (10m X 
2,60m/st) från forskningsbyn IDEON i Lund med kort varsel. 
Berndt ringde mig och sade att vi får 16 st. gratis mot att vi 
flyttar dem omgående. Jag var mitt uppe i ett arrangemang så 
jag svarade; Javisst ta allihop!!  Delar av vår skog blåste ner i 
samband med stormen Gudrun och Per vilken sågades upp 
på ett lokalt sågverk som användes till ytterpanel och reglar. 
Jag hämtade gamla tegelpannor från 10 olika gårdar i bygden 
och vi isolerade med sammanlagt 2 containrar kutterspån från 
sågverket (Södra) . Rummen isolerades med olika typer av iso-
leringsmaterial såsom Ull som fick namnet ”Ulla”, Lin (Lina), 
Hampa (Hampus), Kutterspån (Emil), Kork (Ferdinand), trä-
fiberull m.m.  Vi byggde även en matsal för drygt 60 personer 
och en liten spa anläggning isolerat med Eko fiber (=återanvänt 
tidningspapper som istället för ”negativa nyheter” blev ”goda 
nyheter”!)  Dessa olika isoleringsmaterial har vi mestadels 
köpt från Tyskland där variationsrikedomen inom ekologiskt 
byggande är betydligt större än i Sverige.

Ler- och halmhus
Under det senaste året har vi arrangerat en kurs i ler- och halm-
balsbygge. Halmbalarna köptes in från Öland och har staplats 
på höjden med trädymlingar i varje bal. När alla balarna var på 
plats sågade vi med elmotorsåg och häcksax så att ytan blev 
jämn på såväl in som utsida. För att leran skulle fästa satte vi 

Anne och Peter.

”Ler och halm” från en av kursdagarna kring bygget.
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hönsnät både på insidan och på utsidan.  Eftersom trä rör sig 
behövde träkonstruktionen vara inbäddad i halmen så inte 
sprickbildning uppstår i leran, vilket innebär att det inte går att 
spika något på väggarna då spikarna inte fäster i leran. Halmba-
lar i alla ära men väggarna blir närmare 70 cm breda och jag ville 
ha en liten förstuga på huset. För några år sedan byttes taket 
på Långasjö kyrka varpå jag fick en del gamla takspån. Dessa 
pryder förstugans yttervägg vilket ger en speciell karaktär till 
huset. Jag hade ca 20 halmbalar kvar när väggarna var klara så 
dessa fick utgöra isolering i golvet.  Andreas Garami tyckte att 
det fungerade utmärkt som viloplats så det blev långa pauser 
den dagen. På golvet i förstugan lade vi återanvänt lertegel som 
delats på mitten och fungerar även som värmemagasin då det 
värms upp av solens strålar och lagrar värmen under nätterna.  

Gårdens senaste tillskott!
Under senaste året har jag röjt upp en igenväxt äng där det en 
gång stod ett hus vid namn ”Stockholm” som ligger ca 200 
m från kursgården. Ända sedan jag flyttade hit har jag drömt 
om att bygga upp en liten stuga i Korpamoen-stil. Nyligen 
hörde jag att en mindre 1800 tals timmerstuga skulle rivas i 
Tingsryd som jag hoppas kunna bygga upp i ”Stockholm” 
så det ser ut att bli ytterligare en höst i byggnadsvårdens och 
kulturminnets tecken. 

När jag flyttade hit romantiserade jag mycket om hur det var 
när mina föräldrar växte upp på 40-50 talet. Det var liv och 
rörelse på gårdarna och i allra högsta grad ett hållbart leverne. 
Nyligen byggde vi ett litet Vagnsmuseum vid namn ”Hästens 

liv på gården” med gamla redskap som drogs av hästen, såsom 
slåtterbalk, bethackor, plogar, harvar, slädar och skrindor. Det 
är viktigt att minnas vår historia men också fundera över vart 
vi är på väg och hur vi kan påverka vår samtid och inte minst 
vår gemensamma ”framtid”. 

Summering 
Jag har insett att jag har ganska begränsad kunskap om det 
mesta och därför är det extra viktigt med bra nätverk och 
kunniga medarbetare. Jag tror hela Mundekulla visionen har 
byggts upp utifrån denna princip. Jag vill tacka alla som varit 
med och bidragit genom åren både från bygden och långväga 
yrkesmän. I princip all byggnation på kursgården består av 
återanvänt och ekologiskt material och det som började med 
en liten stuga på 10 kvm har idag vuxit till 1500 kvm. 

Jag får ibland frågan varför vi satsar i Mundekulla och jag tror 
att jag delvis vill belysa våra ”Rötter”. En minnesbild jag bär 
med mig är då en besökare för ca 10 år sedan tittade närgånget 
på vår ladugård och sade ”det här är ju en del av mig”. Kanske 
handlar det om att ge vidare en liten del av vår historia till 
kommande generationer. Fram till för något år sedan så bodde 
det fler folk på landet än staden i Sverige men numera är det 
tvärt om.  Därför tror jag vi behöver skapa förutsättningar 
för människor att komma ut på landet…. ”Mer landsbygd år 
folket helt enkelt”!

Välkommen till Mundekulla! 

Peter Elmberg

Kompostera mera
– Soptunnan räcker inte till! Vad ska jag göra?
Frågan ställdes vid politikercaféet i våras. Det gavs olika 
svar. Man kunde beställa en större soptunna. Eller beställa 
extra tömning.

Men den bästa och enklaste lösningen är att börja kompostera. 
I min barndom var det hushållsgrisen som tog hand om matres-
terna. Sedan började man slänga allt i soptunnan. Sophögarna 
växte till berg. I början på 1990-talet fick vi lära oss att sortera 
hushållsavfallet. En del kan brännas, annat återvinnas och 
resten deponeras på soptippen. Det blev tillåtet att kompostera 
matavfallet. Tidigare fick man bara ha trädgårdskompost. Inget 
från köket fick slängas där. Det hamnade i soptunnan.

Kompostering är en konst
De känns bra att kunna kompostera matavfallet. Det innehåller 
god näring, som kan användas i trädgårdslandet. Man måste 
naturligtvis ha en bra kompostbehållare som utestänger möss 
och fåglar. Emmaboda kommun säljer varmkomposter på 
miljöstationen. I miljökalendern lovar man att inköpskostnaden 
sparas in på 1,5 år genom minskad sopmängd. 

Nedbrytningen i komposten sköts av maskar, småkryp 
och mikroorganismer. Potatisskal, mögligt bröd och andra 
matrester förvandlas till näringsrik mull. Det påstås att om vi 
komposterade allt organiskt hushållsavfall i hela landet skulle 
det ge en miljon kubikmeter förstklassig mull. Det är lika 
mycket som den samlade försäljningen av torvmull och andra 
jordförbättringsmedel. Och det är helt gratis! 

Nästan! Man får inte tro att allt sköter sig själv. Komposten 
kräver en del omsorg och insatser. Maskar och mikroorganis-
mer behöver inte bara näring. De behöver också luft och vatten 
– som andra levande varelser. Därför måste man regelbundet 
röra om i komposten så att den blir luftad. Annars börjar det 
ruttna och lukta illa. En kompost ska lukta gott! 

En hushållskompost blir lätt kompakt och kladdig. Därför 
måste man blanda in lite torrare material. Jag brukar använda 
sågspån och hyvelspån från snickarboden. Man kan också 
tillföra löv och kvistar. Men det bör vara finfördelat. Annars 
sätter maskarna i halsen! Proffsen använder kompostkvarn. 
Andra tycker att det går lika bra med gräsklipparen.

Det viktiga är att det blir god balans mellan kol och kväve i 
komposten. Är det för mycket kväve börjar det lukta ammo-
niak. Då tillför man mera kol med t ex sågspån, torrt gräs och 
löv. Nyskördat grönt är kväverikt.

Om komposten blir för torr tar myrorna över. Då får man 
vattna så att maskarna trivs. Då sköter de sitt jobb utan att 
strejka. Som de alltid har gjort - i naturens kretslopp.

Kompostering är alltså en form av djurskötsel. Det kräver lite 
arbete och omsorg. Men det ger rikt utbyte. Det skadar inte 
med kunskap. Jag blev inspirerad av en liten fin bok av Ingrid 
Olausson, Allt om kompost, Bonnier Alba 1995. Det finns 
säkert många andra.

Hur går det med soptunnan? Jo då, det blir lite där också. 
Ungefär 5 kg i månaden går till förbränning.

Sölve Hjalmarsson
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By i bygden

Studsmåla
Långasjö socken består av ett trettiotal större och mindre 
byar. En av byarna heter Studsmåla. Man kan fundera över 
namnets betydelse. Att det skulle ha med ordet ”studsa” att 
göra, är väl inte så troligt. Vad eller vem skulle det ha varit som 
studsat omkring därute på gränsen mellan Långasjö och Ljud-
ers socknar och på så sätt gett byn dess namn? På 1400-talet 
skrevs namnet Stuffsmala, senare Stockelsmåla, Stuptzmalla, 
Stussmalla. Man kan se hur ortsnamn förändras över tid. Den 
ursprungliga betydelsen kan man endast gissa sig till. Nitiska 
uppgiftslämnare (ofta präster) har i sin iver att få det snyggt 
och förståeligt ändrat lite på ortsnamnen vid dokumentation. 
Namnet Studsmåla kan ha med stubbar och stockar att göra. 
Eller är det bara en efterkonstruktion? 

Landskap i förvandling
Studsmålaborna Lars Gustafsson och Veine Franzén sitter 
på verandan och funderar över byns förvandling under det 
senaste århundradet. Efter 1800-talets befolkningsexplosion, 
som ledde till svält och emigration, stabiliserades läget i början 
på 1900-talet. Hemvändande svenskamerikaner investerade i 
gårdar (som t ex Alfred Gustafsson i Studsmåla Lillegård). 
Jordbruket präglades av framtidstro och mekanisering. De 
små mörka ladugårdarna ersattes med nya stora byggnader. 

1940-talet var jordbrukets blomstringstid. Kor och oxar över-
gavs som dragare och ersattes av hästar, senare traktorer. Sten-
brytningen som pågått sedan ”hedenhös”, subventionerades 
med bidrag och effektiviserades med hjälp av en ambulerande 
s k stenvagn. De stora stenar som bönderna inte rått på med 
handkraft, åkte nu upp ur jorden och staplades – fast inte så 
konstfullt som de gamla stenmurarna – i åkerkanten. För att 
utvinna ännu mer åkermark, sänkte man sjöar och dikade ut 
mossar. På mossarna växte det så det knakade, men glädjen blev 
kortvarig. Efter hand som dikena slammade igen och mossen 
sjönk, minskade också skördarna.

På 1960-talet kom det nya signaler från högre ort. Nu skulle 
de stenbrutna åkertegarna och mossmarkerna planteras igen 
med granskog. Även detta subventionerades med bidrag. Så 

nu kunde samme bonde som i början av sin bana brutit sten i 
sitt anletes svett, plötsligt stå med famnen full av granplantor 
för att plantera igen den mark han för inte så länge sedan för-
bättrat för odling. Detta ledde också till att byarna tömdes på 
både kreatur och folk. Mjölkproduktionen avvecklades, korna 
ersattes först av ungdjur, sedan av – ingenting. Industrin ropade 
efter arbetare, man erbjöd en tryggare försörjning.  Den unga 
generationen från lantbrukarhemmen övergav landsbygden. 

Idag är Studsmåla en glest befolkad by. Tre ställen är bebodda, 
av de små backstugor och torp som en gång tillhörde byn, finns 
endast stengrunderna kvar. Den välskötta skogen ägs dels av 
Växjö Stift, dels privat. Goda och stenfria åkrar är fortfarande 
eftertraktade och arrenderas ut till ”storbrukare”, som behöver 
foder till sina djur. Men gårdarna i Studsmåla håller inte längre 
själva några kreatur. Vid sidan om skogsbruket finns bara en 
liten husdjursnäring och det är Veines biodling.  

Biodling – en viktig näring

Bin, humlor och andra pollinerande insekter är en förutsättning 
för all odling, för frukt och bär och andra grödor. I takt med 
jordbrukets rationalisering och användandet av gifter har dessa 
små välgörare minskat kraftigt i antal. Honung är också en god 
och hälsobringande produkt. Veine skattar och slungar och 
vissa år kan det bli upp till 50-60  kg på en bikupa. Det började 
1975 med att en ilsken bisvärm slog ner i skorstenen i Studs-
måla Lillegård. Med hjälp av en rökig brasa skrämdes svärmen 
iväg till en vinbärsbuske i stället. Där satt den bättre till. Veine Stenvagnen i arbete. 

Lars och Veine på verandan.                         Foto Annika Hjalmarsson

Bidrottningen, märkt med vit prick, omgiven av sitt hov.
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for iväg och fick en halmkupa i Äskebäck och kunde fånga in 
svärmen. Sedan dess har han sysslat med biodling. Efter hand 
har han satsat på allt snällare bin. Vi står nära kupan och Veine 
plockar ut en ram där drottningen håller till. Runt oss surrar 
det i luften, men alla tar det lugnt och är snälla. 

Studsmåla Storegård ligger vid vägen som går mellan Lång-
asjö och Ljuder. Efter att ha varit i adelssläkters ägo, övergick 
Storegården 1688 till att bli prästboställe, tillhörande kyrkan. En 
rad präster, senare arrendatorer har avlöst varandra på gården. 
Den siste i raden var Alf  Oskarsson, som tillträdde arrendet 
1964. Det nuvarande boningshuset byggdes 1949, även en ny 
ladugård uppfördes under 40-talet. Den gamla står alltjämt kvar 
nära landsvägen. 1995 fick Majlis och Alf  Oskarsson möjlighet 
att stycka av och förvärva delar av gården samt ett angränsande 
mindre torpställe i Ljuders socken, Bladslund. 

Nuvarande ägaren heter Lars Gustafsson.

Med djur och natur inpå knutarna 

– Lars berättar:
Jo, så var det, runt den sista veckan i augusti för två år sedan. 
Jag hade flyttat in för en månad sedan och hade mycket att 
stöka med. Äppelträden dignade av mognande frukt, ja det 
började bli ganska tjockt med fallfrukt också. – Äpplena får jag 
ta sen, tyckte jag. Det fanns viktigare ting att göra. En morgon 
när jag skulle till jobbet fick jag se lite hål och småbök ute i 
gräsmattan och konstaterade snabbt att vildgrisen hade varit 
framme. – Äh, det var ju inte så farligt.

Någon vecka senare när jag en morgon glodde ut fick jag 
en chock. I stort sett hela gräsmattan var uppvänd! När den 
värsta chocken lagt sig efter några dagar, beslutade jag att kavla 
upp och lägga mig på knä och började lägga pussel. Ja, det tog 
i stort sett hela hösten för att få någorlunda rätsida. Visst är 
det smarta djur? Först skicka ut en förtrupp för att ta några 
jordprov. Konferera med mamma ledarsugga och så skicka 
på hela bataljonen! Numera har jag elstängsel och hittills har 
det funkat bra, men visst ”smyger jag upp” ögonlocken om 
morgnarna.

Ja, här runt gården brukar det vara ett väldigt tillhåll av olika 
djurslag. För inte så värst många år sen kunde det ligga ett gäng 
kronhjortar mitt ute på åkern framför lagårn. Kronhjorten är 
annars väldigt skygg och tar gärna ”det långa steget före” vid 
minsta oro i lägret.

Under skymningen senhöst och vinter kommer ofta hjort, älg, 
rådjur och gris fram och käkar ekollon nedanför huset. Om 
exempelvis hjortarna är längre ner mot torpet och blir störda, 
så brakar de oftast iväg rätt ner i den gamla utdikade sjön, som 
numera har ett ogenomträngligt ”videhie” som fullgott skydd. 

När jag drar mig nedåt den gamla mossodlingen, så konsta-
terar jag hur snabbt skogen intar marken efter att betesdriften 
upphört. Odlingsrutorna sjunker, täckdikena slammar igen 
där lövet snabbt etablerar sig. Kan tänka mig att här bärgades 
många goda skördar av Majlis och Alf, när de kom hit i mitten 

av 60-talet, likväl som för tidigare arrendatorer. Men det gjordes 
inte utan stor möda för att hålla alla täckdiken öppna, då åkern 
och betesmarken var livsavgörande för uppehället.

Jag släntrar över några rutor och ger akt på att många jord-
getingbon har haft hembesök av vildgrisen. Getinglarver 
verkar vara smaskens! Ja, inget godis i tuvor och diken går 
förbi grisarnas trynen. I sommar har här också varit rikligt 
med feta möss och vattensorkar, som grävt gångar och hål i 
tuvor och tjockt gammalt gräs. Ormvråken och gladan med sin 
dubbelspetsade stjärt har allt oftare seglat över odlingsrutorna 
på jakt efter gnagarna.

Fortsätter upp på skogsvägen mot landsvägen, sneddar ige-
nom en verkligt speciell biotop mellan odlingar och stenmurar 
mot stora åkern. Här växer enormt gamla ekar, ja inte så många 
stamraka som skulle intressera Kährs, utan mera som knotiga 
tallar längs havsbandet. De flesta lever i godan ro och har ett 
underbestånd jättebuketter av gammal hassel. Här gäller det, 
senare i höst, att med varlig hand plocka bort det mesta av 
invandrad gran, men vara försiktig med hasseln för att inte 
äventyra beskuggningseffekten som hasseln ger. Skulle inte 
förvåna mig om den numera så ovanliga hasselmusen skulle 
kunna finnas här. 

När jag åter styr stegen upp mot lagårn och vänder blicken 
mot Gubbemålagränsen, ser jag en grupp mycket grova aspar, 
vars löv snart kommer att skifta i orange/gult. I flera av asparna 
har spillkråkan mejslat fram flera bostäder till sig själv, men i 
ett av hålen har kattugglan hyrt sig en enrummare. Även spar-
vugglan har jag hört i området tidigare i våras. Låter blicken 
vandra nedanför bergskanten. Inte långt bort går huvuddiket 
fram. Det borde gå att gräva en damm strax nedanför berget, 
tänker jag. Avleda en del av vattnet från huvuddiket vid behov 
och gräva fram en naturlig vattenkälla lite längre bort. Sitta där 
på en soffa av okantad ek i kvällssolen och se ett par snattrande 
änder gå ner för landning! Suck....

Barnbarnet Stina vid Veines bikupor.
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Lars Gustafsson
Torpet Stenbäckshall, avstyckades från Storegården 1939. 
Stället ligger längs med vägen mellan Studsmåla och Sibbahult 

Studsmåla Lillegård
Även Studsmåla Lillegård tillhörde en gång adeln. Men när 
konung Karl XI (1660-1697) i sin s k reduktion, fråntog adeln 
ett stort antal gårdar, tillföll Lillegården Kalmar regemente 
och efter diverse turer fungerade gården bl a som löneförmån 
åt löjtnanten vid Konga kompani.  Reduktionen innebar att 
adelns egendom övergick till kronan, sedan kunde kungen i 
sin godhet eventuellt skänka en och annan gård till kyrkan, så 
som det skedde med Studsmåla Storegård. 

Den ovillige sonen   
Veine Franzén, som idag, tillsammans med sina barn, äger 
och sköter Studsmåla Lillegård, kan berätta en del av gårdens 
historia. I sin ägo har han dokument och köpebrev från gångna 
tider, men också ett muntligt arv att förvalta. Många gånger 
har han hört berättelsen om hur gården hamnade i just hans 
hustrus, Evas släkt. Efter att ha varit i både adelns och kronans 
ägo och gått igenom tider av både välstånd och förfall, blev går-
den 1893 en investering för en återvändande svenskamerikan 
– Alfred Gustafsson (Evas morfar). Alfred satsade sitt kapital 

på Studsmåla Lillegård. Han gifte sig med Anna Mattisson från 
Wibo Norregård af  Linneryd och paret fick många barn. Först 
sju döttrar – sedan, 1914, föddes äntligen(!) en son, Helmer, 
till vilken Alfred satte allt sitt hopp. Han hade nu fått en värdig 
efterträdare på gården. Trodde han! Sonen tilldelades tidigt ett 
eget stycke mark att öva upp sig på. Men den listige Helmer 
satte sina systrar i arbete och avlönade dem med lakritsremmar. 
Själv var han inte alls intresserad av lantbruk. Han ville göra 
affärer. Och så blev det. Han började som affärsbiträde hos 
Fredrik Karlsson i Långasjö och avancerade sen till Konsum-
föreståndare. För svenskamerikanen Alfred blev det tungt att 
sköta gården. Han blev änkeman, när Helmer bara var nio år. 
Flickorna fick sin utkomst på annat håll. Dottern Alice gifte 
sig, Adina utbildade sig till sjuksköterska, Rut förestod café 
och telefonstation i Långasjö. Alfred såg sig ingen annan råd 
än att sälja gården till Ångsågen i Skruv. Han hade nog tänkt 
sig annat – nämligen att gården skulle stannat i släkten. 

Åter i släkten 
Ångsågen i Skruv behövde timmer till sin såg och nu skövlades 
Lillegårdens skogar. Varje träd som det gick att få ut en planka 
av avverkades. Alfreds vackra skog blev ett minne blott. När 
man tagit ut vad man kunde från skogen blev gården åter till 
salu och köptes då av en man vid namn Arvid Karlsson. Arvid 
var från Broddamåla i Älmeboda. Han hade god hand med 
hästar och hade fått till uppgift att köra ut timmer från skogen 
åt Ångsågen. Han bebodde och arrenderade Lillegården tills 
han 1932 kunde köpa gården av Ångsågen.

Tio år senare var denne Arvid gift med Alfreds dotter Adina 
och på så sätt kom gården åter till Alfreds släkt! Arvid och 
Adina bedrev traditionellt jordbruk och skogen – ja, den fick 
stå där och växa till sig. 1944 föddes till familjens stora glädje 
en liten dotter, Eva. Och hon skulle föra arvet vidare. När Eva 
och Veine tillträdde gården år 1968, hade den av Ångsågen 
skövlade skogen åter vuxit sig stark och mogen.  – Ni måste 
hugga! var Arvids besked till de unga tu, som var beredda att 
ta över gården. 

Grönavågare på 70-talet – Veine berättar:
Eva Anna Birgitta Karlsson och jag gifte oss 29 april 1967 i Alg-
utsboda kyrka och bosatte oss i Åfors. På Studsmåla Lillegård 

Studsmåla Lillegård.                                      Foto Annika Hjalmarsson

Studsmåla Storegård.                                    Foto Annika Hjalmarsson

Alfreds äldsta dotter, Alice, gifter sig med Karl Edvin från Parismåla, 
1920-talet. Sällskapet uppställt framför Studsmåla Lillegård. 
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bodde och verkade Evas föräldrar Adina och Arvid Karlsson. 

Jag minns hur Arvid tog ut mig i skogen och tillsammans med 
skogvaktaren fick jag min första lektion i skogsbruk. Det gällde 
en gallring, ett område som nu år 2012 är slutavverkat och nya 
granplantor är på plats för ny skog.

Arvid blev sjuk på hösten och avled i april 1968. Korna var då 
sålda och kvar var hästen Minka, som vår granne Alf  hjälpte 
till att försälja. Svärmor Adina flyttade till Växjö och Studsmåla 
Lillegård stod öde. Eva och jag var nyblivna föräldrar, vi hade 
fått Lena och Per. Eva var hemma det första året med barnen. 
Hon jobbade sedan halvtid som sjuksköterska bl.a. i Lenhovda. 
Jag hade mitt arbete på glasbruket ca 300 m från bostaden.

Studsmåla fanns! 
Vi var i Studsmåla på somrarna och såg vad som borde göras 
på en gård med hus, jordbruk och skog. Vi ville underhålla 
bostadshuset och började med att 1971 byta fönster. (8 st. 
första året, sedan totalt 24 st.) Gräs och sly började växa in 
på knutarna och särskilt jag kände av ”gröna vågen”. Hur 
skulle det vara att bo på en bondgård?  För min del tänkte jag 
att det kunde bli bra för hela familjen. Tre får köptes in 1973 
och snart hade vi kalkoner, grisar och hästar. Det blev många 
resor mellan Åfors och Studsmåla. Eva som var uppvuxen ”i 
skogen” blev lite ifrågasättande när jag undrade om vi skulle 
flytta till Studsmåla.  Vi fortsatte med att renovera bostaden 
och i maj 1975 gick flyttlasset och jag tror att ingen av oss har 
ångrat det beslutet. Eva var förankrad i en annan verklighet 
än jag när det gäller skog, djur och jordbruk. Det blev många 
av mina idéer som ändrades efter lite resonemang med Eva.

Min kära Eva avled 1999 efter att varit sjuk en länge tid. Livet 
förändrades och fårbesättningen avyttrades så småningom. Nu 
känner jag att jag har en uppgift med skogen och gör så gott 
jag kan för att Studsmåla Lillegård ska fortleva.

Veine Franzén

Lars Gustafsson, Veine Franzén och Annika Hjalmarsson

”Moster Stava” på Svenslund 

– minnen från Långasjö

Utefter vägen mellan Studsmåla och Bågesjö finns några 
gamla husgrunder som vittnar om tidigare bebyggelse. 
Här låg bl a backstugan Svenslund, där ”Moster Stava” 
bodde. 
Moster Stava blev änka 1907 och bodde ensam i stugan 
fram till sin död 1939. 22 år gammal hade hon flyttat in i 
stugan, födde där tolv barn, levde ett hårt och strävsamt 
liv och dog vid 83 års ålder. En backstuga var en mycket 
enkel boning på ”ofri grund”. Så bodde de allra fattigaste. 
Moster Stava var detta till trots en färgstark och omtalad 
person i Studsmåla med omnejd. ”Moster” var en allmän 
beteckning som inte alltid vittnade om släktskap. 

Veine Franzén kontaktade Svenslundsättlingen Göran 
Färm för att få ”Moster Stava-släktens” berättelse. Göran, 
som är barnbarnsbarn till Stava och europaparlamen-
tariker, bosatt i Norrköping, ställde gärna upp och har 
sammanställt följande släktkrönika:

Hilda Teresia Svensdotter från Långasjö var vår farmor, född 
1889 som nr 7 av 12 syskon. Hennes föräldrar Gustava "Stava" 
Helena Petersdotter (1856-1939) och Sven August Svensson 
(1845-1907) bodde i backstugan Svenslund i Studsmåla, Lång-
asjö. Några av de tolv barnen dog tidigt, andra emigrerade till 
Amerika och några stannade kvar. 

Hilda gifte sig med vår farfar Emil Färm. De fick 3 barn: vår 
far Hilding (1914-1983, sedermera chefredaktör och s-lands-
tingsråd i Norrköping), en flicka som dog i späd ålder och vår 
faster Greta (1919-2000). Farmor Hilda dog i TBC redan 1927, 
38 år gammal, så ingen av oss syskon har träffat henne. Farfar 
Emil levde däremot länge i Hovmantorp. Han dog 1977, 89 
år gammal. 

Hildas lillasyster Martina och mor Stava höll kontakten med 
Emil och barnen efter Hildas död. Moster Martina var gift med 
John Nicklasson. Hon hade med sig dottern Elsa i äktenskapet. 
John var änkling och hade sonen Sven, senare välkänd lantbrev-
bärare, och dottern Margit. Tillsammans fick de dottern Birgit.

Eva och Veine på mjölkabordet.

Göran Färm EU-parlamentariker.
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Vår faster Greta Elffors skrev om sina barndomsminnen, 
bl a ett besök tillsammans med brodern Hilding hos 
mormor Stava och moster Martina: 
- Vi åkte tåg till Skruv. Där mötte mosters man John med 
hästskjuts. Vi åkte först till Sibbahult. Det var höbärgning 
och Hilding hjälpte till. Jag tyckte det var roligare att vara med 
moster Martina i köket och se på när hon bakade bröd och 
kärnade smör. 

– Ibland sprang vi barn över till mormor Stava. Hon bjöd på 
kakor och kaffe hade hon alltid på spisen. Mormor följde sedan 
med till moster Martina där hon fick mat. 

– Mormor var inte så lättillgänglig. Hon levde helst utan in-
blandning av andra. Hon hade levt ett långt liv med mycket 
sorger och bekymmer, men hon klagade aldrig. Hon levde 
stolt och envis sitt fortsatta liv ensam i sin stuga, där det bara 
fanns en vedspis. Hon eldade med grenar och kottar som 
hon hämtade själv i skogen. En brunn fanns det, men det var 
bara ett hål i marken. Man fick lägga sig på knä och ösa upp 
vatten med en skopa för att fylla hinken. Någon toalett eller 
dass fanns inte heller. Man fick gå ut och sätta sig på lämpligt 
ställe i skogen.

– Runt stugan fanns fruktträd och bärbuskar, lite grönsaksod-
ling och en del fina blommor, rätt vildvuxet. Mormor berättade 
om växterna. En del var bra att ha som läkemedel och några 
hade speciella väldofter, som man plockade och la i näsduken 
när man skulle gå bort eller gå i kyrkan. Fruktträden hade en 
särskild historia – man satte ett varje gång ett barn föddes (eller 
när de började i skolan, fick vi höra senare).

– Däremot berättade hon aldrig om vad som hänt i hennes liv. 
Hon talade aldrig om morfar och inte om sina barn, förutom 
när det kom brev från Amerika med fina frimärken på. Oftast 
var breven från Klas, som var nummer fem i syskonskaran, var 
ungkarl och hade ett bra jobb. Han var väl den som hade bäst 
tid att skriva och även råd att skicka med någon dollarsedel. De 
andra fyra barnen som var i Amerika, skrev ibland till moster 
Martina i stället. Det berodde på att mormor aldrig svarade 
på brev, har det berättats mig. Kanske kunde hon inte skriva?

Faster Greta började släktforska på 80-talet och besökte då 
flera gånger ihop med min syster Kerstin sina kusiner Sven 
i Sibbahult, Birgit med maken Hilmar och platsen där Stavas 
stuga legat. Där fanns då rester av trädgården, fruktträd, buskar 
och blommor. 

Tätast var dock kontakten på 40- och 50-talen. 

Storebror Ingemar berättar:
- Mitt första besök i Långasjö var sommaren 1942 för att till-
sammans med mamma Elly och pappa Hilding hälsa på pappas 
kusiner Birgit och Sven i Sibbahult. Då var jag bara ett år, men 
någon tog kort, som gav mig tidiga bilder av Sibbahult med 
den stora trappan och verandan mot vägen och uthuset med 
vedbod, grisar och höns.

– Nästa besök kom ca 10 år senare då Sven överraskande kom 
till mormor och morfars (Ellen och Kalle Gustavsson) hus i 
Lindeskruv, Lessebo, där jag brukade fira mina sommarlov. Jag 
fick följa med Sven på hans motorcykel till Långasjö och bo 
där några dagar. Sen upprepades det ett par somrar till. 

– Sven och hans vänner tog med mig på en massa olika saker, 
bl a på danskväll i Folkets Park några mil bort. Jag fick också 
följa med på räv- och illerjakt och lärde mig hur man lurpassar 
på räven utanför grytet och hur man håller ett gevär. Luftge-
värsskytte och ridning på gårdens häst var andra upplevelser. 

Göran Färm 
Vi som har skrivit detta är undertecknad Göran Färm, f  1949, 
Europaparlamentariker (s), Norrköping och mina äldre syskon. 
Kerstin Färm fil dr, f  1945, Örebro, f  d forskare och univer-
sitetslärare i socialt arbete, sysslar med släktforskning och är 
den som har rett ut släktförhållandena ovan. Ingemar Färm, 
f  1941, Stockholm, f  d LO-utredare, regeringstjänsteman och 
ordförande i Handikappförbunden HSO mm, har berättat om 
sina sommarminnen från Långasjö. Vår mamma Elly Färm, f  
1918, Norrköping, har också bidragit med minnen och foton. 

Göran Färm

På besök i Norrköping, fr v: Sven, Elly, Birgit och faster Greta. 

Vår mamma Elly Färm, med Gustava och moster Martina utanför 
Stavas stuga 1938.
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Om människor som försvann

Då jag läste att temat i Träskoposten skulle vara ”håll-
barhet” – tänkte jag omedelbart på ”långsamhet” och 
tankarna började slingra sig längs stigar och små vägar 
och jag kunde inte hejda dem.
 

”Var finns min landsvägs alla ljusklädda människor?” fråg-
ar Gertrud Lilja i boken ”Genom ofärgade glasögonen” som 
utkom 1960. Och hon ger själv svaret: ”De sitter instängda i 
rullande lådor, svarta, grå, bruna, gula lådor, som snabbt 
förflyttar dem…”

Visst kan man sakna att folk promenerar genom byn, att man 
ser barnen leka ute, att man träffar grannar och hälsar och 
pratar en liten stund om vädret. Det är nog mest på parke-
ringsplatsen till Lanthandeln som man träffas, när man lämnat 
sina ”rullande lådor”.

Innan man ser vem som sitter bakom ratten känner man igen 
ägaren på bilen. Och innan man hinner vinka och hälsa, har 
den oftast försvunnit bakom kröken. Man kör fort in i sam-
hället och om man inte blir ”störd” också igenom det utan att 
minska farten.

Otvivelaktigt var det en stor bedrift att lägga om vägen en 
gång och göra den bredare, fast det var en del människor som 
ville bevara den gamla allén. Men så handlingskraftiga som 
långasjöborna är så planterades snart en ny allé som nu glädjer 
oss med skugga och lindblomsdoft. 

Men vägen, Kyrkvägen, är bred och inbjuder till att ”speeda 
upp”. Det tänkte vägbyggarna inte på. Den ser fin ut och ger 
landsbygden ett villakvarters karaktär, men den förför trafikan-
terna till en för hög hastighet, särskilt när man har kommit förbi 
Lanthandeln och ser ”motorvägen” mot ”Södra” framför sig.

I min värld hör onödig lastbilstrafik och personbilar med hög 
hastighet genom byn inte till bilden av en ”hållbar utveckling”, 
för mig vore det mer hållbart att leda den tunga trafiken på 
omfartsvägen – som finns sedan länge! Det vore också mer 
hållbart att sänka hastigheten och medvetet sänka utsläppen, 
och sist men inte minst skulle vi satsa mera på att ta hänsyn 
till varandra; köra så sakta att man kan se vem som kommer 
och går och hälsar på en. 

Skall sommaren ”märkas” på larmet av motorcyklister som 
kör ”race”? På bullret av tunga motorer och stanken av avgas 
som blandas med grillvätskans lukt?

Är det verkligen omöjligt att göra infarten till samhället smalare, 
så att man får en påminnelse om att man faktisk kommer in i 
en by där människor värnar om livskvalitet och gemenskap? 
Jag vill inte tro det.

Jag vill ge Gertrud Lilja ordet igen. 

”Var finns min landsvägs alla stillsamt flanerande som-
marklädda människor? De försvann, och sommarens 
lätta, ljusa stämning tog de med sig – sommaren själv 
tog de med sig när de försvann.” 

Vi skulle återerövra den i långsamhetens tecken…

Melsene Laux

Litteraturhöst… 
 

 

Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet
inbjuder till:

• en ny bokcirkel till fördjupning i Elisabeths författarskap
med start den 19 sep kl. 18.30 i sockenstugan i Långasjö
anmälan till Karin Bard tel. 500 98

• besök på ”Klostret” i Charlottenlund (prel. vecka 41)
info hos Melsene Laux, tel 073 82 98 012

• den nya bild-almanackan 2013 släpps i nov

• arrangemang under Nordisk biblioteksvecka 12 – 16 nov

• arrangemang till Elisabeths födelsedag den 12 nov

• programupplysningar på sällskapets och kommunens 
hemsida längre fram under hösten

http://elisabethbergstrandpoulsen.se

     Dessutom är vi representerade på 
     Växjö Bibliotekets Bokmässa den 24 november.

August Macke (1887 – 1914)

Gamla vägen genom Långasjö
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 

Sekelskiftesdag på Klasatorpet 

Tisdagen den 5 juni 2012 var en annorlunda skoldag för elev-
erna i Långasjö skola. Alla kom i tidstypiska kläder och sedan 
gick vi till Klasatorpet. När vi kom dit möttes vi av torparfa-
miljen med alla sina 7 barn. Vi fick vara med och hjälpa till på 
torpet. Vi fick en del besök under dagen först kom prästen och 
sedan Loa-Lena. Hon var en luffare som vandrade omkring 
på gårdarna här i Småland. Både elever och lärare var mycket 
nöjda med dagen. Vi i skolan vill passa på att tacka hembygds-
föreningen för att ni ställde upp. 

Utan er hade vi inte kunnat göra denna dag så bra som den 
blev, tusen tack!

Vi har rest tillbaka i tiden. Jag hette Aina och mina föräldrar 
hette Herman och Elna. Det var roligt.                Heidi   

Vi var på sång och dans. Vi dansade. Nu sjunger vi bro bro 
breja stockar och stenar. Vi dansade till visor. Det var kul. 
Maria Hammar spelade dragspel.                              Lova

Innan middagen bad vi bordsbön.Prästen som kom på besök lät sig väl smaka av den goda 
soppan.

Loa-Lena berättar en av sina historier för Elin, Wilma, Danica 
och Felix.
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Föräldrastyrelsen informerar:

Vi i föräldrastyrelsen vill passa på att önska alla barn, föräldrar 
och personal välkomna tillbaka från sommarlov och semester. 
Vi hoppas att alla har haft det bra, och hunnit njuta av som-
maren även om inte vädret alltid visat sig från sin bästa sida.

Med ett nytt läsår och ny termin kommer nya och förhopp-
ningsvis roliga utmaningar för oss alla. Om du har några frågor 
eller idéer som du vill att vi ska arbeta med, så finns förslags-
lådor på skolan och på förskolan. Det går också bra att höra 
av dig till någon i styrelsen.

Ombyggnaden av Skatan har tyvärr dragit ut på tiden men 
enligt de senaste uppgifterna ska byggnationen komma igång 
i mitten av september om allt flyter på som planerat.

Under Jakt- och Skördefesten kommer vi att vara på plats med 
olika aktiviteter för barnen. Förra året var det en mycket trevlig 
dag som uppskattades av många så självklart är vi väldigt glada 
att få vara med och ordna något.

Fritidsgården kommer igång igen inom några veckor. Lappar 
med information sätts upp på skolan.

Hösten innebär även att det är dags att börja tänka på nästa 
års föräldrastyrelse. Alla föräldrar som har barn på förskolan 
eller i skolan kan nominera någon till föräldrastyrelsen och vi 
hoppas få in många namnförslag. Om det sedan är så att du 
blir tillfrågad om att ställa upp i valet, tveka inte det är ett roligt 
arbete och din chans att få vara med och påverka.

Hösten närmar sig och innan man vet ordet av är det vinter. 
Vi vill passa på att nämna redan nu att tanken är att det ska 
finnas en lika fin is denna vinter som förra. Isen är en stor 
glädje både för barn och vuxna och vi hoppas så klart att vi 
får fler frivilliga som vill hjälpa till att spola och sköta isen i år. 
Mer information kommer framöver.

Vi hoppas det blir en mycket trevlig och givande hösttermin 
för alla!

Tina Gustavsson

Här tvättar jag en handduk. Det var roligt. Jag fick tälja på en 
pinne med en vass kniv. Vi åt soppa och smörgås med ost. Det 
var en jätterolig dag.                            Dennis

Det räckte inte bara med att klyva ved, man kan ju inte stå och 
bara hugga ved hela dagarna. Veden måste ju sågas.  Men tro 
nu inte att vi bara står och klyver och sågar ved. Vi fick tälja 
och sånt. Det var en jätterolig dag.    Malte     

Alla barnen fick kaffe med dopp till förmiddagsfikat. Ganska 
gott tyckte vissa, odrickbart tyckte andra. Emanuel har koll på 
det där med kaffedrickandet och drack på fat.

Vatten till tvätten fick vi hämta i källan i skogen. Det var tungt 
att bära vatten. Här är det Oskar och Pontus som bär.
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En ny mässhake till Långasjö kyrka 

På Långasjö Gångedag söndagen den 3:e juni – Trefal-
dighetsdagen  - hade församlingen glädjen att inviga en 
ny mässhake tillsammans med stola, altarbrun, kalkläde 
och bursa, dvs även utsmyckning för altaret och natt-
vardsservisen. Mässhaken är tillverkad i Långasjö av de 
båda konstnärerna Melsene Laux och Ingrid Petersson. 
Melsene har stått för idé och design medan Ingrid har 
utfört textilarbetet. Mässhaken är avsedd att användas 
under Trefaldighetstiden – tiden efter Pingst till och med 
Domsöndagen.

Melsene Laux skriver om mässhaken: ”Trefaldighetstidens 
liturgiska färg är grön. Grön som naturens färg. Grönt talar 
till oss om skapelsen och om växandet, påminner oss också 
om nödvändigheten att växa inuti, i tron, i andligheten, komma 
nära Gud. 

Liksom en klockklang med tre olika toner till en harmoni lyser 
tre liljor på grön grund. De tematiserar treenigheten, men 
påminner också om Jesu tal om bekymmerslösheten: att vi 
skall leva i tillit till Gud, att vi först och främst skall söka hans 
rike och sedan ta hand om det jordiska, vardagliga. Att leva 
bekymmerslös som liljor på marken.

Liljorna 
har i Långasjö också en förbindelse till församlingens historia: 
kantorsdottern Elisabeth Bergstrand-Poulsen berättar som för-
fattare, att hennes mor Anna Bergstrand odlade stora rabatter 
med liljor, vilkas doft hälsade förbigående välkomna. Hon bru-
kade plocka buketter av dem till vänners och bekantas gravar.

Mässhakens övre del i gyllengult 
representerar det gudomliga ljuset, den heliga anden, som 
skickas till jorden. Bladen sträcker sig uppåt i längtan och 
öppenhet. Mässhakens framsida pryds av en enskild lilja, som 
liksom en stjärna lyser på hjärtat.

Mässhaken och också de tillhörande textilierna till altaret och 
nattvarden är sydda i sidentyg med applikationsteknik, brode-

rade och sydda för hand.

För Ingrid Peterson och mig är det en ära att få bidra till kyr-
kan med en mässhake! Men framför allt är det en stor glädje! 
Vi har haft en mycket positiv och givande arbetsprocess och 
önskar, att de här textilierna blir till inspiration och glädje för 
församlingen.

Melsene Laux

En kyrka för Fair Trade 
 

För att synliggöra, mångfaldiga och stärka kyrkans arbete 
för etisk konsumtion och rättvis handel finns Kyrka för 
Fairtrade. Bakom Kyrka för Fairtrade står svenska kyrkor 
och samfund genom Sveriges Kristna Råd i samarbete 
med Föreningen för Fairtrade.
Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån 
konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter 
samt engagerar sig i kampanjer och sprider information 
om Fairtrade och rättvis handel.  Långasjö församling 
har ansökt om att få denna diplomering.

Kyrka för Fairtrade är en diplomering som uppmuntrar försam-
lingar i deras arbete med etisk konsumtion och rättvis handel. 
Projektet är samtidigt ett verktyg för individer och grupper i 
kyrkor och församlingar som vill göra världen lite mer rättvis. 
För att bli diplomerad ska en församling besluta sig för att 
uppfylla ett antal kriterier:

• Använda Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produk- 
 ter i sin verksamhet.

• Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjlighe- 
 terna att påverka som konsument.

• Skapa opinion för rättvis handel och delta i kampanjer 
 och andra utåtriktade aktiviteter.

• Samarbeta med andra aktörer som stödjer Rättvise 
 märkt.

• Informera och rapportera om sitt arbete.

Kyrka för Fairtrade är också en plattform för teologisk re-
flektion och ekumeniska samtal kring handels- och konsum-
tionsfrågor. Projektet bidrar till att stödja församlingar i deras 
arbete med handel, konsumtion och rättvisefrågor genom att 
systematisera och lyfta fram goda exempel samt sammanställa 
och producera material kring rättvis handel utifrån kyrkornas 
behov och perspektiv. 

I Långasjö vill församlingen erbjuda rättvisemärkta produkter, 
men även uppmuntra till att var och en arbetar och handlar för 
en hållbar och rättvis utveckling av vår värld. Alla kan vi bidra 
med något, vi har alla ett ansvar.

Ulla Sköldh Jonsson

Långasjö kyrkas nya mässhake.
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Lördag den 6 oktober

Skördefest i Långasjö

13.00 – 17.00 Skördemarknad runt kyrkan och sjön

Försäljning, hantverkare, musteri, utställningar, bak-
luckeloppis, sumobrottning och

”Magnifiket” – konditorifika i Sockenstugan

Behållningen går till Långasjö församlings projekt 
i ”En ko förändrar familjens liv” i Tanzania  samt 
”Gatubarn i Manilla får en fristad”.

17.00 Konsert med Amanda Karlsson

och Britta Mård i Långasjö kyrka

Avsluta Skördefesten med en skön stund med sång 
o musik.

Söndag den 21 oktober

Gemenskapsdag 
Då du som tillhör Långasjö församling och som fyller 
65 år eller mer i år är särskilt inbjuden tillsammans med 
din livskamrat eller ledsagare till

Högmässa med fredstema kl 10

och Samkväm i Sockenstugan 

Yvonne Nilsson sjunger och spelar

Anmälan senast den 19 september
till Elsie Fransson 0471-500 77

eller Karin Gustafsson 0477-630 65

Inbjudan sker bara på detta sätt

För kyrkskjuts ring Taxi Emmma 0471-101 00

Varmt välkomna!

Långasjö församlings kyrkoråd

Följ med till Älmeboda kyrka 

Söndagen den 11 november

Långasjö församling har fått en inbjudan till Älmeboda kyrka 
söndagen den 11 november. Församlingen i Älmeboda inbju-
der till en intressant eftermiddag med gospel, teater, föredrag 
och gudstjänst. 

14.30  Gemensam avfärd från Långasjö kyrka
15.00  Kyrkospel om Åkianerna med Linneryds teatersäll-
  skap och regissören Sebastian Karlsson
  Mingelfika
16.30 Teol. Doktor Lars Aldén ger en kyrkohistorisk be- 
  rättelse om Åkianerna
17.00 Ekumenisk gudstjänst med bl a Christopher Meakin 
  – enhetschef  för ekumenik i Svk, 
  Bertil Svensson tf  missionsföreståndare i Missions 
  kyrkan samt präster och pastorer från närliggande  
  församlingar. 
  Gemensam Gospelkör från Älmeboda, Linneryd o  
  Långasjö kyrkokörer under ledning av Rickard 
  Scheffer och Nina Cederholm.

Vad var Åkianismen?

Vid slutet av 1700-talet uppstod i Östergöl i Älmeboda socken 
en radikal väckelserörelse kallad Åkianerna. 

Upphovsmannen var Åke Svensson född i Ljuders socken 
1753, men genom giftermål inflyttad till Älmeboda. Vid 30 års 
ålder började Åke samla släktingar och grannar till andakter på 
sin gård. Han predikade om den kristna urförsamlingen med 
dess sociala jämlikhet och egendomsgemenskap. Så småning-
om började man förrätta egna gudstjänster och fira nattvard. 

Kyrkans präster försökte förgäves tala honom tillrätta och 
tillsammans med sin syster Sissa ställdes de inför Domkapitlet 
i Växjö där Sissa lär ha sagt: "Så svarta I ären i kläder, så svarta 
ären I inför Gud." Åke och hans familj dömdes 1785 till vård 
på "Danwiks dårhus" i Stockholm.

Strax norr om Östergöl i Ulvahult finns ett stenblock som kallas 
Åkes predikestol. Där lär Åke ha predikat sin lära inför stora 
skaror av människor. När Vilhelm Moberg skrev Utvandrarna 
blev Åke förebilden för Danjel och en av hans åhörare blev 
”Ulrika i Västergöl”.

Älmeboda kyrka.

Idag finns Fair Trade rosor att 
köpa i många butiker.
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Musik i Långasjö kyrka 
under hösten

Söndag 9.9 kl 16.00

PRO-kören sjunger i kvällsmässan

PRO serverar kaffe i Sockenstugan

Söndag 7.10 kl 18.00

Jaktvesper med Johansfors Musikkår

Alla Helgons dag - lördag 3.11 kl 10.00

Lovisa Parment spelar harpa i Hög-
mässan

Lördag 24.11 kl 18.00 

Tomas Tranströmer i dikt och ton

Sivert Petersson – tvärflöjt

Britta Mård - piano

Ulla Sköldh Jonsson 

Välkomna till Dagledigträf-
far i Långasjö Sockenstuga!

Onsdag 26.9 kl 14.00

Sång och musik med Klas Jonsson

Onsdag 31.10 kl 14.00

Eva Spångberg – förkunnare i trä

Jörgen Gustavsson berättar om hennes 
liv och gärning och visar skulpturer

Onsdag 28.11 kl 14.00

Sivert Eklund och Mikael Reingård

– piano, gitarr och sång

Vi fortsätter med:

Samtal utifrån en bibelbok 

Vi möts i Sockenstugan varannan torsdag 
med start torsdagen den 20.9 kl 18.30.

Vi låter Korinthierbrevet inspirera våra 
samtal, frågor och funderingar om livet. 
Varje samling innehåller fika och samtal. 
Välkommen till en rolig och tankeväck-
ande mötespunkt! Vill du veta mer kon-
takta: Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56/ 
ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se

Kom med och sjung! 
Tycker du om att sjunga, oavsett ålder, 
är du välkommen med.

Det finns alltid plats för fler. Att sjunga 
är friskvård och glädje.

Lilla kören (barnkör F 1-3)

Övar torsdagar kl 12.40 - 13.30. Start 6/9

Kyrkokören

Övar tisdagar kl 18.30 – 20.00. Start 28/8

Hör av dig till Britta Mård på tel. 0471-
254 62.

Välkommen till en inspirationsdag med 
folkmusik!

Ulrika Gunnarsson och Jonas Åkerlund 
lär oss sånger från vår folkmusikskatt. 
Kom med och sjung av hjärtans lust sön-
dagen den  21 september kl 13.00 – 18.00 
i  Långasjö kyrka. Du kan vara nybörjare, 
badrumssångare eller körsångare – alla är 
lika välkomna!

Anmälan/information: Kantor Britta 
Mård  tel. 0471-254 62.

Dags för minior & Junior 

Vecka 36 startar Minior & Junior. Alla är 
välkomna till en spännande termin med 
äventyr, lek, prat och pyssel! 

Miniorerna träffas tisdagar kl 12.45 – 
14.15

Juniorerna träffas tisdagar kl 14.15 – 
16.00

Mer information kan du få av Veronica 
Andersson tel. 0471-254 63 eller Ulla 
Sköldh Jonsson 0471-254 56.

Heliga danser  
i Sockenstugan i Långasjö

Vi dansar cirkeldanser, meditativa och 
enkla danser från olika traditioner.

Heliga danser är både meditation och 
rörelse, något vi gör tillsammans och 
som gör något med oss. Att dansa är bra 
för kropp, själ och ande.

Söndag 9 sep, 14 okt, 18 nov, 9 dec kl 
18.30

Information: Melsene Laux tel 073-507 
68 94, melsene.laux@gmail.com

Mandalamålning som 
meditation
Söndag 28 oktober kl 11- 16 Socken-
stugan i Långasjö

I lugn och ro, men ändå i gemenskap 
målar vi under konstnär Melsene  Laux 
ledning. Du ansvarar själv för det ma-
terial du behöver som penslar, passare 
m.m. Papper och färger finns och ingår 
i avgiften på 100 kr. 

Tag även med egen lunch. Dagen avslutas 
kl 16 med en Taizégudstjänst.

Information och anmälan till: Melsene 
Laux tel 073-507 68 94, melsene.laux@
gmail.com

Delar av Långasjö kyrkokör på utflykt till Korrö.                                         Foto Veine Franzén
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under hösten 2012 

 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 15.30 Andakt på Allégården 
 

9.9 14:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Mässa  U Sköldh Jonsson, Emmaboda
   PROs Sånggrupp. Kyrkkaffe  med PRO 
16.9 15:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  B H Brunzell 
23.9 16:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst i folkviseton  U Sköldh Jonsson 
   Ulrika Gunnarsson, Jonas Åkerlund, Pastoratets  
   körer. 120-års kalas för Annette & Ulla! 
30.9 Den helige Mikaels dag 14.00 Gudstjänst med små och stora  

– Änglafest och Dopets dag Lilla Kören, Minior & 
Junior, B H Brunzell, V Andersson, Kyrkfika 

6.10    17.00 Konsert med Amanda Karlsson,  B Mård 
7.10 18:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson 
  18.00 Jaktvesper   med Johansfors musikkår 
   U Sköldh Jonsson 
14.10 Tacksägelsedagen 16.00 Skördemässa  Kyrkokören, B H Brunzell 
21.10 20:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Fredsmässa  och Gemenskapsdag  Sång o gitarr - 
   Yvonne Nillson. U Sköldh Jonsson. Samkväm  
28.10 21:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Taizégudstjänst  B H Brunzell 
3.11 Alla helgons dag 10.00 Högmässa  Lovisa Parment – harpa,  B H Brunzell      
 4.11 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst  med ljuständning   
   Kyrkokören,  U Sköldh Jonsson 
11.11 23:e Sönd. e Trefaldighet 14.30 Gemensam avfärd till Älmeboda kyrka 
  15.00 Kyrkospel om Åkianerna + föredrag – Lars Aldén 
  17.00 Ekumenisk gudstjänst i Älmeboda kyrka 
   med Älmeboda, Linneryd o Långasjö kyrkokörer  
18.11 Söndagen f Domsöndagen 10.00 Högmässa B H Brunzell 

24.11  18.00 Tomas Tranströmer i dikt och ton B Mård  
piano,  Sivert Petersson  tvärflöjt, U S Jonsson 

25.11 Domsöndagen 14.00  Gudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior, U Sköldh Jonsson,  
   V Andersson, B Mård, Kyrkfika 
30.11  08.10 Adventssamling  för Långasjö skola  
2.12 1:a Söndagen i Advent 10.00 Adventhögmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
   Upptaktsdag för årets konfirmander 
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset
  

Spara gärna sidan, den ersätter våra predikoturer! 
Önskar du hembesök eller vill du ha någon att prata med, kontakta Ulla Sköldh Jonsson 0471- 254 56. 

Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00. 



Träskoposten nr 3  201238

          Långasjö 0471-24 49 90         

Välkommen in!

Martin Karlsson
Kontorschef

Ewa Steen
Privatrådgivare

Viktoria Götesson
Privatrådgivare

Linda Uvsjö
Kundtjänst

Maria Svensson
Kundtjänst

Ulla Gustavsson
Privatrådgivare

Richard Gustafsson
Företagsrådgivare

Tomas Alriksson
Företagsrådgivare

Höstlovsbio 
1 november kl. 14.00

Som vanligt bjuder vi och Sparbanken Eken, små och 
stora på bio.

En barnfilm med svenskt tal, vilken är inte bestämt ännu. 

Se hemsidan och affisch i affären. 

Skol- och dagisbarnen får en egen inbjudan.

Popcorn, godis, dricka och kaffe säljes.

Middag och dans
17 november kl. 19.00

 

En traditionell danskväll till levande orkester.

Vi återkommer om vem som spelar. 

Anmäl till Berit: 070-285 93 00, Håkan: 503 70 (kväll) 

Välkomna, hälsar styrelsen i Långasjö bygdegårdsförening! 

Hösten i Bygdegården!
Höststädning
21 oktober kl. 9.00

Vi städar, inomhus och ute i parken. Ta med lämpliga 
”redskap”! 

Något gott att äta bjuds under förmiddagen.

Bilrebus
31 oktober kl. 19.00

Ta med några vänner i bilen och testa om ni klarar 
rebusarna! 

Du som inte hittar så bra i Långasjö; leta upp en ”in-
föding” så kan ni säkert hjälpas åt med rebusar och 
grusvägar!

Korv och kaffe när ni kommer tillbaka.

En hyllning till Hasse & Tage
24 oktober: kl. 19.00  

Se separat annons. sid. 3
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Irene Elmberg, Bjärred.  

Grattis! säger vi och som pris får hon 
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 

Långasjön - 25 år!

Tänk vad tiden går...
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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

Vi har öppet veckans alla dagar med full-
ständiga rättigheter.

Vi arrangerar även fest- och högtidsmål-ti-
der, begravningar och andra samkväm enl. 

önskemål
Ring gärna för catering av våra goda 

Smörgåstårtor, Bufféer eller andra mat-förslag

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

 www.hotell-amigo.se
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Sprit

Det är trevligt att ännu en gång kunna 
presentera ett korsord specialgjort för 
Träskoposten! 

Det är Dan Bard, Långasjö, som även 
denna gång har bidragit till korsordet . 

Redaktionen framför härmed ett stort 
och varmt tack för bidraget!

Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 oktober 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 3-12
Namn och adress:


