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Ett stort tack till våra sponsorer ! 

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

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ge bort Träskoposten som 
present!

Träskoposten delas ut gratis till alla i 
Långasjö Socken och så kommer det 
att förbli. 

Men för dig som bor någon annanstans, 
erbjuder vi nu, att för 150 kr (utlandet 
200 kr) få fyra följande nummer av tid-
ningen hem i brevlådan. 

Och för dig som bor i Socknen, vil-
ken trevlig present till någon ut flyttad 
sockenbo!

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.

Omslagsbilden 
Bokhultet i norra delen 
av Långasjö.
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”.
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Nr 3 Hösten 2013

Ägare
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 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
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Bg  5049-6561
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Ny medarbetare

Jag heter Åsa Karlsson och jag bor 
egentligen i Stockholm, där jag har mitt 
arbete och bostad. 

Just nu är jag dock föräldraledig med 
mina ettåriga tvillingpojkar, Otto och 
Edward, och jag bor under ledigheten i 
Emmaboda där mina föräldrar bor. Jag 
är uppvuxen i Hyltan, söder om Visse-
fjärda, men har under många år bott på 
andra orter pga studier och arbete. Det är 
väldigt roligt att få skriva i Träskoposten 
och trots att jag ursprungligen kommer 
från Vissefjärda vågar jag nog påstå att 
även Långasjö känns som en del av min 
hembygd!

Åsa Karlsson

Stort tack till

Familjen Larsen och

Bengt o Ingrid Elvingsson

för ert stöd till Träskoposten.

Tema i nästa nummer

Vinternumret kommer att ha temat 

Skogen vi ärvde
Välkommen med tips och bidrag.
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Mina barndomsminnen
När jag sätter mig ner för att skriva om ett barndomsmin-
ne blir jag alldeles nostalgisk och kan inte välja bara ett. 

Jag kommer att tänka på alla de där små sakerna – som att 
farmor alltid bjöd på supergod köttfärssås (som är omöjlig 
att få till själv) och att morfar alltid gjorde skattkartor till oss 
när vi var på besök.  Han var världsbäst på att rita skattkartor!

Jag tänker på somrarna på Sturkö – med bad och sol och lek 
med grannarna från morgon till kväll. De där sommarkvällar-
na när vi åkte ut med pappa i båten och la långrev.  Och alla 
de där timmarna vi stod på bryggan längst ut på Tjurkö och 
metade abborre.  Känslan när man fick napp, det kittlades i 
magen, och känslan av stolthet när vi åkte hem till mamma 
och visade upp fångsten. 

Semestrarna på Lofoten, paradiset på jorden, där vi fångade 
sjöstjärnor, sjöborrar och krabbor med håv och sedan släppte 
i igen.  När vi åkte ut med båten och fiskade, mitt i natten, 
medan solen först gick ner och sedan upp lika snabbt igen. 

Jag tänker på vintrarna hemma med massvis med snö – pappa 
gjorde spår till oss i trädgården och vi åkte skidor tills både 
fingrar och tår var blåa av kyla. När vi kom in värmde vi oss 
med varm choklad framför öppna spisen. 

Söndagspromenaderna runt Västraby, fotbollsturneringarna 
på sommaren och medaljerna vi lyckades knipa.  Skrubbade 
knän och blåmärken – som ju hörde till en bra sommar! Och 
så tänker jag på lyckan när mamma cyklade med oss till kiosken 
och vi fick välja varsin godisbit.

Jag tänker på de gånger när vi tältade i trädgården, ordnade med 
saftkalas i lekstugan eller gjorde brudbuketter av pappas kära 

rosor – som vi sedan använde när vi ställde till med ”bröllop”. 

Och på allt det vatten som gick åt när vi badade i vattenspri-
daren och sedan, när vi var klara, glömde vattnet på. 

Och så tänker jag på den där gången när pappa lurade mig och 
min syster att man kunde plantera geléhallon i trädgården. Som 
vi vattnade, utan resultat! 

Och så blir jag så glad när jag kan konstatera att det just är de där 
små grejerna jag minns. Som förälder känner man sån press på 
sig att göra allt för att barnen ska få en perfekt barndom. Man 
”måste” åka utomlands på sommaren och till fjällen på vintern, 
man måste ha hembakta bullar i frysen jämt, man måste hitta 
på saker hela tiden och ha de där senaste spelen/leksakerna 
eller vad det nu kan vara.  Jag tror att de flesta föräldrar nickar 
när jag säger att jag kan känna ångest över att ha spenderat en 
hel sommar hemma. 

Men faktiskt – det verkar ju som att det inte spelar någon roll! 

Anna Karlsson

Skrivartävlingen ”Barndomsminnen”

Vi vill tacka för alla bidrag som har lämnats in. Samtliga 
finns att läsa i det här numret, helt eller delvis.

Det var 3 av totalt 12 bidrag som hade lämnats in i tid till 
den 28/8 och som fick delta i tävlingen om ett presentkort 
i Långasjö Lanthandel ”Matöppet”.

Av dessa 3 bidrag var det Tore Söderberg, Lindås som vann 
och som vi gratulerar. Hans artikel finns att läsa på sid 18.

Vi önskar våra läsare en trevlig och underhållande läsning.

Redaktionen 
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Hjälp oss  
att hjälpa

Röda Korset

Matöppet-         
barometern
På många orter i Sverige idag är 
den lokala lanthandeln nedlägg-
ningshotad. Tack vare ”Matöp-
petbarometern” kan vi i Långasjö 
följa affärens utveckling och slippa bli överraskade av ett 
plötsligt nedläggningshot. Matöppet i Långasjö finns kvar 
tack vare långasjöbornas köptrohet. 

”Tid är också pengar”. Det klassiska uttrycket använde sig en 
av kunderna av när vi i ”affärsgruppen” hade en enkät för en 
tid sedan om varför man valde lanthandeln i byn. Att slippa leta 
efter varorna. Att slippa välja bland tretusen olika sorters vari-
anter av varje vara. Att slippa köa och att få service från någon 
man känner, var andra kommentarer som vi samlade på oss. 

”Oss” är Laila, Malin, Sara, Lena och Anna som under några 
år hittat på lite olika aktiviteter i affären för att uppmärksamma 
betydelsen av en affär i Långasjö. Det har bjudits på glögg vid 
jul, påsktävlingar och tårta vid midsommar m.m. Vad tycker 
du man kan hitta på för att göra affären som träffpunkt ännu 
trevligare? Vill du vara den som fortsätter att hålla koll på 
statistiken i ”Matöppetbarometern”? 

Vi tackar för oss och hoppas att du ringer någon på nedanstå-
ende nummer så att det kan bli en fortsättning för gruppen. 

Välkommen att höra av dig till:

Malin 070-665 38 13

Anna 070-932 65 15

Laila 070-299 691 16

Sara 070-681 094 05

Lena 070-272 99 33 

Malin Gunnarsson

Diagrammet visar antalet kunder per månad. Det visar inte om 
kunderna har handlat mer eller mindre än tidigare år. Det kan 
man istället se på griffeltavlan innanför affärsdörren.

Världens barn insamlingen pågår 
1/9 – 30/10

Roteombuden i Långasjö socken 
kommer att göra en insamling 
under tiden 23/9 – 29/9 (v. 39)
Långasjö Rödakorskrets
Britta Fransson
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Långasjö PRO
informerar

Maj
Vid Långasjö PRO-förenings majmöte rapporterade Ulla Nils-
son från distriktets årsmöte. Skrivelser från RO och distriktet 
föredrogs och lades till handlingarna.

Beslut fattades om underhållning på höstens möten. 

Före och efter förhandlingarna och kaffet sjöng Emmaboda 
PRO-kör vår och sommarvisor för oss.

Augusti
Vid augustimötet informerades från KPR:s protokoll. Skrivel-
ser från RO och distrikt föredrogs och lades till handlingarna. 
Från Emmabodabygdens arkivförening informerades om 
digitalisering av arkiven. Beslöts att tillåta inläggning av för-
teckning av vårt material. 

Håkan Olsson från Räddningstjänsten i Emmaboda berättade 
om deras organisation och verksamhet samt om brandskydd 
i hemmet.

Höstens möten
September. Tisdagen den 17:e i Sockenstugan kl. 14.00. Mu-
sikunderhållning av PRO-TONEN från Nybro.

Oktober. Tisdagen den 15:e i Sockenstugan kl. 14.00. Sångun-
derhållning av Yvonne Nilsson.

November. Tisdagen den 19:e i Sockenstugan kl. 14.00. Un-
derhållning med Donald Hummel.

Vid alla möten finns det kaffe, lotterier och en trevlig samvaro.

Om Du vill veta mer om vår förening ring Ulla 0471-503 05 
eller Olle 0471-504 25.

Olle Henriksson

Höstkalendern
September
8/9 kl. 16.00 Luftgevärsskyttet börjar

15/9   Kyrkoval

15/9 kl. 11.00 Musik i Långasjö kyrka

15/9 kl. 17.00 Minimusikal i Sockenstugan

17/9 kl. 14.00  Långasjö PRO i Sockenstugan

16/9 kl. 18.00 Gympa med Korpen börjar

21/9 kl. 19.00 Dans i Bygget

25/9 kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Oktober
12/10 kl. 13-17 Jakt- och Skördefest

12/10 kl. 13-15 Tips- och Bingopromenad

12/10 kl. 16.00 Musik i Långasjö kyrka

13/10 kl. 16.00 Musik i Långasjö kyrka

15/10 kl. 14.00  Långasjö PRO i Sockenstugan

22/10 kl. 18.30 EBP-sällskapet i Sockenstugan

23/10 kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

27/10 kl. 18.00 Rock´ n Roll Show i Bygdegården

28/10  EBP-sällskapets dagsutflykt ”Klostret”

November
3/11 kl. 10.00 Musik i Långasjö kyrka

7/11  Manusstopp för Träskoposten

11/11 kl. 18.30 Teater i Bygdegården

12/11  EBP-sällskapets festarrangemang

17/11 kl. 16.00 Dacke Drängar Show i Bygdegården

19/11 kl. 14.00  Långasjö PRO i Sockenstugan

20/11 kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

23/11  EBP-sällskapet på bokmässa i Växjö

Guidning av EBP-sällskapet
Anmälan tel 073 82 98 012

Elisabeth Bergstrand-Poulsens målningar i Sockenstugan

12/9 kl. 16.00-17.30

17/10 kl. 16.00-17.30

Guidade vandringar på den ”litterära stigen”

Start från Sockenstugan

7/9 kl. 10.00-13.00 och 14.00-17.00

26/10 kl. 14.00-17.00

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 34.

Gympa med Korpen
Lättgympa för damer

Start 16/9 kl. 18.00

Långasjö gymnastiksal

Ledare: Margareta 

Hermansson
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Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se

Sibbahultsmåla

Richard Kautto

Jag specialtillverkar Inredningar Möbler 
Kök Dörrar mm 

Är ert hus inte byggt enligt dagens 
standardstorlekar inga problem!

Allt efter era önskemål och med hög kvalité

Anhörigcafé på Allégården

Måndagen 3 juni inbjöds det till anhörigträff  på Allégår-
den. Boende och anhöriga samlades i matsalen för en 
stunds information och gemenskap. 

Områdeschef  Anita Bäckström hälsade alla välkomna och 
presenterade biståndshandläggare Emelie Ingvarsson. Tillsam-
mans beskrev de båda hur omsorgen ser ut i dagsläget. Man 
betonade vikten av individuell bedömning och individuella 
behov. När det inte längre räcker med hemtjänst i hemmet, 
finns olika alternativ för att täcka behoven. Man kan pendla 
mellan hemmet och det särskilda boendet, om det passar bäst, 
eller komma på avlastning ett par dagar eller en vecka då och då. 

På det särskilda boendet erbjuds förutom den dagliga vården 
och omsorgen, verksamhet som t ex spel, lekar, bakning och 
promenader. 

Alex och Nanna underhåller på anhörigträffen på Allégården 
Foto Sölve Hjalmarsson

Tid anslogs för ev frågor, sedan bjöds på musikalisk underhåll-
ning med sång, dragspel och gitarr av Alex och Nanna. Träffen 
avslutades med kaffeservering.  

Annika Hjalmarsson
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Hus och lägenheter i Långasjö
Lägenheter
Emmaboda Bostads AB

0471-24 98 31

Kyrkvägen 28, 2 rok, 58.5 kvm
5454:-/månad, Ledig omgående

Kyrkvägen 36, 2 rok, 69 kvm
Kyrkvägen 36, 1 rok, 48 kvm

Hus och gårdar 
Per-Henric Olsson

Fastighetsbyrån, 0480-15154

Fåglasjö 106, Friliggande villa
4 rum och kök, 143 kvm

850 000:-

Henrik Håkansson

Dansk Ejendoms Consult

+45-39292997

Allgunnås, Vinterbonat fritidshus
5 rum och kök, 120 kvm, Bud önskas

Henrik Malmquist

Emmaboda Fastighetsförmedling

0471-33760

Backegårdsvägen 16, Friliggande villa
6 rum och kök, 103 kvm

375 000:-

Pellamåla 212
Fritidshus/friliggande villa/avstyckad 
gård

3 rum och kök, 95 kvm

520 000:-

Långasjö 117, Lindholmen
Friliggande villa/fritidshus

5 rum och kök, 78 kvm

275 000:-

Lars Hjelmberg

Egnahemsmäklaren

0708-591530

Brännamåla 101
Friliggande villa/gård

4 rum och kök, 113 kvm

770 000:-

Resor med kvalitet och 

omtanke - DackeBuss
GRUPPRESOR • FÖRETAGSRESOR
SKOLRESOR • IDROTTSRESOR

KONTAKTA 
OSS FÖR:

0470-280 00
0481-138 00 
0480-132 85
info@dackebuss.se www.dackebuss.se

Ethel öppnar mini Catering
 

Ethel Svensson kan nu erbjuda smörgåsar och lätt fika. Brödet tar hon från 
Urshultsbagaren via Långasjö lanthandel. Hon vänder sig till alla som vill ha 
en god och matig macka, företag, föreningar och privatpersoner.

I slutet av juni blev allting klart, då fick hon godkänt av miljökontoret och skatte-
myndigheten. Då hade hon byggt om det gamla köket i vävstugan till ett kök som 
var anpassat till catering.

Ethel har under sommaren haft tre kaffekvällar nere vid sjön som var uppskattat.

På menyn finns bl a:

 – Dubbel fröfralla med köttbullar och rödbetssallad, 30 kr/st

 – Dubbel fröfralla med ägg och sill, 30 kr/st

 – Dubbla frallor med ost eller skinka, 20 kr/st

Du är välkommen att göra din förbeställning senast kl 12:00 dagen innan på 

tfn 0471-504 65 eller 076-795 55 23 hälsar Ethel Svensson.

Jan-Erik Fransson
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Från utvandrarbygd till 
nybyggarland?
I spåren av Linnéuniversitetets projektarbete här i 
Långasjö har tankar och idéer formats hos bygdens folk. 
Linnéuniversitetets representant, Oskar Andersson, har i 
sin avhandling: ”Utveckling av Långasjös kommunika-
tion och värdegrunder” sammanställt och kommenterat 
synpunkter från ortsbefolkningen. Hans avhandling finns 
tillgänglig på Långasjös hemsida www.langasjo.se. Oskar 
har bl a intervjuat tre s k fokusgrupper: barnfamiljer, 
pensionärer och företagare. Deras intervjusvar ger oss 
en bild av hur olika kategorier ser på vår socken och dess 
utvecklingsmöjligheter.

Det har varit intressant och givande att följa projektets gång. 
Många företeelser har lyfts fram i ljuset och skärskådats. 

Ska vi verkligen ha en träsko som symbol för Långasjö? 

– Ja, säger pensionärerna, den säger mycket. 

– Nej, säger företagarna, vem vill bo i en toffel? 

Det som haft ett stort symbolvärde kan med tiden bli ett 
otidsenligt tecken, som är svårt att ta till sig. – Varför inte en 
sjö som symbol, tycker någon – eller det blir kanske för stort?

Att sjön har stor betydelse för socknen både internt och 
utåt är alla berörda grupper överens om. För en barnfamilj 
var sjön av avgörande betydelse för valet av bostadsort. Sjön 
är en samlingsplats för bad, lek, naturupplevelser, fiske och 
rekreation. För pensionärerna är den extra värdefull med den 
välskötta promenadvägen runt. Man upplever det också som 
meningsfullt att få vara med och sköta den. För företagarna 
bidrar sjön till bygdens skönhet samt är en symbol för ”Lång-
asjöandan”. Jag tror knappt att de eldsjälar som på 80-talet 
startade och genomförde arbetet med att restaurera Långasjön, 
kunde ana vilken betydelse den nya vattenspegeln skulle få för 
bygdens renommé och fortlevnad.

Vi är också glada och stolta över vår bank, vår skola, vår 
affär, vår kultur, men i synnerhet företagsgruppen varnar för 
att fastna i kulturarvet. Hur länge ska vi leva i Utvandrarbygd? 
Är vår stolthet Utvandrarleden, Utvandrarnas väg, Utvandrar-
filmen, .....varför inte slå ett slag för Nybyggarland i stället? 

Här följer företagsgruppens friska tankar om socknens 
överlevnad och framtid. Citat ur avhandlingen:

Vad är positivt med Långasjö?
– Det är jättecentralt.

– Det är skitbra med tåget som ligger väldigt nära, och man 
kan åka till flera storstäder på en timme och till Köpenhamn 
med tåget på nolltid.

– Det är en bra landsbygd att växa upp i. Personligt med bra 
skola och så. Alla får chansen att synas.

– Det är mycket föreningsliv, väldigt stark sammanhållning.

Hur är det att verka och leva som företagare i Långasjö?
– Det är lugnt och vackert och fint. Jätteskönt att komma hem 
efter en arbetsdag och känna lugnet.

– Folk här är måna om det som finns. Man får förfrågningar 
för att man väl verkar här och folk vill stötta.

Hur ska man marknadsföra Långasjö?
– Här köper man en kåk för 400 000, att folk inte säljer sin 
kåk för 3,5 miljoner och flyttar hit, så kan de sluta jobba. Det 
tycker jag är konstigt. Men då tycker ju många att man flyttar 
in i obygden.

– Man borde lyfta fram ett mervärde, att om du flyttar till 
Långasjö så ingår jaktlag, stallplats osv. Det tror jag är intressant 
att finna någonstans.

– Det är en väldigt vacker skola, vacker landsbygd där det 
händer saker kombinerat med lugnet. Jag tycker man måste bli 
mycket bredare i marknadsföringen, marknadsföra ridhuset, det 
finns stallplatser i bygden till billigt pris, det finns Mundekulla 
osv. Inte fokusera så starkt på kärnan i bygden.

Hur ser ni på det ni kommunicerar utåt?
– Jag tycker vi är dåliga idag. Det finns så jätte mycket här men 
vi borde lägga allt under ett och samma tak. Mundekulla är 
fantastiskt, en massa platser och sevärdheter som finns här i 
bygden måste lyftas fram. Mer än Klasatorpet och utvandr-
arbygden.

– Jag tycker att utvandrarbegreppet säger att här flyttar alla. Jag 
tycker vi borde ändra till något i stil med Nybyggarland. Som 
främjar företagsandan som finns här och liknade. Här har vi 
byggt ridhuset, skapat en sjö. Vi lever i denna bygd. Jag tror 
på nybyggarna eller något i den stilen. 

– Ja det skulle även kunna locka hit invandrare och likande. Det 
finns inte en enda invandrare i min grabbs skola.

– Det är intressant, det har jag aldrig tänkt på.

– Det vore intressant att locka hit fler invandrare, inte jätte-
många, men det är sant. 

– Nybyggarna skulle även kunna rädda kvar Långasjöandan. 
Jag tror det är viktigt att vi behåller den.

Annika Hjalmarsson/Oskar Andersson

Båtplatsen vid Långasjön                                  Foto Jan-Erik Fransson
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Nationaldagen 2013 
– en glad familjefest
Strålande sol och blå himmel, gult och blått som i 
svenska flaggan. Nationaldagsfirandet 2013 blev en glad 
familjefest. Sockenrådet hade tänkt på alla åldrar i pro-
gramplaneringen.

Kommunfullmäktiges ordförande, Bo Eddie Rossbol, invig-
ningstalade, hälsade nya svenska medborgare välkomna, samt 
överlämnade fanor till Civilförsvarsförbundet i Emmaboda.

Sockenrådets ordförande, Victor Karlsson, hälsar välkommen Tilda Gunnarsson, Lisa Andersson och Wilma Klaesson framförde 
sånger från musikalen ”Från Abba till Moraeus”

Klas Fredriksson och Ingemar Karlsson spelade tillsammans vid 
sjöverandan

Hästskokastning

En gren i 5-kampen var att träffa med kastspöet. Andreas G instruerar

Elisabeth Bergstrand Poulsen -sällskapet invigde sin litterära 
stig. Supporterklubben ordnade tips- och bingopromenad 
som vanligt. Galleri Garvaregården hade öppet. Det var vis-
ning av de nya lokalerna i förskolan Skatan. Parkeringen var 
fylld av gamla mopeder och veteranbilar. Ett roligt inslag var 
femkampen där olika föreningar svarade för var sin station. 
Musikunderhållning vid sjöverandan, grillbar vid sjökanten, 
poängjakt med pingpongboll, kaffe i sockenstugan och ett 
vimmel av glada människor. 

Stig Hermansson avslutningstalade ”Rötter och fötter – då och 
nu” som handlade om de första emigranterna från Långasjö 
och om dagens immigranter i Sverige.

Text och bilder Sölve Hjalmarsson

Vad vore Nationaldagen utan Lindås musikkår?
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”Skytteparken 2.0” – sen-
sommarfest vid Långasjön
Man kan undra vad festkommittén tänkte: Skytteparken? 
Den försvann ju för länge sen! Uppgiften var att ordna en 
sommarfest vid sjön! 

Långasjön har blivit en mötesplats. Ibland var det riktigt trångt 
på badplatsen i somras. Kvällarna vid sjöverandan var välbe-
sökta. Under vintern kan man träffas ute på isen. Alltid möter 
man någon på rundan runt sjön. Och det är faktiskt riktigt 
trevligt att träffas en gång i månaden för att vårda naturen. 

Vi har en dröm – en permanent mötesplats nära sjön! Sensom-
marfesten i tältet är ett steg på vägen. Sång och musik, mat och 
dryck, samt lite information om projektet. Här följer tre inslag. 

 

Sölve Hjalmarsson

Vad är ”Projekt mötesplats”?

Vi jobbar för att realisera idén om en möteslokal, sam-
lingsplats, café, restaurang eller vad vi nu landar i. För 
att få en helhetsbild, skulle jag vilja börja från några år 
tillbaka, när tankarna som många Långasjöbor haft under 
lång tid kom upp till ytan och började diskuteras i större 
forum än vid middagsbord och på kyrkbacken. 

2010 gjorde ”Hela Sverige ska leva” en lokal utvecklingsplan 
i Långasjö, på Emmaboda kommuns initiativ. Vi var många 
som deltog i arbetet där vi började ”brainstorma” idéer som 
skulle utveckla Långasjö. Vid detta arbete framkom många 
idéer, däribland flera som hade samma inriktning: restaurang, 
pub, café, mötesplats, osv. När utvecklingsplanen var klar och 
fastställd höll sockenrådet i ett fortsättningsmöte, för att göra 
verklighet av alla idéer och där bildades en grupp som skulle 
försöka driva frågan ”mötesplats” vidare. Gruppen saknade 
inte idéer men kraften tog slut och det planade ut utan resultat. 
En sak blev dock bestående från denna grupp och det var den 
”butiksgrupp” som bildades för att vara ett stöd för Hasse i 
affären, och det var ju bra!

2012 utsågs Långasjö till den ort i Emmaboda kommun som 
fick delta i projektet ”Service skapar tillväxt i mindre tätorter 
i Kalmar län” (Hela Sverige ska leva, Regionförbundet, Läns-
styrelsen och Tillväxtverket). I detta projekt genomfördes en 
enkät, där vi Långasjöbor fick lämna våra synpunkter. Resul-
tatet av denna undersökning visade ett starkt önskemål om en 
mötesplats med enklare kafé/servering (byahus).

Nu kom Linnéuniversitetet in i bilden. De hade hört talas om 
Långasjöandan, och den drivkraft som finns i byn. Finansierat 
av medel från Ingvar Kampradstiftelsen startade man projektet 
”entreprenöriella landsbygdsenklaver”, som ni kunde läsa om 
i vårnumret av Träskoposten. Hösten 2012 bildades en grupp 
att delta i detta projekt med inriktning ”Mötesplats”. Vi fick 

stöttning av studenten Sanna Östmark från Linneuniversitetet. 
Det är denna grupp som nu jobbar med projektet, och i grup-
pen ingår jag (Ann-Helen Alexandersson), Sölve Hjalmarsson, 
Ingvar Gustavsson, Andreas Garami, Elisabeth Arvidsson, 
Roger Steen och Sara Dahlskog. Sanna Östmark avslutade sina 
studier i maj, och därmed sin delaktighet i projektet. 

Det är dock på hennes initiativ som vi ordnar en fest. Syftet 
med festen är att se om det finns en efterfrågan på mötes-
plats, att informera om vårt arbete, och ha det kul! Vi bildade 
en festkommitté med de mest kända festfixarna i Långasjö: 
Sockenrådets ordförande Victor Karlsson, Idrottsföreningens 
ordförande Sven-Erik Karlsson, Hotell Amigos Elisabeth Ar-
vidsson, och Sara Dahlskog från ”projekt mötesplats”.

Ann-Helen Alexandersson

Finansieringstankar

Den avgörande förutsättningen för att kunna genomföra 
projektet är finansieringen. En mycket grov uppskattning 
av kostnaden för en byggnation på c:a 300 kvm hamnar 
på 6-7 Mkr.

Min bedömning är att det vid en ”normal” finansiering via 
bank skulle krävas 50-60% egen kapitalinsats d.v.s. 3 -4 mkr, 
vilket inte bedöms realistiskt.

Enda realistiska möjligheten till finansiering är enligt min 
bedömning via bidrag från myndigheter m.fl. Boverket kan 
ge bidrag på upp till 50 % av godkänd investeringskostnad 
och förutsätter att Emmaboda kommun medfinansierar 30 
%. Återstående 20 % ska då finansieras av projektägaren. Vid 
kontakt med ordföranden i Boverkets samlingslokalgrupp fick 
vi dock besked om att man har väldigt små resurser. Endast 
23,5 mkr för hela landet 2014, vilket för oss skulle innebära att 
ett bidrag på en halv till en miljon kronor skulle vara realistiskt 
att räkna med. Vi har undersökt andra möjligheter att erhålla 
bidrag. Allmänna Arvsfonden kan ge bidrag till projekt som är 
inriktade mot ungdomar och då det ingår i planerna att en lokal 
för ungdomsverksamhet kan inrymmas i byggnaden finns möj-
lighet att få visst stöd från Arvsfonden. Vi kommer dessutom 
att söka ekonomiskt stöd från Jordbruksverket/Länsstyrelsen 
som kan ge bidrag till landsbygdsutveckling. Kontakter med 

Amanda och Caroline sjöng skönt vid sjön       Foto Jan-Erik Fransson



Träskoposten nr 3 2013 11

handläggare på nämnda myndigheter indikerar att vi bör ha 
möjligheter att få sådant stöd.  

Om bidrag på minst 80 % av investeringen kan erhållas krävs 
ytterligare 1 – 1,5 mkr, som Långasjöborna själva måste bidra 
med. Tanken är i så fall att Sockenrådet bildar en ekonomisk 
förening eller ett aktiebolag där privatpersoner och företag kan 
teckna andelar/aktier och att många Långasjöbor kan bidra 
med egen arbetsinsats vid bygget.

Har vi klarat affärslokalen, sjön och ridhuset ska vi naturligtvis 
ro även detta projekt i land.

Ingvar Gustavsson

Skytteparken 2.0 –  En lyckad kväll

Vilken lyckad kväll det blev! Det var riktigt kul att se så 
många Långasjöbor nere vid sjön. 

Festligheterna började med lite mingel där man fick chans att 
prata med vänner och bekanta och bara njuta av kvällsolen. 
Supporterklubben ordnade även en uppskattad tipspromenad 
runt sjön. 

Efter någon timme tändes Amigos grill och alla var hungriga 
– hamburgarna och korven sålde slut gång på gång och Amigo-
bussen körde flera vändor till Emmaboda för att hämta mer. 

Ingvar Johansson, Ann-Helen Alexandersson, Sölve Hjalmars-
son, Sven-Erik Karlsson och Andreas Garami berättade alla lite 
om ”projekt Mötesplats” och det fanns utrymme för frågor.

Vi fick även äntligen klarhet i varför tillställningen fick namnet 
Skytteparken 2.0. 

Skytteparken var ju en mötesplats för hela Långasjö och varför 
ändra ett vinnande koncept? 

Efter prisutdelning till vinnarna av tipsrundan (undertecknad 
misstänker google-fusk!) var det dags att lyssna på den duktiga 
trubaduren i form av Amanda och Caroline. 

Festligheterna pågick långt efter mörkrets intåg och jag tror 
att många med mig hoppas på repris av denna trevliga kväll!

Anna Karlsson

Omkring 300 personer möttes vid sommarfesten
Foto Jan-Erik Fransson
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Förskolan som alltid är 
öppen!
Nästan alla som hör ordet barnomsorg tänker på förskola 
eller fritids på dagen, men i Långasjö finns även ”Kvällis”, 
”Nattis” och ”Helgis”; en förskola/fritids för barn till 
föräldrar med obekväma arbetstider. 

Det hela började för ett par år sen när barnomsorg på obe-
kväm arbetstid efterfrågades av föräldrar som fick pussla med 
barnvakt för att kunna jobba. Efter påtryckningar skickade 
kommunen ut en enkät till alla föräldrar med barn inom 
barnomsorgen i Emmaboda kommun, och då upptäcktes att 
behovet av omsorg även på kvällar, nätter och helger fanns. 

”Nattis” öppnade på försök, och nu ett par år senare, finns det 
två heltidsanställda pedagoger som jobbar i Långasjö (Nattis 
och Helgis) och i Lindås (Kvällis). 

Sara Persson, som är en av de två anställda, berättar att hon 
först var tveksam när hon fick frågan om hon var intresserad 
av tjänsten. ”Jag minns att jag tänkte ’ska jag jobba när alla 
andra är lediga?’, men sen fick jag fundera lite och ändrade 
mig. Jag ångrar mig inte en sekund – jag älskar mitt jobb och 
det är fantastiskt roligt”.

Nattis lokaler i Långasjö, två lägenheter på Allégårdens över-
våning, är perfekta, tycker Sara. ”Ja det är en trygghet att det 
alltid är bemannat där, jag är aldrig ensam vuxen. Ja och så får 
vi så himla god mat, direkt från köket under oss!”

Eftersom barnen är på förskolan när de flesta andra är hemma, 
är det viktigt att det blir så hemmalikt som möjligt. Den peda-
gogiska biten är kanske inte det viktigaste när man är på Helgis. 

”På helgen myser vi, så som man brukar göra hemma. Vi äter 
lördagsgodis och tittar på film, vi kanske poppar popcorn en 
fredagskväll, eller så åker vi till Emmaboda och går till någon 
lekpark så vi får lite ombyte. På sommaren går vi ner till sjön 
och badar och på vintern åker vi pulka”, säger Sara.

Hon berättar också att hon tror det är viktigt med rutin, att 
man vet vilken säng som är ens egen och att man vet var tand-
borsten står och så där. ”Det är ju alltid lite speciellt att sova 
borta, men det har gått väldigt bra för barnen”

När morgonen kommer och det är dags för förskola eller skola 
går personalen dit med barnen. ”Ja det är en service vi har, 
jag vet att det inte är så i alla kommuner. Då får föräldrarna 
stiga upp för att hämta barnen på ett ställe och köra dem till 
ett annat”

Och tänk vad vi underlättar för ensamstående föräldrar med 
skiftjobb, jag kan bara inte förstå hur de fick ihop vardagen 
innan!, avslutar hon.

Kvällis är öppet kl 18-23, Nattis kl 23-06, och Helgis är fredag 
eftermiddag kl 17 till måndag morgon kl 7. 

Anna Karlsson
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Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel

   
Vi önskar Er varmt välkomna

Hasse med personal

Emmaboda festivalen

Emmaboda ungdoms-   
orkester gör succé

Det började med en förfrågan i höstas som kom in 
till Kulturskolan i Emmaboda. Bandet 50 Hertz, som 
spelar ”korvjazz”, skulle återförenas för en spelning på 
Emmabodafestivalen och undrade om det fanns någon 
blåsorkester med ungdomar i 12 - 14-årsåldern. Och tänk 
vilken tur de hade! Lotta Odlingson, kulturskolans chef, 
svarade snabbt att det har vi! 

När så ljudfilerna äntligen kom i maj, fick Micke Pettersson, 
musiklärare för ungdomsorkestern, stort huvudbry! Hur ska 
vi få fram notmaterialet till detta på så kort tid? Och dessutom 
hinna öva in det? Han fick därför ta hjälp av Hans-Erik Hol-
gersson, Linnéuniversitet, som lade ner ett jättejobb på att ta 
fram noter till blåsarna. Det var väldigt avancerade tonarter 
och rytmer, så det skulle bli mycket hårt arbete visade det sig. 
Men sju låtar hann de öva in!! Mycket bra jobbat!!

Efter 50 timmars träning på sommarlovet var det så äntligen 
dags att träffa 50 Hertz för ett första genrep som skedde fre-
dagen den 26 juli på Kulturskolan. Allt gick bra och bandet 
var jättenöjda med resultatet! Det blev ytterligare ett rep på 
lördagseftermiddagen. Kl.19.30 var sen orkestern på plats 
backstage i logen för lite förfriskningar i form av läsk, godis 
och chips. De fick också ta på sig scenkläderna och förbereda 
sina instrument innan scenen intogs för soundcheck kl. 20.00 
på stora scenen på ängen. Fram till kl. 21.00 strömmade sedan 
folket till och till slut var det ett par tre tusen i publiken!

50 Hertz blev så nöjd med spelningen att det nu förs en dis-
kussion om att i framtiden eventuellt spela in en barnskiva 
tillsammans men ungdomsorkestern.

Att unga blåsare får synas på en scen med den här typen av 
musik på en så stor festival är också viktig för blåsmusikens 
fortlevnad.

Veronika Andersson

Luftgevärsskyttet 

i Allégården 

börjar söndagen den 8 sept kl 16-18. 
Nytt för säsongen är att vi förutom nya 
luftgevär investerat i elektroniska tavlor 
med lasermarkering. 

Välkomna att prova på!

Paulina Alexandersson
Långasjö skf

Sanna Klasson (trumpet) från Långasjö, Lisa Andersson (altsax) från 
Långasjö, Olle Johansson (tenorsax) från Lindås, Lennart Junior Gö-
ransson (klarinett) från Eriksmåla, Tilda Gunnarsson (klarinett) från 
Långasjö

Tjejerna från Långasjö; Sanna, Tilda och Lisa
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Silver Gothia cup
Under sommaren deltog Emmaboda komb P98 i Gothia 
cup. Laget spelade i klassen Boys 15. Totalt i klassen Boys 
15 var det 176 lag från 32 olika länder.

Emmaboda komb hade lottats till grupp 1 tillsammans med CA 
River Plate (Argentina), ACBB Paris 1 (Frankrike) och Karls-
bergs BK (Sverige). Det var bra lag i gruppen och Emmaboda 
Komb slutade på en tredjeplats efter två förluster och en vinst. 

Emmaboda Komb P98 tillsammans med Javan Hawk Academy, från Indonesien, efter 1/16 dels finalen som Emmaboda Komb vann med 5-3 
efter straffar

Detta gjorde att laget gick till B-slutspel.  B-slutspelet gick bra 
och slutade med final. 

Motståndare i finalen blev Karlslunds IF (Örebro). Matchen 
spelades på Heden i centrala Göteborg och slutade med förlust 
med 1-3.  Efter finalspelet var det prisutdelning där grabbarna 
mottog silvermedaljen under applåder och glada tillrop från 
ett 50-tal inresta supportrar i form av föräldrar, syskon och 
anhöriga.

Niclas Andersson

Gamla badplatsen
Den här bilden är från gamla badplatsen i Långasjön.   
Ett barndomsminne för oss som gick i skolan i Långasjö 
på 40-talet.

Nationaldagen i år firade vi i Långasjö av tradition. Den nya 
markerade leden till gamla badplatsen väckte mitt intresse att få 
återse och ta ett kort på platsen där vi barn badade och hoppade 
från en stor sten i strandkanten. Det var mest ett gyttjebad men 
roligt var det att efter skolan springa dit och ta ett dopp. Men 
den för oss då så stora stenen hade med åren blivit mindre 
och var för mig nu svår att ens hitta. Strandområdet är idag väl 
iordninggjort och röjt och här finns både säte och grillplats.

Badplatsen är igenväxt av mycket vass och sly men ett par 
plankor var utlagda en bit genom vassen. För att få med så 
mycket som möjligt av sjöns vatten på fotografiet ville jag 
komma långt ut på plankan. På väg tillbaka vickade plankan 
och jag fick ett ofrivilligt dopp med kläderna på. 

Gamla badplatsen                                                     Foto Yngve Steen

Det är nästan 70 år sen jag senast badade på denna plats.

Ett barndomsminne och ett sommarminne året 2013.

Yngve Steen, Nättraby    
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Succé för Sjöcafé
Sommarens cafékvällar vid Långasjön blev både uppskat-
tade och välbesökta. Tack vare det varma vädret kunde vi 
i regel hålla till vid sjöverandan. Bara två kvällar fick vi ta 
vår tillflykt till Sockenstugan. 

Premiärkvällen med Mixed Voices blev en fin inledning. Den 
fyrstämmiga kören bjöd på välkända naturlyriska körstyck-
en. Körledaren, Åsa Cederholm, och flera av sångarna hade 
anknytning till bygden. Vi hoppas få höra dem flera gånger!

SPF-kören med Alex och Nanna drog stor publik, både lång-
asjöbor och ”utsocknes”. En härlig kväll vid sjön! 

Torgny och Kaj är en uppskattad duo. De återkommer lika 
regelbundet som flyttfåglarna. Helst vill de ha sommarens 
första sjöcafé innan fågelkörerna tystnat. I år blev det mitt i 
sommaren. Torgny berättade om fåglar som häckar i omgiv-
ningarna och illustrerade med egna ljudupptagningar. Men Kaj 
sjöng vackrast av alla! 

Spelmanskvällen var årets nyhet. Malin Gunnarsson kläckte 
idén och höll i trådarna. Många hade med sig egna instrument, 
dragspel, fioler, gitarrer och olika blåsinstrument. I början 
bildades små grupper som övade tillsammans, s k Buskspel. 
Efter serveringen blev det mera ordnat framträdande och 
allsång under Malins ledning. 

Ett extrainsatt sjöcafé bjöd Elisabeth Bergstrand-Poulsen-säll-
skapet på. Sigrid Fredriksson från Öland kåserade om några 
författare som skildrat livet på landet. Ett annorlunda och 
intresseväckande inslag.

Långasjö Emmaboda Pingstförsamling ansvarade för somma-
rens sjätte sjöcafé. Den kvällen öste regnet ner och det blev 
fullsatt i Bergstrandsalen. 

”Minns du sången” var temat. Inbjudna gäster var ”Glädje-
spridarna” Gullvi och Barbro från Blekinge.  Det blev många 
tillfällen att sjunga med i den  välkända repertoaren av andliga 

Torgny och Kaj                                                Foto Sölve Hjalmarsson

Spelmanskvällen var årets nyhet                       
Foto Sölve Hjalmarsson

SPF-kören med Nanna och Alex                         Foto Tove Johansson

sånger. Gullvi visade sig också kunna frambringa sköna toner 
på såg.

Sommarens sjunde och sista sjöcafé ägde rum efter Träsko-
postens manusstopp. Långasjö församling har inbjudit Donald 
Hummel och ”Sjöakvartetten”. Om den ”stora finalen” ägde 
rum vid sjöverandan eller i sockenstugan vet ni som var med.

Sockenrådet har planerat och annonserat programmet, medan 
olika entreprenörer svarat för serveringen.

Sölve Hjalmarsson

Malte Gunnarsson var den yngste spelmannen
Foto Sölve Hjalmarsson
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Wivis barndomsminnen 
från Skurebo
År 1942 fick eleverna vid Allgunås skola delta i en natio-
nell tävling. Tävlingen gick ut på att beskriva sitt hem. 
Elevernas bidrag arkiverades på Nordiska Museet i 
Stockholm, där de än idag finns att tillgå. Eleverna från 
Allgunås skola vann den storslagna tävlingen och fick 
som pris en resa till huvudstaden. Här följer delar av Wivi 
Franssons (numera Alexandersson) beskrivning av sitt 
hem i Skurebo Norregård.

Byn och gården
Jag bor i Långasjö socken i en by som heter Skurebo. Byn ligger 
ganska högt, man kan se byarna Pellamåla, Allgunås, Häljanäs 
härifrån. Mitt i byn i ett gärde finns en källa, som hela byn har 
del av och det finns en brunn som kallas gårdsbrunnen. Det är 
åtta gårdar i byn och en lägenhet. Byn är ungefär 1 1/8 mantal. 
Den ligger intill en byväg. Till närmaste allmänna väg är det 
omkring två kilometer. Till kyrkan är det en halvmil. 

Hur vi brukar fira jul
En vecka före jul brukar vi rengöra hela huset, skura golven, 
lägga på nya mattor och fina juldukar på borden. Några dagar 
före jul gör vi en skinka och så kör vi att julhandla. Det blir alltid 
en stor handel. När julaftonen kommer, har vi allt i ordning. 
I spisen hänger det julpapper, och fina julhyllremsor är det i 
skänkar och diskar. På lamporna hänger vi lampslöjor. I taket 
hänger det girlanger och på borden står det ljus. I spisarna 
brinner det. 

På julafton brukar vi doppa i grytan. De jular när alla syskonen 
är hemma, brukar vi äta i stora rummet. På kvällen äter vi gröt 
och ärtvälling. Innan vi ätit kommer tomten. Det brukar någon 
av mina bröder vara. Jag brukar alltid få mest julklappar. 

På juldagsmorgonen klockan 4 blir jag väckt, för mina bröder 
och jag ska till julottan. Ibland går vi och har sällskap med går-
darnas övriga ungdomar. Annars kör vi. Far och mor stannar 
hemma och hör predikan i radio. I fönstren står det julgranar 
med ljus i. På juldagen brukar vi vara hemma. 

Wivi Alexandersson 
genom Annika Hjalmarsson

Syskonen Fransson, fr vänster: Erik, Börje, Elsa, Bertil, Alice, John 
och så lilla Wivi
Foto Wivi Alexandersson privat

Wivis föräldrahem, Skurebo Norregård 2:9
Foto Wivi Alexandersson privat



Träskoposten nr 3 2013 17

Musikalen Hemstannarna 
- En hyllning till de som stannade kvar

Eftersom mina föräldrar växte upp i Långasjö socken 
spenderades familjens semestrar i deras barndomsbygd. 
Vi byggde kojor i skogen, paddlade kanot, åkte skidor i 
Mundekullabacken, plockade svamp/smultron, badade 
i Flakensjön och firade jul i Skallebo med uppemot 40-50 
släktingar varje år!! Det fanns både nära och långväga 
släktingar i var och varannan stuga och liksom de flesta 
Långasjöbor har vi även släkt i Amerika. Jag besökte 
Klasatorpet, Emigrantstenen, Guldgrävarstugan och 
såg filmen ”Utvandrarna” i unga år. Jag inser idag att 
detta präglat mig i stor utsträckning och det finns något 
genuint och traditionsrikt i barndomens Småland, det 
finns rötter… 

Kanske var det dessa barndomsminnen som fick mig att börja 
studera på Växjö Universitet 1994 och efter avklarade studier, 
1997 flytta till familjens sommarstuga ”Eneholm” i Skallebo, 
där jag odlade upp en liten jordlott.  Jag läste i princip alla Vil-
helm Mobergs böcker och jag levde mig in i rollen som Karl 
Oskar och flyttade åkerns stenar med handkraft….

Kristina Från Dufvemåla
Musikalen Kristina från Dufvemåla hade premiär när jag levde 
mitt ”nybyggarliv” som bäst. Jag berördes av texterna, hand-
lingen och kände stolthet över att tillhöra en ätt vars släkt delvis 
utvandrat… På julafton 1997 fick jag noterna till sångerna i 
Musikalen ”Kristina från Duvemåla”. Jag lärde mig sångerna 
som framfördes av Robert däribland ”Guldet blev till sand” 
samt Karl Oskar såsom ”Vildgräs” och min syster, Malin lärde 
sig Kristinas sånger. Hela familjen häpnade när hon sjöng med 
stark inlevelse och känsla. Det resulterade i att vi framförde 
låtarna i bygden under sommaren 1998. Min systers andranamn 
är Kristina och mitt är Karl Elof  så vi kallade oss ”Karl Elof  
och Kristina” och speltillfällena växte i antal. 

Musikalen Hemstannarna tar form
Under sommaren 1998 träffade jag min blivande hustru, Anne 
som funderade på varför vi tenderar att hylla dem som reste 
iväg och inte dem som stannade kvar. Annes farmor, Margareta 
växte upp med sin mormor i Lillaverke (Oskar Socken) men 
övriga familjen reste till Amerika med avsikten att hämta henne 

efter några år. Men Margareta fick aldrig träffa sin familj igen 
då de inte fick ihop pengar till återresan. 

Med bakgrund av detta skrev Anne en liten musikalisk berät-
telse med 8 sånger vid namn ”Hemstannarna” som hyllade 
de som hade modet att stanna kvar.  Annes andranamn är 
Maria så berättelsen handlar om ”Maria och Karl Elof ” som 
stannade kvar till skillnad från ”Kristina och Karl-Oskar” som 
bekant reste till Amerika. ”Hemstannarna” hade premiär vid 
Lusthuset i Långasjö den 12 aug 1999 och har sedan legat i 
”träda” fram tills i år. 

Musikalen får nytt liv!
I vintras utökade vi berättelsen med flera karaktärer samt 
skrev några nya låtar och i samband med årets Musikfestival 
i Mundekulla framförde vi Musikalen med en ensemble på 
drygt 10 personer. 

Berättelsen tar sig uttryck under 1850-talets Sverige i den fik-
tiva byn ”När” i Ljuder socken. I rollerna möter vi Maria och 
Karl Elof  vars kärlek resulterar i giftermål och familjebildning. 
Marias närmaste vän Hanna från Idemo tillhör en släkt kloka 
gummor med intresse för örter och naturens läkande kraft. 
Karl Elofs äldre bror Magnus väljer att utvandra och efter 
några år i Amerika bjuder han över Karl Elof  med familj till 
sin gård i sitt nya hemland, men ska dem anta hans erbjudan-
de? Vi möter även Karl Elof  och Marias barn som spelades 
av mina kusinbarn Kornelia och Klara samt bröllops- och 
begravningsgästerna som bl.a. bestod av Pernilla och David 
Franzen från Harebo. Jag tonsatte även en dikt av dåtidens 
biskop Johan Olof  Wallin som framfördes av vår kock Ola 
Johansson iklädd prästkläder. Det var glädjefullt och befriande 
att framföra musikalen efter det senaste halvårets förberedelser 
och vi räknar med att sätta upp Musikalen igen nästa sommar. 

Nybyggarland !
Musikalen är även ett sätt att uppmärksamma avfolkningen 
av landsbygden och ingjuta hopp och mod till oss som lever, 
verkar och bor på landsbygden idag. En av de sista låtarna i 
Musikalen heter ”gräv där du står” och visst lockas vi ibland att 
tro att gräset är grönare på annat håll men visst är väl Långasjö 
med sin nybyggaranda en vacker bygd att leva och bo i? 

Läs mer om musikalen på www.hemstannarna.se

Vid Pennan/ 
Peter Elmberg

Hela Ensemblen                                      Foto Lars Magnus Österberg

Familjen i Hemstannarna                        Foto Lars Magnus Österberg
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Tores barndomsminnen
När jag föddes den kalla, snörika och blåsiga december-
dagen 1939 i Bokhyddan (i norra ändan av Långasjö), var 
det till ett mycket olikt Långasjö än det vi ser i dag.

Vägen genom byn var en backig grusväg, obetydligt bredare 
än dagens väg till Trollamåla. Trafiken bestod i huvudsak av 
böndernas hästdragna vagnar, och cyklister. Det fåtal bilar som 
for genom byn var förmodligen distriktsläkaren som var ute 
på hembesök, mjölkbilen, eller veterinären.

Kriget som pågick i Europa sedan några månader såg till att 
bensinen ransonerades hårt, och att de värdefulla dropparna 
inte slösades bort på annat än det som var absolut nödvändigt 
för folks och djurs hälsa och livsuppehälle.

Min födelseplats och mitt barndomshem i Bokhyddan, är det 
sista huset vid brynet av Bokhultet, på vägen in till höger strax 
innan krönet på ”smebacken” på gamla vägen i norra delen av 
byn. ”Smebacken” är uppkallad efter Bergs smedja som nu är 
riven. Vid vägskälet in på den mindre vägen, stod när jag var 
barn, en vidvuxen björk som vi kallade ”Jönsons björk” då 
första huset efter vägskälet ägdes av familjen Axel och Ebba 
Jönsson och deras fyra barn.

Min far och mor hette Henry och Ingeborg Söderberg och jag 
hade två bröder en äldre Ove, och en yngre Egon.

Åren gick och hösten 1946 var det dags att börja skolan. Jag 
minns ännu min första skoldag, och hur den avslutades med 
att alla skulle sjunga psalmen ”tryggare”, och att jag började 

gråta när jag inte kunde texten. Min mor som var med som stöd 
första dagen, fick rycka in och trösta. Bidragande till att jag blev 
ledsen var säkert att jag var rädd för prästen Jan Redin, som satt 
där bredvid katedern i sin svarta mundering och såg bister ut.

När vi började i första klass hade vi en lärarinna som jag tror 
hette Svea Lindell, som alltid gick klädd i svart och hade hårknut 
i nacken. Hon hade egenheten att somna under lektionerna, då 
satt vi elever tysta som möss för att inte väcka henne.

Men det hände också att vi smet ut. Alf  Berg och jag smet ut 
vid ett sådant tillfälle och gav oss iväg upp på kyrkogården där 
vi träffade Konrad som var kyrkogårdsvaktmästare, där han 
höll på att gräva en grav. Han rätade på ryggen och tände sin 
pipa när han plirade på oss och frågade.

– Har ni varit stygga så att ni har blivit utkörda ur skolsalen 

Första klassen i Långasjö skola år 1946. Lärarinnan på fotot hade oss som elever den första tiden, därefter hade vi ytterligare två resten av läsåret.
Eleverna på översta raden är från vänster; Ulla Olofsson, Ulla Wennberg, Inga-Britt Karlsson, Anita Fransson, Evy Elofsson, Irene Svensson, 
Ingrid Josefsson, Rut Gunnarsson och lärarinnan Svea Lindell.
Nedersta raden från vänster; Jan Wennberg, Axel Johansson, Alf  Berg, Tore Söderberg, Roland Axelsson, Gösta Alexandersson, Ingemar Kallen-
berg och Bengt Karlsson. Fattas på bilden gör Ingvar Karlsson.     

Tore Söderberg                                                 Foto Jan-Erik Fransson
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av lärarinnan?

Då svarade Alf  kavat, för han kände Konrad. 

– Nä, vi smet utan att hon märkte något, för hon sitter ju där 
och sover.

Konrad gav upp ett skratt och svarade. 

– Det är nog bäst att ni smiter in igen innan hon vaknar.

Jag hade ca tre kilometer att gå till skolan, och hade varje dag 
sällskap med Roland (Axelsson), Ebba och Axel Jönssons 
yngste son.

Vi var nog de första i Långasjö som fick åka bil en bit av 
skolvägen, vilket tarvar sin förklaring. De första dagarna gick 
vi där och hade inte någon brådska, vi var ute i god tid och 
tittade oss omkring så som småpojkar har för vana att göra.

Trafiken var i det närmaste obefintlig, var det något som kom 
där på vägen kunde det vara en hästskjuts, då passade vi på 
att åka en bit på längdan, eller var det en ”Lättviktare” som 
kom knattrande.

En dag kom det en stor svart bil nerför backen. Det var post-
mästare Ljungholm som hade varit i Emmaboda och hämtat 
dagens post. Jag kan föreställa mig, att Ljungholm tyckte vi såg 
rätt komiska ut, där vi stod vid vägkanten och glodde storögda 
med gapande munnar. Han stannade och vi fick sätta oss där 
bak och åka med ner till Posten, där vi steg ur bilen och tackade 
artigt för skjutsen, då hade vi fått åka halva vägen.

När han stannat några dagar och tagit upp oss när vi var på 
väg, förstod vi att vi lika gärna kunde vänta på Ljungholm 
vid Jönsons björk, vilket också skedde. Det är kanske här på 
sin plats att nämna denna björks vidare öde. En gång under 
sextiotalet fällde Axel Jönsson trädet och planterade en lind 

i stället som står där i dag. Han ansåg den lämpligare, då han 
kallade sin fastighet Lindholmen.

Det var verkligen en sensation för oss att åka bil, och att se 
genom bilrutan hur vi passerade ”Lilla-Saras” på höger sida och 
skomakare Johanssons till vänster, därefter hade vi ”smens” 
där Ebba och Ragnar Berg hade sitt hus och sin smedja. Ef-
ter backen passerade vi Linbastan och gärdet till vänster där 
pingstvännerna brukade ha sitt tält rest under somrarna, och 
zigenarna sina tält och vagnar uppställda långt in på vintern.

På höger sida såg vi Lindkullen där vi brukade åka skidor 
när snödjupet var tillräckligt. Efter gärdet, samma sida, låg 
Skyttepaviljongen, därefter hade vi vägskälet ner till Steens 
möbelfabrik.

På höger sida hade vi Gunnar Karlsons gård, och till vänster 
Artur Konradssons, därefter till höger åkte vi förbi vägen till 
Kråksjö, och Fredrik Karlssons affär. På vänster sida hade vi 
Adolf  Franssons gård, vidare gick färden över ”Liljes backe” 
som var en liten backeknöl med en stor ek på höger sida, som är 
borta i dag tillsammans med backen som är nästan helt utslätad.

På vänster sida åkte vi förbi Oskar Karlssons gård, som 
brukades av en arrendator, samma sida passerade vi därefter 
Einar Karlssons.

På höger sida hade vi Bergstrands, och till vänster Oskar 
Karlssons hus, därefter telefonstationen med Wendels kaffe’, 
och posten på andra sidan där vi klev av.

Jag måste också nämna två pojkar som gick i samma klass som 
Roland och jag, som inte hade samma tur som vi. Nämligen 
Ingvar som bodde på Näset norr om Parismåla och Alf  på 
Ängen, som båda gick genom skogen från Parismåla varje 
skoldag, vinter som sommar.

Tore Söderberg
Boende i Lindås sedan 1968

Tre guldkorn
Våra tre söner föddes i Långasjö 66-71. Vi bodde på Hem-
bygdsvägen. Sen fick vi två döttrar, men det är en annan 
historia. Den utspelar sig i Värnamo. Här följer några 
episoder ur våra söners liv.

Oskar 4 år har fått ont i öronen och leds in i doktor Svenmars 
väntrum. Oskar tvärnitar, sätter händerna i sidorna, stirrar 
strängt omkring sig på de väntande patienterna och säger med 
hög röst: ”Det är väl ingen här som har pesten!”

David 3 år är ute och går med sin pappa. De möter en farbror. 
Farbrorn är skojfrisk och frågar den lille pojken: ”Har du 
fått nå´ pisk ida´?” David fäster sina bruna ögon i farbrorns 
blick och säger stolt:”Ja, en abborre!”  (Härligt ovetande om 
barnaga!)

Oskar och David har fått en lillebror och resonerar om vad 

Oskar, David och Andreas framför öppna spisen 1971 
Foto Sölve Hjalmarsson

han ska heta. Oskar leder förhandlingarna: ”Han kan heta 
Sune Brune....... eller kanske Erik Fransson”. Det blev Andreas.

Annika och Sölve Hjalmarsson
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Min bil
Jag började livet den 14 februari 1938 jag föddes hemma 
på bakgården till Neikters affär, far körde lastbilen till 
Neikters, mor var hemmafru. Det var en snörik kall och 
blåsig natt med höga snödrivor, inte lätt att hämta barn-
morskan, så såg jag världen ca kl 4 en måndagsmorgon. 
Jag var första syskonbarnet på mors sida. Mormors och 
morfars första barnbarn. Jag fick inte minnas min morfar, 
jag var bara 8 månader när han dog. Minnen efter mormor 
då var jag 3 år minns hennes plågor, då hon var sjuk i 
"kräfta" som det hette på den tiden.

Far köpte en liten gård Lindehult då var jag 3 år, gården bestod 
av 2 kor, 1 gris, höns och kaniner. Jag fick lekkamrater i byn 
Petter Ottoson på en gård, Kerstin Ottosson på en annan. Det 
var avstånd mellan gårdarna, men vi tog våra trehjulingar och 
cyklade till varandra och lekte. Ibland var föräldrarna med, 
mest mor och mammor. 

Far köpte en T Ford kaross utan motor och hjul det blev min 
första bil. Sigge behövde ett säte när han körde häst och vagn, 
han tog förarsätet i "Min Bil" jag var mycket besviken, kunde 
inte sitta och ratta i min bil.

Så när jag var 5 år 1943 flyttade vi till Storgatan 32 i Emmaboda.

Lindehult såldes för 1 200 kr. Hela bohaget åkte med, även 
"Min bil" som blev en lekstuga för jämnåriga kamrater.

1945 köper far Ingemundebo Östergård 1:23 av Morbror Sigge, 
så flytten går från Emmaboda till Ingemundebo den 1 april 
1945, och "Min Bil "är med. Här fanns några jämnåriga kam-
rater Inger och Ingrid Andersson, Ann-Margret Rickardsson, 
Britta Hermansson och Maj-Britt Erlandsson. Vi lekte ofta 
tillsammans i "Min Bil" som blev min lekstuga, vi låtsades att 
vi var på utflykter och fantasin flödade.

Troligen 1948 kom det en man dit och ville köpa "Min Bil" och 
far sålde den för 50 kronor och då var den lekstugan borta. 
Bilen gjordes i ordning, fick en motor, hjul och förarsäte och 
blev en bil igen och gick på våra vägar.

Flickorna spela kula, hoppa rep, hoppa hage och bollekar och 
ibland lekte vi bondgård med pinnar, grankottar och tallkottar. 
Med plåtburkar och ståltråd blev det en telefon. Och så lekte 
vi affär ibland och så mamma pappa barn.

Vi hade också symöten i gång per vecka och vi var duktiga på 
att sy, sticka och virka, vi var hos varandra i tur och ordning.

Perioden 1947-1951 så kom vi ut i livet efter skolan.

På sommaren då det var varmt kunde vi flickor och även poj-
karna cykla ner till Löften så rodde vi ut till vår lilla klipphäll 
ca 200 m från land och badade.

På vintern åkte vi skidor på längden, skridskor och även spark 
om det var fin is. Och över Löften hade vi en genväg till Ha-
rebo skola.

Så växer vi upp, konfirmeras, går skolor, och förkovrar oss, 
och så småningom gifter vi oss och bildar egna familjer och 
livet fortsätter med olika livsöden genom livet.

På somrarna 1945 och framåt fick jag hjälpa till i höskörden, 
räfsa, hässja hö, köra in hö, vara på höskullen och packa hö 
högt upp i takåsen för att allt hö skulle få plats. 1954 köpte 
far en höhiss som drogs med hästen, det var en lättnad med 
att häva hö. På hösten var det att binda säd, råg, vete, havre 
och korn till neker, och så var det potatisplockning och det 
var många ton.

Gun-Britt Erlandsson Karlsson

Gun-Britt Einarsson Karlsson                          Foto Jan-Erik Fransson

Hembygdsstugan
Denna soliga sommar gick fort. Det är lite vemodigt 
när alla utställare hämtar sina kvarvarande alster och vi 
låser stugan den sista söndagen vi har öppet. 

Det har varit en fantastisk sommar med strålande väder 
och mycket gäster. Trots att vi hade öppet kortare tid 
i år har vi ökat försäljningen jämfört med förra året.

Eftersom vi ännu inte haft vår traditionella höstfest 
vet vi ännu inte hur mycket eller vem som kan få del 
av vårt eventuella överskott.

Tack alla medarbetare och gäster för en underbar 
sommar!

hälsar 
Anne-Marie och Ingegärd
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När jag krockade med 
fjärdingsman
Min barndoms vintrar på 40-talet var skimrande vita. Snö-
täcket blev allt tjockare ju längre vintern led. Vägarna var 
vita och blanka. Ibland blev det långa strömavbrott. Jag 
var sex år när jag skrev en insändare i ortspressen. Ja, det 
var min pappa som skickade in min lilla skrivelse – han 
tyckte väl att den var kul. 

Så här löd den:
MYKE SNÖ BEFINER SIG HÄR I TRAKTEN. PÅ 
MÅNGA STÄLEN HAR MÄNISKOR OCH DJUR 
SVULTIT FÖR AT DE HADE ELÄKTRISK SPIS. MÄN 
I KVÄL KÅM JU STRÖMEN. ALA MÄNISKOR SÅM 
HAR LEVIT ÖVER HAR BLIVIGT GLADA. 

På de härliga vintervägarna åkte vi spark. Bäst var Sigfrid Elofs-
sons backe på Trollamåla-vägen. Där kunde man bygga tåg av 
sparkarna och susa ner i full fart. Ofta välte ekipaget ner i diket 
och vi tumlade om varann under skratt och stoj. Vi – det var 
bl a skollärarns, prästens och prästgårdsarrendatorns ungar. 

Det gick också bra att åka spark på vägen genom kyrkbyn, och 
det var vid ett sådant tillfälle jag krockade med fjärdingsman! 
Det var en bit in på 50-talet. Vi kom där på bred front, en fyra, 
fem ungar på våra sparkar. En del av oss hade passagerare på 
sparken. Jag hade fått äran att skjutsa lille Johannes Strömblad, 
han var väl högst tre år gammal. Där kommer vi, som sagt, 
på bred front norrifrån in genom Elofssonska svängen (vid 
nuv. Matöppet) och jag har hamnat längst ut i högerkanten. 
Och mitt i svängen dyker det upp en liten Austin och det är 
ju vänstertrafik och jag hinner inte bromsa. KRASCH! Lille 
Johannes! Han far rätt in i fronten på automobilen. Och ut 
ur den nu stillastående bilen kliver och reser sig i sin fulla im-
ponerande längd fjärdingsman Oskar Alexandersson. Så ung 
jag är känner jag genast igen honom och vet att han är lagens 
långa arm och jag blir alldeles chockad och vinglar omkring 

på prästgårdsarrendatorns tomt, där jag blir omhändertagen 
av snälla människor. Jag har inget minne av hur Johannes blev 
omhändertagen, men jag minns mycket tydligt, att min mamma 
och jag var och hälsade på hos Strömblads senare på kvällen 
och då låg Johannes och sov i sin lilla säng och var bara lite 
mörbultad. Hans mamma var barnmorska och distriktssköter-
ska. Hon var fullt kompetent att ta hand om sin Johannes och 
hon grälade inte alls på mig, utan var mild och snäll. 

Men ändå – vad jag har skämts för detta i hela mitt liv! Jag har 
burit med mig minnet av att bryta mot trafikregler och därmed 
orsaka en trafikolycka, att ha utsatt en liten pojke för stor fara 
och att ha kvaddat gamla faster Tyras spark! (faster Tyra var 
prästfrun Lisa Redins faster). ”Mea culpa, mea maxima culpa!” 
(Mitt brott, mitt stora brott)

Fast nu, när jag skriver ner den här historien, kommer en 
annan känsla över mig. Var det bara mitt fel? Om en bilist 
krockar med ett barn idag, är det då barnets fel? Tja, vad vet 
jag. Jag ska nog lägga den här historien bakom mig. Det blev 
ju varken böter, fängelse eller ungdomsvård. Jag slapp  undan 
med blotta förskräckelsen. 

Annika Hjalmarsson

En liten sparkliga på 40-talet: Annika, Bernt och Sven Johansson

Monika Janner och Jörgen Axelsson

Vis- och diktafton 
Galleri Garvaregården har i sommar haft fyra utställningar 
och  ett extra evenemang, ”Dikt och ton om sommaren”.

Visor och dikter framfördes av Monika Janner tillsammans 
med Jörgen Axelsson som spelade piano och fiol. Ett 20-tal 
åhörare kunde avnjuta deras breda register, allt från Bo Berg-
man till Evert Taube och Jerome Kerns låtar från musikalen 
Show Boat. En föreställningen som blev mycket uppskattad. 

Monika Janner har varit anställd som sångpedagog och körle-
dare vid Kulturskolan i Karlskrona. Jörgen Axelsson är kantor i 
Karlskrona amiralitetsförsamling. Han är även sångare och mu-
siker med särskilt intresse för tidig musik och svensk folkmusik.  

Det är vår förhoppning att även nästa säsong kunna erbjuda 
en musikafton med Monica och Jörgen.

Britta och Jan-Erik Fransson
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Ruths skolminnen
I september år 1913 föddes en liten flicka på torpet Hvilan 
i Långasjö socken. Hennes båda bröder, John och Martin, 
var förvisade till förstubron, där de satt och väntade på att 
den lyckliga tilldragelsen skulle vara ett faktum. Med lilla 
Ruths födelse blev syskonskaran på Hvilan fulltalig. De 
tre syskonens föräldrar var skomakaren Oskar på Hvilan 
och hans hustru Augusta. Tillsammans vårdade och ut-
vecklade de torpet Hvilan till en vacker och blomstrande 
oas i Häljanäsaskogen - en tillflykt före släkt och vänner, 
inte minst under de svåra krigsåren. 

Ruth fick växa upp med en blandning av lek och arbete. Hon 
var yngst och dessutom flicka och kunde ibland avundas 
bröderna allt roligt och spännande de fick göra. Själv var hon 
hänvisad till att hjälpa mor med kvinnfolkssysslor, hon saknade 
jämnåriga flickkamrater, men gladdes åt somrarna då jämnåriga 
kusiner kom till Hvilan för att ”äta upp sig”. Den dag hon fick 
börja skolan var en verklig lyckodag. Hon älskade sin skola i 
Allgunås, det märker vi, när vi tar del av hennes skolminnen.

Under flera år fick sedan Ruth vara husmor på Hvilan, efter att 
mor Augusta gått ur tiden 1939. Men på 50-talet bröt hon upp 
och kunde fullfölja sin ambition att inneha ett kvalificerat yrke, 
bl a  som husmor och föreståndarinna på olika institutioner. 
Hon slog sig ner på Kungsholmen i Stockholm och levde där 
under sitt verksamma liv tillsammans med goda vännen Elsa. 
Som pensionär fortsatte hon att lägga sitt intresse bl a på 
Stadsmissionens verksamhet. Ruth har ofta tillbringat somrarna 
i Långasjö, hennes intresse för hembygden är stort. Hon är en 
ivrig läsare och stödjare av Träskoposten.

Nu ska vi följa 8-åriga Ruth till skolan i Allgunås. Det är hennes 
första skoldag. Hennes far, skomakaren, håller henne i handen. 
Skolvägen är drygt 3 km lång. Den går ömsom på skogsstigar 
ömsom på grusväg. Ruth traskar på i sina nya kängor, som 

hennes far har gjort åt henne. Det är tryggt att far är med. 
På vägen går de in i handelsboden i Häljanäs och köper en 
griffeltavla. Ruth är lycklig! Hon har längtat efter att få börja 
skolan! Men lite blyg är hon första dagen. Lärarinnan heter 
Linnéa Söderberg och är ung och snäll. En hareboflicka, som 
utbildat sig till lärarinna. Ruth blir anvisad plats i en dubbelbänk. 
Nästa dag ska hon vara själv i skolan – utan far. Hon stoppar 
in sin griffeltavla i facket, så att den sticker ut lite grann. För 
hon vill vara säker på att känna igen sin plats nästa dag. Det 
gamla skolhuset från 1862 är egentligen för litet. Småskolan 
till vänster och storskolan till höger. Man planerar för ett nytt 
bygge. Ruth ser fram emot att få vara med när det nya skolhuset 
ska invigas. Med välutrustad gymnastiksal och allt! Men just 
den dag då inflyttningen ska ske, år 1922, är Ruth så förkyld 
att hon måste stanna hemma. Så nesligt!

Skolkort från Allgunås 1921. Ruth sittande trea från vänster.                                                                                       Foto Långasjökrönikan 1990

Ruth sommaren 2005                                      Foto Sölve Hjalmarsson
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Ruth älskar sin snälla lärarinna. Lärarinnan bor inhyses hos Per 
och Anna i Häljanäs. Där bor också Ruths bästa vän Inga, och 
varje morgon stannar Ruth till vid Ingas och de tar sällskap till 
skolan. Medan Ruth väntar på Inga, kommer den rara fröken 
Linnéa in i köket och tar sig en kopp kaffe.  Ruth älskar skolan 
också. Den ska bli hennes bästa nöje under 6 år. 

Fast hon är lite rädd för Colleen, som undervisar i storskolan. 
Icke desto mindre gör hon sig skyldig till ett hyss – i hans klass-
rum – på hans orgel! Ruth har skrutit lite för sina kamrater att 
hon minsann kan spela orgel, hon. Det har far lärt henne. Far 
som sjunger i kyrkokören och har köpt orgel i stället för cykel! 
Han var tvungen att välja. Så småningom blev det cykel också, 

Torparfamiljen på Hvilan                                                     Foto Privat

men under många år vandrar Oskar den 5 km långa vägen till 
körövningar och gudstjänster i Långasjö kyrka varje vecka. Nu 
har Ruth lärt sig att spela en psalmmelodi och när Colleen är 
hemma för lunch, passar hon på att visa sina färdigheter för 
kamraterna. Och vem dyker upp mitt under konserten, om inte 
skollärare Colleen i egen hög person! Till flickornas förvåning 
blir det inte stryk, bara en mild tillrättavisning. Kanske tyckte 
Colleen, som vi, att det var ett ganska fromt hyss.

Colleens mångåriga lärargärning går mot sitt slut och han 
efterträds av skollärare Ossian Holmgren. I samma veva har 
inspektören påpekat att det är dags att lägga katekesen åt sidan. 
Det räcker med psalmverser och kristendomskunskap. Men 
Holmgren gillar katekesen. Han fortsätter i god luthersk anda. 
-”Vi stoppar ner katekesen, om inspektören kommer”, säger 
han konspiratoriskt till sina elever. Förutom katekes, psalmver-
ser och kristendom ska man också traggla multiplikationsta-
beller. Och doppa bläckpennan utan att det blir plumpar. Och 
så får flickorna, till Ruths stora glädje, ha slöjd. Ruth har redan 
lärt sig brodera innan hon börjar skolan, Nu utökar hon sina 
färdigheter, som hon kommer att ha mycket nytta och glädje 
av i alla sina dagar. På examen är Holmgren alltigenom bussig 
och ger barnen endast sådana frågor, som han vet att de kan 
svaret på. Prästen Josua Haglund sitter allvarsam och lyssnar. 

När det sjätte året går mot sitt slut, våndas Ruth. Hon vill inte 
sluta skolan! Ensam vandrade hon hemåt med tunga steg efter 
sin sista skoldag. Skolan har varit hennes största nöje. Det har 
varit en så underbar tid!

Annika Hjalmarsson

Sydsvenska rallyt i Långasjö

Fint väder, snabba bilar och många åskådare – så kan 
man sammanfatta det hela när sydsvenska rallyt var på 
besök i Långasjöskogarna en lördag i maj. 

Sydsvenska rallyt är en av de absolut största rallytävlingarna i 
Sverige och för andra året i rad stod Tingsryd som värd. Start 
och mål för detta rally var på torget mitt inne i Tingsryd och 7 
sträckor avverkades två gånger vardera den 10-11 maj.

Långasjösträckan gick mellan Studsmåla, via Sibbahult, 
Koppelkull, Skallebo, Mundekulla och Harebo med avslut i 
Gummekulla. Det var riktigt mycket folk som ville titta på när de snabba 

bilarna for förbi, tävlingsledningen uppskattar den totala pu-
bliksiffran till över 30.000.

Och det gäller att vara kreativ för att få bästa möjliga utsikt. 
Några klättrade på stenmurar, hoppade över stängsel för att 
komma in i kohagar, en del satt på biltak och några tog det ett 
steg längre (se bild ovan)

Av drygt 90 startande bilar nådde 53 ekipage slutmålet på torget 
i Tingsryd efter 2 dagars tävlande och vann gjorde norrmannen 
Eyvind Brynildsen.

Anna Karlsson
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Långasjöprofilen

Lotta Odlingson
Arbetet som chef  för Kulturskolan i Emmaboda kom-
binerar Lotta Odlingson med bl.a. hundpromenader, 
fåruppfödning, musicerande i långasjökvartetten ”Sjö-
akvartetten” och mediterande. Lotta har många olika 
roller - och är lika engagerad vad hon än företar sig. Hon 
utstrålar värme, energi och engagemang. Att Lottas motto 
som chef  är “ledare via relationer - inte via position” är 
inte en slump. 

Bågsjö
Lotta bor med sin man Sven, två hundar, fem katter och ett 
antal får på en gård i Bågsjö, en liten by i utkanten av Långasjö 
socken. Sonen Emil bor delvis hemma men har även lägenhet 
i Kalmar. Till familjen hör också två döttrar, Malin och Stina, 
vilka numera bor i Växjö respektive Örebro. Namnet Odling-
son antog makarna när de gifte sig. De kunde då inte komma 
överens om de skulle ta hennes efternamn (Bernerson) eller 
hans (Gustafsson) och de bestämde sig då för att anta ett 
tredje namn. Det blev Odlingson efter det torp som Svens 
pappa växte upp i.

Familjen har bott i Bågsjö sedan 1996 då man flyttade till 
Svens gamla föräldragård. Familjen Odlingson är den åttonde 
generationen i släkten som bor där. Tidigare bodde de i Kalmar 
men Sven och Lotta kände båda att de ville flytta ut på landet. 
Flyttlasset gick till Trollamåla men efter sex år där flyttade man 
vidare till Bågsjö i samband med att Svens föräldrar flyttade 
till ett mindre hus. 

Uppvuxen på norra Öland
Lotta är född och uppvuxen på Ytha gård i Frönäs, i byn 
Persnäs på norra Öland. Musiken präglade tidigt hennes liv 
och i hemmet var det allt annat än tyst; “mamma sjöng visor 
svagt men rent och pappa visslade och skrålade”, det var ofta 
fester och många släktingar, grannar och sommargäster kom 
på besök. Under skördetid lejdes folk till att hjälpa till med 
skörden och då var det extra liv och rörelse. Lotta är yngst av 
fem syskon och sladdbarn, det skiljer nio år mellan henne och 
den yngsta systern.

En av Lottas främsta förebilder är hennes farmor Constance 
som blev 97 år gammal. Hon bodde på gården och hjälpte 
till med det som behövdes. Lotta berättar att hon tyckte om 
människor, var liten, energisk, senig och stark och behöll sin 
nyfikenhet och sitt intresse för människor livet ut. Hon var inte 
rädd för förändringar utan anammade det nya. Trots svårigheter 
i livet blev hon aldrig bitter. 

Tossingarna
Under mer än tio års tid (1974-1984) var Lotta medlem i grup-
pen Tossingarna. Redan som små flickor gick de kommande 
gruppmedlemmarna i söndagsskola och sjöng i barnkör tillsam-
mans. De fortsatte sedan till den kommunala musikskolan. En 
kväll i bilen hem efter en konsert med musikskolan bestämde 

de fem flickorna sig för att bilda en underhållningsgrupp till-
sammans. De var då i 10–12-årsåldern och gillade att sjunga 
hemma i flickrummen hos varandra. Namnet uppkom då 
pappan till två av flickorna utbrast “Ni är bra tosiga!”, när han 
kom på dem med att klä ut sig. 

Från att sjunga svensktoppslåtar och visor utvecklades Tos-
singarna till att sjunga potpurrier, klä ut sig och spexa. Lotta 
spelade gitarr, tog ut stämmor, satte ackord och sjöng. Den allra 
första spelningen som de fick betalt för var på Föreningsbanken 
i Löttorp och efter det ramlade förfrågningarna in och spel-
ningarna blev alltfler. Tossingarna spelade på Öland, i Småland 
och i Blekinge. Det handlade om 50-årskalas, spelningar för 
föreningar, jubileer, trädgårdsfester osv. De hade även helgtur-
néer då de övernattade och ibland hade de tio framträdanden 
på en helg. De var även med på TV en gång, i Bedrups Bitar, 
och de deltog i talangjakter, bl.a. i Bosse Larssons regi. Ett år 
uppträdde de på Viktoriadagen. Det var roligt men intensivt, 
berättar Lotta. 

Parallellt med spelningarna med Tossingarna hade flickorna 
förstås skolan och Lotta hjälpte även till på föräldrarnas gård 
varje dag. Lotta berättar om en gång när de skulle åka till en 
spelning så var det kraftig fåk (ölandsstorm). Ingen kunde 
komma fram till gården pga alla snödrivor och därför fick 

Lotta med cairnterriern Elvis

Tossingarna                                                             Ur Lottas bildarkiv



Träskoposten nr 3 2013 25

Lottas pappa starta traktorn, Lotta satte sig på traktorflaket 
och lade gitarren under en filt, och så körde pappan henne ut 
till den stora vägen där de andra väntade i bilen på väg mot 
spelningen. På natten när de kom hem var det plogat.

Åren med Tossingarna präglade hennes uppväxt; “det var 
ett annat sätt att vara tonåring”, säger hon. Det var en liten, 
sluten värld och flickorna formades av varandra. Samtidigt 
var det fostrande i och med att de hade mycket kontakt med 
arrangörer och de “tvingades“ vara artiga och ordentliga. De 
såg även andra sidor av livet än vad tonårsflickor vanligtvis 
ser; de uppträdde för och träffade funktionsnedsatta, äldre 
och sjuka personer och det skapade en tacksamhet för det 
man hade. “Vi hade inga viktnojor”, som Lotta uttrycker det. 

Lotta har fortfarande kontakt med alla medlemmarna i det 
forna Tossingarna. De är som mina systrar, menar hon. – Vi 
träffade alla våra respektive män under tiden med Tossingarna 
och vi fick våra barn ungefär samtidigt. Tre av oss döpte våra 
förstfödda samtidigt hemma i Persnäs kyrka. De andra tjejerna 
sjöng för oss. Fantastisk upplevelse!

Kalmar
Lotta hade gärna studerat vidare inom musik redan efter hög-
stadiet men musikgymnasium fanns då endast i Linköping och 
då hade Tossingarnas verksamhet fått upphöra och Lotta ville 
inte heller flytta så långt bort från föräldrahemmet. Istället blev 
det Stagneliusskolan i Kalmar och då var hon tvungen att flytta 
till Kalmar. Detta var ingenting som Lotta egentligen ville, hon 

beskriver sig själv som en riktig ”hemmakatt”, intresserad av 
jordbruk och en person som inte alls vill bo i staden. Varje helg 
repade hon med Tossingarna, spelade och hälsade på familjen. 
Samtidigt började hon sjunga i kören Quastakören i Kalmar. 

Ett sommarvikariat i färdtjänstens växel blev det första arbe-
tet, och det var där som hennes ölandsdialekt slipades bort; 
det var många gamla människor som hörde dåligt som ringde 
och då gällde det att tala så tydligt som möjligt. – Men jag kan 
plocka fram ölandsdialekten när jag vill, säger Lotta på bred 
persnäsöländska, som för övrigt har både värmländsk och 
östgötsk klang. Hösten 1980 hände så flera viktiga händelser 
i Lottas liv; hon fick sitt första ”riktiga” arbete, ett vikariat på 
Socialförvaltningen, sin första egna lägenhet – och träffade sin 
blivande man Sven på Sandra i Kalmar! 

Under de följande åren fick paret tre barn och Lotta fortsatte 
efter några kortare vikariat på bl.a. Domus vidare till Posten 
och arbete som postkassörska. Parallellt med familjeliv och 
arbete fanns musiken där. Hon och väninnan Yvonne Nilsson, 
som hon träffade när de flyttade till Långasjö, bedrev egna 
aktiviteter som barnrytmik, gitarrkurser, skrev musikteater osv. 
samtidigt som de spelade och sjöng tillsammans, vilket de gör 
än idag när de får möjlighet. 

Flytt till Bågsjö och ny yrkesbana
Under åren 1995-1996 var Lotta föräldraledig med det tredje 
barnet. När det var dags att gå tillbaka till jobbet på Posten 
frågade hennes man henne: – Vill du verkligen tillbaka dit? 
Lotta trivdes bra med arbetet, kanske var det lite mycket ad-
ministrativt men inget hon reflekterat över. Hon svarade Sven: 
"Man säger inte upp sig från ett fast arbete". Sven övertalade 
henne dock att byta yrkesbana. Lotta sökte och fick ett vikariat 
på musikskolan i Emmaboda och engagerade sig i emmabo-
dakören Köriosa, som hon under en period både ledde och var 
dirigent för. Samtidigt började Lotta studera enskilda kurser på 
högskolorna i Kalmar och Växjö och vid Kungliga musikaliska 
akademien i Stockholm. 

Under perioden 1995-2011 studerade Lotta väl valda kurser och 
hon har nu två examina; en inom musik och en inom ledarskap 
och organisation. – Ledarskaps- och organisationsutbildningen 
är jag extra glad och stolt över, säger Lotta. Utbildningen var så 
bra och jag lärde mig så mycket, bl.a. ledde den till ökad själv-
kännedom, ”för att leda andra måste man ha självkännedom”, 
menar hon. Den var också tuff, både vad gällde kurserna, till 
exempel företagsekonomi, och momenten om självkännedom 
som var ansträngande rent psykiskt och det var inte konstigt att 
det enbart var ett fåtal studenter som slutförde utbildningen. 
– Kunskap om ledarskap är viktigt, fortsätter Lotta, det finns 
överallt; i syskonskaran, som förälder, på arbetet osv. 

Kulturskolan
Sedan 2002 är Lotta chef  för Kulturskolan i Emmaboda och 
hon undervisar även en del själv i musik. Kulturskolan har 
cirka tio anställda (varav vissa är timanställda) och bedriver 
klassundervisning i musik och kurser i teater. Hösten 2013 
kommer det även att finnas kurser i dans och skapande. På 
onsdagskvällarna är det öppet hus för dem som vill testa och 
spela instrument. Alla är välkomna till Kulturskolan men förtur 
ges till barn och ungdomar. 

Det är inte lagstadgat att det ska finnas en kulturskola i varje 
kommun utan det är politikerna i de enskilda kommunerna 
som avgör om det ska finnas eller ej. I Emmaboda sker 
en ständig dialog mellan Kulturskolan och politikerna om 
verksamheten och hur den kan utvecklas, och det är förstås 
Lotta som ansvarar för dialogen från Kulturskolans sida. Att 
motivera Kulturskolans existens gentemot politikerna ingår i 
Lottas arbete: – Det krävs mer än att bara gå till jobbet med 
det här arbetet, det krävs en passion för det man håller på med. 
Och passion, eller flow (flyt) om man så vill, det upplever jag 
i mötet med andra människor, fortsätter hon. Det är mötet 
med enskilda elever, med kollegor, med politiker eller med hela 
klasser, som är det jag går till jobbet för, menar Lotta. Att se 

Lotta sjunger vid helgsmål i kyrkan i Tingsryd                                                          
Ur Lottas bildarkiv 
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hur engagerad Lotta är när hon pratar om och med fåren när 
vi besöker dem i dess hage. Alla har egna namn och Lotta 
berättar om deras olika egenheter. Det är mycket arbete med 
fåren; klippa dem, flytta dem var femte dag, avmaskning, fixa 
med vinterensilage osv., men det enda egentligt jobbiga med 
fårskötseln är att skilja ut de får och lamm som ska gå till slakt, 
det är hemskt, säger hon. 

Självklart engagerar sig Lotta i musik även under fritiden. Sedan 
några år tillbaka spelar hon gitarr och bas i långasjökvartetten 
Sjöakvartetten. Kvartetten spelar tillsammans lite då och då och 
det är inget som helst kravfyllt – bara lustfyllt. Lotta spelar även 
när hon får förfrågningar och om tiden räcker till. 

Under en extra stressig period för några år sedan fick Lotta 
problem med stämbanden. Hon fick rådet att meditera, det 
hjälpte och sedan dess mediterar hon med en grupp med andra 
kvinnor som träffas regelbundet på kursgården Mundekulla. 
Och så är det Lottas och Svens nya husbil som de köpte förra 
sommaren. Med den kör de små turer runt om i Sverige och 
bl.a. hälsar de på yngsta dottern som studerar i Örebro. När de 
blivit lite varmare i kläderna så planerar de lite längre utflykter 
ut i Europa. 

När vi kommit så här långt i intervjun kan jag inte låta bli 
att fråga Lotta: – Hur hinner du och hur orkar du?! – Jag har 
alltid varit väldigt energisk och envis, svarar Lotta. – Det är 
något som jag har gemensamt med min farmor. Vänskap är 
väldigt viktigt, jag har tagit mig tid till mina vänner och de ger 
så mycket energi tillbaka. Och så har jag har lyckats gifta mig 
med en mycket, mycket energisk, god och supportande man, 
säger Lotta och ler.

När jag kör från Bågsjö och intervjun med Lotta tänker jag att 
Lotta nog är ganska lik sin farmor; energisk, nyfiken och med 
stor människokärlek. 

Åsa Karlsson

att enskilda elever gör framsteg är också något som engagerar 
henne. Och det behöver inte handla om de elever som är de 
allra mest duktiga utan även om dem som kämpar hårt för att 
överhuvudtaget göra framsteg. 

I arbetet som chef  ingår personalansvar. – Jag försöker, och 
tror att jag lyckats ganska bra med det, att vara en ledare via 
relationer och inte via position och jag vill att de anställda ska 
känna att jag ger dem frihet och litar på dem och inte att jag 
kontrollerar dem, säger Lotta. I chefsjobbet ingår också bl.a. 
att utveckla elevenkäter, som visar vad eleverna tycker om 
verksamheten, ha kontakt och dialog med andra kulturskolor i 
Sverige och även att bedriva samarbete med kollegorna i övriga 
verksamheter i kommunen. Arbetet som chef  är alltså minst 
sagt mångfacetterat och Lottar menar att hon stormtrivs och 
känner flow nästan varje dag på jobbet. Och hon får använd-
ning av det hon är allra bäst på; gehör och fantasi.

Fritiden
Lottas fritid verkar vara minst lika mångfacetterad som hen-
nes arbete. Djuren som hon och maken har tar en hel del tid. 
De två hundarna, 12-årige schnauzern Mozart och lille pigge 
2-årige cairnterriern Elvis, ska rastas regelbundet. Kanske är 
det uppväxten på det ödsliga norra Öland som satt sina spår 
men Lotta menar att det inte alls är otäckt att gå i mörkret 
höst- och vinterkvällar längs skogsvägarna i Bågsjö, tvärtom, 
hon tycker om mörkret.

De fem katterna, Felix, Anders, Konrad, Yngve och Decibel, 
håller efter mössen. För ett tag sedan blev tyvärr flera av våra 
katter överkörda, nästan samtidigt, och vi märkte att mössen 
plötsligt ökade på bred front, berättar Lotta. Så nog gör kat-
terna nytta men samtidigt är de förstås riktiga gosedjur.

Och så är det fåren. Lotta och Sven har 11 tackor, en bagge 
och ett varierande antal lamm av rasen Gotländskt utegångsfår 
och en tacka av rasen Gutefår. Fåren fyller en viktig funktion 
och det är att hålla markerna öppna men det är även mysigt 
med deras närvaro på gården. Jag kan inte undgå att märka 

Farmor Constance och Lotta               Ur Lottas bildarkiv 

Lotta med gutefårstackan Dolly
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By i bygden

Biugasiö – Bogesjö – Bågsjö!

”Du kör rakt över vägen vid Tvillingsgrindarna och se-
dan tittar du efter en ladugård på höger sida - där börjar 
Bågsjö”. Det är den beskrivning som är lättast att följa för 
den som söker sig till Bågsjö, Långasjö socken. Inte att 
förväxla med ”Ljuders Bågsjö” som endast ligger några 
kilometer bort. 

Byavandring
Bågsjö är en vacker men ganska anonym by i Långasjö socken. 
Av den anledningen börjar vi med en liten vandring genom 
byn – från öst till väst. 

På vänster sida strax innan vägskälet mot Brännamåla finns en 
liten skylt som märker ut platsen för backstugan ”Fridhem” 
där senast kända invånare var Frans Oskar Pettersson som 
bodde där med hustru och åtta barn. Runt Fridhem växer nu 
en frodig poppelplantering. Gården som beskrivs inledningsvis 
ligger sedan på höger sida efter vägskälet mot Brännamåla och 
heter Källedal. Det är en gammal soldatstuga med sidkammare. 
Tidigare ägare var Albin Johansson (död 1988) som växte upp 
tillsammans med sju syskon, alla ogifta. Albins far köpte soldat-
torpet, och det lilla utbygget är flyttat från Hultet i Piggsmåla.  
Gården ägs nu av Åke Olsson som föder upp hästar. Han job-
bar aktivt med sina hästar och har vunnit DM i skogskörning 
och deltagit i SM med gott resultat. Som kuriosa kan nämnas 
att Åke är den enda som har körbar häst i Långasjö socken.

Sedan kommer man fram till bykärnan där man först ser en 
vacker åttaknutabyggnad. Gården är ett aktivt skogsbruk som 
numera ägs av Carl-Anton Thiel. Skymd från vägen bakom 
nyss nämnda byggnad finns ytterligare en skogsfastighet vil-
ken innehas av Carl-Antons syster Magdalen Thiel. Nästa hus 
är Lars Gustafssons. Det är en sliten men vacker obebodd 
bredbyggnad där tillhörande jordbruk har varit i släkten sedan 
tidigt 1700-tal. Vi tar oss vidare uppför backen och då kommer 
man fram till ett brädfodrat funkishus som tidigare tillhörde 
Erik Reinhold Johansson, vilken främst är känd för att ha gett 
namn åt E.R. sjön i Emmaboda. E.R. var affärsman men år 
1946 köpte han en gård i Totamåla, en i Blackamåla och en 
i Bågsjö för att kunna ägna sig åt jakt och fiske. 1954 såldes 
gården och skiftades mellan Rickard Svensson i grannbyn 
Kvarnaryd och Ingrid och Gösta Gustafsson. Här bor idag 
vi i familjen Odlingson som är byns enda året runt bofasta. 
Vi bedriver skogsbruk samt fåruppfödning i liten skala för att 
hålla landskapet öppet. 

Vägen tar oss nedför ”Isaksbacke” (se bilden) och fram till 
Lindholmen som benämns ”bostadslägenhet” (källa: Gård 
och by) där Per Alm njuter av Småland så fort han får tid. Den 
sista utposten i Bågsjö är resterna efter en liten hjulkvarn med 
tillhörande sågverk ”Källström” som brann ned till grunden 
vid en eldsvåda för exakt 100 år sedan – sommaren 1913. 
Mjölnaren som bodde där hette Axel Bergstrand och han 
försåg bönderna i de närmaste byarna med malning av mjöl 
samt sågning av trä för möbelsnickeriändamål.

Då var byn full av liv
Byn Bågsjö var i forna tider ett skattehemman under Kronan 
och tros ha anor sedan senare delen av 1000-talet. Det har 
genom tiderna funnits många olika stavningar på byn, bl.a. 
Bodesiö, Biugasiö, Bågesziö, Bougsiö, Bogsiö, Bogasiö, Boge-
sjö fram till nutidens Bågsjö. Varje skattehemman skulle bidra 
med ränta á ettusen riksdaler till Vadstena krigsmanshus där 
gamla uttjänta och invalida krigare skulle försörjas av just den 
räntan. Det var nog inte alltid så stimulerande för soldaterna 
att driva in dessa slantar till sitt uppehälle, vilket man kan utläsa 
av följande utdrag från ”Historiska texter” daterat 30 juli 1622: 

”Två urkunder till Vadstena Kriqsmanshus´historia 239
En book i hvilken förtecknas then hielp som H.K.M. Konung 
Göstaff  Adolph, vår nådigeste Konung och Herre, teslikeet H.G.N. 
Fäldtherren, och alla befalningzmän uthi krijget i högre och nidre 
Städh, item Rijksens Herrar, Kidderskap och inbyggiare aff  Christe-
ligt gott betänckiande inildeligen, skänckia til the krigsmäns uppehälle, 
som för fädemenslandzens välfärd, illa förlammande are, och theras 
brödh haffua skola i Wastena Closter. Begynd uthi lägret för Mithou 
30 iul: 1622”. (…) Efter som Vi här medh i krafft af  detta Vårt 
öpna bref  skänckie och gifve till och under ofvanbem:te Vastena Krigs-
manshus så månge Vare och Cronones godz och gårdar, som föreskrif-
ne Tutusend daler i åhrlig viss och oviss ränta indraga kunna, belägne 
i efEterskrefne Landzorter, nembhn uti Smålandh, Cronebårgs Lähn 
Kunga Härad och Liudar Sokn som är; Tiugasiö Skattehemman ett, 
Lässhult Skattenemman ett (…) Långasiö Sokn ^ Ingemundeboda 
Skattehemman ett (…) Lida Skattehemman ett, Strångsmåhla Skat-
tehemman ett ^ Bogasiö Skattehemman ett” etc.

På Lantmäteriets karta från 1830 går det att räkna till över 
trettio byggnader i byn. Visserligen finns förmodligen ett flertal 

Isaksbacke med den stora stenen
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ängslador och liknande utritade, men ändå kan man konstatera 
att stället troligen sjöd av liv. Lite märkligt att tänka på såhär 
snart 200 år senare. Vidare hade byn 69 invånare, baserat på 
husförhörslängder mellan 1860-1864. Det fanns gott om 
husdjur i Bågsjö enligt kreatursräkning 1936. I byn fanns då 4 
hästar, 28 kor, 1 tjur, 5 ungnöt, 12 svin, 18 får, 107 höns och 

5 bisamhällen.

Att orientera sig på kartan 
visade sig inte vara så lätt 
men den uppmärksamma 
kan se att vägen går mellan 
B och C, och det är troligt 
att ”Isaksbacke” ligger 
i övre högra hörnet på 
kartbilden. 

I Långasjö socken lär ha funnits 47 sjöar varav Bågsjö gränsar 
mot två: Bjursjön och Bågsjön som hör samman med byanam-
net. I början av 1800-talet började utdikning och uppodling av 
mossarna och Bågsjön sänktes för att göra odling möjlig på 
kringliggande mossmarker. Det var främst havre som trivdes 
på dessa jordar. För att ytterligare nyttja mark till odling brän-
des därför skogsmark till brånar där man första året odlade 
rovor. Brännandet av skogen skedde ofta omdömeslöst, och 
Kronobergs läns hushållningssällskap gick t.o.m. ut med upp-
lysningar till bönderna om faran med oförståndigt svedjande. 
Carl von Linné beskriver småländskt svedjebruk på följande 
sätt i skildringen av sin Skånska resa 1740: 

”Skulle svedja förnekas smålänningen, stannade han ansenigt i under-
ballans vid brödet och finge med tom mage se på en steril ödemark”.   

År 1891 brändes sista brånen i Bågsjö. Den odlade jorden 
bestod den 31 december 1950 endast av 12 % stenfri åker 
i Bågsjö, och alltså 88 % som var ”stenbunden”. Detta togs 
igen på mossodling där 55 % var stenfri och 45 % stenbunden. 
Ekskogen i Bågsjö tillhörde Kungliga Majestät och Kronan, 
men löstes ut av byborna dagen innan julafton 1842. 

I Bågsjö fanns vidare troligen minst tre kvarnar: en kölvekvarn 
(oklart var i byn den låg) samt även en hjulkvarn som låg vid 
Källström. Backstugan ”Isaksbacke” benämndes märkligt nog 
väderkvarn i husförhörslängder före 1870. Senast känd boende 
var Ingel Peter Andersson år 1859. Det frodades mystik vid 
kvarnarna, och mjölnarna lär ha sett både tomtar och troll. 

Det finns inga kända noterade fornfynd som härstammar från 
Bågsjö, men kanske är det värt en upptäcktsfärd i markerna 
för fynden kanske inte är funna än?! 

Dramatiska händelser – och lite spex
Ett Långasjöoriginal vid namn Petter Abrahamsson (f  1819) 
fick namnet ”Petter Målare” efter sitt yrke. Han uträttade mål-
ning på landsbygden och målade främst möbler och husgeråds-
saker. Han målade en gång ett slagbord åt en hemmansägare i 
Bogesjö vid namn Frans. När Frans kom hem och fick se bordet 
noterade han att det var långa fransar målade kring bordsskivan. 
Ägaren till bordet frågade varför han målat detta så svarade 
Petter: ”Jag tyckte, att det passade, då du själv heter Frans”. 

I ”Gård och by i Långasjö socken” (1978) finns att läsa följande 
tragiska historia: 

Mattes i Bogesjö miste 1624 under tragiska omständigheter sin hustru 
Kirsten Olufsdotter. 
Hon påträffades nämligen en septemberdag s.å. ”ihjälslagen och för-
mördat” i kohagen mellan rovetäppan och gården, ”men vem det gjort 
hade, kunde ingen veta”. Egendomligt nog hade hon redan förut, ”vid 
Bartolomei dag den 24 augusti när hon red ifrån kiörke” blivit över-
fallen av en okänd man. Händelsen väckte stort uppseende, och rykten 
spreds att Mattes själv bragt sin hustru om livet. Han fördes också 
till ”fångekistan” på Kronoberg men frikändes omsider och lösgavs, 
varefter över honom ”blev ljust konungens fred”.

Den kraftiga nedförsbacken (eller uppförsbacken beroende 
på från vilket håll man kommer) där en stor sten ligger strax 
intill vägen alltsedan asfaltbeläggningen genomfördes, har gett 
upphov till bekymmer både i dåtid och nutid. Sägnen säger att 
gubben Isak tog en tur med vagn och förspända hästar. En 
kraftig åskknall skrämde hästarna som kom i sken, och Isak för-
olyckades i den backen då vagnen välte. I folkmun kallas stället 
”Isaksbacke” just av den anledningen. På senare årtionden har 
både personbilar och motorcyklar sladdat av vägen i kurvan, 
och för några år sedan välte där en långtradare full med flis. 

En ladugård brann ned i byn 1963 efter ett kraftigt åsknedslag. 
Hela årets höskörd samt en massa höns fick sätta livet till. Tack 
och lov var övriga djur ute på sommarbete och ingen människa 
kom till skada. Eftersom det fanns ytterligare en ladugård på 
gården så byggdes den nedbrunna fastigheten aldrig upp igen. 

Gösta Gustafsson och nordsvenskkorsningen ”Jenka” i Bågsjö, för-
sommaren 1997
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Historisk mark
Emigrationsvågen började runt 1850 och hela familjer och 
syskonskaror avreste till det stora landet. Men en av de för-
sta ensamma ungkarlarna som utvandrade till Amerika från 
Långasjö socken var från Bågsjö enligt ”En Smålandssocken 
emigrerar” - drängen Frans Johan Andersson. Han tog båten 
från hamnen i Karlshamn den 24 augusti år 1867. I husför-
hörsboken står: 

”Har faderns bifall till afresan och Kronolänsman Chytraei bevis att 
icke vara tilltalad för brott”.
En annan man som emigrerade från Bågsjö var Per Magnusson 
med fru Hilda (år 1885) som bodde hos hustruns föräldrar i 
backstugan Fridhem. Ett par år senare emigrerade även hennes 
föräldrar. Hennes far var då 66 år och därmed en av de äldsta 
emigranterna från Långasjö socken. I församlingsboken kan 
man läsa att han kom till Amerika ”blind och utfattig” och 
att biljetten kostade 463 kronor och 70 öre för honom och 
hustrun. Johannes E Gustafsson – även han från Bågsjö var 
lite försiktigare. Han tog ut flyttningsbetyg till Amerika men 
ångrade sig och återlämnade attesten. 

Då Åkerby vägskäl endast ligger några kilometer västerut sett 
från Bågsjö, så är det troligt att det på vägen rullade mängder 
av hästskjutsar med både bävande och längtande människor 
på sin väg mot Amerika. Detta gav – om inte annat – under-
hållning till invånarna i byn. Även Svens morfar Klas Fransson 
utvandrade 1912 från Långasjö till Canada där han arbetade 
vid järnvägen som sektionsförman, men återkom i mitten 
av 20-talet och övertog då tillsammans med hustrun Hulda 
Fransson hennes föräldragård i Bågsjö där han bodde till sin 
död 1963. Visserligen var en dräng från Bågsjö först i socknen 
med att emigrera till Amerika, men med andra saker var man 
försiktigare: byn var sist i socknen med att skaffa en sådan 
nymodighet som cykel vilket dröjde ända till 1915.

Nutid
(Vårt val är att räkna nutid från 80-talet och framåt). Sedan 
2008 har endast en familj varit fast bosatt året runt i Bågsjö 
och det är vi, familjen Odlingson. Vi flyttade hit till byn 1996 
då Ingrid & Gösta Gustafsson (Svens föräldrar) tog sina flytt-
lådor och flyttade in i Lindholmen några hundra meter bort. Vi 
var därmed orsak till att ortens befolkning ökade med mer än 
100 %, inte illa! Djurhållning finns på ytterligare en gård och 
aktivt skogsbruk på samtliga ägor, så det är liv i Bågsjö även 
på 2000-talet. En intressant jämförelse är att antal får i byn år 
2013 är samma som vid taxeringen för Älvsborgs lösen 1571, 
nämligen tolv stycken. Vildsvinen verkar vara ett flertal åter-
inflyttade varelser från 1800-talet som kommit för att stanna, 
och precis när vi flyttat hit 1996 kom ett lodjur och rev några 
får, så kom inte och säg att det inte är dramatik på landet!

Trafiken är tidvis intensiv då det rullar många långtradare på 
väg mot Lessebo pappersbruk. Sommartid är det vanligt att 
motorcykelkaravaner drar förbi då det är en kul och omväx-
lande vägsträcka att köra fram till Lessebo.

Framtid?
I dessa bredbandsutbyggnadstider och den nya gröna vågen, 
så finns det goda förutsättningar att husen renoveras och att 

det flyttar in folk permanent så att det blir fler åretruntboende. 
Byn är så vacker att den är värd det. Vår förhoppning är också 
att något av våra barn i en framtid återvänder så att även en 
9:e generation växer upp i Bågsjö. Och vem vet, om 50 år 
kanske det är riktigt livat i byn igen om folkopinionen och 
regeringsmakten vill!   

Lotta Odlingson

PS. Det har funnits fler backstugor och andra byggnader i byn, men i 
författarens frihet ingår att välja det som är mest intressant. DS.  

Källor: 
Gård och by i Långasjö socken Ur Långasjö sockens bebyggelsehisto-
ria (Smålandspostens boktryckeri AB, Växjö 1952).
Gård och by i Långasjö socken P.G. Vejde, Långasjö hembygdscirkel 
(Åkessons tryckeri AB, Emmaboda 1978).
Sökning på www.lantmateriet.se 130526
Artikel från KLGF-bladet nr 65, november-07 av Birgitta Berkemar 
(internetgooglat 130601)
Långasjö Försök till en Sockenbeskrivning. Utgiven av Långasjö sock-
ens Hembygds och Fornminnesförening, redigerad av Eric Elgqvist 
(1938)
En Smålandssocken emigrerar, Långasjö emigrantcirkel (Smålandspos-
tens Boktryckeri AB, Växjö 1967)   
Utdrag ur ”Historisk tidskrift” från Google sökdatum 130601:
http://www.archive.org/stream/historisktidskr16frgoog/historisk-
tidskr16frgoog_djvu.txt

Njutande fårskock i kvällssolen i Bågsjö
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Ur barndomsminnets rännilar

Barndomen är en ocean av minnen och erfarenheter. 
Ett arv vi delvis vårdar men också vältrar oss i, eller för-
vanskar och förtränger. Ur denna ocean, så viktig för det 
liv vi sedan lever, väljer jag att förmedla ett par rännilar. 
Den första kopplar samman här och nu, Ekeboryd och 
sjön Törn, med då och där, 50-talets Glimminge och sjön 
Tydingen i nordöstra Skåne. 

En solig sommardag 2013 blåste min gamla bruna badhand-
duk i sjön, och sjönk. Rakt ner i Törn, på en paddeltur nära 
Krokö. Retfullt snabbt förlorade jag en älskad följeslagare 
under sommarhalvårets många morgondopp i Ekeboryd sedan 
30 år tillbaka. En trivial händelse, visst, men av stor symbolisk 
betydelse. Vissa ting skapar kontinuitet och trygghet i tillvaron. 
Men de kan också, som här, binda samman vuxenlivet med 
barndomen. 

Våren 1947 köpte mina föräldrar ett sommarhus vid Tydingen, 
mellan Broby och Hästveda. Där kom jag tillsammans med min 
bror att tillbringa tio somrar, precis så fantastiska som de kan 
bli för en tonåring och stadsbo, som älskar natur och äventyr. 
Det är om denna del av min barndom jag skall berätta. 

Skolgången
Medvetet väljer jag bort andra viktiga områden, som t.ex. de 
många skolor jag och min bror fick gå i på grund av min fars 
karriärinriktade arbete som ingenjör. Sju stycken blev det till 
slut med allt vad det innebar av nya lärare och klasskamrater, 
av olika skolböcker och studieordningar, av ständig kamp med 
att finna en fungerande plats i varje ny hackordning. När jag 
tog studenten på St. Petri läroverk i Malmö var jag föräldralös 
sedan några år tillbaka, en annan möjlig, nog så komplicerad 
berättelse om min barndom. 

Men nu väljer jag som sagt bort det smärtsamma och trau-
matiska, för att i stället betona ”stenarna där barn jag lekt”. 
Sommarstenarna! 

Städerna
De många städer jag kom att bo i hade naturligtvis också sina 
stenar, stigar och vägar, gator och gläntor, sin flora och fauna 
med allt vad det innebar av spännande möten och upptäckts-
färder. Jag har aldrig varit en person som delar in världen i stad 
eller land, hav eller insjö, vitt eller svart. En som alltid måste 
markera vad man verkligen gillar, och ogillar. 

”Å ena sidan, å den andra” har blivit något av ett personligt 
mantra, förstärkt av det yrkesval jag kom att göra som etnolog 
och forskare.

Läroprocesser
Ett intressant sätt att betrakta barndomen på är att fundera över 
viktiga läroprocesser man som ung går igenom. Det sociala 
spelet med syskon och föräldrar, släkt och vänner. Skolans tuffa 
värld med mobbing, egen och andras. Den spirande kärlekens 
intrikata spel och scener, på skolgård och klassfester, i tält och 

garderober. Och inte minst pengars värde och betydelse, där 
den flitiga och dygdiga flickan Spara i tidningen Lyckoslanten 
blev det självklara rättesnöret i vår familj. Att slösa var omo-
raliskt, liksom att köpa innan man hade pengarna. 

Somrarna vid Tydingen
En viktig del i uppfostran var att min bror och jag skulle lära 
oss jobba med händerna, även om framtiden lika outtalad som 
självklar var utstakad mot ett manschettarbete. 

För oss innebar detta att under tre veckor av sommarens mest 
fina och varma dagar hjälpa bonden Joel med höskörden. Jag 
började när jag var åtta år, och slutade när jag var sexton, då 
sommarhuset såldes. Åkturen från fältet hem till ladan högst 
upp på skrindans lass, bakom de bångstyriga hästarna Stella och 
Vega, skulle lätt kunna stå som en idealiserad sinnebild för min 
barndoms sommarlov. Men varken då eller nu ser jag det så. 

Arbetet på gården började klockan åtta och slutade fem. Häs-
sjningen gick väl an, men inkörningen av det torkade höet 
minns jag med blandade känslor. Jag var rätt spinkig, men seg 
och stark, och fick därför den otacksamma rollen att ta emot 
höet uppe på slindret, trampa runt och fördela det ut i hörnen 
längst in under taket, där luften var varm och tjock av damm, 
strån - och insekter. En gång åkte också en stackars orm med 
upp, till min skräckblandade förtjusning. 

Den fria tiden under sommarlovet fördelades mellan tre lik-
värdiga aktiviteter. 

Den första tillhörde Glimminge idrottsförening. På vår fem 
tunnland stora tomt hade vi en liten fotbollsplan, längdhopps-
grop, ring för kulstötning, höjdhoppsställning mm. Och så 
ett klubbhus i garaget, med väggar tapetserade av fotbollslag 
och idolporträtt från Rekordmagasinet. Klubben hade två 
medlemmar, min bror och jag, men utökades efter några år 
till fyra när en familj från Stockholm hyrde in sig i en grannby. 

Värld nummer två var skogen, dit vi aldrig gick utan stövlar 
och vit bomullsoverall. Den operativa basen för vidare äventyr 
utgjordes av en förkastningsbrant några kilometer bort från 
hemmet. Där låg resterna av en smedja från snapphanetiden, 
enligt sägnen. Sant eller ej, för oss var tanken kittlande nog 
för fantasier och lekar. 

Utsikt från sommarhuset vid sjön Tydingen      Ur Gunnars fotoalbum
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Den tredje och sista världen var sjön där jag i timmar kunde 
sitta och meta från en gammal eka. Kroken agnades med små 
kulor av franskbröd, vilket gav mört, id och annan skräpfisk. 
Mask och abborre blev aldrig riktigt min grej, varför vet jag ej.  

Jag ser en väldigt stark kontinuitet från min barndoms somrar 
till varför jag köpte hus här i Långasjö, och inte på Österlen, i 
Sydfrankrike eller på många andra tänkbara ställen. Jag känner 
att jag behärskar den småländska insjönaturen, med all dess 
skönhet - och hopplöshet. Bromsar och mygg, brunvatten och 
gyttja, näckrosor och vass. Otillgängliga stränder med buskar, 
sten och sly. Barndomen lärde mig helt enkelt att hantera en 
värld som har så oändligt mycket att ge, när man väl lärt den 
att känna, och älska. 

Handduken då, den som i sommar sjönk i sjön Törn? Jo, hän-
delsen påminde starkt om den jag upplevde med min far på 
vårt landställe, för snart 60 år sedan. En dag när det blåste rätt 
bra bestämde far att vi skulle ta en sväng ut med segelbåten. 
Som vanligt hade han en cigarett av märket Camel salivklistrad 
i överläppen, och sin brunbleka basker på huvudet. En ögons-
ten han älskade minst lika mycket som sina barn, om inte mer. 
Plötsligt kom där en kraftig kåre, båten krängde, och baskern 
blåste av. Innan vi hann vända såg vi hur den långsamt fylldes 
med vatten, och sjönk. Och jag såg min far gråta, för första 
och enda gången i mitt liv.         

Gunnar Alsmark

Förskolans vattentrappa
I samband med förskolan Skatans ombyggnad skulle även 
utegården få sig ett lyft. En del av detta lyft resulterade i en 
vattenväg, en slags lekplats och skulptur i ett, som försko-
lebarnen byggt tillsammans med konstnären Anna-Linda 
Gabriel. Anna-Linda har varit verksam i kommunen i 
några år, men detta var hennes första offentliga uppdrag. 

På invigningen den 5 juni var det många förväntansfulla barn 
och nyfikna vuxna på förskolans gård. Det hade dukats upp bål 
och tilltugg och på en av väggarna utomhus fanns det massor 
med bilder där man kunde se hur barnen och Anna-Linda 
samarbetade i skapandet av vattenvägen. Bilderna hade tagits 
av Anna Rosén, ateljerista i kommunens team 18. Anna har 
varit väldigt delaktig i detta projekt eftersom Team 18 har 
hållit i trådarna. 

Konstverket är ett slags betongblock med ett vattenlandskap 
ovanpå. Landskapet består av en ”väg” där vattnet kan vandra 
och är utsmyckat med glasdetaljer gjorda i glashyttan i Boda. 
Barnen har varit med och hjälpt till i hela skapandet, från första 
mätningarna till en färdig produkt. Bland annat har barnen 
byggt in fossiler i ”väggarna”, i form av både legobitar och 
pinnar.  

Anna Rosén berättar att meningen med konstverket inte bara 
är att det ska tittas på och vara vackert, utan att barnen ska 
kunna använda det. Det ska locka till lek och utforskning. Och 
det märks att det är roligt, för direkt när vattnet släpps på är 
barnen framme och leker. 

Anna berättar vidare att metoden som använts i detta projekt 
är den italienska filosofin Reggio Emilia. Just utforskning är en 
bärande idé inom Reggio Emilia. Den bygger på att utveckla 
barns uttrycksmöjligheter och att man som pedagog inte ska 
påverka barnens sätt att uttrycka sig. 

”Därför kan vattenvägen lika gärna fyllas med sand, det måste 
inte vara vatten, även om den är gjord för det”, säger Anna.

När fikat är uppätet och barnen lekt sig trötta vid vattnet 
passar jag på att fråga några av dem vad de tycker om det nya 
konstverket. I vanlig ordning pratar barnen massor, i mun på 
varandra, och de berättar bland annat om hur snäll Anna-Linda 
har varit, om hur kul det har varit att få hjälpa till och att de 
”ska leka där, typ jämt. Varje dag minst!”

Det måste betyda högsta betyg, till både Anna och Anna- Linda.

Anna Karlsson

Anna-Linda Gabriel, Anna Rosén och Görel Abramsson, kultursam-
ordnare                                                           Foto Jan-Erik Fransson

Barnen runt vattentrappan                               Foto Jan-Erik Fransson
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Farmor
För några år sedan blev jag ombedd av vår dotter Malin 
att skriva ner några minnen från min uppväxt. Hon tyckte 
att jag borde ta mig tid till det, efter att ha slutat förvärvs-
arbeta. Inte minst med tanke på våra barnbarn.  Långt 
om länge (vi pensionärer har ju så ont om tid…) slog jag 
mig ner vid datorn och det jag först kom att tänka på var 
min farmor, som bodde tillsammans med oss under hela 
min uppväxt. Här följer första delen av mina minnen.

Farmor, Anna Axelina Petersson född Karlsson, föddes den 
13/7 1876 i Stenkilsmåla i Älmeboda socken. Hon gifte sig med 
Karl Ludvig Petersson, som kom från Spikahult i närheten av 
Eringsboda. De båda köpte gården i Flaken. De fick en son, 
Artur, min far, född den 27/7 1907. Min farfar har jag aldrig 
träffat. Han dog långt innan jag föddes. Farmor bodde på andra 
våningen i vårt gamla hus, en åttaknutabyggning liknande huset 
i Mundekulla. Det var vanligt på den tiden att de ”gamle” fick 
bo kvar på gården på s k undantag, dvs hade rätt till en viss 
försörjning och del i hushållet. Jag minns att farmor alltid kom 
ner och åt och på kvällen, när det var läggdags, fick jag ofta åka 
på hennes rygg. Vi kallade det att ”påsa rygg”. Min ena syster 
Berit och jag, sov nämligen i ”kammaren” på övervåningen. 
Inte sällan fick jag en ”godnattpims”, vilket kunde vara en söt 
brun karamell i form av en böna, som gjorde att jag blev lite 
mera positiv till att lägga mig för kvällen. Inte så konstigt att 
jag hade så många hål i tänderna, när jag besökte tandläkaren i 
första klass. Då hade jag sju (7) hål, som var tvungna att lagas. 

Farmor var bra att ha, hon var den som alltid hade tid med 
oss, satt oftast och virkade spetsar som syddes fast i överlakan, 
örngott och dukar. Hon använde en mycket fin, tunn virknål 
till det fina tunna virkgarnet. Farmor var allmänt känd för 
att kunna virka snabbt och jämt och vågade ge sig på ganska 
komplicerade mönster. Jag minns att hon satt i en fåtölj och 
att hennes bakdel fyllde ut hela stolen. Jag tyckte redan då att 
hon var väldigt bred över ändan och jag förstår nu att det var 
nog för att hon alltid satt ner. Ingen motion där inte.

 

Jag tyckte det var roligt att kamma farmor och fläta hennes hår. 
Det sades att hon aldrig hade klippt sig. Jag vet inte om det var 
sant. Hon hade grått, tunt hår som sattes upp i en knut i nacken. 
Min far, min syster Berit, (samt senare barnbarnet Caroline 
och barnbarnsbarnet Johan) har ärvt samma självlockiga hår 
och det var jag alltid lite avundsjuk på. Nu förstår jag att jag 
och min äldsta syster Ann-Britt har fått mors kraftiga, stadiga 
hår som jag numera är väldigt tacksam över. Min nuvarande 
frissa (i Landskrona) tycker att mitt hår är så lätt att jobba med. 
Hon berömmer det vid varje besök. Det är lätt att forma och 
ganska tjockt.

Ibland bjöd farmor hem Nanny, som bodde på Rungeboholm. 
Hon var farmors bästa väninna. Nanny var Roland Franssons 
farmor och kusin med min far. Då satt de i farmors ”finrum”. 
Min farmor hade nämligen kök med vardagsrum och egen in/
uppgång i det gamla huset. Här kunde hon sköta sig själv och 

ha lite egna bjudningar. Nanny talade ofta om sin förestående 
bortgång. Hon skulle snart krypa ner i jorden.... fast det dröjde 
åtskilliga år innan det hände.

Jag sa aldrig du till min farmor, i så fall bara för att skoja med 
henne. Min far sa inte heller du till henne. Och min mor kall-
lade henne ”mor Anna”. Min mor hade samma namn som 
sin svärmor både som flicka och som gift, nämligen Anna 
Petersson född Karlsson.

År 1951 byggde mina föräldrar ett nytt hus alldeles invid vårt 
gamla. Det var Martin på Hvilan som var byggmästare. Han 
engagerade en rad kända hantverkare i bygden, t ex Hugo och 
Rickard murare, Bertil och Elis snickare. Dessutom var min 
morfar, Karl-Elof  Svensson i Runnamåla, också med som 
hantlangare. Jag minns att jag frågade murare Hugo varför 
han alltid hade en cylinderliknande ”pryl” framför munnen när 
han kom på sin motorcykel. Han svarade med glimten i ögat: 
”Det är för att jag inte ska äta gräs i vägkanten”. Jag förstod 
naturligtvis inte hans skämt, men jag gillade hans glada uppsyn 
och han sjöng nästan alltid medan han murade.

I vårt nya hus fick vi tre flickor var sitt rum. Jag var väldigt 
mörkrädd så jag vågade inte sova hela natten i mitt rum. Minns 
att jag varje natt rusade in till mor och far för att få sova i deras 
rum. Jag sprang över en hall och jag var vettskrämd när jag 
skulle passera där.

I det nya huset hade far installerat en ringklocka upp till farmors 
rum, som vi ringde på när det var matdags. Detta fungerade 
bra. Allteftersom tiden gick blev det så att farmor åt alla sina 
måltider uppe i sitt rum. Hon hade fått svårt att gå i trappor.  
Frukost och kvällsmat ordnade hon själv men middagen bar 
vi upp till henne. 

Ibland när jag gick upp till mitt rum, hade farmor just varit där 
inne och kikat och då fick hon så bråttom tillbaka in i sitt rum, 
men hann sällan undan helt. Det gjorde inte så mycket, men 
hon skämdes nog lite över att bli ertappad. Hon måste ju ha 
haft det långtråkigt, när inte vi behövde hennes sällskap längre. 

Farmor stickar
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Jag gick på realskolan och bodde inackorderad i Emmaboda 
och varje lördag, när far kom och hämtade mig och min syster, 
skulle vi köpa 10 släta vetekringlor. Farmor brukade bjuda på 
11-kaffe i sitt rum på söndagarna. Då kokade hon kaffe i en 
s k kaffepumpa, en glaskula som sattes ner i ett skydd, som 
var gjort av näver.

Farmor dog 27/12 1959 när jag var 18 år. Hon hade varit lite 
förkyld och far brukade alltid gå in och titta till henne, innan 
han gick ut i ladugården för att mjölka vid 6-tiden.  Den här 
morgonen låg hon död i sin säng. Jag hade aldrig sett någon död 
människa, aldrig varit på begravning. När begravningsbyrån 
kom och bar ner henne till kistan, som stod på första våningen, 
råkade jag möta dem. Det upplevde jag som mycket obehagligt. 
Huvudet och hakan hängde ner och den sidan av kinden som 
hade vilat mot kudden var alldeles svart (av levrat blod under 
huden). Den bilden bar jag med mig och den skrämde mig, 
speciellt på nätterna. Kistan stod kvar hemma tills det var dags 
för begravning i Långasjö Kyrka. Det klipptes granris, som 
ströddes på vägen framför entrén till vårt hus. Innan vi for 
iväg till kyrkan öppnade min far kistan, tog av sig stormhatten 
och stod en lång stund och begrundade det han såg. Han var 
märkbart tagen av ögonblicket.

På begravningen blev jag starkt berörd och överraskad av min 
plötsliga reaktion. Jag grät högljutt när man sänkte ner kistan 
i graven. Kunde inte gråta tyst. En ”pojkvän” var med och 
han berättade senare, att han tyckte så synd om mig, och jag 
tyckte själv att det var otroligt pinsamt. Men det kändes skönt 
att höra hans omtanke.

Det var första delen av mina minnen som kom till mig. Fort-
sättning följer när tiden tillåter….

Irene Elmberg

Vem var vår jultomte i alla 
år på Ljungskulla?
Ända sedan jag var runt sju har jag vetat att bakom mas-
ken gömmer sig en människa. Jag kom på då att det var 
min morfar som var tomten. År efter år i Långasjö hade 
mina föräldrar ordnat en tomte. Men vem var denna 
människa bakom masken? 

Jag försökte med de troligaste jag 
kunde komma på. Jan Adolfsson, 
vår närmaste granne? K-G Gun-
narsson? Jag misstänkte i många 
år att det var någon utav de två. 
Det skulle vara det smidigaste. De 
bodde ju närmast oss barn. Han 
hade dessutom med sig en kälke 
när han kom gåendes. Våra hun-
dar Otto och Emil tyckte inte om 

tomten, så dessvärre fick vi ha dem kopplade medan tomten 
var på besök. Det var en person som våra hundar var väldigt 
reserverad mot, men ingen utav de som vi umgicks med var 
hundarna så reserverade och aggressiva mot. Hundar har en 
nos som är otrolig och de borde väl kunna känna att den person 
som finns bakom masken var någon de kände, eller? Var det 
någon som mina föräldrar inte umgicks med, men som ställde 
upp för oss barn så vi fick besök utav tomten?

En julafton när vår tomte hade varit på besök, skulle han gå 
ner mot garaget. Det sluttade lite och det var halt. Han hade 
kommit halva biten ner så for han på rygg. Vi alla undrade hur 
det gick? Pappa hade lyckats i smyg att ringa till tomten för att 
höra hur det gick och tack och lov hade det gått bra. Tomten 
var riktigt krokig i ryggen. Jag som redan då var kort i rocken 
kunde krama om honom och nästan nå över axeln på honom. 

Men vem var han?

Det tog många år efter att jag hade flyttat hemifrån. Jag hade 
fått nyheten att en underbart härlig vän i vårt umgänge hade 
gått bort. Även om jag redan då bodde 100 mil från Långasjö, 
så gick mina tankar till hans härliga fru och dess barn och 
barnbarn. Det gick ett par veckor när jag var tvungen att ställa 
frågan till mamma. Var han vår tomte? Ja, svarade mamma. 
Att du efter alla dessa år och försök lyckades till slut gissa rätt. 

Jag skrattade, samtidigt som jag i mitt hjärta grät. För jag hade 
velat tacka ur ett barns perspektiv för alla jular han kom hem 
till oss som tomte och förgyllde julaftnarna med sin dräkt och 
sitt skådespel.

Jag hade velat tacka goa Gösta Johansson för alla år som han ställde 
upp för oss barn som tomte och som go vän till vår familj från första 
dagen vi kom till Långasjö!!

Sandra Carlström

 
Irene, 11år                                            Skolfoto
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Rösta i kyrkovalet 
Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval. Vilka ska 
få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kom-
mande fyra åren? Det handlar både om beslut i Långasjö 
församling, Emmaboda pastorat och om övergripande 
beslut för hela Svenska kyrkan. Hur ska din kyrkoavgift 
användas? Vilka verksamheter ska finnas i din församling? 
Vilka ställningstaganden ska kyrkan göra? Ta chansen 
att påverka din kyrka. Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Använd ditt röstkort
Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de all-
männa valen. Du måste använda ditt röstkort om du röstar före 
valdagen och när du röstar på ett särskilt röstmottagningsställe. 

Röstar du i din vallokal på valdagen bör du helst ha röstkortet 
med dig (legitimation krävs om inte valförrättarna känner dig). 
Om du blivit av med ditt röstkort kan du vända dig till din 
församling för att få ett dubblettröstkort.

I kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfull-
mäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan 
styrs lokalt, regionalt och nationellt.

Val till kyrkofullmäktige, ditt lokala val - 
Vita valsedlar 
Du väljer till kyrkofullmäktige i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige 
bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig 
som verksamhet för barn och unga, kör- och konsertverksam-

heten,  hur många anställda som ska finnas m.m.

Val till stiftet, regionalt - Rosa valsedlar
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift, där vi tillhör Växjö Stift. 
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens 
främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksam-
het och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till 
exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en 
kyrka, vilket Långasjö hade stor glädje av för några år sedan.

Val till kyrkomötet, nationellt - Gula val-
sedlar
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 
251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och 
övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om 
hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan till vilka psalmer som 
ska finnas i psalmboken. 

Får jag rösta? 
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, 
du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i 
Sverige den 1 augusti 2013 (då röstlängden fastställs).

Långasjölistan – de här vill vara 
med och påverka

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrup-
per och är kyrkovalets motsvarighet till de politiska partierna i 
de allmänna valen. Det är sammanslutningar och intressegrup-
per formade för att delta i kyrkovalet.

Långasjö har en lång tradition av att enas kring en helt opoli-
tisk lista, som bevakar just Långasjös intressen. Så vill du att 
Långasjö ska få inflytande i det nyvalda Kyrkofullmäktige, håll 
utkik efter Samlingslistan = Långasjölistan. Vilka som ställer 
upp till val kan du se på bilden här intill.

Kyrkofullmäktige utser sedan ett gemensamt Kyrkoråd för 
Emmaboda pastorat, alltså Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda 
och Algutsboda församlingar. Kyrkorådet utser i sin tur För-
samlingsråd till de fyra församlingarna.

Personrösta med kryss
Den som vill rösta på en viss kandidat kan göra det genom 
att sätta ett kryss framför namnet på den kandidaten. Man får 
markera maximalt tre namn. Det går inte att stryka kandidater. 

I Emmaboda pastorat finns följande listor att välja mellan:

Samlingslista för Emmaboda pastorat (Långasjölistan som är 
politisk obunden)

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

Borgerligt alternativ

Centern

POSK (Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan)

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Facebook-event: ”Kyrkovalet 2013 – Jag röstar!” (15 septem-
ber) eller på ditt Röstkort.

Ulla Sköldh Jonsson
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Varför rösta?

Det finns många skäl till varför man vill rösta i kyrkovalet. 
Här kommer några exempel: 

• För att man får – demokratin fungerar bara om den används. 

• För att man vill – Svenska kyrkan berör fler än man tror, mig 
eller andra, nu eller en annan gång. 

• För att Svenska kyrkan spelar en viktig roll i människors liv, 
vid kriser, i närsamhället och i världen. 

• För att stötta de som tar på sig uppgiften att vara med och 
styra. 

• För att vara delaktig, vara med och påverka och ta ansvar. 

• För att varje röst väger tungt i kyrkovalet. 

• För att Svenska kyrkan är beroende av människors engage-
mang. 

• För att det handlar om hur min kyrkoavgift används. 

• För att man vill vara med och påverka var Svenska kyrkan 
ska lägga kraften!

Lördag den 12 oktober 

Skördefest i Långasjö med Magnifiket 
 
13.00 – 17.00 Skördemarknad runt kyrkan och sjön 
Försäljning, hantverkare, utställningar och mycket mer.  
”Magnifiket” – konditorifika i Sockenstugan 
Njut av hembakade kakor i alla dess former. Behållningen 
går till projektet ”Bundle of Joy” *. 
16.00 Konsert med Lindås musikkår 
under ledning av Sivert Petersson i Långasjö kyrka 
Avsluta Skördefesten med en skön stund med härlig 
musik!  
 
* ”Bundle of Joy” (fritt översatt - knippen av glädje) är en 
dag då barn från fattiga familjer i Santa Fe på ön Bantayan 
Island i den Filipinska övervärlden får komma till en riktig 
fest med mat, lekar, sånger och presenter. Initiativtagare 
till detta fantastiska evenemang var Peter och Louie 
Svensson från Kvarnaryd i Långasjö. Sedan Peters 
bortgång vill Louie Svensson gärna fortsätta projektet och 
förra året fick över 600 barn uppleva en sådan glädjedag.  
 

Musik i Långasjö kyrka under 
hösten 
 
Söndag 15.9 kl 11.00 
Gert Blom spelar trumpet i gudstjänsten 
Kyrkkaffe i Sockenstugan 
Kl 17.00 
Minimusikalen ”Från Abba till Moraeus” 
framförs i Sockenstugan. Servering 
 
Lördag 12.10 kl 16.00 
Konsert med LIndås Musikkår 
 
Söndag 13.10 kl 16.00 
Solist Yvonne Tuvesson Rosenqvist sjunger i 
Skördemässan 
 
Alla Helgons dag - lördag 3.11 kl 10.00 
Mikael Petersson spelar tvärflöjt i Högmässan 
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Välkomna till Dagledigträffar 
i Långasjö Sockenstuga! 
 
Onsdag 25.9 kl 14.00 
Emmaboda SPF-kör med Stig ”Alex” Axelsson 
sjunger och underhåller! 
 
Onsdag 23.10 kl 14.00 
Teatern ”Ellen och Alfred”  
med Donald Hummel och Ann-Kristin Elgan 
 
Onsdag 20.11 kl 14.00 
En resa med transibiriska järnvägen 
Ulla Sköldh Jonsson visar bilder och berättar 
 

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 12.45 - 13.40. Start 5/9 
 

Kyrkokören 
övar tisdagar kl 18.30 – 20.00. Start 27/8 
Hör av dig till Britta Mård på 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. 
 

Mandalamålning som 
meditation 
Söndag 20 oktober kl 11- 16 Sockenstugan i 
Långasjö 
 
I lugn och ro, men ändå i gemenskap målar vi under konstnär 
Melsene  Laux ledning. Du ansvarar själv för det material du 
behöver som penslar, passare m.m. Papper och färger finns och 
ingår i avgiften på 100 kr. Tag även med egen lunch. Du är även 
välkommen att delta i gudstjänsten kl 10 och låta den bli en 
utgångspunkt för ditt målande. 

Information och anmälan till:  

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

 

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. 
 
Vi möts söndagarna: 22 sep kl 18.30, 27 okt kl 17.00, 24 nov 
kl 18.30 och 8 dec kl 15.00 med dans i gudstjänsten kl 16.00.  
 
Information: Melsene Laux tel 073-507 68 94, 

 melsene.laux@gmail.com
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under hösten 2013 

 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön/mässa med frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 15.30 Andakt på Allégården 
 

15.9 16:e Sönd. e Trefaldighet 11.00 Valsöndag - Gudstjänst  Trumpet – Gert Blom.  
   U Sköldh Jonsson. Kyrkkaffe i Sockenstugan. 
  17.00 Minimusikalen ”Från Abba till Moraeus” 
   Långasjös juniorer. Servering 
   Vallokalen är öppen: 12.30 - 16.30, 18 - 20 
22.9 17:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Gemenskapsdag med Högmässa   Kyrkokören  

  U Sköldh Jonsson. Servering i Sockenstugan 
25.9  14.00 Dagledigträff  Emmaboda SPF-kör 
29.9 Den helige Mikaels dag 16.00 Taizégudstjänst  B H Brunzell  
6.10 19:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst med små och stora - Dopets dag 
   Lilla Kören, Minior & Junior, B H Brunzell ,  
   B Mård ,V Andersson, Kyrkfika 
12.10  16.00 Skördefest - Konsert med Lindås musikkår 
13.10 Tacksägelsedagen 16.00 Skördemässa  Sång – Yvonne Tuvesson  
   Rosenqvist. U Sköldh Jonsson 
20.10 21:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  B H Brunzell 
23.10  14.00 Dagledigträff – Teatern ”Ellen och Alfred” med  
   Donald Hummel och Ann-Kristin Elgan. 
27.10 22:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Mässa U Sköldh Jonsson 
2.11 Alla helgons dag 10.00 Högmässa  Flöjt – Mikael Petersson. B H Brunzell      
 3.11 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst  med ljuständning   
   Kyrkokören,  U Sköldh Jonsson 
10.11 24:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa B H Brunzell  
17.11 Söndagen f Domsöndagen 16.00 Taizémässa W Wallin 
  14.00 Dagledigträff – 
24.11 Domsöndagen 14.00  Gudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior, U Sköldh Jonsson,  
   V Andersson, B Mård, Kyrkfika 
29.11  08.10 Adventssamling  för Långasjö skola  
1.12 1:a Söndagen i Advent 10.00 Adventhögmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
   Upptaktsdag för årets konfirmander  
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
 

För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Kyrkobladet eller pastoratets hemsida  
www.svenskakyrkan.se/emmaboda        Reservation för ändringar!  

Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00. 
Önskar du hembesök eller vill du ha någon att prata med, kontakta Ulla Sköldh Jonsson 0471- 254 56 
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Långasjö telefon: 0471-24 49 90         www.sparbankeneken.se

Som kund hos oss bidrar du till att utveckla och 
skapa förutsättningar för tillväxt och livskvalitet 
i vår bygd!

Tillsammans med Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse 
har vi sedan 2009 stöttat vår hembygd med 650 000 kr

Barbershopkören 

Dacke Drängar
 Bjuder på en Glimrande Show i två akter

Från Somewhere over the rainbow till Rövarsången
Från Nutid till Stenålder och Vikingatid

Långasjö Bygdegård
Söndagen den 17 november 16.00

Entré: 100 kr
Barn under 15 år fri entré
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Gunnel Asp i Kisa.

Grattis! säger vi till Gunnel 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 

Vi har öppet veckans alla dagar med 
fullständiga rättigheter. Vi arrangerar även 

fest- och högtidsmåltider
Dagens rätt veckans alla dagar 11-14 även för avhämtning 

Våra prisvärda lunchhäften gäller även på helgen
Veckans matsedel och ala carte meny finns på hemsidan

Föreningar har fri möteslokal samt 10% på matbeställningar

Ring gärna för catering av våra goda 
Smörgåstårtor samt Bufféer till alla tillfällen

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

 www.hotell-amigo.se

Manusstopp för Träskoposten 2013

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  14 febr      1 mars
Nr 2  2 maj     17 maj 
Nr 3  22 aug             6 sept 
Nr 4  7 nov      22 nov

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

bekvämt!
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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 2013.

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 3-13
Namn och adress:


