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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 
Gammelskog i Ulva-
mon
Foto Sölve Hjalmarsson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

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

Träskoposten ©               
Nr 4 Vintern 2013

Ägare
Långasjö Sockenråd

Redaktör och ansvarig utgivare
Jan-Erik Fransson
E-post: jan-erik@traskoposten.se

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75 
Eva Garami   0471-504 82
Susanne Gustavsson   0477-630 92
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
Anna Karlsson           070-9326515 
Åsa Karlsson   

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 2600

Nättidning
www.traskoposten.se

Annonskostnad
  1/8 sida 150 kr      1/2 sida 600 kr
 1/4 sida 300 kr      1/1 sida 1 200 kr
 privat radannons  30  kr
Eftersom tidningen är registrerad som 
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening, 
kommer inte moms att redovisas eller 
faktureras. För hjälp med utformning av 
enstaka annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2014
Manusstopp 13 februari
Utgivning  28 februari

Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Läs Träskoposten på       
internet!

Besök vår nättidning som har adressen 
www.traskoposten.se. Där kan du enkelt 
ladda ner tidningen i pdf-format och 
läsa den i din dator. Där kan du hitta alla 
tidigare nummer. Titta in på Kalendern 
och få tips om vad som är på gång eller 
klicka in till Långasjö sockens egen hem-
sida som har adressen www.langasjo.se. 

Tipsa dina vänner som nu också kan 
följa vad som händer i Långasjö socken 
med omnejd. 

Tema i nästa nummer

Vårnumret kommer att ha temat 

Mat
Välkommen med recept och bidrag.

Ponnylotteriet på Klasa-
torpet

Fölet Ymal vanns av Evy Söderberg, 
Långasjö

 
Långasjö Hembygdsförening

TACK!

Stort tack för de penninggåvor som 
vi har fått från Evy Antonsson och 
från Kaffetanterna i Hembygdsstu-
gan.
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Skogen...
Är mäktig, djup, mörk, levande, skrämmande, lugnande, 
trygg, otäck, vacker, skyddande, … ja många egenskaper 
kan den ha. Den är en stor källa och tillgång, skogen ger 
oss syre, näring, mat, energi, byggmaterial mm. Vad bety-
der den för dig? Vad känner du för skogen som omger oss?

Jag har levt nära skogen hela mitt liv och den ger mig trygghet. 
Från det att jag var ett litet barn, har jag vistats mycket i sko-
gen. Den var min lekplats, där hade jag hemliga gömställen, 
mina egna stigar och mina klätterträd. Skogen har alltid varit 
en plats för avkoppling för mig, en plats att hämta styrka från. 
Som tonåring tog jag långa promenader för att tänka, fantisera 
och prata med mig själv och få klarhet. Idag ger skogen mig 
motion, den ger avkoppling och inspiration.

Jag njuter varje dag av skogens skönhet, av färgerna som 
skiftar med årstiderna, av fågelsången, av dofterna och den 
mjuka mossan under mina fötter. Jag plockar smultron, blåbär, 
vildhallon och svamp. Jag skulle inte trivas, om jag inte hade 
skogen runt hörnet. Jag tänker ofta på vad mycket de missar, 
som inte har skogen i sin närhet. 

Men så tänker kanske inte alla, för en del kan skogen vara hot-
full och skrämmande, för andra helt likgiltig, den bara finns där 
helt naturligt, utan att man tänker på den eller uppskattar den. 

Ibland kan skogen komma lite väl nära, som hos oss nu, den 
växer inpå oss. Det finns inte längre många betande djur, 
betesmarken växer igen och blir till skog. Under det långa 
vinterhalvåret når knappt solens strålar vårt hus längre. Även 
på sommaren går solen ner allt för tidigt bakom träden på 
kvällarna. De öppna landskapen, ängarna och betesmarkerna, 
hotas att växa igen, de blir mindre och mindre för varje år.

I andra delar av världen är det skogen som hotas, skogarna 
försvinner pga människans ekonomiska behov, regnskogarna 
skövlas. Hur kommer jorden att se ut om 100 år, har vi syre 
så det räcker då?

Låt oss i detta nummer fördjupa oss lite i vad skogen betyder 
för oss Långasjöbor!

Eva Garami

Natur- och kulturhänsyn 
vid skogsbruk
Som skogsägare är man skyldig att lämna naturhänsyn 
vid skogsbruksåtgärder. Det är enklare än vad man kan 
tro. De flesta tänker troligtvis på ett kalhygge med jämnt 
utställda högstubbar. 

Visst kan man göra så men varför inte tänka ett steg längre. 
Naturhänsynen måste inte vara jämnt utspridd. På ett hygge är 
det tillräckligt mycket att ta hänsyn till ändå, tex sanka partier 
och i våra trakter ofta en och annan kultur- eller fornlämning. 
Framförallt vid markberedning men även vid körning med 
skördare och skotare blir det både jobbigt och mer kostsamt 
då det tar längre tid att köra runt hänsynen om den är jämnt 
utspridd över hygget.

Planera din skogliga åtgärd i god tid innan utförandet. Finns 
det en grupp aspar i en del av beståndet – lämna dessa som 

naturhänsyn i grupp. Står det ett par ekar i den blockigaste 
och mest svåråtkomliga terrängen – låt de stå kvar som hän-
synsträd, där är bara jobbigt att köra ändå. Spara sälgen och 
några hasselbuskar i närheten av kulturlämningen. Detta leder 
till att hänsynen samlas till ett ställe i beståndet och blir lättare 
att hantera. Tillåt dig att vara lite lat – tänk så enkla åtgärder 
som möjligt. En genomtänkt planering medför ofta lägre driv-
ningskostnader då markberedaren eller skördaren inte behöver 
köra runt ”varenda stubbe”.

Träd som står i eller i direkt anslutning till en kulturlämning 
bör tas bort. Träd som står i utkanten av lämningen kapas med 
fördel till en så kallad ”kulturstubbe”. En kulturstubbe är en 
cirka 1,3 meter hög stubbe som lämnas kvar för att markera 
att här är en kultur- eller fornlämning. Kulturstubben är till 
stor hjälp vid fortsatta skogsbruksåtgärder. På detta sätt tyd-
liggör man på ett enkelt sätt var lämningen finns under hela 
beståndets omloppstid. Tänk också på att man inte får lägga 
ris på kulturlämningar.

Karin Arnell
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Röda Korset

Välkommen till Röda Korsets Kretsstämma
Onsdag 26 februari 2014 kl. 18.00 

i Sockenstugan

Långasjö Rödakorskrets
Britta Fransson

Röda Kors aktuellt
Insamlingen till Världens Barn blev 83 661 kr i 
Emmaboda kommun. Långasjö bidrog med 11 500 
kr som våra roteombud samlade in. Dessutom gav 
företagsannonser 9 000 kr. TACK till alla Er som 
generöst bidrog till detta.

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar Långasjö 
Rödakorskrets

Tänd ett ljus i vintermörkret

Lucianatten är en av årets 
längsta. Det har blivit en 
fin tradition i Långasjö att 
tända ett ljus, en marschall 
eller en lykta i vägkanten 
den 13 december. 

Vi hoppas att många vill 
hjälpa till att skingra mörk-
ret. 

    

Sockenrådet i Långasjö

PS. Sockenrådet bjuder på glögg och pepparkakor efter 
luciafirandet i kyrkan.

Premiärfest i Bygdegården!

Lördagen den 23 november är det premiär 
för mobilsamåkningen i Långasjö. 
Alla i socknen är inbjudna till fest i 

Bygdegården kl. 15 – 18.
Föräldrastyrelsen bjuder på mat, musik, 

ballonger och fiskdamm!
Maja Söderberg från Tolg kommer för att instruera oss. Sys-
temet är testat och klart för användning i Långasjö. Vi kan 
nu lätt samordna våra resor till Emmaboda, Nybro, Kalmar, 
Johansfors, Eriksmåla, Vissefjärda, Tingsryd, Eringsboda, 
Karlskrona, Ronneby, Alvesta och Växjö. Vi kan också resa 
inom socknen. I nästan varje by har vi lagt in en hållplats. 

När vi har registrerat oss kan vi logga in och pröva hur det 
fungerar. Det ska finnas flera datorer på plats i Bygdegården, 
men det kan vara en fördel att ta med egen bärbar dator med 
trådlös anslutning eller en mobiltelefon.

Den som inte själv använder dator eller mobiltelefon kan få 
hjälp med bokningar.

Det är bra om vi är många redan från början. Då får vi många 
alternativ att välja på. Man bestämmer själv vem man vill 
samåka med. Med föräldrarnas tillstånd kan barnen åka med 
bilförare man känner och litar på. 

Vi är först i Kalmar län
Tolg var först i landet. Sedan kom Adelsö utanför Stockholm 
och Broddetorp i Västergötland.

Nu blir Långasjö först i Kalmar län. Sedan följer Älmeboda, 
Linneryd och Urshult i Tingsryds kommun. 

Genom kontakter med Energikontor Sydost och Energimyn-
digheten har vi fått pengar till kostnaderna för pilotåret i 
Långasjö. Vi kan spara mycket tid och pengar genom att sam-
åka. Men framförallt bidrar vi till en bättre miljö och bättre 
kommunikationer. Bussturer och närtrafik ingår i systemet och 
kan kombineras med samåkningen.

Till mobilsamåkningen finns ett betalsystem knutet. Varje 
användare har ett saldo där körda resor kvittas mot åkta. Vi 
har bestämt oss för 1 kr per km. Varje kvartal får användarna 
en faktura eller en utbetalning.

Om man inte kan vara med vid premiären i Bygdegården kan 
man ansluta sig senare. Man anmäler då sitt intresse till Tor-
björn Svensson, ts.plaggebo@telia.com

En administrationsgrupp behandlar varje anmälan.

Välkomna!

Föräldrastyrelsen, Sockenrådet, GoIF , Bygdegårdsför-
eningen i Långasjö
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Långasjö PRO
informerar

September
På septembermötet rapporterade Kerstin Olsson från samorga-
nisationens möte. Skrivelser från distriktet föredrogs och lades 
till handlingarna. Till representant vid distriktets höstmöte 
valdes Ulla Nilsson med Kerstin Olsson som ersättare. Beslöts 
att vi skall vara medlemmar i Emmabodaortens arkivförening. 
Kvartetten ”PRO-TONEN” från Nybro underhöll oss med 
sång och musik som blev mycket uppskattat.

Oktober
Vid oktobermötet rapporterades från KPRs möte.

Inbjudan för två medlemmar till Lindåsföreningens 40-årsfest.

Ulla och Kerstin valdes att representera vår förening.

Beslöts att decembermötet skulle bli en ”Skink- och grötfest” 
den 17:e kl 14.30 på Allégården. Även mötesdagar för januari 
och februari bestämdes. Efter kaffet underhölls vi av Yvonne 
Nilsson. Som sjöng många vackra sånger för oss.

Kommande möten
December
”Skink- och gröt-fest” på Allégården den 17:e kl. 14.30.

Kostnad 60.00 per kuvert.

Anmälan till: Berit 0477-630 98 Olle 0471-504 25 senast 8/12

Januari
Möte den 14:e kl. 14.00 i Sockenstugan. Parentation.

Februari
Årsmöte den 11:e kl. 14.00 i Sockenstugan.

Olle Henriksson

Vinterkalendern

November 
23/11 kl 15.00 Mobilsamåkning i Bygdegården

29/11 kl 14.30 Adventskaffe på Allégården

December
1/12 kl 10.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

1/12  Chagall-utställning i Långasjö kyrka

8/12 kl 15.00 Lucia Show i Ridhuset

11/12 kl 19.00 Årsmöte GoIF i klubbstugan

13/12  Tänd ett ljus i vintermörkret

13/12 kl 18.00 Lucia i Långasjö kyrka

15/12 kl 16.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

17/12 kl 14.30 Långasjö PRO på Allégården

22/12 kl 16.00 Julkonsert i Långasjö kyrka

24/12 kl 17.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

24/12 kl 23.30 Midnattsmässa med Kyrkokören

29/12 kl 16.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

Januari
6/1 kl 14.00 Julspel i Långasjö kyrka

6/1  Julfest för alla i Sockenstugan

14/1 kl 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan

18/1 kl 11.00 ”Må bra dag” i Sockenstugan

Februari
1/2 kl 14.30 Dagledigträff  i Sockenstugan

11/2 kl 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan

13/2  Manusstopp för Träskoposten

26/2 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

28/2 kl 18.00 Röda Korsets stämma i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 42.
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Hembygdsstugan

Sommaren 2013 gick väldigt bra och gav ett fint överskott. 
Vi kunde med glädje dela ut 35 000: - kronor till olika än-
damål i Långasjö. Eftersom vi som vanligt röstar fram vilka 
vi skall glädja blev det 5 000: - kr vardera till Träskoposten, 
Sockenrådet, Långasjö GoIFs ungdomsverksamhet, Kam-
ratföreningen Brandvärnet, Skytteföreningens ungdom-
sverksamhet, Föräldrastyrelsen och Hästsportklubben. Vi 
har också bjudit på kaffe med tårta på Allégården.

Varmt tack till alla medarbetare och gäster som gör detta 
möjligt. 

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år tills 
vi träffas igen till våren. 

Anne-Marie, Ingegärd och Barbro 

Eldhärjat hus byggs upp 
på nytt
På natten 12 maj brann det i huset på Kyrkvägen 35. Efter 
en omfattande räddningsinsats lyckades räddningstjäns-
ten få branden under kontroll. Huset blev kraftigt rök- och 
vattenskadat och ett nytt hus håller nu på att uppföras. 

Grunden är nu klar och huset som är förfabricerat kommer 
att monteras under 1 dag på måndagen 18 nov. enligt Sten 
Patrik Jönsson.

Jan-Erik Fransson

Sten Patrik Jönsson tillsammans med sin far Sten Christer förbereder 
grunden inför uppsättningen av det nya huset

Branden som total-
förstörde huset

Ny brygga vid Långa-
sjön
Under hösten har Andreas Garami snickrat en ny brygga 
vid Långasjön. Det är en ersättning för den gamla ”klapp-
bryggan” och den har höjts för att göra den handikapp-
vänligare. Bryggan har också längst ut försetts med en 
avsats för fiskare. 

Ett stort tack till Andreas som delvis har sponsrat arbetet.

Nästa projekt är att renovera fågeltornet och det är hans 
förhoppning att det kan bli klart det före vintern.

Jan-Erik Fransson
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Hus och lägenheter i Långasjö
Lägenheter
Emmaboda Bostads AB
0471-24 98 31
Kyrkvägen 36
2 rum och kök, 69 kvm, 4107:-/månad

Ledig from 2014-02-01

Hus och gårdar
Henrik Håkansson
Dansk Ejendoms Consult
+45-39292997

Trollamåla 105
Vinterbonat fritidshus

8 rum och kök, 240 kvm, 750 000:-

Allgunnås
Vinterbonat fritidshus

5 rum och kök, 120 kvm. Bud önskas

Rickard Öberg
Fastighetsbyrån
0481-499 901
Fåglasjö 106
Friliggande villa

4 rum och kök, 143 kvm, 850 000:-

Lars Hjelmberg
Egnahemsmäklaren
0708-591530
Brännamåla 101
Friliggande villa/gård

4 rum och kök, 113 kvm, 770 000:-

Henrik Malmquist
Emmaboda Fastighetsförmedling
0471-33760
Pellamåla 212
Fritidshus/friliggande/avstyckad gård

3 rum och kök, 95 kvm, 520 000:-

Ödegårde.dk
Jens Christian Nielsen
0430 910 09
Trollamåla 215
Vinterbonat fritidshus

3 rum och kök, 75 kvm, 525 000:-

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

Projekt Mötesplats
Lägesrapport

Arbetsgruppen för Mötesplats i Långasjö arbetar målmedvetet. Vi har beviljats 
projektstöd från Leader Sydost. Det skapar förutsättningar att gå vidare. Emmaboda 
Bostads AB (EBA) är villigt att sälja aktuell tomtmark till projektet. 

I nästa steg ska Kommunstyrelsen ta ställning till vår begäran om ändrad detaljplan 
för området. Och nu arbetar vi med ansökan om bidrag från Boverket. 

Det är lång väg kvar, men det går framåt!

Ann-Helen Alexandersson, Sara Dahlskog, 
Andreas Garami, Ingvar Gustavsson, 

Sölve Hjalmarsson och Roger Steen
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En riktigt svängig kväll i 
Bygget!
Söndagen den 27 okt gästades Långasjö och bygdegår-
den av The Cadillac band. Vi som var där fick njuta av 
en riktig rockshow!

Fullt ös och rock’n roll, blandat med en del svenska gamla 
godingar. Repertoaren bestod av Elvis’ låtar från 50- och 60 
talet och en del från 70 talet, men även Carl Perkins låtar, Roy 
Orbison, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, m.fl.

The Cadillac band har spelat ihop under många år. Namnet 
kom dock till så sent som 2004 och den som döpte bandet var 
Elvis Presley’s trummis DJ Fontana. 

Man har turnerat runt både i Sverige och utomlands, framför 
allt i USA, bandet har under åren turnerat med många storheter. 

2011 blev de utnämnda i USA, till årets Rockabilly band.

 År 2012 gjorde bandet en turné genom en del städer och stater 
i USA, detta genom att följa den kända Route 66.

Sedan en tid har bandet bestått av Börje Hallberg, bas och 
sång, Ulf  Nilsson, trummor och diverse rytminstrument, 
Janne ”Lucas” Persson, piano, dragspel och körsång, Lasse 
Hanzén, lead/kompgitarr, Jonas Lengstrand lead/kompgitarr 
sång. Sången sköter, Claes -Göran Hederström, Little Gerhard, 
Tommy Blom, Gert Lengstrand, Alicia Helgesson och Ida 
Kjellberg, Edward C Johansson, Alicia och Ida sköter också om 
stämsången tillsammans med Jonas Lengstrand och musikerna.

När Little Gerhard, som räknas som Sveriges första rockkung 
bl.a. framförde sin hit, ”Den siste mohikanen”. Då var vi 
många som sjöng med. Han charmerade den kvinnliga delen 
av publiken med att dela ut rosor när han sjöng sin ”Buona 
Sera”. Man kan inte tro att han är 80 år fyllda.

Gert Lengstrand framförde ”How Great Thou Art” (O store 
Gud), det var nog inte bara jag som hade gåshud och tårar i 
ögonen! Helt fantastiskt. 

(Ni vet väl förresten att ”O store Gud ” är skriven av en 
smålänning? 1885 skrev Carl Boberg från Mönsterås den 
världsberömda sången.)

Det var tre timmar med fullt ös och plötsligt kommer minnen 
från min barndoms melodifestival upp, när Janne ”Lucas” 
Persson drar sin ”Växeln Hallå” och spelar så fingrarna glöder 
på pianot. 

Claes Göran Hederström sjunger ”Det börjar verka kärlek, 
banne mej” och ja, den minns man också.

Vi som gästade Bygdegården och fick höra och se The Cadillac 
band gick därifrån nöjda, glada och rörande överens om att 
det hade varit riktigt bra musikupplevelse.

Tove Johansson

The Cadillac Band 
bjöd på show vi sent ska glömma

vi var många som fick minnas 

och tillbaka oss drömma.

Takt och otakt samsades

med jämna mellanrum

när slagdängorna haglade

kunde ingen sitta stum.

Det blev ett riktigt håll i gång

som fyllde varje minut

ett tack till bygdens eldsjälar

för ett jättebra beslut.

Ginger & Berne Kallenberg

                          Årsmöte

         
             
                  Långasjö GoIF
                  Den 11 december kl. 19.00 i klubbstugan                                            

På årsmötets dagordning finns en punkt om antagande av nya stadgar.
De nya stadgarna finns innan årsmötet tillgängliga hos ordföranden resp. 

      kassören.                  

                                    Välkomna

                                     Styrelsen

 
The Cadillac band                              Foto Johanna Arvidsson Sjögren 



Träskoposten nr 4 2013 9

Träskopostens matsida
Hej mitt namn är Cla-
ra Cardell och jag ska 
ha en matsida här i 
Träskoposten. Ett av 
mina största intressen 
är mat! Äta mat, tänka 
mat, leva mat. Jag har 
en gymnasieutbild-
ning som kallskänka, 
och jobbar nu inom 
kostenheten i Em-
mabodakommun. Jag 
har tänkt att dela med 
mig av recept, tips och 
idéer. 

På senhösten är det perfekt att frossa i rotfrukter
Rotfrukter på hösten är klimatsmart, nyttigt, mättande och 
billigt. En krämig soppa, ett potatis- och morotsmos eller var-
för inte en varm sallad. Den vanliga grönsalladen med isberg, 
tomat och gurka kan med fördel bytas ut mot ugnsrostade 
morötter, palsternacka och lök. Här kommer ett recept på en 
väldigt enkel och god soppa som är lätt att göra till många.

Rotfruktssoppa toppad med bacon och äpple

6 portioner

2 morötter

¼ rotselleri

1 gul lök

4 potatisar

3 dl vitt vin eller torr 
cider

3 dl grädde

2 st grönsaksbuljong-
tärningar

9 dl vatten

2 paket bacon

2 stora äpplen

Hacka alla grönsaker i bitar. Fräs dem med olja i en gryta, tillsätt 
vinet och buljongtärningarna.

Koka ner någon minut och häll på vattnet. Salta och peppra. 
Koka tills allt är mjukt, tillsätt grädden.

Mixa soppan med en stavmixer, välj att ha lite bitar kvar eller 
mixa helt slät.

Strimla baconet och stek knaprigt i en stekpanna, finhacka 
äpplena och stek med någon minut i slutet.

Toppa soppan med baconfräset och lite nymalen svartpeppar.

Julklappstips från Clara
Ge bort en burk med hemmarostad 
müsli. En annorlunda och nyttig 
paket att ge bort, som brukar vara 
mycket uppskattat. Ett annat stort 
plus är att det går att förbereda några 
dagar innan jul, man behöver alltså 
inte stå den 23:e och rosta müsli 
(även om jag är expert på just det).

Julig kardemummamüsli
5 dl rågflingor

2 dl havregryn

2 dl solroskärnor

2 dl pumpafrön

2 dl mandel (grovhackade)

2 dl kokos

2 dl hackade torkade aprikoser

1 dl torkade tranbär

2 tsk kardemumma

0,5 dl flytande honung

2 msk olja

2 dl vatten

Häll alla torra ingredienser på en plåt.

Blanda ihop honung, olja och vatten. Häll över de torra ingre-
dienserna och rör runt.

Rosta på 175 grader i ca 40 min tills allt torkat, rör runt efter 
halva tiden.

När det svalnat tillsätt aprikoserna och tranbären. Häll upp i 
fina burkar eller påsar.

Clara Cardell 

Tipsrutan

Piffa upp julskinkan!
Om ditt ströbröd är slut när det är dags att 
griljera så kan man strö över krossade pep-
parkakor. Man kan också ta solroskärnor som 
man strör över senapsröran. Båda alternativen 
är väldigt goda och gör att skinkan blir lite 
annorlunda.
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Skogsägare under 33 år
Den 15 april 1979 fick vi tre systrar överta ägandet av går-
den Flaken 1:1. Det skrevs ett gåvobrev som högtidligen 
undertecknades av oss alla. Det var en ny, märklig känsla 
vid den efterföljande middagen med hela familjen.  Det 
här att från ena stunden till den andra plötsligen vara del-
ägare av en, om än liten, skogsfastighet. Mor och far skulle 
bo kvar och sköta den så länge de orkade och önskade. 

Ett par år senare skulle det visa sig, att det inte var så klokt 
med den formuleringen, dvs att bebo fastigheten utan att betala 
hyra och arrende.  Det skulle enligt Skatteverkets bestämmelser 
kunna innebära en rejäl skattesmäll för oss barn, när väl våra 
föräldrar tänkte flytta därifrån. Av den anledningen kontaktade 
far en konsult på LRF som ändrade skrivelsen, så att boendet 
och jordbruksmarken skulle hyras för ett för orten normalt 
pris. De bodde kvar där till 1984, då de flyttade till en liten 
lägenhet på Allégården.

Det kändes så självklart att jag nu skulle lära mig så mycket 
som möjligt om skogsskötsel. Jag tyckte att det här verkade 
spännande. Samtidigt som jag hade far att tillfråga. Far skötte 
alltid sin skog mycket väl och hade rykte om sig att vara en 
god skogsman med stort ansvar för dess skötsel.  Det mesta 
av den avverkade skogen skickades till dåvarande Häljanäs såg, 
som min moster Astrid och hennes man Harald Franzén drev 
sedan lång tid tillbaka. Det som inte gick att använda till plank 
och bräder, såldes som massaved till pappersmassafabriker för 
tillverkning av papper av olika slag.

På Asa Skogsbruksskola erbjöds varje år 1-2-dagars skogs-
vårdskurser som jag kände att jag ville delta i. Det var oerhört 
lärorikt. Jag fick förutom trädkunskap lära mig om plantering, 
skogsröjning, hamling, gallring, blädning, stämpling, avverk-
ning och aptering, ja, i princip sådant som varje skogsägare bör 
känna till. Även om jag inte kunde utföra arbetet själv kunde 
jag hänga med i ”snacket med gubbarna i skogen”. Jag och min 
syster Berit fortsatte med skogskurserna så länge de erbjöds.

Vi skaffade omedelbart en skogsbruksplan, dvs en detaljerad 
överblick över skogen som fanns på fastigheten. Den tas fram 
genom flygfotografering och okulär besiktning på plats.  Det 
gäller såväl trädslag, ålder, bonitet som förväntad avverkning.  
Det sas på Skogsvårdskurserna att med den i handen kunde 
man sitta hemma vid sitt skrivbord och sköta sin skog. Det är 

nog en lätt överdrift, eftersom man ändå några gånger om året 
måste gå ut i skogen och på plats se hur det ser ut. Planen kunde 
ju inte ge information om eventuella stormskador, insektsan-
grepp och liknande. Vi tog oss an uppgiften med liv och lust. 
Tog hjälp av Skogssällskapet, Geijers sågverk i Strängsmåla, 
Södra, senare även Gransjöverken samt JGA i Linneryd. De 
har alla kompetent personal som hjälper till med planering av 
avverkning, markberedning, plantering, röjning och gallring. Vi 
har gjort många skogspromenader och tillsammans diskuterat 
skötseln på plats ute i verkligheten. Vi lärde oss hitta och kände 
oss väldigt hemmastadda i skogen. Vi visste hur gränserna till 
omgivande ägor gick, lät sätta upp rågångstolpar där sådana 
saknades, lät rensa diken, bygga skogsvägar m m.

Mor tog då och då med mig ut för att plocka bär och svamp, 
så jag visste var jag skulle leta.  Efter ett par svampkurser kom 
det att bli ett årligt höstnöje att plocka gula kantareller, tratt-
kantareller, fjällskivlingar, soppar, riskor och kremlor. Även en 
och annan murkla kunde komma i min väg. Vilken lycka att 
efter en svamprunda en klar och frisk höstdag komma hem 
med korgen fylld av alla dessa delikatesser, steka dem i smör 
och avnjuta dem på en varm smörgås!

Allteftersom åren gick kom vi fram till att huset borde vara 
bebott. Dels mår hus bättre av det, och dels för att det är trev-
ligare att åka genom byn, när det lyser hemtrevligt i fönstren.  
Så där flyttade Fredrik Hilmersson från Qvisingsö in, som 
också arrenderade jordbruksmarken. Därefter barnbarnsbarnet 
Andreas Lennartsson med sambon Camilla, som numera även 
står som ägare till skogen sedan augusti 2012. De är idag gifta 
och har två barn, Marlene och Melvin.

Att få vandra i skogen, höra suset i trädkronorna, lyssna till 
fågelsången, känna doften från den mosstäckta marken, sitta på 
en stubbe och äta medhavd matsäck efter en lång uppfriskande 
skogspromenad  -  det är en lisa för själen. Det finns studier 
som visar att naturen har en god och lugnande inverkan på 
dagens jäktade storstadsmänniskor.

Vilken glädje det har varit att få ta hand om vår skog under 
dessa 33 år, se den växa och ge skörd. Visserligen drabbades 
vi av såväl stormen Gudruns som stormen Pers härjningar. 
Men naturen har en obändig vilja och förmåga att återhämta 
sig och med varsam ”hjälp” fick vi tillbaka vår fina skog.  Jag är 
otroligt tacksam över att ha fått växa upp på en lantgård med 
djur, odlingslandskap, skogs- och ängsmark runtomkring. Det 
har gett mig mycken kunskap om och förståelse för djurs och 
växters behov och beteende och olika krav på betingelser för 
sin överlevnad.  Det mesta har jag fått med modersmjölken. 

Anna, Berit, Iréne, Ann Britt och Arthur                    Foto Erik Ström

Hölada (1968), numera riven                               Foto Berndt Elmberg
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Lite fakta om våra vanligaste träd
Alen trivs bäst i fuktig mark, gärna utmed stränder. Den lämpar 
sig bäst för tillverkning av trätofflor, eftersom den inte spricker 
så lätt. Alspån ger extra god smak vid rökning av kött.

Almen kan bli upp till 30 meter hög. Dess löv är asymmetriska 
och mycket sträva att ta på. På senare år har stora bestånd av 
alm måst sågas ner på grund av almsjukan, en svampsjukdom 
som sprids via angrepp av almsplintborren. Virket används 
till, möbler, skåpluckor och parkettgolv. Det ger ett mycket 
vackert, ådrigt mönster.

Askens virke är hårt och segt, går lätt att böja och är ljust till 
färgen. Det har använts till verktygshandtag och bandyklubbor. 
Det är idag vanligt i parkettgolv och möbler. Fram till tidigt 
1900-tal användes det också till spjut, skidor, stavar och hju-
laxlar. Det var fram till 1980-talet det dominerande materialet 
i ramen på tennisracketar.

Aspen kan man inte bara såga ner, utan den måste först ”ring-
barkas”, dvs barken tas bort ett stycke ovanför roten för att 
strypa näringstillförseln och på så sätt döda trädet, innan man 
fäller det. I annat fall översållas marken av rotskott, något som 
är specifikt för detta trädslag. Aspen kan användas till att göra 
tändstickor av på grund dess raka fiberriktning och förmåga 
till spjälkning (klyvning).  Dessutom brinner aspträ bra. 

Boken växer huvudsakligen i Götaland. Bokveden användes 
förr till kvarnhjul och till vissa redskap som utsätts för vatten, 
såsom båtkölar och i träfartyg under vattenlinjen. Idag är dess 
främsta användningsområde möbelvirke och även glasspinnar 
tack vare dess lena yta. Bokollon utgör föda för bl a fasaner. 
Kan användas vid rökning av kött. Förra året fälldes ett mäktigt 
bokträd på vår tomt i Skåne, som hade en diameter på 175 cm. 
Den var troligen ca 110 år gammal.

Björken utgör ett bra frostskydd vid nyplantering av gran, 
tills plantorna etablerat sig och kan klara snö och kyla. Björ-
kved är väldigt bra som ”bränne” i spisen. Används även som 
möbelvirke.

Eken är bland det artrikaste trädet i Sverige. Det är ett väldigt 
hårt träslag. Den kan bli jättegammal, t ex Rumskullaeken i 
Vimmerby, som sägs vara Sveriges största och troligen äldsta 
träd.  Den uppskattas vara minst 1000 år. Den är fridlyst sedan 
1924, och numera är det t o m förbjudet att röra vid den. Över 
1000 av växt- och insektsarter är mer eller mindre beroende 
av eken.  Den har inte alltid varit väl sedd i odlingslandskapet. 
Alltsedan Gustav Vasas tid har eken varit kungligt regale. Det 
innebar att bönderna inte fick hugga, fälla eller på annat sätt 
skada eken. Eken tillhörde staten och skulle användas för 
flottans behov. Bönderna försökte på alla sätt förstöra eken, 
eftersom den skuggade marken, gav sur lövförna (död ved) 
och sämre gräsväxt i slåtter- och betesmarker. Under ollonår 
var eken däremot viktig för bonden, då svinen släpptes på 
ollonbete. Först 1830 fick bönderna möjlighet att friköpa 
sina ekar. År 1875 upphörde statens anspråk på ekar. Eken 
är känslig för igenväxning. Vid beskuggning förlorar den sina 
grova grenar och dör så sakteliga.

Granen och tallen används i huvudsak till byggen. Gran an-
grips ofta av barkborrar som lägger ägg i friska träd och börjar 
svärma tidigt på försommaren. De försvagar träden kraftigt och 
går att upptäcka genom att de lämnar små, små hål i barken 

efter svärmningen. De kan bekämpas med fångstskärmar, som 
preparerats med ett medel som barkborrarna dras till. Snyt-
baggar angriper företrädesvis unga plantor och kan förorsaka 
stor plantdöd på nyplanteringar. Därför köper man ofta plantor 
doppade i ett gift som snytbaggelarverna dör av. Dessutom 
rekommenderas att området kring varje planta täcks av sand. 
Granen är mycket känslig för rötskador som uppkommer efter 
körskador på stammen och roten. Här förordade far alltid den 
egna hästen som sin bästa vän. Den kunde smidigt ta sig fram 
mellan stammarna till skillnad från de stora skogsmaskinerna 
som ofta skadar barken och de känsliga rötterna. Skotten på 
nyplanterad tall är mums för älgar. Dessa skador försenar och 
omöjliggör trädets utveckling till raka, jämna, ståtliga furor, från 
vilka sågas långa plankor eller osågade blir stolpar.

Linden och Lönnen planterades ofta förr som vårdträd fram-
för gårdens huvudentré. De växte sig stora och ståtliga och gav 
intryck av trygghet och välmående. Linden finns ofta i präktiga 
alléer. Lönnen sprakar av färger när hösten gör sitt intåg. 

Lärken har mer och mer vunnit intåg i den svenska skogen. 
Den är ett barrträd som fäller barren på hösten. Lärkträet är 
uppskattat för sina tuffa, vattentäta och slitstarka egenskaper. 
Det är resistent mot röta är därmed lämpligt för staket och stol-
par. Har i viss utsträckning fått ersätta tryckimpregnerat virke.

Alm, ask, bok, ek, lind och lönn kallas för ädellövträd. 

Några ord att förklara
Aptering. Rationell användning av en trädstam. Kapning så att 
man får ut maximal volym av trädet, eller kapning i speciella 
beställda längder.

Blädning. Fällning av enstaka träd. Detta arbete utfördes oftast 
av skogsägaren själv, som valde ut de träd som ansågs fullväxta, 
som stod i vägen för andra yngre plantor eller som drabbats 
av skador eller insektsangrepp. Numera avverkas skogen med 
väldiga skördare, som innebär stora kalhyggen, som sedan 
måste markberedas och planteras.

Bonitet. Skogsmarkens bördighet, eller markens naturliga 
virkesproducerande förmåga på en skala 1 - 10.

Hamling innebär att trädens unga grenar med jämna mel-
lanrum kapas. Förr  torkades  de i kärvar. Detta sätt att skaffa 
vinterfoder till djuren har sina rötter i stenåldern och pågick 
på vissa ställen till långt in på 1900-talet. Man har använt de 
flesta lövträd. Vissa trädarter föredrogs, exempelvis ask, lind, 
asp och björk. Ungefär 20-30 % av en gårds foderbehov kom 
från lövtäkt. Det var främst fåren som utfodrades med löv. 
200 kärvar per får och vinter var den ungefärliga åtgången. 
Att inte fler utfordrar sina djur med löv handlar mest om att 
metoderna för att hamla inte går att mekanisera, utan det måste 
göras för hand.

De hamlade träden utgör boplatser för många fåglar, insekter 
och fladdermöss. De är också viktiga växtplatser för lavar, 
mossor och svampar.  

Iréne Elmberg
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Trädfällning på ett annor-
lunda vis
Jag, som på riktigt blir höjdrädd av att stå på en stol, har 
väldigt svårt att förstå hur man kan komma på idén att 
utbilda sig i sektionsfällning, att fälla träd ”uppifrån”. 
Att frivilligt klättra upp i de där höga trädtopparna med 
en motorsåg i ena handen, visserligen med säkerhetslina 
– men ändå!

”– Äh, man vänjer sig”, säger Jonas Johansson när jag får en 
pratstund med honom på skördefesten. Han ska strax klättra 
upp i ett av träden vid vandrarhemmet och ta bort lite döda 
grenar, allt medan nyfikna åskådare samlas utanför avspärr-
ningen. Fast lite nervös är han, men inte på grund av höjden. 
”– Nä, alltså, jag ska använda mig av en teknik jag inte provat 
innan, och det blir ju extra jobbigt att göra det inför publik 
första gången”.

Jonas spänner fast sig med säkerhetslinan, tar på sig hjälmen 
och firar sig upp mot toppen. Just detta träd ska inte fällas helt 
utan bara bli av med lite döda grenar. 

Det ser faktiskt ganska häftigt ut, fast jag får svindel bara av 
att titta på.

Ett par av grenarna samarbetar inte riktigt, men med lite drag-
hjälp från marken är arbetet till slut utfört. 

Jonas har alltid någon med sig när han jobbar så här, mycket på 
grund av säkerhet, men också för att kunna ha två extra ögon 
på marken. ”– Dels är det bra att ha någon som kan dra undan 
grenar när de ramlar på marken, annars hamnar allt bara i en 
stor hög. Sen är det lättare för någon på marken att se hur det 
lutar, hur en gren kommer falla och så där”. 

Att Jonas halkade in på just det här med sektionsfällning är lite 
av en slump. ”– För nåt år sen såg jag några som arbetade just 
så här längs med järnvägen. Det såg ganska häftigt ut, tyckte 
jag. Så jag gick och funderade lite på om jag inte skulle gå nån 
sån här utbildning, och hux flux var jag anmäld”. 

Utbildningen, inte att förväxla med arboristutbildning (som 
är mer inriktad på trädvård) var förlagd i Skåne, och innefatt-
ade bland annat säkerhet, klättringsteknik och lagstiftning/
regelverk. 

Utbildningen avslutades med en skriftlig och en praktisk 
tentamen.

Varför fäller man träden i sektioner då och inte direkt från 
marken?

”– En del träd står dumt till, kanske mellan ett garage och ett 
hus, och då är det enklare att fälla lite i taget. Eller så är det ett 
väldigt stort träd, då kan det också vara enklare att inte ta allt 
på en och samma gång. 

”– Ja, och om trädet inte ska ner utan man bara ska ta bort lite 
grenar, då är det ju inte så smart att fälla hela”, skrattar Jonas.

Men det, det förstod till och med jag!

Anna Karlsson

”Det gäller att inte vara höjdrädd!”                           Foto Erik Jonsson
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Gärdsgård och kolbullar
Ännu en gärdsgårdskurs har hållits i Långasjö – resultat: 
50 m gärdsgård mellan hembygdsstugan och skolan. En 
gärdsgård är ju bara ett av många exempel på ”vad skogen 
ger”. Nästan bara restprodukter dessutom: utgallrade 
granar till slanorna, bortrensade grangrenar till vidjor 
och torra enar till stolpar. Och så får man ett ekologiskt 
staket, som med tiden kan förvandla sig själv till mull, 
om man inte dessförinnan plockat ner den till kaffeved 
(”trås”), eller restaurerat det.

Unga och gamla ”gärade” tillsammans under några intensiva 
timmar och för att orka ”sätta” hela sträckan klar, var det viktigt 
med en ordentlig matpaus. Eld hade vi redan i idrottsklubbens 
långa grill och på uppmaning hade deltagarna med sig gamla 
hederliga stekpannor. Handtagen förlängdes med en bit över-
bliven enekäpp och så kunde matlagningen börja.

På menyn stod kolbullar, en gammal skogshuggarrätt, som 
troligen fått sitt namn av att den lätt kan tillagas på den kolbädd 
man redan har klar. Inte minst vid kolmilorna, där kolaren fick 
stanna i flera dar, var maträtten praktisk att tillaga och krävde 
inte många ingredienser. Några nävar mjöl ur en påse, en saltad 
fläskabit och vatten ur närmaste källa var vad som behövdes. 

Kanske blev kolaren efter hand trött på sin ensidiga diet, men 
idag kan kolbullar tillagade utomhus upplevas som en verklig 
delikatess! Mer än en av de unga familjeförsörjare som prövade 
på, kände spontant, att detta kunde vara något för familjeut-
flykten som omväxling till korv och hamburgare. 

Som alternativ till sin gamla stekpanna kan man tillaga kol-
bullarna i en s k muurikka eller lappwok. Under den behövs 
bara en liten eld direkt på marken. Sen är det klart att steka. 
Det finns både små muurikkor att hänga på ryggsäcken och 
stora till familjefesten. 

Kolbullar 4 pers

2 dl vetemjöl

2 dl råg eller kornmjöl

6 dl vatten

1 tsk salt

blandas till en smet.

4 hg saltat fläsk 

skärs i tärningar

Stek lite av fläsket i stekpannan. Tillsätt fett/olja/ister. Häll 
över smet. Det bör bli en raggmunksstor kaka. Stek och vänd. 
Ät med lingonsylt. 

Text och foto 
Annika Hjalmarsson

Gärdsgårdsgänget
Fr v Martin Hoffros, Emma Hultén, Allan Hultén, Ulla Nilsson, Eli-
sabeth Svensson, Axel Svensson, Kristian Svensson, Tobias Elofsson, 
Gunnar Nilsson, Karin Arnell, Ruth Elofsson (skymd), Stig Hermans-
son, Ivar Elofsson, Sölve Hjalmarsson, Håkan Karlsson. Karin och 
Anders Einarsson var också med. 
Tre generationer: Allan H, Elisabeth S och Emma H.

Allan, äldst, och Axel, yngst, samarbetar

Kolbulle på muurikka
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En öländsk resa
I strålande septembersol anträdde vi vår öländska resa. 
Vi - det var medarbetarna på Klasatorpet, ett 40-tal per-
soner på väg mot nya och för en del av oss okända mål. 
Vår reseledare, Stig Hermansson, plockade med jämna 
mellanrum fram Linnés öländska reseskildring från 1741 
och gav oss smakprov på hans iakttagelser. Det kändes 
som att färdas i Linnés fotspår.

Allégården i Kastlösa var vår första anhalt och där hade 
många av oss varit förut. Fast på den tiden var det en stifts-
gård. Nu har Växjö stift sålt hela anläggningen till ett privat 
familjeföretag.

Håkan och Katrin Rietz driver rörelsen. Gården har öppet året 
om. Man tar fortfarande emot många av kyrkans grupper, men 
vill också rikta sig till nya målgrupper som ornitologer och 
botanister. Gården har både hotell- och vandrarhemsplatser, 
allt som allt 140 bäddar. 

I Degerhamn finns den numera tyskägda industrin Cementa, 
som sysselsätter ett 70-tal anställda.

Men – varför detta uppehåll på vår hembygdsresa i Linnés 
fotspår? Vi fick svar på våra undringar av två kompetenta 
guider, som med stor iver delgav oss bygdens historia. – Tänk 
er 300 år bakåt i tiden, eller varför inte miljoner år tillbaka?!? 
Här bildades under årmiljoner förutsättningarna för dagens 
industri – kalksten och alunskiffer. Sedan medeltiden har man 
haft kunskapen att utvinna kalk till sina byggen, på 1700-talet 
utvecklades kalkindustrin och alunindustrin. 

Bygden är full av minnen från den tiden, övervuxna kalkbrott 
och slagghögar, f  d kalkugnar bildar djupa gropar i marken, allt 
detta har klätts i grönska av naturen och blivit ett spännande 
naturområde. Ortens hembygdsförening har i samarbete med 
dagens markägare, det tyskägda Cementa, anlagt stigar och röjt 
upp gläntor och gropar, en geologisk trädgård har också anlagts. 

Vi åker österut, tvärs över ön, och gör stopp vid Gammals-
bygårdens Gästgiveri. Sommaren har dröjt sig kvar på inn-

ergården. Där prunkar rosorna som bäst. På muren klättrar 
björnbär och vindruvor. Ägarna berättar att de tillträdde gården 
1995 och att de nu, efter att ha vårdat och utvecklat gården i 
arton år, känner sig mogna att dra sig tillbaka. Hoppas någon 
är villig att fortsätta deras verk. Det är en vacker 1800-talsgård, 
smakfullt renoverad, med 14 övernattningsrum, god mat och 
vänligt bemötande.

Ölands sydspets är väl mest känd för fågelstationen och 
fyren Långe Jan i Ottenby. Men på vår öländska resa väntade 
ett annat mål i Ottenby: kungsgården med anor från medel-
tiden. Då tillhörde den kyrkan, men under Gustav Vasas tid 
förvandlades den till kungsgård och idag ägs gården av staten 
och arrenderas av ett familjeföretag. 

En doft av gödsel och ensilage slår emot oss. Inte så konstigt, 
gården håller 500 mjölkkor och ytterligare att par hundra nöt-
djur, samt 1000 får! Familjens konstintresserade husfru, Britt 
Wiström, själv verksam som konstnär, har låtit förvandla ett 
stort sädesmagasin från 1600-talet till konstgalleri. De tre vå-
ningar höga huset visar bl a hennes egna och andra konstnärers 
verk, samt har en utställning om gårdens historia.

Sist på denna resa hälsade vi på hos Gustaf-Jon på J.A.G:s 
museum i Segerstad. Gustaf-Jon (1852-1932) var en självlärd 
träkonstnär, som likt Döderhultarn skapade folkliga skulp-
turer och sniderier. I utställningslokalen samsades Farao på 
sin tron i fullstorlek med lejon och gubbar och gummor, Jesu 
himmelsfärd, stolar, skåp och skepp. En i sanning färgstark 
och originell konstnär med dito verk.

Ännu en gång har vi fått erfara att det finns spännande saker 
att upptäcka inte så långt hemifrån. Lite klokare och lite mer 
allmänbildade steg vi av bussen igen i Långasjö. Tack för en 
fin resa!

Annika Hjalmarsson

Uppehåll på Bergstigen som leder genom den gamla industrimarken i 
Degerhamn                                                            Foto Veine Franzén

Besök på J.A.G.s museum i Segerstad                     Foto Veine Franzén
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Köpenhamnsresa 
– en stormig historia
Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet, med säte i Lång-
asjö, anordnade i oktober en studieresa till Köpenhamn. 
Besöksmålen var bestämda till: konstnärsparets hem 
Klostret, Ortrups kyrkogård med familjegraven, Axel 
Poulsens minnesmonument i Ryvangen och Faelledpar-
ken. Resan i Elisabeth Bergstrand-Poulsens fotspår var 
planerad sedan månader tillbaka. Datum var fastställt 
till den 28 okt. Hösten var mild och god. 25 deltagare var 
anmälda. Och så kom då SMHI:s stormvarning – just till 
den 28 okt och just över Öresund med omnejd. 

Hur gör vi nu då?
Efter diverse telefonkontakter samlades vi, väderprognosen till 
trots, i ottan utanför Långasjö kyrka för att ta ett gemensamt 
beslut. Ska vi våga åka? – Ja, dit kommer vi alltid, sa Dacke-
buss chaufför. Det kan bli värre med hemresan. Vi funderade 
en vända till och resultatet blev ungefär: -Vi tar Gud i hågen 
och ger oss av, den som inte vill med kan avstå. Alla steg in i 
bussen. Och det bar av. 

Klostret i Charlottenlund– en upplevelse
Det blev en dröm som gick i uppfyllelse för många av oss. 
Vårt första besöksmål var Klostret, Elisabeths och Axels 
gemensamma hem och ateljé i Köpenhamn. I detta märkliga 
och sevärda bygge hade tiden stått stilla. Även om en del 
moderna möbler och apparater flyttat in i somliga rum, var 
miljön både ute och inne densamma som på Elisabeths och 

Axels tid. Axels rustika inredningsdetaljer fanns kvar överallt: 
sniderier, fönster, trappor, räcken, även möbler, väggmålningar 
och skulpturer, det rustika övergår ibland i sirlig ornamentik. 
Vi ser spår av Axel överallt, men även Elisabeths ande svävar 
över detta fantastiska hus. Man nästan hör hennes springande 
steg i den vindlande trappan, ser henne ta emot gäster, arbeta 
med sina målningar, ordna med blommorna. Nuvarande äga-
ren, Henning Hagerup, har varsamt tagit hand om huset sedan 
1980-talet och berättade själv för oss. 

Kyrkogården och Minnesmonumentet
Vi hade planerat ytterligare tre besöksmål, men strök ett av dem 
och försökte skynda oss med de andra två. Stormen Simone 
var ju på väg! Vi hann emellertid lägga en blomma på Elisa-
beths och Axels grav på Ortrups kyrkogård och ytterligare en 
blomma vid minnesmonumentet över offren för den danska 
motståndsrörelsen under andra världskriget, Axel Poulsens 
stora verk ”Moderen med den draebte sön” i Ryvangen. Just 
där och just då började stormen göra sig påmind och vi skyn-
dade in i bussen.

Och så stormen Simone
Det verkade som om hela Köpenhamn var ute och körde och 
köerna ringlade otroligt långsamt mot Öresundsbron. Ofta 
var det helstopp. Vår sansade chaufför höll sig informerad om 
sakernas tillstånd och meddelade efter ett tag, att nu var bron 
stängd p g a kraftiga orkanbyar på 37 m/s. Rådigt bytte han fil 
och styrde över på huvudvägen mot Helsingör. Kanske färjor-
na ännu gick? Några deltagare i bussen blev gröna i ansiktet 
av blotta tanken på att åka färja, men vi hjälptes åt att berätta 
roliga historier i högtalaren, medan vågorna vid kajen slog över 
kanten i mäktiga kaskader. Nu var faktiskt färjetrafiken också 
stängd, men efter någon timmes tålmodig väntan, öppnades 
linjen igen, efter att stormen avtagit i styrka, och vi kunde 
trygga skeppas över till Sverige med buss och allt. 

Vid midnatt var vi hemma, endast två timmar försenade. Vi vill 
särskilt tacka Dackebuss handfaste chaufför Torbjörn Sundås 
för goda beslut och säker körning. 

Text Annika Hjalmarsson  
Foto Sölve Hjalmarsson

Hela ressällskapet vid minnesmonumentet i Ryvangen

Sjungande barn väggmålning av Elisabeth, trappräcke snidat av Axel
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Elisabeth Bergstrand-Poulsen skriver i 
”Värendsmän” från 1927

”En annan historia är den om den stora bokskogen, som förr 
sträckte sig från kyrkbyn och långt på vägen mot stationen. Det 
var en av de stoltaste bokskogar i Småland, och nu finns det 
intet kvar av den mer än den rest, som vi kallar ”Bokhultet” 
och dit ungdomarna brukade vallfärda midsommarafton för 
att bryta löv till midsommarstången.

De gamle berättade, att denna skog under 1850-60 talen blev 
nerhuggen och till största delen bränd till aska, och askan blev 
såld till Kosta glasbruk för sexton skilling skäppan! Det var ju 
under de hårda åren detta skedde, och det kanske var nöden, 
som drev dem, men det är ändå bland de största dumheter jag 
någonsin hört talas om och föga hedrande för mina män. Jag 
skulle heller inte ha talat om det, om inte för att fä sagt ett litet 
varningens ord till deras efterkommande, son handskats så illa 
med barrskogarna därhemma, så att klimatet alldeles håller på 
att förändra sig. Det märker man bäst på det att inga gamla 
tecken i väder och vind håller längre.”

Melsene Laux

Skogen i Långasjö – vad 
den gett och ger oss
– skolarbete av klass 7 vid Långasjö skola 1953. Ruth Elofsson 
har sparat dokumenten

Skogsarealen i Långasjö beräknades, för 60 år sedan, till 
7379 ha. Rikast på skog var byarna Trollamåla, Plaggebo, 
Lida, Ramsjö, Harebo, Brunamåla och Ingemundebo 
med c:a 400 ha skog vardera. Långasjö socken bestod 
då av 74 % skogsmark, vilket kan jämföras med c:a 55% 
för landet i stort. Granen var även då det dominerande 
trädslaget och utgjorde 53 % av trädbeståndet, tall 31 %, 
björk 12 %, ek och asp1% vardera, bok 0,5 % och övriga 
trädslag 1,5 %. 

Att skogen hade stor betydelse för långasjöbornas utkomst, 
framgår tydligt av elevernas undersökningar. Från att ha varit en 
resurs för vedeldning, husbyggnation och snickerier, utveckla-
des skogsnäringen till en viktig del av det nya industrisamhället. 
Avhandlingen ger en liten historisk tillbakablick också. Den 
ger en bild av hur skogen under 1600-talet främst hade varit 
en plats för svinen att böka runt i bland ekar och bokar – det 
fanns ännu ingen gran. Under 1700-talet blev eken den verkliga 
storfräsaren, den var kronoägd och användes till skeppsbygge 
i Karlskrona. Byarna Ekeboryd och Kallamåla beskrivs som 
extra rika på fina ekträd. Dock var det straffbart för bönderna 
att själva ta av eken.

Gemene man fick i regel nöja sig med andra trädslag än 
den värdefulla eken. Och uppfinningsrikedomen var stor. Av al 
tillverkades träskor så långt fram som 1953 (och kanske längre 
ändå). ”Många 1 000 par träskor har tillverkats av kärrens och 
sjösträndernas alar” kan man läsa i avhandlingen. ”Av en- och 
granstör gärades förr oräkneliga famnar gärdesgårdar” likaså. 
”Omkring 100-talet vackra och rymliga åttaknutahus timrades 
under 1800-talet av kärntimmer från feremoarna (feremoarna 
= tallskogarna. Fere = furu, mo=skog) i Långasjö” ”På 1920-ta-
let var Emmaboda glasbruk storförbrukare av björkved.” 

Andra världskriget satte ny fart på kolmilorna i skogarna. 
”Kolmilor och kolugnar för gengaskol 1940-45” På en lång-
asjökarta av den kända träskomodellen har eleverna ritat in 
kolmilor i Grimsgöl, Råamåla, Piggsmåla samt kolugnar i 
Skurebo och Kallamåla. År 1953 finns fortfarande kolmilor i 
Grimsgöl, Långasjö och Råamåla. 

Och så växer då sågverken upp som svampar ur jorden. 
1953 finns sågverk i Harebo, Koppekull, Grimsgöl, Hälja-
näs, Piggsmåla, Allgunås, Ingemundebo, det finns Geijers, 
Arvid Karlssons, Fredrik Karlssons, Steens, Evald Erixsons. 
Tillsammans sågar de upp 350 000 kubikfot virke, varav 50 
% kommer från socknens egna skogar. Virkespriserna 1953 
var per kft, för barrträd 2:50 kr, för björk 2:25, för al 2:40, 
för ek 4: -(!), för bok 2:25, för asp 2: -. Av 1 m3 furutimmer 
utvanns 70 % plank och bräder, 18 % ytor och 12 % sågspån. 
Merparten av produktionen, nämligen 85 %, gick på export 

till Storbritannien, Norge, Danmark, Tyskland, Holland och 
Belgien. Pappersbruket i Lessebo tog hand om massaveden.

Möbeltillverkning sysselsätter c:a 40 personer, fördelade på 
fyra tillverkningsenheter: Alms, Steens, Möbelkompaniet och 
Hugo Johanssons, varav Steens har flest anställda. Ungefär lika 
många arbetare (40) är anställda på sågverken, 10 åkare sysslar 
med lastbilstransporter av timmer och virke och 120 personer 
arbetar med avverkning i skogarna. 

1953 hade man ännu inte börjat plantera igen de stenröjda 
åkerlapparna med granskog. Man skilde på åker, äng, betes-
mark, skog och ”övrigt”. Man beräknade skog 74 %, åker 13 
%, betesmark 2 %, äng 3 %, övrigt 8 %. Med detta elevarbete 
från 1953 har vi en god dokumentation över skogen och dess 
betydelse i vår socken för 60 år sedan.

Ruth Elofsson/Annika Hjalmarsson 
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Bokhultet
Det är något alldeles speciellt med ljuset i en bokskog. 
I norra änden av Långasjö finns en bokskog dit flera tar 
sig för att njuta av ljuset som dess lövverk ger. Skogen 
kallas för Bokhultet och ligger på Grimsgöl säteris ägor. 
Den är 20 hektar stor och växer naturligt. Den är alltså 
inte planterad. Det är ovanligt så här långt upp i Europa 
med naturligt växande bokskog.

Vägen som slingrar sig genom Bokhultet är från början en för-
längning av Kyrkvägen. Men den har även kallats Kärleksstigen 
tack vare dess romantiska inramning. Många är de stammar 
som har inristade hjärtan i Bokhultet.

Det är svårt att inte låta sig imponeras om man besöker bok-
skogen en vårdag i maj när löven just kommit fram igen efter 
vintern. Det ljusgröna, skira ger hopp om en ny varmare årstid 
och om man är där med sin fikakorg precis efter lövsprick-
ningen, men innan flugor och mygg kommit – ja, då får man 
en riktigt härlig upplevelse. 

Många är de konstnärer som på olika sätt försökt fånga ljuset 
i den här sortens skog, men det är inte det lättaste varken 
med pensel eller med kameralins. Nej, det behöver upplevas i 
verkligheten för att komma till sin rätt.

Ur skogsägarsynpunkt genererar inte Bokhultet några större 
inkomster utan kostar mest att sköta. Men det kan det vara värt 
med tanke på dess raritet på våra breddgrader. Det är viktigt att 
gallra rejält när man ska. Ryktet gick att förre ägaren av Grims-
göl, Helgo Jacobsson, höll på att hugga ner hela Bokhultet när 
han skulle gallra. Men faktum är att hade det inte gallrats så 
kraftigt som det gjordes så hade inte ljuset kunnat nå ner genom 
det täta lövverket och det hade inte kunnat växa någonting alls 
om inte solens strålar fått göra sitt. Det är gallrat fler gånger 
efter det och det behövs som sagt om självföryngringen ska 
ha en chans. Nya små bokplantor kräver ljus och tid för att 
kunna bli stora träd.

Boklöv förmultnar sakta och täcker så här års marken i drivor. 
Efter vintern ligger mycket fortfarande kvar, ja, i flera år blir 
löven liggande i lager på marken. Detta bidrar till den troll-
skogskänsla som Bokhultet har. Men vitsipporna trivs. De 
växer i mängd på våren och gör marken på sina ställen alldeles 
vit av blommor.

Tekla med vitsippor i Bokhultet

Slö-picnic i vårgrönskan (delar av fam. Gunnarsson)

En promenad i Bokhultet ger energi. Har du aldrig smakat ett 
nyutslaget boklöv så gör det nästa gång det blir dags. Det är 
inte bara limefärgat, det smakar friskt av syra också!

Malin L Gunnarsson
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Tack för gott samarbete 
under året

Julklappstips: 
Långasjökrönikan 2012 är 

fortfarande ett julklappstips

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Tidig vår sattes sedan 2 200 poppelplantor på de första två 
hektaren. Rekommendationen var att totalbekämpa innan 
plantering med Roundup, men detta var inget alternativ för en 
KRAV-gård. Under sommaren fick vi istället slå runt de flesta 
plantorna med lie, ogrästrycket var högre än förväntat, trots 
en omfattande markberedning. 

Plantorna var dyra, markberedningen blev än dyrare, plante-
ringen jobbig och ogräsbekämpningen tidsödande – men vad 
poppel VÄXER!

Efter första växtsäsongen kan vi redan konstatera att en or-
dentlig markberedning är ett måste, att poppeln växer bra där 
det tidigare varit plogat, men växer dåligt där det bara betats. 
Orsaken till detta vet vi inte, men det finns många teorier. 
Råbocken är svår med sin fejning, men betestrycket har annars 
hittills varit litet. Vi får hoppas att älgen och hjortarna låter bli 
plantorna även till vintern.

Målet är att producera mesta möjliga volym, det finns försök 
på poppel som visar på 20 m3/ha år i tillväxt under en 25 årig 
omloppstid. Detta kan jämföras med en normal granskog som 
växer 5 m3/ha år under 80 år. 

Vi får se hur långt vi kommer med denna försöksodling. Som 
med all skogsskötsel krävs det ordentliga förberedelser, en 
gnutta tur och lite omtanke för att lyckas bra.

Är det någon som vill göra ett studiebesök, bara slå en signal.

Karl Johan Gunnarsson

April vid planteringen (Tekla, Malte, Joel och Tilda)

Poppel
Man får väl säga ”tack så mycket” till de gamla odlings-
mossarna. De gav mycket mat och foder under många 
år på Långasjö Östregård, men det gamla uttrycket att 
vi bara har åkern till låns från skogen stämmer väl in. 
När gammal sjöbotten har dikats ur och odlats under 
många år så förmultnar den och sjunker. Det innebär 
att den översvämmas vår och höst, och när jorden är för 
hårt packad efter bruket av traktorer släpper den sedan 
inte igenom vattnet längre. Vi får en åker som inte går 
att bruka, och inte beta heller för den delen, eftersom det 
mestadels växer vass och veketåg som inte djuren äter.

Men granskog på åker blir det inte, det finns inget mer sterilt 
att varken titta på eller gå i. Dessutom växer den bara bra fram 
till 30 års ålder, om den växer alls, på torv och mossmarker. 
Björk hade kunnat vara ett alternativ, men efter att ha vägt in 
olika alternativ ville vi pröva ett mer intensivt odlat trädslag.

Valet stod mellan hybridasp och poppel, båda har sina för- och 
nackdelar men aspen är mycket begärlig för hjortdjur, viltstäng-
sel krävs och vi kände att vi hade nog med stängselkilometer 
på gården redan.

Med en bandgrävare gjordes en kraftig högläggning hösten 
2012, samtidigt passade vi på att gräva skyddsdiken mellan 
högarna. Tanken var att högarna skulle sätta sig under vintern, 
alven brytas och ogräset minska.

September när bladen står i grönska
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Trädmiljöer i Långasjö
Jag älskar träd, så är det bara! Från barndomens klätt-
rande i äppelträden i familjens trädgård till mitt vuxna 
livs njutande av att sitta i den vandrande skuggan av ett 
gammalt och vackert träd och fika en solig sommardag. 
Jag vill gärna förmedla vad trädfrågor kan handla om och 
ska försöka återge det i detta och kommande nummer av 
Träskoposten.

Träd har präglat livet
Träd har präglat hela mitt vuxna liv på ett eller annat sätt. Som 
17-åring hade jag bestämt att jag skulle plugga vidare i Umeå 
till jägmästare men det blev istället biologistudier i Kalmar och 
Uppsala. Sedan följde en brokig bana yrkesmässigt, där jag först 
arbetade flera år med trädfrågor i betesmarker och slåtterängar 
på Länsstyrelsen i Kalmar och Kronobergs län. Under dessa 
år blev det även inventering av jätteträd i båda länen. Sedan 
några år tillbaka arbetar jag på Skogsstyrelsen i Blekinge med 
skogliga stödformer men framförallt med projektledning av ett 
stort arbetsmarknadsprojekt vars huvudsysselsättning handlar 
om landskapsvård.

Jag kommer ursprungligen från Kalmar/Öland och flyttade 
till Långasjö mer eller mindre av en slump för fem år sedan. 
Jag och min man Tobias letade hus som skulle ligga bra till 
pendlarmässigt. När vi kom till Långasjö med bokskogen, det 
öppna betade landskapet och många vackra ädellövträd blev vi 
fast! Det är en ren fröjd att sitta vid frukostbordet och spana 
ut över betesmarken utanför där både glador och gröngölingar 
häckar och där man kan följa årstidernas växlingar under året. 

Men nu skulle ju artikeln handla om skog och träd...

Långasjös trädmiljöer
Långasjö har många fina trädmiljöer som vi borde lyfta fram 
mer i vår marknadsföring och vara stolta över. För att nämna 
några trädmiljöer som präglar Långasjö med omnejd tänker 
jag på bokskogen vid Grimsgöl, ekarna runt vandrarhemmet, 
”jättestubben” mittemot vandrarhemmet, trädkransen runt 
kyrkan och den relativt nyplanterade lindallén som löper längs 

större delen av Långasjö. Andra härliga trädmiljöer är Lind-
kullen vid infarten till Långasjö med sitt vitsippshav på våren 
och mängden hamlade träd i Trollamåla. Tänk er att alla dessa 
miljöer hade bestått av enbart gran istället... inte någon särskilt 
lockande tanke eller hur?! Gran är också ett bra och mycket 
användbart träd men inte just bostadsnära.

Naturvärden i skogen
I stort sett varje gång jag promenerar vägen bort mot Grims-
göl flyger spillkråkan ut från sitt bohål i en äldre bok, så har 
den gjort varje år sedan vi flyttade hit. Likadant vid förskolan 
där det bor ett spillkråkepar i en av de grövre asparna precis 
vid parkeringen. Gröngölingar finns det också gott om i den 
lövskogsmiljö vi har i närheten. Det roligaste minnet från grön-
gölingarna är när ungarna flygtränade från våra staketstolpar 
på tomten! Av de arter man inte går och tänker på varje dag 
tål att nämnas lavar, mossor och svampar. Många av dessa är 
direkt beroende av olika slags äldre lövträd för sin fortlevnad.

Som biolog, skogsägare och jägare i en salig blandning kan man 
tycka att jag kanske skulle vara lite tudelad i min hållning till 
träd och skog. Men lika mycket som jag tycker om att titta på 
lavar med lupp på en gammal ek gillar jag att stå på rådjurspass 

i en välskött granskog.

Boktips
Nu stundar snart julen och då ser jag fram mot att plocka 
in en nyhuggen, härligt doftande gran att pynta stugan med! 
Vad passar väl bättre att avsluta med än två julklappstips? För 
vuxna boken ”Trädets tid” av Christel Kvant. Boken berättar 
i korta kapitel hur träd på olika sätt påverkar och påverkat 
människan sedan urminnes tider. Till barnen rekommenderas 
Elsa Beskows underbara barnbok ”Resan till landet Längesen”. 
Boken handlar om en kullfallen trädstam som förtrollas till en 
drake och tar med barnen på ett spännande äventyr till landet 
Längesen.

Karin ArnellMossbevuxen sten                                           Foto Sölve Hjalmarsson

Jätteeken vid kyrkan – en av Långasjös vackra trädmiljöer
Foto Jan-Erik Fransson
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Kock och skogsbonde
David Karlsson arbetar heltid som kock dagtid måndag 
till fredag på Allégården i Långasjö men under kvällar och 
helger håller han sig fullt sysselsatt med helt andra sysslor, 
nämligen skogsbruk, renoveringar, jakt och djurskötsel.

Första tiden på gården
År 1999 fick David ta över en gård efter sin farbror, Göte 
Karlsson, efter att farbrodern blivit hastigt sjuk. Gården, Stjärn-
torp, är mycket naturskönt belägen vid Lyckebyån vid gränsen 
till Blekinge, en mil söder om Vissefjärda och det var Davids 
farfars far Teodor Karlsson som köpte den 1901. 

Trots att David är utbildad kock tvekade han inte när farbro-
dern frågade honom, ett par månader innan han blev sjuk, 
om David kunde tänka sig att ta över gården med tillhörande 
skog. Tanken var då att Göte skulle bo kvar på gården men 
att David skulle lära sig och hjälpa till med skogsbruket och 
annat som behövde göras. Göte menade i och för sig att ”det 
är väl inte så mycket att visa”, minns David och ler. Trots att 
David är utbildad kock och under sitt hittills yrkesverksamma 
liv endast arbetat som det kände han inte att han kunde tacka 
nej till detta. Det var framförallt tanken på att kanske i fram-
tiden inte ha tillträde till gården som gjorde att han tackade 
ja. – Vi (dvs. han och systern, som är undertecknad!) har ju 
mer eller mindre vuxit upp här och det skulle kännas mycket 
konstigt om någon annan, utanför familjen, bodde här, menar 
David. – Och det är roligt att föra det vidare, gården har nu 
varit i familjens ägo i över hundra år. 

Innan planerna hann realiseras fick tyvärr Göte en svår stroke 
och efter sjukhusvistelsen var han tvungen att flytta från huset 
till en lägenhet i Vissefjärda där han bodde fram till att han 
gick bort 2002. Stroken innebar tyvärr att Göte inte längre 
kunde tala, förutom några få ord. – Det var så sorgligt för oss 
alla, framförallt för Göte naturligtvis, och mitt i allt detta sa 
jag upp mig från mitt dåvarande arbete i Gislaved och ett par 
månader efter att Göte blev sjuk flyttade jag in på Stjärntorp, 
berättar David. Huset kunde ju inte stå tomt alltför länge, fåren 
och hönsen skulle ha mat, pannan eldas, skogen skötas osv. 

Flyttlasset gick i december 1999. Ett par dagar efter att David 
flyttat in stormade det ganska kraftigt en natt och på morgonen 
när David tittade ut genom fönstret såg han att den flera hundra 
år gamla eken som stod utanför huset fallit. – Den hade visser-
ligen varit på fallrepet de senaste decennierna men det kändes 
som ett omen, säger David. – De första åren kändes det inte 
som att det var mitt hus utan som att det fortfarande var Götes 
och jag kände mig som en inkräktare. Det hade varit lättare, på 
alla sätt, om det hade gått till så som vi planerat från början. 

Under det första året på Stjärntorp hade David några tillfälli-
ga vikariat som kock och 2001 började han arbeta i köket på 
Allégården i Långasjö. 

Isbana på skolgården
Så här mysigt hade både barn och föräldrar när Långasjö för-
äldrastyrelse ordnade en träff  vid den fina isen på skolgården. 
Styrelsen tände grillarna och bjöd på korv för de som önskade. 

Vill än en gång framföra ett stort tack till de föräldrar som 
hjälper till med skötsel av isen. Spolning och skottning mm ni 
är guld värda, som gör att barnen i skolan och förskolan har 
tillgång till en sådan fin is! 

Nu hoppas vi på en kall vinter så vi åter igen kan ordna med 
isbana.

Hanna Stensdotter
Långasjö föräldrastyrelse 2013

Ett varmt tack till ” Kaffetanterna”
 i Våffelstugan, för er generösa gåva till

 Långasjö föräldrastyrelse.

Er gåva möjlig gjorde att alla skolbarn i Långasjö skola, 
fick en bussresa till Kreativum i Karlshamn.  En resa 

som var mycket efterlängtad och omtyckt !
Långasjö föräldrastyrelse 2013
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Att sköta skogen 
David berättar: – Den första tiden kändes det som att jag inte 
riktigt hade koll på läget och det var mycket som var nytt; att 
ta hand om skogen, bo i eget hus, att ha höns och får, snö-
röjning osv. När det gällde skötsel av skog hade jag bara varit 
med Göte och pappa någon gång då och då i skogen och röjt 
etc. Motorsåg hade jag använt några gånger per år innan. Göte 
kunde ju inte prata så jag kunde inte fråga honom om hjälp. 
Jag fick dock mycket hjälp av en granne. Han visste vad som 
behövde göras och hur. – Man visste ju ingenting, fortsätter 
David. Ska det röjas, gallras, huggas, planteras, viltbehandlas..? 
Och när och hur..? Förutom att David fick mycket råd och hjälp 
från den kunnige grannen har han lärt sig av egna erfarenheter, 
läst, talat med andra kunniga inom området osv. – Och skogs-
bruksplanen är ett bra verktyg. Den ger bra riktlinjer för vad 
som behöver göras och när, menar David. Ett skogsföretag 
har gått igenom skogen och upprättat en plan som gäller för 
en tioårsperiod.

Till gården hör också den s.k. Kvarnbacken, en liten ö mellan 
två rännor i Lyckebyån, strax nedanför huset. Där har det fun-
nits vattenkvarnar, en i varje ränna fram till slutet av 1800-talet. 
Kvarnbacken är helt täckt av lövskog så det är en annan typ av 
skog. Det växer snabbt igen och David har haft får som betat 
där för att förhindra det men det fungerade inte eftersom fåren 
rymde över ån över till Blekingesidan ett antal gånger. – Det 
ringde folk titt som tätt och berättade att fårskocken var lös, 
berättar David. Det tog mycket tid att forsla hem dem igen, 
det enda sättet att få dem att gå tillbaka var att locka ledar-
tackan med kraftfoder och sedan gå med dem över årännan 
tillbaka till hagen, berättar David. Han har gett upp fårskötseln 
och numera är det grannens kor som betar i hagarna. – Och 
dessutom är det nu lite bättre stängsel, säger han och skrattar.

Jag frågar David om han inte känner sig rädd då och då ute i 
skogen när han arbetar, han är ju oftast ute ensam. – Rädd vet 
jag inte, men man måste ha respekt för skogen, svarar han. 
Det är starka krafter man sätter i rörelse när man fäller stora 
träd. Och det är ju inte alltid de faller precis där man tänkt sig 
från början. När det gäller träd som blåst omkull med rotvälta 
och ligger i s.k. spänn mot andra träd, då riskerar man att få 

trädet på sig med full kraft när man börjar såga om man inte 
är försiktig. – Det hände en släkting, som ändå var mycket van 
att arbeta i skogen, han flög iväg flera meter av trädets kraft 
men klarade sig som tur var med ett brutet ben. Att hantera 
motorsåg kan i sig vara farligt, fortsätter David. Som egen 
skogsägare finns det inga som helst formella regler eller krav 
när det gäller att använda motorsåg i den egna skogen, än så 
länge i alla fall, men det kommer nog snart, tror David. 

– Jag skulle kunna lägga ner hur mycket tid som helst på sko-
gen men i praktiken blir det olika mycket år från år; vissa år 
avverkar jag mycket, andra lite eller ingenting, berättar David. 
Efter avverkning följer markberedning, plantering, ev. viltbe-
handling och efter några år ska det röjas och efter ytterligare 
några år ska det röjas igen. Stormen Gudrun drabbade inte 
Davids skog så hårt men väl stormen Per. Det blev en hel del 
att rensa upp men som tur var fick inte barkborrarna något 
större fäste. – Men att ena dagen gå genom fin skog för att 
nästa dag se den ligga som ett stort plockepinn, det sved i 
själen, svarar David apropå frågan om hur det kändes. – Nu 
har ju jag inte varit med så länge men tänk de skogsägare som 
gått och pysslat med sin skog hela livet och haft den som sitt 
stora intresse och sedan få den omkullblåst på en natt. Det 
måste ju känts fruktansvärt! 

David är med i ett jaktlag, bestående av bl.a. några andra 
markägare som bor i närheten. Jaktlaget träffas då och då och 
pratar om kommande jakt. Jaktlaget blir som ett litet nätverk 
med de andra markägarna. – Vi är ju alla i samma situation 
och kan utbyta erfarenheter, inte bara om jakt. 

Renovering av huset med eget virke
David har renoverat en hel del i huset, som sannolikt är från 
början av 1800-talet, och då har han med egna maskiner sågat 
och hyvlat virke från den egna skogen till renoveringen. – Till 
exempel är det nya trägolvet i sovrummet tillverkat av silver-
gran som gammalfarfar Teodor planerade på 1920-talet och 
det känns riktigt bra att ha just det träet här inne i huset, det 
ger perspektiv och samtidigt en känsla av samhörighet med de 
äldre generationerna, säger David. Att använda sitt eget virke 
till renoveringen känns överhuvudtaget bra, det ger en annan 
bild av skogen; det är inte bara timmer och massaved och det 
är roligt att göra det själv. Och det känns bra att använda skog 
som växt på gården som tidigare ägare skött om. Och så är det 
verkligen närproducerat! Även när det gäller renoveringen har 
David lärt sig genom att läsa, fråga andra om råd och genom 
egna erfarenheter. 

David verkar faktiskt trivas som fisken i vattnet med allt det 
praktiska arbetet med skog, renovering och annat och verkar 
inte det minsta stressad. Hans syster förstår inte hur han hinner 
med allt. Och målet, det är att lämna efter sig en så fin skog 
som möjligt! 

Åsa Karlsson

 
David vid en av silvergranarna som gammelfarfar Teodor planterade
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Lyckad skördefest igen!
För tredje året i rad ställde Långasjö Sockenråd till med 
skördefest, och vilken fest det blev!

Inne i skolans gymnastiksal trängdes Brittas och Ullas trasmat-
tor och ostkakor med tavel- och fotoutställning av lokala konst-
närer, Elina från Klippverkstan flätade hår, Mimmi Svensson 
och Elisabeth Klasson sålde stickat och virkat, hos Ann och 
Jonna Waldemarsson kunde man fynda hudvårdsprodukter 
och Röda korset erbjöd second hand och årets ”Noveller för 
världens barn”. 

På skolgården doftade det mat, och nog fanns där något för 
varje mage. Thaimat, Ungersk gulasch och langos och korv 
från Musikfabriken och Voxtorps gård lockade många hung-
riga besökare. 

För barnen fanns en hoppborg ordnad av föräldrastyrelsen, 
ansiktsmålning i fritidsgårdens källarlokal och i vanlig ordning 
fanns brandvärnet på plats för att ta många nyfikna barn (och 
föräldrar) på en åktur. Nytt för i år var att man kunde åka hölass, 
något som verkade mycket uppskattat, traktorn med Martin 
Hoffros bakom ratten körde non-stop hela eftermiddagen.

Musikfabriken presenterade sig själva och anordnade en bas-
kettävling med gitarr som första vinst. 

Runt kyrkan var det traditionell marknad med ett stort utbud 
av blommor, honung, bröd, hudvårdsprodukter, barnkläder, 
loppis, julkärvar och såklart närproducerade grönsaker!

För den jaktintresserade fanns eftersöksjägarna på plats, för 
den händige fanns det möjlighet att tillverka en egen fågelholk 
och för den som ville testa allmänbildningen ordnade suppor-
terklubben sedvanlig tipspromenad runt sjön. 

Det mobila musteriet från Vassmolösa hade, precis som 
förra året, fullt sjå att göra must av alla äpplen som lämnats 
in. Sockenrådet sålde över 400 liter! Dessutom såldes lotter i 
Sockenrådets stora lotteri. 

Café Magnifiket i sockenstugan var fullproppat med fikasugna 
besökare och fårvallningen med Malin Lundqvist Gunnarsson 
och hunden Chola lockade många åskådare. Skördefesten av-
slutades med en konsert i kyrkan med Lindås musikkår.

Till all lycka bjöd hösten på sitt allra vackraste väder – en riktigt 
solig mellandag. Bygdens folk hade gått samman för att glädjas 
och visa varandra och besökare hur rikt livet på landet kan vara. 
En riktig toppenfest!

Text Anna Karlsson
Foto Jan-Erik Fransson

Britt-Marie Sunesson och Peter Elmberg

Katarina och Staffan Jonasson med närproducerade grönsaker    

Ingemar Elofsson, Barbro Krona, Sölve Hjalmarsson, Olympia och 
Victor Karlsson     

Hoppborg för barnen    
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Träd
Mitt förhållande till träd är enkelt att svara på för jag 
känner mer och mer, ju äldre jag blir, att jag är ett ”sko-
gens barn”!
Jag kan vistas på andra platser och njuta av vidsträckt ut-
sikt men jag vill inte bo någon annanstans än där skogen 
står nära. Inte så att jag vill ha mitt hus under träden men 
jag vill veta att de finns nära mig. Och då menar jag inte 
enstaka träd utan riktig blekingsk/småländsk skog med 
gran och tall och lite lövträd.

I min barndoms trädgård fanns många träd, men ett stort 
gammalt träd, en lind, var mitt klätterträd. Vid tomtgränsen 
fanns en jättestor hängbjörk som var gammal redan då men 
märkligt nog står den kvar nu (i varje fall sommaren 2005) 
femtiofem år senare. Hur gammal kan en björk bli månntro? 

I tjugoårsåldern bodde jag en tid i Ronneby och då fanns där 
ett vackert torg med vackra träd.

Jag har ingen aning om i fall det hänt något särskilt men såg, 
med viss beklämning, vid mitt senaste besök att torget helt och 
hållet ändrat karaktär. Träden saknades.

Sedan jag gifte mig med en bonde/skogsbrukare har givetvis 
våra egna träd haft betydelse. Det finns ju många lövträd i 
ängarna och runt åkrarna men de finns liksom bara där. Skogs-
marken är viktigare, den är ju en sorts åker som man planterar, 
röjer, gallrar, för att till slut avverka den mogna skogen. Träden 
har ett rent ekonomiskt värde men man är också på något sätt 
fäst vid dem som helhet. Tänker på alla oss skogsägare som 
efter stormen i januari upplevde att det vi kände var sorg över 
det vi förlorat – och då tänker jag inte alls på de ekonomiska 
förlusterna.

Min svärfar tänkte någon gång under 1920-talet hugga en liten 
gran som stod i en åkerkant till julgran men lät den stå kvar. 
Den ”farfarsgranen” lät hans sonson av känslomässiga skäl 
stå kvar när området intill kalhöggs. När Gudrun-stormen 

kom föll den enorma granen och trots att det låg tusentals 
kbm kullblåsta träd på ägorna så var det farfarsgranen som 
vi pratade mest om (ögonen tåras när jag tänker på det här).

I trädgården finns det fruktträd och prydnadsträd. Ett gammalt 
träd är en sötapel som jag har försökt ta stamskott ifrån (det 
enda sättet att få en ny sötapel enl expertisen) men har inte 
lyckats få dem att slå rot. Några rönnar har vi planterat och 
längs med stora landsvägen har vi planterat ca trettio björkar 
som nu är stora träd och bildar en vacker infart till hela sam-
hället. Vi sysslar inte med träden – de sköter sig själva.

Ja det har hänt att jag sätter upp ljusslinga i en enbuske i 
tomtgränsen men det tillåts inga kulörta lampor och visst får 
fåglarna mat på vintern.

Jag har inte något eget träd.  Jag har planterat tusentals gran-
plantor men de känns inte personliga. 

Vid några tillfällen har jag gett bort träd i Afrika till en födel-
sedag eller till minnet av någon som gått bort.

Egentligen har det inte någon betydelse vem som äger trädet. 
Jag står varje höst och tittar på grannens stora kastanjer som 
släpper alla löven under en liten stund på morgonen efter den 
första riktiga frostnatten. Ett vemodigt skådespel – då är det 
höst.  

Jag känner inte till några magiska träd men jag kan berätta om 
ett träd som jag aldrig sett men som min man kommer ihåg och 
som många i bygden också minns tydligt. På grannens mark 
fanns en stor gammal ihålig lind. Under den hade massor av 
snokar sitt vinterbo. Det sas att på påskdagen kom snokarna 
upp ur sin dvala. Min man, och flera andra sockenbor, kommer 
ihåg att i början av 1940-talet kom det mycket folk dit och tit-
tade när i stort sett hela trädet var fullt av snokar som krälade 
omkring. Fascinerande enligt åskådarna.

Om man ska säga något mer om olika sorters träd så är asken 
det tråkigaste trädslaget. Den slår ut sist och tappar löven 
tidigast på hösten. Rönnen är trevlig och vacker både när den 
blommar och när de röda bären sätter färg på tillvaron. Granen 
är lugn och julgranens doft är viktig för julstämningen. Björken 
är väl det mest ”svenska” trädet, det är alltid det vi lövar med. 
Lönnen skuggar bra en het sommardag men oj vad mycket 
löv det blir att räfsa.

Eken blir man lite andäktig av eftersom den blir så gammal. 
När vi gjorde en ekplantering för några år sedan kändes det 
lite märkligt att den dagen ekarna ska komma till användning 
finns ingen nu levande kvar. Det hade ingen betydelse om det 
var vi själva, våra barn eller vårt nyfödda barnbarn.

Långasjö i november 2005 (och det känns fortfarande likadant 
2013)  

Karin Gunnarsson

Texten är svar på en Frågelista från Etnologiska institutionen med 
Folklivsarkivet, Lunds universitet dit undertecknad varit s.k. meddelare 
i många år. Institutionen skickar ut listor med en massa frågor och så 
skriver man svaren fritt med frågorna som underlag.Tidig morgon i granskogen                               Foto Jan-Erik Fransson
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Ulvamon – ett gränsland i 
tid och rum
Ulvamon är ett skogsområde på gränsen mellan Långas-
jö/Älmeboda i Småland och Eringsboda i Blekinge. Här, 
genom den vilda Ulvamon, gick gränsen mellan Danmark 
och Sverige fram till 1658. En verklig gränsbygd, alltså. 
Namnet betyder ”Vargskogen” och området består nu-
mera mest av mörk skog i ett stenigt, magert landskap. 
Genom denna skog färdades man i gamla tider ogärna 
ensam, eftersom den hade rykte om sig att hysa inte 
bara vargar utan även rövare och banditer. Redan ordet 
”ulv” fick folk att rysa. Ulven var en misstrodd best och 
kopplades gärna ihop med ondska. Man vågade knappt 
nämna honom vid namn, utan sa hellre ”gråben” eller 
”den gråe”. Till detta kom att man i Ulvamon kunde för-
irra sig till Fankens Farstu (förstuga) och bli neddragen i 
underjorden av den Onde själv. Inte så trevligt!

Ulvamon är än idag ett spännande utflyktsmål. Markerna 
tillhör byarna Ramsjö och Frostensmåla i Långasjö socken och 
byn Ulvsmåla i Eringsboda. Numera en plats för skogsnäring, 
jakt, bär-och svampplockning, vandringar och vildsvinsbök. 
Om någon varg tassar där i dagsläget får vara osagt. Den ”sis-
ta” vargen sköts där i mitten på 1800-talet, men som alla vet, 
slår den åter sina lovar runt folk och fä även i dessa trakter. 
Utvandrarleden går delvis genom Ulvamon, en sträcka mellan 
Ramsjö och Frostensmåla. Man kan närma sig Ulvamon från 
flera håll, t ex från Ramsjö, där Rickard Johanssons skogsväg 
tar oss rätt in i storskogen, eller från Skärsjöhults kvarn, där 
skogsstigar leder till den stora istidslämning, där Fanken själv 
har sin farstu. Där står ungträden och snåren tätt och det är 
svårt att få överblick. I övrigt består hela den vidsträckta Ulva-
mon idag omväxlande av mörk granskog, rundade berghällar, 
mjukt överdragna med mossa och lav, stenmoras med tallskog, 
en liten göl, kärrmark, enorma klippblock – en fullständig 
vildmark, kan man tycka. Och så är det inte mer än knappt ett 
sekel sedan det vimlade av folk och fä, stugor, jordkulor och 
fähus i denna skogiga utmark. Ja, ända in på 50-talet kunde 
man skrapa ihop ungdomar till ett eget fotbollslag!  

Kurt Johansson i Häljanäs är vår ledsagare in i Ulvamon 
från Ramsjö. Han erbjuder skjuts i sin terränggående Volvo. 
Vi färdas på skogsvägen som är en del av utvandrarleden. 
Plötsligt stannar Kurt och hoppar ur bilen. – ”Här låg Ramsjös 
egen fattigstuga!” förklarar han och ställer sig på den gamla 
spishällen. ”Och intill ligger den raserade jordkällaren.” Fat-
tigstugan var bebodd fram till 1911. Lite längre in i skogen 
hittar vi Hilda Olssons stuggrund. Snöbärsbuskarna klättrar 
på ruinen. – ”Hilda hade en ko och hon gick upp till Ramsjö 
och hämtade hö som hon bar hem i en båja”, berättar Kurt. En 
låg stenmur med ett inbjudande grindhål omger husgrunden. 
Man kan nästan ana Hilda Olsson stå och välkomnande ta 
emot. Vi hoppar in i Kurts Volvo igen och åker ett litet stycke 
till på skogsvägen, innan det blir ett nytt stopp. – ”Detta är 
Gröta-Linas stuga”, säger Kurt. ”Gröta-Lina var min svärfars 
farmor.” Vi hittar Gröta-Linas stekpanna och några emalje-
rade kärl som sett bättre dagar. Husgrunden är ingen vanlig 
torpargrund. Den är högt och väl uppbyggd, troligen har detta 
varit ett jordkuleliknande bygge med hög stenfot komplette-
rad med brädväggar och torvtak.  Den del av storskogen vi 
utforskat tillsammans med Kurt, är rik på spår av odling och 
bosättning, Stenmurar, odlingsrösen, husgrunder och en och 
annan kulturväxt som snöbärsbuskarna talar sitt tydliga språk. 
Men detta är bara förgården till det egentliga Ulvamon, i denna 
del av Ramsjöskogen kunde man faktiskt odla små tegar och 
hjälpligt dra sig fram. Det ”riktiga”, mystiska, sägenomspunna 
Ulvamon ligger längre in i skogen – vid vägs ände.  

Ulvamon hör verkligen inte till den bästa av världar ur 
boendesynpunkt. Ändå var man, p g a den stora befolk-
ningstillväxten 1750-1850, tvungen att ta till även den sämsta 
utmarken, för att den talrika befolkningen skulle bli försörjd. 

Fankens Farstu. Karl-Gunnar och Karin Gunnarsson och Annika 
Hjalmarsson funderar på hur man tar sig in

Kurt Johansson på spishällen till Ramsjös fattigstuga, som var i bruk 
1850-1911
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I bästa fall kunde man anlägga ett litet dagsverkstorp, odla 
sin egen potatis, föda en ko och en gris. I sämsta fall blev det 
bara en jordkula i ett stenhie. I en sådan miljö föddes många 
djärva bisysslor som brännvinsutskänkning och lumphandel 
och danades många färgstarka original, de flesta med mustiga 
smeknamn som Gröta-Lina, Mogökarna, Kvicka Andreasson, 
Rubbamärtan m fl. Här fanns både barnmorska, träskomakare, 
hängrännemakare, kolare, snickare, handelsman, kakförsäl-
jerska och becktillverkare. Ställena i skogen hade namn som 
Kulatorpet, Ulvadal, Hallamassetorpet, Qvarnatorpet och 
Lotorpet. Fattigdom och svält bidrog till en viss laglöshet – 
det gällde ju att överleva! Ulvamon hade inte det bästa rykte. 
Bland stenblock och i grottor i Ulvamons mest otillgängliga del 
trivdes laglösa och här gömdes tjuvgods. Icke desto mindre har 
mycket rejält folk kommit från småställena i Ulvamon. Även 
ett enkelt torp i Ulvamon kunde vara ett älskat hem! Man kan 
dock ana en lätt känsla av förlägenhet att vara kommen från 
Ulvamon – ett område med tvivelaktigt rykte. Så mycket mer får 
man beundra de människor som har kämpat för sitt uppehälle 
där och vars efterkommande har tagit sig ut ur skogen och in 
till ”civilisationen”. 

I Långasjökrönikan från 1975 kan man läsa om torp och 
torpminnen i socknen. Bl a den då 90-åriga Ellen Petersson 
på Damnäs berättar minnen från sin tid i Ulvamon.  – ”På 
ett område som är gott och väl en fjärdingsväg från norr till 
söder och från öster till väster (2,5 x 2,5 km) fanns det som 
mest ett 30-tal boplatser. Det var så många hus i Moen som 
i en köping.” berättar Ellen Petersson (f.1886 i Allgunås) och 
torparmor på Lotorpet i ”Moen” under många år.  Ulvamons 
invånare bodde i allt från timrade stugor till enkla jordkulor. 
En jordkula var utgrävd i marken, hade jordgolv, stenväggar, 
kanske någon brädvägg, tak av störar, näver och torv, med ett 
blygsamt innermått. Golvytan räckte till ett par brädsängar, 
en matatavla och en eldstad. I en sådan liten kula kunde man i 
bästa fall hålla sig varm vintern igenom. Ibland fick även en ko 
eller gris vara med och dela på utrymmet. Värre var det med 
maten, särskilt under de svåra nödåren 1867-69. Människorna 
försökte få ihop till sitt uppehälle på olika sätt, genom dags-
verken, tiggeri eller egen företagsamhet, genom att t ex som 
”beckapojkarna” tjära stubbar och koka beck till försäljning. 
Men nöden var stor och enligt uppgift svalt flera personer ihjäl. 

Reportage från 1930-talet
I ett gulnat nummer av Blekinge Läns Tidning finner man 
artikeln ”Ulvarnas boningar” med underrubriken: ”Förr 
de fattigas hemvist, där människor svulto ihjäl, vargar och 
rövare huserade och Den Onde troddes bo”. Skribenten 
har begett sig till Ulvamon tillsammans med en ciceron vid 
namn Johansson (född omkr. 1860 i Ulvamon, eventuellt i 
backstugan Ulvadal). Denne Johansson har vuxit upp i en 
av de allra enklaste stugorna i skogen, blivit faderlös i unga 
år, tidigt fått slita ont hos bönderna i Ramsjö, men klarat 
livhanken och fått leva ett långt och gott liv. 

Johanssons barndom
– ”Min far dog när jag var fem år”, berättar Johansson. ”Han 
svalt ihjäl. Min mor gjorde dagsverken för att hålla oss barn 
vid liv. Hon fick kvällsmat på de ställen där hon var, men 
den tog hon med sig hem, ty den skulle vi barn ha att leva 
på nästa dag. Vi fick bättra på kosten med att plocka bär. 

Sen kom jag förstås ut, jag kom till en Ramsjö-bonde och 
hade 28 kr om året i lön, plus en massa stryk. Jag fick arbeta 
i mossar, bryta sten både vinter och sommar. Lätt var det 
inte, men det måste gå, ty annars hade det gått samma väg 
med mig som med många, många andra i Ulvamon. Jag 
hade svultit ihjäl.”

Beckapojkarna
Johansson berättar också: – ”Beckapojkarna svalt ihjäl. De 
var tre bröder som bodde tillsammans med sin syster i en 
kula. De hade inte lärt sig något och kunde inte läsa, och 
därför aktades de för mindre än andra människor. Och jag 
minns särskilt att en av beckapojkarna just inte kunde sina 
stycken (katekesen). Det var en ny präst här och han kall-
lade bygdens folk samman till husförhör. Han prövade på 
katekesen, och när han varit inne på sjätte budet, frågade 
han beckapojken: – Vad är det? (d v s Luthers förklaring till 
sjätte budet) – Å, sa beckapojken förläget och tummade på 
sin slitna mössa, å, det är bara min gamla skinnkalott! Dessa 
tre beckapojkar hittades en dag ihjälsvultna i sin kula.” 

Schaka-Hansson
– ”Efter beckapojkarna flyttade Schaka-Hansson in i jordku-
lan. Han slöjdade, han. En ko hade han också och en lagård, 
men lagården blåste kull och då blev det att flytta in kon i 
kulan. Det fanns inte mycket plats sen, men det varade inte 
så länge, ty när de svåra åren kom, var det andra som ville 
ha kon. Hon gick för 18 kr.”

Stubinasvennen
Ciceronen Johansson har stannat till på en bestämd plats i 
skogen. – ”Här”, säger han och pekar. ”Här var det de sköt 
Stubinasvennen. Han hade mördat, vem minns jag inte, men 
mördat hade han och var en skräck för hela trakten! Han blev 
förklarad fågelfri och gömde sig här i Ulvamon. Men folket 
var på jakt och en husar, som bodde här, Karlman hette han, 
fick syn på honom. Karlman hade en ryttarpistol och stor 
och grov var den, och med den sköt han Stubinasvennen. 
Han träffade honom i nacken. – Jag tror ni skjuter mig, skrek 
Stubinasvennen och så sprang han femti meter till, men 
sen stöp han. Och det var ungefär här. Ja, det blev förstås 
plikt för Karlman. Han skulle inte ha skjutit ihjäl honom, 

Fredrik Karlsson, uppvuxen på Lunnedal i Ulvamon, hittar i skogen 
som i sin egen ficka. Här i samspråk med Karl-Gunnar Gunnarsson
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se. Men till den plikten la hela bygden ihop, från länsman till 
den fattigaste torpare.”

Rubben
– ”Jag minns också en tjuv som hette Rubben och hans dotter 
Rubbamärta. Rubben hade varit med två andra och rånat och 
mördat två herrskapsfröknar i Skärsjöhult, men han bekände 
aldrig sitt brott. Då blev han slagen av Guds dom, ingen männ-
iska umgicks med honom, han fick aldrig nattvarden och när 
han dog begrovs han inte på den vanliga kyrkogården utan på 
en ö långt ute. Rubbamärta, hans dotter, gick alltid omkring 
i en stor svart kjol och tiggde, en bastant kvinna var hon och 
hederlig.”  

Boka-Nilsson 
Boka-Nilsson hade sitt sätt att överleva. Han hade kommit över 
några böcker som han gick omkring och sålde. Efterfrågan var 
dock inte stor, av förklarliga skäl. Fick han inte sälja, så skänkte 
han en bok och tog sig därmed rätten att stanna på stället i 

flera dar och äta sig mätt. – ”En otacksam och oförskämd 
människa var han”, säger Johansson. Det är tydligt att han 
betraktades med skepsis. 

Kvicka Andreasson
Kvicka Andreasson hade brännvin att sälja och ofta var det en 
förfärlig kommers. Men en gång kom Karlingska Pettern till 
honom och ville ha brännvin. Men se, det fick han inte, och 
då började Karlingska Pettern riva ner taket på jordkulan. Då 
vart Kvicka Andreasson arg och tog en yxa och gick lös på 
Pettern, så att han höll på att hugga av armarna hans. – ”Och 
hade det inte varit för de stränga lagarna (brännvinslagarna),” sa 
Karlingska Pettern, ”så hade jag anmält honom för länsman.” 

Fankens Farstu
Fankens Förstu/Farstu/”Fasta” är en grotta, belägen under 
ett enormt stenblock. Det grandiosa stenblocket av grov-
kornig blekingegranit har skarpa raka kanter och är minst tre 
manslängder högt. Nedgången till grottan är idag i minsta laget, 
mest p g a en grävlings flitiga utstädande av grottans innandö-
me. Så sent som på 50-talet kunde man emellertid krypa in i 
grottan, dock utan att stöta på den Onde. Att den varit ett tillhåll 
och en tjuvgömma för Bläsemåla tjuv, som även han ska ha 
blivit skjuten i närheten, precis som Stubinasvennen, hör också 
till historierna, liksom att den varit en tillflykt för Nils Dacke. 
Dessutom anses platsen vara full av ormar. Det sägs också att 
flera vargpar hade sina revir just vid Fankens Farstu. Johansson 
från Ulvadal kände till en vallpojke som blev tagen av vargarna 
här. I sanning en sägenomspunnen plats. I själva verket torde 
Fankens Farstu med alla omkringliggande klippblock och 
stenformationer vara en fantasieggande istidslämning och om 
inte annat så är den intressant av den anledningen. 

Ja, Ulvamon är ett intressant studieobjekt. Denna artikel har 
bara skummat på ytan. Jag tar gärna emot ytterligare infor-
mation. Det kan vara historier och skrönor, uppgifter om 
husgrunder och torpställen, människor och släktförhållanden. 
Eller varför inte spännande naturområden, kanske med rödlis-
tade arter? Kontakta Annika Hjalmarsson om du har något att 
berätta eller korrigera, så ska jag dokumentera det. Mejladress 
annika@traskoposten.se. Tel 0471-50594.

Ordförklaringar:
”båja” är ett bär-redskap tillverkat av rep och böjda grenar.

”matatavla” är ett litet kvadratiskt bord med låga ben

 

Källor: 
”Ulvarnas boning” Blekinge Läns Tidning, 1930-talet

”Beckapojkarna” Långasjökrönikan 1943

”De bodde i jordkulor, nödår gick de på roten” Långasjök-
rönikan 1963

”Torp och torpminnen” Långasjökrönikan 1975

  Folk från trakten 2013

Text Annika Hjalmarsson
   Foto Sölve Hjalmarsson

Resterna av Gröta-Linas stuga. Några husgeråd berättar om tider som 
flytt

Gustav Erik Holmström i Ulvsmåla kan berätta om de gamla 
ställena i Ulvamon
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Skogens väsen

Skogen – både fridfull och skrämmande

Jag är uppvuxen i ett hus som låg vid kanten av skogen. 
Skogen bestod framförallt av granskog och tall. Från mitt 
flickrumsfönster såg jag, på andra sidan gräsmattan, rätt 
in i skogen. Vissa dagar, framförallt när det var mulet, 
upplevde jag barrskogen som mörk, tråkig och lite otäck. 
Man visste inte vad som kunde lura bakom stenar eller 
tjocka trädstammar. Samtidigt har jag minnen av att vi 
lekte i grön mossa med de svepande, hängande grangre-
nar över oss som gröna tält. 

Min känsla av att skogen kunde vara otäck kom kanske från 
min farmor som när jag var liten sa att man skulle akta sig för 
skogen. Detta i all välmening för att jag inte i ett obevakat 
ögonblick skulle springa iväg, gå in i skogen och gå vilse. Far-
mor berättade historier om människor, framförallt barn, som 
gått vilse i skogen och i dygn gått i cirklar runt, runt utan att 
hitta ut. Och om vargar, historier som hon hade fått höra när 
hon var barn, som jagade människor. Mitt nutida, upplysta jag 
vet förstås att det knappt förekommit att varg dödat någon 
människa i Sverige, för att inte tala om att varg i Småland är 
ytterst sällsynt. Men som alltid är vetskapen och känslan två 
olika ting och jag kan fortfarande inte gå i skogen utan att 
oroligt snegla mig över axeln då och då.

Lena Katarina Swanberg fångar exakt min känsla angående 
skogen i sin bok Torpdrömmar; ”i skogen ryms även dunklet, 
faran, ensamheten samt en barrdoftande frid”. Hon skriver att 
skogen kan vara en vilsam plats när ljuset utanför är för trött-
samt, hon beskriver det gröna gräset och den sakrala känslan av 
att gå under höga, gamla, tätt växande träd. Men att bo i skogen 
är en helt annan sak än att bo vid skogen, menar hon. I kanten 
av skogen finns ljuset och en solig uteplats att återvända till och 
”att ha vildskogen i närheten förstärker upplevelsen av ljus”. 

Hon skriver vidare: – Den svenska skogen har aldrig varit snäll. 
I storskogen bodde de som var allra fattigast, de som inte kunde 
välja själva, plus de som jagats ut ur gemenskapen i byn. Det 
är därför som uppmaningen till någon att 'dra åt skogen' är 
en order att försvinna. Och när något 'gått åt skogen' har det 
misslyckats rejält. John Bauers bilder från förra sekelskiftet 
sitter som berget, mörker, trolltyg, vargar och djupa tjärnar att 
gå ner sig i. Ytterligare hundra år tidigare diktade Erik Gustaf  
Geijer om den lille kolargossen som ensam vandrar genom 
den mörka, mörka skogen med mat till sin pappa. Detta är det 
landskap vi är sprungna ur, detta är den svenska skogen. Den 
är mycket långt från nutidens upplysta, uppmätta skidspår. (fritt 
citerat från Torpdrömmar)

Folktrons roll
Inte undra på att man till för inte så länge sedan trodde att det 
fanns väsen som bodde i skogen! I folktron var naturen besjälad 
och laddad med krafter och här fanns väsen som fungerade 
som magiska förmedlare mellan människornas värld och det 

okända och ofattbara. Folktrons väsen kunde vara skrämmande 
men de kunde också vara ge en känsla av trygghet, av nära 
samhörighet med naturen och dess dunkla krafter och med 
gångna tiders kultur. 

På gårdarna, innan elektricitetens och TV:ns intåg, samlades 
man och berättade historier och sägner för varandra om kväl-
larna. Med berättelserna i färskt minne behövdes sedan inte 
mycket förrän man trodde att ett spöke eller naturväsen varit 
framme. I mörkret utomhus kunde det räcka med ett svårtol-
kat ljud eller skuggan av en vajande gren. Sägnerna hade inte 
bara en underhållande roll utan även en uppfostrande. Barn 
som fick höra om Näcken aktade sig för vatten och kusliga 
spökhistorier gjorde att barnen helst ville stanna hemma på 
gården på kvällarna. Och historier om barn som gått vilse i 
skogen fick dem förstås att inte ge sig in i skogen på egen hand! 

Skogens väsen i folktron

Skogsrået
Skogsrået härskade över skogen och dess djur och hon kunde ta 
skepnaden av ett träd, en sten eller ett djur. Ofta visade hon sig 
dock som en vacker, förförisk kvinna, men det var i så fall alltid 
något avvikande med hennes utseende. Huden kunde skimra i 
grönt, ryggen kunde vara täckt av bark eller vara ihålig som en 
murken trädstam eller så hade hon djursvans. Den jägare som 
höll sig väl med henne brukade få ordentlig belöning. Men om 
hon var på dåligt humör ordnade hon så att jägaren missade, 
hur bra skytt han än var. Och om en persons närvaro i skogen 
inte passade henne kunde hon även förvrida synen på dem så 
att de gick vilse och aldrig hittade hem.

De som råkade ut för skogsrået var framförallt män som vis-

Tomten på Klasatorpet                                     Foto Jan-Erik Fransson
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tades långa perioder i skogen: kolare, tjärbrännare och jägare. 
Eftersom de under långa perioder inte hade någon kontakt 
med det motsatta könet var det inte konstigt att de fantiserade 
om fysisk kärlek. Skogsrået försökte ofta förföra de män hon 
träffade på och antog då sin vackraste skepnad. Men många 
fick erfara att det var svårt att ta sig ur förhållandet med skogs-
frun. Hon tillgrep då allehanda knep och hämndaktioner, som 
till exempel att skicka sjukdomar, galenskap, ekonomisk ruin 
osv. Om mannen däremot stannade hos skogsrået kunde han 
sannolikt leva i välmåga och nå framgång i det han företog 
sig. Exemplen är många i arkiven om män som sa sig blivit 
förförda av skogsrået och intressant är att man t.o.m. i dom-
stolarna antog att skogsrået fanns i verkligheten! Under slutet 
av 1600-talet och början av 1700-talet hände det i en del fall 
att unga män blev straffade för ”olovlig beblandelse” med 

skogsrået och t.o.m. dödsstraff  förekom.

Näcken
Näcken var ett mystiskt och farligt väsen som vistades i åar, 
forsar, bäckar och sjöar. Han försökte dränka oaktsamma bada-
re eller locka ner människor till sitt undervattensrike och hålla 
dem fångna där. Blommande näckrosor var ett tecken på att 
Näcken fanns i närheten och då var det bäst att sticka en kniv 
i strandkanten innan man gick i för att bada eller att sticka in 
en nål i ett näckrosblad. På så vis band man Näcken så att han 
inte kunde göra skada. Allra farligast var det när näckrosorna 
blommade sas det i Småland. Om någon fick kramp eller 
sendrag hette det att Näcken försökte få ner dem till sitt rike. 

Näcken kunde visa sig i en mängd olika skepnader, dock aldrig 
som kvinna. Ibland tog han sig gestalten av en häst (bäckahäst) 
och då fanns möjligheten att han kunde fångas in och användas 

i gårdarnas arbete. Man måste då tänka på att fästa till exempel 
en nål i manen på hästen eftersom stålet i nålen gjorde Näcken 
maktlös. Även i sin skepnad som häst ville Näcken dränka folk 
och det gällde att vara vaksam. Oftast uppträdde dock Näcken 
som människa, ibland naken, men sannolikt iklädd grå vadmals-
rock och röd mössa, med vitt alternativt grönt hår och skägg. 

Särskilt söderut i landet var Näcken även ett utpräglat erotiskt 
väsen. Unga flickor var särskilt utsatta och när han visade sig 
för dem brukade han vara en stilig och artig kavaljer, som 
bockade och bugade. 

Näcken är också känd som en spelman, favoritinstrumentet var 
fiol men han spelade även flöjt och harpa. Det sas att spelet 
var så vackert att det var svårt att inte dras ner i djupet när 
man hörde honom. Ofta var det vid en bro eller i närheten 
av stranden som man hörde locktonerna. Då gjorde man bäst 
i att sticka fingrarna i öronen eller kasta fällkniven i vattnet.

Älvor
Älvorna kunde anta en mängd olika former beroende på hu-
mör, årstid, miljö och vem som betraktade dem. Ibland kunde 
de ses som en vit dimma över en äng, ibland som små grodor 
eller som surrande insekter i sommarnatten och ibland var de 
helt osynliga. De bodde i kollektiv i jordhögar, på ängar eller 
myrar. Älvorna kunde ses dansa i skymningen eller gryningen 
och särskilt ensamma män löpte stor risk att lockas med i 
älvornas danser. En sådan älvdans medförde alltid olycka och 
elände, den drabbade kunde upptäcka att all känsla för tid och 
rum tappats och att flera år, t.o.m. årtionden, kunde ha förflutit 
när dansen väl upphörde. Älvornas sång och musik hade också 
en benägenhet att sätta sig i öronen på folk och i värsta fall 
driva dem till vansinne. 

I senare tiders folktro var älvorna framförallt sjukdomsalstrare, 
men de kunde eventuellt blidkas med offer av olika slag. Den 
allra vanligaste följden av att man hade ofredat älvorna tycks ha 
varit ett starkt kliande hudutslag som aldrig ville läka. Sjukdo-
men kallades för ”älvablåst” eller ”älvabläster” eftersom man 
trodde att älvorna hade blåst på den kroppsdel som fick utslag. 
För att bota det gällde det att blåsa tillbaka med ännu starkare 
verkan. Till exempel kunde man få hjälp av bälgen i en smedja. 

Troll
Ofta såg trollen ut som vanliga människor, ibland dock med en 
svans som stack ut från ett byxben eller under kjolen. Ibland 
berättas det att trollen t.o.m. var ovanligt vackra. De kunde 
också ändra skepnad snabbt – till djur, träd eller människor. 
De kunde även bli helt osynliga med hjälp av magiska hattar, 
mössor eller kappor. 

De verkar inte ha varit så elaka som man hade kunnat tro; 
liksom många andra av folktrons väsen uppträdde de i stort 
så som de blev bemötta, och det sas att det var människornas 
eget fel om trollen blev elaka. Däremot kunde de vara tjuvak-
tiga. De stal både mat och dryck och de plockade till sig alla 
dyrbarheter de kom över. 

Som bostad använde de sig framförallt av något berg, stor sten 
eller jordhög. Man såg sällan deras hem men man kunde höra 
dem ropa till varandra. De bodde tillsammans i stora familjer 
och hade i stort sett samma typ av liv som människorna med 
samma sorts arbeten, intressen och bekymmer. De firade 
även bröllop och begravning. De höll sig också med husdjur, 

Vätte i Ulvamon                                               Foto Sölve Hjalmarson
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Vad stormen Simone ställ-
de till med!
 

Gösta Karlsson, på Skogssty-
relsen i Nybro, har gjort en 
snabb beräkning på de träd 
som stormen Simone tog.

 

– I södra Kalmar län har det 
fallit ungefär 1 m3 (kubikme-
ter) skog per hektar. Det ger 
20 000 - 25 000 träd i Långasjö 
socken, grovt räknat berättar 
Gösta.

Berit Elofsson

framförallt kor och getter. Många säger sig ha sett eller hört 
deras boskap. 

Den farligaste tiden i en människas liv var enligt den gamla 
folktron de allra första dagarna, mellan födelsen och dopet. 
Innan ett barn var kristnat var det inte skyddat av Guds kraft 
och övernaturliga väsen kunde lätt göra det illa eller röva 
bort det. För att förhindra det kunde man låta elden i spisen 
brinna i det rum där den nyfödda låg och dessutom lägga ett 
föremål av stål eller en psalmbok i barnets säng. Men trots 
alla försiktighetsåtgärder kunde trollen ibland smyga sig in 
att byta ut barnet mot sin egen trollunge. När barnet blev lite 
äldre förstod man att något var på tok eftersom det var mycket 
glupskt samtidigt som kroppen inte växte och huvudet bara 
svällde och svällde. Kort sagt, barnet tedde sig märkligt på alla 
sätt. Som tur var fanns allehanda knep för att få tillbaka sitt 
eget barn från trollen. Föreställningen om bortbytta barn hade 
förstås samband med spekulationer kring orsaken till att vissa 
barn inte utvecklades som de skulle. 

Både barn och vuxna löpte risk att bli bergtagna. Folk kunde 
försvinna spårlöst när de var ute i skog och mark och nyför-
lösta mödrar löpte extra stor risk. Man vidtog alltid en hel del 
skyddsåtgärder innan man passerade ett trollberg. Vid vissa av 
dem lade man en slant eller betalade någon slags tull innan man 
vågade gå vidare. Hur länge den bergtagne fick sitta i trollens 
förvar varierade, från några minuter upp till år och hade man 
riktig otur kom man aldrig tillbaka till människornas värld igen. 

Vättar
Vättarna förekom ofta i sägnerna och var särskilt vanliga i södra 
Sverige. De kunde bo under köksgolvet, i ladugården, i träd 
eller i skogen. De var små, med grå klädsel och långa skägg 
och såg ut som små tomtar. Men medan tomten brukade leva 
ensam på gården levde vättarna alltid många tillsammans. De 
var väldigt känsliga för vatten och om man skulle hälla ut vatten 
var det bäst att ropa för att förvarna de små underjordiska liven. 
Om man visade hänsyn och var vänlig mot vättarna så gjorde 
de aldrig något ont. De ingrep bara när de blev skadade eller 
irriterade över något.

De vättar som bodde i skogen vistades gärna kring gamla källor. 
Skulle man hämta vatten i en sådan källa var man tvungen att 
vara mycket försiktig så att man inte irriterade vättarna. För 
att undvika det skulle man spotta i vattnet och ropa – Tvi för 
vätta och tvi för allt ont! 

När vättarna var uppe vid markytan om kvällarna så lyste 
de med ett slags ljus, vätteljus, som man faktiskt kunde hitta 
efteråt när vättarna vänt tillbaka till sin underjordiska bostad. 
I själva verket handlade det dock om förkalkade fossiler, som 
liknar hemstöpta ljus. De betraktades med aktning eftersom 
de ansågs ha magisk kraft. 

Åsa Karlsson

Källor:
Johan Egerkrans, Nordiska väsen, 2013
Johannes Ekman, Skogen i vårt inre – Utmark och frihetsdröm, 2010
Ebbe Schön, Folktro från förr, 2001
Lena Katarina Swanberg, Torpdrömmar, 2002

En stor fura föll över en av de vällagda stenmurarna på Hamburg
Foto Berit Elofsson

Det finns trots allt en viss skönhet 
i en söndervriden granstam!
Foto Berit Elofsson

Bron till ön i Långasjön som blåste ner i vattnet 
Foto Jan-Erik Fransson
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Kulturminnen i skog och 
mark 
Lars Gustafsson tar oss med till Bågsjö-
skogen
Jag går över fars hygge, som vi barn kallade det, därför 
att han alltid var där, ett hygge som kom till de första 
åren på 1970-talet. På den tiden skulle inget vara kvar, 
varken fröträd eller hobbar av löv. Vid låglänt mark tar 
ofta plantorna stryk av kallras. Det markbereddes två 
gånger och planterades ännu fler. Men nu ser det bra ut 
med blandning av gran och björk. 

När jag planterade senaste gången, fick jag se att det glimmade 
till i fåran, och där låg ett handblåst snapsglas! Efter så mycket 
aktiviteter hade det ändå klarat sig! Jag fann då strax intill rester 
av en eldstad till en kolarkoja, som klarat sig förvånansvärt bra. 
Själva kolarringen fann jag också där. Snapsen hade väl ingått 
i lördagsnöjet någon gång under 1800-talet.

Det var ett slitsamt arbete att vara kolare. Först skulle bränslet 
huggas på plats. Man använde i första hand klenare träd som 
kapades i längder på 2-4 m och restes upp mot varandra i en 
lutande cirkel, i ett s k res. Denna runda täta formation kunde 
vara 5-8 m i diameter, beroende av tillgång på ved i närheten. 
Därefter grävdes jord och torv upp runt milan och packades 
väl mot slanorna. Här gällde det att kolningsprocessen fortgick 
med liten syretillförsel. Men det hände säkert att milan gick i 
lågor och åtskilliga veckors arbete gick i stöpet. Så det gällde 
att vara på sin vakt. Kolarkojans öppning var oftast vänd mot 
milan, så man kunde hålla uppsikt. Två enkla sängar av slanor 
och granris fick göra vilan någorlunda komfortabel. Även om 
man vaktade i skift, var det säkert lätt att John Blund kom på 
besök till båda samtidigt efter slitsamma dagar. 

Själva kojan var rest av slanor som då bildade en trekant. In-
nerst bakom ”huvudkudden” fanns ”spisen” - eldstaden med 
rejäla stenar i fyrkant. Upp mot Fagrasjövägen finns rester av 
en kolarkoja, där ”spisen” är helt intakt. Där finns också två 
stora kolarringar intill varandra, då tillgången på råvara var 
god i närheten.

Det färdiga kolet lastades i kolryssar, stora korgar av flätad 
bark och en del transporterades till Karlshamn för vidare ex-
port till järnbruken i Tyskland. Annat användes på järnbruk i 
trakten. För glasbruken i våra trakter användes det mest ved, 
har jag hört. Ja, ”vedåldern” med vedhuggning, kolning och 

Kolare på Åshults gård i Kronobergs län 1926          Foto ur Byakistan

Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel

   
Vi önskar Er varmt välkomna

Hasse med personal
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Skogsbrukets förändring 
under en bondetid
Ett av mina första minnen var när min far och jag skulle 
börja arbetet i skogen efter höstplöjningen. Utrustningen 
var då såg, yxa och tumstock. Vi började med att göra 
ett ”mål” som var en käpp 6,5 fot = 2 meter lång.  Den 
längden var måttet på massaveden och två mått blev 13 
fot långa stockar. Allt mättes i fot och tum.

Vi skulle fälla en ”gassagran” som stod vid insläppet till skogen. 
En ”gassagran” var en stor gran som stått ensam och vuxit med 
grenar ned till marken (kallades också kvackgran för sin dåliga 
kvalité). Efter en timmes arbete med en såg som gick snett föll 
det stora trädet men grenarna var så grova att stammen inte 
nådde marken. Över huvudet fick man med yxa börja kvista ner 
stammen till marken för att kapa den till stock och massaved. 
Hela förmiddagen gick åt till ett enda träd.

Skogsbruket bestod nästan bara av självverksamma bönder. 
Man plockhögg varje år i hela skogen och tog då bort vissna, 
ruttna, kullblåsta och skadade träd och det blev stock, massa-
ved och brännved. Allt kördes ut med häst. En normal vinter 
högg vi ca 1000 kubikfot timmer plus massaved och brännved.  
Priserna var annorlunda. 1952 fick vi 3,25 kronor per kubikfot 
att jämföra med timlönen på sågen som var 3 kr per timme. 
Omräknat i dagens priser blir det ca 13 kr per kubikfot – vem 
arbetar för 13 kr per timme i dag? M a o mycket bra skogspriser 
på 50-talet. Varför kalhögg man inte hela skogen då?

Nästan inga kalhyggen gjordes för då gick ryktet att man hade 
dålig ekonomi och att pengarna var slut.  

Så kom motorsågen in i skogsbruket men den var en stor 
investering då så grannen och jag köpte en såg ”Partner” 
gemensamt. Vi hade den varannan vecka och nu ändrades 
också övrig utrustning. Nu skulle man ha med såg, olja, ben-
sin, brytjärn, yxa, kil, fil och reservdelar. Själv skulle man ha 
hjälm, hörselskydd, skyddsstövlar och skyddsbyxor. En stor 
förändring men kapaciteten ändrade sig också.

En tid på 60-70-talen var rotposter ett vanligt försäljningssätt. 
En skogvaktare mätte skogen stående på rot och man fick en 
stämplingslängd som visade beräknad mängd virke som var 

stämplad.  Rotposten bjöd man sedan ut till försäljning till 
sågverksägarna som var många då. Räknat från vårt hus fanns 
det fem sågverk på mindre än en kilometers avstånd.

En period då skogsägaren även var bonde, odlade jord och 
hade djur var jordbrukstraktorn en vanlig syn i skogen. Många 
rotposter höggs med motorsåg och kördes ut med jordbruk-
straktorn.

I dag är de självverksamma skogsägarna försvunna med undan-
tag för plantering och röjning. Nu ser man de stora skördarna 
och skotarna med sin otroliga kapacitet i skogarna.

Jag gick tidigt kurs i Bygdegården och fick lära mig hur man 
sätter på ett skaft på en yxa och hur man filade en hyveltandad 
såg vilket är skrattretande i dag.

Under min tid som skogsbrukare har råden varit många och 
skiftande. Man skulle plantera tall med 1,10 meters förband 
för att de inte skulle bli kvistiga och några år efter skulle man 
plantera gran på 3 meters förband för att inte behöva gallra. 

En skogsägare i kommunen högg ner hela sin skog men plan-
terade inte. Han fick åläggande från Skogsvårdstyrelsen men 
planterade inte. Det blev vitesföreläggande men processen tog 
så lång tid att hela hygget blev fullt av björk och senare fick 
han mycket beröm av skogsfolk som en framsynt man med 
en fin björkskog. 

Sår man havre på våren så skördar man på hösten och får 
veta resultatet. Planterar man skog och skördar efter 70 år så 
är både rådgivare och plantör borta så mitt råd är: – Gör som 
du själv tycker! 

K-G Gunnarsson

tjärbränning under 1800-talet och in på början av 1900-talet, 
hade naturligtvis stor betydelse och åtgången var stor, p g a 
efterfrågan under industrialismens utbredning. 

Du läsare, som är ute och går i skog och mark, kan lätt känna 
igen platserna. Det grävda runda diket brukar vara det första 
man ser. Vid ett enkelt jordprov finner du alltid rester av kol. 
Om du sen går en runda, så kan du märka huggna stenar från 
spisen. I det skeendet ska du sätta dig ner och blunda och tän-
ka på hur kolarna låg här i kojan, tog sin snaps och drog sina 
historier, medan det knäppte från spisen, och i lågornas sken 
kanske de såg en skymt av skogsrået stryka förbi. 

Lars Gustafsson

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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Älgen – skogens konung

Att jaga eller inte jaga?
Den frågan ställde jag mig i unga år.
I yngre tonåren lånade min äldre broder, Ingvar, mig sitt 
salongsgevär och tidiga söndagsmorgnar var jag ute och 
jagade ekorrar. Det var ganska spännande och skinnen 
kunde man sälja för en liten penning.  Detta upphörde 
när jag konfirmerats och fick gå ut på dans på lördags-
kvällen och föredrog sovmorgon på söndagen. När jag 
blev lite äldre tyckte Ingvar att jag skulle lära mig skjuta 
med hagelbössa. Det var mera kraft i dessa patroner och 
jag fick en bra stöt i axeln första gången.

Annandag jul följde jag med Ingvar för att skjuta en julhare. 
Jag skulle stå på pass och vänta in haren, som aldrig kom. Jag 
stod där på mitt pass och frös och frös i flera timmar så näsan 
blev blå och då bestämde jag att jaga det var nog inget för 
mig. I dag tror jag att jag njuter mera av att bara vara i skogen 
och se djuren, speciellt vid skidåkning, när man ser alla spår 
efter olika djur. 

Däremot fick man skottpengar för kråkfåglar, så jag använde 
mina kunskaper om hagelbössan till att skjuta skator, kajor 
och kråkor som det fanns gott om. Det gällde att smyga sig 
tillräckligt nära där de satt i träden, ofta i stora klungor. Man 
måste träffa första skottet, för sedan flög de vidare till andra 
platser.  När man skjutit några så skar man av benen och 
knöt samman dem parvis och cyklade ut till Erik Karlsson på 
Västregården i Långasjö (Bengt Erikssons farfar) och fick 50 
öre/par kontant.

När jag flyttat från barndomsbyn Skallebo vid 17 års ålder blev 
det inget mer skjutande för min del.

Genom åren har jag hört många tala lyriskt om hur fantastiskt 
det är att jaga älg och så har man sett filmen Jägarna, så i år 
2013 tänkte jag att det kunde vara kul att delta i en älgjakt, utan 
bössa, för att se hur det går till i Sibbahult-Skallebo jaktlag. Jag 
lyssnade med Bengt Eriksson, som hyr jakten i Skallebo och 
Mundekulla och fick klartecken att delta.

Förberedelse inför älgjakten
Inom Långasjö socken finns det 5 större jaktlag som tilldelats 
23 vuxna älgar tillsamman, sedan finns det 8 små lag som 
tillsammans tilldelats 4 vuxna. För att krångla till det så har 
Länsstyrelsen bestämt att man endast får skjuta 20 djur av de 
tilldelade 27. Av de 20 får max 8 vara tjurar och 12 hondjur, 
därutöver får man skjuta max 20 kalvar. Ko med enkelkalv är 
fredad, endast en dubbelkalv får skjutas. Tjurar med 4-6 tag-
gar är fredade och det skall vara minst 4 taggar på skjutsidan.                                         
Låter det krångligt? Ja, verkligen, hur skall man hinna räkna 
taggar innan man trycker av i en stressad situation? Bra att jag 
bara är deltagare utan bössa, eller älgstudsare, som det heter.

Största jaktlaget är Långasjö-Älmeboda, med 3862 ha, som 
tilldelats 11 vuxna. Sibbahult-Skallebo, med 1282 ha, har 
tilldelats 3 vuxna. I södra Sverige börjar älgjakten den andra 
måndagen i oktober. I vårt lag har man beslutat att man jagar 
tillsammans i de 3 första dagarna. 

Söndagen den 13/10 samlades ett gäng jägare (samt jag, Berndt 
i Skallebo numera även Mundekulla) och diskuterade förvän-
tansfullt inför jakten på måndagen. De gick igenom reglerna 
enligt ovan och några hade varit ute och kollat älgspår, någon 
trodde att det finns 10-12 djur inom området. Det lät hoppfullt. 
Då kanske det fälls något djur i morgon? Tidigare har man 
byggt jakttorn på strategiska platser och nu diskuterades vem 
som skulle sitta i respektive torn. Man kom fram till att det 
blir 16 jägare (alla män) och en hundförare i jakten. Platserna 
fördelades snabbt och alla verkade veta vart man skulle. Jag 
blev också tilldelat ett torn i Skallebo mosse. Det bestämdes att 
alla skulle vara i sina torn när det ljusnar, senast klockan 7.00.

Alla jägarna hade ungefär likadana ”jaktuniformer”, de såg 
varma och sköna ut (tur att de inte fanns i min ungdom, för 
då kanske jag också gillat att jaga) Mössorna var lite olika från 
skärmmössor med ett rött band till stickade röda kalotter. 
Nästan alla hade stora ryggsäckar med inbyggd fältstol. Vid 
älgjakten brukar utflyttade jägare komma hem och de mest 
långväga var nog Per, Veines pojk i Studsmåla som arbetar 
i Stockholm samt två danskar som har fastigheter i Skallebo 
och Gubbemåla.

På vakt i tornen
Där satt vi i jakttornen och väntade på att få syn på någon 
älg. De övriga med älgstudsare (kostar minst 15 000: -)och jag 
med kamera (300: -). Vi var placerade för att täcka upp södra 
delen av området. Hundföraren Jakob, Björn Karlssons pojk 
i Sibbahult, gick med hunden i norra änden för att driva mot 
söder.  När hunden, som är dresserad för älg och vildsvin fått 
upp ett spår, släpptes den i förhoppningen att den hittat ett spår.

Jag satt i mitt älgtorn och njöt av den vackra morgonen och 
alla höstfärger. Först kollade jag skogsbrynen för att hoppas på 
att få se något djur. Jag stirrade på en vit fläck, som jag tyckte 
rörde sig, kan det vara ett rådjur?  Jag stirrade och stirrade men 
fläcken rörde sig inte ur fläcken.

Det var absolut stilla, inte ett björklöv rörde sig, men sedan 
hörde jag ett svagt prassel och upptäckte två aspar. Hur kunde 
dessa löv röra sig, när det var vindstilla och inga andra löv 
gjorde det? Kanske det ligger något i sägnen att Jesu kors var 
gjort av asp och därför aldrig får frid? Klockan 10.40 hörde 
jag ett skott från Bredalyckehållet, sedan small det 5 skott från 
samma håll 10. 55, därefter några från Harebo. Nu ringde det i 
min mobil och Bengt meddelade att de skjutit en älg i Bågsjö, 

Jakob med sin duktiga hund samt skytten Lars-Olof  Karlsson och 
sonen Henrik
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som de kört till Sibbahult för att flå. Jag åkte genast dit där 
skytten Björn Karlsson och två andra jägare höll på att flå 
kvigan som träffats av 3 skott. Älgen var jagad av hunden och 
hade sprungit i hög fart förbi Björn på bara 20 meters håll. På 
så nära håll och i hög fart är det svårt att träffa exakt där man 
önskar, i hjärttrakten. Älgen var upphängd i bakbenen i taket 
och de tre jägarna drog och karvade med sina knivar för att få 
bort huden. Nästa dag skall älgen styckas i 4 delar och köras till 
Nöbbele viltslakteri för styckning. Medan detta arbete pågick 
fortsatte jakten och vi hörde i jaktradion att hunden fått upp en 
ny älg. ”Det är en ko med två kalvar, vi försöker skjuta den ena 
kalven de är på väg mot Sibbahult”. Skyttarna omgrupperade 
sig och täckte upp vägen som älgarna troligen skulle passera. 
Älg kon sprang i hög fart mot Bågsjön. Kanske visste hon, att 
hinner hon fram till Bågsjön är familjen räddad. Kommer hon 
dit så blir hon inte skjuten, för där kan inte jägarna hämta en 
skjuten älg. Mycket riktigt hon hann ut till sjön, men ena kalven 
hade tagit en annan väg och hunden förstod detta och sprang 
tillbaka och tog upp spåret efter kalven, som kom i vägen för 
Lars-Olof  Karlsson, som inte missade bytet. Vi kunde följa jak-
ten i jaktradion och hörde att kalven var skjuten, men vi hörde 
inget skott. Det visade sig att Lars-Olof  hade ljuddämpare på 
sin studsare, så skottet hördes inte. En annan finess är att vissa 
jägare har en liten filmkamera som de sätter på studsaren. Jag 
kom snabbt fram till platsen där älgkalven låg och jag kände 
onekligen lite vemod när jag såg det vackra djuret. Men som 
skogsägare förstår jag att vi måste hålla viltstammen i balans, 
då älgar och rådjur gör stor skada på skogsplantorna som vi 
sätter med stor möda.

Jägarna var nöjda med att ha skjutit två älgar redan före lunch 
och stämningen var god inför eftermiddagens jakt, som skulle 
ske i norra delen av området. Det blev inga älgar men man såg 
många spår av vildsvin.

Jakten fortsätter dag 2, tisdag
I dag samlades man i Sibbahult klockan 9.00 för att planera 
dagen och beslöt att jaga i norra delen med skyttar placerade i 
Harebo, Hamburg och Mundekulla. Man skulle även försöka 
skjuta vildsvin. De fick upp några men i den täta oröjda skogen 
lyckades vildsvinen gömma sig.

Vid lunchtid avbröt man jakten och samlades i Sibbahult hos 
Björn för korvgrillning i en verkligt exklusiv grill byggd av 
fyra slipade granitblock från Björns stenhuggeri i Emmaboda.

Eftermiddagen liknade förmiddagen och det blev inget byte.

Dag 3, onsdag
Jägarna hade varit ute och kollat spår på morgonen och upp-
täckt älgspår vid Studsmåla. Man beslöt att släppa hunden där 
och jägarna grupperade sig runt Studsmåla-Sibbahult-Skalle-
bo-Anemåla. Det tog inte lång tid förrän hunden spårat en 
älgtjur, men aj, den hade 4 taggar på hornen och var fredad. 
Det gällde att få stopp på hunden och sätta den på nytt spår. 
Den hittade snabbt ett och rusade iväg och hann snabbt upp 
något. Skyttarna satt på helspänn för att se vilken riktning 
drevet tog. Plötsligt kom en ko springande framför Henrik 
Karlsson, men hade den kalv med sig? Jo där var en, kanske 
fanns det en till? Nej, den hade bara en och var därmed fre-
dad. Hundföraren ropade tillbaka hunden och väldresserad 
som Jakob Karlssons hund Tyra är, så kunde hon sättas på ett 
nytt spår. Tredje gången gillt? Tyra fick snabbt upp ett spår 
och strax kom en älgtjur rakt mot Lars-Olof  Karlssons torn, 
Lars-Olof  räknade taggarna, bara 1 tagg, bra, men aj, Tyra var 
älgen i hasorna och med risk att skjuta hunden fick Lars-Olof  
avvakta. Till Lars-Olofs glädje vek älgen av åt sidan och han 
lossade ett skott och ungtjuren föll direkt.

Markägarnas belöning
Den först skjutna vuxna älgen fördelas mellan skyttarna och 
nästa vuxna djur fördelas mellan markägarna, så är praxis i 
detta älglag. Tjuren vägde 128 kg att fördelas mellan ca 30 
markägare. Fördelningen görs i 3 steg en grupp som har un-
der 40 ha, en andra över 40 och en tredje med över ca 90 ha. 
Traditionen i bygden är att flertalet markägare nöjer sig med 
denna ersättning. Det är upp till varje skytt att komma överens 
med ”sin” markägare om vilken ersättning som skall gälla. I 
vissa delar av Sverige värderas jaktmark mycket högt. Vidare 
får jaktlaget ersätta Länsstyrelsen med 1 000: - för vuxen älg 
och 100: - för kalv.

Flera jägare i jaktlaget är inbitna jägare och har även köpt in sig 
i jaktlag i Jämtland, som arrenderar av de stora skogsbolagen 
eller Sveaskog.

Tre dagars samlad jakt, men sedan?
Jakten på vuxna älgar får pågå fram till sista januari och på 
kalvar fram till sista februari.

Laget har bestämt att de skall jaga söndagar tills de skjutit sin 
tilldelning, vi får se om de lyckas nå detta mål.

Tack
till medlemmarna i Sibbahult-Skallebo jaktlag för att jag fick 
uppleva lite av den spänning som jag förstår att jakt innebär. 
Jag hittade inga liknelser med jägarna i filmen Jägarna. Här 
tog man inte ens en liten snaps. En tidigare jaktledare som var 
absolutist har satt normen i laget = nolltolerans.

Jag fortsätter även i framtiden, att vandra och skida i skogen 
och njuta av stillheten, titta på djuren och lyssna på fåglarna 
- utan bössa.

Berndt Elmberg

Samling vid grillen
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Företag i bygden

BAMT Långasjö Skogs-
skötsel
Bo Mårtensson valde bort tryggheten i en anställning för 
att följa drömmen om ett eget företag.  En allvarlig olycka 
höll på att sätta stopp för det redan efter drygt ett år, men 
Bo är inte den som ger upp i första taget!

Bo Mårtensson är utbildad skogstekniker och hade jobbat som 
virkesmätare på Södra i 15 år när han en dag valde att säga 
upp sig och starta eget. 

”– Jag har alltid varit intresserad av skogen, jag utbildade mig 
ju inom det en gång i tiden. Och så tröttnade jag på att jobba 
skift, det är rätt slitit. Så en dag kände jag att det var dags”.

I mars för två år sen sa han upp sig från Södra och gick en 
starta-eget kurs, där han fick lära sig grunderna i hur man 
driver ett företag. Företaget ”BAMT Långasjö Skogsskötsel” 
föddes, och sen var det bara att börja jobba och försöka bygga 
upp ett kundnät.” – Ja allt handlar ju om att göra bra reklam, 
och reklam betyder inte bara annonsering utan att göra ett bra 
jobb hos någon som sedan kanske pratar med någon annan 
som behöver ha något skogsarbete utfört. Och självklart är 
bra kontakter viktigt, och det har jag lyckats få med mig från 
tiden på Södra”. 

Bo gör lite allt möjligt inom skog- och skogsskötsel, bland 
annat huggning, röjning och utmärkning av gränser. ” – Jag 
jobbar en del åt Bergs Timber, men sen är det många privata 
skogsägare som hör av sig. Nu efter stormen har jag mer att 
göra, dels eftersom det faller en del skog, och dels eftersom 
att gränsstolparna har flyttat på sig eller förstörts. På vintern 
är det så klart lite tufft, men än så länge har det gått bra för 
mig, jag har jobb så jag klarar mig”.

I september förra året hände det som inte fick hända, Bo var 
i skogen och arbetade precis som alla andra dagar, och höll 
på att kvista ett träd han precis fällt när han snubblade med 
motorsågen. ” – Det var en lånad såg, som inte hade kastskydd, 
vilket gjorde att sågen inte stannade när jag snubblade, utan 
jag satte den rätt i benet”.

När man är ensam ute i skogen, med ett 20 cm långt sår i vaden, 
är det lätt att tankarna skenar i väg. ” – Jag tänkte direkt att ’nu 
dör jag’, men sen tog nog överlevnadsinstinkten över. Jag tog 
av mig min livrem och drog hårt åt benet, sen la jag mig med 
benet i högläge och ringde ambulans. Jag kände mig faktiskt 
lugn, ända tills jag började frysa. Då kände jag återigen att det 
nog var kört. Och så körde ambulansen fel också, och jag hade 
tappat min telefon till råga på allt. Till slut fick jag tag i telefonen 
och kunde guida ambulansen rätt. Hade jag försökt att ta mig 
till bilen hade jag förblött, så därför stannade jag kvar på plats”. 

Läkningen gick knappast problemfritt, Bo drabbades både av 
blodpropp och av infektion i såret, men efter ett par månaders 

sjukskrivning var han så pass återställd att han kunde börja 
jobba igen. ” – Fast helt återställd blir jag inte, nerverna i benet 
var helt hoptrasslade och det gick inte att åtgärda, så känseln 
har jag blivit av med. Men jag har benet kvar i alla fall”

Efter olyckan var Bo övertygad om att han aldrig mer skulle 
hålla i en motorsåg. ” – Nej, aldrig mer, så kände jag. Men nja, 
jag har väl ändrat mig lite på den punkten. Däremot är jag 
väldigt noga med säkerheten nu, jag har beställt ett par byxor 
med sågskydd runt om hela benet, och jag försöker undvika 
farliga situationer. Jag kapar till exempel inte vindfällor längre, 
där träden ofta ligger i farliga lägen”. 

När vi avslutningsvis pratar om för- och nackdelar med att driva 
eget, och dessutom vara ensam, märks direkt att fördelarna 
väger upp det som är mindre bra. ” – Man måste nog vara 
lite speciell för att klara av att jobba ensam, men jag är ganska 
social på fritiden, jag tränar badminton till exempel. Och hade 
jag inte tyckt om mitt jobb hade jag slutat för länge sen”.

Anna Karlsson

Bo Mårtensson

Saxat ur SBO-nytt okt 2013

Från de prognosunderlag vi har kan man utläsa att med-
lemmarna inom Långasjö verksamhetsområde har cirka 
åtta miljoner skogskubikmeter barrskog som är över 70 år! 
Det är nästan dubbelt så mycket som våra grannområden 
i söder. Skulle ni medlemmar vilja avveckla era mogna 
bestånd under de kommande tio åren så skulle vi behöva 
mer än dubbla vår organisation för att klara av att ta emot 
de volymerna.

Anders Jakobsson 
Södras verksamhetsområde i Långasjö 
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Långasjöprofilen

Stig Hermansson
Stig Hermansson är sedan flera decennier tillbaka djupt 
engagerad i långasjöbygden, bl.a. i Hembygdsförening-
en och Sparbanken Eken och tidigare i församling och 
pastorat. Mellan alla engagemang är det trädgårdsskötsel 
och turer till Skåne, där alla barnbarnen bor, som gäller. 

Familjen och uppväxten
Stig Hermansson och hustrun Margareta, båda pensionerade 
lärare, bor på Hagvägen inne i Långasjö samhälle. Där har de 
bott sedan 1973 då de flyttade till Långasjö från Rävemåla. Paret 
har tre döttrar, som alla numera bor i Skåne med respektive 
familjer, och fem barnbarn i åldrarna 11-15 år. Nästa år firar 
de guldbröllop.

Stig växte upp i Hagby utanför Kalmar som yngst i en skara 
av tre syskon. Föräldrarna var  engagerade i bl.a.  hembygds-
föreningen och i kyrkliga aktiviteter. Kanske inspirerades Stig 
av detta eftersom han tidigt engagerade sig i många aktiviteter 
i det lokala föreningslivet. Han menar själv att han alltid känt 
att hans drivkraft är att ”utveckla något gemensamt”. 

Han var bl.a. föreningsordförande för Jordbrukarnas ung-
domsförbund (JUF) i Hagby. Och i JUF träffade han blivande 
hustrun Margareta. Stig inledde även en kort karriär som 
fri-idrottare i Kalmar sportklubb där han tävlade i löpning 
400 m.

Efter folkskolan i Hagby blev det läroverket i Kalmar. När 
han var färdig med värnplikten hade han bestämt sig för att bli 
ämneslärare, inte folkskollärare eftersom han ”inte var mycket 
för sång och musik”. Han valde därför att läsa ämnen som han 
skulle kunna undervisa i och det blev historia, som han alltid 
varit intresserad av, geografi och samhällskunskap. 

Ämneslärare
Efter examen i Lund arbetade Stig som lärare i Malmö ett år, 
därefter fick Margareta en lärartjänst i Rävemåla och paret och 
den äldsta dottern begav sig hemåt mot Småland igen. De ville 
att barnen skulle växa upp i mer barnvänliga områden och det 
var även närheten till skog och natur som lockade. 

Stig sökte då också arbete vid högstadieskolan i Tingsryd och 
berättar att han fick höra av en lärare på skolan att om man inte 
spelade ishockey hade man ingen chans att få jobb på skolan! 
Det var den dåvarande rektorn som var mycket intresserad av 
ishockey. Som tur var gick det bättre i Emmaboda och Stig 
arbetade som ämneslärare på Bjurbäcksskolan i Emmaboda 
i nästan 30 år och därefter ytterligare tio år på Vilhelm Mo-
bergsgymnasiet innan han pensionerade sig 2006. 

Flytt till Långasjö
Under några år bodde paret och de tre små döttrarna i Rävemå-
la. De funderade på att bygga  hus men det fanns varken bra 
tomter eller lämpligt tillfälle. Varje arbetsdag körde Stig förbi 
Långasjö när han pendlade mellan Rävemåla och Emmaboda. 
Så en dag svängde han in i samhället och tittade på en tomt 
inne i Långasjö. Tomtens läge, med skog precis bredvid, och 
att Långasjö låg på vägen mellan Emmaboda och Rävemåla 
så att Stig och Margareta fick ungefär lika långt att pendla, 
avgjorde saken. När de flyttade till Långasjö 1973 skulle den 
äldsta dottern precis börja skolan.

Stig engagerade sig snabbt i bygdens föreningsliv. Han blev 
aktiv medlem i Långasjös hembygdsförening redan 1973 och 
sedan närmare tio år tillbaka är han ordförande för föreningen. 
Han berättar vidare att han även engagerat sig i Emmaboda/
Långasjö kyrkofullmäktige respektive kyrkoråd, vilka han bl.a. 
varit ordförande för.  Under några år på 1970-talet var han även 
ordförande i den lokala avdelningen för Röda korset, men då 

blev det lite väl många engagemang, säger Stig. 

Sparbanken
Stig har varit ordförande för Sparbanken i Långasjö. – Det 
mest spännande under den tiden, det var när Långasjö sock-
ens sparbank 2008 slogs ihop med fem andra sparbanker och 
tillsammans bildade Sparbanken Eken, berättar han. Efter sam-
manslagningen blev han ordförande för den nybildade banken.

En förutsättning för att Stig kunde lägga så mycket tid på 
arbetet med sammanslagningen av bankerna var att han pen-
sionerade sig 2006. På frågan om han saknar lärarjobbet ibland 
svarar han, intet förvånande, att han inte hunnit, det är så 
mycket att göra hela tiden! – Men det är ju självklart roligt att 
träffa på gamla elever och höra hur de har det nu, tillägger Stig. 

Stig Hermansson i Klasatorpet                        Foto Katarina Jonasson                                                  
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Sparbanken Eken omfattar de sex gamla enskilda bankerna, det 
är nu alltså en bank istället för sex stycken. Men för var och en 
av de sex gamla bankerna finns en stiftelse som äger andelar i 
Sparbanken Eken. I Långasjö heter stiftelsen Långasjö Sock-
ens Sparbanksstiftelse. Stiftelsen får varje år utdelning baserat 
på vinsten i Sparbanken Eken och en del av denna används 
till finansiering av olika projekt i långasjöbygden. Stig sitter i 
stiftelsestyrelsen.

Hembygdsföreningen
Hembygdsföreningen bedriver ett omfattande arbete i Långasjö 
och t.ex. äger den numera Klasatorpet. Syftet med Klasatorpet 
är dels att visa hur filminspelningen av Utvandrarna gick till 
1969-70, dels att visa hur det såg ut på ett torp för 100-150 
år sedan. Klasatorpet lockar varje sommar ca 60 personer att 
arbeta ideellt med torpet, trädgården och djuren. För ett par 
år sedan uppmärksammades hembygdsföreningen av Emma-
boda kommun för sitt bevarande av Klasatorpets byggnader 
och miljö och föreningen fick kommunens byggnadsvårdspris.

Stig säger att engagemanget i hembygdsföreningen ger mycket 
tillbaka både på ett socialt och kulturellt plan. – Att arbeta med 
Klasatorpet innebär att träffa många olika människor, både de 
som arbetar ideellt där och turister som besöker Klasatorpet. 
Och när det gäller det kulturella så är det också väldigt givande, 
fortsätter Stig. – Till exempel är det mycket kontakter med 
Vilhelm Moberg-Sällskapet, där jag också är medlem, dock 
inte engagerad, kan han inte låta bli att tillägga och skrattar. År 
2011 var ett ovanligt händelserikt år, då var det 40-årsjubileum 
av premiären av filmen Utvandrarna och bl.a. filmens regissör 
Jan Troell och några av skådespelarna besökte den gamla in-
spelningsplatsen Klasatorpet.

Projektet Skogen vi ärvde
Under 2010-2011 bedrev skolan i Långasjö och hembygdsför-
eningen det gemensamma projektet Skogen vi ärvde. Projektet 
finansierades genom medel från EU:s landsbygdsprogram via 
Leader Sydost. Upprinnelsens till projektet var att Stig och 
hembygdskonsulenten i Kalmar län diskuterade att det vore 
trevligt med ett projekt som involverade dels skolan i Långasjö, 
dels hembygdsföreningen och Klasatorpet. 

Skogen var det centrala temat för projektet; hur man levde 
med, av och på skogen, hur man tillverkade hushållsredskap, 

hur man byggde trähus osv. – Att förmedla vår historia och 
öka kunskapen om skogen, var ytterligare teman för projektet. 
Stig berättar inlevelsefullt om vad man arbetat med och före-
visar t ex räfsor, spåntak och rep av linbast. Man tappade även  
björksav, som förr i tiden ansågs vara en riktig hälsodryck (som 
kuriosa nämner Stig att ett företag i Jämtland exporterar björks-
av till bl.a. Frankrike och saluför det som lyxchampagne!). Han 
fortsätter: – Vi tittade också på hur man gör när man svarvar, 
hur man bakade barkbröd förr i tiden, hur man garvade läder 
med hjälp av ekbark och vatten, hur man tillverkade träkol och 
tjära, gengas, hur man flätade korgar och hur man tillverkade 
leksaker och tofflor av trä. 

Stig och hans fru bjuder mig på ett glas björksav och hade de 
inte sagt att det var björksav så hade jag trott att det var vanligt 
vatten eftersom det både smakade och såg ut som vatten!

Stig är mycket nöjd med resultatet av projektet och det har även 
väckt intresse på flera håll i Sverige. Bland annat har studenter 
från designutbildningar från både Malmö högskola och Lunds 
universitet kommit på studiebesök!

Ett av samarbetena mellan skolan och hembygdsföreningen var 
en projektdag om hur man bygger en gärdesgård och en annan 
temadag var om hur man monar, dvs. lägger om, vasstak. En 
särskilt spännande dag var sekelskiftesdagen på Klasatorpet, 
berättar Stig. Då klädde både elever och representanter från 
hembygdsföreningen sig i kläder från förra sekelskiftet och 
dessutom fick man kalla sig tidstypiska namn. Barnen fick 
hjälpa till på torpet med allehanda sysslor. 

Projektet Skogen vi ärvde redovisades med hjälp av skärmar 
som ställdes ut på bl.a. Långasjö bibliotek. Skärmarna togs 
fram av ett företag och Stig skrev texten. På Klasatorpet finns 
numera skyltar, som även de togs fram inom projektets ram, 
med information om olika träd och växter i kryddträdgården.

Gertrud Lilja
En person som Stig träffat i samband med engagemanget i 
hembygdsföreningen har intresserat honom särskilt och det 
är författarinnan Gertrud Lilja. Hon blev hela 97 år gammal 
och det var i samband med uppvaktningen av henne på hen-
nes 90-årsdag 1977 som Stigs intresse för henne och hennes 
livsverk väcktes. Stig initierade därefter en studiecirkel, där 
hennes böcker studerades och deltagarna besökte även Gertrud 
Lilja i hennes hem. – Vad var det som gjorde att du började 
intressera dig så för henne? undrar jag. – Det var både hennes 
personlighet och hennes författarskap, svarar Stig. – Hon 
var mycket tillbakadragen p.g.a. en livslång hörselskada, men 
bedrev samtidigt en omfattande korrespondens och hon var 
klarsynt och skrev oerhört bra. – Hon kan kanske beskrivas 
som årets nobelpristagare i litteratur, Alice Munro, som fick 
nobelpriset med motiveringen ”den samtida novellkonstens 
mästare”, säger Stig. – Gertrud Lilja skrev kort och koncist 
och hon var speciellt bra på noveller, fortsätter han. 

– Hon skrev 23 böcker och under 1940-talet var hon mycket 
läst. Sannolikt var det hennes tillbakadragna sätt i kombina-

Stig och Linnea Månsson sågar ved till Hembygdsstugan
Foto Sölve Hjalmarsson
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tion med att hon för att rädda sin ekonomi tvingades skriva i 
veckotidningar, vilket det litterära etablissemanget inte ansåg 
att en erkänd författare kunde göra, som gjorde att hon i dag 
inte är känd för den breda allmänheten, tror Stig. – Men mycket 
roligt är att intresset för hennes författarskap finns kvar och 
det har hembygdsföreningen jobbat aktivt med. Det finns 
t.ex. en permanent Gertrud Liljautställning, det s.k. Gertrud 
Liljarummet, i Sockenstugan och för bara några veckor sedan 
anordnades där en föreläsning med Maria Nilsson, som skrivit 
en avhandling om Gertrud Liljas författarskap. Och 2009 skrev 
Stig själv en artikel om Gertrud Lilja och hennes författarskap 
i Träskoposten (2009:2). 

Långasjöandan
På frågan om vad Stigs målsättning med arbetet i hembygds-
föreningen är svarar Stig att det är att förvalta långasjöandan. 
Vad innebär då långasjöandan? – Den innebär att de boende 
ställer upp för bygden och för gemenskapen, menar Stig. – Ett 
exempel på ett stort, gemensamt projekt var när Långasjön 
gjordes i ordning på 1980-talet, det var många frivilliga insatser, 
både när det gällde finansiering av projekt och arbetsinsatser. 
Det hade varit ett helt omöjligt projekt om det inte hade varit 
för alla de ideella insatserna. – Ett annat exempel på hur stark 
långasjöandan är, är lanthandeln, fortsätter Stig. Den startades 
upp i början av 2000-talet då enskilda långasjöbor samt före-
tag i Långasjö både finansierade och byggde en lokal för en 
livsmedelsbutik. Ett tredje exempel på gemensamt projekt är 
ridhuset. – Den anda som finns i Långasjö är unik, på många 
andra små orter får man det inte att fungera med t.ex. lanthan-
del. Det speciella med Långasjö är att nästan alla är engagerade.

Fram till 1970-talet, då det slogs ihop med Emmaboda, var 
Långasjö pastorat ett enskilt pastorat. Långasjö var relativt 
självständigt och det fanns kyrka, bank och hembygdsförening. 
Dessa tre parter hade, och har, ett tätt samarbete. Ofta var de 
personer som var involverade i t.ex. banken även involverade i 
kyrkan och hembygdsföreningen. Vid projekt i bygden, såsom 
Långasjökrönikan och vid planteringen av lindallén, var ofta 
alla tre parterna engagerade. 

På 1970-talet när Stig och hans familj flyttade till Långasjö 
lade han snabbt märke till långasjöandan. Stig berättar om en 
av de gamla eldsjälarna; John Johansson. – John startade upp 

hembygdsföreningen 1935 och var från det året fram till 1985 
också dess ordförande. I 1987 års Långasjökrönika skrev John 
om sitt liv i ett avsnitt och det bifogade fotot av honom är 
placerat i en träsko! Han menade att han bott i Långasjö under 
hela sitt liv och därmed var ”fångad” av orten, som faktiskt har 
formen av en träsko om man tittar på kartbilden av Långasjö! 

På så vis kommer vi också in på varför Träskoposten heter just 
Träskoposten och hur Träskoposten blev till. I det avsnitt som 
John Johansson skrev i krönikan 1987 skrev han också om en 
man som hette Adolf  Johansson som bl.a. tillverkade träskor. 
Han hjälpte även till med det ena och andra i bygden och om 
det kom någon och frågade om han kunde göra något sa han 
alltid – ”De' ska gau!”  Och det uttrycket fångade långasjöandan 
så bra! – Det ska gå! 

Utöver att Långasjö liknar en träsko på kartbilden och Adolf  
Johanssons uttryck kan tilläggas att förr i tiden när någon kom 
klapprande med träskorna för att berätta något så sa man: – Nu 
kommer träskoposten! 

Den första Träskoposten kom ut i form av ett informationsblad 
i samband med minnesutställningen för Gertrud Lilja och Eli-
sabeth Bergstrand-Poulsen 1987. Stig skrev informationsbladet 
och det var också han som kom på namnet Träskoposten! Den 
kontinuerliga utgivningen av Träskoposten som tidning började 
dock inte förrän 2002.

Barnbarnen, nattvaktande och trädgårds-
arbete
Det är inte bara dagtid som Stig håller sig sysselsatt utan 
även nattetid! Sedan några år tillbaka deltar han och hustrun 
Margareta i den s.k. Nattvakten. Nattvakten består av privat-
personer som på ideell basis åker runt i Emmaboda kommun 
och bevakar och rapporterar nattliga, okända aktiviteter till 
polisen. Stig och Margareta håller sig främst till Långasjö och 
dess omgivningar vid sina turer men gör även avstickare till 
Emmaboda ibland. 

Paret tillbringar en del tid i Margaretas gamla föräldrahem i 
Fröstorp, nära Mortorp. Där är det mycket tallskog och det 
skiljer sig en hel del från Hagby, där det framförallt är slätt, där 
Stig växte upp. Stig lärde sig uppskatta skog i Fröstorp och det 
var även skogen som lockade när paret bestämde sig för att 
flytta tillbaka till Småland från Skåne på 1960-talet. 

Döttrarna med familjer kommer då och då på besök från 
Skåne och då gillar barnbarnen att leka och utforska naturen 
runtomkring huset. Och Stig lär dem naturligtvis även hur man 
kan använda sig av naturen för att göra sina egna leksaker, som 
pilbågar t ex! Makarna åker även ofta ner till Skåne för att hälsa 
på och hjälpa till som barnvakter.

När det blir någon tid över arbetar Stig i trädgården där det 
odlas blommor och grönsaker och växer äppelträd. Trädgården 
gränsar till skogen och de har sett både rådjur och vildsvin gå 
över tomten!

Åsa Karlsson

Stig berättar Klasatorpets historia för deltagarna i ”En dag med Mo-
berg 2009”                                                         Foto Ingrid Nettervik
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By i bygden

Skallebo 
– en by i förvandling

Skallebo i forna tider
Skallebo har som de flesta byar i Smålands skogsbygder ägts av 
frälse män, militärer av olika rang. Skallebo Norregård konfiske-
rades tom av Gustav Vasa. Ingen av dessa ägare bodde i byarna 
utan marken brukades av arrendatorer. Det var först i slutet på 
1700-talet, som bönderna kunde köpa loss fastigheterna och 
vid skiftet på 1820-talet ägdes samtliga fastigheter av brukarna.

Man tror att bynamnet kommer från en person som hette Skalle 
och bo står för hydda, koja. Elektriciteten kom till byn 1933 och 
telefonen ca 1944. Framför allt elen var epokgörande för byn.

Skallebo – min barndomsby
När jag växte upp på 40-talet var Skallebo en av socknens 
barnrikaste byar, vi bodde ca 50 personer i 11 fastigheter. En 
del kallade byn för – ”kvistabyn”, för att många hade namn som 
slutade på – kvist. Hjärtkvist, Holmkvist, Hultkvist, Blomkvist 
och Törnkvist. Vi var många barn i byn men inga pojkar i min 
ålder. På den tiden lekte inte pojkar med flickor, jag vet inte 
varför, men det var likadant i skolan. Pojkarna lekte ”skjuta 
hare”,( pjätt med boll), eller spelade fotboll. Flickorna hoppade 
rep eller hage. En pojke, Heinz Hopf  (senare skådespelare) var 
inte med pojkarna utan stod ofta och pratade med flickorna 
på raster. Därför blev han kallad ”flickpojken”.

Men så en dag kom det en finlandspojke till byn och jag fick änt-
ligen en lekkamrat. Han hette Matti Jourvanen och kunde inte 
prata svenska, men leka gick bra ändå. Matti lärde sig snabbt 
svenska och blev sedan adopterad av sina fosterföräldrar och 
tog namnet Alriksson. Matti var duktig på att snickra och han 
byggde vattenhjul, som vi lekte med i bäcken, miniladugårdar 
och annat, som vi lekte med. Sedan hade vi sällskap till Harebo 
skola, med cykel, skidor eller sparkstötting på vintern. På väg 
hem från skolan satte vi ibland samman sparkstöttingarna till 
sparktåg nedför Mundekullabacken. Oftast kunde vi inte ta 
kurvan utan vi körde in i snövallarna och välte.

Byns mest kända person är nog Harald Andersson, som delvis 
brukade jorden med oxar, som dragare. Detta gjorde han även 
i filmen Utvandrarna, som delvis spelades in på Klasatorpet 
i Långasjö.

Livet på landet
Var helt annorlunda, alla levde på jordbruk och alla hade 
djur. Vi på Skallebo Norregård 2:2 hade 2 hästar, 6-7 kor, 2-3 
kvigor, 1-2 kalvar, 8-10 får, 2 grisar och ibland 1 sugga, ca 50 
höns. Detta kunde en familj med 5 barn leva på, även om vi 
levde sparsamt. Man var i princip självförsörjande och lagade 
all mat själva av egna råvaror. Alla hjälptes åt med sysslor som 
skulle göras, fast man skiljde på karlgöra och fruntimmersgöra. 
Karlarna var i huvudsak ute och kvinnorna inne, men när det 
var mycket at göra ute, i skördetid, arbetade alla ute. Mjölkning 
skötte kvinnorna av tradition fram till dess mjölkmaskinerna 
kom, då tog oftast männen över mjölkningen. Vi hade också 
en bagge för att uppvakta fåren, denne bagge brukade vi barn 

släppa ut i ladugården på kvällen sedan jagade baggen oss runt, 
runt och vi sprang snabbt för att inte bli knuffade.

Barnen räknades som en resurs i jordbruket och så snart man 
kom hem från skolan skulle man ut och hjälpa till med att sätta 
eller plocka potatis, jobba med hö eller säd, tröskning eller flora 
ved. Det fanns alltid något att göra. Arbetet var viktigare än 
skolan. Läxor fick man läsa när det blev mörkt.

Ingemar Mundebos far Magni i Mundekulla sa en gång till 
min far ”Du kan vara glad du, som har pojkar som vill arbeta, 
min pojk han ligger bara på sofflocket och läser”. Det var 
kroppsarbete, som räknades. Min mor frågade en gång Inge-
mars mor, Hildegard, om hon skulle följa med på slutexamen 
i Harebo skola, ”Nähädu, jag går inte till skolan och skäms 
över min pojk, han läser aldrig några läxor han läser bara en 
massa andra böcker.” Ingemar lärde sig senare att stenografera 
och gick då i kyrkan och skrev ner predikan, som han sedan 
höll för Hildegard. Då började hon nog ana att Ingemar ändå 
hade viss kunskap, som så småningom skulle leda till att han 
blev budgetminister i den första borgerliga regeringen i nutid.

Vi hade potatislov (i dag kallas det höstlov) för att alla barn 
skulle hjälpa till att plocka potatis. Det tyckte vi var trevligt 
för då fick man betalt för att plocka potatis och vi var ofta ett 
10-tal barn på varje gård. Höjdpunkten var när vi fick fikapaus, 
då kom matmor med en stor korg med saft och kakor och vi 
satte oss i någon skogsdunge och mumsade, allt var naturligtvis 
hembakat.

Höskorden var ett annat intressant moment, då fick vi ofta 
förstärkning av släktingar som bodde i Stockholm och ville 
komma ut på ”grönbete”. Det var en fläkt från en annan värld. 
Alla jobbade tillsamman mot ett tydligt mål, med många delmål 
att slå, räfsa, vända, hässja, köra in.

Julkalasen var något som alla barn såg fram mot, de började i 
juldagarna och pågick fram till tjugondag Knut. Det var dans 
kring granen under Maja Hjärtkvist ledning och sedan olika 

Hästryggen var populär hos Berndt och syster Marianne
Vid slåttermaskinen Gunhild, Carl och Ingvar
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lekar, gömma ringen, blindbocken, stjäla maka osv. Det bjöds 
på massor med mat och framför allt sju sorters kakor, vilket 
jag (som kakmonster) speciellt såg fram mot. På en del kalas 
var inte barnen bjudna men min mor, Gunhild, såg alltid till 
att spara en del kakor, som hon tog med hem i en påse som 
vi barn fick dela på.

På kalasen satt damerna i ett rum och herrarna i ett annat. 
Damerna satt och pratade och herrarna brukade ofta spela 
kort, bondtolva. Herrarna bjöds på ”två vita och en brun”, (2 
stora snapsar renat och 1 konjak till kaffet). Damerna bjöds 
på Maderavin när det skulle vara lite extra fint.

När man hade konfirmerats så fick man gå ut på dans och man 
höll sig inom cykelavstånd, Skytteparken i Långasjö, Bygde-
gården i Långasjö, Björkparken i Linneryd, Skruv, Bromboda 
i Vissefjärda. När vi cyklade hem var vi ofta stora klungor 
med ungdomar, ibland pallade vi jordgubbar eller annan frukt 
utefter vägen. Min äldre syster Alva var noga med att jag skulle 
lära mig dansa, ”för de som inte dansar sitter bara och dricker 
sprit”. Jag lydde henne, vilket jag är tacksam över, för det är 
fortfarande ett av mina största nöjen. Min fru Irene och jag 
är fortfarande med i flera dansgrupper. Dansen är ett bra sätt 
att få kontakt om man kommer till en ny ort, dessutom håller 
man benen igång.

Konstgödsel var en nymodighet
Far var återförsäljare för Lantmännens varor, bland annat 
köpgödsel, en nymodighet för bygden. På 50- talet fick jag 
åka runt i byarna vintertid och ta upp order på gödning, som 
skulle levereras till våren. Bönderna visste inte så mycket om 
detta undermedel, som kunde öka skörden rejält, så jag läste 
på och blev lite rådgivare, redan i 12-årsåldern. Jag vill minnas 
att jag rekommenderade en blandning av 2 superfosfat och 1 
kalisalt, någon säck kalksalpeter och lite ammoniumsulfat till 
potatisen. De flesta frågade hur mycket grannen hade beställt. 
Därför lärde jag mig snabbt att det gällde att börja hos den 
som köpte mest i varje by. Sedan blev han lite riktmärke för 
övriga. Då visste man inget om konsgödselns skadeverkningar 
på vissa äldre växter och övergödning.

När traktorn kom till byn
Min far Carl Karlsson var nog lite föregångsman i byn. Han 

var den som köpte maskiner bland de första i ”Norrböjden”, 
Slåttermaskin, hästräfsa, släpräfsa, självbindare, motorsåg osv. 
Nu hade far och grannen Helgo pratat ihop sig och 1954 köpte 
de byns första traktor tillsamman, en Grålle, Ferguson, som jag 
delvis målade röd med hjälp av dammsugaren. Traktorköpet 
tyckte jag var mycket positivt, för jag hade just tagit körkort för 
motorcykel och då fick man även köra traktor på allmän väg.

Varken far eller Helgo hade körkort, så bara jag fick egentligen 
köra på vägarna. Med traktor gick alla arbeten mycket fortare 
och när traktorn blev ledig fick jag harva och ploga hos andra 
bönder i Skallebo och grannbyarna. Jag tog 11: -/timman och 
av dessa fick jag 3: -, det var jättebra tyckte jag och dessutom 
roligt och så bjöd alla kunder på god mat och fika. Sedan bör-
jade jag på Grimslövs folkhögskola när jag var 17 år och då tog 
Helgo traktorkort och far tog så småningom körkort. Han var 
i Kalmar och körde upp och blev kuggad 2 gånger, den tredje 
gången frågade inspektören om far tänkte köra något i stan 
om han fick körkort. Far svarade ”nej, det blir bara till bara 
till banken i Långasjö och till Emmaboda”.” Ja, då är det väl 
lika bra att jag godkänner dig, för du ger dig nog inte ändå”, sa 
inspektören. Så småningom köpte Helgo en egen traktor och 
far tog över Grålle, som han använde som rullator på gamla 
dar. Ibland körde han fast i skogen, men då kom Helgo och 
drog loss honom. Hjälpsamheten var stor i byn, om någon 
blev sjuk ställde genast grannarna upp.

Vad skall du bli när du blir stor?
I sjunde klass för John Johnsson så fick vi Uppsatsämnet ”Min 
självbiografi” och vi skulle avsluta med att skriva ner vad vi 
ville arbeta med när vi slutat skolan. Jag minns att jag satt och 
funderade länge på vad jag ville arbeta med, jag tyckte att jobba 
med lantbruk var intressant, men alldeles för arbetsamt och 
vi jobbade även hela lördagarna, medan de som jobbade vid 
sågverken eller Stens snickeri var lediga redan klockan 13.00. 
Jag kom inte på några andra arbeten, så jag minns att jag skrev 
”när jag blir stor blir jag nog lantbrukare. Det fanns ingen TV 
så man visste inte så mycket om världen utanför byn. Skollärare 
John sa till mig ”säg till Calle att du vill börja på realskolan i 
Emmaboda”. Vilket jag naturligtvis gjorde, när skolläraren sagt 
det. Far svarade ”Nja, det räcker om du går Lantmannaskola 
när du blir 18 år”. Det kostade pengar att studera och det fanns 
inga statliga studiebidrag.

Framtiden ??
Det är svårt att sia, speciellt om framtiden. Urbaniseringen 
(Avflyttningen från landsbygden) har gått väldigt snabbt och 
det finns inte så många av de som bor på landsbygden som har 
betesdjur. Därför håller hela landsbygden på att förbuskas. Men 
som Landsbygdsoptimist är jag övertygad om att landsbygden 
går en ny vår till mötes, men det tar längre tid än jag trodde för 
ett 10-tal år sedan. Ny teknik, ny medvetenhet och ny kunskap 
om naturens hälsobringande förmåga gynnar landsbygden och 
den gröna sektorn.

Förändringen i Skallebo med Butik Norregård (i mitt gamla 
hem) är spännande och positiv, kolla gärna bloggen ”lantliv i 
Norregård” liksom tusentals andra gör. Vilthägnet med hjor-
tar är också ett nytänkande, med spännande utveckling. Vad 
kommer härnäst?

Berndt ElmbergAlbert i Anemåla slaktar grisen
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Skallebo i dag
I Skallebo finns det nu ett 10-tal fastigheter i varav fyra ägs av 
danskar och en av tyskar. Det finns även ett större vilthägn i 

byn som ägs av Jonas och Carola Carlsson. 

Norregården
I norra delen av byn bor Johan Sipiläinen, Malin Kronmar 
och Filip Kronmar tillsammans med hunden Jack och katten 
Freja. Familjen har bott i Norregården sedan 1997 då de flyt-
tade in med tre hästar och katten Nisse. Djuren är nu borta 
sedan en tid och stallet har istället fått en ny skepnad i form 
av en inredningsbutik. Butik Norregård slog upp portarna i 
december 2012.

Johan Sipiläinen och Malin Kronmar

Skallebo Södergård
I mars år 2000 flyttade Tomas, Regina, Moa och Anton Alriks-
son till Tomas föräldrahem  Skallebo Södergård. Fastigheten 
renoverades och en del av ladugården byggdes om till stall med 
hästboxar. Hästintresset har varit stort i familjen och Moa har 
haft ett antal ponnys och hästar under åren. Fotboll har också 
tagit stor del av fritiden och Anton spelar idag i Lindås/Lång-
asjö. Båda barnen har nu flyttat och studerar på universitet.

Regina och Tomas Alriksson

Skallebo Norregård
Skallebo Norregård 2:3 ” Pojkarnas hus” är nu under renove-
ring och tillbyggnad av Leif  och Monica Sixtensson som tog 
över gården 1990. Gården har varit i släktens ägo i ca 120 år. 
Huset byggdes 1857 och köptes av Leifs farföräldrar Johan 
och Nanny Karlsson 1893. Leifs farbröder ”Pojkarna” Erik 
och Helgo Johansson tog över gården 1958.

Planen är att flytta in under 2014.

Stenkullen
På Stenkullen byggde Leif  ett litet timmerhus i början på 
1980-talet. Sonen John bodde där tillsammans med Linnea 
en kort period. När lille Hampus kom till världen blev det för 
trångbott och dottern Julia flyttade in i stället.

Monica och Leif  Sixtensson

Backstuga
På slutet av 50-talet pratade några i byn om att starta upp en 
studiecirkel kring gamla torp och jordkulor. Det var Sixten 
Johansson, Matti Alriksson, Börje Karlsson, Erik Johansson 
och Sven Johnsson. För att bedriva studiecirkeln letade de efter 
någonstans att vara. I en liten backe hade det funnits en gammal 
backstuga och kvar fanns ett par stenväggar. Här bestämde de 
sig för att restaurera den gamla stugan och det påbörjades år 
1959-1960. De hjälptes åt att snickra och den stod färdig år 
1963 med timmerväggar och torvtak.

Studiecirkeln tog fart och de fick bidrag från studieförbundet 
för att forska vidare kring gamla byggnader. Den drivande var 
Sixten Johansson och i början träffades de varje vecka under 
sommartid, lite senare under hösten blev det varannan vecka. 
Varje gång de träffades utsågs en värd som hade ansvaret och 
såg till att stugan var varm. Värden eldade i den öppna spisen 
några timmar innan de träffades för att få en skön värme och 
hade gjort fika och kaffe. Efterhand anslöt fler personer till 

Skallebo Norregård 2:3 ” Pojkarnas hus” 
Foto fam Sixtenssons fotoarkiv

Skallebo Södergård                                Foto fam Alrikssons fotoarkiv

 
Norregården                    Foto Malin Kronmar

Stenkullen                                             Foto fam Sixtenssons fotoarkiv
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studiecirkeln, Alf  Oskarsson, Helgo Johansson och Gunnar 
Johansson. Studiecirkeln bedrev de i 20-25 år men efter det 
fortsatte de att träffas regelbundet ända fram till år 1998.

Matti och Tomas Alriksson

För oss åtta storstadsdanskar, var det en tidsresa att komma 
till Skallebo. Den första vintern i huset läste vi Mobergs åtta 
volymer om emigranter och invandrare för att komma nära 
Smålands historia. Och Harald berättade dramatiskt om Skalle-
bos historia, särskilt om den tidigare ägaren av vårt hus Hjalmar 
Hultkvist, som enligt Harald hade gömt en skatt någonstans 
i vårt hus. Den har vi, sedan våra barn och nu våra barnbarn 
sökt förgäves efter alla år.

Vi var alla mycket moderna storstadsmänniskor, studenter med 
långt hår och skägg. Harald och Anna levde som man gjorde i 
Astrid Lindgrens barndomsland. Trots skillnaderna mellan oss 
och Harald och Anna uppstod aldrig konflikter. Tvärtom. Vi 
var mycket förtjusta av vänligheten, värmen och originaliteten 
i det gamla bondelivet som vi mötte. Och vi såg att Harald 
och Anna inte bara accepterade oss, utan kunde också gillade 
oss och var intresserad av att höra oss om vår uppfattning om 
världen. Till vår förvåning var vi ofta överens med Harald. 

Men det traditionella jordbruket gick inte ihop. År 1980 var 
Harald tvungen att sälja gården. Skallebo förflyttades med en 
gång 50 år fram i tiden. Efter att ha stått som en mer och mer 
fallfärdig och övergiven gård under många år, såldes huset till 
en dansk, som försökte att flytta till Skallebo – men till slut 
saknade hon stadslivet och barnbarnen i Köpenhamn. Så hon 
har nu sålt huset till en tysk familj.

I början hade vi mindre med de andra grannarna i byn att göra. 
Men när vi själva fick barn någorlunda samtidigt som våra 
närmaste grannar, Matti och Eivor Alriksson, blev där också 
en varm vänskap. Den håller ännu. Matti körde i skogen med 
sin enorma skogsmaskin och renoverade huset på sin fritid. 
Sedan flyttade Matti och Eivor till Långasjö, och nu är det hans 
son Tomas och hans fru Regina, som vi har som så oerhört 
hjälpsamma grannar. 

Grannarna på andra sidan var Jon och Bertha. De brukade 
titta på oss som några främmande fåglar. Åtminstone var det 
deras barnbarn, de enda som har kallat oss " danska jävlar ”. 
Nu de har ersatts av en dansk familj. Invånarna i de två små 
avlägsna gårdarna i Skallebo fick vi aldrig någon nära relation 
med, men vi hälsade trevligt på varandra och vi köpte mjölk 
och ägg av dem när Harald och Anna inte hade något att sälja.

Under de 43 år som gått sedan vi kom till Skallebo har ut-
vecklingen gått snabbt. Det finns inte en ko, inte en gris, inte 
en höna längre i byn. Dagens svenska invånare är stadsmän-
niskor, precis som vi. Och ytterligare två av byns gårdar säljs 
till utlänningar, en till en dansk familj och en till en tysk familj. 
Vidare, eftersom en gård i byn – ”Pojkarnas gård” drevs av två 
bröder tills de var långt upp i 80-årsåldern – stod tom, fruktade 
vi att även denna skulle säljas till utlänningar. Men lyckligtvis 
togs den över av ett svenskt familjeföretag som nu renoverar 
gården till modern standard, och som snart flyttar in och blir 
åretruntboende. Även om de svenska invånarna i Skallebo 
inte längre är bönder, så betyder det mycket för oss danskar 
att det är en svenskbebodd by, vi kommer till – och inte ett " 
litet Danmark ”. Det fantastiska att ha ett hus i Skallebo är i 
själva verket för oss danskar – förutom att vara mitt i naturen 
i Småland – mötet med det vardagliga livet i Sverige, både det 
nutida och det historiska.

Hans Kristensen
Översättning Jan-Erik Fransson

De första danskarna i Skallebo

År 1970 var vi en grupp på 8 studenter från Köpenhamn 
som tillsammans köpte Skallebo Södregård 1:17 för 24 000 
kronor. På grund av växelkursen vid den tidpunkten var 
det 35 000 danska kronor. Vi finansierade förvärvet med 
ett års studielån. Vi bodde alla i små lägenheter i Kö-
penhamn, så det var ganska överväldigande att plötsligt 
ha ett hus på 220 m², uthus på 4-500 m² och ca 5000 m² 
trädgård och ängsmark.

Vi var de första danskarna, som köpte ett hus i Skallebo. I de 
fem andra gårdarna i byn bodde svenska familjer. På fyra går-
dar bedrevs fortfarande lantbruk. Vi köpte gården av Harald 
Andersson, vars gård på andra sidan av vägen var som ett 
lantbruksmuseum. Han hade ingen traktor och ingen bil. Han 
använde oxar på de tunga områdena och hästar på de lätta. Han 
hade, förutom kor även grisar, och hans fru Anna höll höns. 
Vi köpte lite färsk mjölk och färska ägg från Harald och Anna. 

När vi var nere hos Harald och Anna för att köpa mjölk eller 
ägg, råkade vi ofta ut för att Harald tog en paus i arbetet, då han 
tog sitt dragspel och spelade upp till dans i köket. Mor Anna 
och de tre hemmaboende, mycket vackra döttrar dansade runt 
i köket. Vi hjälpte till med hö och vi fick Haralds supergödsel 
(hästgödsel blandat med hönsgödsel) till vår köksträdgård som 
hyra för höskullen i vår lada. 

Första julen i ”stugan”  från vänster Erik och Helgo Johansson 
”Pojkarna” deras bror Janne, Matti Alriksson, Börje Karlsson, Sven 
Johnsson och Ture Alm                                     Foto Sixten Johansson

Bygget av backstugan börjar ta form                 Foto Sixten Johansson
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”Ge alla barn en framtid utan våld” 
så lyder temat för årets julkampanj.

Miljontals barn växer upp i en värld fylld av våld, krig och 
konflikter. Utsattheten gör dem till perfekta måltavlor när 
gerillor och kriminella gäng rekryterar nya medlemmar. Varje 
dag tvingas barn att bli soldater och med vapen i hand och med 
droger i kroppen sprider de skräck i samhället. Andra utnyttjas 
sexuellt, som spioner eller tjänstefolk.

Julen är den period på året då många människor samlas i våra 
kyrkor och vi blir påminda om barnet i krubban. Då Gud valde 
att bli människa genom att komma till världen som det mest 
hjälplösa man kan tänka sig, ett barn. Den hjälplöshet som Jesus 
föddes in i var då och som nu dominerad av människor som 
inte tvekar att utnyttja värnlösa barn för egen vinnings skull.

Tillsammans måste vi kämpa för att minska våldet och skapa 
en ljusare framtid för våra unga och det kräver resurser. Så låt 
oss passa på att under julen samla in pengar. Med gemensam-
ma krafter kan vi bidra till att GE ALLA BARN en framtid 
utan våld.

Tack för din insats!

Anki Bondesson, projektledare julkampanjen

Akutläge: 

Syriens barn behöver din hjälp nu!

– Jag vill hjälpa människor att må bra. Det är ett av de 
absolut största behoven i lägret, säger Nadia. Hon är själv 
flykting med ansvar för att särskilt möta kvinnorna.
Med stöd från Svenska kyrkan organiseras just nu flyktingre-
presentanter som Nadia i grupper som får utbildning i kon-
fliktlösning och medling och barns och kvinnors rättigheter.

– De psykosociala frågorna är lika viktiga som vatten och mat, 
och att hjälpa människor att må bra är ett av de absolut största 
behoven i lägret, säger Nadia

I grupperna med flyktingar får varje person ansvar för att hålla 
regelbunden kontakt med 100 personer i sin omgivning i lägret.

Skolpaket till barnen, reparation av toaletter, gasvärmare, 
vinterkläder och en fritidsgård åt ungdomarna – du kan ge 
en livsviktig gåva som gör tillvaron mer värdig för de syriska 
flyktingbarnen.

Årets julklappar
Årets julklappar hittar du i Svenska kyrkans webbshop. Genom 
att köpa frön och utsäde eller ge bort skolböcker till nära och 
kära är du med och bidrar till en rättvisare värld. Gå in på www.
svenskakyrkan.se/webbshop. 

Berätta för alla om denna möjlighet att ge en annorlunda 
julklapp som består!

Chagall-utställning till Långasjö

Till 1:a Advent kommer Chagall till Långasjö kyrka! 
Studieförbundet Sensus äger en samling litografier 
av Marc Chagall, en av 1900-talets mest välkända och 
älskade konstnärer.

De femton färgstarka och expressiva bilderna har alla 
motiv från Gamla testamentets berättelser och är häm-
tade från Chagalls rika 
illustrationer till Bibeln 
– kallade Chagalls bibel.

Under två veckor kan 
man njuta av tavlorna i 
Långasjö kyrka från den 
1 – 15 december. För 
öppettider hänvisar vi till 
kommande affischering

Välkomna till Dagledigträffar

i Långasjö Sockenstuga

Lördag 1.2 kl 14.30

Gemenskapsdag på Allégården

med Kyrkokören och kaffe med tårta

Onsdag 26.2 kl 14.00

Sjökvartetten från Långasjö

underhåller med sång och musik som man blir glad av!

Nadia Ibrahim är 27 år och har arbetat som lärare. Nu är hon med 
och arbetar för att motverka det ökade våldet mot kvinnor och barn i 
lägret. Foto: Ulrika Lagerlöf/IKON
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Adventskaffe på Allégården
Fredagen den 29 november kl 14.30

inbjuder CKF till

Adventskaffe på Allégården med 
program.

Alla är hjärtligt välkomna!

Lucia i Långasjö kyrka

fredagen den 13 december kl 18.00

Välkomna till Luciafirande i Långasjö kyrka

tillsammans med Lilla kören, Juniorerna och Kyrkokören.

Servering av glögg och pepparkakor!

Röda Korset – Sockenrådet – Långasjö församling

En dag för dig

Vi välkomnar alla intresserade till en ”må bra dag” 
för hela dig
– lördag 18 januari kl 11 - 15 i Långasjö Sockenstuga.

Ge dig själv möjlighet att stanna upp och låt själen hinna 
ifatt. Du får komma till en plats där du kan släppa allt och 
bara vara. Du får möjlighet att koppla av en stund och må 
bra. Det betyder att du kan hämta nya krafter och så orka 
med vardagen en stund till.

Vi som ordnar den här dagen vet av egen erfarenhet att 
många idag behöver hjälp med att släppa vardagens ibland 
överväldigande krav för att kunna ge plats för den stillhet 
som kan ge möjlighet för dig att finna lugn och ro i varda-
gen. Idag ska allt gå väldigt fort och många mår allt sämre.

Under den här dagen erbjuder vi: massage, meditation, 
stillsam musik, dans, en god måltid, sång, akvarellmålning, 
ljusandakt med taizésånger m.m.

Vi som medverkar är Ann Waldermarsson, Melsene Laux, 
Britta Mård och Ulla Sköldh Jonsson. Välkomna till en som 
vi hoppas skön dag för dig!

Plats: Sockenstugan Pris: 150 kr för hela dagen

Anmälan senast den 13/1 till Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 
56 eller ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se

Succé för Magnifiket igen – tack alla som 
bakade!

En solig höstlördag i mitten av oktober invaderades 
Långasjö av besökare från när och fjärran. Målet var 
Skördefesten med dess utbud av utställningar, grönsaks-
försäljning, bakluckeloppis, tips- och bingopromenader, 
mobilt musteri och mycket mer.

Många hittade till Sockenstugan och Långasjö församlings 
satsning på konditoriserveringen ”Magnifiket” med massor 
av fantastiska hembakade godsaker. Alla platser blev snabbt 
upptagna och resultatet fördubblades mot året innan. Försälj-
ningen inbringade hela 13 760 kr (!!), som oavkortat gick till 
projektet ”Bundle of  Joy”*. 

Tack alla besökare och tack alla som bakade!

* ”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 Filippinska övervärlden får komma till en riktig fest med 
mat, lekar, sånger och presenter. Initiativtagare till detta fantas-
tiska 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.
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Hänt i Långasjö församling  
november 2012 - oktober 2013  
 
Döpta 
Malte Larsson, Harebo 3 feb 2013 
Jennie Jönsson, Långasjö 24 mar 2013 
Emilia Fransén, Långasjö 27 apr 2013 
Oskar Legander, Totamåla 13 apr 2013 
Edvin Nylander, Långasjö 8 jun 2013 
Elias Cervin, Brunamåla 10 aug 2013 
Amelia Stånggren, Allgunnås 31 aug 2013 
Ebba Karlsson, Långasjö  28 sep 2013 
Zack Hammarlund, Långasjö 20 okt 2013 
 
Konfirmerade 
Joel Gunnarsson, Långasjö 10 jul 2013 
Albin Andersson, Långasjö 24 aug 2013 
Oliwer Berglund, Långasjö 24 aug 2013 
Maja Egnell, Älmeboda 24 aug 2013 
Emma Fredriksson, Lida 24 aug 2013 
Matilda Gerhardsson, Bredalycke 24 aug 2013 
Mathilda Wårhag, Enkoneryd 24 aug 2013 
 
Vigda 
Linnéa Nylander/Erik Peter Karlsson, 8 jun 2013 
Strängsmåla 
Hanna Eriksson/Mattias Johansson, 27 jul 2013 
Långasjö 
 
Döda 
Göte Petersson, Långasjö 3 nov 2012 
Börje Karlsson, Sibbahult 4 nov 2012 
Hugo Nilsson, Långasjö 27 nov 2012 
Svea Gustavsson, Långasjö 27 dec 2012 
Tage Eriksson, Anemåla 24 dec 2012 
Eva Karlsson, Sibbahult 17 jan 2013 
Valter Fransson, Bredalycke 6 mars 2013  
Signe Fransson, Allgunnås/Konga 2 apr 2013 
Enar Karlsson, Trollamåla 30 apr 2013 
Ingrid Fröström, Långasjö 10 jun 2013 
Göran Nilsson, Lida 17 jun 2013 
Bror Melin, Långasjö 26 aug 2013 
Birgitta Johansson, Långasjö 4 sep 2013 
Anna Andersson, Pellamåla/Emmaboda 8 okt 2013 
Greta Alexandersson, Långasjö 26 okt 2013 
  

 
Sång & Musik under Advent o Jul 

i Långasjö kyrka 
 
 
 
 
 

 
1:a Advent 1/12 kl 10.00 
Adventhögmässa  
Vi sjunger in advent 
med Kyrkokören 
 
Fredag 13/12 kl 18.00 
Luciafirande  
Lilla kören, Junior och Kyrkokören 
 
 3:e Advent 15/12 kl 16.00 
Ljusgudstjänst 
med elever från Kulturskolan 
 
4:e Advent 22/12 kl 16.00 
”Nu tändas tusen juleljus” 
Julkonsert  
med kören Mixed Voices 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julafton 24/12 kl 17.00 
Julbön 
Sång – Amanda Carlsson  
 
kl 23.30 
Midnattsmässa   
med Kyrkokören 
 
Söndagen efter Jul 29/12 kl 16.00 
”Strålande jul”  
Vi sjunger julens sånger & psalmer med 
Hanna, Marie o Elin Lundin  
 

2014 
 

Trettondag Jul 6/1 Kl 14.00 
Julspel 
Kyrkokören Lilla kören, Minior, Junior  
Julfest för alla i Sockenstugan
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Sång & Musik under Advent o Jul 

i Långasjö kyrka 
 
 
 
 
 

 
1:a Advent 1/12 kl 10.00 
Adventhögmässa  
Vi sjunger in advent 
med Kyrkokören 
 
Fredag 13/12 kl 18.00 
Luciafirande  
Lilla kören, Junior och Kyrkokören 
 
 3:e Advent 15/12 kl 16.00 
Ljusgudstjänst 
med elever från Kulturskolan 
 
4:e Advent 22/12 kl 16.00 
”Nu tändas tusen juleljus” 
Julkonsert  
med kören Mixed Voices 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julafton 24/12 kl 17.00 
Julbön 
Sång – Amanda Carlsson  
 
kl 23.30 
Midnattsmässa   
med Kyrkokören 
 
Söndagen efter Jul 29/12 kl 16.00 
”Strålande jul”  
Vi sjunger julens sånger & psalmer med 
Hanna, Marie o Elin Lundin  
 

2014 
 

Trettondag Jul 6/1 Kl 14.00 
Julspel 
Kyrkokören Lilla kören, Minior, Junior  
Julfest för alla i Sockenstugan

LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under 2013-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla onsdagar 08.00 Morgonbön/mässa och frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 15.30 Andakt på Allégården 
 
29.11  08.10 Adventsamling  för Långasjö skola  
01.12 1:a Sönd. i Advent 10.00 Adventhögmässa  U Sköldh Jonsson, Kyrkokören 
   Upptaktsdag för konfirmander 
   Chagalls bibelillustrationer - utställning 
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
08.12 2:a Sönd. i Advent 10.00 Högmässa i adventstid   B H Brunzell 
13.12  18.00 Luciafirande Lilla kören, Junior, Kyrkokören 
15.12 3:e Sönd. i Advent 16.00 Ljusgudstjänst U Sköldh Jonsson  
   musik med elever från Kulturskolan. 
22.12 4:e Sönd. i Advent 16.00 ”Nu tändas tusen juleljus” – Julkonsert  
   med kören Mixed Voices. B H Brunzell 
24.12 Julafton 17.00 Julbön  U S Jonsson. Sång : Amanda Carlsson  
  23.30 Midnattsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
25.12 Juldagen 07.00 Julotta i Emmaboda kyrka 
26.12 Annandag Jul 16.00 Se övriga församlingar 
29.12 Söndagen efter Jul 16.00 ”Strålande Jul”  -  Julens sånger & psalmer 
   Sång - Hanna, Marie o Elin Lundin . B H Brunzell 
31.12 Nyårsafton 16.30 Nyårsbön på Allégården   
2014  18.00 Nyårsbön  U Sköldh Jonsson  
01.01 Nyårsdagen 18.00 Fredsmässa i Emmaboda    
05.01 Söndagen efter Nyår  16.00 Gudstjänst i Mikaelsgården, Lindås   
06.01 Trettondag Jul 14.00 Gudstjänst med små och stora – Julspel 
     Kyrkokören, Lilla kören, Minior o Junior m fl  
   Julfest  för alla i Sockenstugan 
12.01 1:a Sönd. e. Trettondag Jul 16.00 Mässa   B H Brunzell 
19.01 2:a Sönd. e. Trettondag Jul  10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson 
   Musikgruppen Polyhymnia spelar 
26.01 3:e Sönd. e. Trettondag Jul 16.00 Taizégudstjänst  B H Brunzell   
02.02 Kyndelsmässodagen 14.00 Ljusgudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior m fl. Kyrkfika 
09.02 5:e Sönd. e. Trettondag Jul 18.00 ”Gemenskapens väg”- gemensam mässa för  
   hela pastoratet i Vissefjärda kyrka 
   Pastoratets kyrkokörer och präster. Servering. 
16.02 Septuagesima 16.00 Psalmgudstjänst  U Sköldh Jonsson 
23.02 Sexagesima 10.00 Högmässa  B H Brunzell 
02.03 Fastlagssöndagen 16.00 Frälsarkransmässa  Kyrkokören, U S Jonsson 
   Kyrkkaffe med Fastlagsbullar i Sockenstugan 
05.03  Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa  U Sköldh Jonsson 
09.03 1:a Söndagen i Fastan 10.00 Högmässa  B H Brunzell  
    
 
 
 

Spara gärna sidan! 
För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Kyrkobladet 

 eller www.svenskakyrkan.se/emmaboda  Reservation för ändringar!  
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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

Folkrörelsearkivet i Långasjö

Nu finns ett folkrörelsearkiv i Långasjö! På uppdrag 
av Långasjö Sockens Hembygdsförening har Emma-
bodabygdens Arkivförening sorterat och registrerat de 
handlingar av olika slag som under många år samlats 
hos hembygdsföreningen. 
Det rör sig om protokoll och verksamhetsrapporter och 
andra handlingar från föreningar som funnits i bygden 
och upphört men också från idag existerande föreningar. 
Det rör sig också om handlingar från privata arkiv som 
lämnats till hembygdsföreningen och från företag som 
upphört. All denna information finns nu tillgänglig för 
Långasjöbor och andra med intresse för socknens his-
toria.

Allt material har förtecknats, dvs det har upprättats innehålls-
förteckningar för alla handlingar. Dessa förteckningar finns 
tillgängliga på Internet och är sökbara på Google. Den som 
vill ha en överblick av samlingarna skriver in ”Visual arkiv på 
nätet” som sökord och kommer då, med hjälp av rullisten, till 
Emmabodabygdens Arkivförening med förteckningar på alla 
dess arkiv som publicerats på nätet. 

Man kan också söka direkt på Google med namnet på någon 
förening eller person som sökord och få svar om dessa finns 
med i arkivet. Det är alltså en innehållsförteckning man får ta 
del av på nätpresentationen. Vill man se arkivhandlingarna i sin 
helhet måste man uppsöka arkivlokalen som i Långasjö finns 
i Sparbankshuset. För tillträde måste först Stig Hermansson 
kontaktas.

Samlingarna i Långasjöarkivet vittnar om ett rikt föreningsliv 
och de privata arkiven om ett flertal kulturpersonligheter. Ar-
kiven tillför alla, var och en på sitt sätt en omfattande lokal kul-
turhistoria. När man studerar de äldre föreningarnas handlingar 
inser man också vilken möda och vilket engagemang som lagts 
ner inom olika områden. Ideellt utfördes både praktiskt arbete 
och styrelseuppdrag. Det var en tid av folkbildning där de olika 
uppdragen som ordförande, sekreterare och kassör utgjorde 
en social skolning och ett led i den demokratiska utvecklingen. 
Vi har ett ansvar att vårda denna historia. Samtidigt blir även 
vår tids handlingar värdefulla så småningom.

Ett arkiv som är mer omfattande än de övriga är nämndeman 
Gustav Nilssons i Strängsmåla. Gustav Nilsson var morfar till 
författarinnan Gertrud Lilja och delar av hans sparade hand-
lingar kom att ligga till grund för Liljas roman Kvinnorna i 
släkten. Gustav Nilsson utsågs till nämndeman för Långasjö 
socken och Kåraböket i Vissefjärda 1860 och kom att verka 
som sådan till 1890. 

I detta arkiv finns bouppteckningar, auktionsprotokoll, lagfar-
ter, köp och försäljning av gårdar och mycket annat. För att 
på bästa sätt få tillgång till det man vill veta är varje handling 
registrerad var för sig. Man kan söka på namn, by, årtal eller 
handlingens art. Tills vidare förvaras Gustav Nilssons arkiv 
i Folkrörelsearkivet i Föreningshuset i Vissefjärda och det är 

dit man får vända sig om man vill titta på eller kopiera något 
dokument från detta arkiv.

När vi nu hälsar Folkrörelsearkivet Långasjö välkomna vill 
vi poängtera att arkiveringen av handlingarna kom till stånd 
genom att Emmabodabygdens arkivförening sökte samarbete 
med hembygdsföreningar i kommunen som inte redan var 
medlemmar i föreningen. En kontakt med Stig Hermans-
son etablerades och tack vare bidrag från Långasjö Sockens 
Sparbanksstiftelse skapades möjligheter att utföra arbetet. 
Förteckning och registrering har skett i Vissefjärda. Det kändes 
tillfredsställande att återbörda kartongerna med de sorterade 
och registrerade handlingarna till hemsocknen och depån som 
heter Folkrörelsearkivet Långasjö.

Emmabodabygdens Arkivförening har sina arbetslokaler i 
Föreningshuset i Vissefjärda och har hela kommunen som 
upptagningsområde. Arkivet innehåller ursprungligen Folk-
rörelsearkivet Vissefjärda och hyser idag också ett omfattande 
musealt företagsarkiv från Stenberg - Flygt - ITT. Ett bildarkiv 
med cirka 2 500 bilder ingår också samt ett ljudarkiv omfattan-
de ungefär 300 timmars inspelningar. Just nu pågår ett arbete 
med skanning och registrering av ett flertal musikkårers gamla 
handskrivna notblad.

 Ingrid Lindahl
Emmabodabygdens Arkivförening



Träskoposten nr 4 2013 47

  Eken Pluskund
 

  - Den kloka vägen till en bättre ekonomi

Långasjö telefon: 0471-24 49 90         www.sparbankeneken.se

Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Nina Rönnblad, i Harbo.

Grattis! säger vi till henne och som pris 
får hon 1 års prenumeration på Träsko-
posten. 

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 

Manusstopp för Träskoposten 2014

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  13 febr      28 febr
Nr 2  1 maj     16 maj 
Nr 3  21 aug             5 sept 
Nr 4  6 nov      21 nov
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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 1 februari 2014.

Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett 
pris bestående av 1 års prenumeration 
på Träskoposten. Korsordet finns också 
som lösblad i Lanthandelns entré.

Långasjökrysset nr 4-13
Namn och adress:

Kanske ni möts i  
skogen du ärvde...

Måleri-
utbild-
ning

Spann-
måls-
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nät

Kan man 
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Olika
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Sälja Äldre 
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Höjd-
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Rymd-
mått

Mycket 
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grann

Sär-
prägel
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Upp-
märk-
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figur
Nörd

Språk-
störning
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Mjuk 
och 

luddig

Höjder i 
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Ögon-
skydd

Skänka Halv 
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Fri-
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Äga

Wallen-
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Över-
lämna

Grundlig
Ge bort 
skriftligt

Spröd

Torium
Skyle

Lo
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Träsko-
posten

Vinter-
kryss
2013

Dan
Bard


