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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 
Butik Norregård i 
Skallebo, Långasjö
Foto Malin Kronmar
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Ny medarbetare i Träsko-
postens redaktionen

Jag är civilekonom från Lunds Univer-
sitet med tyska, sociologi och mark-
nadsföring. Jag har haft ett yrkesliv som 
lärare, chef  i diverse ledande befattningar 
och senast som egen företagare inom 
bar- och hotellbranschen med familjen 
på Mallorca.

Tycker om resor med familjen, läsa, 
hålla föredrag och seminarier, botaniska 
trädgårdar, skidåkning, fotboll och att 
uppleva nya saker och miljöer.

Som person är jag god organisatör, 
nyfiken på min omgivning, positiv och 
utåtriktad, reaktiv och ibland fortfarande 
impulsiv.

Sedan 1 år bor jag med min älskade make 
Victor i Långasjö.

Ingrid Öhrnberg  

En ursäkt!
Några släktingar har tagit illa vid sig och 
tycker att Jon och Bertha med barnbarn 
blev utpekade på ett felaktigt och alltför 
negativt sätt i artikeln om ”De första 
danskarna i Skallebo” i förra numret av 
Träskoposten.

Redaktionen ber så mycket om ursäkt 
för att dessa personer inte fått ta del av 
innehållet i förväg.

Jan-Erik FranssonTACK!

Stort tack för de penninggåvor som 
vi har fått från fam. Larsen och från 
Lennart och Lilly Johansson

Redaktionen
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Tema i nästa nummer

Sommarnumret kommer att ha 
temat 

Bo på landet och våra 
smultronställen

Välkommen med bidrag!

Vad blir det för mat? 
Jag står vid spisen och rör i den underbart goda köttgry-
tan som endast innehåller ekologiska och bra råvaror. På 
en stol bredvid mig står ett barn och skär grönsaker till 
salladen, medan ett annat barn är i full färd med att duka 
bordet. Det tredje barnet sitter nöjt på golvet och lägger 
ett pussel.  Medan vi jobbar i fullständig harmoni trallar 
vi trestämmigt på ”imse vimse spindel”. Victor stiger 
innanför dörren precis när maten är klar, och så sätter vi 
oss ner och äter, i lugn och ro. Självklart dukar var och 
en av sin egen tallrik efteråt. 

Eller vänta nu, det var ju så jag hade föreställt mig att det 
skulle vara…

”Vad blir det för mat?” 
Som alltid har vi ”familjeråd” för att rättvist och demokratiskt 
bestämma vad vi ska äta till middag. (En gång i tiden var vi 
ambitiösa och gjorde matlistor vecka för vecka men slutade 
med det när vi insåg att vi under 14 dagar inte lagat en enda 
rätt som fanns med). 

Barn ett vill ha currykyckling, men det avskyr barn två som hell-
re vill ha fisk. Barn tre bryr sig inte ett dugg bara nåt kommer 
på bordet. Vi kompromissar och det blir köttbullar. Eftersom 
jag även i ett svagt ögonblick sagt att färdigmat inte kommer 
innanför våra väggar ställer jag mig och rullar etthundrafemtio-
niotusen köttbullar, medan två barn nästan slår ihjäl varandra 
och det tredje drar mig i benet och vill ”tomma opp”.

När Victor kommer hem blir det, som alltid, total eufori (det 
är verkligen så himla orättvist) och barnen blir plötsligt som 
små änglar och samlas i pappas famn. Jag suckar inombords 
och Victor frågar vad jag menade med sms:et jag skickade nyss 
(”kommer du inte hem snart så ställer jag ut ungarna på altanen 
och sen låser jag in mig själv på toaletten. Jag menar det!!”)

Till slut är maten klar och vi sätter oss till 
bords
Barn ett får först ett bryt när han inser att det inte finns potatis, 
och så en gång till när jag råkar lägga ketchupen på fel sätt (Jag 
sa orm mamma, inte prickar, nu tänker jag inte äta!!).  Barn två 
tar fjorton köttbullar och sex makaroner,  kan skära ”sjelv”, 
men får en felträff  varpå en av de små rackarns köttbullarna 
flyger från tallriken och rullar in under kökssoffan. Victor 
och jag tittar på varandra och säger ”den tar vi sen” i mun 
på varandra. (”Sen” råkar bli två veckor senare när vi drar ut 
soffan för att dammsuga och allt som är kvar av köttbullen är 
en svart, stenhård kula). 

Barn tre ska ha allt av det ätbara som finns på bordet på sin 
tallrik, slänger besticken på golvet och slevar i sig av maten 
med händerna medan hon utbrister ”nom-nom” mellan varje 
tugga. Maten äts självklart stående (vad är det för fel på att 
sitta liksom?)

Efter ca två och en halv minut råkar barn två slå ut sitt mjölkglas 
och börjar storgråta medan barn ett skrattar ihjäl sig. ”Mina 
byxor är blöta, jag måste byta” gråter hon, och Victor och jag 

hinner inte ens rådslå vem som ska vara ”the bad cop” förrän 
hon skuttat ner, tagit av sig byxorna och hämtat ett par nya.  

Och så där håller det på, barn ett och två leker pirater och fäktas 
med besticken och hur strängt man än ber dom att lägga av så 
slutar det alltid med en gaffel på fel ställe. Barn tre fortsätter 
att sleva i sig mat och när det nästan är tomt på tallriken skri-
ker hon ”MEEER” så högt att grannarna måste tro vi utövar 
någon form av aga. (Ber man henne äta upp allt slänger hon 
tallriken i golvet, tro mig – jag har försökt)

Sedan kommer vi in i någon slags flow, alla äter faktiskt (med 
blandad entusiasm, men ändå!) Till slut förkunnar tre barn att 
de är färdiga och när jag säger ”nu kan ni gå” hoppar de ner 
med sådan kraft att barn ett ramlar från stolen och barn två 
slår ut dagens andra mjölkglas. Barn tre drar med sig tallriken 
i hoppet ner från stolen, men på golvet finns redan så mycket 
mat att det faktiskt inte gör någon skillnad. 

Victor och jag sitter kvar, tittar först på varandra och sedan på 
tallriken som tillhör barn två. Där finns tolv köttbullar som 
simmar i två deciliter mjölk.  Sedan blickar vi ut över det kaos 
som råder i köket, sådant kaos det bara kan bli när en barnfamilj 
ätit middag. Så utbrister vi, ”ja, det gick ju ganska bra idag…”

Och när vi slutligen har sanerat köket (och barn tre, som ibland 
till och med lyckas med att få spagetti i öronen), diskat undan 
och lagt in rester i kylen, då tittar vi på klockan och inser att 
om 45 minuter är det dags för mellanmål…

Anna Karlsson
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Bibliotekarien tipsar 
Jag tänkte tipsa om en faktabok som jag tycker är väldigt intres-
sant. Den heter ”En kortfattad historik över nästan allting 
i ditt hem”, av Bill Bryson. Boken handlar om hemmet och 
vardagslivet ur ett europeiskt och oftast brittiskt perspektiv. 

Varje del av huset får sitt eget 
kapitel, köket, hallen, sovrum-
met etc. Man får reda på hur 
dessa rum har vuxit fram ge-
nom historien hos vanligt folk 
såväl som hos kungligheter och 
om olika levnadsvanor som 
förknippas med de olika rum-
men. Författaren berättar om 
underhållande anekdoter och 
en massa intressanta detaljer. 

Så om ni är nyfikna på vad en 
badmaskin är, vad det kunde 
innebära att vara tjänstefolk på 
en herrgård för några hundra 
år sedan eller varför salt och 

pepparkaret är förknippat med så mycket blod, svett och tårar 
– läs Bill Brysons bok!

Till er som vill läsa något högt för era små kan jag tipsa om 
Martin Widmarks senaste bok om detektiven Nelly Rapp, 
”Trollkarlens bok”, eller den fina bilderboken ”Den gamle 
mannen och valen” av Stian Hole.

Om man gillar spänning finns Ann Cleeves senaste puss-
eldeckare, ”Glasverandan”, och den danska deckarduon 
Kaaberbøl & Friis har nyligen gett ut ”De oönskade”, andra 
boken i serien som inleddes med ”Pojken i resväskan”.

Vill man läsa något om mat, 
temat för detta nummer av 
Träskoposten, finns en nyut-
given receptsamling av Rune 
Kalf  Hansen som heter ”Det 
vilda köket”, om att använda 
det ätbara från naturen i sin 
matlagning, t.ex. rölleka och 
kirskål.   

Varje höst och vår har vi ”Kväll med bibblan” på närbiblio-
teken i Emmaboda. I vår är det Bodas tur för ett evenemang. 
Temat är ”Jorden runt på två timmar”. Då blir det boktips 
och fika. Om ni är intresserade anmäl er till något av närbib-
lioteken.

Långasjö bibliotek är på tisdagar kl. 14.30–18.30.
Välkomna!

Marie Hinderyd

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

Valborgsmässofirande

Traditionsenligt Valborgsmässofirande 
vid Långasjön 30 april

 Programmet börjar i kyrkan kl 19.00
 19.00 Musik i Valborgsmässotid 
 19.30 Elden tänds
 Kören sjunger in våren

Lotteri med goda vinster och korvförsäljning
Välkomna!

    
     Långasjö Rödakorskrets
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Långasjö PRO
informerar

November
Ulla rapporterade från distriktets höstmöte och Kerstin från 
samorganisationens styrelsemöte. Ulla och Kerstin berättade 
om samorganisationens träff  med kommunalrådet. Vid Lindås-
föreningens  jubileumsfest representerade Kerstin och Ulla.  
Beslut fattades om oförändrad medlemsavgift.

Ekonomisk kalkyl för 2014 föredrogs och godkändes. Efter 
kaffet underhölls vi med ett mycket uppskattat sång och mu-
sikprogram av Donald Hummel.

December
Årets verksamhet avslutades med ”skink- och grötfest” på 
Allégården den 17/12. Gott att äta och en bra samvaro.

Januari
Mötet började med att Ulla S J höll parentation över en av 
våra medlemmar. Kantor Britta Mård medverkade med pia-
nomusik. Vid förhandlingarna bestämdes vårens mötesdatum 
och program.

Efter kaffet höll Ulla S J ett kåseri med bilder och text från “ 
Glada kossan”.

Februari
Vid årsmötet valdes till ordförande och kassör Olle Henriks-
son, sekreterare Ulla Nilsson och övriga styrelseledamöter 
June Eriksson, Gun Britt Gunnarsson, Gunnar Nilsson, Gerd 
Lönngren,

Kerstin Olsson, Ingegerd Svensson och Berit Johansson. 
Efter kaffet och fastlagsbullen som Sparbanken Eken bjöd 
på , berättade Magnus från Emmaboda filmsällskap om deras 
verksamhet.

Beslut om vårens program fattades. Maria Elofsson avtackades 
för ett gott och mångårigt styrelsearbete.

Vårens möten

Mars
Tisdagen den 11/3 kl. 14.00 i Sockenstugan. Christer Lundgren 
underhåller oss.

April
Tisdagen den 8/4  kl 14.00 I Sockenstugan. Aktuella frågor 
för oss pensionärer.

Försommarfest
Tisdagen den  20/5 kl. 14.00 I Sockenstugan. Underhållning 
av Milred  Persson som spelar dragspel, synth samt sjunger. 
Vi njuter av smörgåstårta, dricka och kaffe. Ingen mötesavgift.

Olle Henriksson

Vårkalendern
Mars
1/3 kl 10-14 Öppet hus i Emmaboda församlingshem

2/3 kl 16.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

9/3 kl 15.00 Hembygdsfören. årsmöte i Sockenstugan

11/3 kl 14.00  Långasjö PRO i Sockenstugan

12/3 kl 18.00 Anhörigcafé på Allégården

23/3 kl 10.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

25/3 kl 18.30 Naturvårdsfören. årsmöte i Sockenstugan

26/3 kl 14.00 Dagledigträff  i Långasjö Sockenstuga

29/3 kl 20.30 Ljusgudstjänst i Långasjö kyrka

30/3 kl 17.15 Sockenrådets årsmöte i Sockenstugan

April
5/4 kl 11.00 Song for Mandela i E-boda förs.hem

8/4 kl 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan

8/4 kl 19.00 Teaterdrama i Bygdegården

12/4 kl 10-15 Öppen gård på Långasjölamm

13/4 kl 14.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

23/4 kl 14.00 Dagledigträff  i Långasjö Sockenstuga

27/4  Kulturhelg med tema motor i Bygdegården

30/4 kl 19.00 Musik i Valborgsmässotid i kyrkan

30/4 kl 19.30 Valborgsmässofirande vid Långasjön

Maj
1/5  Manusstopp

11/5 16.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

16/5  Träskopostens Sommarnummer

17/5 kl 10.00 Pilgrimsvandring i Långasjö

20/5 kl 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan

21/5 kl 18.00 Anhörigcafé på Allégården

25/5 kl 16.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka
31/5 kl 13.00 Vernissage i Galleri Garvaregården

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 42.

OBS!!

Vid bokning av konferensrummet på 
Allégården

Ring: 0471-249523 mellan 11.00-15.00

Eller maila: tina.robson@emmaboda.se

Tack på förhand!

Tina Robson
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Inflyttning till Långasjö?
Vi får ständiga rapporter om skolor, butiker och företag 
som läggs ner på landsbygden samt minskat befolkning-
sunderlag. Även vår bygd och kommun är berörd av detta, 
men här finns ju som bekant Långasjö andan….

Under december 2013 samlades ett tiotal personer i den s.k. 
”kommunikationsgruppen” för att delvis tala kring inflyttning. 
Det fanns många kreativa tankar och idéer så vi valde att skapa 
en mindre grupp som träffades under januari 2014 som valt 
att författa denna lilla artikel. Vi diskuterade vidare om det är 
något vi kan göra för att stimulera till ökad inflyttning så att 
skola, butik och mer därtill ”överlever oss”. 

Det visar sig att det inte finns så många tillgängliga hus eller 
lägenheter i Långasjö och de som blir lediga säljes/hyrs ut re-
lativt snabbt. Det finns några lediga tomter som kan bebyggas, 
men det är som bekant dyrt att bygga. Vi funderade vidare om 
det finns något annat sätt att bidra till inflyttning i vår bygd?

Bebo Långasjö!
Vi blickade tillbaka på projektet Bebo Landsbygd som star-
tade år 2000 då det dåvarande kommunalrådet i Emmaboda 
Karl-Erik Nilsson fick frågan ”Hur många tomma hus tror du 
det finns i kommunen som inte bebos året runt?” Han svarade 

ca 200 men det visade sig vara 845 hus som tjänstgör som 
sommarstugor, släktgårdar och kanske även står och förfaller. 

Det rör det sig om 100- talet hus i Långasjö och om något av 
dessa är tillgängliga för försäljning eller uthyrning för perma-
nent boende kan det berika bygden i form av inflyttning, som 
kanske på sikt även leder till nybebyggelse. Vår ambition är 
inte att driva igång ett nytt projekt eller vara ”mäklare” utan 
snarare att informera om denna möjlighet finns. I Emmaboda 
går Bebo-landsbygd numera under namnet inflyttarservice där 
Weronica Stålered är kontaktperson och kan vara en länk mellan 
husägare och potentiella inflyttare. Kontakta henne gärna på 
Weronica.Stalered@emmaboda.se 

Inflyttarbrev
Vi funderar även på att försöka inspirera inflyttare att skriva 
några rader i Träskoposten på temat ”Inflyttarbrev” där vi kan 
få veta mer om varför folk flyttar hit och vad de uppskattar 
med Långasjö. Detta kan även inspirera oss som bott här i 
många generationer för visst är det så att detta fruktbara möte 
berikar helheten. 

Låt oss tillämpa Långasjö-andan även på inflyttarområdet, så 
vi får underlag till den service, som vi önskar!

Anna Karlsson, Andreas Garami, 
Ann Helen Alexandersson, Peter Elmberg

Gunnar Nilsson har skjutsat Olle Henriksson till Lanthandeln

Den enes stöd 
– den andres bröd!
Gör som Olle! När han behöver skjuts till affären ringer 
han en av sina vänner. Det kan vara Lennart, eller Gun-
nar, eller någon annan. Så får han åka bil. Och trevligt 
sällskap. Och kanske lite hjälp att lyfta och bära.

Vår lanthandel har tyvärr inte möjlighet att köra hem varor till 
kunderna. Då är det här ett bra alternativ. Kanske ett bättre 

alternativ. Kunden kan 
själv välja mellan olika 
varor, jämföra priserna, 
känna på brödlimporna, 
se hur mogna bananerna 
är. Kanske göra några fynd 
eller impulsköp. 

Alltid färskt kött
Butikschefen Hasse har 
förklarat varför han inte 
kan hinna hemkörning. 
Hans specialitet är svenskt 
kött. Han lägger 4 – 5 tim-
mar varje dag på styckning, 
malning och paketering. 

Hasses specialitet är svenskt kött!

Därför finns det alltid färskt kött och nymald färs i Långasjö 
Lanthandel. En service som är mycket uppskattad.

Som sagt, kan inte affären komma till kunden, så får kunden 
komma till affären! Kanske med hjälp av släktingar och vänner. 
Tänk efter om det är någon av vännerna som behöver den här 
servicen. Eller om det är någon du kan be om hjälp! Den enes 
stöd – den andres bröd!

Sölve Hjalmarsson
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Hus och gårdar i Långasjö

Egnahemsmäklaren

Lars Hjelmberg

0708-591 530

Brännamåla 101
Gård

4 rum och kök, 113 kvm

770 000:-

Dansk Ejendoms Consult

Henrik Håkansson

+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

Emmaboda Fastighetsförmedling

Henrik Malmqvist

0471-337 60

Pellamåla 212
Friliggande villa/ Vinterbonat fri-
tidshus

3 rum och kök, 95 kvm

520 000:-

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

Susanne avtackas

Jan-Erik Fransson avtackar Susanne 
Gustavsson med en blomma som tack 
för hennes 5 år i Träskopostens redak-
tion.

Redaktionen

Matöppetbarometern
2013 blev ett bra år för Matöppet i Långasjö och det är en nöjd Hasse som 
berättar om ett år som gått bättre än någonsin. 

Det är tack vare att just du handlar i affären som gör att vi kan ha en affär i Långasjö! 
Varje hushåll som använder Långasjös egen lanthandel märks i statistiken. Och glöm 
inte att du kan be Hasse ta hem varor om det är något du saknar.

Malin L Gunnarsson
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Årsmöte

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Söndagen den 9 mars kl 15.00 i Sockenstugan

Årsmötesförhandlingar
Odd och Diana  underhåller

Information om arkivhandlingar
Kaffe

Välkommna                                               Styrelsen

Per och Lis Engelsmann                          Träskoposten 2010

Tack för årene i Trollamåla

Dessværre mistede jeg min mand Per den 28 okt 2013 efter 
6½ måneds kamp mod canceren och som følge heraf  har 
jeg måtte sælge vores dejlige hus i Trollamåla. 

Derfor vil jeg sige tusinde tak for 15 dejlige år i Långasjö Sogn 
til alle vores venner, i har alle taget godt mod os og vi følte os 
hjemme når bilen kørte ind på grunden ude i skoven. En særlig 
tack til vores naboer der, Stina & Christian och deres familjer, 
som altid var der for os, det vil jeg aldrig glemme och jeg vil 
savne jer utroligt meget, også ”kattene”.

Håber Pia och Roger bliver lige så glade for huset.

Mange kram fra 

Lis Engelsmann, Rødovre
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 Ju mer vi kör 
tillsammans …
Fler och fler börjar upptäcka samåkningens möjlighe-
ter. De regionala nyhetskanalerna Smålandsnytt, TV 4 
Kalmar, Radio Kalmar och den rikstäckande tidningen 
Land har rapporterat från Långasjö. Vi samarbetar med 
Länstrafiken, som länkar till oss. Det inspirerar andra. 

Nu är södra Öland på gång! 

Hur går det då i Långasjö?
Man kan väl säga att vi har mjukstartat. Några har lagt in sina 
körningar regelbundet. Andra har testat någon gång. Enligt 
den anonyma statistiken hade vi under de två första månaderna 
samåkt 149 km. På det sättet minskade vi utsläppen av koldioxid 
med 28 kg och sparade 486 kr i bilkostnader enligt systemets 
beräkningar. Det är inte särskilt mycket, men en bra början.

Om vi blir mer aktiva gör vi större vinster. Det blir ju vinst 
varje gång vi samåker!  

Det är bra att ni som kör på regelbundna tider lägger upp 
scheman. Ni får troligen inte passagerare varje gång, men rätt 
som det är passar det någon. Så ge inte upp! Det kostar inget 
att lägga in sina körningar och det är ganska enkelt.

På samma sätt är det med de tillfälliga turerna. Även om vi inte 
planerar så långt i förväg kan det vara någon som ska färdas 
samma väg vid samma tid. 

En morgon skulle jag med tåget till Växjö. Bussen passade inte. Min 
fru kunde ha skjutsat mig, men jag chansade och lade in en bevakning 
i systemet. Och på morgonen fick jag napp. Det kom ett SMS. ”Jag 
kan hämta dig hemma vid porten!”

Ni som vill åka
Hittills har det varit betydligt fler körningar än åkningar, fler 
chaufförer än passagerare. Det borde bli tvärtom, eftersom 
det bara är en chaufför i varje bil. Vill du åka till Emmaboda, 
Kalmar eller Sibbahult kan du lägga in din önskan som en 
Bevakning. Ju fler som använder systemet, desto större chans 
att du får napp.

Så här gör du för att lägga in dina resor:
• I datorns webbläsare skriver du bara 

langasjo.mobilsamakning.se (inget www eller http)

• Du som är registrerad, loggar in med ditt användarnamn 
och lösenord. (Om du har glömt det får du klicka på Glömt 
lösenord eller Glömt användarnamn)

• Du som ännu inte är registrerad fyller i dina uppgifter och 
skickar. Våra byadministratörer jobbar frivilligt, så det kan ta 
någon dag innan du får svar.

• När du loggat in väljer du först Sträcka och dag.

• Sedan väljer du om du vill Lägga upp körning eller Lägga 
upp bevakning. 

• Fyll i dina tider och alternativ!

• Spara!

• När någon vill åka med dig eller erbjuda dig skjuts får du ett 
SMS till din mobiltelefon.

Sedan har du möjlighet att tacka ja eller nej.

Vill du ha hjälp? Saknar du dator?
Ring Sölve tfn 50594, eller Eva tfn 50310, eller Jan-Erik tfn 
50075. Vi kan hjälpa dig att komma igång eller att göra en 
bokning. 

Vi kan se om det är någon resa som passar för dig.

Ett exempel:
Jag lade in en bilresa till lasarettet i Kalmar. Det var ingen som 
bokade samåkning. Men när jag satt och väntade i lasarettets cafeteria 
träffade jag en annan man från Långasjö. Vi hade kört samma väg 
samtidigt – i var sin bil! 
– Jag kan inte vara med i mobilsamåkningen, för jag har ingen dator, 
sa han. 
Det hade vi alltså kunnat ordna. Men det förutsätter att vi är många 
som är aktiva. Ju fler vi är tillsammans …

Jag kan köra en omväg
Ibland kan man ta en extra sväng för att plocka upp eller sätta 
av en passagerare. Det markerar man när man lägger upp 
sin körning genom att kryssa i rutan Jag kan köra en omväg. 
Förare och passagerare kan sedan bestämma hållplatser och 
tider tillsammans.

Normalt räknar systemet ut närmaste väg, men det lägger också 
ut hållplatser utefter vägen. Om jag ska köra till Kalmar så finns 
också sträckorna Långasjö – Emmaboda och Långasjö - Nybro 
med som erbjudande.

Betalning
Både chaufför och passagerare sparar pengar genom att Mobil-
samåka. Den som kör får 1 kr per km för besväret/drivmedlet 
och den som åker sparar en rejäl slant jämfört med att ta den 
egna bilen. 

För att ni ska slippa diskutera pengar och samtidigt göra det 
enkelt och bekvämt har mobilsamåkningen ett betalsystem. 
Åkta och körda resor kvittas mot varandra och varje kvartal 
görs en avstämning och du får en utbetalning eller faktura.

Sölve Hjalmarsson

Eva Garami och Malin Gunnarsson har gjort en god affär och en 
trevlig resa genom att samåka till Ronneby.
Foto: KarlJohan Gunnarsson
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Var produceras det du 
stoppar i dig?
På ekonyheterna häromdagen kunde vi höra om att igen-
växningen av åkrar och ängar i Sverige går, enligt Jord-
bruksverket, i en ännu snabbare takt än man tidigare trott.

I Sverige har vi friskt vatten, stort miljötänk och en överläg-
sen djurhållning med världens lägsta antibiotikaanvändning.  
Ändå läggs jordbruken i vårt land ner i ett rasande tempo och 
hundratusentals hektar vall är inte längre i aktivt bruk och 
ekonomibyggnader står tomma.

Undersökningar visar att mindre än hälften av den mat vi 
köper är tillverkad i Sverige. Varannan vara som läggs upp på 
rullbandet i mataffären är alltså importerad. Svensk mat har 
gott rykte och hög säkerhet och kvalité, det är omöjligt att 
ha samma insyn och kunskap kring den mat som importeras.

Kött, uppfött på ett sätt som i Sverige är olagligt, importeras 
in i landet och serveras på sjukhus, i skolmatsalar och på 
restauranger. 

I en tidning vars tema är mat tycker jag att detta bör 
belysas
Svensk mat börjar bli trendigt. Vi har vaknat till och inser att 
vi har många rätter, kunskaper och råvaror att vara stolta över. 
Men det går sakta. Många kunniga lantbrukare har redan lagt 
ner sin verksamhet och slutat producera mat på åkrarna. Maten 
köps istället in från andra länder i världen. Är inte det att gå 
över ån efter vatten så säg? 

Väldigt mycket av dygnets vakna timmar handlar om mat. 
Medvetet eller omedvetet. Vi äter varje dag. Flera gånger. 
Många är därför de människor som verkligen brinner för ”bra 
mat”. De ser inte mat som något som bara ska ge mättnad för 
stunden utan ge välmående och hälsa på lång sikt. För att bli 
mätta stoppar vi faktiskt in ”saker” i våra kroppar. Om det 
inte är bra, mår vi inte bra. En enkel ekvation, men ack så 
komplicerad i praktiken.

Att gå och handla eller att äta på restaurang är jobbigt. Var är 
maten odlad eller uppväxt? Det tar tid att läsa baksidestexten 
för att ta reda på vad varan i butiken innehåller och lite obekvä-
ma känner vi blyga svenskar oss när vi frågar på restaurangen 
om fläsket är importerat. Men gör det i alla fall! Gör det för 
hälsan och det öppna landskapets skull.

På en föreläsning via mitt jobb för ett par veckor sedan, ham-
nade jag mellan en bagare och en projektledare för studenters 
företagsidéer. Vi hade intressanta diskussioner under fikat, som 
bestod av surdegsfrallor som bagaren bakat och marmelad som 
en kvinna vid bordet intill kokat. Vi kom bl.a. in på just detta 
att så oerhört mycket mat köps in till Sverige från andra länder 
fast att bra jordar och hög kunskap redan finns här.

– Men, frågar projektledaren bestört: Varför är det så??! För 
henne var det nytt att ställa sig frågan: Var kommer det jag 
äter ifrån och varför? 

Vi som satt på utbildningen fick under dagen lyssna till oerhört 

proffsiga föreläsare. Alla med en i grunden koppling till mat. 

Det var produktutvecklare, projektkoordinator, coacher, pro-
jektledare, processledare, näringsfysiologer, smakutvecklare, 
byggnadsingenjörer och en koordinator.  Vid snabbpresen-
tationen av oss ca.30 deltagare visade det sig att förutom jag 
själv, var det fyra stycken till som jobbade med något först i 
kedjan – själva producerandet av mat. Det blev lite av ett löjets 
skimmer när det visade sig att vi var så få. Det är ju fantastiskt 
att dessa duktiga föreläsare kan råda vid livsmedelslokalers 
byggande, men om det inte finns några livsmedel att fylla 
lokalerna med…? 

När jag kommer hem från seminariet öppnar jag e-posten 
och har fått förfrågan om att delta i en enkät. Så här står det i 
inledningstexten: Personen i fråga ”har fått i uppdrag att skriva 
en rapport om de gröna näringarnas förutsättningar och bidrag 
till ett växande näringsliv och hållbar samhällsutveckling i länet. 
Vi hoppas att du har möjlighet att undvara 10 minuter för att 
svara på dessa frågor.” 

Ännu en som alltså indirekt ägnar sig åt matproducerande, 
tänker jag. Jättebra, men nu börjar jag känna mig smått unik. 
Oj, vad alla är intresserade av oss få som finns kvar. Kul! Men 
enkäten får vänta. Nu måste jag ut och ge mina djur mat.

Malin L Gunnarsson 
Långasjölamm

Källa: Lantbrukets affärstidning, Land lantbruk, Fårskötsel

Intresset för svensk mat ökar. Men kommer trenden, att svenska jord-
bruk läggs ner, brytas?
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Lamm i lergryta 
4 personer

1 ½ kg lammkött, gärna lammbog med ben (eller någon annan 
del med ben)

4 vitlöksklyftor

4 paprikor

en liten bit färsk ingefära (ca. 5 cm)

½ liter vatten

2 msk konc. kalvfond

1 msk farinsocker

1 tsk sambal oelek

salt

2 msk hackad persilja

1 citron

Gör så här: Låt lergrytan ligga i kallt vatten ca.15 min.

Skär köttet i stora bitar. Skala och finhacka vitlöken. Kärna ur 
och dela paprikorna. Skala och finhacka ingefäran. Skala och 
skär citronklyftorna i bitar.

Varva kött, vitlök, paprika, ingefära och citron. Häll över vatten, 
kalvfond och kryddor. Sätt på locket och ställ in grytan i kall 
ugn. Sätt ugnen på 225 grader, tillaga i 11/2-2 timmar. Strö 
över persilja. Servera med ris, couscous, pasta eller potatis och 
en härlig sallad.

Malin L Gunnarsson

Café i Långasjö?
Nyheter från vandrarhemmet
Nu är vi på gång och bygger och utvecklar Långasjö Vandrar-
hem. Raststugan byggs om till nytt gästkök med TV-hörna. 
Detta görs för att kunna använda det befintliga gästköket/
samlingslokalen till andra ändamål.  

Vi kommer då att kunna ta emot grupper för mindre konfe-
renser mm här. Samlingslokalen ska också kunna hyras för 
kalas, möten, kurser m.m. En projektor 
och duk är inköpt och kan användas för 
att visa film eller datorpresentationer.  Vi 
planerar att arrangera trivselkvällar här 
med olika teman under lågsäsong, kom 
gärna med önskemål och förslag!

Det har kommit upp vid olika samman-
hang, på möten i bygden, att det saknas 
ett ställe där folk kan träffas över en bit 
mat, eller en kopp kaffe. Ett café eller 
en restaurang i Långasjö. Det finns ju 
planer på att bygga ny restaurang vid 
sjön, men det är inte säkert att det kan bli 
verklighet och det lär ta tid. Under tiden 
tänkte vi att vi kunde testa på att ha café 
i vandrarhemmets lokaler. 

Vi har fått tillstånd från kommunen och 
planerna är att öppna nu till våren, håll 

utkik på anslagstavlorna efter datum för invigning. Det är 
mycket att fundera på och planera, såsom inredning, sortiment 
och öppettider. Vi vill absolut inte konkurrera med vår trevliga 
våffelstuga, så våfflor kommer vi inte att erbjuda. 

Tanken är att det ska vara öppet året om ett par dagar i veckan 
och alla dagar under sommaren. 

Hjärtligt välkomna när vi öppnar!

Eva Garami
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Granskottsdricka
Granen stod så grön och grann i stugan över julhelgen. Sedan 
blev det nyår och i detta fall skott-år. Vi fortsatte att vattna 
granen och efter sex veckor var det dags att skörda. I toppen 
var de späda ljusgröna skotten 10-12 cm långa. Våra primörer 
räckte till en halv sats av nedanstående recept.

Granskottsdricka 2 liter
2 liter ljusgröna granskott

1 skivad citron

1 liter vatten

7 dl socker

1 msk citronsyra

Rensa granskotten från skräp. Lägg dem i rostfri bunke.

Täck skotten med skivad citron (väl skrubbad)

Koka upp vatten, socker och citronsyra.

Häll den kokande lagen över granskotten.

Låt stå kallt och dra 2 – 3 dygn. Sila genom en silduk.

Häll på flaskor och frys in det som inte genast går åt.

Späd med vatten till lagom styrka.

Serveras iskall.

Margareta och Stig

Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se

Sibbahultsmåla

Richard Kautto

Jag specialtillverkar Inredningar Möbler 
Kök Dörrar mm 

Är ert hus inte byggt enligt dagens 
standardstorlekar inga problem!

Allt efter era önskemål och med hög kvalité

Årsmöte

Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Tisdagen den 25 mars kl 18.30 
i Sockenstugan

Efter förhandlingarna bjuder vi på
sedvanlig smörgåstårta, kaffe och kaka

Varmt välkomna!
Styrelsen
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Tapas på svenska
Tapas är ett samlingsnamn för spanska smårätter. Serve-
ras ofta som tilltugg till något att dricka i baren eller som 
enkel lunch om man väljer en större portion eller beställer 
flera olika tapas.

Tapas kan vara allt från några oliver, nötter på ett fat till avan-
cerande kreationer med hummer och rysk kaviar. 

Vi serverade tapas på Hostal La Mimosa både i barerna som 
tilltugg men även som buffé, då ofta med svensk touch.

Tapas eller på skånska ”plockemat” är ett bra sätt att rensa kylen 
i slutet av veckan. Ett billigt och gott alternativ som ”mellis” 
eller som kvällsmåltid. Kompletterat med några inköp passar 
det perfekt som fredags- och helgmys. Det är bara fantasin 
som sätter gränser.

Kylskåpsrensnings tapas
- Korv stekt i bitar som kryddas med ex chilisås

- Potatisomelett av överblivna kokta potatisar och lite lök

- Skinkskivor och ost på en brödbit med lite olivolja

- Köttbullar med en bit rödbeta

- Ostkuber eller mjukost på rostat bröd

Tapas från Hostal La Mimosa Palma de Mallorca
- Tunnbrödsrulle med mjukost, lök och rökt lax skuren i skivor 

- Mörkt bröd, ägg och löksill

- Janssons frestelse serverad i matskedar

- Skivad tomat varvat med mozzarella, olivolja och basilika

- Rostad brödbit med leverpaté och en klick cumberland sås

- Rostad brödbit med ruccola och minitournedo

- Rostad brödbit med sallad och svamp eller quorn

- Rostad brödbit med sallad och svamp eller quorn

- Baguette med getost (paprikapulver på toppen) grillad i ugnen

- Baconlindade dadlar bakade i ugnen

Tapas och något gott att dricka passar bra både till vardag 
och till fest.

Ingrid Öhrnberg  

Köttgryta på ungerskt vis
Ingredienser:
800 g fläskkarré

2 msk olja (tex solrosolja)

1 stor gul lök

2 klyftor vitlök

1 tsk malen svartpeppar

2 tsk salt

1 msk paprikapulver

1 tomat i små bitar

ev. lite färsk paprika i små bitar

- Skär köttet i ca 2x2 cm bitar

- Hacka löken

- Bryn löken ljust gul

- Tillsätt köttet och vitlöken, bryn köttet så det får lite färg

- Tillsätt kryddorna och grönsakerna

- Häll på ca 0,5 l vatten

- Låt puttra på svag värme ca 40 min, tills köttet är mjukt, om 
det behövs häll på mer vatten. Smaka av och tillsätt ev. salt 
eller kryddor efter egen smak.

- Servera med kokt eller stekt potatis, pasta eller ris, inlagd 
gurka och tex vitkålssallad.

Smaklig måltid!

Eva Garami
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Ugnskvast: En kvast tillverkad av tallris som fästs på ett 
redskap. Redskapet består av en ögla i järn och ett långt skaft 
av trä. Ugnskvasten används för att sopa bort kolen i ugnen. 
Tallriset kallas för ”ugnskvastaris”.

Degspade: Helt i trä. Används till att ta upp deg med. Vår 
degspade är tillverkad av min morfar och är ca 70 år gammalt.

Degspade med långt skaft: Helt i trä. Används vid bakning 
av limpa/ slaget bröd då man ”slår” bröd. Redskapet ser ut 
som en åra eller paddel.

Brödspade: Redskap helt i trä med långt skaft och i änden är 
det en rund platta att placera brödet på. Används för att sätta 
in och ta ut brödet från ugnen.

Recept
Måtten är c:a mått, mjöl tar jag i efter hand vad som behövs. 
Det blir åtta brödkakor.

Bakningen
Att baka bröd i stenugnen tar sina timmar, en kväll och större 
delen av nästkommande dag. Jag sätter till degen på kvällen 
vilket innebär att rågmjöl, vatten, jäst, rågsikt samt vetemjöl 
blandas.

Det kräver sin kvinna eller man att blanda mjölet tillsammans 
med vatten i det stora degtråget. Det ska blandas och blandas 
eller som vi säger ”ältas”. Det är ett riktigt tungt arbete, det 
är mycket mjöl som blandas i och det görs med bara händer. 

Stenugnsbakat bröd - ett 
hantverk
”NU tycker jag, att du ska lära dej att baka bröd i den 
stora stenugnen”, sa far en dag till mig.
”Jaha kanske det”, svarade jag.

Människan har sedan lång tid tillbaka bakat bröd. I det gamla 
bondesamhället var rågbröd basfödan. Grovt bröd har lång 
hållbarhet. Karl-Oskar och Kristina i Utvandrarna hade med 
sig rågbröd hemifrån, som räckte ända fram till Amerika. Det 
var svårt för familjer, som inte hade bröd att mätta sina barn 
med. Min mor Aina berättade om en fattig familj, där mjölet 
var slut. Barnen i den familjen var lekkamrater till min mor. Min 
morfar hade en gång sagt till barnen: -”Säg till er far att han 
kommer hit, så ska han få en säck råg att mala”. Tidigt dagen 
efter kom barnens far och hämtade den utlovade rågsäcken 
av min morfar.

Min far Arnold har alltid varit intresserad av gamla hantverk, 
han ville att någon av oss barn skulle lära sig konsten att baka 
bröd i stenugnen. Så länge jag kan minnas har mor regelbundet 
bakat bröd i den stora stenugnen hemma. Jag tittade med stora 
ögon på, när mor skjutsade in de färdigjästa brödkakorna i den 
heta ugnen. Men att bara stå och titta på, lär man sig inte att 
baka. Min mor började baka bröd i stenugn när hon tjänade 
som piga, då var hon 15 år. Mor har bakat bröd på olika plat-
ser där hon i ungdomen arbetat, bl a på ålderdomshemmet i 
Skogsnäs, Linneryd och då bakade de 16 kakor på en gång!

För ca 10 år sedan tog jag tag i fars uppmaning, att lära mig 
konsten att baka bröd. Mor och jag bakade tillsammans under 
två års tid, innan jag vågade baka helt själv. Jag bakar det mesta 
av vårt bröd i stenugnen och bakar ungefär var sjätte vecka.

Här berättar jag om hur jag gör, vilka redskap och vilken 
utrustning som jag använder mig av. Allt har jag lärt av mor, 
men alla brödbagerskor och bagare har givetvis sitt eget sätt. 

Redskap och utrustning
Stenugn: Murad ugn av tegelstenar. Det eldas direkt i ugnen 
på stenarna och glöden rakas sedan ut.

Baktråg: Där degen blandas. Vårt baktråg är helt i trä.

Raka: Föremål i trä med långt träskaft och i änden sitter en 
vinklad bräda. Används till att få bort glöden från ugnen ”att 
raka”. 

Vanligt bröd:  

2½ kg grovt rågmjöl

4 l vatten

2 hg jäst

1 kg  rågsikt

1-2 kg vetemjöl

1-2 tsk salt

1½ -2 dl mörk sirap 

Slaget bröd/Limpa till jul:
2½ kg grovt rågmjöl

5½ liter vatten

3 hg jäst

1 kg rågsikt

3-4 kg vetemjöl

1-2 tsk salt

1½ - 2 dl mörk sirap

kryddor anis, fänkål, kummin    
(jag tar anis) 

Tillverkning av ”Ugnskvastaris”
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Efter detta första moment ska degen jäsa över natten. Degen i 
baktråget bäddas med lakan, filt och täcke så att värmen behålls.

Vid slaget bröd/ limpa så häller jag på kokande vatten på 
rågmjölet som bearbetas med den långskaftade degspaden 
och ”slår” fram och tillbaka i tråget tills mjölet är helt blandat. 
Sedan får degen svalna innan jästen blandas i. När jag gör limpa 
brukar jag börja tidigt på em ca kl 14:00 så att det hinner svalna 
till kvällen. Degen ska vara ca 37 grader innan jästen blandas i. 
Att ”slå” limpdegen är riktigt, riktigt tungt, jag och en av mina 
bröder brukar turas om att slå.

Tidigt nästa dag går jag upp ca kl 05:30 för att komma igång 
med brödbaket. Då blandar jag i salt och sirap ev kryddor direkt 
i tråget och använder degspaden. Degen är väldigt lös så det ska 
i mera mjöl. Jag tar i det mesta av mjölet när degen fortfarande 
är i tråget, degen behöver vara något fast och formbar. Därefter 
tar jag upp halva degen åt gången och fortsätter att bearbeta 
den på bakbordet. Därefter lägger jag tillbaka degklumparna i 
tråget så de kan fortsätta jäsa. För mig tar den här proceduren 
ca 45 minuter. 

Under tiden som degen jäser ska ugnen eldas och bli varm. Det 
tar ca två timmar. Jag brukar starta eldningen ca kl 7:30. Jag 
eldar först en brasa med grov björkved ca 12 kg, när den har 
brunnit ner lägger jag i nästa omgång ca 4-5 kg med smalare 
björkved. Bakar jag limpa ska ugnen vara varmare ca 14 kg grov 
ved. Det är viktigt att all glöd fördelas i hela ugnen för att få så 
jämn värme som möjligt. När andra omgången ved har brunnit 
ner ligger glöden kvar och värmer ugnen och då är det dags 
att ta upp degen och forma brödkakor att ”slå upp kakorna”. 
Brödkakorna ska därefter jäsa ca 30 minuter till. Ugnen ska 
vara uppvärmd lagom tills brödkakorna ska in i ugnen. Hur 
vet jag att ugnen är tillräckligt varm? Det vet jag inte, jag går 
på känsla. Min faster slängde i vetemjöl i ugnen för att veta om 
det var tillräckligt varmt, men vad som skulle hända, det vet 
jag inte. Det kanske finns någon bland läsarna som har varit 
med om detta och vet. När kakorna slås upp gäller det att vara 
snabb, för ugnen får inte svalna av för mycket, men så länge 
det är glöder i ugnen behålls mycket av värmen.

Innan bröden ska in i ugnen ska glöden rakas och sopas bort. 
Ju mer glöd som kan sopas bort ju mindre kol blir det i botten 
på brödet. Nu gäller det att vara snabb med redskapen, för 
ugnen svalnar under tiden man håller på, eftersom ugnsluckan 

står på vid gavel. Redskapen är av trä, men de är genomdränkta 
av vatten. Jag har en tvättbalja med vatten som redskapen står 
i. Efter att jag har sopat med ugnskvasten tar jag en vanlig 
sopborste i trä och försöker får bort ytterligare kol.

Med varsamma händer flyttar jag de färdigjästa kakorna en efter 
en till brödspaden och ”skjuss in i ugnen”! Jag måste bestämma 
innan, var kakorna ska stå i ugnen för annars får de inte plats 
och det går inte att flytta dem. I vår bakugn ryms det 8 kakor 
med en diameter på ca 25 cm.

Efter att kakorna gräddats i en halvtimme tittar jag hur det 
ser ut, byter plats med kakorna så att alla ska får så jämn färg 
som möjligt. Gräddningen tar ca 1 timme, är det limpa ca 1½ 
timme. Att plocka ut nygräddat bröd är en härlig känsla. Brödet 
läggs på bordet och bäddas in med lakan, filt och täcken, det 
ska svalna långsamt.

På kvällen tar vi alltid av det nybakade brödet för att se hur 
det blivit. Limpa blir ett tyngre bröd som är saftigare, det är 
nästan lite blött i konsistensen. Jag tycker limpa är ett riktigt 
gott bröd. Limpa håller ihop bättre än vanligt bröd då det 
doppas i grytan på julafton.

Fast att jag tycker, jag gör likadant varje gång jag bakar, blir 
brödet aldrig lika i alla fall. Det är ju det som är hantverket. 
Det är som min farbror alltid sa till min faster när hon bakade: 
”Hur blev brödet idag”? ”Ja vi får väl se och smaka, blev sva-
ret”. Nybakat bröd är mums! Det både luktar och smakar gott! 
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Att lära av misstagen
Hur brödet blir beror på mycket. Det är många led i processen 
så det gäller att allt stämmer med varandra, ugnen ska ha rätt 
värme, brödet rätt jäst, bra kvalité på mjöl osv.

Jag har gjort några grova misstag som jag nu delar med mig av.

En gång tyckte jag att brödkakorna var färdigjästa för att sättas 
in i ugnen, jag tänkte, att jag klarar det själv och behöver inte ta 
min mor till hjälp. ”Kan själv” med andra ord. Jo, de var fasta 
och bra att flytta till brödspaden och sätta in i ugnen. Men det 
brödet blev inte bra, det var inte färdigjäst. När brödet kom 
in i den varma ugnen blev det explosion i brödet och det blev 
stenhårt. Ja, brödkakorna blev som läderkulor. Far sa: ” Ja, de 
går att äta, men hårt är det”!

Vid ett annat tillfälle hade jag, tror det eller ej, glömt en brödka-
ka i ugnen. När jag berättade det för min faster sa hon: ”Tokiga 
däka, du måste räkna så att alla kakorna är ute ur ugnen”!

Det rådet har jag lytt därefter.

Tankar 
Att läsa sig till i böcker hur man bakar bröd i stenugn skulle 
jag vilja påstå är näst intill omöjligt, för det är så mycket känsla 
och handalag som man bara får av att göra! Som sagt min mor 
och jag bakade ihop i 2 års tid. Jag är glad att jag nu kan baka 
bröd i stenugnen. Ett hantverk som min mor, mormor, farmor 
och faster har gjort före mig.

Anna-Carin Arnoldsson

Vegetarisk mat
Vi är väldigt bortskämda här i Sverige med vårt utbud på 
bra råvaror, och vi vill kunna köpa allt året runt. Det är 
smidigt och bekvämt, men kanske inte så klimatsmart. 
Jag tror att vi alla behöver börja tänka på vad vi handlar 
och vad vi äter. 

Vi borde alla äta mer vegetariskt. Det går åt betydligt mycket 
mindre energi att producera grönsaker, jämfört med kött. 
Om man minskar på antalet gånger man äter kött, så kan man 
ju istället köpa kött med en högre kvalité, dvs. kött från djur 
som har haft det bra, uppvuxet i Sverige efter svenska lagar 
och bestämmelser. 

Det finns en organisation som heter Meat free Mondays. Den 
förespråkar att alla borde avstå från kött en dag i veckan, detta 
för att minska den negativa klimatpåverkan från mat. Organi-
sationen hoppas att alla som avstår från kött en dag i veckan 
successivt ska minska sin köttkonsumtion ännu mer. Det finns 
en svensk version som heter Köttfri måndag. Det är många 
som stödjer tanken på att minska köttkonsumtionen, och det 
finns många skolor som avstår kött på måndagar. 

Jag kan rekommendera deras hemsidor:

www.meatfreemondays.com

www.kottfrimandag.se 

Här kommer några vegetariska recept

Morotssås och spagetti 4 port

Detta är en vegetarisk morotsvariant på min köttfärssås. Jag 
byter ut färsen i mitt vanliga köttfärssåsrecept mot morötter 
och spiskummin .

5 morötter

2 gullökar

1 vitlök

1 paket passerade tomater 
(500g)

1 msk tomatpuré

färska eller frysta örter

2 msk matolja

1 tsk spiskummin

tabasco 

salt 

svartpeppar

spagetti eller annan pasta

riven parmesan 

 
Anna-Carin Arnoldsson



Träskoposten nr 1 2014 17

Skala morötterna, riv dem medelfint i en matberedare, riv även 
löken och vitlöken. 

Fräs allt riv i en stekpanna med lite högre kant eller i en gjut-
järnsgryta, tillsätt de passerade tomaterna, tomatpurén och 
spiskumminen.

Rör i örterna, antingen torkade eller frysta, tag det ni har 
hemma, t.ex. basilika, timjan eller oregano.  

Småputtra ca 10 min så att allt blir mjukt. Smaka av med salt, 
peppar och tabasco. Jag tycker att det ska vara mycket vitlök 
och örter i min ”vegköttfärssås”.

Servera med nykokt spagetti, riven vällagrad parmesan och 
mycket nymalen svartpeppar

Såsen passar utmärkt att använda till vegetarisk lasagne och 
andra gratänger där man i vanliga fall använder köttfärssås.

Rotselleribiffar med klyftpotatis och morotstzatziki 4 port

Riv rotsellerin fint i en matberedare eller på ett rivjärn, lika 
så löken.

Mixa kikärtorna med oljan och äggen till en kräm, blanda 
rotsellerin med krämen, mjöl salt och peppar. 

Biffarna:
½ rotselleri ca 400g skalad

1 gullök

1 paket kikärtor 230g

 2 msk olivolja

2 ägg 

½ dl mjöl

salt 

svartpeppar 

smör till stekning

Klyftpotatis:
10 medelstora potatisar av fast 
sort

matolja

flingsalt 

torkad timjan

Morotstzatziki:
1 morot

1 vitlöksklyfta

5 dl grekisk yoghurt

salt 

svartpeppar

smakrik olivolja

Tillsätt mer mjöl om massan känns för lös. Forma till biffar 
och stek dem i rikligt med smör. 

Stek dem så att de får fin färg i stekpannan, och efterstek sen 
i ugnen, 200 grader i ca 15 minuter

Tvätta potatisen väl. Dela ner i tunna, tunna klyftor och lägg 
på en plåt.

Krydda med salt, peppar och timjan. Häll över olja och blanda 
runt allt.  

Sätt in den i ugnen på relativt hög värme, ca 225 grader i ca 20 
minuter. Rör runt någon gång under tiden.

Se till att aldrig ha för mycket potatis på en ugnsplåt, om klyf-
torna ligger på varandra så blir de kokta istället för ugnsstekta.

Tzatziki:
Riv moroten och vitlöken

Blanda med yoghurten, salt, peppar och olivoljan.

Morot är ett bra alternativ att använda istället för gurka nu på 
vintern. Gurkan är oftast ganska dyr under vintermånaderna, 
smakar inte så mycket och har oftast fraktats långt för att nå 
oss här i norr. Gör gärna såsen några timmar innan den ska 
ätas så att den hinner stå och dra. 

Servera biffarna med klyftpotatisen, tzatzikin och en sallad. 
Kikärtorna i biffarna bidrar med protein till rätten.  

Smaklig måltid önskar Clara 
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Hälsa och huskurer

Råsaftcentrifugen
Till årets julklapp 2013 utsågs råsaftcentrifugen. Snarlik 
den tidigare icke fungerande juicepressen från 80-talet, 
men ack så olika.

Årets julklapp utses i november av HUI research (ägs av Svensk 
Handel).  Kriterierna för årets julklapp: skall vara en nyhet eller 
nyväckt gammal produkt, förväntas få ett högt försäljnings-
värde eller högt antal sålda enheter samt sist men inte minst 
representera den tid vi lever i.

Genom åren har det varit allt från bakmaskiner, kokböcker, 
mobiler, internet, cd-skivor mm till spikmattor. Man kan läsa 
mer om detta på www.hui.se/arets-julklapp.

När vi packade vårt bohag på Mellangatan i Skanör för att flytta 
till Kyrkvägen i Långasjö hittade vi en dammig gammal plastig 
maskin långt in på vinden. Det var juice pressen från 80 talet. 
En present från mamma som tyckte att barnbarnet skulle må 
bra av C-vitaminer. Tanken var god men det blev ingen succé 
i det Öhrnbergska hushållet, en körning blev ett halvt glas, den 
dånade som om åskan drog fram och tog en evighet att diska 
så sonen fick nöja sig med ”köpejuice”. Den fick följa med 
till Kyrkvägen och hamnade i Axels ”loppis-låda” då sonen 
skulle testa ”loppis-livet” i Kalmar. En 20:a fick han för den.

Tomtesäcken 2013
Vår son har genom åren skänkt oss inte bara glädje utan även 
träningscyklar, blodtrycksmätare, hantlar, stegmätare mm och 
i år låg en RÅSAFTCENTRIFUG i tomtesäcken. Han gillar 
hälsotrenden.

(Han hade nog glömt monstret som han sålde till någon glad 
sommargäst i Kalmartrakten.)

Julklappen låg kvar i sin låda och sonen frågade ett par gånger 
hur den funkade så det dåliga samvetet gjorde sig påmint. Sagt 
och gjort vi testade, kan ju inte vara värre att använda eller att 
hålla ren än den gamla modellen...MEN det visade sig att denna 
moderna lilla maskin var något helt annat. Lätt att använda 
samt mycket lätt att hålla ren.

Råsaftcentrifugen och en gammal fin 
trädgård i Småland
Huset vi köpte har massor av fruktträd så 2013 blev källaren 
full av burkar med mos, chutney mm, hyllorna med numera 
rynkiga Ingrid Marie och Cox Orange. Ingrid Marie smakar 
beskt efter jul så de ger vi till fåglarna men Cox Orange passar 
alldeles förträffligt för en smaskig hälsodryck.

Vi har laborerat och testat oss fram till två bra grundrecept 
som ger 2 medelstora glas dryck.

”Sötis”
 1 stor apelsin/2 clementiner + 2 morötter + 4-5 små rynkiga 
Cox Orange

”Spansk Veggie”
1 morot + 1bit gurka + 1 sellerikvist +2 tomater + persilja + 
pressad vitlök, en droppe balsamvinäger, olivolja samt svart-
peppar. (vitlök/olja/vinäger/peppar rör man direkt i glaset)

Den Perfekta Huskuren
I råsaftcentrifugen kan man använda nästan alla bär, frukt, 
grönsaker och kryddor men man måste tänka på balansen mel-
lan syra och sötma. En del grönsaker blir beska men äpplen gör 
juicen sötare och är bra för magen. En mix av frukt och grönt 
tillsammans med kryddväxter fungerar både förebyggande och 
lindrande mot vinterns alla farsoter.

Med ett par rynkiga äpplen och 1 – 2 morötter samt

- citron, rädisor, ingefära, vitlök mot förkylning

- bladselleri, persilja, spenat mot huvudvärk

- bladselleri, grönkål, persilja, tomat, broccoli avstressande

- persilja, spenat, grönkål minnesstödjande

Källa: Tidningen Kurera och Näringsmedicinska uppslagsboken av 
Peter Wilhelmsson

En billig huskur och att ta vara på sommaren
Plocka in äpplen, päron, plommon mm. Om Du inte har egna 
kanske grannen inte plockar alla sina. Frys in hallon, vinbär 
och jordgubbar. Plocka blåbär och frys in. Så en rad morötter 
och lite persilja i landet eller på balkongen. Eller köp på vårt 
förträffliga växthus i Långasjö. En råsaftcentrifug kostar mellan 
290:- och 3 500:-. Vår för 290:- funkar bra.

En råsaftcentrifug borde finnas i alla hem. Det borde vara 
en självklarhet att äldreboenden serverar sina gäster ett glas 
juice om dagen då många av våra samhällsbyggare inte får den 
näring de behöver.

Ingrid Öhrnberg
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Långasjös matprofil

Elisabet ”Bettan” Arvids-
son
”Det viktigaste för att maten ska smaka gott är att äta den 
tillsammans med familj eller goda vänner. Att dela mål-
tiden med någon man tycker om är den extra kryddan.”

Så säger Elisabeth Arvidsson, som inte bara jobbar med mat 
utan även har det som sitt stora fritidsintresse. ”Jag är ju gift 
med en kock som dessutom är en hängiven jägare, fiskare och 
svampplockare, så jag har under många, många år haft privi-
legiet att få äta god mat lagad på kvalitativa råvaror”

Elisabeth bor tillsammans med sin man Sten i Karsamåla, där 
även dottern Hanna med familj bor. Karsamåla är enligt henne 
själv ”världens bästa by”. Här kan man gå bort till grannarna 
med en isgädda och få egenodlade grönsaker i gengäld.  

”Våra grannar (Katarina och Staffan Jonasson, reds anm) har 
ett helt fantastiskt grönsaksland som vi också får ta del av. En 
gädda mot en korg grönsaker, det är byteshandel det! Vi har 
också ett trädgårdsland, men inte alls i den storleken. Vi odlar 
lite grann, och det är härligt. Att få gå ut i sin egen kryddträd-
gård och dofta, det gör mig alldeles lycklig!”

Elisabeth berättar att matintresset kommer från sin mammas 
sida. Hennes mormor, ursprungligen från Danmark, var i 
unga år kokerska och kallskänka, och Elisabeth minns från 
barndomen hur hennes mormor ibland serverade en flaska vin, 
det var ganska ovanligt på den tiden, till sin oförglömligt goda 
mat. Mormors stora kokbok, hennes ljusgula gjutjärnsgryta 
och smörrullaren av trä har alltid sin plats i Elisabeth kök, så 
även den lilla svarta spiskatten jämte spisen.

 ”Min mamma har alltid sagt att man äter med alla sina sinnen. 
Det är inte bara maten som är viktig utan att också duka fint, 
kanske ha blommor och tända ljus på bordet. Det behöver inte 
vara pråligt, men just det tänker jag ofta på. Att duka fint och 
avnjuta maten tillsammans med människor man tycker om, då 
är alla sinnena med, även hjärtat”

Vidare berättar hon att matintresset även styr fritiden. Hon 
är varit med i munskänkarna i tio år, där hon fått lära sig att 
kombinera mat och vin.  ”Jag har också rest mycket och reser 
fortfarande. Var vi än har varit i världen är det den lokala ma-
ten som väcker vår nyfikenhet”. Våra vårvandringar med goda 
vänner till exempel, det spelar ingen roll om vi har vandrat på 
Österlen eller i norra Italien, den lokala maten har alltid varit i 
centrum. När vi ska välja våra vandringar går vi efter vad just 
den regionen har att erbjuda inom mat och dryck, och vi vill 
även kunna ha en fot i vattnet”.

För någon med ett sådant gediget matintresse kan man tänka 
att yrkesbanan var utstakad ända från början. Men när det var 
dags att välja yrke valde Elisabeth något helt utan koppling 

till mat. Hon arbetade som lärare inom språk på högstadiet i 
Emmaboda i fem år. 

”Men eftersom jag träffat Sten, som är född in i Hotell Amigo, 
var det naturligt för mig att börja där. Jag hade varit där en del 
även under tiden jag jobbade på skolan och till slut gick jag över 
helt. Det var spännande, jag fick använda mina språkkunskaper 
och samtidigt servera och träffa människor i receptionen. Fast 
mitt allra första sommarjobb var faktiskt som tolvåring på 
Wendels konditori i Långasjö. Doften och smakerna därifrån 
är oförglömliga”. 

För många är Elisabeth en självklar del av hotellet, där hon 
fortfarande jobbar med lite allt möjligt. ”Jag är säljare, men 
jag är också mycket i receptionen. Men jag serverar också, 
och det vill jag alltid göra. Jag vill vara med hela vägen, från 
ett första möte med ett brudpar där vi diskuterar menyn, till 
själva middagen där jag kan knyta ihop säcken genom att vara 
en i serveringsteamet.”

Elisabeth planerar många fester, dop och begravningar, ”fa-
miljehögtider” helt enkelt. ”Men jag sitter  inte och bestämmer 
allting själv, utan jag diskuterar fram ett förslag med kunden och 
sen samråder jag med våra fantastiska kockar och så snickrar 
vi ihop en gemensam offert, hela teamet”. 

När jag frågar om favoriträtten lyser det till i ögonen och 
Elisabeth behöver inte särskilt lång betänketid. ”Stens gösfilé, 
nyfångad från Törn, med rotsaksmos från Karsamåla. Och till 
det vill jag dricka ett Alsace-vin.  Det behöver inte vara mer 
komplicerat än så. Men vi äter mycket efter säsong, så det där 
skulle jag vilja säga är favoritmat på sommaren. På vintern är 
det en köttsoppa på älg och grönsaker med ett gott Valpolicella 
till. Och så en hembakad rågkringla. Sten står får kockandet i 
familjen, men jag bakar allt vårt matbröd”.

När jag går ifrån vårt möte känner jag mig verkligen inspirerad! 
Jag har alltid sett mat som något man måste ha för att överleva, 
ja jag stryker inte ens duken när jag ska ha kalas. Det ska det 
bli ändring på nu! 

Anna Karlsson

Elisabeth utanför en butik med fantastiska råvaror på Ponzaöarna i 
Italien
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Kroppkakorna på Allégården

Som utsocknes frågade jag för ett tag sedan övriga del-
tagare på Träskopostens redaktionsmöte om det fanns 
någon typisk ”långasjörätt”. - Jo, det finns det, fick jag 
veta – nämligen Allégårdens kroppkakor! Nästa gång det 
serverades kroppkakor på Allégården styrde jag så kosan 
mot Långasjö för att på plats undersöka fenomenet.

I köket på Allégården träffar jag fem medarbetare; Paula, Gun, 
David, Mona-Lisa och Pia. I vanliga  fall är de bara tre per-
sonal som arbetar men i dag har Mona-Lisa och Gun fått gå 
in extra eftersom det är så tidskrävande att göra kroppkakor. 
Gun är egentligen pensionerad sedan flera år tillbaka men 
hoppar in och hjälper sina gamla kollegor när det ska lagas 
kroppkakor. Hon är lite av en auktoritet inom området är de 
andra överens om.

Att laga kroppkakor – en tidskrävande 
och grannlaga uppgift
Det är strax innan lunch och köket sjuder av aktivitet, bortåt 
500 kroppkakor ska göras och på spisarna står flera grytor med 
kroppkakor och sjuder. Alla i personalstyrkan hjälps åt med 
att lägga fläskblandningen i potatisbollarna, rulla, trycka ihop, 
lägga i grytorna och att sedan passa grytorna. Att koka, eller 
snarare sjuda, kroppkakorna är en konst i sig. Det får inte vara 
för kallt vatten när man lägger i kroppkakorna för då sjunker 
de till botten och det blir bara gegga, får jag veta. Och det får 

absolut inte koka för då kokar de sönder. Det får inte heller 
vara för många kroppkakor i grytan för då får de inte plats 
att flyta upp till ytan utan hamnar på botten och man riskerar 
också att stöta emot andra kroppkakor när man ska ta upp 
dem, vilket resulterar i att de övriga går sönder. Det är lätt att 
förstå att det krävs mångårig erfarenhet för detta hantverk!

Öländska kroppkakor på Allégården
Redan dagen innan förbereds och bryns fyllningen som består 
av rimmat fläsk, lök och kryddpeppar. Huruvida fläskbland-
ningen ska brynas eller inte är en smaksak men på Allégården 
tycker man att det blir mer smak om den bryns.  

På morgonen blandas potatisen, som består av en fjärdedel 
kokta potatis och tre fjärdedelar råa potatisar, med mjöl, salt, 
vitpeppar och lite av den potatisstärkelse som blivit över vid 
pressningen av den råa potatisen. Totalt används cirka 85 kg 
skalad potatis, vilket motsvarar cirka 110 kg oskalad! För de 
kroppkakor som ska vara glutenfria ersätts mjölet med glutenfri 
mjölblandning. Om man beställer i förväg så kan man även 
få vegetariska kroppkakor. Då kan man ha t.ex. finhackade 
rotfrukter, lök och svamp som fyllning istället för fläsk. I dag 
har det lagats vegetariska kroppkakor med rotfruktsblandning 
i. Jag, som inte äter kött, fick smaka dessa och de var riktigt, 
riktigt goda!

Enligt traditionen sägs att blekingekroppkakorna ska göras 
med rått fläsk och endast råa potatis medan de öländska görs 

Olivia, Daniel, Oskar och Jonna 

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

Gun och David rullar kroppkakor
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av både kokta och råa potatis och innehåller brynt fläsk. De 
småländska kroppkakorna, även kallade vita kroppkakor, ska 
enligt recepten däremot enbart innehålla kokta potatis och en 
brynt fläskblandning. Förr i tiden kunde blekingekroppkakorna 
innehålla både ål, sjöfågel och fisk istället för fläsk. Man kan 
dock misstänka att antalet recept är lika många som antalet 
kroppkakekockar.

Jag frågar Gun och Paula om hur de lagar kroppkakorna 
hemma och de menar att de lagar dem på precis samma sätt 
som på Allégården.

Kroppkakor äts vanligen med antingen skirat smör eller vit 
sås men en del fördrar grädde till. På Allégården brukar man 
beräkna att cirka hälften av matgästerna äter sina kroppkakor 
med sås och andra hälften vill ha skirat smör. Och lingonsylten 
får man naturligtvis inte glömma!

Kroppkakorna är omtyckta
Trots att man gör cirka 500 kroppkakor, vilket är max vad 
köket, spisarna och personalen mäktar med, så räcker de ändå 
inte till utan man måste köpa in extra färdiggjorda kroppka-
kor från Blekingekroppkakan. Kroppkakor tillsammans med 
raggmunkar är de rätter som lockar flest externa matgäster 
till Allégården. 

Jag passar på att fråga några av skolbarnen som tar för sig av 
maten vad de tycker om kroppkakorna och svaren är översval-
lande positiva: - ”De äger!” och ”De är underbara!”. Någon 
menar dock att ”farmors är bättre”. 

Ytterligare några som vill smaka på Allégårdens kroppkakor 
är Rune Axelsson från Långasjö och hans två vänner Rune 
Johansson och Gunnar Karlsson från Fur i Blekinge. Det är 
första gången som vännerna från Fur äter kroppkakor i Lång-
asjö men de har hört att de ska vara mycket bra. 

Och tillresta från Emmaboda är Mats och Åsa Mattsson som 
hälsar på väninnan Britt Sandberg som bor i Långasjö. Mats 
och Åsa berättar att de brukar passa på att äta på Allégården 
när det serveras kroppkakor alternativt så köper de hem. 

I kön träffar jag även på Ingvar Berglund från Emmaboda 
och Hilkka Alexandersson från Långasjö. Ingvars dotter och 
Hilkkas son har nyligen köpt ett hus tillsammans i Långasjö 
som de nu renoverar. Ingvar menar att Allégården är ”bästa 
stället” vad gäller kroppkakor! 

Bortåt tvåtiden är lunchruschen över och personalen i köket 
kan till slut pusta ut och själva sätta sig och smaka på delika-
tesserna!

Åsa Karlsson

Kön med matgäster ringlar nu lång, det är många som vill ha kropp-
kakor! 

Hilkka Alexandersson och Ingvar Berglund

Åsa Mattsson randig tröja, i mitten Britt Sandberg, till höger Mats 
Mattsson

Rune Axelsson 
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Mat ska vara vackert för ögat också                       Foto Jytte Meilwang

Den vegetariska maten på 
Mundekulla kursgård
Eftersom jag själv inte ätit kött på över 20 år så tyckte 
jag att det skulle vara intressant att få veta lite mer om 
den vegetariska maten som serveras på Mundekulla. 
Så en kulen januaridag ger jag mig ut till Mundekulla 
kursgård och träffar Anne Elmberg. Vi har ett mycket 
intressant samtal om vegetarisk kost, men även om hälsa 
i stort. Mycket att av det som vi talade om, och som finns 
beskrivet nedan i texten, berättade Anne om i sin artikel 
om hälsa i Träskoposten nr 1, 2013.

Vegetarisk mat har serverats på Mundekulla sedan uppstarten 
av kursgården 2000. Redan innan köket byggdes var avsikten 
att enbart vegetarisk mat skulle lagas och köket planerades 
därför inte för att tillagning av kött- och fiskrätter skulle vara 
möjlig (enligt statliga regleringar krävs en särskild planering av 
storkök om kött- och fiskrätter ska tillagas). 

Att råvarorna är ekologiskt odlade och närproducerade är något 
som kursgården lägger stor vikt vid och minst 80 procent av 
den mat som serveras är ekologisk. Grönsaker och rotfrukter 
beställer man under sommar och höst från Solmarka biody-
namiska gård i Vassmolösa. Övrigt handlar man på Konsum 
i Emmaboda, grönsaker och frukt beställs från Nilsson och 
Lindblom i Kalmar och alla torrvaror beställs från det ekolo-
giska företaget Biofood. 

Varför vegetarisk mat?
Anne berättar att för hennes personliga del har hon inte ätit 
kött sedan 20-årsåldern. Det började vid en vistelse vid kibbutz 
i Israel då enbart vegetarisk kost serverades. Hon upptäckte 
att hon mådde mycket bättre både fysiskt och psykiskt av den 
vegetariska kosten. Hon kompletterade med att minska på 
socker och vitt mjöl. Ungefär samtidigt slutade hennes mamma 
att äta kött eftersom hon led av gikt och provade då en köttfri 
kost. Och mammans gikt försvann mycket riktigt! Anne be-
rättar även hur hennes farmor, som växte upp mycket fattigt, 
alltid älskade att kunna unna sig fläsk. Men en jul såg farmor 
ett program om hur illa grisarna behandlades i ”djurindustrin” 
och efter det året blev det ingen mer julskinka. 

För Annes del var det först hälsoaspekter som gjorde att hon 
ville prova vegetarisk mat. Hon kände med en gång att hon 
mådde väldigt bra och fick mer energi när hon uteslöt köttet.  
Den vanliga tröttheten efter måltiderna försvann och hon 
kände även en ökad harmoni och balans. Det berodde säkert 
även en del på att hon minskade ner radikalt på socker och vitt 
mjöl. Etiska skäl är sedan ytterligare en anledning till att hon 
har fortsatt att utesluta kött. Det känns helt enkelt bra att äta 
på ett sätt som respekterar andra levande varelser, säger Anne.  

Efter att hon varit i Israel började Anne studera internationella 
frågor vid Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm. Där ser-
verades alltid vegetarisk proteinrik mat. På kursen behandlades 
bl.a. frågan om att det är mer resurseffektivt att äta vegetariskt 
med tanke på att man på en yta där man odlar t.ex. sojabönor 
kan mätta så många fler människor än om man producerat 
köttmat på samma yta.

I dag äter Anne även fisk och ägg och hon tycker att ett bra 
alternativ för dem som vill äta kött är att handla från gårdar 
där djuren haft det bra: - Då gynnar vi både oss själva och 
djuren eftersom detta kött oftast är mycket mer hälsosamt, 
säger hon och fortsätter: - Jag tror att varje människa får finna 
sitt sätt att leva och för min egen del känns det helt enkelt bra 
att leva så mycket som möjligt på ett sätt där jag behandlar 
andra levande varelser väl och jag tror att det också skapar en 
djupare inre harmoni.

 

Dessutom jobbade Anne på hälsohem i några år och såg då 
rent konkret vilken effekt kosten hade på människors hälsa. 
Många som kom dit var trötta och led av värk, reumatism 
och diverse krämpor men efter en tids vegetarisk kost blev de 
bättre och många mådde helt bra under den tid de höll den 
nya kosthållningen. På hälsohemmet fokuserades på att minska 
på den så kallade syrabildande maten, dvs. kött, bröd, socker, 
vitt mjöl och fisk, till förmån för så kallad basisk mat såsom 
grönsaker, frukt, bovete, potatis och rotfrukter. 

Maten på Mundekulla 
Varje år serveras cirka 10 000 portioner mat på Mundekulla. 
Huvudkocken heter Ola Johansson och arbetar på Mundekulla 
vid längre evenemang och kurser (eftersom han bor i Marian-

Olas vegetariska buffé
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nelund kan han inte pendla ner för endagskonferenser). Ola 
har tillsammans med forskaren Kåre Engström skrivit boken 
Ät dig frisk med grön mat, som innehåller ett hundratal gröna 
recept. Olas sambo Kwan, som kommer från Thailand, hjälper 
ofta Ola i köket och då blir det thailändsk mat på menyn. Och så 
är det kocken Gunilla Blom, som inte heller bor i närområdet, 
men som hjälper till vid olika arrangemang. 

När det endast är endagskonferenser så beställer man främst 
mat utifrån via catering, oftast från Grimsnäs herrgård, en 
knapp mil från Mundekulla. 

Anne berättar att när Ola arbetar och gör maten så planerar 
och bestämmer han vad som ska serveras. Oftast blir det 
bufféer med veganmat (dvs. ingenting från djurriket serveras) 
som t.ex. indiska grytor, mycket rotfrukter och grönt. - Ola 
menar att mejeriprodukter och gluten inte är bra för männis-
kokroppen; mjölkprodukter kan vara slembildande och gluten 
inflammationsdrivande och därför serverar han ogärna sådana 
rätter. Maten anpassas efter de råvaror som finns för säsongen; 
mycket rotfrukter under höst och vinter och primörer under 
vår och sommar. Grönsaker och rotfrukter kompletteras 
med protein i form av sojafärs, quornprodukter (quorn är en 
proteinrik svamp), bönor, linser, nötter och frön. - När det är 
nya kockar som anlitas för vissa event så planerar vi maten 
tillsammans, säger Anne.

Numera erbjuder man kött- och fiskrätter vid företagskon-
ferenser för dem som vill ha och då beställs den maten via 
catering från Grimsnäs herrgård. Grimsnäs herrgård är för 
övrigt den enda restaurangverksamhet i Småland som uppnår 
nivå 2 i kravmärkning, maten är alltså ekologisk. Att djuren 
har haft det bra är mycket viktigt, menar Anne, vi skulle inte 
erbjuda kött annars. 

Även vid företagskonferenser väljer företagen oftast en helve-
getarisk kost under Mundekullavistelsen. – Nästan alltid blir 
de som är vana vid att äta kött, mycket positivt överraskade 
av att vegetarisk mat kan vara så god!  

- Eftersom kursgården fokuserar på kurser och events för 
personligt växande, har många av våra gäster ett engagemang 
i sin egen hälsa  och välmående och vill därför ha så bra mat 
som möjligt, berättar Anne. - Och när jag själv ansvarar för en 

kurs eller retreat, som t.ex. den kommande treveckors Kvinno/
Gudinne-retreaten, så vill jag att det ska serveras vegetarisk kost 
som är god, fräsch och näringsrik och som även är utan gluten 
och mejeriprodukter så långt det går. Detta för att deltagarna 
i så stor utsträckning som möjligt ska kunna komma i balans 
både fysiskt och psykiskt. Det kommer mer och mer rön som 
visar att eftersom det vetegluten som vi äter i dag har förädlats 
fram för att ge fluffiga bröd så tål vi det inte så bra. – Jag har 
många vänner som liksom jag själv märkt en stor skillnad i 
sitt välmående genom att utesluta gluten, säger Anne. - Även 
de som inte är uttalat glutenallergiska kan märka hur de mår 
mycket bättre. 

Annes egen matfilosofi
Anne känner att det är viktigt att värna om hälsa och balans för 
både kropp och själ. Hon menar att ur ett djupare perspektiv 
kan man säga att man lättare får kontakt med sitt inre om 
man befinner sig i balans och harmoni, vilket underlättas om 
man äter en välbalanserad kost som innehåller tillräckligt med 
vitaminer och mineraler. De flesta är i dag eniga om att vi mår 
bättre av en kost med mycket grönsaker. – En av våra kockar 
var i Thailand nyss och insåg hur friska och harmoniska många 
thailändare är då de huvudsakligen lever på en kost bestående  

En näringsrik o god vegetarisk måltid                   Foto Jytte Meilwang

Ola i Mundekullas kök
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av ris och grönsaker, fisk m.m. Självklart är det också mycket 
mer som spelar in för att vi ska må bra, tex positiva tankar, 
glädjefyllda upplevelser, goda relationer, en meningsfull sys-
selsättning osv.

Annes egen favoritmat är den rena, enkla maten; rårivna mo-
rötter, sallad, färskpotatis, kokta rödbetor, sockerärtor osv. 
Under vinterhalvåret uppskattar hon även varma, mustiga 
grytor med ris till. Quinoa, en ört som det är mycket protein i, 
nötter, solrosfrön, tofu och miso (sojaprodukter), gröna bönor 
och linser är också sådant som ingår i Annes kost. 

- Under sommaren tycker jag att det känns bäst att äta mycket 
raw food (dvs. oupphettade grönsaker, frukt, nötter, frön, 
alger, groddar och örter), fortsätter Anne. Jag plockar gärna 
surblad, maskrosblad, vild lök m.m.. Det finns så mycket vilda 
örter som både är gratis och som vi mår mycket bra av. - För 
den som gillar sötsaker finns mycket godsaker inom raw food, 
som man kan göra själv av torkad frukt, nötter och mandel 
m.m. Smoothies, glass av bananer och bär osv. är annat gott 
man kan njuta av som dessutom är hälsosamt. 

Anne passar på att återigen slå ett slag för den gröna smoothien, 
som hon skrev om i Träskoposten förra året; - Den är mycket 
lätt att göra och bara genom att dricka en sådan per dag märker 
man skillnad genom att man blir piggare!

Ayurveda
Anne berättar att hon även inspirerats av den indiska läkekon-
sten ayurveda, som förespråkar att kosten ska anpassas efter 
den kroppstyp man har; vissa personer kan enligt ayurveda må 
bra av lättare mat och råa grönsaker, medan andra kan behöver 
lite mer mättande, varm mat. - Det viktigaste är att man utgår 
från vem man är och att man lyssnar till sin egen kropp och 
vad man mår bra av och att man försöker känna efter vad som 
passar att äta vid olika årstider.

Anne tycker att auyrveda också är tilltalande på så vis att den 
tar upp alla grunder för en god hälsa; vila, tystnad, att vistas 
i naturen, motion, kost, sömn och att ha ett meningsfullt liv, 
dvs. att fylla en funktion för andra. Huvudpoängen är att allt 
hänger ihop, om man t.ex. äter bra så får man mer energi så 
att man orkar motionera och så får man ännu mer energi och 
har inte längre behov av att exempelvis tröstäta.

Åsa Karlsson

Lästips
- Victoria Boutenko, Grönt för livet: inspiration till ett friskare liv med gröna 
smoothies, 2012 (Skriven av ”uppfinnaren” av den gröna smoothien)
- Kris Carr, Den galna sexiga dieten: ät dina grönsaker, tänd din gnista och lev 
din dröm!, 2012 (Skriven av en kvinna som fick cancer och då började 
äta ”grön” mat och på så vis besegrade sin sjukdom) 
- Maivor Stigengreen, Skapa din hälsa med Ayurveda, 2011

 

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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En färgglatt o uppskattat julbord i Mundekulla
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frukt och nötter.  Använd rapsolja eller olivolja till matlagningen 
och använd gärna örtkryddor. Försök undvika mjölkprodukter, 
potatis, produkter baserade på sädesslag, socker, salt, charkva-
ror, hel och halvfabrikat. 

Jag själv har blivit mycket inspirerad av detta och försöker äta 
mer ”naturligt”. Det är förstås svårt att undvika bröd, pasta och 
potatis. Jag äter lite av detta, men i mindre mängd än innan. Det 
är gott med mycket frukt i och till maten, använd gärna torkad 
frukt och olika nötter. Hoppas detta kan inspirera även dig!

Eva Garami

Fakta hämtad ur boken Stenåldersmat för moderna människor, av 
Maria Fredin Skoog

Stenåldersmat
Det går knappt att räkna alla sorters olika dieter som 
finns nu för tiden. Hela tiden lanseras nya, man ska räkna 
kalorier, eller kolhydrater för att gå ner i vikt. Det är mode 
att följa de senaste påhitten och kostråden. Men varför 
inte tänka på vad våra första förfäder åt, vad som är na-
turligt för människan att äta? Jag såg en dokumentär för 
lite sedan om hur människans matvanor har förändrats 
över tiden och vad människan är anpassad att äta. Det 
var väldigt intressant och tänkvärt. 

Människan har under miljoner år ätit det vi kallar stenåldersmat 
och under väldigt kort tid (ett par hundra år) gått över till att äta 
mycket mer kolhydrater, mat som är baserad på sädesprodukter, 
potatis och mejeriprodukter, vi har utvecklat sockerberoende 
m.m. Idag lever den moderna människan av produkter som 
till största delen består av sådant som aldrig ingått i våra 
förfäders föda. Väldigt många människor är överviktiga och 
lider av allergier.

Under en väldigt lång period av människans tid på jorden, var 
man jägare och samlare och åt det man naturligt kom över i 
naturen. Än idag finns det folkgrupper som fortfarande lever 
på detta sätt tex i Nya Guinea. Man har forskat i deras mat-
vanor och sjukdomar och konstaterat att de saknar de typiska 
välfärdssjukdomarna som proppar och blödningar i hjärnan, 
hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt och diabetes eller allergier. 
Ungefär en tredjedel av deras mat kommer från vilt, fisk och 
skaldjur. De andra två tredjedelarna består av rotfrukter, grön-
saker, rötter, frukt, bär och nötter. Salt förekommer bara natur-
ligt i den mat de äter och knappast en tiondel av den saltmängd 
som vi får i oss. Socker, mjölk och mejeriprodukter existerar 
inte. Inte heller spannmål, endast en mindre mängd frön.

Denna typ av mat har våra förfäder livnärt sig på under ca 
två miljoner år. Det blir många generationer som anpassat 
sig till att äta just denna typ av mat. Under hur lång tid har 
vi ätit tacos, pizza ostfondue, choklad och geléhallon? Ca 70 
procent av vår dagliga energi kommer från livsmedel som är 
nya för människan. Det är just detta som har gett västvärlden 
folksjukdomarna menar forskare. Förändrade kostvanor i 
samband med förändrad livsstil. Vi är fortfarande samma 
stenåldersmänniskor. Våra kroppar har inte kunnat anpassa sig 
till den mat vi stoppar i oss idag. Detta kan vara en anledning 
till att så många barn får allergi och överkänslighet.

Men det är inte bara maten man ska tänka på, naturligtvis är det 
också viktigt att röra på sig lite varje dag. Särskilt om man har 
stillasittande arbete. Enligt forskarna är det bra att anstränga 
sig så att man blir svettig någon gång om dagen. Våra kroppar 
är anpassade till att arbeta.

De forskare som förespråkar stenåldersmat anser att vi borde 
äta mer av det som har varit naturligt för människan i så många 
år. När du handlar, tänk på vad som kan ha varit naturligt att 
äta för jägarna och samlarna. Fyll dina matkassar med:

Magert kött, fisk och skaldjur, grönsaker, rotfrukter, ägg, 
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Livet som kock ur mitt 
perspektiv

”Då kommer du få snygga magmuskler 
till hösten”

Sommaren 2011 ringde Carl-Jan Granqvist mig. Jag hade 
precis avslutat mitt första år som student vid Restaurang- 
och Hotellhögskolan i Grythyttan. När Carl-Jan ringde 
satt jag på cykeln till sommarjobbet på Loka Brunn, 13 
kilometer från Grythyttan, och mitt andfådda ”Hallå” 
från sadeln fick vinkonnässören att fråga vad jag gjorde. 
”Jag sitter på cykeln till Loka” svarade jag. ”Cyklar du 
dit varje dag? Då kommer du få snygga magmuskler till 
hösten” sa Carl-Jan.

Jag heter Sebastian Valdemarsson och är en 24-årig kock med 
rötter i trakterna kring Eriksmåla och Långasjö. Jag har så länge 
jag kan minnas alltid haft ett intresse för god mat. Men det var 
först när jag hade hemkunskap i årskurs 8 på Bjurbäcksskolan i 
Emmaboda som jag började fundera över en karriär som kock. 
Mycket tack vare att Helena min lärare i hemkunskap inspire-
rade och lät mig utvecklas. Sen kan det också ha spelat in att 
hemkunskapen var det enda ämne som jag verkligen kände att 
jag var duktig i. När det blev dags att välja gymnasieinriktning 
föll valet på Hotell- och Restaurangprogrammet vid Jenny 
Nyströmsskolan i Kalmar. En grundläggande utbildning som 
gav mig en plattform att stå på och som även resulterade i min 
första riktiga anställning som ekonomibiträde i ett storkök 
vid Kalmar Kommun. Jag kunde inte ha önskat mig ett bättre 
första jobb. Mina medarbetare tog emot mig med öppna armar 
och än idag kan jag längta tillbaka till tiden där. För mig blev 
det tidigt i karriären viktigt att laga god, näringsriktig mat för 
människor som verkligen behöver det. Att kunna erbjuda något 
extra för skolbarn eller pensionärer på äldreboenden fyllde mig 
med meningsfullhet. 

Det kan låta klyschigt att säga att det är en livsstil att vara 
kock. För att orka arbeta i en bransch som till stora delar ty-
värr fortfarande präglas av alkohol- och drogmissbruk, långa 
arbetstimmar, dåliga löner, kroppsskador av olika slag (bara 
senaste veckan har jag bränt, skurit och elektrifierat mig) så 
måste man ha en passion för yrket. Ett brinnande intresse för 
att vilja erbjuda god mat och fantastisk service. När ett sällskap 
med nöjda gäster går ut genom dörren efter en lunch eller 
middag spelar ovan nämnda nackdelar inte någon roll längre. 
Det är en fantastiskt känsla och det är så givande att arbeta 
som kock. Arbetsuppgifterna är ofta varierande och ingen dag 
är sig den andra lik. Något som har passat mig ypperligt då jag 
nog alltid varit ganska rastlös av mig. 

Hungern efter nya erfarenheter och utmaningar fick mig på 
hösten 2010 att ta klivet in i en för mig helt ny och spännande 
värld. Jag började studera på Restaurang- och Hotellhögskolan 
i Grythyttan. En av de vanligaste frågorna jag fick från familj 
och vänner efter att jag hade börjat studera i Grythyttan var 

inte om jag trivdes eller hur utbildningen var, utan om jag hade 
träffat Carl-Jan än. Även om Carl-Jan inte längre håller i utbild-
ningen eller är direkt inblandad i verksamheten så lever hans 
anda kvar i allra högsta grad, och emellanåt dök han även upp 
i skolan, antingen med filmkameror, företagsrepresentanter 
eller för att hålla föreläsningar. Han rekryterar även studenter 
till representativa middagar som han håller i sin herrgård i 
Saxhyttan. Jag var själv där två gånger och lagade wallenbergare 
på fasan till honom. Man kan säga mycket om den mannen 
men det jag minns bäst från mina möten med honom är hans 
otroliga förmåga att komma ihåg människors namn. Han lägger 
verkligen stor vikt vid att memorera vad folk heter och han 
lyckas också. Det är gott värdskap tycker jag. 

Grythyttan påminner på flera sätt om Långasjö. Orten ligger i 
skogen, det är naturskönt med en liten affär som säljer daglig-
varor, en frisör och en pub. Så mycket mer finns det inte och 
ville man storhandla fick man ta bussen till Hällefors cirka en 
mil norrut. Inte helt olikt att åka från Långasjö till Emmaboda 
och handla. Eftersom orten är så pass liten och man spenderar 
tre hela år där så blev det för mig viktigt att sysselsätta mig 
med olika projekt och uppdrag för att inte bli galen av klaus-
trofobi. Visade man framfötterna så fanns det gott om saker 
att göra och även om utbildningen i sig är helt fantastisk och 
på ett ypperligt sätt varvar teoretiska kunskaper med praktisk 
tillämpning så var det ändå utanför skolan som jag lärde mig 
mest. Under mitt andra år blev jag nominerad till köksmästare 
för studentpuben, ett ideellt uppdrag som gav mig mängder 
av möjligheter att utveckla mina kunskaper i matlagning och 
administration då vi ofta hade temakvällar med mat och dryck.

En sak leder som bekant ofta till en annan och genom att visa 
entusiasm och engagemang fick jag bland annat vara med och 
laga mat på Nobel NightCap (som är den officiella efterfesten 
till Nobelfesten) två år i rad. Andra året var jag projektledare 
och vi valde att helgrilla gris mitt i vintern som vi serverade till 
2 000 gäster. En galen och fantastiskt rolig upplevelse. Det är 
för övrigt samma recept som du finner här i tidningen.

Sebastian Valdemarsson
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Med risk för att hoppa kors och tvärs i den redan knöliga tids-
linjen över min yrkeskarriär så tänkte jag avsluta denna artikel 
med att berätta om min verksamhetsförlagda utbildning på 
stjärnrestaurangen The Fat Duck i England.

Under tredje terminen på Restaurang- och Hotellhögskolan 
i Grythyttan åker alla ut på praktik. Man får själv söka plats, 
ordna med boende och så vidare. Jag valde att söka till Hes-
ton Blumenthals restaurang The Fat Duck i England. En god 
vän till mig som läste ett år över mig på skolan hade varit där 
föregående år och genom kontakten med honom lyckades jag 
norpa åt mig en månads praktik där. Det var fyra tuffa veckor 
både fysiskt och psykiskt. Jag arbetade mellan 14 och 18 tim-
mar per dag med att hacka lök och rensa persilja, fem dagar i 
veckan. Samtidigt ville skolan att jag skulle lägga ungefär åtta 
timmar om dagen på att skriva en uppsats om min praktik. 18 
timmar plus åtta timmar är 26 timmar per dygn så det var svårt 
att hinna kan jag säga, lite sömn behöver man ju också. Men 
det gav mig samtidigt väldigt mycket tillbaka då jag lärde mig 
att hålla ordning och reda och att aldrig nöja mig med något 
annat än perfektion.

Sanningen är dock att jag känner mig oerhört privilegierad som 
har fått uppleva så många fantastiska saker och jag skulle kunna 
skriva en roman om det. Det är ett rent nöje att få arbeta med 
det jag tycker mest om i hela världen, nämligen att laga mat.

Sebastian Valdemarsson

- Skiva fänkålen tunt och repa salvian. Lägg sedan fänkålen 
och salvian i botten på en ugnsfast form och lägg sidfläsket 
ovanpå med svålen uppåt.

- Baka sidfläsket i ugnen i 5-6 timmar.

- Sätt därefter fläsket under press i kylen över natten, detta för 
att få ett jämntjockt resultat.

Dag 2:

- Skär sidfläsket i rektangulära bitar och grilla dem över hög 
värme med svålen neråt.

Serveringsförslag: Passar utmärkt att servera som varmrätt 
med en potatispuré och en äppelcidersås. Eller som en mindre 
aptitretare med grön tomat och äppelchutney.

Sebastian Valdemarsson

Vintergrillad fläsksida
Det går utmärkt att dra fram klotgrillen även på vintern 
så jag tänkte inför ert kommande nummer dela med mig 
av ett recept som jag tillagade på NobelNightCap 2011, 
som är den officiella efterfesten till Nobelfesten. 

Vintergrillad fläsksida smaksatt med salvia och fänkål
Ingredienser för 4 port.

600 g lättrökt sidfläsk i bit (gärna av ett lite bättre märke)

100 g strösocker

40 g salt

1 kruka ekologisk salvia

1 fänkål

Gör såhär:

Dag 1:

- Lägg sidfläsket i en plastpåse tillsammans med socker och salt.

- Förslut påsen och massera in sockret och saltet i fläsket.

- Lägg att rimma i kylen i ca 2 timmar.

- Sätt ugnen på 90 grader.

- Ta ut fläsket ur påsen och torka av sockret och saltet med 
en bit hushållspapper.

Grillad fläsksida                         Foto: Husmansbord

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
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Vid det dukade bordet sitter Alva Johansson (hushållslärarinna) Alice Viberg, Signe Fransson, Elin Fransson, Margit Eliasson, Elsa Nilsson, 
Berta Johansson, Ulla Blomkvist, Rut Sjöblom, Greta Klasson, Elvira Johansson och Ruth Elofsson.

Matlagningskurs på 50-talet

På 1950-talet anordnades i Långasjö en matlagningskurs på kvällstid i yrkesskolans regi. Man höll till i sockenstugan, som på 
den tiden var skola. Ledare för kursen var Alva Johansson från Quisingsö. 

När vi har storkalas
Här följer en glimt från Allgunåselevernas arbete om sin 
hembygd, ett riksomfattande projekt som initierats av 
Nordiska Museet och Radiotjänst i Stockholm.  Allgunå-
seleverna kammade hem första pris och fick en resa till 
huvudstaden. Året var 1942. Texten nedan är en uppsats 
om kalastraditioner i bygden. 

Några dagar före storkalaset skickas bjudningskort till gästerna. 
En kalv slaktas, ibland också en gris. Kokerskan kommer och 
bakar och kokar i många dagar. Hela huset putsas och göres så 
fint som möjligt. Man lånar småbord och stolar av grannarna. 
Gästerna varierar i allmänhet på storkalas mellan 50-100 perso-
ner. Till kalasdagen anställes flickor och en värd och värdinna 
till att taga emot gästerna och se till att de får mat. 

På utsatt tid kommer gästerna. De mottagas och välkomnas av 
det anställda värdfolket och bjuds att stiga in. I ett av rummen 
är ett stort kaffebord dukat med en hel del fina bakverk och 
prytt med blommor. På en del kalas är kaffet uteslutet och 
man börjar med maten. 

Efter kaffet bjuds gästerna att gå in i matsalen. Ett långt bord 
är dukat med alla sorters smörgåsrätter. Runtomkring står 
småbord dukade med glas, servetter och blommor.

De förnämsta släktingarna sätter sig vid småborden i matsalen, 
när de har varit framme och tagit mat. De andra går och sätter 
sig och äter i de andra rummen. 

På bordet finns flera sorters ost, syltor, och rätter av kalv 
och gris, konserver, medvurst, ål, lax och gädda, majonnäser, 
prinskorv, stekt lever, omelett och en del grönsaker. Efter 
smörgåsrätterna bjuds runt buljong och pastejer. 

Därefter kommer stekar med potatis och grönsaker och tårtor, 
vispad grädde, frukter, både inkokta och färska, samt vin. Sprit 
finns i överflöd om inte värden är nykterist.

Till sist bjuds kaffe omkring och kalaset är slut. Gästerna bryter 
upp och far hem var och en till sitt. 

Författare: Solvig Nilsson, Lida, Allgunås skola 1942
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Vad åt man ”förr i tiden”?
I vårt dagens samhälle florerar många filosofier om olika 
dieter. Ät si, ät så, varning för än det ena, än det andra, 
ät råkost, ät fett, ät kött, fasta, banta.........
Inte alltid har man kunnat välja och vraka mellan oli-
ka matstilar. Kanske är det först nu, i vårt moderna 
överflödssamhälle, som den möjligheten står till buds. 
Annat var det ”förr i tiden”, för hundra, hundrafemtio år 
sedan, med nödår, missväxt, kraftig befolkningstillväxt, 
självhushållning och enkla odlingsmetoder, som gjorde 
tillgången på mat sårbar.

Bönderna
Man kan fundera över kosten i det gamla bondesamhället. Att 
bönderna hade mat att sätta på bordet kan vi utgå ifrån. De 
hade ju gris i stian och kalvar att slakta, potatis i åkern och säd 
att köra till kvarns. Vid slakt togs allt tillvara. Det blev lungmos, 
isterband, slarvsylta, blodpudding. Hos bonden kunde man ser-
vera fläsk, sill, bröd och gröt till frukost, kött, kål, fisk, potatis 
till middag, kaffe och kringlor som mellanmål och lagad mat 
även till aftonmålet. Mjölk, grädde, smör, ost och ägg sakna-
des inte, vilt fanns i skogen och fisk i sjön. När en ko kalvat 
vankades det kalvadans. Ölsupa, en soppa på svagdricka, mjölk 
och kryddor, värmde och smakade sött och gott. Man kunde 
ställa till kalas och riktigt slå på stort, med kalvstek, gädda, 
soppa, ostkaka, fruktkompott. Samtidigt måste man tänka på, 
att all denna välfägnad inte kom på bordet utan idogt arbete. 

(se artikel ”Storkalas” från 1942)

Torparna
Svårare var det kanske för torparen, som på nåder fått bryta 
mark och odla upp den magra och steniga jorden till sin familjs 
försörjning. Men när torpet väl var upparbetat och kunde 
hålla en ko eller två, kanske t o m ett par får, en gris och några 
höns, så behövde barnen inte svälta. På det lilla torpstället 
Bastön i sjön Törn föddes mellan 1887 och 1901 tio barn, alla 
levde till vuxen ålder. Föräldrarna var Nicolaus och Karolina 
Gummesson, som dessutom i hushållet hade Nicolaus far, 
Gumme Israelsson. Två av döttrarna i barnkullen, Anna och 
Elin, har bedyrat att de aldrig behövde gå hungriga. Fisk stod 
självklart på menyn. Gädda, abborre, braxen, mört, allt gick 

att tillaga. Fast torparens kontrakt var många gånger orimligt 
strängt. Förutom dagsverkena på huvudgården, skulle ofta det 
bästa bytet tillfalla huvudgården, i det här fallet prästbostället i 
Skäppebo. Storgäddan hamnade gärna på prästens bord. Om 
Nicolaus sköt två harar skulle prästen ha den ena. Av de surt 
förvärvade lingonen skulle en kubikfot tillfalla huvudgården. 
Mor Karolina kokade gröt, välling och potatis, bakade bröd 
på säd som odlats på Bastön och malts i Törsbo kvarn, köpte 
sill och kaffe i handelsboden i Linnefors, redde upp slakt och 
saltade fläsk. I stekflottet lagades sluring, en smet av mjölk, 
mjöl och ägg, eller i sämsta fall bara mjöl och vatten, som gräd-
dades till en pannkaka i flottet. Lingon, blåbär och äpplen gav 
c-vitamin. Åkerrenarnas smultron förgyllde sommardagarna. 

Småfolket
Riktigt svårt var det för den som ingen odlingsbar mark hade 
– den som var hänvisad till en backstuga eller jordkula. Under 
1800-talet växte denna småhusbebyggelse upp som svamp 
ur jorden. Varje by i Långasjö hade förutom bondgårdar och 
torpställen också alla dessa små krypin som hyste de allra 
fattigaste. Det kunde vara ensamstående personer eller stora 
barnfamiljer. I bästa fall hade stugsittaren en liten bit jord att 
odla på. I övrigt fick man söka sig tillfälliga jobb på gårdarna 
eller syssla med ett hantverk. Vad serverades i dessa små stu-
gor? Potatis och salt sill? Gröt och välling? En ensam gumma i 
Ulvamon kallades för Gröta-Lina. Åt hon bara gröt? Den som 
fått tillfälligt arbete på gården i byn kunde ta med något hem 
till barnaskaran. I en artikel om livet i Ulvamon berättar en 
man, som vuxit upp på stället Ulvadal, hur hans ensamstående 
mor tog med sig den kvällsmat hon själv skulle ha ätit, när hon 
gjort sitt dagsverke på gården, hem till sina barn. Samme man 
berättar att folk faktiskt svalt ihjäl under ”de svåra åren” 1867-
69. Säkert försökte man döva hungern med vad man kunde 
hitta i skogen – bär, rötter, ollon, nötter, lavar, knoppar, skott, 
mm. Torkade och malda kunde produkterna från skog och 
mark kokas till en välling, som inte var särskilt näringsrik men 
ändå gav en viss mättad. Svamp vågade man oftast inte röra. 
Den betraktades som oätlig. Säkert tjuvsköts en och annan 
hare eller tjäder – det gällde ju att överleva. I sjöar och bäckar 
fanns det fisk. Framför allt fick man ge sig upp till gårdarna 
med tiggarpåsen. Men även bonden fick i värsta fall ”blanda 
bark i brödet”. Tro nu inte bara att det var en enkel procedur! 
Idag säljs barkbröd(se recept) som en hälsobringande raritet. 
Ganska fjärran från den ursprungliga nödprovianten!

Nicolaus och Karolina på Bastön, med barn och barnbarn. 1920-talet. 
Gummessonsläktens bildarkiv.

Gröta-Linas stekpanna i Ulvamon. Stekt gröt är också en måltid.                                          
Foto Sölve Hjalmarsson
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Det som inte dödar härdar
Ja, under nödåren 1867-69 var det inte ens säkert att bonden 
fick mat på bordet. Nödåren, tillsammans med den stora 
befolkningstillväxten, gjorde det blev omöjligt för alla att 
försörja sig. Efter nödåren kom några ”goda år”. Men nöden 
hade knackat på och en stor del av befolkningen hade fått nog! 
Från Långasjö emigrerade under åren 1850-1930 mer än 1400 
personer till Amerika. Befolkningstrycket minskade och det 
blev lite lättare att dra sig fram på landsbygden. En intressant 
iakttagelse är, att folk som vuxit upp i ett bälte från Öland över 
södra Småland, Blekinge och norra Skåne, är överrepresente-
rade bland dagens 100-åringar! Vad nu detta kan bero på. Var 
det kanske härdande att växa upp under knappa förhållanden 
från sekelskiftet 1900? Begränsat med mat, men ändå hälso-
sam kost, envist och idogt arbete på gårdar och torp, man höll 
kroppen i trim och förbrände överflödigt fett. Lingon skall 
också, enligt nutida rön, förbränna fett, dessutom är de rika 
på hälsobringande antioxidanter, och här i Småland saknades 
inte lingon i kosten. Dagens hälsoproblem är ju ofta relaterade 
till ohälsosam mat och för mycket stillasittande. Min faster 
från torpet Hvilan blev hundra år innan hon lade sig till vila 
för gott. Smidig i kroppen och med friskt intellekt. Kanske en 
värdig representant för det seglivade folket från vår karga bygd.

Barkbröd - recept
I Hälsinglands museum i Hudiksvall finns en glasburk innehål-
lande barkmjöl och följande text: ”Barkmjöl från Tallbackens 
by, Bjuråkers socken, enligt gamla mäns uppgift sådant som 
under nödår i trakten använts till mäniskoföda. Antages vara 
från 1867-68.

Barkbrödet är det sämsta brödet, om det bröd heta må, i syn-
nerhet när det består af  bara röda barken och ingen bländning 
(1) af  säd, mäsk eller drank tillkommer: hvilket ehuru snart 
det är nämndt och giver allt för klenan näring, så är det icke 
så snart tillagadt, som man tror. Ty intet ätes tallbarken så rätt 
och slätt af  människor, som den för svinen kastas, utan bark-
brödet fordrar mycken och långsam tillverkning. Korteligen 
är detta följande:

1. att tallbarken måste tida om våren tagas, förr än saften 
mycket utlöper

2. väl fläsas (2) och rensas ifrån de tjocka och gröna skalen.

3. torkas under tak och uti skuggan,

4. söndertröskas rätt små på ladulogan med slagon,

5. risslas (3)

6. läggas på rostkaret (4) och med vatten luttras ifrån bäskheten

7. upptagas och ånyo väl torkas

8. malas såsom annan säd på kvarnen

9. sedermera sållas och handhafas som ett annat mjöl

10. och på samma sätt görs till deg, bakas och gräddas: ty 
barkbrödet är intet syradt eller jäsit utan ojäsit. Och fastän 
detta barkbrödet synes vitt nog vid början, så varder det dock 
allt brunrödare, ju längre det ligger och måste brukas mera för 
nöd än för nöjes skull.

Förklaringar: 1= blandning, 2=avskalas, 3=sållas, 4=avtapp-
ningskaret
Källa: Olof  Trolin från nätet

Annika Hjalmarsson

I Bygdegården under våren
Tisdag 8 april kl 19.00, i samarbete med Emmabodabygdens Riksteaterförening och 

Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse, visas
 

”Älskaren” 
Föreställningen är ett relationsdrama av nobelpristagaren Harold Pinter

Med avskalad iscensättning och gestaltande träffsäkerhet skildrar skådespelarna Maria Selbing och Per 
Burell, hur deras förhållande sakta ändrar skepnad, när samtalet får större utrymme och rollerna sätts på 

prov. Älskaren är en enaktare med svart humor på Pinters återkommande tema om maktspel. 
Ett dialogdrivet passionsdrama som manar till eftertanke.

Entré: 150:-

Den 26-27 april är det Kulturhelg med tema Motor, runt om i kommunen. 
Bygdegården planerar att delta söndagen den 27 april. Då visas bl.a. traktorer och mopeder i parken.

Det blir även utställningar inomhus samt försäljning av korv och fika.
Håll ögonen öppna, det kommer att annonseras 

om hela helgens aktiviteter!

Välkomna!
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By i bygden 

Piggsmåla
Piggsmålas ägor sträcker sig söderut till Eringsboda 
socken i Blekinge och sjön Skepen, där tidigare Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län stötte samman på den lilla 
ön Björkön. Numera når inte Kronobergs län dit, bero-
ende på ändrad länstillhörighet. På Björkön möts också 
ägorna i fem byar, nämligen Piggsmåla, Lida, Fåglasjö, 
Frostensmåla och Skeppetånga. På sin tid gick även grän-
sen mellan Sverige och Danmark över Björkön. Sägnen 
berättar att en rådig bondkvinna, likt en ny Blända, vid 
ett anfall av danska knektar samlade byborna och gjorde 
slut på fiendeskaran just ute på Björkön. 

Piggsmåla var länge en isolerad by till följd av dåliga vägförbin-
delser. Först i slutet av 1930-talet byggdes väg från Eringsboda 
i Blekinge förbi Piggsmåla till Pellamåla i Vissefjärda. Då vägen  
byggdes var Piggsmåla en folkrik by. En stor flock barn gick 
varje dag den nästan 5 km långa vägen genom skogen till sko-
lan i Allgunås. Om söndagarna körde bönderna till Långasjö 
kyrka, vägen genom Lida, en sträcka på ungefär en mil. På 
den tiden bodde ett 50-tal personer i byn. (Ur Gård och by i 
Långasjö socken) 

Idag består ”barnflocken” av en liten kille, Melker, i Piggsmåla 
1:19. ”Uppe” i själva byn bor två unga familjer permanent 
och”nere” vid sågen finns fyra fastigheter, som bebos av per-
soner med anknytning till fam Bennsäter. 

Bennsäters Sågverk
Piggsmåla Kvarn och såg

Alla vet att vatten är en förutsättning för liv men det gav 
förr i tiden också möjlighet till näring och verksamhet. 
Detta gjorde att man vid vår damm under 1800-talet an-
vände vattenkraften till att mala. Det fanns under denna 
tid två kvarnar vid dammen, Lida Östergårds kvarn som 
låg vid inloppet till dammen och Piggsmåla kvarn ned-
ströms.

Vid den övre kvarnen var fallhöjden dålig vilket gav sämre 
förutsättningar för lönsam drift och den lades senare ner.

Vid Piggsmåla kvarn var fallhöjden mycket bra, hela 4,4 me-
ter och den drevs som brukligt vid denna tid med vattenhjul. 
Kvarnen ägdes från början av bönderna i byn och mjölnaren 
arrenderade kvarnen eller vissa perioder lönades en mjölnare 
av bönderna.

Under 1800-talet bytte kvarnen arrendatorer ofta och det var 
säkert inte lätt att försörja sig på detta, man kunde bara mala tills 
vattnet var slut för att sedan stänga dammluckorna och vänta 
på att det skulle rinna till igen vilket tog tid då vattenmängden 
var begränsad i den lilla bäcken. Under sommaren var det över 
huvudtaget ingen tillrinning utan vattnet stod stilla. Sen höst 
med mycket regn och vårflod var bästa tiden för drift då det 
rann mest vatten. 

Förmodligen tillkom en såg sent 1800 eller tidigt 1900-tal, 
anläggningen fick under de kommande åren ett nytt vatten-
hjul som var 5,4 meter i diameter och redan 1921 infördes 
även motordrift, det gjorde att man blev inte lika beroende 
av vattentillgången.

1923 köpte farfar och farmor kvarn och såg
Vattenhjulet ersattes 1935 av en turbin och även en generator 
för att tillvarata den naturresurs som vattnet är. Han kunde som 
första person i byn nu koppla på en elektrisk lampa.

En kvinna från byn kom ner en dag och när hon såg att det 
lyste så utropade hon ”som i stan som i stan” När han skulle 
förklara att det var en turbin som gav lyset så trodde hon att 
det var ett djur.

Under krigsåren var det besvärligt, man kunde inte få fram 
olja och skaffade därför en ångmaskin till drivkälla för att på 
50-talet börja köra med dieseldrift, något som vi faktiskt drev 
sågen med fram till 1990 innan vi anslöt till nätet.

Sågningen ökade under dessa år och han behövde anställa 
personal som ofta var jordbrukare runt om i bygden. De flesta 
arbetade kortare perioder då de hade lite mindre att göra på 
gården. Det kunde vara allt från några dagar ibland till längre 
perioder. Detta gjorde att många kom och gick vid sågen och 
detta pågick långt in på 60-talet. Det fanns vid denna tid gott 
om sågverk i Långasjö socken, som mest 13 stycken och det 
skapade naturligtvis arbetstillfällen i bygden.

Generationsskifte
1960 tog våra föräldrar Berne och Siv över sågen och utveck-
lingen tog fart på allvar, mycket förändrades under de närmaste 
åren. Sågningen hade åren före övertagandet legat nere men 
återupptogs nu. Kvarnverksamheten avvecklades så småning-
om och kvarnen revs 1965 för att ge plats för en utbyggnad 
av sågen. Redan under denna tid inriktade de sig på att såga 
enbart klentimmer och senare även kubb, de slutade handla 
med timmer och virke, i stället blev legosågning vår nisch. 

1969 installerades en modern såglinje med en då ny typ av 
sågteknik kallad reducersågning och vi var det andra sågver-
ket i landet med detta, samma typ av maskiner används vid 
produktionen idag.

Bennsäters såg
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Branden
Natten mellan den 27-28 september 1977 lär vi aldrig glöm-
ma, en brand utbröt i pannrummet och på tjugo minuter var 
hela sågen som då var en träbyggnad övertänd. Det var vår 
schäferhund Varro som väckte oss och tack vare hans snabba 
reaktion så hann brandkåren hit i tid för att rädda boningshuset 
som bara ligger ett tiotal meter från sågen.

Efter en återuppbyggnad var vi åter i drift våren 1979 och 
samtidigt började Tomas och jag arbeta vid sågen och man 
kan säga att från och med nu så var vi ett familjeföretag och 
idag arbetar även min fru Petra i företaget sen 27 år tillbaka.

Gymmet
Vi har alltid varit intresserade av träning och friskvård vilket 
resulterat i att vi redan 1978 hade vårt första gym med trä-
ningsmöjligheter på företaget. Det var förmodligen inte många 
företag i landet som kunde erbjuda det vid den tiden. 

Vi byggde en ny träningslokal 1982 på över 100m2 och då 
fanns det inget gym i Emmaboda kommun vilket innebar att 
vi lät alla som ville komma och träna här under några år. Folk 
körde 3-4 mil för att lyfta skrot och vi var varje ledig stund på 
gymmet för att skriva träningsprogram och instruera.

 Idag har företaget ett nyrenoverat gym på 200m2 med möj-
lighet för de anställda att träna allt från styrketräning, cardio 
till ren rehabträning.

Nutid
Sen 2005 är det Tomas och jag som äger företaget. Vi jobbar till 
100 % åt Södra och produktionen består av sågning, torkning, 
hyvling av 2,4 och 2,5 meters längder, totalt ca 35000 m3/år 
sågad vara. Företaget har 22 anställda. Sedan några år tillbaka 
tillverkar vi även bränslepellets som säljs till Hermanstorps 
Kvarn ett företag i kommunen.

Nuförtiden räcker inte vattenkraften till för att driva någon del 
av verksamheten men dammluckorna liksom turbinsumpen 
med en fungerande turbin finns fortfarande kvar och körs pe-
riodvis, den ger ca 9 kW vilket räcker till belysning på området.

Det här påminner oss om att tack vare detta vattendrag som 
börjar uppe i sjön Flaken och rinner ner genom sjön Skepen 
och vidare ut i Nättrabyån så finns vårt företag här.

Jonas Bennsäter

Vi bor i ”Bullerbyn”
När man kör igenom Piggsmåla by känns det som man 
kör genom en liten Bullerby. En grusväg som slingrar sig 
förbi gårdar med faluröda hus med vita knutar, förbi häst-
hagar, åkrar och skog, upp och ner slingrar den sig och 
vips är man ute på asfaltsvägen igen. Så var min känsla 
när vi för ett antal år sedan körde genom byn.  Men att 
byn skulle bli vårt framtida hem, det hade vi ingen aning 
om… då.

I byn Piggsmåla bor idag två familjer permanent. Vi, Emma 
Berg och Fredrik Frisk, bor på gården Piggsmåla 1:21. Här 
har vi bott och trivts i sex år. Först hyrde vi gården av tidigare 
ägare Siv och Berne Bennsäter. En dag tog vi mod till oss och 
frågade om vi kunde få köpa detta underbara ställe, det fick vi!  
Det var en underbar känsla, alla tankar och planer man drömt 
om kunde nu få bli verklighet.
Fram tills idag har vi hunnit bygga ett stall intill boningshus-
et, renoverat två uthus och börjat renovera delar av huset. I 
framtiden finns planer på att renovera ladugården till garage, 
bygga växthus och fortsätta renoveringen av huset. Eftersom 
inredning är ett stort intresse finns det alltid nya idéer. 

Emma jobbar som lärare på Vissefjärda skola, samt som 
matematikhandledare för projektet Mattelyftet i Emmaboda 
kommun. Fredrik studerar just nu till drifttekniker inom en-
ergisektorn på Växjö Yrkeshögskola. 

Stallet är nästan helt klart på bilden, hästarna flyttade in november 
2012. De stormtrivs.                                                           Foto: privat

Gymmet

Entrén med tillhörande uteplats framför är det aktuella projektet just 
nu. Insidan renoveras nu, utsidan har vintervila.                 Foto: privat
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På gården bor också tre hästar, tre katter och till sommaren 
ska även några hönor få Piggsmåla som sitt boställe. Fritiden 
ägnar vi åt gården, naturen, djuren, ridsport och motorsport. 
Emma tränar och tävlar dressyr med sin häst Caramia. Fredrik 
tittar gärna på formel 1, renoverar gamla bilar, åker skidor eller 
springer olika lopp.

Emma Berg och Fredrik Frisk

Framtidsplaner i Piggsmåla

Piggsmåla 1:19, här bor vi, Daniel Thorvaldsson och Malin 
Bjälborn, och sedan den 26 december 2013 också vår son 
Melker. Vi tillträdde den första januari 2012 och började 
då med renoveringen av hela nedervåningen, samt en 
tillbyggnad på 40 kvm. I oktober 2012 var vi så pass fär-
diga att vi kunde flytta in och börja vårt liv i Piggsmåla.

Huset köpte vi av ett par från Tyskland som använt bostaden 
som sommarbostad, vi fastnade direkt då vi kunde se vad vi 
kunde göra med huset för att få det som vi drömt om, och nu 
är vi en bit på väg, återstår gör en helt oinredd övervåning som 
vi får ta tag i framöver. Vi har bägge alltid drömt om att bo 
på en liten gård med lite djur, så när denna möjlighet kom så 
slog vi till. Grannfastigheten är Daniels morfars föräldrahem 
och ägs numera av Daniels föräldrar, därav kom vi i kontakt 
med Piggsmåla. 

Daniel jobbar som automationsingenjör på ABBs kabelfabrik 
i Karlskrona och Malin är mammaledig med lille Melker. 

Fritiden ägnar vi åt att njuta av vad Piggsmåla har att erbjuda, 
jakt, fiske, skogen, djuren, grönsaksodlingar, renovering, inred-
ning och givetvis lugnet som infinner sig så fort man kommer 
hem. Vi har även djur på gården, hund, höns och kaniner, samt 
hoppas vi att innan sommaren ha några får som går och betar 
på ängarna runt gården. 

Malin Bjälborn och Daniel Thorvaldsson

Song for Mandela
Workshop i Emmaboda med Anders Nyberg

i Emmaboda församlingshem
Lördag 5 april kl 11.00

med avslutande konsert kl 18.00 i Emmaboda kyrka

Nelson Mandela är död och över hela världen hedrar man hans liv och minne. Har denna jord någon-
sin tidigare haft så många människor, från så olika livsvägar, förenade i sorgen efter en av sina söner? 

Workshopen leds av Anders Nyberg som är körledare och kompositör med dubbelt medborgarskap i Sverige 
och Sydafrika. Han introducerade på 80-talet sydafrikansk körsång till Sverige och världen tillsammans med 
sånggruppen Fjedur. Övriga medverkande: Jennifer Ferguson, sång, piano, gitarr sydafrikanska som varit en 
av landets viktigaste proteströster under apartheidtiden, valdes in till parlamentet för ANC och arbetade där 
under Mandelas ledning. Kaarle Mannila, sång, bas, percussion finländsk etno/multi-musiker med starka 
sydafrikanska influenser. Filip Ekestubbe, piano nyutexaminerad klassisk/jazz-pianist från Ackis. 

Pris: 300:- kr (inkl. noter, lunch samt kaffe innan konserten). 
För körsångare i Emmaboda pastorat – ingen kostnad.
Anmälan senast 10 mars till Pastorsexpeditionen, tel. 0471-101 95, 254 50 eller 
E-post: emmaboda.pastorat@svenskakyrkan.se
                                      

                                    Mundekulla kurs & retreatgård

Här bor Malin, Daniel och Melker. Piggsmåla 1:19   Foto: privat
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Populära dieter för vikt-
minskning och bättre hälsa

Olika dieter som utlovar viktminskning och bättre hälsa 
poppar upp hela tiden. Det kommer allt som oftast nya rön 
från hälsogurus om vad som är mest ”naturligt” för oss 
människor att äta och vad vi ska göra för att bli piggare 
och smalare. Men vad säger egentligen kritiker, vetenskap 
och myndigheter om dessa olika dieter..? 

5:2
Dieten ”uppfanns” av den brittiske journalisten Michael 
Mosley som 2012 gjorde en dokumentär (Ät, fasta och lev 
längre) för BBC om hur man kan leva ett längre och friskare 
liv. Han menar att man helt enkelt ska äta mindre – då lever vi 
längre. Mosley sammanställde aktuell forskning och resultatet 
kokade ned i 5:2-dieten. Dokumentären blev en succé och 
många hörde av sig för tips och råd och Mosley skrev så boken 
Friskare, smalare och lägre liv med halvfasta. 

5:2-dieten, vilken är en form av s.k. periodisk fasta, innebär att 
man äter mycket lite två dagar i veckan och äter som vanligt fem 
dagar i veckan. Dagarna då man äter lite behöver inte ligga efter 
varandra. Man behöver bara komma ihåg att fasta två dagar i 
veckan. Att äta ”som vanligt” betyder ett kaloriintag på cirka 2 
400 kcal per dag för män och för kvinnor cirka 2 000 kcal per 
dag. De två dagarna med lågt näringsintag innebär för en man 
cirka 600 kcal per dag och för en kvinna cirka 500 kcal per dag.

Många människor menar att de har gått ned i vikt av 5:2-dieten 
men samtidigt har kritiken inte låtit vänta på sig. Exempelvis 
menas att personer som tidigare haft ätstörningar lätt kan trigga 
igång dem igen eftersom två fastedagar ingår i dieten. Annan 
kritik är att Mosley alltför lättvindigt använt sig av forskning - 
”det handlar om tidig och grovhuggen vetenskap som sedan 
förenklats och förklarats utifrån olika författares egen fantasi”, 
menar Henrik Ennart i Svenska dagbladet (den 3 september, 
2013). Och ytterligare kritik är att dieten genom de två faste-
dagarna i veckan sätter ämnesomsättningen på sparlåga, vilket 
i sin tur gör att viktminskningen efter ett tag avstannar. 

National Health Service i Storbritannien (NHS), liknande 
1177/Socialstyrelsen, menar att det i dagsläget är oklart vilka 
möjliga biverkningar periodisk fasta kan ge eftersom forskning 
inom området saknas. Dock menar man att viss rapportering 
om periodisk fasta pekar på möjliga biverkningar i form av 
sömnsvårigheter, dålig andedräkt, irritation, ångest, uttorkning 
m.m. Samtidigt hänvisar NHS till två forskningsstudier från 
2010 respektive 2012, vars resultat visar dels att kvinnor som 
använde sig av 5:2-dieten upplevde samma viktminskningsre-
sultat som de som använde sig av dieter där antalet kalorier 
begränsades, dels att 5:2-dieten möjligtvis kan leda till lägre risk 
att utveckla bl.a. bröstcancer. Sammanfattningsvis understryker 
dock myndigheten att eftersom 5:2-dieten är så populär så 
behövs mer forskning om dess eventuella biverkningar. 

I Sverige ska nu Karolinska institutet studera dietens eventuella 
effekter på hjärt- kärlsjukdom, diabetes, cancer och demens. 
Eventuell viktminskning är alltså inte i fokus i studien. 90 
personer ska under sex månaders tid äta enligt 5:2-dieten och 
därefter sker utvärdering.

Stenålderskost/paleolitisk kost 
Med stenålderskost, eller paleolitisk kost som den också kallas, 
menas att man äter såsom man tror att våra förfäder åt. Hur 
våra förfäder åt varierade dock säkerligen mycket beroende på 
var de bodde och vilka livsmedel som där var tillgängliga. Med 
stenålderskost brukar avses en kost baserad på viltkött, fisk, 
ägg, grönsaker, rotfrukter, nötter, bär och frukt. Spannmåls- 
och mjölkprodukter och baljväxter ingår inte och inte heller 
socker och salt. 

Kosten har fått stort genomslag och tanken att äta så ”natur-
ligt” och i så hög utsträckning som möjligt äta den kost som 
vi tror att våra kroppar är skapade för är mycket tilltalande. 
Många påstår sig känna sig mycket piggare och har tappat i 
vikt sedan de började med stenålderskosten. Flera anhängare 
av stenålderskosten menar att det är uteslutandet av gluten 
som är nyckeln till att så många upplever sig må bättre av 
kosten. Enligt dem är inte gluten bra för någon och det kan 
vara inflammationsdrivande. 

Livsmedelsverket är dock något mer kritiskt. Enligt verket finns 
inte några direkta risker med att äta som stenåldersmänniskor, 
om man till skillnad från våra förfäder alltid har tillräckligt med 
mat. Däremot skulle det vara omöjligt att försörja hela den 
svenska befolkningen med stenåldersmat. Det finns varken 
tillräckligt med vilt, fisk, rötter eller nötter för att vi alla skulle 
kunna leva på sådan mat. Att äta stora mängder gris- och nöt-
kött i stället för vilt lär inte ha samma positiva hälsoeffekter. 
Kött från tamboskap är betydligt fetare än kött från vilda djur 
och har även mindre gynnsam fettsyrasammansättning. Dess-
utom är spannmål och mjölkprodukter viktiga näringskällor i 
den svenska kosten. Att undvika dessa är inte en förutsättning 
för att äta hälsosamt - tvärtom. Tar man bort spannmål och 
mjölkprodukter från den svenska kosten, utan att ersätta dem 
med andra näringsrika livsmedel finns det risk för att kosten 
blir bristfällig, menar Livsmedelsverket. 
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Kosten utesluter även baljväxter, som är en bra protein- och 
fiberkälla med lågt fett- och kaloriinnehåll, vilket lett till kritik 
från olika håll. 

Som förklaring till varför stenåldersmänniskan i lägre utsträck-
ning än dagens människor drabbades av hjärt- och kärlsjukdo-
mar menar Livsmedelsverket att den paleolitiska kosten ”hade 
betydligt lägre energitäthet än den mat vi äter i dag. Av sådan 
mat måste man alltså äta stora mängder för att få i sig de ka-
lorier man behöver. Därmed blev risken för att äta för mycket 
minimal. Till detta bidrog även det stora kostfiberinnehållet. En 
annan, kanske ännu viktigare, förklaring till att stenåldersmän-
niskorna inte drabbades av våra vällevnadssjukdomar var att 
de rörde sig så mycket mer än vi gör, vilket också bidrog till 
att de inte blev överviktiga. Sannolikt dog dessutom många 
av undernäring, malaria och andra tropiska sjukdomar eller 
olyckor innan de blev särskilt gamla.”

GI-metoden
GI-metoden går ut på att undvika kolhydrater med så kallat 
högt glykemiskt index (GI). GI används som ett mått på hur 
mycket kolhydraterna i ett enskilt livsmedel höjer blodsockret. 
Mat med lågt GI ligger kvar länge i magsäcken, pytsas sakta 
ut i tarmen och tas därefter upp av blodet; det skapas en jämn 
blodsockernivå och lång mättnadskänsla. Metoden lanserades 
redan 1981 av läkare i Kanada i syfte att erbjuda diabetiker en 
diet som kunde hålla blodsockret på en jämn nivå. I början 
av 2000-talet blev den så alltmer populär som en viktminsk-
ningsmetod.

Idén är att när blodsockervärdet stiger snabbt och högt så 
måste kroppen producera insulin för att sänka det igen, med 
resultatet att blodsockret sjunker under de normala nivåerna. 
Blodsockret åker därmed berg- och dalbana och leder till trött-
het och hungerkänslor samtidigt som stora påslag av insulin kan 
vara fettbildande. Men genom att äta mat med lågt GI så håller 
man nere ökningen av blodsockervärdet och kroppen behöver 
därför inte producera insulin på samma sätt. Blodsockret hålls 
på en jämn nivå och fettförbränningen ökar.

Det finns tabeller med glykemiska index för alla livsmedel 
som innehåller kolhydrater. Referensvärdet är 100 och det är 
det glykemiska indexet för 50 gram vitt bröd. GI på under 60 
räknas som lågt (exempelvis quinoa, bär och nötter), 60-90 
som medelhögt (t.ex. fullkornspasta, råris, bönor och linser) 
och över 90 som högt (socker, vitt bröd, banan m.m.). 

I övrigt förespråkar metoden en måltidsordning med frukost, 
lunch, middag och några mellanmål. Fettet behöver man enligt 
den här metoden inte snåla med så längre det är av bra kvalitet, 
dvs. enkel- och fleromättat, medan mättat fett bör undvikas. 
Protein är viktigt eftersom det mättar och kolhydraterna bör 
förstås vara långsamma.

Det är svårt att hitta någon kritik mot dieten, vilken för öv-
rigt knappt är en diet utan mer en livsstil som kan tillämpas 
under lång tid. Det är ingen svältkost och den utesluter inga 
livsmedelsgrupper utom snabba kolhydrater, vilket knappast 

är kontroversiellt. Dietister menar till och med att GI-metoden 
påminner om de nordiska näringsrekommendationerna när det 
gäller rekommendationerna om livsmedel, fett och långsamma 
kolhydrater (www.matvett.se och Livsmedelsverket). 

De kritiska röster, framförallt de som förespråkar en kolhy-
dratfattig kost, som finns menar dock att kosten passar för 
redan smala, vältränade personer och att det är svårt att gå 
ned i vikt med GI-metoden eftersom den ”tillåter” för mycket 
kolhydrater. Professorn Claude Marcus vid Huddinge sjukhus 
är också kritisk: – Blodsockret åker inte jojo hos friska indi-
vider, därför är GI-metoden inget att luta sig mot för en frisk 
människa som vill gå ner i vikt, säger han. - Och i verkliga livet 
spelar faktorer som hur länge kolhydraterna tillagas, kombi-
nationen av livsmedel som äts samt hormonuppsättning hos 
den som äter roll för hur blodsockret påverkas (Aftonbladet 
den 8 februari 2007).

LCHF
Low Carb, High Fat (LCHF), dvs. lågt intag av kolhydrater 
och högt intag av fett, går som namnet antyder ut på att 
undvika alla former av kolhydrater, även de långsamma, och 
samtidigt äta mycket fett och protein. Metoden syftar till lägre 
insulinutsöndring och därmed jämnare blodsocker samt ökad 
fettförbränning (www.kostdoktorn.se). 

Livsmedel som är ”tillåtna” i dieten är kött, fisk och skaldjur, 
ägg, feta mejeriprodukter och grönsaker som växer ovan 
jord, dvs. inga rotfrukter, och lite nötter och bär. Det finns 
inga mängdrestriktioner för matintaget utan man ska äta en-
ligt principen: - ät när du är hungrig och ät tills du blir mätt. 
Dieten förespråkar generöst intag av mättat fett i syfte att öka 
mättnadskänslan, vilket är helt tvärtom vad statliga kostrekom-
mendationer anger. Irene Mattisson från Livsmedelsverket 
menar LCHF går stick i stäv med forskningen. - Det förvånar 
inte mig att det fortfarande är så. LCHF ser vi som en backlash 
till de matvanor som gav Sverige höga nivåer av hjärt- och 
kärl-sjukdomar, säger hon (Expressen den 19 juni 2012).

I Dagens nyheter den 1 augusti 2013 uttalade sig flera professo-
rer om att ”De populära fettdieterna är ett hot mot folkhälsan”. 
De hänvisar till årsrapporten för 2013 från Socialstyrelsen och 
Statens folkhälsoinstitut som visar att antalet kvinnor och män i 

Text
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åldern 35–44 år som drabbas av stroke ökar och att hjärtinfarkt 
hos unga kvinnor också ökar. 

Professorerna skriver vidare att ”under 1980-talet startade 
flera förebyggande program för hjärt- och kärlsjukdomar. 
Matvanor, fysisk aktivitet, nikotin och stress stod i fokus....
Råden om att äta mindre fett och att välja andra sorters fett, 
tillsammans med mera grönsaker, frukt och fiberrik mat, hade 
stor effekt...Som ett resultat minskade hjärtkärlsjukdomarna 
till nivåer jämförbara med Medelhavsländerna.” Sedan mitten 
av 2000-talet har dock fettintaget, främst animaliska fetter från 
smör, grädde och feta mejeriprodukter ökat kraftigt igen och 
intaget av kolhydrater har minskat. Sedan 2005 har kolesterol-
nivåerna också stigit igen. Vikten har fortsatt att öka under hela 
tidsperioden. Professorerna varnar nu för att LCHF-dieten är 
en källa till ohälsa.

Ytterligare punkter som anses kontroversiella är det stora inta-
get av rött kött, som kan leda till ökad risk för tjocktarmscancer 
samt uteslutandet av spannmål och frukt, vilket gör att fiber-
innehållet i kosten riskerar att bli lågt, vilket i sin tur kan leda 
till förstoppning och ökad risk för tarmcancer. 

Men samtidigt är det lätt att förstå varför dieten blivit så po-
pulär och att människor lockas av LCHF eftersom man dels 
kan äta när man vill och hur mycket man vill, dels tillåter den 
en mängd godsaker i obegränsad mängd såsom vispgrädde, 
smör, feta ostar, rött kött osv. Och många som använder sig 
av LCHF går ned i vikt snabbt. Enligt en översikt från Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2013 av den ve-
tenskapliga litteraturen om råd om mat, är råd om strikt eller 
måttlig lågkolhydratkost mer effektiva för viktnedgång än råd 
om lågfettkost på kort sikt, dvs. 6 månader. På lång sikt finns 
enligt SBU däremot inga skillnader i effekt på viktnedgång 
mellan råd om strikt och måttlig lågkolhydratkost, lågfettkost, 
högproteinkost, medelhavskost, kost inriktad på låg glykemisk 
belastning eller kost med hög andel enkelomättade fetter. 

Vad säger då de statliga kostrekommen-
dationerna? 
Livsmedelsverkets kostråd utgår från de senaste forsknings-
rönen inom nutritionsområdet, kunskapen om hur svenska 
folket äter i dag och om hur vi bör äta. Verket skriver på sin 
hemsida att mer fiber och mindre salt, socker och mättat fett 
är de ändringar i kosten som skulle betyda mest för att minska 
risken för fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, karies och 
vissa cancersjukdomar. 

Verket skriver vidare att i praktiken innebär det att:

•  äta dubbelt så mycket frukt och grönt, gärna 500 gram per 
dag, vilket motsvarar tre frukter och två rejäla nävar grönsaker

•  välja nyckelhålsmärkta livsmedel

•  äta mer fisk, gärna tre gånger i veckan

•  använda flytande margarin eller olja i matlagningen 

•  i första hand välja fullkornsvarianter av bröd, flingor, gryn 
pasta och ris, 

•  äta hälften så mycket läsk, godis, glass, snacks och bakverk 
som i dag

•  röra på sig 30 minuter varje dag

Livsmedelsverkets kostråd baseras på de nordiska näringsre-
kommendationerna, vilka i sin tur baseras på stora vetenskap-
liga genomgångar. De nordiska näringsrekommendationerna 
anger att för att äta mer hälsosamt bör intaget av:

•  Grönsaker, baljväxter, frukt och bär, fisk och skaldjur, nötter 
och frön ökas

•  Spannmålsprodukter av vitt/siktat mjöl bytas ut mot spann-
målsprodukter av fullkorn

•  Smör och smörbaserade matfetter bytas ut mot vegetabiliska 
oljor och oljebaserade matfetter

•  Feta mejeriprodukter bytas ut mot magra mejeriprodukter,

•  Charkprodukter, rött kött, drycker och livsmedel med tillsatt 
socker, salt och alkohol begränsas.

Åsa Karlsson

Källor
Sveriges television: 
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vetenskaplig-studie-av-5-2-in-
leds
Göteborgsposten: 
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2005650-grundaren-till-5-2-
strunta-i-vikten-mat-magen
Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/henrik-ennart-52-dieten-ing-
en-mirakelkur_8483320.svd
National Health Service UK:
http://www.nhs.uk/news/2013/01January/Pages/Does-the-5-2-inter-
mittent-fasting-diet-work.aspx
Statens Livsmedelsverk:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/
Stenalderskost/ http://www.slv.se/upload/dokument/mat/rad_rek/
livsmedelsverket_nnr_2012_presentationsbroschyr_webb.pdf  (de 
nordiska näringsrekommendationerna)
www.matvett.se (dietister om mat och hälsa)
www.gimetoden.nu, 
www.kostdoktorn.se
Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/halsa/nyheter/article11053679.ab
Expressen:
http://www.expressen.se/halsa/forskarnas-nya-kostrad-sagar-lchf/
Dagens nyheter:
http://www.dn.se/debatt/de-populara-fettdieter-
na-ar-ett-hot-mot-folkhalsan/
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Kulturpris till Långasjö- 
arkitekt
Nils-Erik Fransson, född och uppvuxen i Långasjö, fick 
i december ta emot Emmaboda kommuns kulturpris. I 
motiveringen konstateras bland annat att ”Nils-Erik visat 
på stor idérikedom i sin formgivning”. 

Nils-Erik bor i London där han studerar på Royal College of  
Art. Men att han skulle bli arkitekt var ingen självklarhet. ”- Nej 
det var ganska mycket av en slump faktiskt. Jag gick naturlinjen 
på gymnasiet och efter studenten började jag jobba på industri. 
Sen tänkte jag gå en svets-utbildning, men då skulle hela kom-
pisgänget ner till Lund och plugga och då ville jag följa med.

Nils-Erik började läsa filosofi, eftersom han ”inte hade något 
annat för sig”. ”- Vi i kompisgänget brukade fredagsfika varje 
vecka och en av de där gångerna började vi prata om våra ut-
bildningar. En av mina kompisar läste arkitektur men kände att 
det inte riktigt var hans grej. Och då var det nån som tyckte att 
det kanske vore nåt för mig. Jag har aldrig tänkt i dom banorna, 
även om jag alltid varit intresserad av det kreativa. Så hittade 
jag en utbildning där man kunde söka genom arbetsprov, för 
mina betyg räckte inte till, så jag började en kvällskurs för att 
lära mig lite, och då kände jag ganska snabbt att jag kunde lära 
mig hur mycket som helst! På den vägen är det.”

Pallen Triad är det Nils-Erik blivit mest uppmärksammad för. 
Den är helt i trä, och innehåller varken skruvar eller lim. Triad 
är självbärande där nio likadana pinnar sammanfogas till tre 
trianglar för att bilda en vilande konstruktion. Hur kommer 
man på en sådan grej?

”- Det var 2009, under mitt första år på utbildningen, vi skulle 
hitta på en egen värld och utifrån det skapa något. Jag lekte med 
tanken att allt var slut på jorden, det enda som fanns kvar var 
naturresurser och handkraft. Jag tyckte det var en intressant 
tanke, för de två sakerna finns alltid.”

Nils-Erik har bland annat fått sitt verk representerat i utställ-

ningen Ung8, en väldigt prestigefull utställning där många av 
dagens etablerade formgivare en gång börjat sin bana.  

Efter studierna på Lunds Tekniska Högskola började han 
arbeta för Jonas Bohlin och DinellJohansson arkitekter i 
Stockholm. ”- Mina två år i Stockholm var verkligen lärorika. 
Jag fick lära mig en svensk tradition inom arkitektur. Inom 
byggnadskonst är det praktiska viktigt, att man som arkitekt 
inte kan läsa sig till allt om hur material fungerar och att man 
måste förstå hur andra människor jobbar för att kunna skapa. 
Det är inte självklart i dagens samhälle”. 

Tanken på att fortsätta studierna fanns med hela tiden, och en 
dag bestämde sig Nils-Erik för att söka sig vidare. ”- Jag sökte 
till London och New York, och så fick jag svar från London 
att jag var välkommen på intervju. Dagen efter jag varit där så 
fick jag besked om att jag kommit in”. 

Royal College of  Art, där Nils-Erik studerar nu, är en konst- 
och formgivningshögskola. Den har ca 900 elever med över 
100 olika nationaliteter. Av första och andraårsstudenterna är 
Nils-Erik den enda ifrån Norden. Bara ett fåtal av alla elever 
har inte en examen från Storbritannien när de antas. 

Nils-Erik ska vara klar med sina studier sommaren 2015, om 
allt går enligt planen. ”- Då har jag gjort min master, som har 
inriktningen ’naturmaterial’ och är sedan färdig både i London 
och i Lund”. 

Och sen då?

”- Jag kommer nog söka mig till ett kontor med samma tänk 
som jag har. Hantverkstänk och arbete med naturmaterial, det 
har liksom gått som en röd tråd genom hela min utbildning 
och mitt arbete.  Jag tror att mitt intresse för just det till stor 
del kommer ifrån min bakgrund. För mig går det praktiska 
före det teoretiska, och så är det väl ’på landet’. 

Jag är otroligt stolt över att jag kommer ifrån landsbygden och 
jag tror att det alltid kommer att påverka mitt arbete.

Anna Karlsson

    
Pallen Triad       Foto Andreas Larsson

Nils-Erik Fransson                                                   Foto Hedda Rabe
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Onsdagen den 12 februari hade Långasjö 
skola en OS-dag. 

Det kom fem länder till start och deltagarna fick sedan 
kämpa hårt i olika grenar.

Henrik i fyran skriver om dagen:
Igår hade vi OS-dagen. Hela skolan var med. Vi delades in i 
olika länder och jag var med i Honduras. Australien, Thailand, 
Mali och Belgien var också med. Honduras flagga är blå och 
vit och den har fem blå stjärnor. Det var fem olika grenar: 
curling, backhoppning, skidskytte, skridskolöpning och ishock-
ey. Jag tyckte att skridskolöpning var kul. Honduras vann OS 
i Långasjö. Segrarna fick en chokladguldmedalj. Vi hade en 
tipsrunda, det handlade om OS och sport. OS dagen var rolig 
för grenarna var roliga.

Lyckad familjedag på isbanan

Lördagen den 1 februari 2014 arrangerade Föräldrastyrel-
sen i Långasjö en familjedag på isbanan på skolgården 
i Långasjö. 

Drygt 50 barn och vuxna passade på att umgås, äta korv och 
åka skridskor ett par timmar innan plusgraderna satte stopp 
för åkandet. Nu hoppas vi på nya frostgrader så att Jim Olsson 
och hans Is-spolarteam kan återställa den mycket populära 
isbanan. Ett stort tack till Is-polarteamet, som alltid är snabba 
och rycker ut och spolar så snart det blir minusgrader! 

Föräldrastyrelsen

Ola hjälpte oss att hissa flaggan, vi lyssnade på OS hymnen 
och sjöng den svenska nationalsången. Sedan tände vi den 
olympiska elden och spelen kunde börja.

Skidskytte

Backhoppning
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Klass 2-3 i Långasjö skola avslutade ter-
minen med ett arbete om religion

Vi lärde oss om olika religioner och gjorde ett besök i 
Långasjö kyrka. Ulla hade mycket spännande att berätta 
och vi hade många frågor. Det var väldigt intressant. 

Utforskning av kyrkan
Långasjös gamla kyrka byggdes ungefär för 700 år sedan.                                         
Alla bönder i Långasjö socken körde dit stora stenblock.

Med mycket slit och släp lyckades man få upp stenblocken på 
varandra. Med hjälp av murbruk murade man ihop stenblocken 
tills det blev en kyrka. Men det var fortfarande inte färdigt. 
Mycket trä gick också åt till taket.  Det fanns inte så mycket 
färg på den tiden så väggarna täcktes av vit kalkfärg.    

Den nya kyrkan
Den nya kyrkan byggdes på 1780-talet. Kyrkan är 30 m lång 
och tornet är nästan lika högt. Den nuvarande kyrkan är större 
än den gamla kyrkan.  

Den ligger väldigt fint vid sjön och den är väldigt fint pyntad 
inuti. Båda kyrkorna byggdes på samma sätt.  Vissa stenblock 
från den gamla kyrkan är inmurade i den nya kyrkan. 

Upp till kyrkklockorna är det jättebranta trappor.

Det finns tre klockor i klocktornet en liten klocka, en mellanstor 
klocka och en stor klocka.

Malte och Albin
 

Museet, orgeln och klocktornet      
Det var roligt att gå upp till klocktornet. Det var kallt och det 
var smutsigt. Vi såg klockor. Om ni undrar hur många klockor, 
det var 3 stycken klockor. Det var mörkt inne i klocktornet, 
det var brunt, det var trä uppe i klocktornet. Det finns en 
stor klocka och en mellan klocka och en liten klocka. Det är 
jättehögt om man hör klockorna där inne. Det var läskigt att 
gå upp för trappan.  

Skidturen fram till skidskyttet. Här krävs det samarbete!

Här väntar alla deltagare på att få veta vilket lag som vunnit tävlingarna

Det segrande laget, Honduras
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Orgeln är stor, fin, guldig, vit och lite grå. Vi var där uppe vid 
orgeln och tittade hur den ser ut. Ni undrar väl hur man fick 
in den stora orgeln. Man byggde upp den inne i kyrkan.

På museet finns det gamla böcker från 1800-talet. Det finns 
en modell av den gamla kyrkan. Det funkar att öppna taket 
på kyrkomodellen.     

Det finns en stor nyckel från den gamla kyrkan. 

Melvin och Dennis

Altare, altarring och altartavla
Längst fram i kyrkan finns ett altare, det är ett stenbord som 
man kan sätta saker på. Bakom altaret finns en altartavla må-
lad av Elisabeth Bergstrand-Poulsen.  På altartavlan finns en 
barnkör som sjunger, jungfru Maria, hennes man Josef, Jesus-

barnet och de tre vise 
männen.  Vi tycker den 
stora altartavlan är fin. 
Framför altaret finns en 
altarring så man kan be 
till Gud. Altarringen är 
blå och mjuk och man 
knäböjer sig när man 
vill be till Gud. 

Präst!

Präst betyder herde på 
Latin, en som håller 
ihop med varandra. 
Förr i tiden var det bara 
män som var präster, 
men nu finns det även 
kvinnor som är präster.  

Lova och Oskar
Bibel, dopfunt och det stora ljuset
Dom har en stor bibel fram till höger. Den bibeln är inte så 
gammal. Den är minst 100 år. Denna Bibel är en prydnad.    

Dopfunten i småländsk 
röd granit är ritad av 
Johan Thelin och det är 
en gammal svensk-ame-
rikan från socknen som 
har betalat den. 1973 
fick man in den nya 
dopfunten.  I dopfun-
ten döper man barn.

I kyrkan finns det ett 
stort ljus. Varje gång 
man är i kyrkan tänder 
man ljuset.  Ljuset är en 
symbol för Jesus. Jesus 
sa att han var världens 
ljus. 

Noa, Noah och Erica
  

Korset, klockan och skeppet
Vi lärde oss att korset är symbol för kristendomen. Det stora 
korset är ett av kyrkans allra värdefullaste saker. Det är från 

1500-talet. Vid den tiden visade man gärna Jesus på korset. 
Jesus korsfästes i Jerusalem på påsken. Kristna tror att Jesus 
är Guds son. 

Det finns en jättegammal klocka. Man använde den när det 
var gudstjänst förr i tiden. Prästen plingade i den. Och förr 
i tiden var prästen alltid en man. Klockan hänger framme i 
kyrkan på vänster vägg.     

Det finns en båt som heter fregatt. Den hänger mitt inne i 
kyrkan. Vi tror att den kommer ifrån Sverige. Det är en som 
kommer ifrån Långasjö. Vi tror att den har varit med om krig. 
Den är ganska stor och gammal.

Benita och Simon

JUL och ADVENT
Fyra veckor före jul börjar advent. Ordet advent betyder 
ankomst. För länge sen i ett land som heter Palestina väntade 
man på något annat. I Palestina fick de inte bestämma över 
sig själva. Gud hade lovat dem att ett barn skulle födas som 
skulle ge dem friheten tillbaka.

Jul
På julen föddes Jesus 
Kristus i ett stall i Bet-
lehem. 3 vise män kom 
till Betlehem för de såg 
en stjärna på himmelen 
den 24 december för 
cirka 2000 år sedan. Je-
sus mamma hette Maria 
och pappan hette Josef.

Jesus föddes i ett stall 
för det fanns inga rum 
i Värdshuset. Man kan 
läsa mer om detta i 
bibeln. 

Bilden på Maria och Jesusbarnet är av glas och finns i kyrkan.

Alva, Heidi och Axel.
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Tack!

Nu har äntligen den efterlängtade lekstugan kommit på 
sin plats vid förskolan Skatan. Vi i Långasjö Föräldrasty-
relse vill rikta ett stort tack till de som gjorde det möjligt 
för oss att ge barnen på förskolan en ny   lekstuga, då det 
inte har funnits någon sedan de flyttade från Korallen.

Så tack till Långasjö 
Sockens Sparbanksstif-
telse, utan ert bidrag 
hade det inte varit 
möjligt att utföra detta 
projekt! Vi vill även 
tacka Bo Sunessons 
byggnadsfirma, Nic-
las Andersson, Jacob 
Karlsson och sist men 
inte minst Dan Bon-
dessons Fönsterreno-
vering. Som alla har bi-
dragit med uppsättning, 
underarbete och färdigställande av lekstugan.

Tänk vad Långasjöandan kan åstadkomma!

Hanna Stensdotter
Långasjö Föräldrastyrelse 2013

Årets föräldrastyrelse består av:
Ordf. Malin L Gunnarsson e-post: ostregard@hotmail.com

V. ordf. Anki Torgnysson e-post: torgnyson@telia.com

Sekr. Linda Fyhr e-post: allgunas110@gmail.com

V. sekr.Linnéa Nylander e-post: linnea.nylander.89@gmail.com

Kassör Henrik Karlsson e-post: honkenn@live.se

Fritidsgårdssamordnare Daniel Aronsson e-post: daniel_arons-
son@hotmail.com

Ledamot Alf  Johansson e-post: alf.johansson@runesbensin.se

Ledamot Christian Svensson e-post: drivax@boxermail.com

Mötesdatum för vårterminen är: 11:e feb, 12:e mars, 3:e april, 
28:e april, 3:e juni.

Hör gärna av er med ämnen vi ska ta upp på våra styrelsemöten!

Nytt för i år är att vi kommer att försöka synliggöra vårt arbete 
bättre. Istället för att protokollen skickas hem kommer en 
mer lättläst ”kortinfo” att spridas. Bl.a. Här i Träskoposten. 
Håll utkik!

Föräldrastyrelsen på Långasjö skola och förskola har funnits 
i många år. Så många år att det som styrelsen uträttar till viss 
del tas för givet och kanske inte märks så mycket. Ett viktigt 
resultat av alla år med en aktiv föräldrastyrelse är det goda sam-
arbete och den fina kontakt med rektorerna vi har i skola och 
förskola. Vi har tillsammans en vi-känsla, som ser till helheten 
och till barnens bästa. Det tackar vi särskilt för!  

Malin L Gunnarsson, ordförande 

Nedan kommer ett utdrag ur 2013 års 
verksamhetsberättelse:
– Styrelsen har under året haft nio ordinarie protokollförda 
styrelsemöten och ett möte med trivselaktivitet i Bowlinghallen.

– Fritidsgården har utökat sin verksamhet till två dagar i veckan 
under hela året med uppehåll under skollov. Fritidsledare har 
varit två killar och två tjejer från Långasjö. 

– Föräldrastyrelsen har fått bidrag från Hembygdsstugan för att 
använda till barnen i förskolan och skolan. Bidraget från 2012 
gick till skolans resa till Kreativum i Karlshamn då skolans pott 
från barnens budget inte täckte hela kostnaden. 

– Föräldrastyrelsen har ett is-spolingsteam lett av Jim Olsson. 
Ny sarg och bänkar har tillverkats. Södra sponsrade med brä-
dor. Alf  Johansson ordnade med förvaring av sarg och bänkar 
under sommaren.

– En skrivelse till tekniska kontoret skickades in i februari med 
en önskan att flytta belysning från gamla isbanan = tennispla-
nen till nya isbanan då det är mycket mörkt på skolgården. 
Trots påminnelse under hösten väntar vi fortfarande på svar 
på denna skrivelse.

– Föräldrastyrelsen kan med glädje konstatera att den av För-
äldrastyrelsen initierade utbyggnaden av förskolan Skatan gått 
enligt plan. Inflyttningen skedde i februari 2013. 

– Föräldrastyrelsen har varit delaktig i jakt- och skördefesten. 

– Föräldrastyrelsen har samverkat med Sockenrådet för att få 
igång Mobilsamåkning i Långasjö socken. 

– Föräldrastyrelsen sökte och beviljades 10 000 kr från Spar-
banksstiftelsen i Långasjö. En lekstuga köptes in till förskolan 
Skatan och den har monterats upp under senhösten. 

– Föräldrastyrelsen har i samarbete med Sockenrådet arbetat 
med trafiksituationen genom samhället. Det har gjorts en 
skrivelse till kommunen och Trafikverket angående cykelväg 
genom Långasjö, samt möjlighet att cykla till Emmaboda på 
ett säkert sätt.

– Bekostat resa till Karlskrona för elever då de har sprungit 
Blodomloppet.

– Begagnade bord med bänkar har skänkts till fritidshemmet 
Leoparden av Hotell Amigo.

– Sittstubbar till förskolan har ordnats.

– Alf  Johansson har ordnat med en begagnad diskbänk till 
fritids.

– Efter förslag från Föräldrastyrelsen presenteras förskolans 
personal med bild och namn i kapprummen. 

– Föräldrastyrelsen har introducerat ett samarbete mellan sko-
lan och Elisabeth Bergstrand-Poulsen -sällskapet i Långasjö. 
En klassuppsättning av en sällskapets nya bok har köpts in 
till skolan.

– Aktion julklapp ersattes av ett bidrag via radiohjälpen till 
naturkatastrofen på Filipinerna.

– Föräldrastyrelsen lämnade in synpunkter kring skolans re-
noveringsbehov vid politikercaféet i oktober.
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VÄRLDENS DAG 
Öppet Hus med aktiviteter för alla åldrar 
Lördag 1 mars kl 10 – 14 i Emmaboda församlingshem 
 
Välkommen till en fantastisk dag med mängder av aktiviteter 
och möjligheter, allt till förmån för Svenska kyrkans fastein-
samling ”Utrota hungern”. 

Välkomna till Emmaboda församlingshem!

Loppmarknad 
Leksaksloppis
Försäljning av hembakat bröd
Försäljning av Fairtrade-varor
Lotterier
Kaffeservering med hembakat
Försäljning av korv o bröd
Tipsrunda (inomhus)med vinster
Aktiviteter för barn 

Sång- o musikunderhållning:

10.00  Donald Hummel i full frihet
11.00  Emmaboda barnkör
          Änglakören och Tonfisskarna
12.00  Gladmusik
13.00  Beata Fransson  sjunger visor

Stöd till Filipinerna 
 
I slutet av november förra året drog orkanen …. in över 
den Filipinska övärlden. På några timmar fick människor 
uppleva att deras hem och liv slogs i spillror. För många 
fanns ingenting kvar, varken barn eller familj, varken hus 
eller hem. Det allra värsta vi kan tänka oss hade skett. 
Omedelbart började hjälpen att komma från olika delar 
av världen. I Långasjö gav Odd Hagel med vänner en 
stödkonsert för att stödja Louie Svensson hjälparbete på 
sin hemö.

Under Skördefesten i oktober fikades det för 13.760 kr som 
oavkortat gick till Louie Svenssons projekt ”Bundle of  Joy”. 
Men så kom orkanen och Louie och hennes släktingar och 
vänner i Filipinerna ville göra allt vad de kunde för att bistå 
nödställda människor och familjer i deras närhet. Pengarna 
från Långasjö blev till matpaket till 600 familjer! 

Odd Hagels konsert tillsammans med Diana Hagel och Tanja 
Ojanemi inbringade hela 6.000 kr, som också fick bidra till 
ytterligare ca 400 matpaket. På bilderna kan du se hur det gick 
till när hjälpen från Långasjö kom fram.

Ulla Sköldh Jonsson

Earth Hour Day  
 
Earth Hour är världens största miljömanifestation  
då miljontals människor över hela världen visar sitt  
engagemang för miljön genom att släcka ljuset  
under en timmes tid.  
Lördag 29 mars kl 20.30 firar vi en Ljusgudstjänst  
för vår miljö med enbart levande ljus i Långasjö kyrka.  
Välkommen att uppleva stämningen och ljuset! 
 
Lördagen den 29 mars kl 20.30 genomförs Earth Hour – värl-
dens största globala klimatmanifestation. Genom att släcka 
ljuset under en timme beräknas omkring en miljard människor 
ge världens makthavare en kraftfull signal om att ta klimatfrå-
gan på allvar. Fantastiskt många privatpersoner och en mängd 
kommuner och företag, organisationer och församlingar stöttar 
initiativet. 

I Sverige är det Världsnaturfonden som är samordnare och 
drivkraft bakom manifestationen. De fokuserar i år på fyra 
om råden för att värna vår miljö.

Fossilfri biltrafik och fossilfria transporter!
Ansvariga politiker – gör det lättare för Sveriges befolkning att 
resa klimatsmart och med bra kollektivtrafik. Vi vill ha trans-
porter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen.

Halverad  köttkonsumtion!
Ansvariga politiker – underlätta för oss att äta mindre och 
bättre kött. Vi vill se fler hälsosamma, goda, prisvärda och 
klimatsmarta alternativ till kött och vi vill ha hjälp att hitta bra 
kött när vi väl äter kött.

Förnybar energi i alla svenska hem!
Ansvariga politiker – se till att energin inte slösas bort i våra 
bostäder. Ställ hårdare energikrav på byggnader och ge oss 
bättre möjlighet till att producera egen el och sälja överskottet.

Klimatsäkert pensionssparande!
Ansvariga politiker – se till att våra statliga pensionspengar i 
AP-fonderna slutar bidra till den globala uppvärmningen och 
istället hjälper till att hejda den, genom investeringar i framti-
dens hållbara och förnybara energisystem.
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Recept för en bättre värld 
 
Earth Hour-bakelsen 2014:  
Raw food-chokladdröm 
 

Inför årets Earth Hour har Mia Öhrn och Pia Hall tagit fram 
en chokladig moussekreation som bakas helt utan ugnens hjälp. 
Raw food går ut på att äta en hälsosam kost bestående av bland 
annat nötter, frön, frukt, grönsaker och annan mat som inte 
hettats upp till mer än 42,5 grader. Detta är alltså en bakelse 
av det nyttigare slaget, men minst lika god för det. Receptet 
räcker till 8–10 bakelser som antingen kan göras i en stor eller 
flera små formar.  
(Recepten är hämtade från Världsnaturfondens hemsida www.wwf.se) 

Botten:
150 g ekologisk sötmandel

150 g ekologiska valnötter

100 g ekologiska dadlar, gärna färska, saftiga 

Dekor:
Kakao och bär

Chokladmousse:
150 g ekologiska dadlar, gärna färska, saftiga

2 mogna ekologiska avokado 

2 mogna ekologiska bananer 

1 dl ekologisk kakao (alternativt raw kakao)

1 tsk vaniljpulver

0,75 dl (110 g) agavesirap 

1 krm salt

 

Gör så här:
1. Botten: Klä en form som mäter cirka 18 x 20 cm med 
bakplåtspapper. 

2. Mixa mandlar och valnötter fint i en matberedare. Väg upp 
dadlarna och kärna sedan ur dem. Tillsätt dadlarna till nöt-
blandningen och mixa ihop till en smulig och lite kladdig massa. 

3. Tryck ut massan i botten av formen.

4. Chokladmousse: Väg upp dadlarna och kärna ur dem. Kör 
dem till mos i en matberedare. Tillsätt resten av ingredienserna 
och mixa någon minut till en krämig mousse. Bred ut mous-
sen i ett jämnt lager i formen. Låt stå i kylen och stabiliseras 
i cirka 1 timme.

5. Lossa kakan ur formen genom att ta tag i bakplåtspappret 
och lyfta över den till en skärbräda. Skär kakan i långsmala 
bitar. Lättast går det 
om du sköljer av kniven 
med hett vatten mellan 
varje knivtag. 

6. Dekorera eventuellt 
med pudrad kakao och 
färska eller frysta bär, 
gärna vinbär. 

Chokladböngryta med pumpa och hirs 

4 personer

Chokladgryta är en perfekt vegetarisk måltid att laga till många. 
Den brukar bli särskilt poppis hos barn när de får veta att den 
innehåller choklad (kakao)! Bönor, linser och kikärtor innehåll-
er nyttigt vegetariskt protein och mycket fibrer. De är billiga 
och mättar mycket. Vill man göra den extra knaprig kan man 
också slänga i en handfull grovhackade valnötter.

Ingredienser:
3 dl hel hirs

6 dl vatten

2 msk olivolja, kokosolja eller ghee smör

2 gula lökar, finhackade

4 vitlökar, finhackade

1 tsk malen paprika

1 tsk torkad oregano

1 pumpa eller morot, skuren i tärningar

1 burk hela skalade tomater

½ liter vatten eller grönsaksbuljong 

salt och peppar

450 g (½ liter) kokta vita bönor

1-2 msk kakao

1 handfull koriander eller persilja

Gör så här:
Häll hirsen i en sil 
och häll över kokande 
vatten för att få bort 
bitterämnen i skalet. 
Häll därefter hirsen i 
en gryta. 

Tillsätt vattnet, koka 
upp och låt koka under 
lock på svag värme i 
10 minuter. Stäng av 
och låt eftersvälla i 15 
minuter.

Fräs lök och vitlök i 
olja. Tillsätt paprika och 
oregano och rör om så 
att det inte bränns. Häll 
i pumpatärningarna och 
låt steka i några minuter. 

Tillsätt sedan tomat och vatten och låt koka på medel till svag 
värme i 35 minuter eller tills pumpan är mjuk. 

Tillsätt salt och peppar. Rör i bönor och kakao och smaka av 
med salt och peppar. 

Servera med färska kryddor och kokt hirs.

Foto: Christina Sundien
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Dagledigträffar i  
Långasjö Sockenstuga 
 

Onsdag 26.3  kl 14.00 
”Dockor från bibelns värld” 
Helena Thelin visar bilder och berättar om  
bibliska figurer. 
 
 
Onsdag 23.4 kl 14.00 
”Musikglädje på turné”  
Gert Blom spelar trumpet och berättar om sin  
musikaliska livsresa. 
 
Välkomna! 

 

Stilla veckan och Påsk 
 
Måndag 14 april kl 18.30 
Passionsandakt med Taizésånger  
 
Tisdag 15 april kl 18.30 
Passionsandakt med Kyrkokören 
 
Onsdag 16 april kl 18.30 
Passionsandakt med Heliga danser 
 
Torsdag 17 april kl 18.30 
Skärtorsdagsmässa 
 
Fredag 18 april kl 10.00 
Långfredagsgudstjänst 
med Kyrkokören 
 
Söndag 20 april kl 10.00 
Påskhögmässa 
med Kyrkokören 
Kyrkkaffe med påsktårta 

 

Sång & Musik i Långasjö kyrka  

       
Söndag 2 mars kl 16.00 
Långasjö kyrkokör sjunger  
i Frälsarkransmässan 
 
Söndag 23 mars kl 10.00   
Anna Karin Ranelf  
sjunger Mariasånger 
 
Söndag 13 april kl 14.00 
Påskmusikal med Lilla kören,  
miniorer och juniorer 
 
Onsdag 30 april kl 19.00 
Musik i Valborgsmässotid  
med Kyrkokören 
Valborgsmässofirande vid sjön 
tillsammans med Röda korset 
 
Söndag 11 maj kl 16.00 
Vi sjunger sånger av Britt G Hallqvist  
som föddes för 100 år sedan! 
 
Söndag 25 maj kl 16.00 
Musikgudstjänst 
Långasjö kyrkokör firar 40-årsjubileum! 
 

Följ med på en Pilgrimsvandring 
Lördag 17 maj kl 10 – ca 17 
 

Vill du följa med på en lite annorlunda vandring? En vandring 
i lugn takt tillsammans med andra. En vandring både i samtal 
och tystnad. En vandring med lätt packning och fågelsången 
som musik. En vandring med rastplatser, vila och meditation. 

Den stilla lunken i hjärtats takt 
öppnar för mötet med din inre 
vandrare, dina medmänniskor 
och det som är större än dig själv. 

Vi utgår från Sockenstugan i 
Långasjö och följer delvis Ut-
vandrarleden.

Mer information och anmälan 
till: 

Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 
56 eller ulla.skoldhjonsson@
svenskakyrkan.se  senast 12 maj. 
Egen matsäck medtages.
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under 2014 
 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön/mässa + frukost i Sockenstugan 
Varannan torsdag  (se affischer) 14.30 Andakt/mässa på Allégården 
 
02.03 Fastlagssöndagen 16.00 Frälsarkransmässa  U Sköldh Jonsson  
   Kyrkokören . Kyrkkaffe med semlor 
05.03 Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa  U Sköldh Jonsson 
09.03 1:a Söndagen i Fastan 10.00 Högmässa  B H Brunzell   
16.03 2:a Söndagen i Fastan 16.00 Mässa  A Geyer 
23.03 Jungfru Marie bebådelsedag 10.00  Mariamässa B H Brunzell   
   Sång – Anna Karin Ranelf 
29.03  20.30  Ljusgudstjänst Earth Hour Day U Sköldh Jonsson 
30.03 Midfastosöndagen 16.00 Temamässa ”I Mästarens fotspår”  U S. Jonsson 
   Brödbod  - Kyrkkaffe med Sockenrådet 
06.04 5:e Söndagen i Fastan 10.00 Högmässa  B H Brunzell    
13.04 Palmsöndagen 14.00 Mässa med små och stora – Påskspel  
     Lilla kören, Miniorer, Juniorer 
   U Sköldh Jonsson, V Andersson, B Mård. Kyrkfika 
14.04 Stilla veckan 18.30 Passionsandakt  med Taizésånger  
15.04            ” 18.30 Passionsandakt  med Kyrkokören 
16.04            ” 18.30 Passionsandakt  vid korset  
17.04 Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagssmässa  U Sköldh Jonsson 
18.04 Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst -  Kyrkokören,  
   U Sköldh Jonsson 
20.04 Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
21.04 Annandag Påsk 16.00 Gemensam Påskgudstjänst i Moshult   
27.04 2:a Sönd. i Påsktiden 16.00 Mässa  A Geyer 
30.04 Valborgsmässoafton 19.00 Musik i Valborgsmässotid med Kyrkokören 
   Valborgsmässofirande vid sjön  
04.05 3:e Sönd. i Påsktiden 10.00 Högmässa  B H Brunzell 
11.05 4:e Sönd. i Påsktiden 16.00 Mässa  med Britt G Hallqvists psalmer o sånger  
   U Sköldh Jonsson 
18.05 5:e Sönd i Påsktiden 11.00 Gudstjänst med små och stora  - Musikalen  
   ”Ogräs i rabatten”  Pastoratets alla barnkörer  
   och barngrupper m fl. Medtag kaffekorg! 
25.05 Bönsöndagen 16.00  Musikgudstjänst  Kyrkokörens 40-års jubileum  
    U Sköldh Jonsson  
29.05 Kristi Himmelfärds dag 08.00 Gökotta på Klasatorpet  U Sköldh Jonsson 
 

För uppdaterad information, se Emmaboda Tidning eller www.svenskakyrkan.se/emmaboda 
Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00. 
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Långasjö telefon: 0471-24 49 90         www.sparbankeneken.se

Hyr vår kortterminal!

Babs Event gör det möjligt för föreningar och företag att 
under en kortare tidsperiod kunna erbjuda sina kunder att 
betala med kort.

Kom in så berättar vi mer!
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Margit Nilsson, Piteå.

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:

ewabritt.nilson@gmail.com 

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

Odd Hagels musikvideo

Jag Såg Dig Bada Naken
I slutet av augusti drog vi igång med inspelningen av min 
musikvideo till "Jag Såg Dig Bada Naken". Det var nog 
den sista någorlunda varma dagen den sommaren och 
det var tur för Jenny som fick bada en hel del.

Förutom Jenny Lundberg 
var Långasjö med omnejd 
huvudpersonen. Inspelnings-
platserna var vid Långasjön, 
vandrarhemmet, Harebo och 
Lida.

Lennart Andersson från Fär-
jestaden/Öland stod bakom 
kameran. Diana Idensjö-Ha-
gel var produktionsassistent.

Jag och Mattias Gordon från 
Älvkarleby/Norra Uppland 
bollade idéer till manus och 
han redigerade sedan videon.

Ja det var en rolig inspelning 
och många undrade nog vad 
som pågick.

Gensvaret har varit helt fantastiskt och musikvideon som finns 
på Youtube har visats över 6000 ggr.

Så förutom Jenny, mig själv, hästen Klas och katten Ludde 
så har Sverige, Finland, Norge, Australien och även USA sett 
Långasjös vackra omgivningar.

Här är en länk till videon:
www.youtube.com/watch?v=w2H2uVN-eBM

Odd Hagel

Jenny Lundberg vid Långasjön
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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 30 april 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 1-14
Namn och adress:


