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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 
Långasjöns badplats
Foto Jan-Erik Fransson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

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

Träskoposten ©               
Nr 2 Sommaren 2014

Ägare
Långasjö Sockenråd

Redaktör och ansvarig utgivare
Jan-Erik Fransson
E-post: jan-erik@traskoposten.se
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Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
Anna Karlsson           070-9326515 
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Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1400, sommarupplaga 2600

Nättidning
www.traskoposten.se

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

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2014
Manusstopp 21 aug
Utgivning  5 sept

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

Läs Träskoposten på       
internet!

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

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

Tema i nästa 
nummer

Långasjös historia

Välkommen med 
bidrag!

Rättelse
Recept på grillad fläsksida
I förra numret hade Sebastian Valde-
marsson ett recept på grillad fläsksida 
på sid 27. 

Socker och salt har blivit fel. Det ska vara 
100 g salt och 40 g socker.

Redaktionen
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Livet på landet!
Jag älskar att bo i på landet! När jag var yngre var det pest 
och pina att komma ifrån ett litet samhälle där alla visste 
vem man var, och när jag gick på högstadiet tyckte vi 
extra synd om de som kom ifrån Långasjö, det räknades 
som urskogen!

Men ja, jag älskar det. Jag älskar att kunna ställa mig ute på 
trappan, gå fem minuter åt valfritt håll och möta skogen, och 
med det lugnet och tystnaden!

Jag är i skogen väldigt ofta, jag går, springer eller cyklar där, 
och ibland, när barnen eller Victor är allt för påfrestande kan 
jag gå ut och sätta mig på en sten och bara vara lite förbannad 
en stund. Det brukar gå över ganska fort – omgiven av den 
vackra naturen kan jag inte vara arg särskilt länge. 

Tyvärr är jag utrustad med världens sämsta lokalsinne. Det är 
sant! Jag kan gå vilse precis överallt, och det har faktiskt hänt 
mer än en gång. Jag minns särskilt den gången när jag och en 
kompis var ute för att plocka svamp, regnet öste ner och vi hade 
ingen täckning på mobilerna. Vi gjorde det klassiska misstaget 
att gå i cirklar, kom tillbaka till samma jäkla myrstack varje 
gång, och till slut började vi känna panik. Vi hann börja tänka 
”undrar hur länge man måste vara borta innan man kan ringa 
112?” innan vi till slut hörde ljudet av en bil, följde ljudet och 
insåg att vi varit ca 200 meter ifrån vägen hela tiden. 

Jag är också sjukligt rädd för alla djur, så när det prasslar till 
bredvid mig börjar jag i panik att leta efter ett träd att klättra 
upp i. Ganska pinsamt, i alla fall den gången prasslet visade sig 
vara en annan människa som också var ute på skogspromenad. 
Men visst är det effektivt, för jag springer aldrig så snabbt som 
när jag springer i skogen!

Åter till livet i Långasjö… Det tog mig fyra dagar att känna mig 
hemma här. När jag stod där i köket, med målarpenseln i högsta 
hugg, ringde det på dörren. Det var grannen som kom med en 
blomma och önskade oss välkomna. Bättre välkomnande kunde 
vi inte få! Och så fortsatte det, alla hejade på oss, stannade 
och pratade och fick det att kännas som om vi alltid bott här.  

Och på riktigt nu, finns det annat än fördelar med att bo i 
Långasjö? 

För var någon annanstans kan man springa in i affären, plocka 
åt sig det man ska ha, komma på att man glömt plånboken på 
jobbet och liksom ”kan jag komma in och betala imorgon?”

Och var någon annanstans ringer brevbäraren till en när man är 
på semester och frågar ”Har ni någon som tömmer er brevlåda? 
Den börjar bli full”.

Och var om inte här kan man springa över till grannarna en 
lördagsmorgon och fråga ”Kan vi låna er grill? Vi bjöd hem 
lite folk ikväll och vi kom på att vår grill är för liten”.

Långasjöandan är ett känt begrepp nu för tiden, och den finns 
verkligen på riktigt, det har jag bevis på!

Men ibland funderar jag på hur det skulle vara att bo i storstan, 
och när längtan blir för påtaglig tar vi ett par dagar mitt i sme-
ten, springer oss svettiga bland allt folk på shoppinggatorna, 
trängs med tusen andra på spårvagnen, får gå från restaurang 
till restaurang för att hitta nånstans att äta (VA, måste man 
boka bord?!) och sen kommer vi hem igen, ställer väskorna 
innanför dörren, och så sätter vi oss på trappan på baksidan, 
tittar på skogen och ängarna och bara känner att det är ju precis 
här vi ska vara…

Anna Karlsson

Kyrkvägen 50  

Jag kommer att vara föräldraledig till hösten, 
men har öppet som vanligt i sommar

mån. – ons.
9.00 – 18.00

Ring och boka tid på
tel. 070-71 61 450

Trevlig sommar!
Elina Elofsson

Victor med barnen
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Långasjö PRO
informerar

Vid Långasjö PRO-förenings marsmöte 
rapporterade Kerstin och Ulla från samorganisationens års-
möte. De informerade också om planeringen för samorgani-
sationens öppna möte med politiker den 29/4. Beslöts att  vid 
nästa möte Diliwi Hoshang kan komma och informera om den 
nya privata vårdcentralen I Emmaboda. Efter kaffet underhöll 
Christer Lundgren med dragspelsmusik och sång.

Från Långasjö PRO-förenings aprilmöte
Dr. Johan Flodin från Emmakliniken informerade om klinikens 
resurser, dropp in tider och priser. Han gav också tillfälle för 
frågor och svar.

Kerstin föredrog senaste protokollet från KPR. Sölve från 
Sockenrådet informerade om att även pensionärer kan sam-
åka och till vilka personer vi kan ringa. Han inbjöd också till 
Sockenrådets möte den 13/4 om firandet av nationaldagen. 
Skrivelser från RO föredrogs och lades till handlingarna. Dag 
för augustimötet fastställdes till tisdagen den 12:e.

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.

Augusti
Möte i Sockenstugan tisdagen den 12:e kl 14,00. Alex  och 
Nanna underhåller.

Olle Henriksson

Sommarkalendern
Maj
20/5 kl 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan
21/5 kl 18.00 Anhörigcafé på Allégården
23/5 kl 19.00  A-lagsmatch på Långasjö IP
24/5  Dans-workshop i Sockenstugan
25/5 kl 16.00 Musik i sommarkvällen
31/5-1/6 KulTur-dagarna, Café Stallet invigs
31/5  Klasatorpet öppnar
31/5 kl 13.00 Vernissage på Galleri Garvaregården

Juni
2/6 kl 19.00 Musik i sommarkvällen
4/6  Kvällsdressyren i Ridhuset
6/6 kl 13-16 Nationaldagsfirande vid Långasjön
12/6 kl 19.00 Sjöcafé vid Långasjön
14/6  Sparbanken Eken dressyr
15/6 kl 10.00 Långasjö förs Gångedag kyrkan
16/6 kl 19.00  A-lagsmatch på Långasjö IP
20/6 kl 14.00 Midsommar firas på Klasatorpet
22/6 kl 18.00 Musik i sommarkvällen
26/6 kl 19.00 Sjöcafé vid Långasjön
28/6 kl 13.00 Vernissage på Galleri Garvaregården

Juli
2/7  Kvällsdressyren i Ridhuset
4-5/7  Filmvisning på IP
6/7 kl 18.00 Musik i sommarkvällen
10/7 kl 19.00 Sjöcafé vid Långasjön
13/7 kl 15-16  Musik på Galleri Garvaregården
24/7 kl 19.00 Sjöcafé vid Långasjön
26/7 kl 18.00 Musik i sommarkvällen
31/7 kl 19.00 Sjöcafé vid Långasjön

Augusti
2/8 kl 13.00 Vernissage på Galleri Garvaregården
7/8 kl 18.00 Sjöcafé vid Långasjön
9/8 kl 18.00 Musik i sommarkvällen
12/8 kl 14.00  Långasjö PRO i Sockenstugan
13/8 kl 19.00  A-lagsmatch på Långasjö IP
14/8 kl 19.00 Sjöcafé vid Långasjön
21/8 kl 19.00 Sjöcafé vid Långasjön
23/8  Sommarfest i Långasjö
23-24/8   Musikal i Mundekulla

September
5/9   Träskoposten kommer ut
6/9 kl 13.00 Vernissage på Galleri Garvaregården
6/9 kl 15.00  A-lagsmatch på Långasjö IP
Se även Långasjö Församling informerar på sidan 44.

Sockenrådets styrelse        
informerar
Vid Sockenrådets årsmöte den 30 mars invaldes Jonas Holm-
qvist i styrelsen. Han efterträdde Johan Larsson, som avböjt 
omval. 

Victor Karlsson är ordförande, Johanna Chytraeus vice ordfö-
rande, Sara Dahlskog, sekreterare, Tove Johansson vice sekre-
terare, Sölve Hjalmarsson kassör. Övriga ledamöter är Johanna 
Arvidsson Sjögren, Lennart Bergh, Anders Einarsson, Johanna 
Karlsson, Jonas Holmqvist och Andreas Garami.

Två datum att notera:
23 augusti, Sommarfest, antingen vid sjön eller i Bygdegården.

11 oktober, Skördefest

Sölve Hjalmarsson
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Claras matsida

Nässlor och smultronställen

Nässlor är kanske inget man vill ha på sitt smultronstäl-
le. De både bränns, växer fort och sprider sig alldeles 
för mycket. Men jag tycker att de gärna får växa lite i 
utkanten av smultronstället. De är en väldigt nyttig växt, 
både att den innehåller mycket vitaminer och att den är 
en uppskattad av många insekter. 

Nässelsoppa med ägghalvor är ju en väldigt smarrig klassiker 
med det går ju att göra annat också med de små brännande 
bladen, t.ex. nässelpesto. 

Detta recept har jag tagit från tidningen ICA-kuriren. 

Nässelpesto
Ca 100g förvällda nässlor

1 vitlöksklyfta

¾ dl solroskärnor

½ dl parmesan

2 dl olivolja

Salt 

Peppar

Plocka spröda nässelblad, ganska mycket för det krymper väl-
digt . Förväll, dvs lägg i bladen i kokande vatten ca 30 sek. Häll 
av vattnet. Vattnet kan man spara och hälla i sina blomkrukor, 
ska tydligen innehålla mycket bra näring.

Riv parmesanen fint på ett rivjärn. Mixa solroskärnorna i en 
matberedare, tillsätt vitlök, nässlorna, osten och olivoljan, lite 
i taget. Ju längre du mixar desto finare och lenare konsistens. 
Bestäm själv hur du vill ha den. Smaka av med salt och peppar. 
Häll över i en glasburk och ringla lite extra olja på toppen, 
detta för att stänga ute syret så att peston håller bättre. Förvara 
i kylskåpet.

Vad kan man då använda peston till!
Min favorit är att koka spagetti eller tagliatelle och blanda med 
peston och lite lätt stekta grönsaker. Stek tex ett paket strimlat 
bacon i en panna, tillsätt lite lök, paprikabitar och körsbärsto-
mater som är delade på mitten, häll över den nykokta pastan 
och någon deciliter av pastavattnet. Rör i ett par matskedar 
pesto i pastablandningen. Häll upp pastan i djupa tallrikar 
och riv gärna lite lagrad ost över. Underbart och supersnabbt 
att laga.

Ett annat tips är peston och lax. Ta portionsbitar av lax och 
lägg i en ugnsfast form, salta, peppra och lägg en rejäl klick 
pesto på varje laxbit. Baka av i ugnen på 175 grader tills laxen 
får en innetemperatur på 60 grader. 

Grillat till picknick
Jag tycker att det är väldigt mysigt med picknick, att äta ute vid 
en sjö eller i en fin skogsdunge. Det är alltid lite extra härligt 
om man har möjlighet att grilla på sin picknick. Det ska vara 
mat som är enkel att ta med sig, och som går att förbereda 
maximalt hemma innan men ger sig iväg. Mitt tips är då folie-
knyten. Folieknyten kan man fylla med i precis vad som helst. 

Man  kan göra det helt färdigt hemma och man behöver inte 
vänta på den där ”perfekta” glöden heller. Det är alltid bra med 
någon form av vätska i knytet, en skvätt vitt vin, grädde eller 
en klick smör, detta binder ihop alla smaker och gör att set blir 
ånga i paketet som tillagar innehållet fortare.  

Några tips på innehåll:
– Torsk, riven pepparrot och smör

– Lax med pesto på en bädd av olika sorters lök

– Färdiglagad kyckling i bitar med kokt kall potatis, oliver  och 
mild ajvar relish

– Hackad frukt och bär med choklad

Eller ett grönsaksknyte att ha till en bit grillad fisk. Använd dig 
av det som du har hemma. 

Detta fanns i mitt kylskåp.

Grönsaksknyte

Morötter

Rödlök

Purjolök 

Vitlök

Persilja 

Paprika

Smör, salt 
och peppar

Skala strimla och koka morötterna lätt (förkokas inte moröt-
terna så kommer de att vara hårda samtidigt som de andra 
grönsakerna blir för mjuka) i saltat vatten, kyl dem väl. Dela 
ner de andra grönsakerna till önskad storlek. Lägg morötterna 
i botten på en stor eller flera små folieknyten, välj gärna en 
foliesort av lite tjockare kvalitet eller lägg dubbla lager. Bygg 
på med de andra grönsakerna och avsluta med en stor klick 
smör, salt och peppar. Knyt ihop paketet väl. Lägg det på din 
grill hemma, eller ta med det till picknicken. Om det skulle 
bli väldigt dåligt väder precis när ni ska iväg på ert äventyr så 
funkar det givetvis jättebra att lägga in era folieknyten i en 
vanlig ugn också.

Ta med er maten till era smultronställen. 

En trevlig och matrik sommar.

Clara
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Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

Eva har avtackats

Eva Garami avtackades av Jan-Erik Fransson med en blomma 
efter hennes närmare 9 år i redaktionen. 

Hennes första artikel handlade om Sanna Nielsen som sjöng 
i Långasjö kyrka år 2005. Artikeln hette ”När sången lyfte 
kyrkan” och var signerad ”De sjungande reprotarna, Eva och 
Nina”.

Vi tackar för alla de uppslag och reportage som Eva har bi-
dragit med. 

Reaktionen

En hälsning från Långasjö 
Hästsportklubb
Nu är våren här och vi är i full gång med vårens aktiviteter 
i Långasjö Hästsport Klubb. Vi började redan i februari 
med att ha en clinic för landslagsryttaren och tränaren 
Maria Gretzer.

En mycket uppskattad kväll där Maria delade med sig av sina 
erfarenheter som ryttare på elit nivå och vilket jobb det ligger 
bakom varje framgång. Sedan fick våra hoppryttare en möjlig-
het att hoppträna för henne inför en publik på 130 personer 
som besökte oss den kvällen.

Vi kommer under våren/sommaren ha 2 st dressyrtävlingar 
som vi kallar ”Kvällsdressyren”, den 4 juni och 2 juli. Se-
dan kommer vi också ha vår återkommande ”Sparbanken 

Eken dressyr” lördagen 
den 14 juni, som har bli-
vit en mycket uppskattad 
tävling runt om i södra 
Sverige.  Nytt för i år är att 
vi har blivit tillfrågade av 
Ridsportförbundet att ha 
finalen i Allsvenskans div 1, 
vilket vi ser framemot.

Under våra tävlingar så har 
vi vår kafeteria öppen, där 

man kan köpa sig en fika och titta på 
våra tävlingar.  Vi skulle bli väldigt gla-
da om ni Långasjöbor ville glädja oss 
med ett besök och se vår anläggning 
från insidan.

Utöver detta så löper våra vanliga trä-
ningar på varje vecka. Vi har gästande 
tränare som kommer till oss både i hoppning och i dressyr, 
som trimmar våra ryttare så dom kan utvecklas.

I Långasjö finns ett gäng duktiga tävlingsryttare som inom 
både dressyr, hoppning, islandshästar och western-ridning är 
ute i landet och tävlar. 

Anläggningen hyrs regelbundet ut till andra, bland annat 
Västregårdens islandshästar som ordnar träningar regelbundet.

Under året kommer vi också att starta träningar för wes-
tern-ryttare, samt miljöträning för hästar och en föreläsning i 
mental träning kommer att anordnas för Maria Kehagia. Under 
hösten kommer vi även att ha ytterligare 3 tävlingar och utöver 
detta så har vi olika aktiviteter för våra yngsta ryttare, så som 
klubbhoppningar mm. 

Håll gärna utkik på klubbens hemsida för datum på komman-
de aktiviteter! www1.idrottonline.se/LangasjoHSK-Ridsport 

Ni är varmt välkomna att besöka oss.

Ha en skön sommar.

Långasjö Hästsportklubb
Tuija Strand

Maria Gretzer
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Hus och gårdar i Långasjö

Egnahemsmäklaren
Lars Hjelmberg

0708-591530

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

0471-33760

Pellamåla 212
Friliggande villa/ Vinterbonat fri-
tidshus

3 rum och kök, 95 kvm

520 000:-

Stomvägen 1
Friliggande villa

4 rum och kök, 150 kvm

850 000:-

Stomvägen 8
Friliggande villa

6 rum och kök, 155 kvm

550 000:-

Datorkurs för seniorer
Vi i mobilsamåkningsgruppen vill erbjuda datorkurs för seniorer till hösten.

Där kommer vi att visa hur mobilsamåkningen fungerar, men även annan da-
toranvändning.

Så ni som är intresserade får gärna höra av er med idéer om vad ni vill få hjälp med.

De datum vi har tänkt oss är 13 och 20 september. ts.plaggebo@gmail.com 

Väl mött
Torbjörn Svensson
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Öppet 31 maj – 24 aug

Alla dagar 9.30 – 18.00

Bokningar Eva Garami
Tel 0471-503 10

Klasatorpet
2014

Välkommen!
Långasjö Sockens Hembygdsförening

Midsommar 
firas på Klasatorpet 

den 20 juni, kl. 14.00
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Valborg firades traditionsenligt vid Långasjön med vårsånger av Långasjö kyrkokör. Deltagandet var stort i den fina vår-
kvällen.Lotter, korv- och godisförsäljning hade strykande åtgång och överskottet och kollekten gick till Världens barn. Brasan 
övervakades av Långasjös räddningstjänst och arrangörer var Långasjös Rödakorskrets och Församling. 

                                                                                                                                 Text Britta Fransson, foto Jan-Erik Fransson

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

Gärdsgårdbyggarkurs
Helgen 26-27 april hölls en gärdsgårdsbyggarkurs vid 
vandrarhemmet.

Det kom 11 kursdeltagare från hela södra Sverige, från Älmhult, 
Eskilstuna, Sala... Både kvinnor och män deltog, de var mycket 
duktiga och lärde sig snabbt.

Sölve Hjalmarsson ledde kursen och några från hembygds-
föreningen var med och hjälpte till. Resultatet blev en vacker 
gärdsgård som nu ramar in området framför vandrarhemmet. 

Eva Garami
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Gobelängen Kvinnans årstider

I Bergstrandsalen i Långasjö Sockenstuga finns en impo-
nerande målning med titeln Kvinnans årstider. Elisabeth 
Bergstrand-Poulsen skapade denna målning som förlaga 
till en gobeläng. Jämte altartavlan i Långasjö kyrka är 
detta ett av hennes monumentala verk. 

Lite vanvördigt kallar vi den 5 x 3,5 m stora målningen för 
”kartongen”. Den är nämligen målad på kartong och är inte 
tänkt som ett konstverk i sig, utan som en förlaga eller ett 
mönster till det verkliga konstverket, den vävda gobelängen 
av samma imponerande mått.

Gobelängen vävdes i Barbro Nilssons ateljé i Stockholm 1952. 
Flitiga väverskor satt bredvid varandra och arbetade med 
gobeläng-nålar och garn i alla de färger. Det gällde att välja 
rätt kulör, och helst få astrakanäpplena att liksom lysa ut från 
bilden. En av väverskorna var en långasjöflicka, handplockad 
av Elisabeth själv, nämligen Ruth Johansson från Hvilan. 

Gobelängen var avsedd för landshövdingens residens i Växjö, 
men hamnade efter en tid på Smålands Museum. I trettio år 
prydde den en vägg på museet och många människor har stått 
inför den och begrundat dess budskap: jordelivet är rikt men 
inte oändligt. Vid museets renovering plockades gobelängen 
ner. Den var trött. En gobeläng kan inte hänga hur länge som 
helst utan att börja ”sacka”. Den rullades ihop och lades i för-
råd. Där har den legat länge nu. Men den är värd ett bättre öde!

Konservator Kerstin Petersson, Växjö, har försäkrat att den är 
fullt möjlig att restaurera. Färgerna kommer att lysa emot oss 
igen i alla sina nyanser efter rengöring, långt mer än kartong-
ens dunkla färger. Överkanten måste stagas upp ordentligt, 
gobelängen är tung! Inte heller ska den hänga uppe i trettio år 
i sträck. Den måste vila emellanåt. 

På Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapets initiativ har  bl a 
Kulturarvet i Växjö, kulturchefen i Växjö och regionförbundet 
i Kronobergs Län i samråd med konservatorn ställt sig positiva 
till en restaurering av gobelängen. Konservatorn har lämnat 
ett kostnadsförslag. 

Och var ska den hänga i framtiden? Idéerna är många. 
Kulturarvsmuseet, landshövdingsresidenset, konserthuset, 
biblioteket, universitetet, Kalmar slott, Länsmuseet i Kalmar. 
Eventuellt kan den flyttas mellan olika lokaler, eftersom den 
ändå behöver plockas ner för ”vila” emellanåt. Kanske kan 
den hälsa på i Bergstrandsalen i Långasjö och i så fall hängas 
framför kartongen en tid? 

Många goda krafter verkar för att gobelängen ska få nytt liv. 
Styrelsen har sökt bidrag för glatta livet och kan redan se att c:a 
80 000:- strömmat in på renoveringskontot!  Bl a har ledamoten 
Willi Lang varit lyckosam i sina kontakter med olika fonder och 
stiftelser, som Riksbankens Jubileumsfond, Kungliga Patrio-
tiska Sällskapet och Regionförbundet Södra Småland. Själva 

renoveringen tar inte lång tid. Kanske är gobelängen klar för 
hängning redan i höst!

I väntan på att gobelängen ska få nytt liv, anordnas aktiviteter 
med gobelängens motiv som tema: 

24 maj inbjuds till en dans-workshop med utgångspunkt i 
gobelängens gestalter i Långasjö sockenstuga, 6 september 
öppnar en utställning på Galleri Garvaregården med konst-
verk som inspirerats av gobelängen. 15 konstnärer från södra 
Sverige arbetar under sommaren på ”ett annat perspektiv” på 
”Kvinnans årstider”. 

Annika Hjalmarsson

Gobelängen - så såg den ut när den var ny               Foto Johan Thelin
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Hur går det med mobil-
samåkningen?
De som utnyttjat vår mobilsamåkning har hittills sparat 
919 kr och minskat koldioxidutsläppen med 54 kg. Om 
vi alla blir mera aktiva samåkare skulle siffrorna stiga or-
dentligt. Vi vet att några samåker utan att det registreras. 
Det är också bra. 

Med detta nummer av Träskoposten skickar vi med ett infor-
mationsblad om Mobilsamåkningen till hushållen i Långasjö. 
Vi hoppas att det ska inspirera till trevliga resor. På ena sidan av 
bladet finns en användarguide. Om man sparar den på lämplig 
plats blir det lättare att logga in och lättare att komma ihåg att 
vi har den här möjligheten.

På hemsidan langasjo.mobilsamakning.se hittar man också 
alla busstider till och från Emmaboda, inklusive Närtrafiken.

Under sommaren kommer vi att markera alla samåkningens 
hållplatser i socknen med ett gult reflexband:

Vi kommer också att trycka upp en bildekal till alla registrerade 
användare. Allt för att för att stimulera, inspirera och påminna.

Sölve Hjalmarsson

Ännu bättre närtrafik
Fyra tider till Emmaboda varje vardag och en möjlighet 
varje lördag. Närtrafiken är ett bra resealternativ för oss 
som bor i Långasjö. 

Man kör med mindre bussar eller bilar för att vara både flexibel 
och miljövänligare. Vem som helst får åka med Närtrafiken, 
men man måste ringa och beställa minst två timmar före av-
resan. Ska man resa morgonturen måste man beställa dagen 
innan. Man ringer 010-21 21 000 (menyval 3) vardagar mellan 
kl. 07 – 18 och lördag/söndag kl. 08-17. 

När man beställer resan talar man om var man vill bli häm-
tad, t ex hemma vid kökstrappan, lagom stund före ordinarie 
avgångstid. Närtrafiken kostar lika mycket som övrig kollek-
tivtrafik. Till tandläkaren eller vårdcentralen är det gratis. Det 
går bra att betala med kontanter. Man kan också betala med 
s.k. Reskassa, som man beställer via telefon.

Till Emmaboda kan man åka vardagar kl. 9.00, 12.00, 14.30 och 
17.00.  Tillbaka från Emmaboda (Stationen, Centrumtorget, 
Hälsocentralen, Bjurbäcksgården eller Esplanaden) kan man 
resa kl. 11.00, 13.30  eller 20.30.  På lördagar reser man från 
Långasjö kl. 9.30 och tillbaka kl. 12.30.

Avgångstiderna och telefonnumret finns inlagda för varje dag 
på sidan langasjo.mobilsamakning.se för Mobilsamåkningen i 
Långasjö. I framtiden kan det bli möjligt att boka resan direkt 
via vår hemsida. Förhandlingar med KLT är på gång.

Sölve Hjalmarsson

Välkomna till Långasjö GoIF

Idrottsvänner! Våren är här och med den en ny säsong för 
Långasjö GoIF. Vi är närmare 300 medlemmar i Långasjö 
som tycker det är viktigt att idrotta och att röra på sig. 

Årets säsong kommer att bli högintressant och det  finns t.o.m. 
vissa ”förstår-sig-påare” som tippar oss som seriesegrare. I 
Emmaboda Tidning kunde man med feta rubriker läsa att 
”Lindås/Långasjö siktar på att vara med i toppen” .   

Förra årets framgångsrika tränarduo finns kvar även denna 
säsong. Tränare är nämligen Långsjös egen son, Robert Elm-
gren. Vid Roberts sida finns Martin Johansson som assisterande 
tränare.

Lägg därtill några spännande nyförvärv samt 2011 års skyt-
tekung, Linus Henriksson, som återvänder från Nybro. Linus 
gjorde hela 28 mål för klubben 2011. Det är ju Zlatan-klass 
på det.

Reservera redan nu 4-5 juli i almanackan. Då har vi tänkt visa 
kvartsfinalerna i vårt tält nere vid idrottsplatsen. Missa inte 
detta!

Nu drar vi igång föreningens 81 säsong.           Mycket nöje!

Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långsjö GoIF

Lindås /Långasjö 

A-lagets spelprogram 2014 

Maj 
19 Måndag 19.00 Kalmar S:a  Bortamatch 
23 Fredag 19.00 Hossmo BK  Långasjö IP 
29 Torsdag 19.00 Gullabo/Gullaboås IF Bortamatch 
Juni 
5 Torsdag 19.00 Färjestadens GoIF Lindåsvallen 
10 Tisdagen  19.00 Tvärskogs IF  Bortamatch 
16 Måndag 19.00 Trekantens IF  Långasjö IP 
24 Tisdag 19.00 SSG IF   Bortamatch 
Aug 
4 Måndag 19.00 Nickebo IK  Lindåsvallen  
8 Fredag 18.12 Runsten/Möckleby IK Bortamatch 
13 Onsdag 19.00 Möre BK  Långasjö IP 
18 Måndag 18.45 Madesjö IF  Bortamatch 
26 Tisdagen  18.30 Smedby BoIK  Bortamatch 
29 Fredagen 18.30 Kalmar S:a IF  Lindåsvallen 
Sep 
2 Tisdag 18.15 Hossmo BK  Bortamatch 
6 Lördag 15.00 Gullabo/Gullaboås IF Långasjö IP 
13 Lördag 13.00 Färjestadens GoIF Bortamatch 
20 Lördag 15.00 Tvärskogs IF  Lindåsvallen 
28 Söndagen 15.00 Trekantens IF  Bortamatch  
Okt 
5 Söndag 15.00 SSG IF  Långasjö IP 
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Högtidsfirande och        
mötesplatser i Långasjö
Långasjö präglas av god sammanhållning och gemen-
skap. Många olika faktorer bidrar till detta. De kyrkliga 
högtiderna har sedan århundraden tillbaka firats i sock-
enkyrkan.  Ett stort antal föreningar inbjuder regelbundet 
till gemenskap och festligheter. Föreningslivet i socknen 
är omfattande och erbjuder samvaro efter intresse och 
inriktning - allt ifrån pensionärsföreningar och hembygds-
vård till idrottsklubbar, musikfabrik och föräldrastyrelse. 
Sockenrådet vill vara en samordnande instans. 

Här följer exempel på högtider och mötesplatser, med reser-
vation för att jag säkert har tappat bort en hel del. 

Påsk. Under ”stilla veckan” hålls dagligen passionsandakter 
i kyrkan. Skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen hålls 
gudstjänster, präglade av högtidsdagarnas olika budskap. Kyr-
kokören medverkar. Påskdagens glädjegudstjänst avslutas med 
påsktårta i Sockenstugan.

Valborgsmässoafton. En god tradition är att hälsa våren väl-
kommen vid Långasjöns strand. Vid sjöverandan har ett risbål 
vuxit fram i takt med vårstädning i trädgårdarna. Först inbjuder 
Långasjö församling till musikandakt i kyrkan, därefter tänds 
bålet och kyrkokören sjunger vårsånger. Långasjökretsen av 
Röda Korset serverar korv och säljer godis och lotter. 

Nationaldagen. Dags att samlas och fira Sveriges Natio-
naldag! Sockenrådet och Naturvårdsföreningen inbjuder till 
gemenskap vid Långasjön. Olika föreningar ställer upp med 
lekar och tävlingar, sång och tal, musik och servering.  

Midsommarfirandet arrangeras av Hembygdsföreningen på 
Klasatorpet, som vid midsommartid ligger inbäddat i ljuvaste 
grönska. Varje år samlas upp till 300 personer till fest, serve-
ring och lekar. 

Sjökafé anordnas regelbundet vid Långasjön torsdagskvällar 
under sommaren. Idén är enkel: gratis musikunderhållning, 
fika till självkostnadspris. Vid vackert väder samlas man vid 
sjöverandan, vid regn står Bergstrandsalen till förfogande. Kväl-
larna är ofta välbesökta – ett genomsnitt på 60-70 besökande. 
Kyrkan inbjuder dessutom till ”Musik i sommarkvällen” med 
gästande sångare och musiker, vissa lördagar under sommaren.

Under sommaren möts vi ofta på offentliga platser som 
erbjuder rekreation och trivsel, som Hembygdsstugan med sin 
våffelservering, Klasatorpet med djur och kultur, Långasjöns 
naturområde med tillfälle till bad, fiske, lek och promenader, 
den kommunala badplatsen i Häljanäs, på picknick i Ekeboryds 
Naturreservat, på Galleri Garvaregården, vid Långasjö Växt-
hus, i Butik Norregård mm. Nytt för i år är Vandrarhemmets 
Café Stallet.

Gångedagen är en tradition från gamla tider, då varje socken 
hade ”sin egen” helgdag, då i synnerhet ungdomen vandrade 
till grannsocknen för att fira gudstjänst. I Långasjö var Annan-
dag Pingst s k gångedag, men då den ströks som helgdag, har 
man övergått till Heliga Trefaldighets Dag. Dagen firas med 
gudstjänst med sång och musik, samt någon ”hemvändare” 
som berättar något intressant från sitt liv.

Gemenskapsdagen kallades förr ”de gamles dag”. Numera är 
gemenskapen öppen för alla åldrar. Församlingen inbjuder till 
gudstjänst i kyrkan med efterföljande servering i Sockenstugan.

Skördefest. Varje höst inbjuds till skördefest i oktober månad. 
Människor strömmar till från olika orter. Området kring kyr-
kan, sockenstugan och skolan fylls av marknadsstånd, utställ-
ningar, musteri, konsthantverk, lekanordningar, mat serveras 
vid olika stationer, Sockenstugan står öppen och erbjuder årets 
största kaffeservering.

Luciafirandet är ett samarbete mellan Långasjö församling 
och Långasjökretsen av Röda Korset. På ”rätta dagen” 13 dec, 
framför barnen i församlingen tillsammans med kyrkokören 
en Luciatablå, och det serveras glögg och pepparkaka. Hästs-
portföreningen brukar inbjuda till  Luciaridning i Långasjö 
Ridhus.

Julfirandet inleds med julbön i kyrkan på julafton, sedan jul-
nattsmässa vid levande ljus. Trettondagen blir det julspel med 
efterföljande julfest för alla i sockenstugan. I samband med 
julen serveras ett uppskattat julbord på Allégården.

Allégården vill gärna vara en mötesplats för alla. Lunch-
restaurangen är dagligen öppen för allmänheten, dessutom 
anordnas regelbundet någon form av eftermiddagscafé med 
underhållning.

Bygdegården erbjuder ett rikt program med teater, musik o 
annan kultur året om.

Text: Annika Hjalmarsson

Midsommarfirande på klasatorpet                    Foto Jan-Erik Fransson
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Musikcafé
En söndag i slutet av mars samlades en kör, några solister 
och 160 pers i publiken i Bygdegården. Tillsammans med 
Odd Hagel och ”hans” kör ordnade Bygdegården ett mu-
sikcafé. Kören hade tidigare representerat Emmaboda i 
en tävling i Kalmar. De ville gärna uppträda en gång till, 
men på hemmaplan.

Publiken strömmade till och fika serverades. Nervösa solis-
ter värmde upp rösterna. De var, förutom Odd och Diana, 

Karolina Johansson, Tanja Ojaniemi, Maja Hobring, Felicia 
Romberg och Beata Fransson. 

Kören bestod av 20 tjejer från Emmaboda med omnejd som 
Odd satt samman och övat med. De bjöd på en fin blandning 
av musik, både finstämt och mer fartigt. 

På slutet, när hela kören sjöng sina tävlingsbidrag, var det fullt 
ös. Hela publiken stod upp och klappade med. 

Berit Elofsson

Tekla och fåren
– bok av Malin L Gunnarsson

I samband med ”Öppen gård” hos Malin Lundqvist Gun-
narsson den 12 april köpte jag ett alldeles färskt exemplar 
av hennes bok ”Tekla och fåren”. En helt fantastiskt fin 
bok, om ni frågar mig!

Boken berättar om ett år på en fårgård, ur yngsta dottern Teklas 
perspektiv. Allting börjar med betäckning i november, fortsätter 
genom klippning, lamning och betessläpp (och mycket mer) 
och avslutas precis som den börjar, med att baggarna delas 
upp igen inför en ny betäckning. 

Idén att skriva en bok uppkom för några år sen när en dåvaran-
de kollega frågade vad man egentligen gör hela dagarna som 
fårbonde. ”Jag fann mig inte och kunde inte svara på hennes 
fråga”, säger Malin. ”Och det fick mig att fundera, kan jag inte 
ens berätta vad jag gör? Om inte jag kan förklara det, hur ska 
då andra förstå? 

Förr i tiden hade de flesta någon släkting eller bekant som hade 
en bondgård med djur, och då visste man precis hur maten kom 
till bordet, så är det inte alls idag. Så för mig är det viktigt att 
berätta om livet på en gård, så jag startade bloggen, Östregårds 
fårblogg, där jag dokumenterar vad jag sysslar med under året. 
Jag vill berätta om hela kedjan, med bete, ull, skinn och kött. 
Fåren gör ju sådan nytta, de föds inte bara upp för att ätas utan 
de används till så mycket mer.  Och så började jag fundera på 
att skriva en bok. Det är inte ett jättestort steg från blogg till 
bok. Många av formuleringarna hade jag redan klara efter att 
ha fått många frågor från kunder om skinnen och köttet."

Jag tänker genast att det måste ta sådan tid att hålla på med 
ett sånt här projekt, och det bekräftar Malin ganska snabbt.

”När man säger det 
högt låter det så him-
la länge, men det tog 
två år ungefär. Under 
Teklas tredje år foto-
graferade jag och skrev 
manus, under hennes 
fjärde år handlade det 
mesta om layout och 
grafisk design och så 
skickade jag manuset 
till olika förlag, och nu 
har Tekla precis fyllt 
fem. Men jag har ju inte 
bara hållit på med boken, utan det har varit ett sidoprojekt.”

Boken ges ut av förlaget Isaberg, och vill du köpa den kan du 
göra det hemma hos Malin (070-6653813) Den kostar 150:-. 
Eller beställ den via Långasjölamms hemsida. Den finns även 
i Emmaboda bokhandel och på biblioteket. 

Hemsidan heter www.langasjolamm.com.

En liten recension måste jag såklart också få med. Av samtliga 
medlemmar i familjen får boken 5 stjärnor av 5 möjliga, yngsta 
dottern vill bläddra i den hela tiden och pekar på hyllan i köket 
där den står och ropar ”Tekla”. De stora barnen tycker det är 
ganska coolt att deras kompis är med i en bok (en riktig, med 
sidor i, mamma) och vi vuxna tycker det är rätt så skönt att 
för en gångs skull kunna förklara när barnen frågar något, till 
exempel ”hur många fruar har varje pappa-får, visst är det 
jättemånga?"

Anna Karlsson

Karolina Johansson                                           Foto Göran Johansson

Långasjökören                                                   Foto Göran Johansson
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Butik Norregård – 
Inredningsbutik i vintagemiljö

Malin från Lindås och Johan från Vissefjärda köpte 1997 
en fin gammal Smålandsgård i Skallebo strax utanför 
Långasjö. Gården byggd 1912 var i behov av renovering 
men hade fungerande stall och uthus. Stallet var viktigt 
då det behövdes för Malins 3 hästar.
Både Malin och Johan jobbade hos Emmabodas största 
arbetsgivare så på fritiden drevs jordbruket och man 
renoverade och fixade.

Inredning har alltid varit Malins stora intresse. För att hålla 
släkt och vänner a jour med renoveringen av huset startade 
hon 2009 sin blogg www.lantlivinorregrd.blogspot.se som en 
renoveringsdagbok. Bloggen blev populär inte bara hos släkt 
och vänner, som mest hade bloggen 1500 sökningar per dag 
och har idag över 1100 personer som följer vad som sker på 
Norregård. Malins blogg är äkta, ärlig och fri från reklam och 
”skall så förbli” enligt Malin.

Renoveringen fortskred men blir nog aldrig klar eller som 
Malin säger ”renovering är en livsstil”. Drömmen hade alltid 
funnits där att utveckla sitt intresse och sin hobby till att för-
verkliga drömmen – en egen butik med handplockade vackra 
ting. Sagt och gjort

Stallet blev butik Norregård
Stallet kändes tomt när Malins hästar en efter en försvann (pga 
ålder). Sommaren 2010 började Malin och Johan ombyggnaden 
av stallet till butik, som öppnade den 1 december 2012. Buti-

ken i vintagemiljö är en inredningsbutik med mycket gammalt 
men även nytt. Malin har byggt upp miljöer inne i butiken som 
är spännande att gå runt och titta i. Det finns kök, badrum, 
salong och matsal där allt från möbler, bestick och tvålkoppar 
kan köpas. Hon har även smycken av bl a Silversmeden Anna 
Örnberg som är både söta och annorlunda (silverskedar i ny 
tappning)

Sommaren 2013 byggde man till den delvis inglasade verandan, 
en förtjusande plats med utsikt över nejden, där man kan njuta 
en kopp te eller kaffe medan man funderar över vilka ting  
eller  inredningsdetaljer man vill köpa, eller bara vila ögonen 
på omgivningen, insupa den småländska lantluften och den 
alldeles egna atmosfären i Butik Norregård.

Butiken är öppet lördagar 10-14, söndagar 12-16 och onsdagar 
16-19. Övriga dagar enligt ök.

Ingrid Öhrnberg

Den litterära stigen i ny 
tappning
På nationaldagen 2013 invigdes en litterär stig i författa-
rinnan Elisabeth Bergstrand-Poulsens fotspår. Leden gick 
omväxlande i naturområden och genom kyrkbyn. Med 
jämna mellanrum fanns skyltar med texter från Elisabeths 
rika författarskap att ta del av och fundera över. 

Efter Skördefesten samma år plockades skyltarna ner för 
vinterförvaring. Många människor, både enskilda och i grupp, 
hade då vandrat den natursköna leden och studerat Elisabeths 
texter. Alla texter hade en anknytning till just de platser där de 
fanns uppsatta. T ex kunde man stå vid fågeltornet och läsa 
om fågelsång, samtidigt som dagens fåglar gjorde sitt bästa 
för att illustrera texten. Eller traska genom Sjögärdet till den 
gamla igenvuxna badplatsen och läsa om den trotsiga flickan 
som vägrade äta ärtor och därför blev stoppad i en säck och 
doppad i sjön av sina bröder. 

Nationaldagen 2014 är det dags igen. Nya texter utlovas och 
delvis annan promenadrunda. Så  denna sommar kan man 
åter vandra en litterär stig genom Långasjös vackra natur och 

kulturlandskap. Som ensam flanör kan man stanna upp och 
fördjupa sig i en litterär text av någon av bygdens författare. 
En enkel broschyr med karta och kommentarer kommer att 
finnas i infolådan vid kyrkan. 

Vill man ha en guidad tur för stor eller liten grupp, går det bra 
att kontakta Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet: tel 0471-
10181 (Melsene Laux), 0471-50098 (Karin Bard), 0471-50594 
(Annika Hjalmarsson). Gå gärna in på sällskapets hemsida 
www.elisabethbergstrandpoulsen.se och ta del av arrange-
mangskalendern.

Annika Hjalmarsson

Guidad tur med Annika Hjalmarsson

Malin på verandan



Träskoposten nr 2  201416

Klasatorpet 
Sommarsäsongen 2014
Ett av Långasjö sockens många smultronställen är vårt 
torp,,KLASATORPET,, strax utanför Långasjö kyrkby. 
Klasatorpet drivs av Hembygdsföreningen som också ser 
till att torpet är öppet under sommaren. I år är Klasatorpet 
öppet 31 maj till 24 augusti. Glass, läsk och souvenirer 
finns till försäljning.

Är Ni en grupp som vill besöka, ha guide, kanske fira nå-
got speciellt under sommaren eller på andra tider ringer Ni 
Vandrarhemmet, 0471-50 310, som organiserar detta med 
Hembygdsföreningen.

I mitten av maj kommer TV4 (Hellberg&Oldsberg) att göra 
ett inslag från Klasatorpet.

Vilhelm Mobergs Utvandrare är alltid aktuella,  just nu och hela 
2014 på Dramaten i Stockholm med Rolf  Lassgård och Stina 
Ekblad som Karl-Oskar och Kristina. (Utsålt fram till som-
maren och mer än 50% av biljetterna för hösten redan sålda)

Ta chansen Du också och besök Klasatorpet i sommar inte 
bara en gång utan flera. Ta med kaffekorgen, släkt och vänner 
och insup atmosfären, titta på filmmiljöerna, klappa djuren, gå 
tipspromenaden och njut av sommaren i Långasjö.

Klasatorpet är en speciell plats som drivs och bemannas av 
volontärer. Entréavgiften går oavkortat till skötsel och un-
derhåll. För att torpet skall bestå i många år behövs det fler 
intresserade i alla åldrar. Anmäl Dig till något pass (4 timmar) 
i sommar eller kommande år.

Ingrid Öhrnberg

Traktorpulling
Söndagen den 27 april fylldes luften i Koppekull av muller 
och rök. Det var ett 20-tal äldre traktorer som fick testa 
sina krafter i veterantraktorpulling. Bygdegården och 
”Traktorracegänget” deltog i Kulturhelgen med tema 
”motor”, som gick av stapeln denna soliga helg. 

Emmaboda motorveteraner ställde också ut flera vackra mo-
torcyklar och mopeder. Evenemanget blev mycket välbesökt. 
Över 300 personer kom under dagen, så både korv och ärt-
soppa sålde slut.

Från Falkenberg hyrdes en specialbyggd släde, som blev tyngre 
och tyngre ju längre traktorn drog, längs den 100 meter långa 
banan. Unga och äldre ”pojkar” deltog med sina traktorer. 
Skicket var skiftande, från väldigt välputsat till mera rostigt. 
Alla hade dock tagit sig dit för egen maskin. 

Det tävlades i fyra olika viktklasser samt en klass med Cheva 
Pickup. 

Text Berit Elofsson
Foto Gustav Jeansson

Elina och Lillemo delar ut priser till Karl Andersson, Harebo, Ronny 
Kalmteg, Öljehult, Tobias Elofsson, Sibbahult, Göran Björnlund, 
Huvudhult samt Andreas Berg, Trelleborg, i Pickup-klassen     

Volvo BM Viktor från 1956, äldsta traktorn på plats körs av Hardy 
Rosenqvist                                                              

Klasatorpet

Nytt värdpar i år är Karin och Anders Einarsson
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Mina smultronställen
Att försöka välja ut sina smultronställen i Långasjö är 
sannerligen inte lätt, jag gillar ju alltihop!

Men om jag måste välja så blir det:

Vårt hemliga svampställe
Victor och jag är hängivna svampplockare. För mig, som inte 
tycker om att äta svamp, är själva jakten och plockandet det 
som är det roliga. En varm sommardag för tre år sen var vi ute 
och körde runt lite på olika grusvägar för att försöka hitta ett 
nytt svampställe, man kan ju inte ha för många! Victor körde 
bilen och jag spanade. Helt plötsligt stannade han till, pekade 
in mot en snårig och tät skog och sa ”DÄR, där ska vi gå in”. 
Jag var ytterst tveksam, det kan jag medge, men vi parkerade 
längs med vägkanten, tog våra korgar och började gå. Det 
var så snårigt och så trångt! Jag rev mig på grenar i ansiktet, 
på händerna, ja en del gick till och med genom byxorna. Jag 
var precis på väg att öppna munnen och liksom tillrättavisa 
honom; ”Jag visste att det här var en dålig idé”, när skogen 
plötsligt blev glesare. Och där, där fanns svamp – i massor! 
Hela marken var färgad gul av alla kantareller. Vi satte oss ner 
för att börja plocka, men kom hela tiden av oss eftersom vi 
såg fler, kanske lite större svampar längre bort. Vi fick gå till 
bilen för att leta upp saker vi kunde plocka i, jag fick till och 
med offra min regnjacka som vi knöt ihop till en liten påse. 
Uppskattningsvis fick vi med oss ca 50 liter kantareller, och vi 
insåg ganska snabbt att vi inte kunde rensa alltihop själva. Vi 
ringde runt till vänner och bekanta och vädjade; ”snälla kom 
hit och hämta, bara ni rensar själva”. 

Den sommaren plockade vi ytterligare 25 liter svamp på samma 
ställe, och somrarna efter det har vi åter skördat full pott. Vi 
har aldrig sett något spår efter andra människor där, men vi är 
noga med att inte plocka allt utan spara småsvamp ifall någon 
skulle få för sig att gå i ”vår” skog. Men var den ligger, det får 
ni allt lista ut själva…

Badplatsen vid kyrkan
Vårt favoritställe på sommaren! Jag vet ärligt talat inte hur 
många gånger vi har gått fram och tillbaka ner dit under 
somrarna. Nästan varje dag så länge det inte spöregnar! (Eller 
faktiskt till och med då, då har vi sökt skydd i den lilla hytten 
tills det värsta har dragit över).

Badplatsen är perfekt! För nervösa föräldrar är det kanon med 
U-formade bryggan, som avgränsar en liten badplats ifrån den 
stora sjön. Det finns sand att gräva i och bygga sandslott med, 
och har man glömt hink och spade brukar det alltid finnas 
någon man kan låna. När man har badat färdigt kan man alltid 
gå ett varv på promenadslingan runt sjön, eller sätta sig i en 
av gungorna (man är aldrig för gammal för att gunga!), eller 
så tar man med sig lite korv och grillar. 

Vi löser alltid fiskekort ganska tidigt på säsongen, så regniga 
eller kalla dagar när det inte lämpar sig för bad gräver vi lite 
mask och går ner och metar. Det finns massor av fisk och 
vi har haft lyxen att få steka många uppmetade abborrar till 
kvällsmat. Vill man, går det bra att låna båten, flytvästar finns 
till låns i bänken som finns där nere, fast jag brukar nöja mig 
med att sitta på bryggan med fötterna i vattnet…

Tomatjouren vid växthuset
Tomatluckan är en finfin uppfinning! Där finns (nästan) alltid 
fina påsar med tomater och gurka, som man kan handla när 
växthuset är stängt. Många varma sommarkvällar har jag cyklat 
ner, köpt ett par påsar (alltid körsbärstomaterna, alltid), cyklat 
hem och gjort en god tomatsallad, eller bara ätit dom som dom 
är. Helst lite solvarma, då är de som bäst. Och första påsen för 
säsongen, den är faktiskt bättre än all choklad i världen! Jag 
har väldigt sällan kontanter i min plånbok, förutom sommartid 
då, när tomatsuget sätter in. I värsta fall får jag nalla ur barnen 
spargrisar. Och jag vet med säkerhet att det inte bara är jag 
som uppskattar luckan, man möter nästan alltid någon annan 
där nere, oavsett när man kommer dit. 

Badplatsen i Häljanäs
Ibland lyxar vi till det och tar bilen till badplatsen i Häljanäs. 
Vi har ofta med oss matsäck och stolar så att vi kan stanna lite 
längre. Fina sommardagar brukar det vara mycket folk, och 
barnen hittar snabbt en kompis att leka med, medan vi vuxna 
kan lägga oss i solen och bara vara. Vattnet brukar vara varmt, 
men om man ändå fryser efter ett dopp finns det varmvatten 
i duschen i omklädningsrummen. 

På kvällarna är det oftast folktomt, och det är så fridfullt att 
kunna gå ner och ta ett kvällsdopp, eller bara sitta på bryggan 
och titta på den vackra naturen runt omkring. 

Och förutom det jag precis nämnt, får jag heller inte glömma 
Idrottsplatsen, den gamla badplatsen strax bakom vårt hus (det 
är så vackert på våren när hela marken är full med vitsippor). 
Jag får heller inte glömma affären, tänk att vi får ha en sån fin 
affär här! Och Klasatorpet, Bokhultet (särskilt vår och höst) 
och den lilla skogsvägen i Kallamåla där jag alltid plockar så 
himla mycket hallon, och blåbärsskogen i Sibbahult, ja, jag kan 
nog hålla på hur länge som helst.

 

Anna Karlsson

Två små fiskare fixar kvällsmaten vid badplatsen i Långasjön
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David och Pernillas             
hästgård i Harebo
När jag parkerar bilen utanför David och Pernilla Fran-
zéns hästgård i Harebo slås jag direkt över vilken idyll de 
bor i, det är en helt fantastiskt vacker natur, med betande 
hästar och öppna marker. 
Jag blir välkomnad i dörren av Pernilla, David och katten 
Malte och vi slår oss ner i köket för en pratstund. 

Omfattande renovering
Jag känner ett direkt behov av att få berätta vilket underbart 
hus de bor i, och Pernilla skrattar till. ”Alltså, det såg inte direkt 
ut så här när vi tog över gården. Davids pappa köpte huset på 
90-talet och då var det i princip fallfärdigt. Jag minns så väl den 
där gråmulna dagen i november 1999 när David tog med mig 
ut hit första gången. Gräset var visserligen klippt precis runt 
huset, men i övrigt var hela gården igenväxt. Jag minns att jag 
tänkte ’Åh herregud, bara han inte vill att vi ska bo här’. Men 
vi körde förbi ibland och jag började gilla det mer och mer, 
och till slut så hamnade vi här.” Pernilla berättar vidare att hon 
inte ångrar en sekund att det blev Harebo, även om det inte alls 
var vad hon tänkt från början. ”Jag har bott på landet tidigare 
och vi längtade väl utåt båda två, men jag bodde i Lindås och 
tyckte vi skulle leta efter en gård där omkring, det är ju perfekt 
läge med cykelavstånd till det mesta” Då skrattar David till och 
menar på att ”hon hade inte cyklat i alla fall”. 

Renoveringen av huset startade 2001, och två år senare var det 
så gott som inflyttningsklart. David berättar att det verkligen 
var en totalrenovering, ”vi rev till och med en bit av murstock-
en, den var i för dåligt skick”. När huset var färdigrenoverat 
började paret det stora arbetet med att göra iordning ett or-
dentligt stall. Arbetet med stallet är inte riktigt klart än, det ska 
nämligen rymmas konferenslokaler där i så småningom. ”Och 
vi har nog lagt ner lika mycket tid på stallet som på huset, när 
man tänker efter”, säger David.  

Mer jobb än vad många tror
Med i flytten följde Pernillas häst, och fler hästar blev det med 
tiden. Nu är det hela sju stycken som går och betar i hagarna 

runt gården. Hästarna är ute året om, bara vid riktigt dåligt 
väder tas ett par av dom in i stallet. ”Men de brukar vilja gå ut 
igen så fort maten tagit slut”, berättar Pernilla. 

Och genast tänker jag, att det måste underlätta väldigt mycket 
i arbetet när hästarna inte ska in och ut varje dag, men precis 
som om hon kan läsa mina tankar, börjar Pernilla berätta att 
så inte är fallet. ”De flesta tror att det är mycket mindre jobb 
när hästarna går utomhus hela tiden, men så är det inte riktigt. 
Lösdrift kräver stora marker och hårdgjorda ytor för att inte 
hästarna ska behöva gå i lera. Dessa ytor skall mockas och 
hållas i ordning. Sedan ska det köras ut foder på vintern och 
hästarna tas in en stund varje dag för att fodras med mineraler 
och kollas till. Sen ska man se till att det är ordentligt stängslat, 
byta ut där det är dåligt och underhålla. Och så flytta på hästarna 
ibland, de kan inte gå i samma hage hela tiden, då blir det mest 
en lervälling och ingen hage, och så vill vi inte att hästarna ska 
leva. Fördelen för oss är att vi inte behöver passa tider med 
in- och utsläpp varje dag.”

Hästarna inte bara sällskapsdjur
Sju hästar är ganska många, tänker jag direkt. Vad använder 
man dom till egentligen?

”Fram tills ganska nyligen har vi haft dom för egen utveckling. 
Vi har gått kurser i Natural Horsemanship, som handlar om 
att ryttaren ska lära sig hur hästen tänker och fungerar, istället 
för tvärtom”, berättar Pernilla, och fortsätter ”det kastade 
verkligen omkull allt jag lärt mig tidigare. Jag har själv arbetat 
på ridskola och lärde mina elever att vara ’ledare’ och visa 
hästen vem som bestämmer. Inom Natural Horsemanship är 
det ju inte alls så, där lär man sig att arbeta tillsammans med 
hästen, läsa signaler och kommunicera istället för att köra sitt 
eget race och bara bestämma. Även om vi ska vara ledare, så 
måste hästen få ha en åsikt om saker och ting. Efter ett pass 
med hästen frågar jag mig om passet har påverkat vår relation 
i positiv riktning. Om det inte har det måste jag ta mig en titt 
i spegeln och rätta till det som jag gjort tokigt.” 

Under dessa kurser föddes en tanke hos Pernilla, att kanske 
starta upp egen verksamhet. Så föddes Naturligtvis Utbildning, 
ett företag som det är tänkt att Pernilla ska arbeta med på heltid 
framöver. ”Ja, jag har precis börjat att marknadsföra mig inom 
företag nu, så det är verkligen nytt – och jättespännande! David 
kommer också att vara med på ett hörn, lite som en allt-i-allo”.

Pernilla och David Franzén

Teoripass under Natural Horsemanship kurs 
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Riktar sig till alla
Naturligtvis Utbildning riktar sig både till hästfolk och de som 
aldrig någonsin suttit på en häst.

Det kommer att hållas lite olika utbildningar i Ledarskap&-
Teamutbildning, Personlig utveckling och Natural Horsemans-
hip. David och Pernillas hästar är en central del i alla utbildning-
ar, även om man under vissa kurser (Natural Horsemanship) 
även kan ta med sin egen häst.  

Det är ingen slump att just hästen har valts som ”verktyg”.

”Hästar är så otroligt kloka och fenomenala på att vara här 

Café Stallet
– en ny mötesplats för bofasta och         
besökare från när och fjärran

Mitt i kyrkbyn med en fantastisk utsikt över Långasjön  
och kyrkan ligger de gamla kyrkstallarna och Guldgrä-
varstugan. I Guldgrävarstugan finns ett litet museum om 
de 221 återvändande emigranterna.

Vandrarhemmet invigdes 1968 och har 42 bäddar i 14 rum. 
Vandrarhemmet är anslutet till STF och öppet året om. Det 
drivs sedan 2006 av Eva och Andreas med familj.

Nytt för i år är ett Café som invigs den 31/5 under KulTur- 
dagarna. Cafét skall vara öppet året om och kunna fungera som 
en mötesplats för både bofasta och besökande. Man kommer 
att kunna boka cafét för diverse sammankomster. Under 
sommarsäsongen 6 juni till 31 augusti är cafét öppet dagligen 
mellan klockan 10.30 – 19.00 (utom måndagar) . Resten av 
året ett par dagar i veckan. Man planerar för temakvällar och 
andra evenemang.

På Cafét kommer man kunna njuta av gott ekologiskt kaffe, 
husets speciella pannkakor med diverse goda fyllningar, smör-
gåsar och hembakade kakor.

Ingrid Öhrnberg

och nu, vi människor kan lära oss mycket av dom. Ledarskap 
handlar mycket om kommunikation, självkännedom och 
trovärdighet. 

Eftersom hästar är experter på icke verbal kommunikation 
lär de oss att vara tydliga och bli medvetna om de budskap 
vi sänder ut ’mellan raderna’. De lär oss att mena det vi säger 
och säga det vi menar – inget annat fungerar i en hästflock. 
De lockar fram det bästa (och ibland det värsta) ur oss och ger 
oss hundra procent ärlig feedback på vårt beteende”, berättar 
Pernilla för mig, och fortsätter ”och det är roligt att vi även 
under våra kurser för häst och ryttare kan lära ut så mycket 
användbart även i vardagslivet. En av våra deltagare berättade 
att hon blivit en mycket bättre fru och mamma sedan hon varit 
här. Hon hade helt enkelt lärt sig att lyssna”. 

När jag lämnar David och Pernillas gård känner jag mig i vanlig 
ordning lite mer inspirerad och fylld av energi än när jag kom 
dit. Tänk att just jag får förmånen att träffa så många engage-
rade och intressanta människor! Och så börjar jag grubbla, är 
jag en bra ledare, en bra lyssnare? Jag måste nog anmäla mig 
till en kurs, mina nära och kära skulle säkert inte misstycka…

Vill du veta mer om Naturligtvis Utbildning? 

Gå in på www.naturligtvisutbildning.se.

Anna Karlsson

Eva i Cafét

Vandrarhemmet och äppelblom

Fokusövning med häst
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Duktiga fotograf  Tatiana Muratova från Skurebo har fångat stämningen med sin kamera

Långasjölamm har haft 
Öppen gård
En gång är ingen gång, två gånger är en tradition. Eller? 

Det känns nästan som om jag skapat en liten tradition kring 
att ha öppen gård i samband med lamningen i april. Jag har 
fått väldigt mycket positiv respons kring evenemanget och det 
känns roligt och viktigt att få visa lammen och verksamheten 
på gården så här års. Det hade inte fungerat utan alla mina 
fantastiska släktingar som kommer och hjälper till denna dag 
och jag vill rikta ett stort tack till dem. Tack alla gäster också! 

514 personer var vi som njöt tillsammans av den här dagen 
full av lamm, musik, solsken, korv, getost, fika, fårbok och 
mycket mer. 

Snacka om att sätta Långasjö på kartan!

Malin L Gunnarsson
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Folkmusikalen                     
Hemstannarna tar form...
Sommaren 1999 hade vår musikaliska berättelse vid namn 
”Hemstannarna” premiär vid Lusthuset i Långasjö. 
Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, bla 
har ödehuset i Mundekulla fått nytt liv och flertalet bygg-
nader och projekt har utvecklats och tagit form här under 
de senaste 15 åren. Även berättelsen om ”Hemstannarna” 
har utvecklats och sommaren 2013 sattes den upp igen 
med nyskrivna låtar, utökad berättelse och en ensemble 
på 10 personer i det gamla grustaget i Mundekulla som 
var aktivt 1948-1950, men som numera fått formen av en 

Amfiteater. 

Välkommen den 23-24 aug
Årets uppsättning av Musikalen äger rum den 23-24 aug. Hu-
vudrollsinnehavarna heter dock inte ”Karl Oskar och Kristina” 
och handlar inte om de modiga människorna som åkte västerut. 
De heter istället ”Karl Elof  och Maria” och handlar om dem 
som hade modet att stanna kvar, dvs kanske som berättelsen 
skulle kunna gestaltas om Kristina fått sin önskan igenom...

I rollerna syns även vår kock Ola Johansson som agerar prästen 
Ingemund, med djup och förtrolig stämma och enastående 
sångröst! Vi har även några folkmusiksångare som bl.a. agerar 
”kloka gumman från Idemo” samt några bekanta ansikten från 
grannbyarna...

Folk musikal
Vi har valt att kalla det för ”Folkmusikal” istället för ”Musikal”  
och vi vill med hjälp av teaterns och folkmusikens tongångar 
ta publiken tillbaka till 1850 talet och återge den tidens veder-
mödor,  glädjeämnen och livsförhållanden. Vi vill samtidigt 
hylla dem som stannade kvar och fortsatte att ”Gräva där dem 
stod” vilket också är titeln på en av låtarna. Det är ju framförallt 
dem vi har att tacka för att vår bygd lever vidare och samtidigt 
är det en påminnelse till oss som bor här idag att göra det bästa 
av våra förutsättningar även under tuffa omständigheter.

Långasjö rabatt
För dig som bor eller har koppling till Långasjö (och läser 
denna tidning) erbjuder vi ”Långasjö rabatt”. 

Läs mer på www.hemstannarna.se eller  www.mundekulla.se , 

se videoklipp från fjolårets uppsättning samt boka din biljett. 
Skriv in ordet ”Långasjö” i rabattkodsfönstret så erhåller du 
ett rejält subventionerat pris. Priserna är som lägst nu innan 
sommaren sedan höjs de efterhand. Vi säljer helst biljetterna 
innan föreställningsdagen så vi inte behöver oroa oss för om 
det kommer besökare eller ej och de biljetter som finns kvar 
säljes på plats. Det är förknippat med en hel del arbete och 
kostnader med hyra av musikanläggning, ljudtekniker, mm, 
men vi tror på projektet så vi fortsätter att ”gräva där vi står” 
och tänker småskaligt med ett positivt mål i sikte...

Kristina från Duvemåla får nytt liv...
Under hösten 2014 görs en nyuppsättning av ”Kristina från 
Duvemåla” i Göteborg och under hösten 2015 flyttas den till 
Stockholm. Den visades senast under 5 års tid (1995-1999) och 
sågs av 1 miljon människor dvs drygt 10 procent av Sveriges 
befolkning! Effekten blev då att folk började intressera sig för 
sina rötter och våra bygder. Klasatorpet lockade mycket folk 
och ”lilla” Duvemåla tilldrog sig stor uppmärksamhet, Kanske 
blir fallet så även denna gången och kanske kan vi även locka 

folk att bosätta sig i våra bygder...

Kulturen lever!
Nyligen köpte vi några stugor från Arn filmerna som vi håller 
på att bygga upp i en 1100-tals miljö på området. De kommer i 
första hand att användas för boende och vi lägger även vasstak 
på en av våra hölador, gör en liten vildmarksby, bygger en 
gärdesgård och bygger en liten smedja. Det känns spännande 
att få ge uttryck för en del av vårt kulturarv och att få göra 
det med teaterns och musikens hjälp är ett extra glädjeämne...  

Vid pennan.
Peter Elmberg, Mundekulla

Hela ensemblen

”Hemstannarfamiljen” med Anne och Peter

Prästen Ingemund begraver sonen Oskar
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Britta. – Den sociala biten är viktig, jag har många fina möten 
med både konstnärer och besökare!

Galleriet
Galleriet, som öppnade sommaren 2007, är inhyst i den gamla 
ladugårdsbyggnaden nere vid sjön. Från början var det tänkt 
att galleriet skulle husera i garveribyggnaden men tyvärr var 
takhöjden för låg. – Det var ett väldigt jobb att rengöra ladugår-
den och därefter renovera och göra om den till en utställnings-
lokal, berättar Jan-Erik. Att den numera så ljusa, vitlaserade 
utställningslokalen med öppet upp till nock, tills för inte så 
länge sedan var en vanlig gammal ladugård är svårt att förstå.

Många konstnärer hör själva av sig och skickar bilder på sina 
alster. Då har de ofta läst om galleriet på nätet eller hört att det 
är fint och att andra konstnärer som ställt ut där varit nöjda. 

När det så gäller att välja ut utställningar så blir det en mix av 
vad som ger genklang hos Britta själv och vad hon bedömer 
går att sälja. – Men man kan egentligen aldrig veta vad som 
går att sälja, säger hon, ibland säljer det och ibland inte. – En 
gång till exempel svängde det in en bil med ett danskt par som 
undrade om det såldes fårskinnstofflor här, – nej, svarade vi 
förstås, men det slutade med att besökarna körde härifrån med 
tre nyinköpta tavlor istället! 

De flesta av konstverken är köpta av privatpersoner som är 
trogna besökare. Bland köparna finns också konstföreningar 
och Emmaboda kommun där konsten kan ses i våra offentliga 
rum.

Galleri Garvaregården
När Britta och Jan-Erik Fransson såg den gamla gården 
för första gången för över 13 år sedan var de något be-
tänksamma. Men de såg potentialen och den gamla la-
dugården är nu förvandlad till ett galleri. Sankmarken och 
slyet bakom huset har transformerats till en fin trädgård 
med damm och grusgångar. Den sluttande slänten ner 
mot dammen har delats av med stenmur och garveriet, 
ladugården och boningshuset är egenhändigt renoverat. 
Det är ett litet sommarparadis helt enkelt!

Garvaregården
Makarna hade länge letat efter ett ställe där de skulle bo efter 
att de dragit sig tillbaka från arbetslivet. Genom Jan-Eriks 
arbete inom ABB har de har bott på så vitt skilda ställen som 
Barcelona, finska Vasa, engelska Derby och  på flera olika orter 
i Sverige, senast i Husum utanför Örnsköldsvik. – Vi letade 
på nätet i många år efter det perfekta stället, som bland annat 
skulle ha möjlighet att inrymma ett galleri, vi körde runt och 
tittade, både i Skåne, runt Stockholm och i Småland men alltid 
var det något som kändes fel, berättar Britta. Men så såg de 
en dag annonsen om att den gamla garvaregården från 1871 
var till salu och de beslutade sig för att åka dit och titta. – Det 
var inte kärlek vid första ögonkastet, säger Britta, men stället 
hade allt de önskade. Och 2002 flyttade de in i huset och 
påbörjade arbetet med att renovera och iordningställa hus, 
trädgård och galleri. 

Drömmen om ett galleri
Britta hade länge närt drömmen om att driva ett eget galleri. 
Konstintresset har alltid funnits där och som ung drömde 
Britta om att själv bli konstnär.  – Det blev dock ett ”säkrare” 
yrkesval – textillärare, berättar Britta. – Hade det varit i dag 
hade jag nog vågat satsa på den konstnärliga banan. Men hon 
har ändå fått utlopp för den kreativa ådran, hon har arbetat 
inom textilindustrin med design och konstruktion. Till det 
egna hemmet har hon ritat några möbler och naturligtvis vävt 
textilier till inredningen.

Hon har läst böcker och tidskrifter om konst, besökt utställ-
ningar och haft kontakt med konstfolk, vilket hon har nytta 
av nu. Men det var först efter pensioneringen som tiden och 
möjligheten fanns för att helhjärtat satsa på ett galleri. – Det 
är verkligen fantastiskt att kunna arbeta med detta, utbrister Besökarna tas emot

Britta Fransson

Britta hälsar välkomna på vernissagedagdagen
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september med olika konstnärers tolkningar av Elisabeth 
Bergstrand-Paulsens gobeläng ”Kvinnans årstider”. Originalet 
av konstverket finns på Smålands museum i Växjö och förlagan 
finns i Sockenstugan i Långasjö. – Projektet har initierats av 
Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet här i Långasjö. 

Årets utställningar
– Arne Pjedsted Salomonsen, måleri, 31/5-22/6

– Bettina Lohaus, måleri, 28/6 – 27/7

– Anabelí Díaz González, keramik och Magdalena Perers, 
textil, 2– 31/8

– En kvinnas liv, 6–14/9

Musikprogram
– Sång och dikt om sommaren, 13 juli, kl 15-16

Monica Janner, sång ocg dikt och sonen Oskar Janner, piano

Alla är självklart välkomna att besöka galleriet, understryker 
Britta! Man behöver inte vara konstspekulant för att komma 
hit och det kostar inget i inträde. I anslutning till galleriet finns 
även en liten butiksdel där det säljs hantverksprodukter, kort 
för olika tillfällen och konstkort.

Och jag kan bara konstatera att galleriet och trädgården är väl 
värda ett besök, och att jag gärna tar en tur till Långasjö och 
galleriet i sommar för en stunds avkoppling!

För mer information om sommarens utställningar samt öp-
pettider besök www.garvaregarden.com.

Text Åsa Karlsson
Foto Jan-Erik Fransson

– Vernissagedagen, dvs. den dag då utställningen öppnar, är 
alltid en speciell dag och vi har den alltid på en lördag, säger 
Britta. På torsdagen två dagar innan är pressen välkommen. 
Britta och Jan-Erik är glada över att både Barometern, Östra 
Småland och Kalmar Läns Tidning alltid recenserar utställ-
ningarna. 

När de först flyttade till Långasjö tänkte sig Britta att hon 
skulle fortsätta med sitt utbildningsföretag i textila material 
och miljö på vintern, men efter en trafikolycka fick hon tänka 
om. Det blev bara galleriet på sommarhalvåret. Vintern går åt 
till efterarbete från sommaren som gått och till planering inför 
kommande utställningar.

Trädgården
Trädgården sträcker sig mellan ladugården, där galleriet ligger, 
den gamla garveribyggnaden och dammen mitt i trädgården. 
Det är lugnt och skönt, man hör fåglarna sjunga och trafiken 
uppifrån vägen hörs inte alls. Familjens två katter Tage och 
Bean och blandrashunden Chillan spatserar förbi då och då. 
Britta och Jan-Erik visar mig runt och det är så fint med grus-
gångar, damm, stensättningar, blomsterrabatter, grönsaksland 
och sexkantiga ”byttor” för blom- och grönsaksland. Grannar 
har delat med sig av plantor, vilket har varit mycket uppskattat 
eftersom trädgården är stor och många växter behövs. Det är 
så berikande att odla egna grönsaker och kryddor. Britta ser 
fram emot ett växthus.

Annat var det när de köpte gården, området vid garveriet 
och ladugården var då igenvuxet med sly och nässlor, marken 
nedanför ladugården var sank och den numera stenlagda 
gången till garveriet var asfalterad väg. Britta och Jan-Erik har 
gjort allt arbete själva; planering, utgrävning av damm, sten-
sättning, plantering av blommor osv. Det enda de inte gjort 
själva är grävningen av dammen och dräneringen av marken 
framför garveriet och ladugården. Där krävdes det en skicklig 
grävmaskinist.

Helst vill de kunna öppna en servering i anslutning till galleriet 
och trädgården men ännu har tiden inte riktigt räckt till. 

– Men en kopp kaffe och kaka som kan avnjutas i trädgården 

kan vi erbjuda berättar Britta.

Årets gallerisäsong
I år öppnar galleriet 31 maj och utställningarna spänner över 
måleri, keramik och textil. Utställningsperioden avslutas i Dammen som tidigare varit sjö

Garveriet med sin höga stenfot

Trädgårdsvy med dammen i bakgrunden
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Längtan efter att bo på 
landet
Det sägs att många svenskar helst skulle vilja bo i en 
röd liten stuga med vita knutar på Sergels torg. Jag kan 
känna igen mig i den drömmen. Jag vill ha nära till vack-
er natur och bo i ett eget litet pittoreskt trähushus med 
tillhörande täppa, gärna med havsutsikt. Men samtidigt 
med gångavstånd till jobbet och med närhet till förskola, 
gym, shopping och kulturutbud. Men den ekvationen går 
ju inte riktigt ihop...

Längtan efter det genuina och ursprungliga
Många stadsbor längtar efter ett boende på landet, kanske 
bara på sommaren eller kanske året runt. Det handlar ofta om 
en längtan till det genuina och ursprungliga och till svunna 
tiders liv nära naturen. Min egen längtan och bild av boende 
på landet inkluderar ett rött hus med vita knutar, fågelsång, 
kantarellplockning, Mårbackapelargonier, avlutat slagbord, en 
spinnande katt i knäet... Och jag är inte ensam. 

Enligt en artikel i DN (8/10, 2013) finns numera ett begrepp 
kallat rurbanism, sammansatt av engelskans rural (lantlig) och 
urban, vilket kan sägas likna ett slags modern ”gröna vågen”-rö-
relse. Forskare menar att det är en reaktion mot den rådande 
urbaniseringen och att stadsborna har blivit alltmer fjärmade 
från det enkla och rofyllda liv många stadsbor associerar med 
landsbygden. – Bondesamhället står lite grann modell för att 
skapa känslan av äkthet, närhet och miljövänlighet i storsta-
den, säger Pernilla Jonsson på trendspaningsföretaget Kairos 
Future, i artikeln i DN. 

I Jordbruksverkets rapport Den nygröna människan hänvisar rap-
portförfattaren Sofia Ulver bl.a. till internationell forskning där 
motiven till val av boende på landsbygden har sammanfattats i 
miljö, boendestandard och livsstilsfaktorer. Hon skriver vidare 
att dessa mottrender till urbanisering faktiskt förutsägs öka i 
USA under de kommande hundra åren. Hon menar att en an-
nan mycket stor trend, som kan ha betydelse vid valet av flytt 
till landsbygden, är sökandet efter autenticitet, dvs. äkthet, och 
att denna trend egentligen började redan vid industrialismens 
intåg - människan vill söka sig tillbaka till sina rötter. 

– Det är enklare i dag att leva på landsbygden på grund av 
infrastruktur och informationsteknologi, säger Sofia Ulver till 
DN. Det har blivit hippt att vara bonde inom kunskapssam-
hället. Likheterna med 1970-talets gröna våg, där människor 
drömde om självförsörjande kollektiv, är tydliga. Skillnaden är 
att dagens trend inte delar de antikapitalistiska drag som den 
gröna vågen hade

Bondesamhället inte många generationer 
bort
En förklaring till svenskarnas vurmande för boende på landet 
och längtan efter autenticitet är att för de flesta av oss ligger 
inte bondesamhället långt borta, några generationer bakåt på 
sin höjd. Åke Daun, professor i etnologi vid Stockholms uni-
versitet, intervjuad i SvD 22/9 2008, har forskat om drömmen 
om sommarstugan. 

Sommarhus är vanliga i Sverige, Finland och Norge, men en 
sällsynthet längre söderöver. Enligt honom beror det just på 
att vi har så nära i tid till bondesamhället. – Kännetecknande 
för nordborna är att de tycker om att hålla på. Vi är aktiva och 
det är ett arv från bondesamhället. Vi har aldrig haft den här 
urbana kulturen som i Sydeuropa där samvaron med andra är 
själva essensen i en människas liv, säger Åke Daun. Viljan att 
vara igång menar Åke Daun är ett arv från den tiden när det 
var mycket svårare att överleva i Norden, med lång vinter och 
kort odlingssäsong.

Åke Daun tror dock att ju längre tid som urbaniseringen pågår, 
desto mer lär vi oss att gilla och uppskatta det urbana livet – 
och därmed minskas även sommarstugornas dragningskraft.

Enligt en undersökning som redovisas i Svensk Fastighetsför-
medlings trendrapport för 2014 ser var fjärde av de svarande 
sitt framtida boende ute på landsbygden. Storstad kommer först 
på fjärdeplats med tolv procent av de svarande. Sedan finns 
också det ekonomiska perspektivet. Dagens krav på kontan-
tinsats har lett till att många köper mindre bostäder och fler 
och fler inser att man får betydligt mer boende för pengarna 
utanför storstäderna. – Vurmen för landsbygden blir allt mer 
tydlig. Men samtidigt ska man inte dra för stora växlar av detta 
resultat, menar fastighetsmäklaren Malin Jangeroth. 

Många personer i städerna lever stressiga liv och försöker 
Några hönor och tupp hör förstås till drömmen om boendet på landet
                                                             Foto och ägare Ethel Svensson

Det ska vara ett rött gammalt trähus med vita knutar 
Stuga på Västregården i Långasjö                     Foto Jan-Erik Fransson
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kombinera karriär med familjeliv. Då är det inte praktiskt att 
bo på landsbygden med långa avstånd till förskolor och jobb. 
– Även om landsbygden känns idyllisk i teorin stannar det just 
därför ofta bara i tankestadiet. 

Samtidigt ökar urbaniseringen
Men faktum är att urbaniseringen i Sverige ökar. Enligt Statis-
tiska Centralbyrån går flyttströmmarna generellt från glesare 
till mer tätbefolkade regioner. Denna urbaniseringsprocess 
har pågått sedan början av 1800-talet då ungefär fyra procent 
av befolkningen bodde i tätort med 10 000 invånare eller fler. 
Drygt hundra år senare bodde 20 procent i tätort, 31 pro-
cent1930 och 57 procent 1970. Därefter har urbaniseringen 
gått långsammare och 2010 bor 60 procent av befolkningen i 
tätort med 10 000 eller fler invånare. 

En stor bromskloss för att realisera eventuella drömmar om 
boende på landet är bristen på arbetstillfällen ute på lands-
bygden, särskilt för dem med högre utbildning. Alternativen 
är långa pendlingsresor, vilket är svårt att kombinera med 
småbarnsliv. Många unga som väljer att studera vid högskola 
flyttar från sina hemkommuner, utbildar sig och flyttar sedan 
till större städer där de kan hitta arbeten som passar deras 
utbildning. Städernas utbud av kultur, nöjesliv, shopping m.m. 
lockar naturligtvis också. När de sedan bildar familj blir det 
två personer som ska hitta passande arbeten vid en eventuell 
återflytt till hemkommunen, något som är svårt i realiteten. 

Det statliga verket Vinnova skriver i en rapport från 2013 
att den s.k. agglomerationsekonomin, dvs. företag har fördel 
av att ha verksamheten i storstadsområden med utbyggd 
infrastruktur, god tillgång till underleverantörer och utbildad 
arbetskraft, gör att Sverige kommer att bli alltmer urbaniserat. 
– Men urbaniseringen är en väldigt långsam process, säger en 
av medförfattarna till rapporten, professor Einar Holm, i en 
intervju i Sveriges radio. – Vi har väldigt utbyggda välfärds-
system. Det gör att möjligheten att  slippa flytta om man inte 
vill är lite större i Sverige än i många andra länder. 

Man behöver inte flytta med kniven på strupen för att överleva, 
för att få mat och tak över huvudet. 

– Men landsbygden kommer att tunnas ut successivt på folk, 
det tror jag inte man kommer undan, tillägger han.

Fler kan få möjlighet att tillbringa som-
maren på landet 
Jag fortsätter att drömma om att bo i en röd stuga, komplett 
med pelargonier, fågelsång, kantarellgömmor, sjöutsikt och 
nära naturen. Men jag har varken ekonomi, tid eller möjlighet 
att äga ett eget torp att bo i. Men kanske är torpidyllen ändå 
inom räckhåll, i alla fall för några sommarveckor. 

Tidningen Affärsvärlden menar att det nu är ”guldläge” att 
hyra ut stugan (28/1 2013). Nya skatteregler fr.o.m. den 1 
januari 2013 gör det mycket gynnsammare att hyra ut fritids-
hus, villor och bostadsrätter i andra hand. Privatpersoner kan 
numera hyra ut sin bostad för upp till 40 000 kronor per år 
utan att betala skatt. Tidigare var det skattefria maxbeloppet 
21 000 kronor. För småhus är dessutom 20 procent av hyran 
avdragsgill. Det betyder i realiteten att man kan hyra ut en stuga 
för 50000 kronor per år utan att betala någon skatt. Reglerna 
gäller dessutom per bostad. Samma person kan alltså hyra ut 
flera bostäder med fullt skatteavdrag för alla fastigheterna. 

Redan nu kan man se att det blir alltmer vanligt att människor 
köper upp torp som de sedan hyr ut och utnyttjar skatteavdra-
get. På så vis får fler möjligheter att under ett par sommarveckor 
bo i de åtråvärda små röda husen med vita knutar. 

Åsa Karlsson

Källor:
- Affärsvärlden, http://www.affarsvarlden.se/platinum/artic-
le3626209.ece
- Dagens Nyheter den 8 oktober 2013, Nu bor de mitt i naturen
- Jordbruksverket, Den nygröna människan, den 1 juni 2012 
- Statistiska centralbyrån, Kvarboende, flyttningar och dödlighet, Demografis-
ka rapporter 2012:3 
- Svenska Dagbladet den 22 september 2008, Längtan till landet lever 
än http://www.svenskfast.se/upload/Press/Trendrapporten2013/
Svensk-Fastighetsf%C3%B6rmedling-Trendrapporten-2014.pdf                                                                                                               
- Vinnova, Vad ska man ha ett land till? - Matchning av bosättning, arbete och 
produktion för tillväxt, Rapport 2013:06

Torpidyllen är inte komplett utan Mårbackapelargonen
                                          Foto Malin Kronmar, Norregård i Långasjö

Att ha nära till kantarellgömmorna är bara en av många fördelar med 
att bo på landet                                                 Foto Jan-Erik Fransson
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By i bygden

Parismåla
Parismåla ligger vid en vik av sjön Törn, som kallas 
Lillasjön. Från början låg de fyra gårdarna samlade på 
en grusås ner mot sjön. Efter laga skifte flyttades två av 
gårdarna ut. En flyttades några hundra meter norrut, 
Parismåla 1:2, och en flyttades omkring en kilometer åt 
söder, Parismåla 2:1.

Parismåla gård räknades fram till mitten på 1600-talet som ett 
helt hemman. Gården tillhörde under medeltiden Växjö dom-
kyrka, som då uppbar avkastningen. I samband med Gustav 
Vasas reformation indrogs gården till kronan. 

Parismåla består från skiftet 1822 av fyra hemmansdelar, alla 
med en areal understigande 30 ha. De brukades fram till mitten 
av 1900-talet med kor som dragdjur.

Det finns anledning att förmoda att någon eller några av de 
fyra bönderna som 1822 deltog i skiftet av byn, hade kunnat 
finna släktskap med 1700-talets åboar (arrendatorer). 

Detta enligt boken Gård och by i Långasjö socken, samt bok-
en Törn, en sjö i Småland. Vi har även sökt fakta i böckerna 
Långasjökrönika årgång 1990 och 1997.

Fastighet Parismåla 1:2
Parismåla 1:2 ligger längst norrut. Där bor vi, Siv och Göte. 
Vi köpte av Arnold och Zenta Tobiasson år 2008 och är för 
närvarande de enda fast boende i byn.

Arnold berättade ofta om gamla tider och händelser på gården 
och sjön Törn. En händelse som han brukade återkomma 
till, var från senare tid, nämligen 2005 då stormen Gudrun 
drog fram över byn. Arnold och Zenta var då ute hela natten 
med pannlampa, motorsåg och traktor. Det var en mycket 
dramatisk natt och de arbetade för att få vägen öppen för 
trafik genom byn. 

Fastighet Parismåla 1:4
Parismåla 1:4 ägs nu av familjen Gernot Redecker från Tysk-
land, som köpte fastigheten av Colin Barrett. Huset är renoverat 
i den gamla stilen. I ladugården har familjen Redecker inrett 
en bastu. Fastigheten används som rekreation för familjen och 
deras gäster. De har ett stort företag i Tyskland med ett 40-tal 
anställda, som tillverkar borstar av olika slag.

Välkommen till Parismåla!

Idyll vid Lillasjön

Höstbild över Lillasjön

Parismåla 1:2. Siv Hallberg och Göte Svensson

Parismåla 1:4 Familjen Redecker
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Fastighet Parismåla 1:3
Parismåla 1:3 ägs av Bill Fransson och Susanne Erland samt 
barnen Otto och Agnes. Även hundarna Max och Odd hör 
till familjen. Gården köpte de av Sven Svenssons barn i Plag-
gebo, 2005.

Familjen bor i Tyskland, där Bill är forskningsdirektör vid Max 
Planck-sällskapet. Han är även professor vid SLU i Sverige 
och forskar i kemisk ekologi (insektsdoftkomponenter t ex 
barkborrar).

Fastighet Parismåla 2:1
Parismåla 2:1 ägs av Sverker Arnesson, Kalmar. Sverkers 
mamma, Vanda Karlsson från Lindås, är född och uppvuxen 
i Parismåla. Vandas morfars far, Sven Thorsson, flyttade från 
Trollamåla till Parismåla 1851.

Vanda har berättat om barndomen i Parismåla, bl a om hur man 
”firade helg”. Sommartid drack man på lördagen eftermiddags-
kaffet i verandan med nybakade kakor. Efter kaffet räfsades 
grusgången. Kl 18 hörde man kyrkklockorna ringa in helgen.

Hon berättar också om den finska flickan, som kom som krigs-
barn till hennes familj. Hon fick bli den lillasyster som Vanda 
önskat sig. De blev mycket ”fästade” vid flickan och när hon 
efter några år måste återvända till Finland, var sorgen stor.

Fastighet Parismåla 2:2
Parismåla 2:2, Ängen, är en avstyckning från Långasjö Väster-
gård 2:4 år 1949. Arealen är c:a 5000 m2. Fastigheten ligger 
längs den s k ”Ängavägen” mellan Parismåla och Långasjö 
kyrkby. Ägare är familjen Staf  och Inger Callewaert från Lund.

Karta över Parismåla från 1831

Text och foto: 
Siv Hallberg och Göte Svensson

Parismåla 1:3 Bill Hansson och Susanne Erland

Gårdarna låg tätt tillsammans som visas på kartan över Parismåla i 
Kronobergs Län, Konga Härad och Långasjö Socken. Författad vid 
laga skifte år 1831 av ”O Chytreus”.      Foto: scannad karta från 1831

Parismåla 2:1 Sverker Arnesson

Parismåla 2:1 Vandas barndomshem (Vandas 
fotoarkiv)

Parismåla 2:2 Ängen
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Jobb, tre barn, Träskoposten, trädgårdso-
dling, Tjejklassikern och kantarelljakt
Anna jobbar sedan sex år tillbaka på Emmaboda Gravvårds-
industri, ett företag som ägs av Victors föräldrar. – Jag har 
verkligen världens bästa jobb! Det blir aldrig tråkigt eftersom 
jag har så varierande arbetsuppgifter, allt ifrån kundkontakter 
till fakturering och fikahandling, och sen känns det stimuleran-
de att få göra kunder nöjda. Att köpa en gravsten kan vara en 
otroligt jobbig procedur, såklart, och det känns bra att kunna 
hjälpa till på bästa sätt. 

På fritiden är det fullt upp! Anna skriver sedan ett par år 
tillbaka artiklar för Träskoposten och är med i dess redak-
tion. Allra helst skriver hon krönikor och kåserier direkt från 
hjärtat: – Dels behöver jag inte tänka så himla mycket på att 
skriva journalistiskt korrekt då, dels så är det jättekul med den 
respons jag får. Särskilt om mina krönikor om familjelivet, jag 
känner ibland att jag varit väl ärlig med hur jobbigt det faktiskt 
kan vara med tre barn men jag har fått många uppmuntrande 
mejl från folk som känner igen sig! Anna gillar verkligen att 
skriva och har tidigare haft flera bloggar där hon skrev om allt 
möjligt men det hinner hon av förståeliga skäl inte med längre.

Både Anna och Victor gillar trädgårdsarbete och att odla och 
skörda frukt och grönsaker. Trädgårdslanden på den stora 
tomten blir allt fler och allt större. Anna tycker att de har en 
bra arbetsfördelning: - Jag planerar och Victor verkställer, 
skrattar hon. Det blir lite olika grödor år från år, hittills har de 
bl.a. hunnit med rabarber, örter, rädisor, vattenmelon, paprika, 
jordgubbar och palsternacka. Det räcker till självhushåll till 
ungefär september men Anna understryker att de odlar för att 
det är kul och gott med egenodlat – inte för att ha självhushåll. 

De hinner även med att plocka en hel del kantareller under 
sensommar och höst. Och det plockar de för att det kul – inte 
för att det är gott! - Det är själva jakten på svampen som är 
det roliga. Anna äter inte svamp själv utan istället ger de bort 
mycket och använder en del till matlagning när de har gäster. – 
Men både Victor och Olympia älskar svamp, så ibland lyxar vi 
till det när vi är själva också. Barnen hänger självklart med på 
svamputflykterna, när de varit riktigt små har de suttit i bärsele 
eller sjal, senare bärryggsäck och när de kan gå någorlunda 
själva får de trampa runt i skogen i eget tempo.

Långasjöprofilen 

Anna Karlsson

”Ingenting är omöjligt!”
Jag brukar träffa på Anna i duschen i simhallen i Emma-
boda, Anna går på styrkepass och spinning medan jag 
kör minsta motståndets lag och simmar. Jag har även 
träffat henne på babyträffarna i församlingshemmet i 
Emmaboda, på Träskopostens redaktionsmöten och sist 
men inte minst i en diskussionsgrupp på Facebook för 
”genusmedvetet föräldraskap”! Men det ska visa sig att 
Anna utöver detta har många järn i elden!

Kärleken ledde henne till Långasjö
Jag träffar Anna och hennes familj en solig eftermiddag i april. 
Anna och maken Victor är nu inne på sjätte året tillsammans i 
det idylliska röda trähuset på Kyrkvägen i Långasjö. De har tre 
barn tillsammans; Alexander 6 år, Eleonora 5 år och Olympia 
2 år och det är full fart ute på tomten när vi kommer och be-
söker dem. Solen skiner, det är varmt och barnen har spring i 
benen. Tomten är stor och gränsar till den gamla prästgården 
intill, huset som de bor i är för övrigt arrendatorsbostaden till 
den gamla prästgården. 

Ursprungligen kommer Anna från Lindås, hon flyttade hemi-
från redan som 17-åring till den dåvarande pojkvännen som 
bodde i Fur i Blekinge. Hon har även hunnit med att bo i Holm-
sjö, Karlskrona och även en återflytt till Lindås. Gymnasiet gick 
Anna i Karlskrona och därefter började hon jobba i Emmaboda 
på Flygt (numera Xylem). Egentligen hade hon tänkt sig att 
flytta till en större stad, exempelvis Göteborg, men så träffade 
hon Victor via gemensamma vänner och det var ”kärlek vid 
första ögonkastet”, som Anna uttrycker det. Snabbt därefter 
blev hon gravid och paret började planera var de skulle flytta 
ihop. Victor förespråkade Långasjö eftersom han är uppvuxen 
där och hade de flesta av sina gamla barndomsvänner där. Och 
Anna hade absolut ingenting emot att flytta till Långasjö, även 
om hon egentligen hade tänkt sig Göteborg.. 

Både Anna och Victor hade först tänkt sig ett hus på landet, 
men så såg Anna en annons om arrendatorsbostaden mitt inne 
i Långasjö och blev förälskad. Victor var mer tveksam, men när 
paret gick på visning föll de båda två direkt.  När äldste sonen 
var två dagar gammal skrev de på köpekontraktet för huset 
och när han var en månad gammal flyttade de in. 

Anna målade själv sex rum på en vecka samt köksluckorna 
direkt efter att de flyttat in. - I vanlig ordning tyckte Victor att 
vi kunde ta det lite lugnt, men jag fungerar inte riktigt så och 
valde därför att göra alltihopa på en gång, medan Alexander 
satt och tittade på i sin babysitter, berättar hon. - Det gick bra 
men det var lite slitigt. På längre sikt tänker de sig att renovera 
huset men i dagsläget funkar det bra som det är – och med tre 

små barn är det heller inte så stor idé att t.ex. måla om. 

Anna Karlsson med dottern Olympia
Foto Jan-Erik Fransson
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Att alla ska ha samma rättigheter är något som verkligen en-
gagerar Anna: - Om jag hade kunnat jobba med precis vad jag 
ville så skulle jag jobba med mänskliga rättigheter, när jag var 
tio år var t.ex. drömmen att jobba vid FN!

- Engagemanget för rättvisa och jämställdhet har nog kommit 
mycket från mitt barndomshem; mamma och pappa delade 
på det mesta och vi tre systrar har uppfostrats som ”fria” och 
till att diskutera och vara högljudda om vi vill det, fortsätter 
Anna. Victor och Anna diskuterar ofta detta hemma och är 
helt överens om att det är något mycket viktigt. Exempelvis 
är de noga med att dela så mycket som möjligt på alla sysslor 
och att båda gör ”allt” i hemmet. – Inte bara för vår egen skull, 
utan också för att inte inför barnen falla in i de traditionella 
könsrollerna, där mamma lagar mat och pappa skruvar med 
bilen. Och så vill jag faktiskt säkert veta att jag fixar allt som 
har med ett hus att göra, om Victor skulle bli sjuk till exempel.

Vi avslutar intervjun och Anna hjälper mig ut till bilen med 
mina egna små telningar som har följt med och lekt med Annas 
barn under tiden jag pratat med Anna. När jag kör därifrån, 
och jag tänker igenom det vi pratat om, kommer jag direkt att 
tänka på Ikeas gamla slogan ”Ingenting är omöjligt!”..

Åsa Karlsson

Någon gång vill Anna göra en Tjejklassiker. Det innebär att 
åka Tjejvasan, cykla Tjejvättern, simma Vansbro tjejsim och 
springa Lidingö tjejlopp under ett år. – Vansbro simmade jag 
i somras och om en månad ska jag cykla Tjejvättern, berättar 
hon. Jag gör det inte riktigt i ordning så det kanske blir en 
”fuskklassiker”, dvs. att man gör alla loppen men utan kravet 
att göra dem under ett år. Anna tränar några gånger i veckan i 
simhallen i Emmaboda men dessutom är hon ute och springer 
samt cyklar på den nya träningscykeln hon nyss införskaffat.

Utöver allt annat är hon även med i en utvecklingsgrupp inom 
Sockenrådet som heter ”inflyttargruppen”. Det är en ganska 
nystartad grupp med syftet att stimulera till ökad inflyttning i 
Långasjö socken. 

Varifrån kommer energin? 
Med tre barn så tätt så är det tufft många gånger, medger 
Anna. Och jag frågar förstås varifrån hon får all energi?! - Jag 
älskar verkligen barn! Och jag har alltid velat ha stort hus och 
många barn och av träningen får jag energi, den gör att jag orkar 
mycket mer! svarar Anna.- Både mina och Victors föräldrar 
bor i närheten och ställer ofta upp som barnvakter, vilket vi 
är otroligt tacksamma för. Och så skriver jag långa listor om 
allt som jag måste göra, både smått och stort! - Det är så skönt 
när jag kan stryka en sak från listan! Listor skrivs över allt som 
ska göras i trädgården, hushållet, på jobbet osv. 

Anna berättar att hon är perfektionist inom livets alla områden. 
Hon nöjer sig inte förrän det är perfekt! De senaste åren har 
det dock lättat något, man har ju varken tid eller möjlighet att 
vara perfektionist med tre små barn! Anna erkänner att helt 
varvar hon nog bara ner när hon sover, vilket maken Victor 
skrattande instämmer i.

Trivs bäst på hemmaplan
Anna och Viktor träffar ofta vänner och har ett stort socialt 
umgänge. Under somrarna håller sig familjen i Sverige och 
hälsar på släkt och vänner runt om i landet, exempelvis äger 
Annas pappa ett hus på Sturkö i Blekinge skärgård som de ofta 
besöker. - Och där kan jag verkligen varva ner, menar Anna. 
Där plockar vi vinbär, fiskar, badar och solar och bara tillåter 
oss att vara. Många semesterdagar tillbringar de också hemma 
i Långasjö med att bada i de närbelägna sjöarna, ta cykeln ner 
till sjön för att meta och besöka Klasatorpet. - Barnen är ju så 
små, och vi trivs så bra allihop här i Långasjö! Man behöver 
faktiskt inte åka bort för att få stimulans.

Rättvisa, genusfrågor och barnuppfostran
Något som engagerar Anna extra mycket är genusfrågor. 
Intresset har nog alltid funnits där men tog fart rejält när bar-
nen kom. Hon läste bloggar och böcker om genusfrågor och 
började fundera på om hon tilltalade de två äldsta barnen på 
samma sätt. Och hon upptäckte att Alexander bara hade gråa 
kläder medan Eleonora hade färgglada. - Ett genusmedvetet 
föräldraskap handlar förstås inte i första hand om färger utan 
ytterst om att alla barn ska få samma förutsättningar, menar 
Anna. - Alla barn ska kunna vara aktiva och högljudda och 
flickor ska inte behöva vara tysta, alla ska hjälpa till vid middag, 
pojkar ska kunna ha blommiga byxor om de vill det osv. Alla 
ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 
alla områden i livet helt enkelt. 

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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Tal i Långasjö kyrka Annandag Pingst 12 juni år 2000

På cykel genom byar i 
Långasjö
I Långasjö har man sedan snart 50 år en tradition att en 
utflyttad från socknen ska hålla ett tal i kyrkan över ett 
fritt valt ämne på Annandag Pingst, Långasjös kyrkliga 
gångedag sedan långt tillbaka i tiden (har numera flyttas 
fram en helg). 

År 2000 blev jag tillfrågad att hålla detta tal. Jag hade året 
innan varit kandidat till Europa-parlamentet och figurerat 
en del i lokalpressen, så det var säkert anledningen varför jag 
fick frågan. Givetvis tackar man ja till ett sådant erbjudande, 
men jag bestämde mig för att lägga fokus helt på att ägna mig 
åt Långasjö. Min tanke var att det måste vara mer intressant 
för åhörarna än ett redan undanstökat EU-val. Detta blev ett 
oförglömligt minne att inför en nästan fullsatt kyrka och ett 
fantastiskt fint sommarväder ute, göra en resa genom socknen. 

Temat var På cykel genom byar i Långasjö, som handlade om 
hembygden, landsbygdskultur som jag uppfattade den då och 
en fyra timmars cykelresa genom flera av byarna i Långasjö. 
Mycket har hänt sedan dess och långt ifrån allt stämmer idag, 
men det kan ändå vara intressant att jämföra. 

På cykel genom byar i Långasjö
Långasjö är självklart en central plats för alla som bor och 
är verksamma här - men betyder också mycket för alla de 
100-tals utflyttade, som finns runt om i Sverige. För min del 
har alltid Långasjö funnits med oavsett om jag bott i Lund, i 
Stockholm, i Frankrike, eller som nu på betydligt närmare håll 
i Växjö. Man har alltid varit nyfiken på vad som händer här. 
För mig har Långasjö också representerat något av genuin 
landsbygdskultur av stort värde. 

Bakgrund
Jag växte upp i 1950 - och 1960-talets Långasjö. Då var det 
fortfarande mycket av landsbygd, bondekultur och det var 
fortfarande det öppna landskapet - lite av Sörgårdsidyll, som nu 
till stora delar håller på att försvinna. Mycket har hänt på 30 år.

När jag fått någon tid över från gårdssysslorna där hemma tar 
jag ofta tillfället, att ge mig iväg i denna vackra bygd på cykel.  
Det är från en cykel man kan njuta av landskapet och naturen 
samtidigt som man kommer lagom fort fram för att hinna se 
de förändringar som inträffar och framför allt kommer man 
fram även på de mindre vägarna. Jag tänkte ta oss med på en 
cykeltur genom bygden, stanna till på några platser och också 
med lite blick bakåt i tiden.

Färden startar i gryningen en tidig morgon - det är första 
dagen i maj detta år.

Turen går också att följa på bifogad karta.

Harebo, kort presentation
Först en kort presentation av min hemby, Harebo, som är 
församlingens till ytan största by med sina 600 ha. Byn hade 

sin storhetstid i början av 1900-talet, då det bodde som mest 
127 personer där. Då fanns det 16 gårdar som alla brukades, 
över 20 torp och backstugor fanns runt om i utmarkerna och 
2 soldattorp, ett i Södra och ett i Norra. Man kan idag bara 
föreställa sig att många måste ha haft det jobbigt och fick slita 
för brödfödan ute på torpen. De flesta försörjde sig inom byn 
eller som dagsverkstorpare på Grimsgöl säteri. Torpen för-
svann emellertid ett efter ett på 30- och 40-talen, men gårdarna 
brukades traditionellt med häst långt in på 60-talet.  I Harebo 
har det funnits skola i nästan ett helt sekel ända fram till 1951 
och där fanns affär i flera decennier till in på 1960-talet, tidigare 
möbeltillverkning och sågverk – ett riktigt lokalsamhälle med 
hygglig service under självhushållningens tidevarv.

Norra sträckan
Ett första besök görs vid Södergårdens soldattorp Johans-
dal på väg mot Mundekulla - fortfarande ett väl underhållet 
hus - påminner om den sista bofasta familjen som bestod 
av hela 13 personer. Det är näst intill ofattbart att så många 
människor kunde bo i detta lilla hus och så sent som på 
1930-talet. Barnen flyttade dock efter hand ut och lämna-
de Långasjö. Efter att först modern och några år därefter 
fadern gått bort, flyttade de sista och torpet såldes 1948. I 
dag är det danska ägare, något som blivit ett allt vanligare 
inslag på senare år när det gäller de småländska torpen och 
även husen.
Turen fortsätter genom Harebo Norregård, som fortfarande 
brukas och sköts. Man hoppas ju bara att det ska fortsätta så.  
De vackra husen ligger som ett pärlband utmed vägen och bak-
om dessa utbreder sig några långsträckta fält, ett till varje gård. 

Jag tar sedan av den lilla vägen mot Hamburg och begrundar 

Min utfartsväg i Södra Harebo

Hus utmed vägen i Norra Harebo
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den fina utsikten från Salebodaåsen över den spegelblanka 
Löften, som trots sänkning är en stor och vacker sjö. En massa 
sjöfågel hörs överallt från sjön i denna tidiga morgon. Solen 
har inte kommit så högt ännu. På andra sidan kan man endast 
ana Ingemundebo bakom alla träden.

Kommer så fram till den vackra gården Hamburg. Här har 
man in till bara för några år sedan drivit traditionellt jordbruk 
precis som förr. Välskötta gärdsgårdar kring stenfria åkrar och 
välhållna byggnader vittnar om en bra känsla för att bevara det 
gamla. Här kan man uppleva äldre tidens arbetsro och gammal 
gårdsmiljö, långt från den stress som idag präglar samhället och 
även dagens lantbruk. Frågan är nu om sådant kan bevaras. 

Både John och Kalle som så väl skött denna gård efter sina 
förfäder är nu borta, och här måste till nya krafter för att rädda 
denna kulturskatt.

Turen går vidare utmed Bredalyckes och Mundekullas mossar 
och genom skogen till Mundekullas utmarker, där jag först 
passerar ett välhållet madhus (ovanligt idag) och senare sten-
foten till ett torp benämnt Stockholm, som fanns kvar en bra 
bit in på 1900-talet.

Kommer så fram till byn Mundekulla, som har fått ett rejält 
lyft de sista två åren. Här har man med ideella krafter lyckats 
att renovera upp det mest fallfärdiga hus. Ingen hade väl trott 
att  Frits hus i Mundekulla kunde räddas. Igenväxta betesvallar 
har röjts upp. En något slumrande by har fått ett nytt ansikte. 
Man har lyckats kombinera renoveringen med en hel del kul-
turella evenemang som nu under pingsten med två välbesökta 
Mundekulladagar med massor av föreläsningar och aktiviteter 
kring viktiga livsfrågor och mer är planerat i sommar. Det kan 

bli sådant som gör att landsbygden åter vaknar upp. Trots att 
det inte funnits några djur på gårdarna i Mundekulla under de 
senaste 20 åren, har marken ändå hållits öppen på ett föredöm-
ligt sätt av en mjölkbonde i Bredalycke.

På den lilla vägen från Mundekulla mot Skallebo fortsätter jag 
över Eneholm, som var obebott i 20 år, men som nu åter är 
bebott. Utmed denna väg har legat några backstugor, som över-
gavs redan i början av 1900-talet, där en backstuga återskapats i 
form av en jaktstuga.  Skallebo, som jag endast skymtar, var en 
folkrik by på 1960-talet med flera stora familjer som alla flyttat 
och husen har övergivits. Avfolkningen har gått långt, men där 
har utvecklingen nu vänt de sista åren. Flera yngre människor 
har nu börjat flyttat in, vilket ger hopp för framtiden. Väl ute på 
Skallebovägen går färden förbi Linneslätt fram till Holmsberg 
(tidigare soldattorp och affär, filial till affären i Harebo). Där 
tar jag den lilla vägen mellan Skallebo och Sibbahult, som jag 
minns att skolbilen kom fram på under 1950-talet, men som 
nu knappt var framkomlig med cykel, men detta var en ändå 
en klar genväg till Sibbahult. 

Sibbahult är en synnerligen levande by, med folk i nästan alla 
hus. Fiskestad som säkert stod tom i 20-talet år har renoverats 
och är bebott. I Sibbahult drivs jordbruk i större skala på två 
gårdar, som gör att även flera angränsande byar kan hållas öpp-
na. Jag svänger av mot Kvarnaryd och efter ett tag så passerar 
man en liten möbelindustri Långasjö-Möbler AB. Detta visar 
ändå att med god vilja kan företagande utövas mitt ute i skogen. 
När man kort därefter kommer upp på asfaltvägen i Kvarnaryd, 
först nu dyker den första bilen upp på morgonen, som är det 
första tecknet på att vi ändå lever i bilismens tidevarv. Här 
finns en bäck och man kan föreställa sig att det även funnits 
en kvarn som givit namn åt byn. Jag passerar för femte gången 
under samma kraftledning, viktig för energiförsörjningen - men 
har knappast något med gammal landsbygdskultur att göra. På 
väg genom Bågesjö skuttar några får med lamm omkring. De 
blir naturligtvis nyfikna på en cyklist och tror det är mat som 
väntar. De sätter full fart. Det är betande får och hästar, som 
håller landskapet öppet i Bågesjö. Här har det inte funnits bara 
en kvarn utan även ett sågverk vid bäcken som rinner ner till 
den igenväxta Bogsjön. Allt brann ner 1913.

Södra sträckan
Väl ute vid Tvillingsgrindarna är det bara att sätta av söderut för 
att avverka även s.k. Sör-bygden (= Södra delen av Långasjö). 
Påminner mig om att det var denna väg man en gång cyklade 
till simskolan i Häljanäs på 1950-talet, men snart upptäcker 
man att denna del av socknen begåvats med en helt ny väg. 
Jag tar ändå vägen förbi Totamåla gård, med gamla anor, som 
har fått en ordentlig upprustning jämfört med på den tiden 
och bebos nu av ägaren själv. Då var det arrendator som aktivt 
brukade marken, idag är det mest hästbete – men fortfarande 
lika vackert. Vägen förbi gården är slingrig, men snart är man 
uppe på den nya asfalterade vägen igen. Med nya vägen märker 
man knappt när man passerar Gastakullarna vid vägskälet mot 
Strängsmåla, som förr var förknippat med vidskepelse. Efter 
ett tag skymtar man Häljanäs, som en gång i tiden var något 
av ett industriellt centrum i söder. Här har funnits ett mejeri 
(kanske Kronobergs första), ett glasbruk, Häljunga glasbruk 
(med många anställda), ett slakteri och affär fanns in på 60-ta-

Fin utsikt över Löften

Mangårdsbyggnaden i Hamburg
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let, allt är nästan bortglömt idag. Kvar finns ett sågverk, som 
ger välbehövlig sysselsättning i Sörbygden, vid sidan om jord 
och skog. Det vackra läget vid sjön Flaken gör att Häljanäs 
på 50-talet fick en kommunal badplats, som senare även fått 
en campingplats och flera fritidshus har också byggts i den 
natursköna byn.

När man fortsätter någon kilometer söderut öppnar sig snart 
landskapet igen och då har man kommit till Allgunås. Här 
drivs jordbruket på högvarv. Man överraskas av att redan nu i 
början av maj kunna se den ena nysådda åkern efter den andra 
i byn. Det visar att det fortfarande finns en framtidstro inom 
modernäringen och driftiga lantbrukare i socknen. Allgunås 
är något av Harebos motsvarighet i norr. Ligger i hjärtat av 
Sörbygden och här fanns redan tidigt en skola. En ny byggdes 
i början av 20-talet, som också den fanns kvar fram till 1951. 
Även i Allgunås finns ett sågverk, fortfarande i drift. Man kan 
dock lätt se att flera av husen i byn nu endast används som 
fritidshus.

När man väl trampat sig upp förbi Västregården, blir nästa 
etappmål Ramsjö. När man kommer dit öppnar sig landskapet 
och man får en känsla av att ha kommit till den riktiga slätt-
bygden. I vart fall är gårdarna större och åkrarna är betydligt 
större här, än de som hittills passerats. Ramsjö kan mycket väl 
vara den by som först blev bebodd i Långasjö. Flera gravrösen 
och hällkistor antyder att så kunnat vara fallet. 

Även grannbyn Runnamåla har liknande tecken, fast betydligt 
mer stenig terräng. Ingenstans i Långasjö finns så väl anlagda 
och breda stenmurar som i Runnamåla. I Ramsjö bor inte 
så mycket folk idag, men där har funnits ca 100 människor i 
slutet av 1800-talet i torp och backstugor i Ulvamon ner mot 
Blekingegränsen. Enkoneryd ligger lite vid sidan om utmed en 
liten slingrig väg. De fyra gårdarna ligger väl samlade norr om 
Rynasjön utmed den lilla byvägen, med stora skogar söderut 

ner mot Blekingegränsen. Detta är också en oerhört vacker by 
när man väl kommer uppför backen, med mycket blommor, 
fin fauna och vacker utsikt - väl värd att bevara.

Väl tillbaka i Allgunås fortsätter jag förbi sågverket på en min-
dre väg mot Lida. Här förbyts snabbt det tidigare ljusa land-
skapet till djup granskog. Här märker man att Långasjö även 
är en bra skogsbygd, där granen växer bra. Halvvägs till Lida 
passerar man Allgunås och Lida kvarnar, som ligger mycket 

Breda och vällagda stenmurar i Runnamåla

Enkoneryd ligger vackert utmed sin slingriga väg

Vybild över Lida med bygata och äldre bebyggelse
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vackert utmed bäcken från sjön Flaken till Nättrabyån. Därefter 
blir det några kilometer uppförsbacke innan man kommer fram 
till den högt belägna byn Lida. Detta är en verklig idyll. Här har 
redan äppelträden just slagit ut i full blom. Lida präglas i hög 
grad av sin omgivning, den vackra lövvegetationen i norr mot 
Skurebo och österut där även avenbok ingår och den branta 
dalen ner mot Lidasjön. Flera av husen är gamla åttaknuta bygg-
nader, som ligger tätt för att en gång skydda mot danskarna. 
Nu finns det några senare byggnader också insprängda. Än så 
länge är husen bebodda och marken brukas. Även Lida är en 
by med stora kulturella värden och väl värd att bevara. Några 
km söderut genom skogen ligger det idylliska Piggsmåla, idag 
nästan avfolkad, men med en expansiv såg och även här tätt 
mellan husen som skydd mot danskarna. 

Efter Lida kommer först den brantaste utförsbacken hittills, 
som följs av en lika brant uppförsbacke upp mot de vackra 
lövhagarna i Prämbo. Här är det bara att kliva av cykeln. Vattnet 
forsar i diket vid sidan om vägen. Nu är det dags att svänga 
av norrut igen och jag kommer fram till Pellamåla. I Pellamåla 
finns också mycket av bondekultur kvar på de gårdar som 
brukas. Här kan man längre fram, när djuren släppts ut, fort-
farande höra koskällor när man kör vägen fram, en nostalgisk 
företeelse från förr. Det är fin utsikt över Pellamåladalen ner 
mot Skurebo ett par kilometer längre bort. 

Pellamåladalen är omskriven av våra författarinnor i Långasjö. 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen skriver:

”Tvärs genom Långasjö går en bred och djup dalgång som 
fortsätter genom Blekinge tills den når havet. Den grönskar 
av ljusa björkar på skränterna, men djupt nere i skuggan på 
dalbotten växa alar och skälvande aspar. Högt uppe ligger 
bondgårdarna och blinka med klara rutor till varandra i mor-
gonljuset och solnedgången och då luften är stilla, kan man 
höra folk tala i gårdarna tvärs över dalen.”

Vägen är numera asfalterad och det rullar lätt vidare fram till 
sågen i Strängsmåla, - Långasjös största industri och ett expan-
sivt företag - som byggts ut i flera omgångar sedan 1960-talet.

Östra sträckan
Hoppas ni följer med på en liten avstickare till Karsamåla, - där 
först Blomstergården på 1950-talet var ett kärt utflyktsmål för 
många; här lade Anton Eriksson ner sin själ i att bygga upp 
något på den tiden så unikt som ett blomsterparadis med vat-
tenfall och skulpturer på sin lilla gård. Senare på 1960 – och 
1970-talet blev det Karsamåla Djur - och Blomstergård , en 
av de stora begivenheterna för att locka turister till Långasjö. 
Hit kom stora busslaster på 60- och 70-talen. Allt såg dock nu 
igenbommat ut - inga turister syntes till, men man såg ändå 
lite av Anton Erikssons skapelse från vägen. Karsamåla får 
representera lite av den småbrukskultur som idag är så sällsynt, 
som också är viktigt att bevara. 

Efter Karsamåla är det inte långt till Plaggebo, som förr i tiden 
var en central plats i socknen. Där fanns nämligen gästgiveri 
och skjutsstation, till en bra bit in på 1900-talet. Det innebar 
att Norregården skulle svara för det vi idag kan jämföra med 
hotell - och taxirörelse. Jag vet att här ska finnas en gammal 
skvaltkvarn, förmodligen från 1700-talet, som jag hittar med 
visst besvär. Efter en längre tur först på vägen mot Vissefjär- Naturreservatet i Ekeboryd

Vattnet forsar i diket vid de vackra lövhagarna i Prämbo

Allgunås kvarn ligger vackert inne i djupa skogen

Från Pellamåla kan man skymta Pellamåladalen i bakgrunden
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da och senare en på en mindre grusväg kommer jag fram till 
sjön Törn och Ekeboryd. Här finns ett naturreservat, vackert 
beläget vid sjön. Jag tar mig en välbehövlig rast och njuter av 
det rika fågellivet i sjön. Klockan har nu passerat tio och här 
är sagolikt rofyllt. Mitt ute i sjön Törn ser jag Bastön, en ö 
tillhörande Vissefjärda. Norrut ligger ögruppen Storön, som 
tillhör Trollamåla. Storön är bebyggd med flera hus och nås 
närmast från Törsbo. 

I Ekeboryd planterades en del åkermark igen på 60-talet, men 
sedan mitten av 1970-talet finns lantbrukare igen i Ekeboryd, 
som ser till att marken brukas eller betas. Vägen mot Trollamåla 
är backig och ganska jobbig att cykla. Efter ett tag börjar en 
del hus att dyka upp och så småningom även en av hembygds-
föreningen väl underhållen linbasta. Trollamåla är en by som 
under decennier tappat mycket folk och som under 1990-talet 
fått anses som delvis övergiven och igenväxt, men så är det inte. 
Det verkar vara på gång att vända även i Trollamåla.. Fortsät-
ter man från Trollamåla vägskäl norrut mot Törsbo kvarn är 
vägen kantad av stenmurar och bortom dessa kan man ana att 
det funnits gamla slåtterängar med mycket hasselbuskar, ekar 
och björkar. Detta är en av de finaste vägsträckor i Långasjö. 

Man ser idag inte så mycket av Parismåla från vägen, men 
byn har ett vackert läge utmed sjön Törn. Här kunde man 
in på 1970-talet se hur Valfrid i Parismåla använde sig av kor 
för att bruka jorden. Detta är nu borta och de små tegarna 
utmed vägen håller på att växa igen. Efter Parismåla kommer 
Näset, som är en vackert belägen gård intill sjön Törn. Här 
finns de vackra gärdesgårdarna kvar, som man kände igen från 
filminspelningen av det populära ungdomsprogrammet, ”Här 
kommer Petter”, som gjordes här i början av 1960-talet. Jag 
kommer ihåg att det var många kända skådespelare som då 
vistades på Näset under några hektiska veckor. Vi gjorde genom 
skolan studiebesök under inspelningen. Näset är fortfarande en 
välskött gård, som nu brukas ihop med några gårdar i Törsbo. 
Färden går nu förbi Grimsgöls kvarn, Kvarnatorpet, där bo-
ningshuset rustats upp, och är idag bebott av unga människor 
och fortsätter förbi gölen i Grimsgöl, där det gick bra att bada 
på 50-talet, men knappast idag. På andra sidan gölen skymtar 
man herrgården i Grimsgöl – som har sin historia.

Endast ett par kilometer kvar hem, men jag kan ju inte missa 
Långasjö kyrkby. Därför tar jag gamla herrgårdsvägen över 
Grimsgöl och Bokhultet för att komma dit.

Parismåla by med fägata och välskötta gärdesgårdar

Gården Näset fortfarande lika välskött som vid filminspelningenMangårdsbyggnad i Parismåla vackert belägen vid sjön Törn
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Långasjö samhälle
Långasjö är för mig och många andra starkt förknippat med 
den gamla  kyrkskolan där man gick i skola under sex år. Här 
har mycket förändrats – gamla allén är delvis borta och har 
ersatts med nya träd, den gamla grusvägen har ersatts med asfalt 
och sträckningen är delvis en annan, den stora skolgården och 
ängen bakom skolan är borta och en ny skola har byggts. Sjön 
har restaurerats osv.

Skoltiden är en synnerligen ljus tid. Vi var 15-16 elever och vad 
jag minns så hade vi fyra olika lärare Gun-Britt Alm och Astrid 
Jakobsson i småskolan, Ingrid och John Johansson i folkskolan. 
Det var här man lärde sig skriva, räkna och läsa, och man får 
idag vara tacksam för dessa lärares insatser, för att lägga grun-
den till fortsatta studier och till arbetslivet. På rasterna var det 
ofta fotboll på den stora grusplanen, på vintrarna skridskor på 
sjön. Jag minns också den utdragna konfirmationen 1962, som 
ägde rum först 4 augusti. Vi får ha överseende med att kon-
firmationen blev en långdragen historia, eftersom energiske, 
kyrkoherde Redin även var sysselsatt med emigrantforskning 
i Amerika. Det var också emigrant-forskning och som resul-
terade i boken ”En Smålands-socken emigrerar”, som jag ser 
det, ett av de största mästerverk som åstadkommits i Småland. 
Jag har långt senare insett vilket enormt arbete som lades ner 
av ett antal eldsjälar här i Långasjö och som engagerat fortsatt 
under 1970-talet.

Senare återkom jag under 60-talet till kortare sommarjobb 
på sågverket i Långasjö och på posten i Långasjö, båda dessa 
arbetsplatser är nu borta – liksom sågen i Ingemundebo, där 

jag också jobbade någon sommar.

Jag noterade på avstånd att det var filminspelningar på Kla-
satorpet i slutet av 60-talet. Klasatorpet har ända sedan dess 
varit en turistattraktion, som nu drivs på ideell basis av hem-
bygdsföreningen. Ett fantastiskt jobb som läggs ner där. Kla-
satorpet är landsbygdskultur i ett nötskal, en typisk torpmiljö 
från seklets början. Och genom ombyggnaden av stallarna till 
vandrarhem på 1960-talet, lyckades man behålla den gamla 
stallmiljön samtidigt som det ingick som en del i Långasjös 
turistsatsning. Det var under 1960-talet som Långasjö sattes på 
turistkartan vida omkring. Det går ju inte heller att gå förbi det 
arbete som senare lagts ner på att förvandla den på 1960-talet 
helt igenväxta Långasjösjön till den spegelblanka sjö som finns 
här utanför kyrkan idag. Ett enormt arbete som ligger bakom 
den vackra sjön. Bakom allt ligger företagsamhet och envishet, 
som alltid präglat Långasjö.

Vägen hem
På vägen hem till Harebo slås jag av att löven redan hunnit 
slå ut i det vackra Bokhultet, en verkligen vacker tid vi går till 
mötes. En rekordtidig sommar väntar. När jag passerar ån till 
Harebosjön, påminner jag mig f.ö. att vi i Harebo Södergård 
hade vår kvarn där. Innan jag hinner hem reflekterar jag också 
över att mina egna stenmurar kanske ska räknas till landsbygd-
skultur, även om de inte var lika vackra som i Runnamåla. Efter 
ca 4 mil är klockan nästan tolv och jag är hemma – helt nöjd 
med det jag sett. 

Avslutning
Jag kunde konstatera att merparten av Långasjös byar hade 
passerats – endast ett 10-15 fattades. En cykelrunda genom 
Långasjö ger alltid något nytt varje gång. Det är på cykel och 
utmed de mindre vägarna man hittar smultronställena.

För att vi i framtiden inte ska bli utan denna idyll är det viktigt 
att jorden brukas, att det finns betande djur och att husen 
bebos. Jag vill därför passa på att ge alla lantbrukare i socknen 
en eloge, men även de unga familjer som valt att bosätta sig 
ute i byarna. Efter vad jag förstått från cykelturen, så finns det 
ett rikt arv att förvalta och ett gott hopp om framtiden för en 
bygd som Långasjö.

Jag vill avsluta med en dikt, som författats av en långasjöbo 
(Ester i Karsamåla) som levde mellan 1897-1990, som var en 
duktig diktskribent:

Visst är det skönt på våren
Med all dess lust och liv
Men sommarn, liksom hösten
har allt sin rätta tid
I kvällens svala timma
De tusen stjärnor glimma
Från himlen med sitt ljus
Utöver bygd och hus
     
  Text Kjell Karlsson, Växjö 

Foto Jan-Erik Fransson
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På äventyr i bokskogen
I Träskoposten nr 4, 2013 läste jag Malin Gunnarssons 
artikel om den fina bokskogen på Grimsgöls ägor, den 
så kallade Bokhultet. Det lät så fint och såg så fint ut på 
bilderna att jag nu när våren kommit blev sugen på att 
åka dit med mina små tvillingpojkar Otto och Edward.

Uppspelt stämning
Bokhultet ligger i norra delen av Långasjö och vägen som går 
igenom den är från början en förlängning av Kyrkvägen. En 
eftermiddag i april packar jag bilen med barn och fika och vi 
lämnar lägenheten i Emmaboda för några timmars vistelse i 
Bokhultet. Barnen, som är vana vid lekplatserna i Emmaboda, 
blir genast uppspelta av den trolska stämningen och anblicken 
av de mäktiga trädkronorna. Löven har ännu inte slagit ut men 
det är ändå ett speciellt ljus i skogen och marken är täckt av 
gamla boklöv och vitsippor. 

Så fort jag släppt ner barnen från barnvagnen börjar de ägna 
sig åt sin favoritsysselsättning; att springa från mamma åt olika 
håll. Det ligger en hel del stenar under boklövstäcket, vassa 
pinnar sticker fram här och där och i närheten finns en stenig 
brant. Jag, som kanske bott några år för mycket i storstan, blir 
genast nervös och jag ser noga till att ha koll på mobiltelefonen 
ifall jag måste ringa 112. 

Barnen verkar dock ha mer koll än mamma och när de inser 
att de inte kan springa ifrån mig så börjar de klättra på stenar, 
undersöka gamla stockar på marken och rulla runt bland boklöv 
och vitsippor. Upptäckarlusten är oändlig; såväl vitsippor som 
mossa får genomgå noggranna granskningar. 

Plötsligt tittar solen fram och det blir oändligt vackert, jag 
kan bara ana hur det ser ut när de nya löven spruckit ut. På 
marken ser jag att små liljekonvaljblad försiktigt letar sig fram 
mellan boklöven.

Vildsvin i närheten..?
Småbusarna blir än mer uppspelta av solens strålar; den ene 
gör en tjurrusning ut mot det öppna fältet som finns i närheten 
medan den andre springer i motsatt riktning mot den steniga 
branten. Pust.. 

Till slut har jag fått ut båda på fältet, som för övrigt är rejält 
”uppbökat” och jag börjar misstänka att det finns vildsvin i 
närheten. Kanske är det bara hjulspår från en traktor men jag 
har ändå blivit uppskärrad och lyssnar nervöst efter prassel i 
buskarna. Jag väcks abrupt ur mina funderingar när Otto börjar 
klättra på de vassa stenarna i ena änden av fältet. Edward är 
upptagen med att undersöka vildsvinsböket/traktorspåren och 
verkar inte låta sig bekommas av att det sannolikt lurar en hel 
vildsvinsflock bara några meter från oss!

Det är med en känsla av lättnad som jag till slut spänner fast 
barnen i vagnen och går mot bilen. Otto och Edward verkar 
dock besvikna över att äventyret är över och jag lovar dem att 
vi, trots allt, åker tillbaka snart. Jag förstår ju att de tycker att 
det är en frihetskänsla att komma ut i skogen och det går ju 
förstås före en mammas nojor!

Åsa Karlsson

– Vilket utsikt! tycker Edward

Även små busar måste vila sig ibland och det är mysigt bland 
löven tycker Otto

Mot nya spännande upptäckter
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Snabbinfo från föräldrastyrelsen:

Nytt för i år är att vi inte längre skickar hem de fullständiga 
mötesprotokollen till varje Långasjöbarns hem. Istället passar 
vi på att sammanställa vad som är aktuellt för styrelsen just nu 
i lite mer lättläst form. 

Medlemmar i år är Malin L Gunnarsson, Anki Torgnysson, 
Linnéa Nylander, Linda Fyhr, Alf  Johansson, Henrik Karlsson, 
Christian Svensson, Daniel Aronsson. 

1. Vi har haft besök av bildningsnämnden på ett av våra möten. 
Nya riktlinjer för styrelsen håller på att tas fram i samarbete 
med föräldrastyrelsen.

2. SKOLTRÖJA! Långasjö skola och förskola har en egen 
skoltröja sponsrad av föräldrastyrelsen. Eleverna har målat 
och skrivit förslag, där sedan föräldrastyrelsen var jury.  Trö-
jan är urtjusig och allmänheten har möjlighet att köpa den på 
nationaldagen 6/6. Passa på!

3. Fritidsgården finns tack vare duktiga ungdomsledare, för-
äldrastyrelsen och Långasjö GoIF. Det är kommunens mest 
välbesökta fritidsgård. Nya öppettider: månd och onsd 18-21.

4. Styrelsen sponsrar bussresa till motionsloppet Blodomlop-
pet Karlskrona 12/5. Många elever och Långasjöbor är med 
och springer!

5. Femte sjukan har cirkulerat bland barnen under vårterminen.

6. Föräldrastyrelsen har fått in önskemål om att förskolans 
månadsplanering ska mailas hem till föräldrarna, vilket nu görs. 

7. Ny träslöjdslärare är anställd: Johan Therin.

8. Obs! Ta ej med hundar in på dagisgården vid hämtning 
och lämning.

9. Mobilsamåkningsinfo kommer att delas ut i samband med 
kulturskolans elevafton den 14/5.

10. Team 18 har varit med på ett av våra möten och berättat om 
sin verksamhet i kommunen. Information kring detta kommer 
att delas ut i veckobreven.

11. Fritids påminner om att skolgården inte är en offentlig 
lekplats under fritids öppettider. 

12. Föräldrastyrelsen funderar på att spara gamla och framtida 
verksamhetsberättelser m.m. hos Vissefjärda arkivförening. Vi 
återkommer om detta.

13. Skolan har haft ett Elisabet Bergstrand Paulsson-tema. För-
äldrastyrelsen har varit med som en länk mellan EBP-sällskapet 
och skolan samt köpt in sällskapets bok till skolan.

14. På varje möte berättar rektorn Laila Dånge, lärare Mona 
Elmdén, förskolan- och fritidsrepresentant om vad som är 
aktuellt i de olika verksamheterna just nu. 

Har du frågor eller funderingar kring skolan eller förskolan i 
Långasjö – vänd dig till föräldrastyrelsen.

Eftersom det inte kommer fler Skolnytt innan sommarlovet 
vill föräldrastyrelsen redan nu passa på att tacka all personal på 
förskolan och skolan för det fina jobb ni utför. Ni är fantastiska! 
Det märks att eleverna är stolta över sin skola. Och det är vi 
andra också!  Tack för ännu ett läsår! 

Malin L Gunnarsson 
ordf.  Långasjö skola- och förskolas föräldrastyrelse.

Hela skolan samlad för att sjunga vårens sånger på Valborgsmässoafton med Lotta Odlingson.                                         Foto Sölve Hjalmarsson



Träskoposten nr 2 2014 39

Sockenstugan
Lisa och hennes familj bodde i sockenstugan. Lisas pappa 
jobbade i skolan som lärare. Skolan låg i sockenstugan. Sock-
enstugan låg intill den stora kyrkan. Vi satt i det rummet. 

Annika berättade om Lisa och hennes liv och om tavlan i rum-
met. Tavlan föreställde Lisa och hennes familj som skulle äta 
en måltid. Dennis tyckte tavlan var fin. Benita tyckte att tavlan 
var fin men lite mörk. Vi fick titta i böcker som Elisabeth har 
skrivit. Det var många fina bilder i böckerna.

Dennis och Benita

När vi hade en dag om Elisabeth Bergstrand Poulsen så gick vi 
runt och stannade på olika ställen. Då så berättade en lärare om 
olika ställen som Elisabeth hade varit på och gjort olika saker. 
Till exempel när hon ramlade av vagnen och blev överkörd över 
huvudet.  Vi var vid sjön, vid sockenstugan, vid Allégården 
och vid vandrarhemmet som då var kyrkstallar.

Malte och Axel   

Elisabeth Bergstrand-Poulsen
Tisdagen den 8 april hade hela skolan en temadag. Den hand-
lade om Elisabeth Bergstrand-Poulsen. För att förbereda oss 
inför dagen fick eleverna i 5-6:an läsa för de yngre eleverna 
om Elisabeth i boken ” Lilla Lisa och den stora tavlan” som 
Annika Hjalmarsson har skrivit. På tisdagen gick vi runt och 
tittade på några av Elisabeths tavlor, lyssnade på Annika och 
Melsene som berättade om tavlorna och om Elisabeths liv. 
Några av lärarna läste texter ur hennes böcker. Efter lunch 
fick alla måla egna konstverk.

Vi samlades i kyrkan. Där pratade Annika om Elisabeth. Hela 
sitt liv funderade hon på att måla en ny altartavla. Och hon 
tog sitt beslut att måla en altartavla. Tyvärr hann hon inte se 
tavlan när den sattes upp. Hon hann tyvärr dö 2 år innan tavlan 
sattes upp. Man ser en barnkör, man ser jungfru Maria, hennes 
man Josef  och Jesus.

Lova och Erica

Kvinnans årstider!
Elisabet målade inte bara altartavlan hon målade också den 
stora tavlan som heter kvinnans årstider. Den hänger i socken-
stugan. Tavlan visar när kvinnan döps, hon får många kompisar, 
hon gifter sig, hon får ett barn och hon blir gammal och dör. 
Det finns många blommor, några djur och några träd. Vi fick 
ställa oss framför tavlan och spela figurerna. Melsene berättade 
för oss om tavlan.             

Melvin och Heidi.   
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Långasjö kyrka Porträtt

Porträtt

Sockenstugan

Brudparet Elisabeth och Axel

Kvinna i grönt

Elevernas målningar från temadagen
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Ungdomssidan 
Jag heter Tilda Gun-
narsson och är 14 år till 
sommaren. Jag går på 
Bjurbäcksskolan 7-9. 
På min fritid så spring-
er jag orientering för 
Emmaboda Verda OK, 
jag spelar klarinett i Jo-
hansfors musikkår och 
bor med mina föräldrar 
och mina 3 syskon på en 
gård i Långasjö. 

Det är jag som är Lisa 
Andersson och är 13 år 
till sommaren. Min fa-
milj och jag bor i Lång-
asjö prästgård. Jag går 
på Bjurbäcksskolan 7-9 
i Emmaboda i klass 7c. 
På fritiden brukar jag 
träna simning med Em-
maboda Sim Sällskap 
(ESS). Jag gillar också 
att spela saxofon, gitarr och att sjunga. 

Fördelar och nackdelar med en uppväxt i 
Långasjö, ur en tonårings perspektiv

Fördelar
- Man får en trygg uppväxt och vågar växa som person.

- Det är inte lika mycket trafik och det mesta ligger inom 
cykelavstånd.

- Det är en mysig by där alla känner alla.

- Man blir inte utstött i skolan lika lätt, eftersom eleverna är så 
få, och därför får en närmare kontakt med lärarna och lyssnar 
på dem.

Nackdelar
- Man har inte tillgång till lika många aktiviteter på fritiden 
som barn i större samhällen.(Men det är ju för att en by inte 
ha möjlighet att anordna grejer i lika hög andel som städer)

- Det är jobbigt med bussar som går för sällan och bussresor 
till skolan varje dag.

Vi tänkte att denna sida ska ta fram vad som händer i samhället 
för oss yngre och ha intervjuer med olika ungdomar i socknen. 
Vi ska följa temat i tidningen och ta med ungdomarnas åsikter 
och tankar runt ämnet. Har ni några övriga tips eller idéer så 
släng iväg ett sms eller ring till någon av oss. 

Tilda: 0738339975
Lisa: 0708831933

Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel

   
Vi önskar Er varmt välkomna

Hasse med personal
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Långasjö Kyrkokör fyller 
40 år
Långasjö kyrkokör fyller jämna år, om än inte så många 
– 40 år! 1974 startade kantor Gunnar Thelin den nya 
kyrkokören i Långasjö som då bestod av 18 medlemmar. 
Ända sedan kantorn och skolläraren PM Bergstrand (1882 
– 1994) var aktiv har det funnits barnkörer, ungdomskörer 
och andra körkonstellationer i församlingen. 

Körledare har sedan 1974 varit: Gunnar Thelin, Nina Ce-
derholm, Elisabet Grönlund (tre olika perioder), Viviann 
Ronnehed, Carina Karlsson, Inga-Lill Fransson, Ros-Marie 
Gullbing, Emma Åhlander  Hansson och sedan 2006 Britta 
Mård. Långasjö kyrkokör får vi lyssna till och fira vid en Mu-
sikgudstjänst den 25 maj.

Varit med i 40 år
Agneta Gunnarsson är den i Långasjö Kyrkokör som varit 
med ända från starten 1974.  Jag har alltid sjungit och älskar att 
sjunga, berättar Agneta. Ända sedan jag var liten så har sången 
varit en del av mitt liv. Första gången jag sjöng solo var vid 
Långasjö skolas invigning. Min lärare var Gun-Britt Alm, som 
också under många år var medlem av kören, och hon bad mig 
att sjunga. Jag minns att jag var så nervös, men det gick bra. 
Under årens lopp har det blivit många soloframträdanden för 
Agneta som är en av körens tonsäkra sopraner. Men jag kan 
fortfarande känna nervositet inför ett framträdande, menar 
Agneta, som även tror att det skärper sinnet.

Roligt på övningarna
Under gymnasieåren sjöng Agneta i gymnasiekören på Åkra-
hällskolan i Nybro och hemma i Långasjö sjöng hon med i 
församlingens Ungdomskör. Vi var också ett stort kompisgäng 
som alltid sjöng när vi träffades och när vi åkte tillsammans 
någonstans, berättar Agneta.

När Ungdomskören upphörde började jag sjunga i Kyrkokören 
och det har jag aldrig ångrat, menar Agneta. Vi har haft en så 
fin sammanhållning och stämning i kören och vi har alltid så 
roligt på våra övningar. På frågan om det är någon speciell genre 
hon gillar svarar Agneta att hon nog är en musikalisk allätare. 
Allt från gospel, jazz till psalmer känns fint att sjunga och hon 
uppskattar verkligen att sjunga i stämmor. Tyvärr är det brist på 
basar och tenorer för att det ska bli den där häftiga körklangen, 
menar Agneta och hon uppmanar alla sångintresserade män 
att genast anmäla sig!

Körat med Sanna Nielsen
Kyrkokören har under åren framfört många musikaler som 
”Se mannen” och Salvadoranska mässan och på senare år ”I 
Guds vind” som framfördes på Gångedagen 2013 eller sång-
erna till Frälsarkransmässan. En höjdpunkt som Agneta lyfter 
fram var årets Mandelakonsert i Emmaboda kyrka med över 
70 körsångare. En fantastisk upplevelse att få sjunga med hela 
kroppen de härliga sångerna från Sydafrika. Gräver hon lite 
djupare i minnesarkivet så hittar hon de tillfällen kören sjöng 
tillsammans med Cindy Peters och Sanna Nielsen. Musikaliska 
upplevelser som hon aldrig glömmer.

Hälsosamt att sjunga
Agneta har även uppskattat att få sjunga med de övriga kö-
rerna i pastoratet, som nu senast då man tillsammans sjöng 
den mässa som komponerats av musiker från Sverige och vårt 
vänstift i Costarica.

Det är hälsosamt att sjunga, anser Agneta. Det finns mängder 
av undersökningar som visar hur bra vi mår när vi sjunger. Så 
välkomna med, det finns plats för fler röster!

Ulla Sköldh Jonsson

Långasjö Kyrkokör på körresa till Värnamo

 
Britta Mård - Långasjö Kyrkokörs nuvarande ledare

Agneta Gunnarsson har varit i Kyrkokören ända sedan dess början



Träskoposten nr 2 2014 43

Sjungande 90-åring
Allan Hultén har alltid tyckt mycket om att sjunga och 
han berättar att hans flickor sjöng mycket och att hans 
barnbarn sjunger. Första gången jag sjöng i kyrkan var 
när jag gick i tredje klass i Allgunnås skola, berättar Al-
lan. Jag minns att vi fick åka bil med vår lärare Ossian 
Holmgren till kyrkan Första Advent. Det kändes stort.

Jag kom med i kören när den bildades av Gunnar Thelin och 
jag var nog med i drygt 30 år. Men jag har aldrig lärt mig noter. 
Jag sjöng tenor och jag lyssnade på de andra hur det skulle låta 
och det har gått bra. Allan är nog ganska tonsäker och har gott 
gehör, tänker jag.

Det var många körledare som avlöste varandra och alla hade sin 
stil, men jag har uppskattat variationen. Det var nog inte så lätt 
alla gånger att få oss att sjunga riktigt, jag minns en körledare 
som brast ut i gråt efter vår sång en gång. 

En episod som fastnat i minnet var körens och syföreningens 
gemensamma resa till Karlskrona när bussen man färdades i 
försökte köra över en gångbrygga som delvis raserades och 
bussen fastnade och fick lyftas bort med militärens lyftkran. 

Som tur var kom ingen till skada. Så det kan vara lite dramatiskt 
att vara med i kör, säger Allan skrattande.

Av allt Allan har sjungit finns två pärlor som han gärna återvän-
der till, det är två psalmer: nr 217 ”Gud för dig är allting klart” 
och adventspsalmen 109 ”Det susar genom livets strid”. Och 
än ljuder hans stämma högt och klart i de flesta gudstjänster 
i Långasjö kyrka, för Allan tycker fortfarande mycket om att 
sjunga.

Ulla Sköldh Jonsson

Ladda ner kyrkappar – Kyrkguide och 
Kyrkoåret

Med Svenska kyrkans mobilapp Kyrkguide kan du hitta till 
Svenska kyrkan med hjälp av mobil-telefonen. Du kan också 
se vad som händer i kyrkan och planera gudstjänster och an-
nat som du inte vill missa. Appen är gratis och finns för både 
iPhone och Android.

I appen hittar du församlingarnas kalendrar. Lägg in Långasjö 
församling som favorit så har du alltid koll på vad som händer!  
Du kan skapa en egen kalender med till exempel gudstjänster 
eller konserter du vill gå på och få en påminnelse så att du 
inte missar något. I appen hittar du till kyrkan när du t ex ska 
på bröllop eller dop. Sök via karta, län, kommun eller kyrkans 
namn.

Ladda ner appen antingen genom att söka på kyrkguide i App 
Store, gå till bit.ly/kyrkguide.

Forts nästa sida.

Långasjö Kyrka 225 år
1789 stod Långasjö kyrka så pass färdig att man kunde 
börja fira gudstjänst i den nya rymliga och vackra kyrkan 
som ersatte den gamla medeltida kyrkan. Det var efter 
flera år av hårt arbete och ännu fler år av drömmar och 
planering det stora projektet kunde förverkligas. 

Den lilla medeltida kyrkan hade under mer än ett århundrade 
varit alldeles för liten. Drängarna trängdes och bråkade uppe 
på den lilla läktaren och församlingen fick inte alltid plats.

1789 var ute i världen tiden för franska revolutionen och valet 
av Amerikas första president George Washington och här 
hemma i Sverige var det kung Gustaf  III som beslutade om 
en ny grundlag där adeln blev av med sina privilegier och där 
man avskaffade riksrådet. Sverige befann sig i krig med Ryss-
land och den 26 juli stod sjöslaget vid Öland, som den svenska 
flottan förlorade. Det är orostider både i Småland, Sverige och 
världen. Det är också missväxtår och fattigdomen ökar, likaså 
befolkningen. Många av fattighjonen vandrade från gård till 
gård för att få sitt uppehälle. 

Det såg länge mörkt ut för kyrkbygget i Långasjö, pengar 
saknades. Kyrkokassan hade lånat ut pengar så att människor i 
socknen kunde skaffa sig mat för att överleva. Men 1788 hade 
läget förbättrats och kyrkoherde Elias Aspelin får se sin dröm 
gå i uppfyllelse. I Långasjö beordrades bönderna att bidra 
med både stenar och stockar till kyrkbygget förutom dryga 
dagsverken. Ställde man inte upp utdömdes böter.

Utifrån den gamla kyrkans mur byggde man så den nya kyrkan 
efter ritningar som godkänts av Konglige Öfwer-intendentäm-
betet i Stockholm. Arbetet tog sin början i april 1789 och taket 

Allan Hultén i sin vackra blommande trädgård

restes fram på hösten. Så kunde man börja fira gudstjänst i sin 
nya ljusa och rymliga kyrka, även om inte allt var färdigt och att 
invigningen dröjde ända till 1794 då biskop Wallquist äntligen 
tog sig tid att komma till Långasjö.

Sedan dess har Långasjö kyrka tjänat sin socken och varit ett 
andligt hem och en mötesplats för alla. Idag är kyrkan nyre-
noverad (2009) och välkomnar till fest den 15 juni då en av 
församlingens tidigare herdar – Johan Thelin – återvänder och 
predikar och berättar.

Ulla Sköldh Jonsson
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Musik i sommarkvällen 
 

25 maj kl 16.00 
Musikgudstjänst 

Långasjö Kyrkokör fyller 40 år  
och sjunger sånger från sin rika repertoar 

Under ledning av Britta Mård 
 

2 juni kl 19.00 
Konsert med Södra Latins Kammarkör  

från Stockholm under ledning av dirigent Jan Risberg 
 

22 juni kl 18.00 
Friluftsgudstjänst vid sjön 

Donald Hummel sjunger i gudstjänsten 
 

6 juli kl 18.00 
Gudstjänst i sommartid 

Tanja Ojaniemi sjunger i gudstjänsten 
 

26 juli kl 18.00 
Musik i sommarkvällen 

Ensemble 2 framför Monica Zetterlund  
Tony Sjögren – gitarr & Karin Seiborg – sång 

 
9 augusti kl 18.00 

Musik i sommarkvällen 
Sång – Margareta Melz & Piano – Attila Gracza  

 
14 augusti kl 19.00 

Sjöcafé   
Sång o musik och allsång med Odd Hagel! 

 

 

 

 
 

Långasjö församlings Gångedag och 
Långasjö kyrkas 225-årsjubileum 

Söndagen den 15 juni  
 

Vi firar Festgudstjänst kl 10.00 
 

Kyrkokören sjunger och Gert Blom spelar trumpet.  
Predikan – kh Johan Thelin.  

kh Annette Geyer, Ulla Sköldh Jonsson, Britta Mård 
Kaffeservering i Sockenstugan 

Kh Johan Thelin är Gångedagens predikant och festtalare. 
”Långasjö kyrka 1789 – 2014” 

Varmt välkomna! 
 

Sommarens Friluftsgudstjänster i Långasjö 

 
29 maj kl 08.00 

Gökottegudstjänst på Klasatorpet 
Ulla Sköldh Jonsson och Britta Mård 

 
22 juni kl 18.00 

Friluftsgudstjänst vid Långasjön 
med bl a Donald Hummel och Annette Geyer 

 
20 juli kl 18.00 

Friluftsgudstjänst vid Långasjön 
med Ulla Sköldh Jonsson och Britta Mård 

 
3 augusti kl 11.00 

Gemensam Sommargudstjänst på Klasatorpet 
Lina Petré och Linnea Petersson – sång 

 
Tag gärna med filt och kaffekorg 

 

Ladda ner kyrkappar – forts
Kyrkoåret är en app som hjälper dig att hålla reda på Svenska 
kyrkans sön- och helgdagar. Kyrkoåret öppnas alltid på den 
helgdag som är aktuell just nu. Kyrkoårsappen visar också 
information om tema, dagens böner, aktuella bibeltexter, 
liturgisk färg och hur man kan smycka kyrkan med ljus och 
blommor. För varje helgdag finns också en psalmvers. Med 
Kyrkoåret behöver du inte längre slå upp söndagens texter 
och böner längst bak i psalmboken. Nu har du allt bara ett 
eller ett par klick bort! Ladda ner appen genom att söka på 
kyrkoåret i App Store.



Träskoposten nr 2 2014 45

LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under sommaren 2014 

 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön/mässa + frukost i Sockenstugan 
Varannan torsdag (ojämna veckor) 14.30 Andakt på Allégården 
 
18.5 5:e Söndagen i Påsktiden 11.00 Gudstjänst – musikalen ”Ogräs i rabatten” 
    Pastoratets barnkörer o barngrupper,  
   H Stark, W Wallin. Tag med fikakorg! 
25.5 Bönsöndagen 16.00 Musikgudstjänst Kyrkokörens 40-årsjubileum 
    Flöjt – Sivert Petersson U Sköldh Jonsson B Mård 
29.5 Kristi Himmelsfärds dag 08.00 Gökotta på Klasatorpet. U Sköldh Jonsson 
01.6 Söndagen före Pingst 10.00 Högmässa  A Geyer 
02.6  19.00 Konsert med Södra Latins Kammarkör 
08.6 Pingstdagen 18.00 Mässa i sommartid  U Sköldh Jonsson 
13.6  10.00 Skolavslutning för Långasjö skola 
15.6 Heliga Trefaldighets dag 10.00  Festgudstjänst – Kyrkans 225-årsjubileum  
 Gångedag  Kyrkokören, Gert Blom – trumpet,    
   kh Johan Thelin, kh Annette Geyer, U Sköldh 

Jonsson. Kyrkkaffe i Sockenstugan  
21.6 Midsommardagen 11.00 Gudstjänst ”Skapelsen” i Vissefjärda kyrka 
   B Brunzell 
22.6 Johannes Döparens dag 18.00 Friluftsgudstjänst vid sjön Sång – Donald  
   Hummel.  A Geyer. Medtag kaffekorg! 
29.6 2:a Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa   B Brunzell 
06.7 3:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst i sommartid  Sång – Tanja Ojanemi 
   A Geyer 
13.7 4:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa B Brunzell 
20.7 Apostladagen 18.00 Friluftsgudstjänst vid sjön U Sköldh Jonsson 
26.7  18.00 Musik i sommarkvällen Ensemble 2 framför  
   Monica Zetterlunds sånger.  
27.7 6:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa   U Sköldh Jonsson 
03.8 Kristi förklarings dag 11.00 Gemensam Sommargudstjänst på Klasatorpet  
   Lina Petré och Linnéa Petersson – sång 
   Medtag kaffekorg! 
09.8  18.00 Musik i sommarkvällen   Sång & piano – 
    Attila Gracza och Margareta Melz 
10.8 8:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Gudstjänst i sommartid S Hjalmarsson  
14.8  19.00  Sjöcafé  Sång o musik med Odd Hagel 
17.8 9:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  S Hjalmarsson 
23.8  11.00 o 16.00 Konfirmation i Algutsboda kyrka 
24.8 10:e Sönd. e Trefaldighet 11.00 Högmässa med konfirmanderna   
   Violin – Thea Fritsche. U Sköldh Jonsson  
31.8 11:e Sönd. e Trefaldighet 18.00 Mässa i sommartid  S Hjalmarsson 
7.9 12:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Gudstjänst  B Brunzell  
     

För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Kyrkobladet eller pastoratets hemsida  
www.svenskakyrkan.se/emmaboda        Reservation för ändringar!  
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Ur Pressmeddelade från 
Sparbanken Eken:

Rejäl resultatförbättring
– och många nya kunder!
Under 2013 fyllde Sparbanken Eken 
fem år. Det blev ett jubileumsår med 
mersmak. Rörelseresultatet slutade på 
48,9 miljoner kronor, vilket nästan är en 
fördubbling mot föregående år. 

2,5 miljoner kronor föreslås nu gå direkt 
tillbaka till bygden, i form av aktieutdel-
ning till de sex lokala stiftelser som äger 
banken. 

Fler kunder, ökad rådgivning, lägre kost-
nader och lägre kreditförluster har lagt 
grunden till den positiva utvecklingen:

• Bankens kostnader minskade med 3 
miljoner kronor trots en ökning med 
närmare 700 nya kunder. 

• Kreditförlusterna minskade, från 40 till 
drygt 17 miljoner kronor.

• Provisionsnettot ökade med drygt 4 
miljoner kronor.

• Sparbanken Eken fick också ökad ut-
delning på sitt aktieinnehav i Swedbank.

Alla kontoren går bra
Sparbanken Eken visar att det går att 
driva lönsam bankverksamhet även ut-
anför städerna: 

– Ja, samtliga sex kontor visar vinst och 
bra utveckling. Inlåningen ökade med 
227 miljoner kronor och utlåningen 
ökade med 198 miljoner kronor. 

Kontanthantering gav nya kunder
Under fjolåret blossade det upp en 
infekterad debatt i Sverige när flera ban-
ker och bankkontor slutade att hantera 
kontanter. Sparbanken Eken fortsätter 
att erbjuda sina kunder att sätta in och 
ta ut pengar över disk.

– Kontanthantering är förenat med en 
hel del kostnader. Vi arbetar därför med 
att minska flödet av kontanter. Men vi 
resonerar också som så att detta är en 
viktig del i bankens service. Det är vik-
tigare för Sparbanken  

Vinst tillbaka till bygden
När det går bra för Sparbanken Eken 
går det bra för bygden. Banken ägs av 
sex sparbanksstiftelser – en på varje ort 

där banken har kontor. För 2013 föreslog 
styrelsen att stiftelserna ska få 2,5 miljo-
ner kronor i aktieutdelning. Det innebär 
att drygt 14 miljoner kronor delats ut 
till stiftelserna under Sparbanken Ekens 
fem första år. 

Stiftelsernas uppgift är att bidra till en 
positiv utveckling för bygden. En hel del 
pengar har satsats i form av bidrag till 
utbyggnad av fibernät. Stiftelserna har 
också skänkt hjärtstartare och engagerat 
sig i kultur- och idrottsföreningar, med 
mera. Till detta kommer bankens rena 
sponsring, som uppgår till drygt 1 miljon 
kronor på årsbasis. 

– Det goda resultatet från 2013 gör att 
Sparbanken Eken nu står ännu starkare. 
Vi klarar, med god marginal, även den 
skärpning av kraven på kapitaltäckning, 
som aviserats från myndigheterna. Där-
med kan vi fortsätta vara den ekonomis-
ka motor vi vill vara i vår bygd, summerar 
Leif  Fransson.

För ytterligare information: 

Kontakta Leif  Fransson, vd Sparbanken 
Eken, tel 070-253 18 54

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

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

Tillsammans med Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse 
har vi sedan 2009 stöttat vår hembygd med över 1 000 000 kr.
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Camilla Wilde Björling, 
Färjestaden.

Grattis! säger vi till Camilla och som 
pris får hon 1 års prenumeration på 
Träskoposten. 

Redaktionen

FEST PÅ GÅNG... 

Hyllningssånger och tal skriver jag, 

så har Du någon/något Du vill fira, 

hör av Dig till mig på:

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
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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 17 augusti 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 2-14
Namn och adress:


