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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 
Klappbryggan vid 
Långasjön omkr 1912
Se not i spalt 3

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

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

Träskoposten ©               
Nr 3 Hösten 2014

Ägare
Långasjö Sockenråd

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

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
Anna Karlsson           070-9326515 
Ingrid Öhrnberg   0471-487 22

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 6 november
Utgivning  21 november

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

Läs Träskoposten på       
internet!

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

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

Tema i nästa 
nummer

Skytteparken

Välkommen med 
bidrag!

TACK!

Stort tack för den penninggåva som 
vi har fått från Bernt Damne.

Redaktionen

Samling på klappbryggan
Personerna på omslagsbilden är från vä: 

Fredrik Medin, Anna Lilja, Gertrud 
Lilja, Gunnar Nilsson, Berta Lilja, Ellen 
Medin, okänd, H Wennsten och Hjalmar 
Lilja.
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Press-release Träskoposten

”Geijer Skogs sockengåva till 
makarna Elofssons minne”

Familjen Geijer äger skogsfastigheter i Emmaboda och 
Torsås kommuner, bland annat fastigheten Plaggebo 1:8 
i Långasjö. Plaggebo 1:8 ägdes tidigare av Axel  Elofsson, 
som testamenterade fastigheten till Geijers år 1995. Det 
var Axels vilja att huset skulle vara bebott och att skogen 
skulle skötas väl.

Under 2013 såldes bostadshuset på Plaggebofastigheten och 
styrelsen i Geijer Skog beslöt då att försäljningsnettot skulle 
komma Långasjö Socken tillgodo. Vi i styrelsen tror att detta 
är i  makarna Elofssons anda.

Regelverket kring  ”Geijer Skogs sockengåva till makarna 
Elofssons minne” är enligt nedanstående:
1. Mottagare av sockengåvan skall i huvudsak vara föreningar 
eller motsvarade med ideell verksamhet i Långasjö. Även en-
skilda individer kan erhålla sockengåva. 

2. Styrelsen i Geijer Skog AB föreslår och beslutar 1-5 motta-
gare per år samt belopp per mottagare.

3. Mottagarna tillkännages i år på Jakt- & skördemarknaden 
den 11 oktober.

4. Sockengåvan är 60.000 kr per år att fördelas på en eller flera 
mottagare.

5. Sockengåvan betalas ut till och med år 2023.

Fakta familjen Elofsson
Oskar Elofsson, farbror till Axel, bodde på och brukade gården 
fram till 1947 då han gick bort. Oskar hade inga barn utan 
brorsönerna Torsten och Axel ärvde den. Torsten och hans 
hustru Britta hade inga barn och efter Torstens död köpte Axel 
resterande del av fastigheten av Britta.

Axel och hans hustru Gudrun var bosatta i Kristianstad. Axel 
och Gudrun var också barnlösa.

Under alla år såldes gårdens skogsprodukter till Geijers sågverk.

Fakta styrelsen Geijer Skog
Styrelsen består av följande medlemmar:

Leif  Andersson, Torsås

Ingemar Elisson, Långasjö

Bengt Eriksson, Långasjö

Carl Geijer, Åre

Peter Geijer, Ronneby
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Långasjö PRO
informerar
Maj
Långasjö PRO-förenings möte och Vårfest
Kerstin rapporterade från Samorganisationens öppna möte 
med politikerutfrågning. Ulla rapporterade från distriktets 
årsmöte. Vi bestämde mötesdagar för hösten och diskuterade 
program. Vissefjärda PRO-förening inbjuds till augustimötet 
den 12/8. Efter  förhandlingarna njöt vi av smörgåstårta, dryck 
och kaffe.Milred Persson underhöll oss med musik och sång. 
Ett mycket uppskattat program.

Augusti
Till Långasjö PRO-förenings augustimöte hade Vissefjärdas 
PRO-medlemmar inbjudets och många kom. Ordföranden  
presenterade höstens program som enligt uppdrag Kerstin, 
Ulla och Olle ordnat. Rapporterades från ABF:s informations-
möte i Lindås. Efter kaffet underhöll Alex och Nanna oss med 
sång och musik. En så uppskattad underhållning att det blev 
stående ovationer. Kerstin Svensson framförde gästerna från 
Vissefjärdas tack.

Höstens möten
September
Tisdagen den 16:e kl. 14.00 på Café Stallet.(Vandrarhemmet ) 
Torgny underhåller med fåglar och dragspel.

Oktober
Tisdagen den 21:e kl 14.00 i Sockenstugan. Film: ”Jubel i Bus-
ken” med Sten-Åke Cederhök och Sonya Hedenbratt.

November
Tisdagen den 18:e kl 14.00 i Sockenstugan. Björn Petterson 
underhåller.

Vid alla möten finns aktuell information, fika och lotteri.

Olle Henriksson

Höstkalendern
September 
6-7/9 kl 13-18 Vernissage på Galleri Garvaregården

6/9 kl 15.00  A-lagsmatch på Långasjö IP

7/9 kl 18-19.00 Luftgevärsskyttet börjar på Allégården

12-14/9 kl 13-18 Utställning på Galleri Garvaregården

13/9 kl 09.00 Datorkurs för seniorer

14/9   Val och höstinsamling Röda Korset

15/9 kl 18.00 Gympa med Korpen börjar

16/9 kl 14.00 Långasjö PRO på Café Stallet

20/9 kl 09.00 Datorkurs för seniorer

24/9 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

28/9 kl 10.00 Gemenskapsdag i Långasjö kyrka

 

Oktober 
2/10 kl 18.30 Temakväll på Café Stallet

5/10 kl 15.00 A-lagsmatch på Långasjö IP

7/10   Äpplen till Skördefesten

8-12/10   Läsfestival i Emmabodabygden

9/10 kl 18.30 Temakväll på Café Stallet

11/10 kl 11-15 Jakt- och Skördefest

12/10 kl 13.00 Höststädning på Bygdegården

14/10 kl 18.00 Galakväll i Bygdegården

16/10 kl 18.30 Temakväll på Café Stallet

22/10 kl 19.00 Bilrebus med start Bygdegården

21/10 kl 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan

23/10 kl 18.30 Temakväll på Café Stallet

29/10 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

30/10 kl 14.00 Höstlovsbio i Bygdegården

 

November 
6/11 kl 18.30 Temakväll på Café Stallet

6/11   Manusstopp

12/11 kl 17.00 EBP-sällskapet i Bergstrandsalen

13/11 kl 18.30 Temakväll på Café Stallet

18/11 kl 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan

20/11 kl 18.30 Temakväll på Café Stallet

26/11 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

27/11 kl 18.30 Temakväll på Café Stallet

 

December 
4/12 kl 18.30 Temakväll på Café Stallet

7/12   ”The Cadillac Band” i Bygdegården

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 44.

Hallå där !
Du glömde visst något när du roade dig med att köra 
sönder Klasatorpets parkering för besökande.

Varje gång vi har fått den iordningställd har du kommit 
tillbaka och kört sönder igen.

Vi ber dig därför vara juste och ställa tillrätta efter dig eller 
allra helst att du hittar en bättre plats att köra på.

Hälsningar från oss alla som arbetar ideellt på Klasatorpet.

Klasatorpskommittén
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Utställning på 
Galleri Garvaregården
Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet  inviterade - och 
24 konstnärer deltar. De kommer från Malmö, Spjuta-
reryd, Tolg, Emmaboda, Vissefjärda. Torsås,  Nybro, 
Karlskrona, Kalmar och Öland.

Som avslutning på årets sommarsäsong öppnar galleriet sin 
dörr för en mycket speciell utställning som man gärna får 
vara nyfiken på, 24 konstnärer har jobbat under sommaren 
med temat: 

”Kvinnans årstider – ett annat perspektiv”
De har tagit Elisabeth 
Bergstrand-Poulsens go-
beläng som utgångspunkt 
och skapat sitt eget verk 
som en parafras över det 
kända motivet.

Man kan vara spänd på vad 
konstnärerna bjuder på, 
vad de har sett i den gamla 
bilden och vart inspiratio-
nen har fört dem. 

Här visar vi bara en titt genom nyckelhålet, små detaljer som 
lovar intressanta upplevelser med tavlor, skulpturer, objekt, 
textil och glas. Man kan förvänta sig ett annorlunda sätt att se 
på ”Kvinnans årstider”, minnet av ”inre årstider”, om livsvillkor 
för kvinnor idag och vi ställs inför de frågor som konstnärerna 
konfronterar oss med.

Vart går resan? Framåt eller runt, runt eller hem?      

Under öppningsdagen kan man se en film som visar alla de 
deltagande konstnärerna i samtal om projektet. Ytterligare en 
spännande gäst deltar den 6 september: 

- kl 15.00 håller Ragnhild 
Greek ett anförande om 
”kvinnor och kultur”, hon 
är pensionerad gymnasie- 
och högskolelärare och har 
varit styrelseledamot i UN 
”Women och Operation 
1325” om makt för kvinnor 
i fredsförhandlingar och 
kommer dessutom från en 
konstnärlig familj.

Projektet ”Kvinnans årsti-
der – ett annat perspektiv” 
kopplar ihop konstaktörer 
från Kalmar och Krono-
berg Län. Katalogen kom-
mer att kunna läsas som ett 
kreativt inlägg i samhällsde-
batten 2014. 

Vernissage lörd 6 sept       
kl 13 -18.00
Utställningen är öppen 6 och 7, 12 – 14 september 2014,         
kl 13 -18.00.

Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapets styrelse tackar Britta 
och Jan-Erik Fransson för samarbetet och önskar alla en spän-
nande konstupplevelse!

Melsene Laux

Nationaldagen 2014 
– en stor familjefest
Traktortaxi, korvgrillning och femkamp för stora och 
små var några av inslagen när vi firade Nationaldagen i 
år. Solen strålade från klarblå himmel och området kring 
Långasjön fylldes av människor i alla åldrar. 

Bygdens föreningar arrangerade femkamp och andra aktivite-
ter. På olika platser i byn var det öppet för allmänheten, som 
Café Stallet, Galleri Garvaregården, Musikfabriken, Växthuset 
och Ridhuset. 

Vissefjärda folkdanslag inledde firandet vid sjön och dagen 
avslutades traditionsenligt med en konsert med Lindås Musik-
kår. Bygdens dotter, barn- och äldreminister Maria Larsson, 
höll högtidstalet. 

Med Kristina från Duvemåla som exempel talade hon om hur 
värdefullt det är att ha en plats där man kan känna sig hemma 
och leva i trygghet. 

Sölve Hjalmarsson

Maria Larsson höll högtidstalet

Ur Rosemarie Holströms verk.

Detalj ur Pamelas verk.

Ur Bo Bergstrands tavla.
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Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

Gympa med Korpen
Lättgympa för damer

Start 15/9 kl. 18.00

Långasjö gymnastiksal
Ledare: Margareta Hermansson

Tre mil i universum
- för Världens Barn!

Galakväll i Långasjö Bygdegård
tisdagen den 14/10 kl 18.00

Kulturskolans elever 
Långasjö åk 4

Dansare
Torgny Berntsson

Odd & Diana
Lindås Musikkår m fl

Servering
Inträde (oavkortat till Världens Barn)

Minst 50:-/person, minst 100:-/familj

Långasjö socken får en 
ny hemsida
Under hösten kommer en ny hemsida, 
www.langasjo.se, att lanseras för Långasjö socken. 

Den kommer att sammanföra Hembygdsföreningen, 
Naturvårdsföreningen, Sockenrådet och Träskoposten till 
en och samma hemsida. Övriga föreningar kommer att få 
möjlighet att ansluta sig efterhand.

Jan-Erik Fransson
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Hus och lägenheter i Långasjö
Lägenheter
Emmaboda Bostads AB
0471-249830
Geijervägen 8B
1 rum o kök, 53 kvm, 3247:-/mån
Ledig from 2014-10-01
Kyrkvägen 36
2 rum och kök, 69 kvm, 4186:-/mån

Hus och gårdar
Egnahemsmäklaren
Lars Hjelmberg
0708-591530
Brännamåla 101
Gård/Friliggande villa
4 rum och kök, 113 kvm
630 000:-

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/ Vinterb fritidshus
3 rum och kök, 95 kvm
520 000:-

Fastighetsbyrån
Emil Borgemo
0481-499 902
Stomvägen 8
Friliggande villa
6 rum och kök, 155 kvm
450 000:-

Datorkurs för seniorer
Vi i mobilsamåkningsgruppen erbjuder datorkurs för seniorer.
Där kommer vi i första hand att visa hur mobilsamåkningen fungerar, men även 
annan datoranvändning för de som inte är så vana att hantera datorer.

Kursen kommer att genomföras i Idavall Datas lokaler på N Lindåsgatan 15 i 
Lindås och den är på ca 3-4 timmar. Du kan välja på lörd 13/9 eller 20/9 kl. 9.00.

Datorer finns i lokalen, men du kan naturligtvis ta med egen bärbar om du vill. Om 
du har särskilda önskemål om vad vi ska ta upp, kan du gärna meddela det i förväg.

Kursen är gratis, men du måste anmäla dig, så vi vet att vi får plats i lokalen.

Anmälan kan göras till Torbjörn på ts.plaggebo@gmail.com eller 0705-730 334 
eller till Sölve Hjalmarsson 0708-47 27 68.

Väl mött
Torbjörn Svensson

Ponnylotteriet
Klasatorpet

Årets vinnare av shetlandsponnyn 
Ante är Bertil Ringdahl, Svärdsjö på 
lott nr 22.

Röda Korsets höstinsamling
På valdagen den 14/9 står vi utanför vallokalen med våra 
bössor för insamling till Världens barn.

Styrelsen Långasjö Rödakorskrets
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Emmaboda kommun                
informerar

Digitala kartor från kommunens webb
I den digitala kartan kan du själv söka efter fastigheter, fastig-
hetsadresser och fastighetsbeteckningar. Du kan också skriva 
in egen text och rita in ytor samt skriva ut kartan. Det inne-
bär t .ex. att du själv kan göra och skriva ut situationsplaner 
som behövs i byggärenden. Den digitala kartan når du fliken                  
www.emmaboda.se ”Om kommunen”.

Har du lediga lokaler eller mark?
Vi har under året haft ovanligt många förfrågningar på lediga 
lokaler och vi har flera företag som visat intresse att etablera 
sig i vår kommun. Har du lediga affärs-, lager- eller och indu-
strilokaler? Lägg in dem med bild i vårt mark- och lokalregister 
Vakant så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt med potentiella 
hyresgäster. 

Registrera dig som fastighetsaktör: www.vakant.nu/admin/
login.aspx. Söker du ny lokal eller industrimark? 

Sök i registret www.vakant.nu/emmaboda.

Kulturstipendium
Emmaboda kommun delar årligen ut kulturstipendium som 
arbetsstipendium eller hedersomnämnande. Arbetsstipendium 
kan utdelas

• som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för 
kommunens kulturliv

• som stöd till utbildning och forskning

Hedersomnämnande utdelas som uppskattning av värdefulla 
insatser som har eller haft betydelse för kommunens kulturliv.

Ansökan om, eller förslag till stipendiat, liksom förslag till 
hedersomnämnande ska vara Bildningsnämnden, Box 100, 361 
22 Emmaboda, tillhanda senast den 20 oktober.

Förfrågningar kan göras på telefon 0471-24 92 23.

Läsfestival
i Emmabodabygden 8 -12 oktober.

Se www.emmaboda.se/kultur

Val till riksdag, kommun och landsting, 
RKL, 14 september 2014
Det närmar sig valet till riksdag, kommun och landsting. Sön-
dagen den 14 september är själva valdagen men redan den 
27 augusti går det att förtidsrösta i Emmaboda kommunhus, 
Järnvägsgatan 28. Glöm inte att ta med dig ditt röstkort. 

Öppettider finns presenterade på kommunens egen webbplats 
www.emmaboda.se.

På valdagen den 14 september öppnar som vanligt Valnämnden 
upp dörrarna till vallokalen i Långasjö gymnastiksal på skolan. 
Lokalen är öppen kl. 08:00-20:00.

Du ska ha med dig röstkoret om du ska förtidsrösta men vi 
rekommenderar dig att ta med det även om du väljer att rösta 
i vallokalen. Du som röstar ska kunna identifiera dig med 
godkänd ID handling som körkort, pass etc., genom någon 
annan som känner dig och i sin tur kan identifiera sig eller om 
du är känd hos någon av röstmottagarna.

Har du frågor kring valet är du välkomna att ringa till vårt 
valkansli via kommunens växel 0471 24 90 00.

Inger Rossbol, Ordf. Valnämnden

Tommy Persson, Kommunsekreterare

Weronica Stålered
www.emmaboda.se

Vid en samlad bedömning och med beaktande av de priorite-
ringar som här måste ske finner Boverket att ert projekt inte 
kan bli föremål för stöd.”

Svaret var väl ingen överraskning. Men vi gjorde ett försök.

Nu ger vi inte upp. Önskemålet om en mötesplats med café 
eller restaurang kvarstår. Gruppen som arbetat med frågan 
kommer att gå vidare. Om en väg stängs får man pröva en 
annan. Det finns flera tänkbara alternativ. 

Sölve Hjalmarsson

Inga pengar från Boverket
4,5 miljoner kronor bad vi om. Det var djärvt. Pengarna 
skulle vara till vår projekterade Mötesplats vid Långasjön. 
Ansökan skickade vi till Boverket i december. Kommun-
styrelsen i Emmaboda beslöt att bidra med 2,7 miljoner 
– om Boverket ställde upp. 

I slutet på maj kom beskedet från Boverket:

”För budgetåret 2014 finns ett tillgängligt anslag på 23,7 miljo-
ner kronor för investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. 
Medlen ska i år fördelas mellan 80 av totalt 232 sökande som 
tillsamman ansökt om c:a 97 miljoner kronor.
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Hemstannarna 
– Mundekullas svar på Karl-Oskar och 
Kristina

Vi bor i ”utvandrarbygd”, javisst! Men alla har inte ut-
vandrat, än lever våra bygder. Peter och Anne Elmberg 
har skapat en folkmusikal som tar upp ämnet: bryta upp 
eller stanna kvar. Musikalens huvudpersoner, Karl Elof  
och Maria, har ingen lätt tillvaro. Svält, blötår, torrår, död 
och sorg drabbar dem. Maria framstår som den starkaste 
av dem, fast besluten att stanna kvar i hembyn. Karl Elof  
är vankelmodig. Till slut ger han sig iväg mot Karlshamn, 
men ångrar sig i sista minuten och skyndar hem igen. 
Kärleken till Maria drar honom tillbaka.
  

På ett folkligt och enkelt sätt gestaltas de olika personerna och 
deras kamp för tillvaron. Rollerna gestaltas väl av skådespe-
larna, som dessutom är goda sångare. Texterna når fram och 
berör. Musiken har bredd och omfattar allt från folkmusikton 
till hårdrock.

Åren 1850 - 1930 var den stora utvandringens tid i vårt land. 
Det var en svår tid. Nöden stod för dörren. Några måste 
”lämna båten” och ganska många gjorde det, bara från Lång-
asjö c:a 1400 personer. Men de flesta stannade kvar, de blev 
”hemstannare”. Peter och Anne vill lyfta fram dem och belysa 
deras situation. Musikalpubliken ömmar med all rätt för hem-
stannarna. De framstår som de verkliga hjältarna under denna 
period av vårt lands historia. 

Men för en rättvis helhet, måste man också hylla dem som läm-
nade landet. Det var de som beredde plats för hemstannarna 

och deras utkomst. Dessutom återvände flera med kapital till 
socknen. Detta framhålls också i slutscenen.

Ett budskap som går in är emellertid: ”Gräv där du står, gå 
där du går, var som du är, lev som du lär.” Det känns som en 
aktuell uppmaning till oss, som ibland tror att gräset är grönare 
på andra sidan.

I rollerna: Karl Elof/Peter Elmberg, Maria/Elin Tellus 
Berggren, Hanna/Alva Skarp, Magnus/Donald Hummel, 
Ingemund/Ola Johansson, Berätterska/Eva Cederblad.

Annika Hjalmarsson

Trubadurparet Amanda Carlsson och Christoffer Gustafsson 
bjöd på skön musik med gitarr, munspel och sång. 

Publiken fick också en del information om frågor som var 
aktuella för bygden. Framåt kvällen bjöd man upp till dans. 

Sölve Hjalmarsson

Karl Elof  tar avsked av familjen.                   Foto: Sölve Hjalmarsson

Välbesökt augustifest
Det blev fullsatt i Bygdegården när Sockenrådet inbjöd 
till augustifest. Alla generationer var representerade och 
tycktes trivas bra tillsammans. 

Chokladhjul och bollkastning var till för dem som ville pröva 
lyckan eller skickligheten.  De yngsta fick napp varje gång i 
fiskdammen.  Hotell Amigo skötte serveringen. 

Johanna Arvidsson Sjögren skötte chokladhjulet.                                                    

Berit Elofsson lyckades bra i bollkastningen.                                                       
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Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se

Sibbahultsmåla

Richard Kautto

Jag specialtillverkar Inredningar Möbler 
Kök Dörrar mm 

Är ert hus inte byggt enligt dagens 
standardstorlekar inga problem!

Allt efter era önskemål och med hög kvalité

Hej!

Besökte Långasjö i juli och blev imponerad av att denna 
lilla by hade bank, skola, affär, vandrarhem och ett bra 
fotbollslag.

Med vänlig hälsning
Karl Erik Bengtsson

Påarp

Stort tack till Åsa!
Efter sin föräldrarledighet flyttar nu Åsa Karlsson 
tillbaka till Stockholm med sin tvillingar. 

Åsa har varit med i redaktionen 
sedan hösten 2013. 
Hon har bidragit med flera, 
mycket fina artiklar i de sensate 
4 numren.

Redaktionen 

 
Åsa Karlsson avtackas av Jan-Erik Fransson med en blomma.

Lindås/Långasjö 
fotboll
Vår säsong började i januari med två 
inomhusturneringar, Swedbank Cup i 
Emmaboda och Nybro Open. 

I Swedbank Cup gick vi obesegrade genom hela turneringen 
och vi finalslog Madesjö IF med hela 5-0.  Även i Nybro Open 
lyckades vi ta oss till finalen men fick tyvärr se oss besegrade 
mot Ängö BK.  I mitten på januari drog vi igång försäsong-
sträningen och har varit i snitt 20 man på träningarna sen dess 
vilket är mycket bra.

Samarbetet mellan föreningarna Lindås BK och Långasjö 
GoIF fungerar utmärkt och vi har många involverade i och 
runt lagen vilket verkligen behövs.

Serien är i full gång och i skrivande stund har vi nio raka seg-
rar och vi toppar tabellen i Division 4 sydöstra. Glädjande är 
också att Utvecklingslaget toppar sin serietabell med tio segrar 
av tio möjliga. 

Vi hoppas att publiken kommer och hejar fram oss under de 
resterande matcherna som återstår av seriespelet.

Robert Elmgren
Tränare Lindås/Långasjö

Följande matcher spelas i höst. Kom gärna och titta!
Lör  6/9 L/L A - Gullabo/Gullaboås IF A 15.00 Långasjö IP
Lör 20/9 L/L A - Tvärskogs IF A      15.00 Lindåsvallen
Sön 5/10 L/L A - SSG IF A       15.00 Långasjö IP

Trogna supporters såg Lindås/Långasjö möta Möre BK på Långasjö IP
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Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

����������
�����������������

Enkelt
och

bekvämt!

Höstens aktiviteter på 
Café Stallet
Nu är sommaren över och vi bjuder in till temakvällar/
berättarkvällar och ändrar öppettiderna för vårt café på 
vandrarhemmet.

Säsongen har varit lite si och så, inte någon jättesuccé precis, 
men ganska många danskar, en del tyskar har besökt caféet 
och en mindre skara långasjöbor. Hoppas på att få se fler av 
er framöver. 

Flest gäster har det kommit på lördagarna och på fredagskvällar 
då vi haft lángos-kvällar. Det har varit uppskattat, så vi tänker 
fortsätta med det under hösten. Vi tänker även bjuda in till 
temakvällar/berättarkvällar från oktober.

Nya öppettider
Fredagar: 15.00-20.00, vi kommer att erbjuda kakor och bak-
verk, pannkakor, smörgåsar och även lángos (serveras från kl 
17.00). Kan även bli musikunderhållning vissa fredagar.

Söndagar: 14.00-18.00, kakor och bakverk, pannkakor och 
smörgåsar m.m.

Vi har alltid ekologiskt kaffe, te och olika kalla drycker sam 

glass.

Temakvällar på Café Stallet
Höstens program
Tid: torsdagar från 18.30 till senast 21.00.

Fritt inträde, fika finns att köpa. 

2/10 Vi pratar örter, läkeväxter och kryddväxter, Annika Hjal-
marsson visar bilder och berättar om Klasatorpets örtagård. 
Bildvisning.

9/10 Stickcafé/handarbetskväll, ta med ditt lilla projekt så 
handarbetar vi tillsammans. Vi visar och lär av varandra. 

16/10 Långasjö förr, vilka byggnader fanns i samhället, vad 
användes de till? ”Byvandring” på plats och bildvisning. Ruth 
Elofsson, Stig Hermansson.

23/10 Fågelkväll, vi bjuder in fågelskådare Torgny Berntsson 
för att prata fåglar.

6/11 Berättarkväll, kom och berätta och lyssna på historier, 
sanna eller påhittade, legend eller saga, roliga historier, minnen 
från förr, allt är välkommet.

13/11 Ulvamon, berättelser och bildvisning från skogen i 
Ulvamon, Annika Hjalmarsson.

20/11 Gertrud Lilja-kväll, Stig Hermansson berättar om hennes 
liv och författarskap.

27/11 Stickcafé/handarbetskväll

4/12 Kvinnans Årstider av Elisabeth Bergstrand-Poulsen, 
samtal kring gobelängen och visning av moderna tolkningar, 
Melsene Laux

Ev. ändringar av programmet kan förekomma.

Café-lokalen går även att boka för fest, möten, kurser o dyl. 
Lokalhyra: 500 kr. Köper ni fika eller mat av oss tar vi ingen 
kostnad för lokalhyra. 

För frågor och bokningar ring: 0471-50310.

Vi hälsar alla välkomna till dessa kvällar, gammal som ung!

Eva Garami

Musikkväll med Odd och Diana, i Café Stallet
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    Detta händer i Långasjö 
    Bygdegård hösten 2014

12 oktober: kl. 13.00 Höststädning
Vi hjälps åt att röja gräs, räfsa mm, samt städa i köksskåp och  källare. Det finns ett jobb 
för alla! Ju fler händer, desto fortare går det! Korv och kaffe serveras under eftermid-
dagen.

 

22 oktober: kl. 19.00 Bilrebus
Ta med några vänner i bilen och testa om ni 
klarar rebusarna! 

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

Korv och kaffe när ni kommer tillbaka.

30 oktober: kl. 14.00 Höstlovsbio 
Som vanligt bjuder vi och Sparbanken Eken, små och stora på bio. Vilken film det blir är inte bestämt. Håll utkik i affären 
och på vår hemsida www.bygdegaden.langasjo.eu. Skol- och förskolebarnen får en egen inbjudan. Popcorn, godis, dricka 
och kaffe säljes.

Den 7 december upprepar vi succén från förra året:
Stor Rock’n Roll Show med ”The Cadillac Band” som spelar härlig 50- och 60-talsrock med bl.a. Little Gerhard, Claes-Göran 
Hederström, Janne ”Lucas” Persson och Gert Lengstrand  Bygdegårdsföreningen säljer något att äta och dricka i pausen. 

Boka biljett redan nu, ring 070-285 93 00, Berit
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Sköna sommarkvällar vid 
sjön
Åtta sommarkvällar har Sockenrådet inbjudit till Musik-
kafé vid Långasjön 2014. Varmt, soligt och välbesökt har 
det varit. En enda kväll ösregnade det. Då fick vi ta vår 
tillflykt till Allégården med Sjöakvartetten. 

Det hör nästan till traditionen att Torgny och Kaj ska inleda 
säsongen. Som vanligt bjöd de på mycket uppskattad sång och 
musik. Och Torgny berättade om fågellivet vid Långasjön. 

Spelmanskvällen var spännande. Ingen visste i förväg vad 
som skulle spelas. Men det blev en lyckad kväll med mycket 
inspiration och improvisation. 

SPF-kören med Alex och Nanna samlade en stor publik till ett 
mycket uppskattat program.

Den vandrande kören från Mundekulla fick nästan hela publi-
ken att dansa till Härlig är jorden medan solen gick ned i väster.

Sagor, sång och glass lockade barnen till en egen kväll vid sjön. 
Barn i olika åldrar och med olika språk sjöng och dansade under 
Malin Gunnarssons ledning. Och medan den äldre publiken 
fikade samlade hon barnen till sagostund. 

Med Ulla och Britta sjöng vi allsång. Som gästartister medver-
kade Odd och Diana med egna och andras sånger.

Säsongen avslutades med Mixed Voices, en blandad kör från 
bygden, som framförde klassiska svenska körsånger i Socken-
stugans Bergstrandsal.

Ethel Svensson har ordnat servering varje kväll.

Sölve Hjalmarsson

Värdefulla kulturmiljöer i 
Långasjö
Uppdatering av kulturmiljöprogram för Långasjö socken 
på gång!

Om du ser en mystisk bil köra omkring ute i olika byar i 
Långasjö så kan det vara Susann Johannisson eller Veronica 
Olofsson från Kalmar läns museum, som har fått i uppdrag 
att inventera, fotografera och beskriva olika värdefulla kultur-
miljöer i Långasjö socken.

Fler byar har lagts till jämfört med det gamla programmet från 
1981. Algutsboda socken gjordes 2013. Vissefjärda blir 2015. 
Kollegan Veronica Olofsson arbetar med Emmaboda-Lindås, 
parallellt med Långasjö. Planen är att hela projektet ska knytas 
ihop 2016.

Emmaboda kommun är först ut i Kalmar län med att genom-
föra en uppdatering, som också blir en mer lättarbetad digital 
produkt.

Alla som är berörda har möjlighet att tycka till. Susann blir 
också glad över hjälp med att hitta byggnader och speciella 
platser som inte ses från vägen och över att få träffa personer 
som kan mycket om de olika orternas historia.

Följande 19 platser i Långasjö socken har valts ut som särskilt 
intressanta och kommer att besökas:

Susann Johannisson
070-51 23 611

Allgunås

Ekeboryd

Enkoneryd

Grimsgöl

Harebo

Harebokvarn

Hamburg

Ingemundebo

Klasatorpet

Lida

Långasjö kyrkby

Mundekulla

Piggsmåla

Plaggebo

Ramsjö

Runnamåla

Skurebo

Strängsmåla

Trollamåla

Malin sjunger med barnen                          Foto Annikas Hjalmarsson

Sång och gång                                                 Foto Sölve Hjalmarsson
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Från istid till nutid - ode 
till Långasjön
Folkskolläraren John Johansson, lärare och hembygds-
profil under många år i Långasjö, visade stort intresse för 
den s k Isjätten, d v s inlandsisen som under årtusenden 
täckte vårt land och som när den för drygt 11000 år sedan 
började smälta formade det landskap vi i dag bebor. 
Han berättade ofta för oss barn om Isjätten och man 
förleddes nästan tro, att John var personligen bekant 
med denne figur. John gjorde också ett spännande skol-
radioprogram om Isjätten och alla istidslämningar vi kan 
träffa på i landskapet. 
När Långasjön restaurerats och det var dags för högtidlig 
invigning på Annandag Pingst 1987, diktade John en hyll-
ning till sjön. Och naturligtvis inledde han dikten med en 
betraktelse över sin gamle vän, Isjätten. Här följer Johns 
”Ode till Långasjön”: 

Isjättens grymma öde
Tusentals år, kanske fler, gått i graven
sedan jätten utav is låg här utsträckt mellan haven
och sov så gott i hård och trivsam kyla
och inget liv här fanns, blott urtidsberg att skyla.

På bädden av granit vår jätte mådde
helt underbart, ty ingen sol förmådde
att lossa isens band högt uppe uti Norden.
Ja, köldens makt var starkt befästad vorden,
tills en dag en sommar SMHI:s väderprognos
förtäljde:”Mycket varma vindar ifrån väster spås!”

De svepte fram till jättens frusna kinder,
för värmeböljor finns ej några säkra hinder.
Vår jätte sträcker då på sina långa ben,
han sparkar sönder berget till morän och sten
där vi nu står. Han ristar med sin häl
en fåra som i norr och syd en fjärdingsväg är väl,
från trakten syd om Moshults höga backar
till Strängsmåla, med sina mindre klackar.

Den bålde jätten, förut fri från öronsprång och snuva,
nu börjar nysa, svetten forsar ur hans luva.
En rent förskräcklig influensa skakar hela kroppen
till sista suck han drar, då tempen har nått toppen.

När gamle jätten lagt sig ner att dö,
han lämnade då kvar en långsträckt sjö
till brädden fylld med vatten från hans panna,
ett vatten rent och klart han lämnat för att stanna.

Människorna kommer
Av jätten och hans fot man ser klart spåren,
när människorna kommer, börjar räkna åren.
De metar fiskar upp ur jättens vatten,
de stora spisar man, men småfisk ger man katten.

Och bönder brände brånar, byggde hus och gårdar,
slog sig ihop om kyrka som man alltjämt vårdar.
Helt nära jättens sjö står tornet rest mot skyn
med guldgult kors och klockor ljudande utöver byn,

Och torpare och bönder, på Skapar´ns stränga ord,
förökte sig, fick många barn, men led stor brist på jord,
varur man kunde få sitt bröd för dagen,
och därför var det ganska ofta tomt i magen.

Försörjningsfrågan löses, sjösänkning i tre omgångar
Det måste göras något åt den svåra situationen.
Bland bönderna vid sjön, Frans Karlsson angav tonen:
”Vi gräver ett dike så sjön krymper hop,
den räcker ändå, vår långsträckta grop.
Sen odlar vi mossar längs Långasjöns stränder,
får havre till kräken och knappheten vänder!”

Så grävdes kanalen med svett och med möda,
men än rådde brist på båd´ bete och gröda.
På nytt fram med spaden. ”Vi fortsätter gräva.
För gården och barnen vi måste ju sträva!”
Så tappades sjön, men än fanns det vatten
för gäddor att leka och småfisk till katten.

Det som lyckades sämre än vad man planerat
var mossen. Den planen bra nära fallerat!
”Men skam den som ger sig”, sa Franse med flera,
”vi sänker en aln till, sen odlar vi mera!”

Det gamla seklet gått i graven, när nya armar nu tar vid.
För tredje gången rensas diket och strömmen ut från sjön blir strid.
Men låg är konjunkturen, i botten är priset på smör,
när på Långasjöns torrlagda botten, bönderna harvar och kör.
Havren blir klåk, efter råd ifrån länskonsulenter,
nöjda är kossor och grisar, två viktiga konsumenter.

Utdikning och övergödning leder till igenväxning
Men i sjön frodas växter av de mest skilda slag
med tillskott av näring från mossen varenda regnvädersdag.
Också prästen och skollärar´n från kök och innedass
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skickar näring till Potamogeton och vikarnas tätvuxna vass.
Tills helt plötsligt det står klart för envar som gett akt,
att den möda som fäderna på all grävning nederlagt
ej är till något gagn för dagens generationer.
De träder fram och nu hörs dessa toner:
”Vad farfar och morfar sa om mossen ger vi katten!
Fram med spaden igen! Vi ska fylla sjön med vatten,
sjön, vi ärvde av jätten, då han lagt sig ner att dö.
Vi ska ta tillbaka vår vackra, långa sjö!”

Sjön får nytt liv
Från hundratals källor börjar pengar flyta fram
liksom vattnet ifrån ådern ur jordens djupa famn.
Och vår sjö har fått liv ännu en gång,
väl inte så djup och inte så lång,
som när kyrkan först byggdes och socknen fick sin gräns.
Men tornet kan speglas i sjön och det känns
som om socknen fått tillbaka sin identitet
vari sjön träder fram bland det bästa vi vet. 

John Johansson  

Eftertext
Invigningen av den restaurerade Långasjön ägde rum Annan-
dag Pingst 1987. Alltsedan dess har sjön och naturområdet i 
anslutning till den vårdats med stor omsorg av ortsbefolkning-
en. Sjön har blivit en symbol för bygden. Förutom att den är 
en skimrande pärla mitt i byn, talar den om för oss vad man 
kan åstadkomma, om man bara vill och besitter ett visst mått 
av uthållighet. Sjön räddades inte på en dag, det tog nästan ett 
årtionde av planering, diskussion och arbete att genomföra 
restaureringen. Vi som ofta går den välskötta promenadvägen 
runt sjön, eller badar och fiskar, grillar och leker, känner en 
stor tacksamhet och glädje över Långasjön. 

Annika Hjalmarsson

Ordförklaring
Potamogeton är det latinska samlingsnamnet för växter av släktet 
”nate” t ex gäddnate.
Klåk = kraftig.

Invigningsspektakel pingsten 1987. I vattnet medlemmar från Emma-
boda Simsällskap med facklor och skylt. I båtarna Köriosa sjungande: 
”Vem kan segla förutan vind”.

Torpens tid
Låt oss göra ett nedslag i Långasjö på 1600-talet. Hur såg 
det ut då? Ja, inte som idag, det är då säkert. Det som vi 
idag betraktar som ”tätorten” (kyrkbyn) bestod av fyra 
gårdar: Prästgården (Stommen), Backegården, Östregår-
den och Västregården. Kyrkan låg på samma plats som 
idag, men det var en annan och mycket mindre kyrka. På 
en karta från 1696 finns inga vägar utritade – Långasjö 
förefaller vara ”väglöst land”. (Kring Långasjö kyrka i 700 
år s 185) Dessutom – ingen granskog! Granen etablerar 
sig först under 1700-talet.

Gårdsdelningarna
I hela Långasjö socken finns på 1600-talet c:a 60 gårdar, varav 
hälften ägs av adeln, resten av kyrkan och skattebönder (P G 
Vejde, Gård och by 1978 s 26). I byarna, som sedan tidig med-
eltid har bestått av en ensamgård per by, har gårdsdelningarna 
påbörjats. I början av 1600-talet har t ex gården Plaggebo 
delats i två gårdar, Södergård och Norregård (Långasjökröni-
kan 2011). Mot slutet av 1600-talet ska delningen vara mycket 
mer omfattande, för att kulminera under 1800-talet. Sönerna i 
familjerna ska ha sitt eget, gårdarna delas i allt mindre enheter 
– fjärdedels, åttondels, sextondels mantal. Men någonstans går 
smärtgränsen, man kan inte leva av hur liten gård som helst. 
Den odlingsbara jorden börjar tryta. Och alla invånare lever 
mer eller mindre direkt av vad jorden ger. År 1880 räknar man 
till 2718 invånare i Långasjö socken, att jämföra med dagens 
900! Hur skulle alla dessa försörjas?

Soldattorp
Det är i skarven mellan 1600-talet och 1700-talet, som de små 
torpställena börjar anläggas. De hamnar på gårdarnas steniga 
och besvärliga utmarker. De tidigaste torpställena är soldattor-
pen, en följd av Karl XI:s indelningsverk. Indelningsverkets 
knektahållning var en utveckling av ett system som påbörjats 
redan under Gustav II Adolfs tid, och som fick sin form 
under 1680-talet. På ett soldattorp fick den indelte soldaten, 
med bistånd från bönderna i omgivande byar (roten), försörja 
sig och odla för sitt uppehälle. Denna förmån fick han mot 
beredskapen att träda i tjänst vid krig och även infinna sig till 
regelbundna exercisövningar. Under sådana omständigheter 

Källedal, Bågsjö, f  d soldattorp nr 39, nuvarande boningshus från 
början av 1800-talet. Friköptes 1900. Nuvarande ägare: Åke Olsson
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fick hustrun sköta torpet, i bästa fall med bistånd från rotebön-
der. Många av torpen i Långasjö socken var just soldattorp, t 
ex Almeberg och Björkholmen i Trollamåla, Källedal i Bågsjö,  
Almeberg i Ramsjö, Törnholmen i Plaggebo, Holmsberg i 
Skallebo.

Dagsverkstorp/arrendetorp
Så sprider sig, under tidigt 1700-tal, en trend från de stora god-
sen och gårdarna, nämligen att anlägga dagsverkestorp. Detta 
blir en möjlighet för den som inte lyckas ärva eller förvärva ens 
den allra minsta lilla gård. Bönderna i byarna upplåter delar av 
sin utmark till torpare. Det får ses som en kombination av olika 
syften. Dels får man ytterligare mark öppnad för odling och 
det behövs för att försörja den växande befolkningen, dels får 
bonden gratis arbetskraft till huvudgården, dels ger det obe-
suttna medborgare en chans att få tak över huvudet och kunna 
bilda familj. Den förste torparen måste själv röja skog, bränna 
bråne och bryta sten. Han måste själv timra sitt enkla hem, dock 
får han ta virke på huvudgården. Sedan får han betala arrende 
för hus och jord med dagsverken på huvudgården. Kontrakt 
upprättas regelbundet och de är oftast hårda för torparen. 
Det innebär i regel flera dagsverken i veckan på huvudgården 
för både torparen och hans hustru (färre för hustrun), extra 
dagsverken vid särskilda tillfällen, eller om torparen fått låna 
oxe eller häst. Bonden kan i vissa fall enligt kontraktet ha rätt 
att få del av torparens jakt, fiske och bärplockning. Exempel 
på dagsverkstorp i Långasjö är Dalen, Lunden och Damnäs 
under Totamåla och Klasatorpet under Prästgården. Ända fram 
till 1940-talet var dagsverkssystemet tillåtet. 

Ett torp kunde också vara ett arrendetorp. Då ersattes dags-
verkena med betalning för arrendet i reda pengar, vilket kunde 
vara nog så svårt att få ihop. En möjlighet var att syssla med 
snickeri eller annat hantverk och betala arrendet med den lilla 
inkomst man fick av detta. Ett exempel på arrendetorp är 
torpet Hvilan i Häljanäs, där arrendet betalades med inkomst 
från skrädderi/skomakeri.

Elände eller älskat hem? 
Dessa olika typer av torpare hade alla ett gemensamt: De ägde 
inga byggnader och ingen jord. De måste ständigt arbeta på att 
underhålla och förbättra sitt lilla torpställe, bygga uthus, bryta 
ny mark, odla, skörda i sitt anletes svett. De kunde bli avhysta 

när som helst. Det gällde att sköta sig. Och få vara frisk. En och 
annan fick p g a olycka eller sjukdom lämna sitt torp och hän-
visades till fattighus eller backstuga. Men med smålänningens 
kända envishet kunde också många långasjötorpare utveckla 
sina torp. Det som en gång börjat med en grå ryggåsstuga och 
en mager get, kunde förvandlas till ett älskat rödmålat hem 
med två kor i hagen och höns pickande runt knuten. Men det 
tog lång tid och kostade mycken möda. 1700-talets torpare 
sparade inte på sina krafter, det kom svåra nödår, krig och 
svält. Torparmodellen fördes dock vidare och kulminerade 
under 1800-talet. I många fall övertogs torpararrendet av någon 
inom familjen. Trots allt måste väl torpet ha betraktats som 
ett drägligt alternativ? Fr o m början av 1900-talet blev det allt 
vanligare att torparen friköpte sitt lilla ställe. Men många torp 
övergavs också, därom vittnar stengrunder och odlingsrösen i 
skog och mark. Många av dessa ödelagda torp är idag marke-
rade med en namnskylt genom hembygdsföreningens försorg. 

Bevarade torp
Vill man studera ett 1800-talstorp, kan man besöka Klasatorpet. 
Där har tiden stått stilla. Kornas bås är visserligen tomma, men 
plats finns för både Sköna och Blomma, eller vad de två korna 
nu kunde heta. Hönsen har sin avdelning och plats för gris 
finns också. Klasatorparen, som lydde under Långasjö Präst-
gård, hade full uppsättning kreatur. Besättningen var ungefär 
densamma  på så gott som alla torp. Korna användes även som 
dragdjur. Oxar hade man inte råd att hålla. En annan torpstuga 
som är väl bevarad är soldattorpet Björkholmen i Trollamåla. 

Moderniserade torp
Klasatorpet är långt ifrån det enda torpet som finns kvar i 
Långasjö socken. Visserligen har många torpstugor ruttnat ner 
och bara grunden finns kvar, men det finns också många torp, 
som friköptes i början på 1900-talet och som har utvecklats 
till trevliga småbruk. Torpet Dalen under Totamåla friköptes 
redan 1890 och har sedan dess varit kvar i släkten. Många torp 
i socknen genomgick liknande förvandlingar – de friköptes, 
byggdes om och är nu moderna bostäder. Soldattorpet  Alme-
berg i Trollamåla är ytterligare ett exempel på ett torpställe som 
friköpts och förvandlats till ett modernt permanentboende. 
Där bor Daniel Svensson med familj. Ett annat exempel är 
Näset vid sjön Törn, tidigare torp under Grimsgöl.

Björkholmen, Trollamåla, f  d husartorp nr 22. Boningshus från 1850. 
Friköpt 1905. Bebott permanent en bit in på 1960-talet. 
Numera fritidshus. Ägare: Daniel Svensson.

Klasatorpet, f  d dagsverkstorp under Långasjö prästgård. Boningshus-
et från 1804.  Torpet brukades av arrendator fram till 1953. 
Nuvarande ägare: Långasjö Sockens Hembygdsförening. 
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Kulturlandskap
Det är intressant att försöka föreställa sig hur det såg ut i sock-
nen när det myllrade av barnrika gårdar, torp och småställen. 
Människan satte sitt tydliga avtryck i skog och mark. Skogs-
bruket var mer ömsint än dagens, mogen skog plockades efter 
hand. Grenar och ris hämtades till ved, skogen städades upp 
per automatik. Kolmilor och kolarkojor anlades i skogens djup. 
Källorna vårdades och erbjöd vatten med olika hälsobringande 
egenskaper. Lyckorna hägnades in med gärdesgårdar.  Knagg-
liga körvägar ledde fram till kvarnar och ägor, men av lika stor 
betydelse var skogsstigarna, väl upptrampade av skolbarn, 
kyrkfolk och arbetsfolk. Grindar och stättor, som markerade 
ägogränser, behövde forceras under färden. Våra tiders sling-
rande grusvägar är ganska sentida, anlagda och förbättrade 
först när biltrafiken började komma igång på 20-30-talet. (Gård 
o by 1978 s 200) I många fall följer de den gamla körvägens 
sträckning. Naturen satte normen för var stugor, tegar och 
stigar skulle placeras. 

Torparättlingar
Vi är många som är komna ur en enkel torparsläkt, själv kän-
ner jag mig stolt över att härstamma från ett torp, likaväl som 
Berg-ättlingarna är stolta över sina förfäder från Bergatorpet 
i Ulvamon. Det gick inte att ta miste på deras glädje, när de 
äntligen fick sätta ut namnskylten vid grunden till sitt släkttorp, 
djupt inne i Frostensmåla storskog. Detta skedde 15 maj i år. 
Håll gärna ögonen öppna efter husgrunder och andra kultur-
minnen. Dessa har alltid en berättelse. Det gäller bara att få 
tag i den, medan tid är! 

Annika Hjalmarsson

Ordförklaring:
bråne = svedjeland
lycka=liten åker

Källor:
Kring Långasjö kyrka i 700 år
Gård och by i Långasjö socken 1978
En smålandssocken emigrerar
Wikipedia
Långasjökrönikan 2011

Torparättlingar vid grunden till sitt släkttorp, Bergatorpet (eller Mo-
torpet) i Ulvamon, Frostensmåla.  Ann-Charlott Ohlsson, Jean Leek 
och Erland Bergh har markerat platsen med en namnskylt – och ett 
keramikhjärta! 

Backstugor, jordkulor, fattighus och un-
dantag
Bönder och torpare hade sin försörjning tryggad, även om det 
var knappt om födan och mycket slit. Men så fanns det ytter-
ligare en stor del av Långasjös befolkning som inte ens hade 
tillgång till en stenig torparåker. De blev ”backstugusittare” 
eller ”fattighjon”. Ohälsa eller olycka kunde driva även den 
duktigaste jordbrukare från gård och grund. Backstugornas 
tid sammanföll i stort sett med torpens. Backstugan var av 
allra enklaste modell, timrade väggar och torvtak. Ibland var 
det bara en jordkula utgrävd i en backe, kompletterad med en 
brädvägg och enkelt tak. Sådana små pörten kunde ibland hysa 
en hel barnrik familj. Backstugusittaren fick söka sin försörjning 
med dagsverken på olika gårdar, hantverk, lumpaffärer eller 
vad man kunde komma på. I bästa fall fanns också en liten 
jordplätt utanför knuten. Ofta fick den lilla byggnaden namn 
som Grönadal eller Fridhem, skönklingande och hemtrevliga 
namn, som kanske gav det enkla hemmet en viss status, men 
som framför allt var till för kyrkobokföringen. I flera av sock-
nens byar fanns fattigstugor för de allra mest behövande. Dessa 
stugor kunde flyttas omkring dit där det fanns behov. Så var det 
också i viss mån med backstugorna. Ett timrat hus är lätt att 
flytta. En väl bevarad fattigstuga finns i kyrkbyn vid idrottsplat-
sen. På många gårdar – och även på en del torp - fanns också 
en undantagsstuga för ”de gamle”. Ett fint exempel finns på 
Klasatorpet. ”Undantaget” innebar att de gamle hade rätt till 
viss försörjning från gården/torpet. Uppfinningsrikedomen 
var stor, fast hur många små boenden och åkerlappar man än 
åstadkom, räckte det inte åt alla. 

Dalen, f  d dagsverkstorp under Totamåla. Friköptes 1890. Nuvarande 
boningshus från 1903. Ägare och permanentboende idag: Karin och 
Birger Gustafsson.

Fattigstugan i Långasjö, byggd 1866. Sista inhyseshjonet 1912. 
Nuvarande ägare: Långasjö Sockens Hembygdsförening. 



Träskoposten nr 3 201418

Långasjös skolhistoria
Vi är glada att vi har en skola i Långasjö. Drygt 50 elever 
i klasserna F-6 samlas från socknens alla hörn till Lång-
asjö skola, som är belägen mitt i kyrkbyn. Efter åk 6 är 
man hänvisad till högstadiet i Emmaboda. Därefter går 
så gott som alla vidare till gymnasiestudier och många 
utökar sin skolgång med högskolestudier. Så är man 
nuförtiden ganska vuxen innan skolgången är avslutad 
och förvärvslivet börjar. 

Så har det inte alltid varit – minsann! - ”Min farmor, Stava 
i Ryna, gick i skola i Hultet på 1850-talet. I sex veckor 
varade hela hennes skolgång!” berättar Arnold Alfredsson 
i sin bok: ”Sällsamma minnen och möten.” En annan 
långasjöprofil, John Johansson, höll ett tal vid folkskolans 
100-årsjubileum 1942 i Långasjö kyrka. Bl a ur det talet 
har jag hämtat material till denna artikel. 

Folkskolestadgan
1842 var ett viktigt år i skolans historia. Då undertecknade kung 
Karl XIV lagen om att skolor och folkskollärare måste finnas 
i varje stad och socken i hela Sverige. Vi räknar år 1842 som 
folkskolans födelseår. Men det tog sin tid innan den blev helt 
genomförd. Vi ska här ta del av hur det gick till i Långasjö och 
vad det kom att innebära för bygden ända fram till vår egen tid.

Först en liten tillbakablick
Hur var det då med läskunnigheten före 1842? Jo, man räknar 
med att ungefär var tionde person i våra trakter kunde läsa. 
Folkmängden i Långasjö var vid denna tid c:a 2 500 (!) personer. 
Av dessa kunde alltså c:a 250 läsa. Hur hade de lärt sig? Jo, det 
fanns undervisning i socknen långt före folkskolestadgans tid. 
Det var kyrkan som ordnade med undervisningen. Först var 
det prästen själv som lärde folk att läsa i Martin Luthers Lilla 
Katekes. Alla i socknen borde kunna sin katekes och därför 
hade prästen undervisning med folket, kanske på söndagarna 
i samband med gudstjänsten och sedan på de s k husförhören. 
Läsning och kristen 
troslära var det enda 
som gällde. Ibland 
fick klockaren hjälpa 
till med undervis-
ningen. Katekesen 
skulle komma att 
vara en viktig lärobok 
långt in på 1900-talet. 
– ”Om inspektören 
kommer, så gömmer 
vi den i bänken”, sa 
läraren Holmgren 
konspiratoriskt till 
sina elever i Allgunås 
skola på 1920-talet. 
Tydligen var detta 
en övergångstid, då 
man från centralt håll 
ville modernisera och 
sekularisera skolan. 

Dålig läskunnighet i Långasjö
Men tillbaka till 1800-talet. Biskopen i Växjö tyckte att det gick 
för dåligt med läsinlärningen i Långasjö. År 1833 skrev han i ett 
brev till Långasjös kyrkoherde Colliander att ”undervisningen 
stod på dålig fot” just i Långasjö. Stackars Colliander, han hade 
verkligen ansträngt sig för att lära alla läsa: män och kvinnor, 
pigor och drängar, gamlingar och ungdomar. Men hur lätt var 
det? Stimmigt och trångt blev det både i kyrkan och i hemmen 
och det var inte lätt för stackars Colliander. Redan 1826 hade 
han föreslagit stämman att en skolmästare skulle anställas, men 
”det tyckte stämman blev för dyrt”, så prästen fick streta på 
ända till 1836, i tio år till alltså. Först när biskopen sagt till på 
skarpen år 1833, då – äntligen – blev en skolmästare, visserligen 
outbildad,  anställd i socknen.

Kringvandrande skolmästare
Några skolhus fanns inte på den tiden. Hur löste man det då 
med undervisningen? Jo, ”skolmästaren” vandrade runt mellan 
byarna och fick låna både sovplats och undervisningsrum hos 
bönderna. Så bodde han t ex en tid i Skurebo och samlade 
barnen från närområdet i bondens kammare och övade dem 
i läsning. Och sen gick han vidare till nästa by och nästa...... 
Den förste skolmästaren hette Håkan Paulsson. Denne Håkan 
hade i betalning tre tunnor råg om året, samt en skilling om 
dagen för varje barn han undervisade. Och så skulle han få 
gratis husrum hos bönderna. Men alla föräldrar hade minsann 
varken lust eller råd att låta sina barn gå i skolan. Det var ju 
faktiskt inte lag på att gå i skola. Och de som verkligen gick till 
undervisningen var kanske ”full-lärda” efter bara några veckor!

Stormig stämma
Så kom då riksdagsbeslutet om allmän folkskola 1842. Återigen 
fick prästen ta upp frågan på sockenstämman. Nu gällde det 
att genomföra vad folkskolestadgan påbjöd. Man kallade till 
stämma i sockenstugan och läste ur kungens förordning: ”I 
varje stadsförsamling och i varje socken på landet bör finnas 
minst en fast skola med vederbörligen godkänd lärare. Lärares 
anskaffande och folkskolors inrättande bör sättas i verket inom 
fem år från denna författnings utfärdande”. Nu blev det tumult 
på stämman. En del tyckte att det var onödigt att alla barn 
gick i skolan, de behövdes ju hemma som arbetskraft! Och en 
”vederbörligen godkänd lärare” ska ha bra betalt – man ville 
hellre behålla sin kringvandrande mäster. Och bygga skolhus, 
nej, det kommer inte på tal. Prästen slår missmodig klubban 
i bordet och ber om lugn och ordning. Då blir en del tjuriga 
och går sin väg. 

Allmän folkskola genomförs – till sist 
även i Långasjö 
Det går ända till år 1847, alltså fem år sedan folkskolestadgan 
trädde i kraft, men i Långasjö vandrar en skolmäster fortfa-
rande omkring mellan byarna. Då som först, när nådatiden är 
ute, beslutar stämman att införa allmän folkskola i socknen. 
Vid det laget har kämpen Colliander lämnat det jordiska och 
efterträtts av en pastor Sjöstrand. Ännu finns inga skolhus och 
den ”vederbörligen godkände och utbildade läraren”, som nu 
heter Johannes Lindén, får även han traska omkring från by 
till by. Men nu måste alla barn från 9 års ålder infinna sig, det 
innebär att 250 barn blir inskrivna. Socknen delas i fyra distrikt 
och Johannes undervisar en månad i taget i varje distrikt. Skol-

Beprövad lärobok: Martin Luthers Lilla 
Katekes, utgiven första gången 1529.
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plikten varade mellan 9 – 15 år. Då hade barnen skyldighet och 
rättighet att begagna skolan ”så ofta de behagade”(!) står det i 
reglementet. Dessutom skulle barnen kunna ”något stava” när 
de började skolan. Lite si och så blev det allt med skolgången 
för en och annan långasjöunge.

Petter i Hultet – skola i sidokammaren
På 1850-talet ändrades skolreglementet, så att barnen fick 
börja vid 7 års ålder, förutsatt att de även vid denna låga ålder 
kunde alfabetet och börjat ”stava”. En extralärare – visserligen 
outbildad – trädde till, för att alla barn skulle kunna tas om 
hand. En gissning som folkskolläraren John Johansson gör, är 
att det då rör sig om en man vid namn Petter i Hultet, och om 
honom vet Arnold Alfredsson i Lida att berätta. Denne Petter 
kom till Hultet mellan Lida och Piggsmåla och där byggde han 
sig en torpstuga 1835. När behovet av undervisning och un-
dervisningslokaler växte, var Petter den som byggde socknens 
första skolsal! Han byggde sig nämligen en sidokammare på 
sin lilla stuga och där bedrev han sedan undervisning. Arnolds 
farmor, Stava i Ryna, gick i denna skola hos Petter i hela sex 
veckor! Sen var hon färdigutbildad, efter den tidens mått. 
Hon kunde hjälpligt läsa – det räckte för ett ”fruntimmer” på 
den tiden. Och detta var efter folkskolestadgans införande! 
Skolverksamheten i Hultet upphörde när Allgunås skola stod 
klar 1862. Som kuriosa kan nämnas, att Petters lilla skolsal 
från Hultet finns bevarad, nu som sidokammare på torpstället 
Källedal i Bågsjö! (se artikel Torpens tid i detta nr)

Skolhusen byggs
Den första permanenta skolbyggnaden stod klar i Allgunås 

1862. Skolan kom så småningom att bli för liten och för sliten 
och en ny byggnad med separat lärarbostad byggdes 1924. Till 
Allgunås skola hänvisades barn från ”Sörböjden”. Vid skolan 
i Allgunås kom läraren J P Colleen att bli förgrundsgestalten 
under 40 år. Dessutom hade han ansvar för skolan i Strängsmåla 
så länge den hölls igång. Undervisningen bedrevs då växelvis 
i Allgunås och Strängsmåla, ett halvår på varje ställe. Colleen 
bodde hela tiden i Allgunås och vandrade dagligen till Strängs-
måla under halva året. Man skiftade med småskollärarinnan, så 
hon höll undervisning i respektive skola, när den var ”ledig”. 
Men hon hyrde in sig nära det skolhus där hon undervisade. 

1866 byggdes Sockenstugan i kyrkbyn om och inreddes med 
lärosalar, lägenheter och kommunalsal. Här samlades barnen 
från de centrala delarna av Långasjö. Vid denna skola kom 
kantorn och läraren P M Bergstrand att verka också han i 40 
år. Dessutom ansvarade han för undervisningen i Harebo sko-
la, när den blev klar. Undervisningen bedrevs även vid dessa 
skolor halvårsvis, och Bergstrand vandrade även han dagligen 
mellan Långasjö och Harebo under halva året. Småskola be-
drevs till en början som i ”Allgunås/Strängsmåla-modellen”. 
1937 fick sockenstugan en tillbyggnad.

1868 byggdes Harebo skola, för ”Norrböjdens” barn. År 1868 
anställdes också två småskollärare i socknen. Nu kunde man ta 
emot alla elever från 7 års ålder.  Liksom i Allgunås blev den 
ursprungliga byggnaden för liten och ny skola samt lärarbostad 
byggdes 1919. 

1890 byggdes en skola i Strängsmåla, eftersom barnantalet i 
socknen var så stort att man inte kunde ta emot alla nybörja-
re. Enda lösningen var att bygga ytterligare en skola och den 
hamnade i Strängsmåla och användes i c:a 20 år. 

Skolminnen från byskolornas tid 
Allgunås
Vid flera tillfällen har berättelser från byskolorna publicerats 
i Långasjökrönikor, t ex i Långasjökrönikan 1990, kan man 
läsa om livet vid Allgunås skola. Harry Nilsson, Alvar Karls-
son, Margit Karlsson, Ingrid Johnson, Per Erik Persson och 
ytterligare nio f  d elever vid Allgunås skola har bidragit med 
berättelser. I Träskoposten nr 3 2013 berättar Ruth Johansson 
om sin skolgång i Allgunås.

Harebo
Även Harebo skola finns dokumenterad i Långasjökrönikor,  bl 
a tre artiklar i Långasjökrönikan 1997, författade av Katarina 
Jonasson, Alf  Oscarsson och Gert Sandberg, samt ytterligare 
artiklar i Långasjökrönikan 2001, av Sune Johansson och 
Gun-Britt Karlsson, samt i Långasjökrönikan 2012 av Gun-
Britt Karlsson.

Strängsmåla
I Långasjökrönikan 1969 berättar Per-Olof  Arnoldsson om 
sin farmors skolgång i Strängsmåla skola. 

Långasjö kyrkskola 
Lärarsonen Axel Bergstrand har gett en målande beskrivning 
av livet i Långasjö Kyrkskola vid tiden strax efter sekelskiftet 
1900 i Långasjökrönikan 1968. Även systern Elisabeth Bergs-
trand (1887-1955) har beskrivit pappans liv och verksamhet i 
Långasjö, bl a i boken ”Från gamla skolhus och lärarhem” från 
1934.  Elisabeth beskriver på sitt livfulla och inspirerade sätt om 
företeelser och stämningar i och omkring hemmet. Mycket har 

Allgunås skola och lärarbostad, byggd 1924. Numera privat. 

Harebo skola, byggd 1919. Numera privat.
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Hembygdsstugan i Långasjö

Efter en otroligt varm och solig sommar avslutade vi 
säsongen i stugan i hällande regn men vi höll värmen  
uppe med en sprakande brasa. Det har varit lika roligt 

som under alla tidigare år även om besöken i år minskade 
något. Vi har haft mycket duktiga praktikanter som med 
raska steg serverade våra nöjda gäster. Det var också med 
glädje vi kunde hälsa nya medarbetare välkomna. Efter-

som vi ännu inte haft vår traditionella höstfest, vet vi inte 
vilka föreningar som vi kan glädja med ett ev. överskott. 
Vi tackar alla medarbetare och gäster för denna sommar 

och säger på återseende nästa år. 

Anne-Marie, Ingegärd och Barbro

hon också dokumenterat genom sin konst, t ex ystagillet, när 
skolbarnen kom till skolan med så mycket mjölk de kunde bära 
och bjöds på kaffe och kakor i salen som tack. Ympmötet, när 
mammorna kom med sina små till kommunalsalen och kantorn 
ympade barnen med vaccin mot smittkoppor. Skolaplarna, 
som odlades vid sockenstugan och sedan följde med barnen 
ut till hemmen i byarna. 

Mer sentida skildringar av Långasjö Kyrkskola finns i Träsko-
posten nr 4 2008, av Gert Sandberg och Margareta Arvidsson/
Bengtsson. I Träskoposten nr 3 2013 berättar Tore Söderberg 
minnen från sin skoltid i Långasjö skola.

1942 års högtidstal
Vid 100-årsjubileet av folkskolans instiftande, 1942, höll 
folkskolläraren John Johansson ett tal vid det högtidliga firan-
det i Långasjö kyrka. Vid den tiden var 200 barn inskrivna i 
folkskoleväsendet i Långasjö socken. De var fördelade på tre 
skolor, Allgunås, Harebo och Långasjö. Men redan 5 år efter 
Johns tal, nämligen år 1947, började förhandlingar i socknen 
om att lägga ner byskolorna i Allgunås och Harebo p g a svik-
tande elevunderlag i byarna, och koncentrera all undervisning 
till Kyrkskolan (Sockenstugan) i Långasjö kyrkby. Vid denna 
tid hade Sockenstugan ett tillbygge som kommit till 1937 och 
innehöll en gymnastiksal och en undervisningssal. Om man 
offrade gympasalen och gjorde om den till klassrum, så skulle 
socknens alla elever få plats, menade man. 

Tre skolor blir en
Läsåret 1951-52 verkställdes beslutet om att lägga ner bys-
kolorna i Harebo och Allgunås och barn började bussas från 
alla socknens byar till Långasjö Kyrkskola. 1950 fanns c:a180 
skolpliktiga barn i socknen, så det kryllade av hopfösta barn 
i Kyrkskolan under några hektiska år, innan ”flykten från 
landsbygden” började återspeglas i socknens befolkningstal.  
Under dryga 15 år hölls all undervisning i Kyrkskolan. Men 
nya tider med andra behov stundade och år 1963 började man 
planera för ett nytt skolhusbygge på åkermarken öster om 
Sockenstugan. Bygget av den nya skolan påbörjades. Den 30 
nov 1966 hölls den högtidliga invigningen av Långasjös nya 
skola – den som vi än idag använder. Eleverna gick i procession 
bärande sina skolbänkar från den gamla skolan till den nya. 
Elevantalet har sedan 1950-talet ständigt dalat från dåtidens c:a 
200 till dagens c:a 50 elever. Vi är utomordentligt glada för den 
skola vi har här i Långasjö och kan också med tillfredsställelse 
konstatera att födelsetalen är på väg uppåt!

Sammanfattning
Kyrkan var den institution som startade och organiserade skol-
väsendet. Det var också kyrkan som stod som huvudman för 
skolan fram till 1930-talet, då staten tog över huvudansvaret, 
även om biskopen också fortsättningsvis besökte skolan vid sin 
visitation och skolbarnen i Långasjö fortsatte att tåga till kyrkan 
för morgonsamling en gång/vecka långt in på 70-talet. Alltjämt 
är förhållandet gott mellan kyrkan och skolan i Långasjö. På 
landet måste man hålla ihop! År 1991 överfördes ökat ansvar 
för skolan från staten till landets kommuner.

När den nuvarande skolbyggnaden stod klar 1966, återgick 
Sockenstugan till att vara en samlingspunkt för socknens 
och församlingens behov. Det stora tillbygget revs, och den 
ursprungliga byggnaden renoverades pietetsfullt. Den ägs av 
Långasjö församling. Byskolorna i Harebo och Allgunås med 
tillhörande lärarbostäder finns kvar och är privatägda. Strängs-
måla skola är borta och ersatt av en villa. 

Annika Hjalmarsson
Ordförklaring:
böjden =  bygden

Källor: 
Tal vid 100-årsjubileet av folkskolestadgans instiftande   John Johans-
son 1942
Kring Långasjö kyrka i 700 år    Jan Redin  1989
Långasjökrönikor och Träskopostar
Sällsamma minnen och möten  Arnold Alfredsson 2004

Tips:
Samtliga Långasjökrönikor, som det hänvisas till, finns att låna på bib-
lioteket. En del årgångar finns att köpa hos Hembygdsföreningen.
Träskopostens samtliga nummer finns att läsa på nätet.
Boken ”Kring Långasjö kyrka i 700 år” finns att låna på biblioteket, 
samt att köpa i kyrkan.
Boken: ”Sällsamma minnen och möten” kan köpas hos Arnold i Lida.

Sockenstugan då den användes som skola.
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Johan Thelins tal på Långasjö gångedag 2014

Långasjö kyrka i 225 år 
1789 – 2014

225 år är ingen lång tid. Min svärfar, prosten Jan Redin, 
berättade för mig, att när han var barn satt han ibland i 
knäet på en gammal uråldrig gubbe som var född runt 
1820. Han brukade berätta om gamle kungen – och då 
menade han inte Karl XIV Johan, som var kung då han 
föddes, inte heller om Karl XIII eller Gustav IV som 
var före honom, utan om Gustav III, som var kung då 
Långasjö nya kyrka byggdes 1789. Minnen från Gustav 
III:s tid har traderats muntligt i mer än två sekler. 225 år 
är ingen lång tid.

Historisk tillbakablick
Tar vi ett språng på ytterligare 225 år tillbaka till 1564 hamnar 
vi på Erik XIV:s tid. Han efterträdde sin far Gustaf  Wasa på 
Sveriges tron. Nils Dacke, som hade sin hembygd och sitt star-
kaste fäste här i sydöstra Småland, var besegrad och avrättad. 
Men dackeandan var inte död. Anhängarna ville återgå, ”till det 
som gammalt och fornt var”, även i kyrkliga ting. Säkert var 
det många i Långasjö, kanske också prästen, som bekymrade 
skakade på sina huvuden åt den nya reformatoriska ordningen. 

Hoppar vi sedan ytterligare 225 år bakåt i tiden kommer vi 
till år 1339. Då är den första kyrkan i Långasjö nästan ny. Det 
äldsta dokument som finns om kyrkan är Asrun Eriksdotters 
testamente från år 1341. Hon donerar i testamentet en mark 
till Långasjö kyrka och en halv mark till Långasjös kyrkoherde. 

Från 900-talet fram till 1300-talet var det en värmeperiod i 
nordvästra Europa. Det var goda tider och man fick stora 
skördar.  Men 1350 kom Digerdöden hit med förfärade kraft 
och vårt lands befolkning halverades. Samtidigt inleddes en 
period av betydligt kallare väder, ”den Lilla Istiden”. Snöstor-
mar svepte över ödelagda gårdar och byar – också i Långasjö.

Boken om Långasjö kyrka
Prosten Jan Redin skrev, på församlingens uppdrag, vid kyr-
kans 200-årsjubileum, boken ”Långasjö kyrka under 700 år”. 
(Han höll sig inte bara till de senaste 200 åren, utan till alla 
de århundraden som gått sedan den första kyrkan byggdes.) 
Det är en mästerlig bok. Professor Lars-Olof  Larsson, som 
recenserade den, sa: ”Prosten Redin har en sällsynt förmåga 

att se Långasjö som en del av den världen och världen som 
en del av Långasjö”. 

Vad ska jag säga som inte är sagt förut? Det blir kanske, i 
bästa fall, som det blev för prosten Redin, när Per på Krogen 
recenserade hans predikningar: ”Si vauran kyrkohere ä en bra 
präst, han predikar bra. Å de bästa ä att man vet precis va han 
ska säja!”

I stället för att berätta om igen om det som redan skrivits och 
sagts om Långasjö kyrka vill jag försöka säga något om ”tän-
ket” – hur tänkte man då, när kyrkan byggdes och hur tänker 
man idag? Hur trodde man då och hur tror man nu? Hur levde 
man då och hur lever man idag? 

Hungersnöd och överflöd
1775 fattades beslutet om att en ny kyrka skulle byggas i 
Långasjö. Men saken lades på is. Pengar saknades och det 
blev missväxt. Missväxten förde med sig hungersnöd och 
hungersnöden sjukdomar. 1775 dog 5 % av landets befolkning 
i dysenteri. Svält, missväxt och epidemier upprepades med 
jämna mellanrum långt in på 1800-talet.

Hur eländigt människor kunde ha det är svårt att ta in. När vi 
ser bilder från svältdrabbade länder, hjärtskärande reportage 
om människor som förlorar allt, bör vi minnas att det varit så 
här också, i vårt eget land. För många människor var varje dag 
en oviss en fråga om överlevnad.

Trots allt detta stod kyrkan färdig fjorton år efter den svåra 
missväxten. Det var ju inte bara fråga om att få ihop pengar 
och anställa en byggmästare. Sockenborna själva fick göra en 
stor del av arbetet och ålades tunga dagsverken. 

Modell av Långasjö medeltidskyrka, i bruk c:a 1300 – 1789

Boken ”Kring Långasjö kyrka i sjuhundra år”. Jan Redin 1988.
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”Herren prövar blott, han ej förskjuter”, sa bonden Paavo, 
i Runebergs dikt, när han drabbades av missväxt och svält. 
Lidandet för honom och för 1700-talets människor tycks inte 
medfört tvivel på Guds godhet utan snarare väckt en större 
förtröstan. När allt annat svek var Guds barmhärtighet det enda 
man hade att hoppas på. Det verkar som om lidande människor 
i alla tider, står närmare Gud än de som lever i överflöd.

För nutidsmänniskan i västerlandet är detta obegripligt. Otrons 
allra viktigaste argument bland oss är ”När jag ser allt lidande i 
världen kan jag inte tro på en god Gud”. Det finns inte mycket 
som talar för att ju bättre långasjöborna får det, ju tacksammare 
blir de och ju mer kommer de att älska Gud och sin kyrka.

Vi vill alla ha det bra och leva i trygghet och välfärd men också 
att det ska gå väl för kyrkan och att folket skall älska inte bara 
detta livets goda utan också det som är av evighet. Men den 
ekvationen tycks vara svår att få att gå ihop.

Luft och ljus
När den gamla kyrkan revs på 1780-talet var den främsta or-
saken att den var alldeles för trång. Trots tillbyggda läktare var 
trängseln enorm. Det var nödvändigt att bygga en ny kyrka. 
Men det var inte enda orsaken. Ett nytt sätt att tänka om kyrka 
och gudstjänst hade vuxit fram med upplysningen. Nu skulle 
kyrkan ha luft och ljus. Den mörka medeltiden var väldigt 
mörk, i alla fall i folkföreställningen. Den nya tiden präglades 
av förnuft och bildning. Ut med det gamla, fram för det nya! 
Biskop Esaias Tegnér i Växjö arbetade aktivt för att de små 
medeltida kyrkorna skulle rivas och ivrade för stora, öppna 
salskyrkor med höga fönster.  Han blev ovän med dem som 
ville behålla sina gamla, små kyrkor – Granhultsborna, t.ex. 

Det fanns nog också i Långasjö människor som inte ville ha 
en ny kyrka. De hade kvar de gamla värderingarna om hur ett 

kyrkorum skulle se ut. Den nya tiden ville ha förnuft och ljus. 
Den gamla ville ha helighet och mysterium.

Var den gamla kyrkan i Långasjö bättre än den nya? Bytte man 
upp sig eller ner sig när man byggde en ny? Är moderna kyrkor, 
sådana som byggs idag, de bästa?

Guds Hus eller Guds vardagsrum?
Om man idag renoverar en gammal kyrka – så som man gjorde 
i Långasjö för inte så länge sedan, eller om man bygger en helt 
ny kyrka, vad är det man då tänker på först och främst? Är det 
förnuft och ljus eller är det helighet och mysterium? Ingetdera, 
skulle jag tro. Istället vill vi ha ändamålsenlighet och trivsel. Det 
ska vara toalett inomhus och andra nödvändiga utrymmen. Det 
skall inte vara för varmt och inte för kallt. Högtalaranläggning-
en skall fungera och belysningen skall vara god. Det skall vara 
handikappanpassat och utrymningsvägarna skall vara försedda 
med tydliga skyltar, liksom var brandsläckaren står. Jo, det är 
vi av myndigheterna ålagda att tänka på.

1789 var det ”Guds Hus” som man byggde i Långasjö. Den 
var ett heligt rum. När man gick över tröskeln skulle man 
stanna till i andakt och gubbarna skulle stryka hatten av skul-
ten. Nåväl, det var väl inte alltid så väl beställt med den saken. 
Återkommande i gamla kyrkorådsprotokoll är klagan över 
oväsen och störande drängar på läktaren.  Idag är det inte 
gängse språkbruk att kalla kyrkan för ”Guds Hus”, man ser 
inte på rummet där man firar gudstjänst på det viset. Det tycks 
vara en allmän trend att man inte strävar efter att det skall var 
heligt, inte ”Guds Hus ” snarare ”Guds vardagsrum”. Här vill 
vi känna oss hemma – närhet, värme och gemenskap och så 
gärna en kopp kaffe efteråt, förstås.

Att gå till kyrkan
Antalet människor som går i kyrkan har sjunkit drastiskt, också 
i Långasjö. Kyrkoseden är definitivt bruten. Vi inbillar oss 
gärna att förr, då gick alla människor i kyrkan, inte för att de 
ville, utan för att de var tvungna.

Elias Aspelin, som var kyrkoherde 1789, klagar över att ”många 
sällan infinner sig vid den offentliga gudstjänsten”. De föraktar 
Guds Ord och Sakrament och kommer inte fastän han hotar 
med lagens stränghet. 

Kyrkoseden var inte total då heller. Det kom kanske bara 500 
när det skulle ha kommit 1000. Men det var inte så konstigt. 
Om alla gick, som kunde, blev det inte mer än 50 %. En del 
var för gamla och orkade inte, en del var för små, en del var 
sjuka, en del hade andra viktiga saker att göra, som inte kunde 
skjutas fram, som att hjälpa suggan att grisa, t.ex.

Tänk er att ni lever 1789 och att ni bor i Ulvamon eller Ing-
emundebo och det är vinter och kallt och snöar ymnigt. Ni 
har ingen bil och ingen cykel och inte ens en häst, för det hade 
långt ifrån alla 1789. Ska ni till kyrkan, får ni gå. Långt in på 
1800-talet var det för många människor nästan omöjligt att 
ta sig till kyrkan under de stränga vintrarna hur gärna de än 
ville komma dit. En snöig dag i januari 2014 är det oändligt 
mycket lättare, bekvämare och snabbare, att ta sig till Växjö 
eller Kalmar, än det var för byborna 1789 att ta sig till sin egen 
sockenkyrka.

Det går inte att jämföra vår tid med 1789 och det är lite orättvist 
att sätta vår tids släkte mot dem som växte upp på 1700-talet. 
Vi har så oändligt mycket mer som lockar och drar. Då fanns 

Ritning till Långasjö kyrka godkänd 18 jan. 1780.
(ur boken om Långasjö kyrka)
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det bara en gemensam mötesplats utanför den egna gården och 
byn – det var kyrkbacken och kyrkan. Där fick man, förutom 
ett Guds Ord och gudstjänstgemenskap, träffa vänner, höra 
nyheter, göra upp affärer och knyta hymens band. 

En dag, på fyrtiotalet, mötte kyrkoherden en man som inte 
synts i kyrkan på länge. På frågan varför, svarade han: ”Nej, se, 
det behövs inte. Numera säljer jag mina kalvar i Emmaboda!”

Trostvång eller trosfrihet
1789 var Gustaf  III Sveriges kung sedan arton år tillbaka. 
1772 gjorde han sig enväldig genom en statskupp. Samma år 
som Långasjö kyrka byggdes utbröt den franska revolutionen. 
Franske kungen och drottningen avsattes och avrättades och 
efter en tid övergick revolutionen i ett skräckvälde med mas-
savrättningar av adelsmän och präster och den kristna tron 
ersattes med tillbedjan av förnuftet.

Också i Sverige var det oroligt. Gustaf  III mördades på en 
maskeradbal 1792, tre år efter att Långasjö kyrka var färdig. Hur 
mycket man engagerades i detta ute i de små landsortssocknar-
na är väl ovisst. Man var nog nöjd bara man fick vara i fred. 

I vårt land var kungen, folket och kyrkan oupplösligt förenade. 
Enhet i religionen var en av lagens grundpelare. Att lämna 
den rena lutherska läran var bland det värsta man kunde göra, 
som t.ex. Åkeanerna i Ljuder och Älmeboda gjorde genom att 
ha egna sammankomster och nattvardsmåltider.  Kyrkoherde 
Aspelin i Långasjö blev orolig och skrev till biskopen och 
klagade, inte minst över att hans ämbete inte respekterades. 

Inte heller kan vi tänka oss att det skulle vara förbjudet att 
lämna Svenska kyrkan eller att man skulle bli landsförvisad 
om man bytte religion. I stället tävlar vi, också i kyrkan, om 
att vara samfundsöverskridande och mångkulturella. Tynande 
församlingar har på sina håll fått nytt liv genom att invandrade 
kristna från andra världsdelar deltar i gudstjänsten. I Nybro 
bistår en anglikansk präst och flykting från Kenya, ofta i mässan 
och här i Långasjö har prästen sin bakgrund hos metodisterna 
och några av församlingens stöttepelare sin bakgrund hos 
baptisterna och pingstvännerna. Det som 1789 var ett allvarligt 
brott och kunde leda till stränga straff  eller landsförvisning är 
idag något som vi uppmuntrar och gläder oss över.

Nytta, förnuft och moral
Elias Aspelin var en stor beundrare av Carl von Linné, präst-
sonen från Råshult i Småland, som väckt respekt i hela världen 
för sin systematisering av floran. Elias Aspelin studerade för 
Linné i Uppsala och gjorde där sin akademiska avhandling – 
”Flora Oeconomica eller hushållsnyttan av de i Sverige vilt 
växande örter”.

Linné var inte bara biolog, han präglade också andra vetenska-
per, till exempel teologin. 

Sedan ett par hundra år var enheten i läran grundmurad i vårt 
land och prästerna upprätthöll ordningen och undervisade i en 
gammalluthersk anda. Men på andra hälften av sjuttonhundra-
talet började nya strömningar göra sig märkbara, influerade av 
upplysningstidens anda. Nu skulle allting vara nyttigt, förnuftigt 
och moraliskt. Den gamla dogmatiken föreföll förbrukad och 
den nya teologin, Neologin, sattes i dess ställe. Linné var ingen 
neolog, men han lyckades förena den gamla ortodoxa lutherdo-
men med upplysningstidens krav på nytta och förnuft. När han 

for på sina resor var hans uppdrag inte bara att studera floran 
utan också att ta reda på vad som var nyttigt. Betecknande är 
att Aspelins översättning av Linnés arbete i titeln poängterar 
”nyttan av de i Sverige vilt växande örter”.

De neologiska prästerna undervisade från predikstolen om hur 
bönderna skulle sätta potatis och hur de skulle fostra sina barn 
och lära dem läsa. Sådant var också Elias Aspelin angelägen 
om, särskilt vad som gällde läskunnigheten. Han ville också ha 
en barnmorska till socknen. Om det framgick i förkunnelsen 
från predikstolen vet jag inte.

Nyevangeliska väckelsen och högkyrklig-
heten
Neologin övergick snart i andra strömningar. Romantiken kom 
och efterföljdes så småningom av den nyevangeliska väckelsen, 
både inomkyrklig och frikyrklig. Några i socknen tog starkt 
intryck av Rosenius och Evangeliska fosterlandsstiftelsen och 
några blev Pingstvänner, fast inte alls i samma utsträckning 
som i andra landsändar.  Ungkyrkorörelse och folkkyrkorörelse 
försökte återvinna folkets förtroende för kyrkan med skiftande 
resultat. I Långasjö var man gammeldags kyrkotrogen mer än 
på de flesta håll. 1941 kom Jan Redin hit som kyrkoherde. Han 
var högkyrklig och ville kyrklig förnyelse i bekännelse, sakra-
ment, liturgi och ämbete. Ända in på tjugohundratalet skulle 
församlingen präglas av honom då de efterföljande prästerna 
var hans andas barn.

”Hushållsnyttan af  de i Swerige wildt wäxande Örter”. Avhandling av 
Elias Aspelin (1721-1795) Kyrkoherde i Långasjö 1772-1795.
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Vi har öppet veckans alla dagar med 
fullständiga rättigheter. Vi arrangerar även 

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

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

Föreningar har fri möteslokal samt 10% på matbeställningar

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

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

 www.hotell-amigo.se

Dagens frågeställningar
Vad är det för teologi som är intressant idag? Vad samtalar 
man om i kyrkan?

Fyra ämnen dominerar debatten: miljön, HBT-frågor, jäm-
ställdhet och migrationen. Det är inte så konstigt, för så är 
det också i samhället och i media och frågorna har en tydlig 
moralisk udd och handlar om människovärdet. Men å andra 
sidan handlar de inte så mycket om teologi och det kan vara 
svårt att visa att kyrkan har en kompetens som inte andra har. 
Och hur ska de inordnas i gängse terminologi? Ska de besvaras 
katolskt, lutherskt eller frikyrkligt eller bara allmänmänskligt?

Modern, personfixerad teologi har inte särskilt mycket gemen-
samt med den auktoritära, kärva lutherdom som förkunnades 
av Elias Aspelin för 225 år sedan.

Om 225 år?
Hur ser det ut i Långasjö kyrka om 225 år? Har församlingen 
gått i graven? Har det skett en stor väckelse så att folk går till 
kyrkan i lika stor utsträckning som 1789? Kanske vi säger med 
dackeandan: ”Vi vill ha tillbaka det som gammalt och fornt 
var!” Allting var bättre förr och ju äldre man blir, ju mer förr 
har man som var bättre.

Det är förstås omöjligt att svar på frågan om hur det ser ut här 
i Långasjö och hur det har gått för kyrkan om 225 år. Vi kan 
hoppas på det bästa men gör klokt i att tillägga ett ”Om Gud 
vill och om inte Kristus kommit tillbaka”.

Kyrkan i alla tider har burits av BOKEN – av den heliga Skrift.  
Under flera hundra år var det bara kyrkan som ägde Boken. 
Också i Långasjö är det Boken som burit bygden genom sekler-
na. Boken tolkas i Missalet, mässboken, Breviariet, bönboken, 
Lectionariet, som visar mässans och veckodagarnas bibelläs-
ningar och Kalendariet, som visar tidens gång och kyrkans 
år. Sen kom psalmboken, som för vanligt folk var både bibel, 
bönbok och psalmbok.

Under medeltiden var det prästen som ansvarade för att böck-
erna lästes och efterföljdes. Försummades de krackelerade livet 
i både helg och söcken. 

Än idag är det Boken som bär kyrkan; bibelns läsningar, mäss-
sans firande, bönerna och kyrkoåret. 

Idag har vi tusentals böcker, både i pappersform och digitalt. 
Men de har förlorat sitt värde. Det som det finns gott om är 
inte lika värdefullt som det som det är ont om. Vem vill ha 
gamla böcker? Återkommande bekymmer för församlingar 
är vad man ska göra med alla psalmböcker som man inte 
använder längre.

Tillbaka till frågan: hur är det i Långasjö kyrka om 225 år? 
Avgörande kommer vara om långasjöborna fortfarande är 
Bokens folk, om Bibeln läses och begrundas, om mässan firas, 
om bönen är levande och om kyrkans år är folkets år.

Jag får väl komma tillbaka om 225 år och se hur det har utfallit.

Johan Thelin

Boken ”Kring Långasjö kyrka i 700 år” av Jan Redin, finns att köpa i 
kyrkan och på församlingsexpeditionen.

Avhandlingen ”Flora Oeconomica eller hushållsnyttan af  de i Swerige 
vildt wäxande örter” från 1748 går att läsa på nätet(!) Den trycktes 
också i nyupplaga på bokförlaget Rediviva 1979. Upplagan är slutsåld, 
men ett antal ex finns på www.bokborsen.se Rolig läsning! (Red anm)

Jan Redin, kyrkoherde i Långasjö 1942-1972.
(ur boken om Långasjö kyrka)
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Livet i Skallebo - De 
många ljuden i tystnaden
SKALLEBO. En dag i juli 2014. Klockan är 7 på morgo-
nen. Jag sitter framför vår 200 år gamla bondgård. Solen 
skiner redan, det är varmt och jag tittar på vilthägnet, 
lyssnar på de tuggande bisonoxarna. De är bara ett sten-
kast borta. 

Bladen på den gamla lönnen prasslar mjukt i vinden. Fåglarna 
kvittrar i den närliggande skogen, bin surrar förbi mig och 
svalorna drar högljutt över huset. Tystnaden har många röster. 
Det har jag lärt mig här. 

När jag kom till Skallebo för första gången med min man för 
ett och ett halvår sedan, visste jag inte vad tystnad var. Bullret 
från den tyska staden som jag kommer ifrån hade gjort mig 
döv för den. 

Åter hemma i Tyskland öppnades mina öron: Det jag tidigare 
hade hört och hade ansett som tystnad var nu öronbedövande. 
Dygnet om arbetar pumparna på det närliggande kemiföreta-
get, motordrivna fordon surrar, persontåg slamrar, flygplanens 
oljud och båtmotorer som dunkar. Alla dessa ljud från en 
stadsmiljö som inom tre kilometer slås samman till ett enda 
ljud, som fortsätter dag och natt och alltid är närvarande. Jag 
växte upp med det och hade lärt mig att bortse från det. 

Och sedan, i Skallebo, den verkliga tystnaden. Inga ljud, tänkte 
jag först - men när jag lyssnade närmare upptäckte jag de ota-
liga ljuden i tystnaden. Vart och ett skiljer sig  tydligt från det 
andra och är anspråkslösa var för sig. Att lyssna på dem är mer 
upphetsande än att gå på en konsert. Särskilt imponerande är 
ljuden på natten. Jag har vant mig vid att gå ut en gång till vid 
läggdags och lyssna i mörkret. Jag hör hur dovhjort, får eller 
bisonoxar strövar genom gräset och grenarna knäcks under 
deras tyngd. Eller så hör jag bara djuren andas. 

I dessa stunder är det helt lugnt inom mig. Inget att jämföra 
med rastlösheten som jag måste kämpa med varje kväll i Tysk-
land för att kunna somna. 

Och nätterna i Skallebo: himmelska! Så avkopplad har jag 
aldrig sovit någonstans. 

Om några dagar kommer jag att påbörja hemresan till Tyskland. 
Då har jag tillbringat åtta veckor i Skallebo. Fyra av dem delade 
jag med min man. Våra vuxna barn var här och våra barnbarn, 
ett som bara är ett halvt år gammalt och det andra som ännu är 
ofött. Det finaste är att hon och de andra barnbarnen kommer 
att tillbringa sina somrar här i Skallebo. Till skillnad från de 
bullriga storstäderna de kommer ifrån, kan de här jaga gräshop-
por, klättra i träd, lyssna på regnet, ströva omkring i skogarna 
och klyva ved. Det blir bekymmersfria somrar att bevara som 
en skatt i hjärtat och som varar hela livet.

Det skulle finnas så mycket mer att berätta om den här un-
derbara trakten, men det finns inte tillräckligt med utrymme. 
Slutligen, det allra viktigaste: människorna som har mött oss på 
ett öppet och mycket varmhjärtat sätt , flera är nu våra vänner. 
En oväntad gåva som vi tacksamt har tagit emot och kommer 
att vårda väl – bl.a. genom att lära oss svenska så snabbt vi kan.

Bettina Lohaus

Musta dina äpplen vid 
Skördefesten
Det mobila musteriet startar re-
dan kl 9 vid Skördefesten den 11 
oktober. Kapaciteten har ökat, 
så förhoppningsvis ska det inte 
bli så lång kö som förra året.

Dessutom kommer Sockenrådet att lämna skänkta äpplen till 
mustning tidigare under veckan. Den musten ska finnas färdig 
till försäljning vid Skördefesten. Vi tar tacksamt emot äpplen 
senast tisdag 7/10. Vi kan också hämta dina äpplen om du 
ringer oss. Se annonsen för Skördefesten!

Hemligheten bakom en god äpplemust är mogna (och lagrade) 
äpplen, som nästan känns övermogna. Nyplockad frukt är 
mindre lämplig. Däremot är fallfrukt bra. Fallskador påskyn-
dar mognadsprocessen i äpplet och bidrar på samma sätt som 
maskätna äpplen till en fin arom i musten, så länge äpplen inte 

har börjat ruttna eller mögla. Alla äpplen kommer att sorteras 
och tvättas innan mustningen.

Blandar man olika äpplesorter får man en väl balanserad god 
äpplemust. Gravensteiner och Citronäpplen är goda i sig.

Musten pastöriseras och levereras i bag-in-box. Hållbarheten 
är minst ett år. En öppnad bag håller sig i tre månader vid 
rumstemperatur och behöver alltså inte lagras i kylen. 

Välkommen med dina äpplen!

Sockenrådet

Elisabeth Bergs-
trand Poulsen: 
Äppelkammaren

Bettina Lohaus                                                 Foto Jan-Erik Fransson
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sina fötter vid Chisago Lake, etablerade sig Carl Abrahamsson 
i sitt nya hemland och erövrade allt mer odlingsbar jord från 
vildmarken. Han amerikaniserade sitt namn till Charles Abra-
ham men kallades ofta ”Kalle i Långasjö”

Redan 1854 kom pastor Erland Carlsson till Chicago Lake 
för att bilda en svensk evangelisk luthersk församling. Charles 
ville bli medlem, men han kunde inte hitta sitt prästbetyg som 
utvisade att han var döpt och konfirmerad.

Han var alltså utan identitetshandling och ”papperslösa” ac-
cepterades inte heller där och då. Tre år senare hittade man 
det viktiga dokumentet. Det hade suttit instucket i ett kvisthål 
för att motverka drag! 

Nu när Charles var fullvärdig medlem deltog han med än 
större iver i församlingslivet. Han var bl a med om att starta 
undervisning och den bedrevs  naturligtvis i Långasjö skola. 
Hans sondotter tjänstgjorde en tid i denna skola.

Charles var född 1820 och dog 1914. Han levde ett händelse-
rikt och strävsamt liv i sitt nya hemland. I en tidningsnekrolog 
kunde man läsa om den förste långasjöbonden som emigrerade 
till Amerika : ” Och sålunda slutade en lugn, respekterad och 
idog medborgare sin livsvandring, en fåordig man, men en man 
med självständig uppfattning av livet. Han älskade ärligheten, 
och han var själv ett föredöme i rättskaffenhet. Han älskade 
och trodde på det enkla och okonstlade i livet.”

Där man som ”Kalle i Långasjö” har sitt hjärta där får man 
sin hembygd.

I en ganska nyutkommen bok ”Åldrandets gåta” finns Charles 
med som ett exempel på hur enkel livshållning och strävsam-
het under små omständigheter kanske är en förklaring till ett 
långt och friskt liv. Det hänvisas till en studie i USA där det 
konstateras att den personlighetstyp, som mer än någon annan 
kan förknippas med ett långt liv och god hälsa, är den som är 
eftertänksam och förståndig.

Senare under 1800-talet var det inte alla emigranter som slog 
sig ner i det nya landet. Orsakerna kunde vara flera. En del var 
angelägna att snabbt tjäna pengar – åka tillbaka – och därmed 
förbättra sin situation. Andra blev besvikna och återvände – 
om de kunde.

Migration i Långasjö
Det är länge sen man kunde kalla Långasjö utvandrar-
bygd. Det var då emigrationen var särskilt stor  och det 
ofta stod utflyttad till Nord-Amerika i församlingsboken.  
Långasjö Emigrantcirkel utförde ett beundransvärt arbete 
med att dokumentera detta som hände i stort sett mellan 
1850 och 1930 och ge ut boken  ”En smålandssocken 
emigrerar (1967)”. Mera om detta längre fram.

Efter att inflyttning och bosättningen vid den långa sjön och 
dess omgivningar avtagit, fortsatte ökningen med naturlig be-
folkningstillväxt. Som mest var invånarantalet 2765 personer 
(1885). Så många kunde svårligen försörja sig inom socknen, 
och innan den stora emigrationsvågen flyttade många till när-
liggande socknar. När järnvägen kom till Emmaboda (1874) 
ökade  möjligheterna att även söka sig till mer avlägsna orter 
och då framför allt städer. 

Innan dess hade Karlskrona varit ”stan” som man haft kanske 
främst handelskontakter med och som sedan kom att även 
omfatta tjänstesektorn.

En annan utväg innan möjligheten att ta sig till Amerika blev 
vanlig var att arbetsvandra till Danmark eller Tyskland. De 
flesta kom som namnet säger tillbaka, för det handlade oftast 
om säsongsarbete. För mindre bemedlade var detta dock en 
möjlighet att så småningom ta steget över Atlanten.

Från mitten av 1860-talet (missväxt och svält) och fram till om-
kring 1900 då nativiteten hela tiden var hög måste människor 
särskilt på landsbygden söka nya försörjningsmöjligheter. Alla 
drömde om en bättre värld. Bättre jord, bättre lön, bättre lev-
nadsbetingelser. En annan socken eller stad var inte tillräckligt.

Samtidigt som trycket att lämna blev starkare ökade dragnings-
kraften från väster. En omfattande och effektiv agentverksam-
het bidrog till detta.

De första man känner till som emigrerade från Långasjö till 
USA  kom från Långasjö Östergård (1853). Det var Carl 
Abrahamsson, hans hustru Beata och deras lille son Johan 
samt Carls broder Johan Peter. Denne broder gifter sig efter 
framkomsten till Chisago med Beatas syster som också varit 
med på resan. Som kuriosa kan nämnas att Beata var född på 
Klasatorpet under den tid hennes far bebodde och brukade 
torpet under namnet Klockaremålen. Fadern var nämligen 
kantor i Långasjö och hade torpet som tillfällig tjänstebostad. 
Genom Beata sluts cirkeln mellan den verkliga utvandringen 
och den som visats genom filminspelningen av Utvandrarna. 
Liksom Karl-Oskar och Kristina lämnade långasjöfamiljen sin 
ägandes gård för att söka en bättre tillvaro.

Vi vet inte vad som fick långasjöfamiljen att lämnade hemorten 
för att ge sig ut på en så osäker resa mot ett lika osäkert mål. 
En teori är att man anslutit sig till ett resesällskap under Pastor 
Erland Carlssons ledning och lämnat Kalmar tillsammans med 
176 andra emigranter och gått ombord på ångfartyget Gautjod.  
Däremot vet vi att efter att ha lämnat sina rötter och satt ner 

”Långasjö skola” som Carl Abrahamsson var med om att starta. 
Bilden tagen omkr. 1910
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snabbare. Under 1900-talet har krig och depressioner  minskat 
möjligheten till ”mottagande” migration.

Den stora emigrationperioden  i Sverige och även Långasjö 
var från 1850 och fram till 1914.

Ett modernt exempel på migration i flera steg har Eva Garami 
beskrivit i Träskoposten nr 2, 2007. Under rubriken Invand-
raren, nybyggaren och återvändaren beskriver hon sin fars 
migrationshistoria, där hela familjen är involverad på olika 
sätt. Det framgår, som i så många andra fall, hur nyfikenhet 
och öppenhet för världen berikar tillvaron och ger värdefulla 
erfarenheter.

Många emigranter vet vi inte så mycket om. I Emigrantboken 
står ibland endast en rad med   Namn ..   utflyttningstid…ev 
resmål eller vistelse okänd….

De som emellertid lyckades ”däröver” allt ifrån Charles Ab-
raham och framöver har satt ner sina fötter och skapat sig en 
ny hembygd.

När emigrantforskarna besökt svenskbygderna har de dock 
förundrats över hur länge språket – och dialekten - behållits.

Men att rötterna har sin betydelse märker vi ju av det stora 
intresset för att söka efter sitt ursprung flera generationer 
tillbaka som många emigranter har.

Stig Hermansson

Källor: En smålandssocken emigrerar, Långasjö emigrantcirkel 1967
            Åldrandets gåta, Henrik Ennart 2012

Johan August Liljegren var den förste som kom tillbaka och 
tänkte stanna här. Så blev det emellertid inte. Han emigrerade 
1866 och vistades i Chisago county i fem år. Han reste sedan 
hem och 1881 gifte han sig med Hilda Maria Jonasdotter från 
Häljanäs.

I samband med detta övertog han sin svärfars gård där. Året 
därpå återgick emellertid köpet till Jonas Axelsson och i maj 
1883 tar Johan August ut nytt flyttningsbetyg denna gång även 
för sin hustru samt deras ettårige son. 

Medföljande i detta resesällskap var också 17-årige Johan Axel 
Johansson.

Johan Augusts bror Frans Gustav Liljegren hade rest ut hösten 
före och alla förenades denna gång i North Bransch i Minnesota 
där man tydligen ansåg att man lättare kunde bruka jorden och 
försörja sig än i Häljanäs.

Om man besöker Guldgrävarstugan i Långasjö får man en 
överblick över vilka som verkligen återvänt och var man blev 
av. Där kan man också förstå betydelsen av att det fanns en 
Sparbank i bygden sedan 1880. Av materialet där kan man se 
var emigranterna varit i USA eller Kanada och även var de slog 
sig ner vid hemkomsten.

Under 1800-talets befolkningstillväxt och knappa försörjnings-
möjligheter fungerade migrationen såväl inom landet som den 
stora emigrationsvågen som en säkerhetsventil. Till en början 
sökte man jord att odla och byggde upp ett samhälle likt det 
man lämnat. Man fick stå ut med strapatser och umbäranden 
men värdesatte friheten att välja sin väg. Man ser också tydligt 
att många utvägar prövades. När industrialiseringen och urbani-
seringen startar, ser man hur folk strömmar till järnvägsbyggen, 
gruvor, sågverk och fabriker. Förändringar i samhället går allt 

             
Här kan man se var långasjöborna slog sig ner i Chisago county. 
Nr 1 är Carl Abrahamsson och hans hustru Beata Abrahamsdotter. Flera släktingar finns i deras närhet.
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”Fröken i Långasjö”
I min barndom fanns många original i Långasjö. En av 
de mest kända och mest framträdande var säkerligen 
”Fröken i Långasjö” namnet var hennes egen uppfinning. 
Hon var den enda adelsdamen i socknen och räknade sig 
därför som den enda värdig till fröken titeln.

Annars hette hon Louise Carlheim – Gyllensköld, ett fint namn 
alltså och en imponerande gestalt.

Första gången jag såg henne var jag endast fyra – fem år, 
och då vägrade jag enständigt att vara i samma rum som den 
högresta damen.

Men det skulle bli annorlunda.
Min far fick kyrkoherdetjänsten i Långasjö 1893 och fröken 
Gyllensköld blev en ofta sedd gäst i vårt hem. Mamma hade 
alltid ett ömt hjärta för ensamma människor, och här fann hon 
en mycket ensam, mycket frusen och säkerligen många gånger 
mycket hungrig människa.

På den tiden fanns ju ingen folkpension och det enda den gamla 
adelsdamen hade att leva av var småsummor ur donationer 
för gamla fröknar.

Hon hade under yngre dagar först varit guvernant isynnerhet i 
prästfamiljer och kom till Långasjö som lärarinna för kyrkoher-
de Rosengrens två fosterdöttrar, Nanny och Martina Pontén.

Här lät hon bygga sig ett hus som hon var mycket stolt över. 
och som fick namnet Fridhem. I början hade hon nog flickor 
inackorderade och dem undervisade hon. Jag kommer ihåg 
en episod som hon själv berättade från den tiden. Hon hade 
köpt en kalv som hon undfägnade sina flickor med. Som hon 
var mycket opraktisk och mycket okunnig i ett hushålls skötsel 
förekom väl kalvkött ofta på matsedeln för en dag upplät en 
av de små flickorna sin mun och sa ” –  Växte det inte något 
fläsk på frökens lilla kalv”.

Men när vi kom till Långasjö då var fröken gammal vorden och 
bodde ensam i sitt hus som var det första i kyrkbyn.

Där har hon en tid ”kungliga postsysslan” men skötte denna 
befattning på ett ganska otillfredsställande sätt.

När hennes ovänner – och de var många – kom för att hämta 
sin post, räcktes denna genom en springa i dörren, och motta-
garen kunde vara glad om han kom undan utan klämda fingrar.

Jag har talat om fröken Gyllensköld som en imponerande 
gestalt, Hon var det. Hon var lång och rak som en eldgaffel. 
Hon sjönk aldrig ihop i vila.

Alla gamla Långasjöbor minns henne väl från kyrkan.
Hon satt alltid längst fram i koret vid dörren till sakristian. 
Under psalmsången reste hon sig och hennes väldiga gamla 
utsjungna stämma överröstade all annan sång, medan hennes 
kropp vajade fram och tillbaka.

Hon älskade präster och deltog ofta i kontraktets konvent 
med åtföljande middagar. Då åkte hon med far och mor i 
den nyputsade droskan med de två vackra svarta hästarna 

framför. Man skulle tycka att hon borde vara tacksam för att 
hon fick vara med, men dagen efter härligheten var humöret 
det sämsta tänkbara.

Jag minns särskilt en sådan ”dagen efter”.
Mamma och vi flickor satt i det stora prästgårdsköket och 
rensade lingon. Då såg vi en välbekant gestalt komma seglande 
in i prästgårdsallén.

Det var fröken Gyllensköld.

Man kände igen henne långt innan man såg hennes ansikte. 
Hon hade alltid i vardagslag en stor grå filtschal, som hängde 
rätt ner och under den hade hon händerna i sidorna och arm-
bågarna höll ut schalen så att hon under sakta framskridande 
liknade ett seglande skepp.

Elisabeth Bergstrand Paulsen har målat denna syn och under 
dramatiska förhållanden.

Mitt i allén möter fröken Gyllensköld en av sina värsta fiender 
kyrkvärden Petter Johannesson.

Nåja där kom hon nu och mamma anade oråd. Det var näm-
ligen så, att den nådiga damen tyckte mycket om både mat 
och dryck.

Och när hon blev bjuden på fest kunde hon inte hålla måtta 
och följden blev att hon ofta tappade bort eller glömde något.

Denna gång var det en väska som kommit bort och mamma 
förstod att det skulle hon få stå till svars för.

Mycket riktigt. Högröd i ansiktet seglade fröken Gyllensköld in 
i köket och orden – icke milda ord – strömmade över hennes 
läppar.

Men här var olyckan – för henne – den att pastorsexpeditionen 
låg över köket, och pappa hörde alltsammans. Han kom helt 
lugnt ner och talade om att han blev störd av oväsendet.

Hennes Nåd  bestämmer.      Målning av Elisabeth Bergstrand Paulsen
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Dessutom gav han den högljudda gästen en liten varning. Jag 
ska intyga att fröken Gyllensköld lever en from kristens stilla 
liv, och hur skall jag kunna det efter sådana här uppträden? 
Sade pappa och försvann.

Men den varnade förlorade inte fattningen ” – Kom Clara” 
viskade hon ” – Vi går in i salen och fortsätter samtalet”. I 
salen fick mamma intill sista droppen av skuren.

Det var när ”fröken” sökte bidrag ur de donationer som gav 
henne ett existensminimum som hon måste ha intyg från 
pastorsämbetet om ett stilla och kristet levene. Så pappa hade 
ju en viss makt över henne. Hon vågade heller aldrig angripa 
honom utom på ett sätt.

Vi hade en älskad vacker hund som bar det ståtliga namnet 
Beppo de Chamesa. 

Han var svart men vit i bringan och med en yvig svans. Han 
avskydde det i hans tycke underliga seglande fruntimret, han 
förstod ingenting av hennes upphöjda ställning och han mötte 
henne var gång hon kom och skällde alltid grundligt ut henne.

Hon mötte honom med en käpp under den vida schalen, en 
käpp som hastigt kom i dagen och ven i luften utan att träffa. 
Hon döpte Beppo till den svarte i prästgården. Jag misstänkte 
alltid att hon med detta namn avsåg dels min far och dels en 
annan mörk obekväm person, vilka hon ansåg synonyma. 

Detta var hennes hämnd på den troligen ende person hon 
måste böja sig för.

Jag har förut nämnt att fröken Gyllensköld tyckte om präster 
– om man undantar min far, men hon tyckte också om unga 
män som skulle bli präster.

Biskopen Viktor Rundgren var i sin ungdom hennes skyddsling.

Jag tror att ”Lille Viktor” hade en mormor i Långasjö och att 
han därigenom blev bekant med fröken Gyllensköld. I hans 
levnadsbeskrivning finns flera brev från henne alla mättade 
med goda råd och kristliga förmaningar.

Det gick alltid bra att vara vän med den goda tant Louise på 
avstånd.

Men även på närmare håll hade hon en annan skyddsling i 
Albert Franzén kamrat med min bror Karl och därför ofta 
hemma i prästgården. Vem Franzén var behöver jag väl inte 
tala om, Han var ju född och uppväxt i Långasjö och var från 
barndomen bestämd till präst. Hans snälla syster Tilda visade 
fröken Gyllensköld mycken vänlighet och säkerligen gick 
många goda bitar från ”Frans Karlsson Tilda” till Firdhem, 
fröken Gyllenskölds lilla ställe.

Franzén skulle alltså bli präst och var därför ett lämpligt 
föremål för fostran. Alltid och vid alla tillfällen. Det var inte 
alltid lätt för oss prästgårdsbarn att hålla inne skrattet vid de 
replikskiften som förekom.

Men vi var också fostrade och det till att tiga när vuxna talade 
och till att inte visa vanvördnad mot äldre folk.

En gång skulle Kalle och Franzén gå och fiska. ”Vi går och 
byter byxor” sa Franzén. Genast kom den fostrande rösten. 
”Man talar inte om byxor i bildat sällskap, man säger de onämn-
bara eller premisser”

Julafton var nog årets bästa dag för gamla fröken Gyllensköld. 
Hon hade frusit och svält många av årets dagar men den dagen 
njöt hon av livets överflöd.

Hon var nämligen bjuden hem att smaka den goda julmaten 
tillsammans med kyrkvärdar, kantor och kyrkobetjäning, ar-
rendatorer och torpare med familjer.

Jag kan se henne för min inre syn när som helst, när hon stod 
vid doppgrytan sakta vaggande medan hon drog in doften av 
de stekta isterbanden, sursteken, köttbullarna och allt annat 
gott. Blicken var vällustig och hon himlade sig som hon alltid 
gjorde i soligt tillstånd.

Skall man säga att fröken Gyllensköld fick ett tragiskt eller 
lyckligt slut? Det kunde varit värre.

Hon kunde legat ensam sjuk i sitt hus i dagar och veckor utan 
att någon märkt det. Men det slapp hon.

Hon kom hem en kulen höstdag, och hennes fina aristokratiska 
näsa var blåare än vanligt. Vi hade sömmerskan hemma och 
fröken Gyllensköld satte sig vid pianot och sjöng den gamla 
väckelsesången ”Ingen hinner fram”– 

Men plötsligt blev sången ett gurglande och händerna famlade 
på pianot.

Hon hade fått hjärnblödning och kunde inte tala och ena 
sidan var lam.

Vi bar henne i säng och hämtade doktor Nyqvist. Han gav inte 
hopp om tillfrisknande men fröken Gyllensköld kände igen 
våra röster, det märkte vi och med den friska handen låg hon 
och bankade i väggen så att Lisbeth och jag som låg i rummet 
intill ofta väcktes och kände det kusligt.

Efter fjorton dagar var alltsammans slut och hennes stoft vilar 
nu på Långasjö kyrkogård i en glömd grav där inga blommor 
växer.

Anna Granqvist f  Elgqvist

Eftertext

Denna berättelse hittade jag bland brev jag fått av min mamma 
Birgit Granemalm.

Berättelsen är nedskriven på 14 stycken gulnande linjerade 
blad och jag hittade bladen den 26 augusti 2013 i en låda med 
anteckningar från min mamma när jag för ca 10- 12 år sedan 
skulle skriva ett häfte om mammas barndom och ungdom.

Antagligen var jag så upptagen av mammas anteckningar att 
jag missade mormors berättelse då. Av stilen förstår jag att det 
är min mormor Anna Granqvist som är författaren.

Jag har jämfört med ett antal brev hon skrivit till mig när jag 
växte upp.

Anna var prästdotter i Långasjö. Hennes far hette Gustaf  
Reinhold Elgqvist och hennes mamma Anna Clara Maria 
född Rydén. De bodde i gamla prästgården som låg på kullen 
i kurvan strax innan den större gula prästgården som byggdes 
senare.

Anna nämner två av sina syskon, sin bror Kalle och sin syster 
Lisbeth i berättelsen.

Tyvärr har inte Anna skrivit något datum när hon skrev ner 
sin berättelse men det kan ha varit i hennes ungdom eller 
senare i livet men med tanke på bokstaveringen är den nog 
från tidigt 1900 tal.

Agneta Johansson Granemalm 
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Livets högtider
Dopet

När ett barn var fött skulle det hållas dop inom en månad.

Då inbjöds nära släkt till kalas. Gudföräldrar utsågs bland de 
nära anhöriga. Det första barnets gudföräldrar skulle vara fa-
derns föräldrar, det andra barnet moderns föräldrar.  Sedan stod 
faderns syskon i tur och sist moderns syskon. Gudföräldrarna 
skulle bära fram barnet till dopet.

Dopet skedde i kyrkan, prästgården eller i hemmet. 

I kyrkan skulle gudföräldrar, föräldrar och inbjuden släkt när-
vara under gudstjänsten. Först efter gudstjänsten döptes barnet.

I hemmet hölls en kortare ceremoni före dopkalaset.

Gudföräldrarna skulle se till att det gick bra för barnet i fram-
tiden. Om föräldrarna dog eller inte kunde ta hand om barnet 
var det gudföräldrarna som skulle ta ansvar och vara ersättare 
för föräldrarna. 

Själv är jag döpt i Vissefjärda prästgård av Gunnar Gardar 
någon gång i februari-mars 1938. Gudföräldrar var farfar John 
och farmor Anna. Mina föräldrar valde Vissefjärda framför 
Långasjö. 

Föräldrarna skulle riva ut ett blad med en fin psalm ur psalmbo-
ken, som sedan lindades in i dopklänningen för att barnet skulle 
bli kyrksam i livet. Även en peng kunde sys in i dopklänningen.

Dopkalaset hölls hemma på Långgatan i Emmaboda.

På bilden ses jag i dopklänning med rosa band på en kudde med 
fina volanger. Inunder bars blöja, mantel, gördel och en skjorta.

Gun-Britt Karlsson

Konfirmationen 

På 1950-talet var konfirmation i det närmaste obligatorisk, 
när man var 14-15 år.  Alla tonåringar i byn konfirmerades.  
Alla tycks ha tillhört statskyrkan.  Bland frikyrkorna var 
konfirmationen inte vanlig.

Släkt inbjöds att närvara i kyrkan under konfirmationen som 
varade i två dagar.

Första dagen var det gudstjänst och förhör för att se om vi 
kunde vår bibel. Andra dagen var det gudstjänst med konfir-
mandernas första nattvard.

Flickorna var klädda i vita klänningar med en ros fäst vid brös-
tet, vita handskar, silkesstrumpor och vita skor, gärna med en 
liten klack. Vi ansågs ju vuxna när vi var konfirmerade.  Detta 
framgår av fotot, där jag poserar för fotografen från Lindgrens 
foto i Emmaboda.

Pojkarna var klädda i vit skjorta, vit fluga, mörk kostym med 
en ros eller nejlika fäst vid kavajslaget samt med en vit näsduk i 
bröstfickan. Pojkarna blev män efter konfirmationen, skaffade 
sig hatt som de stora pojkarna. 

Till konfirmationen skulle man trycka upp ett visitkort till 
minne av konfirmationen.  

Släktkalaset hölls andra dagen med middag, efterrätt och kaffe 
och tårta. På min tid gavs det inte presenter av släkten bara 
blommor. Av föräldrarna fick jag ett halsband i silver med en 
blomma och en sten.

Min konfirmation var den 12-13 maj 1953 i Emmaboda kyr-
ka.  Jag valde Emmaboda framför Långsjö, eftersom jag gått i 
söndagsskola i Emmaboda. Vi var 84 konfirmander från hela 
kommunen.

Min konfirmationslärare var Sigurd Gustavsson känd som 
“motorprästen”.

De jämnåriga i byn konfirmerades av kyrkoherde Jan Redin i 
Långasjö. Redin som var högkyrklig blev kyrkoherde i Långsjö 
1942.

Gun-Britt Karlsson

Gun-Britt Karlsson i dopklänning.

Gun-Britt Karlsson i konfirmationsklänning.
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Två konfirmationskort

Det första gruppfotot är från Gun-Britt Karlssons konfirma-
tion i Emmaboda kyrka 1953.  Gun-Britt, en av 28 flickor, 
sitter närmast prästen på hans vänstra sida.  Tillsammans med 
de 36 pojkarna utgör detta en väldigt stor undervisningsgrupp 
för prästen Sigurd Gustavsson.  Sigurd Gustavsson var en po-
pulär präst med en omvittnad förmåga att skapa god kontakt 
med ungdomarna.  Han kallades “motorprästen” och sågs 
ofta på tävlingarna i Rövardalen, där hans son Daniel tävlade 
i motocross.

Storleken på gruppen förklaras också av att alla som gick i 
realskolan i Emmaboda, skulle konfirmeras i Emmaboda, 
oavsett vilken församling konfirmanden kom ifrån.

I Emmaboda konfirmerades man alltid på helig torsdag, dvs 
på Kristi Himmelfärdsdag, då konfirmanderna begick sin 
första nattvard.

I kyrkorummet märks den magnifika ljuskronan, som skym-
mer altartavlan.  Dessa lär vara de samma än idag.  Idag har 
ytterligare ett fönster tagits upp i koret förutom det runda 
kyrkfönstret i norr.

De fem psalmer som sjöngs speglar i sig den tidens religiositet.  
Psalmerna enligt 1937 års psalmbok, som var i bruk till 1986, 
var de två konfirmationspsalmerna Kom, o Jesu väck mitt sinne 
(nr 227) och O Jesu, du som själv har tagit (nr 229).  De andra var: 
Gud trefaldig statt oss bi (nr 22), Gud i mina unga dagar (nr 525) och 
som slutpsalm Du som fromma hjärtan vårdar (nr 600).

Konfirmandernas klädsel har ändrats över tiden. När Gun-Britt 
Karlssons mor konfirmerades 1921 bar hon svart klänning.  
I borgliga kretsar hade man mot slutet av 1800-talet börjat 
anse att svart inte passade unga flickor och så började bruket 
med vita konfirmationsklänningar. Från storstäderna spreds 
sig bruket till landsbygden, men hade alltså inte nått Långasjö 
i början av 1920-talet.  Svarta konfirmationsklänningar levde 
kvar i schartauanska Bohuslän och Göteborg långt efter mitten 
av 1900-talet.

Det andra gruppfotot (nästa sida) från 1954 visar en betydligt 
mindre konfirmandgrupp.  Runt prästen Jan Redin grupperar 
sig nio flickor och 15 pojkar från Långasjö församling. I bakre 
raden ses de två pojkarna från Ingemundebo: Allan Andersson 
(nr 2 från vänster) och Bernt Herbertsson (nr 3 från höger).

I Långasjö ägde konfirmationen rum kring första advent.

Jan Redin var en sträng lärare, som konfirmanderna hyste stor 
respekt för.

Konfirmandernas klädsel är den samma som den vi ser från 
Emmaboda kyrka.

I kyrkorummet märker vi den magnifika ljuskronan och altart-
avlan föreställande Jesus i Getsemane.  Denna är sedan 1957 ut-
bytt med Elisabeth Bergstrand-Poulsens betydligt ljusare tavla.

Lars Bengtsson

Bernt Herbertsson i sin konfirmationsklädsel.

Konfirmation i Emmaboda kyrka 1953.
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Lysning med björkdragning

På 50-60 talet var de vanligt med björkdragning när det 
skulle lysa andra gången. I regel var de förlovade hemma 
hos hennes föräldrar på lördagen före andra lysnings-
söndagen.

På kvällen kom det ett gäng ungdomar med en stor björk på en 
lastbil eller ett släp, som drogs fram till dörren med storändan 
framåt. Fick de inte komma in och fika så tog de inte bort björ-
ken. Men fick de komma in så kunde de såga till en barnvagn, 
en kraftig brödkavel, en brödspade, en tax eller en kvast och 
sedan blev det lite ved och ris av resten. Sedan fick de fika och 
kanske något starkt att dricka. Det förekom också att man sköt 
några skott.  Ibland satt en dragspelare uppkrupen på björken. 

När det lyste tredje gången var de i regel mottagning hos 
hans föräldrar. Mina minnen är från vår björkdragning 1964 
på Kronbergsgatan i Emmaboda. Många ungdomar från Ing-
emundebo var med.

Gun-Britt Karlsson hade sin björkdragning hemma på gården 
i Ingemundebo.  Gun-Britt minns att hennes far fört med sig 
seden till bygden från sin ungdomstid.

Andra som varit föremål för björkdragning i byn var Britta 
Hermansson, Bengt Herdonsson och Inger Andersson.

Seden, som var vanlig i hela Småland och särskilt i Kalmar län, 
tycks ha försvunnit helt på 1960-talets slut.

Den elaka seden med en klynnebjörk tycks inte ha förekommit 
alls i bygden.  En klynnebjörk (tvådelad björk med en klyka) 
drogs fram till det blivande brudparet om hustrun var havande 
före bröllopet.

 Britt-Marie Herbertsson och Bernt Herbertsson

Bröllop

Bernt och Britt-Marie Herbertsson gifte sig i Emmaboda 
kyrka den 8 februari 1964 klockan 14.  Vigselförrättare var 
kyrkoherde Astolf  Olofsson.

Brudklänningen hade inhandlats hos Grattes i Nybro och 
brudgummens frack var hyrd hos någon av Emmabodas båda 
herrekiperingar.

Konfirmation i Långasjö kyrka 1954.

Britt-Marie och Bernt Herbertssons bröllopsfoto.
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Brudens frisyr och påklädning gjordes av Nya Damfriseringen 
på Torggatan i Emmaboda, som också lånade ut brudens krona.

Brudbuketten bestod av röda rosor och liljekonvaljer.  Bru-
dens kusin Mona Ölmebrant var brudtärna och marskalk var 
brudens lillebror Anders Gullberg.

Bröllopsfotograf  var Lindgrens Efterträdare och fotografen 
Sony Berg, som också har signerat bröllopsfotot, vilket ses 
på föregående sida.  Firman, som låg i det s k Miljonbygget, 
finns inte kvar idag. 

Bröllopsmiddagen för de allra närmaste intogs hos brudens 
föräldrar på Kronobergsgatan i Emmaboda.

Strax efter bröllopet flyttade paret in i sin första bostad - en 
bostadsrättslägenhet hos Riksbyggen på Södergatan 25 C.

Idag bor paret sedan början av 1990-talet i Bernts föräldrahem 
i Ingemundebo.

Lars Bengtsson

Begravningsskicket i byn

Här berättar Janrik Einarsson, född i Långasjö 1938, om 
begravningsskicket i Långsjö socken, såsom han minns.

När ett dödsfall inträffat fick dödsboet kontakta prästen och 
begravningsentreprenören för att bestämma dag för jordfäst-
ningen.  Bjudningskort, med svart ram och svart kors och med 
en dödes namn, födelseår och födelsedag, skulle anskaffas och 
skickas ut.

Själaringningen med klämtning gjordes när dödsfallet blev 
känt på närmaste onsdag eller efter högmässan på söndagen.

Den döde låg på parad i ett rum med fördragna gardiner och 
med tända ljus eller i ett uthus fram till begravningen.

Till bjudningen skulle en gris eller kalv slaktas.  Dagen före 
begravningen anlitades en ambulerande kokerska.  Hildur Blom 
i Strängsmåla var ofta anlitad.

Begravningsdagen sattes kistan i trädgården.  Granar med 
brutna toppar bildade häck kring kistan med den döde.  Tidigt 
på morgonen begravningsdagen samlades inbjudna gäster och 
prästen till morgonmål före färden till jordfästningen.  Innan 
gästerna gav sig iväg frågade prästen om någon ville se den 

döde i kistan.  Sedan spikade prästen fast locket och likfärden 
tog sin början.

På vintern fick oftast den avlidne stå lik i hemmet till det blev 
blidväder.

I sorgekortegen gick likvagnen med kistan först följd av de 
närmast anhöriga, släkt, bybor och andra inbjudna i häst och 
vagn.  Senare kom likbil och taxi att användas. 

Om det fanns sex män i byn kontaktades dessa för att bära 
kistan.

På landsbygden var det sed att folket på de gårdar, som likfär-
den passerade, skulle hacka granris och lägga på vägen i en for-
mation med en ram och ett kors i färdriktningen.  Väl framme 
vid kyrkan bars kistan in till koret av bärarna i samband med 
sammanringningen och stod sedan där under hela högmässan.

Efter jordfästningen, som oftast ägde rum efter högmässan 
på söndagen, skulle alla inbjudna tillbaka till dödsboet eller 
något offentligt matställe för en måltid.  Måltiden skulle 
bestå av middag med efterrätt och kaffe och tårta med svart 
garnering.  Wendels kafé i Långsjö användes ofta för dessa 
sammankomster.

Begravningen tog hela dagen i anspråk.  Änka eller änkling 
skulle bära svarta kläder under hela sorgeåret.  Änkan bar slöja 
som täckte ansiktet före begravningen.  Efter begravningen 
togs slöjan undan från ansiktet, men skulle hänga bakåt på 
huvudet under sorgeåret.

Prästarrendatorn Karl Elofsson körde likvagnen för sista 
gången 1947.  Likvagnen förvarades länge i kyrkstallarna i 
Långasjö.  I samband med ombyggnad av kyrkstallarna ställdes 
vagnen upp i ett olämpligt förvaringsrum och vittrade sönder.

Axel Johansson startade Begravningsbyrån Emmaboda, som 
sonen Ingvar och senare sonsonen Arne drev vidare innan den 
såldes till Nybro Begravningsbyrå AB.

Janrik Einarsson

Texterna om ”Livets högtider”har tagits fram av Ingemundebo Byalags 
studiecirkel för att ingå i boken ”Ingemundebo en by i Långasjö sock-
en.  Från den stora utvandringens tid till idag.”

Utfärdsbön förrättad i Parismåla av kantor Bergstrand. Motivet ligger 
till grund för Erland Schöns konstverk, som hänger i Sockenstugan.
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By i bygden

Lida by
Det är skimmer i molnen och glitter i sjön

det är ljus över stränder och näs

Och omkring står den härliga skogen grön

bakom ängarnas gungande gräs

                                          Gustav Fröding, Strövtåg i hembygden 

Namnet 
Lida är en mycket gammal by. Det är inte osannolikt att det 
bodde folk här redan på stenåldern med tanke på närheten till 
vattendrag. För långt tillbaka fick byarna namn efter hur geo-
grafin såg ut. Namnet kommer av LID d.v.s. backe/sluttning 
och för att komma till Lida är det backar överallt. Lidasjön 
ligger i dalgången och bebyggelsen blev på sluttningen vid sjön. 
Den allra finaste vägen in i byn är vägen från Pellamåla, köra 
nerför Prämbobacken, se Lidasjön glittra i solen och uppför 
Karl Olssons backe eller som vi säger ”Kallosabacken” genom 
en fantastisk bokskog som är sagolik i lövsprickningen. Här 
finns det rikligt med blåsippor, vitsippor och liljekonvalj. Då är 
det precis som Gustav Fröding diktar i Strövtåg i hembygden.

Två stenar och danskarna
Lida bestod av två gårdar: Östregård och Västregård.

Den förste bonden som finns omnämnd var Nils i Lida som 
ägde Östregården 1545.

Byns närhet till Danmark, bara 5 km bort (Blekingen tillhörde 
Danmark), gjorde att det blev sammandrabbningar mellan 
bönderna i Lida och danskarna. Enligt sägnen gömde bönderna 
sina ägodelar för danskarna under ett enormt stort flyttblock i 
skogen som kallas för ”Klähall” d.v.s. klädstenen. Besöker man 
stenen är det som en grotta och med flödande fantasi kan man 
fundera över hur mycket guld, kläder och andra värdesaker 
som finns under stenen. 

En annan stor sten är Jordbrostenen. Den ligger nära dåtidens 
gräns mot Danmark. Sägnen om denna sten är att lidabönderna 
gömde sig bakom stenen för att gå till anfall mot danskarna 
när de kom. Sedan flera hundra år tillbaka råder helt fredliga 
kontakter med danskarna. 

Gårdarna ligger mycket nära varandra troligen för att skydda sig 
vid orostider och för att man också var beroende av varandra. 
På 1800-talet då laga skifte trädde i kraft flyttades inte gårdarna 
ut till den nya marken utan blev fortsatt kvar i byn. Det ger 
byn  karaktär där hus och ladugårdar ligger tätt inpå varandra.

Invånare
Här bor det 25 personer i åldrarna 3-91 år.  Arnold Alfredsson 
(f  1924) som har bott i byn i hela sitt liv berättar att i hans 
barndom på 30-talet bodde det omkring 75 personer. På som-
maren då många kommer till sina fritidshus kan antalet stiga 
med 20- talet personer.

Strömmen kom
En stor händelse i byn som förändrade tillvaron rejält var när 
strömmen kom. Att man kunde trycka på en knapp så lyste en 
lampa, var väldigt märkligt men så bekvämt! Den nya tekniken 
möttes inte bara av hejarop utan även en viss skepsis fanns. 

Och dyrt var det!

Det fick minsann räcka med ett uttag i varje rum då varje uttag 
kostade pengar. Hösten 1930 hade flera gårdar gjort denna 
stora investering i sina hem och ladugårdar. 

Gårdarna ligger nära varandra.                

Anna-Carins syskonbarn Maja-Stina och Karl-Emil besöker Klähall 
2011.                  

Vägen upp till byn från Karl Olssons backe.
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Arnold Alfredsson berättar om hur premiärkvällen var.

En bonde hade flyttat till byn och köpt sig en gård och ställde 
då till med inflyttningskalas. Den nye bonden hade inte skrivit 
något kontrakt på elström så det var fotogen som gällde. När 
kalaset var som bäst i gång, tittade någon av gästerna ut genom 
fönstret och skrek till:

– Nu kom det!

 Alla gästerna rusar till fönster och dörrar och tittar ut – hela 
byn flödar av ljus precis som i stan.

– Jag måste hem, skriker den förste.

– Jag med, ropar näste.

– Vi är tvungna te å si hur dä sir ut hemma, ursäktade sig 
nästa par.

 Inom några sekunder var kalashuset tomt och värden stod i 
dörröppning och vädjade:

– Tåla er lite och kom tebaka!

Visst kom gästerna tillbaka! Men först skulle de se hur det tog 
sig ut hemma i alla rum och sen hos grannen.

Jag undrar om det blir sådan uppståndelse när fiberkabel med 
bredband kommer till byn.

Första bilen 
När Oskar Fransson kom hem från Amerika köpte han 1930 
en bil (troligen en Ford) och det blev givetvis stor uppståndelse 

i byn. Arnold var bara 6 år och han minns hur han fick åka i 
den stora svarta bilen. Arnold fick gärna åka med, för då kunde 
han öppna alla grindar som fanns på den tiden.

Erik Karlsson var den förste i byn som köpte traktor år 1949. 
Den traktorn finns, vad jag vet, inte kvar i byn men en av Eriks 
andra traktorer rullar än och när jag ser den traktorn komma 
är det som om det är Erik som kör.

Idag finns det nästan en traktor på varje gård och några gårdar 
har flera stycken. Ljudet av ”tuff  tuff- traktorerna” blir utbytta 
mot kraftigare och starkare ljud. Jag kan ofta höra på ljudet 
vilken traktor som kommer hem från åkern eller skogen, då 
de låter så olika.

Istället för häst och vagn kommer den ene traktorn efter den 
andre med olika släp efter sig; skogsvagn, slåttermaskin, rund-
balspress, lastflak mm.

Det finns hästar i byn, det är inte arbetshästar men det är en 
vacker syn att se hästarna beta i sina hagar.

Antalet personbilar har ökat kraftigt, det räcker inte längre med 
en bil per hushåll snarare är det en bil per person lätt överdrivet.

Postkuren
År 1956 bestämde byborna att de skulle skaffa en gemensam 
frys. Det innebar att man kunde hyra sig ett frysfack i frysskå-
pet. För att rymma frysen byggdes det en liten kur mitt i byn. 
Bonden Erik Pettersson upplät lite mark och bysnickaren Ernst 
Hultén stod för byggandet med hjälp av byborna. De allra flesta 
i byn hade ingen egen frys, så idén var mycket välkommen.

I samband med frysen blev det också postfack till varje hushåll. 
Tidigare hade hela byns post lämnats på ett ställe hemma hos 
en bonde. Posten levererades på samma plats för ett år i taget 
och sedan gick det vidare till nästa hushåll. Med postkuren blev 
det lite av en samlingsplats för byn. 

I slutet av 60-talet fick gårdarna som inte låg mitt i byn egna 
postlådor. I takt med att allt fler bybor skaffade egna frysar så 
avvecklades det gemensamma frysskåpet. Postkuren tjänade 
som postfack för hushållen i bykärnan.

Jordbrostenen  2014.                               

Ladugårdarna ligger tätt.                          

Postkuren får en ansiktslyftning.  På bildens syns Berth Johansson, 
Gert Karlsson och Carl-Johan Arnoldsson.          
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Vintern 2011 gjorde postverket en omorganisering som ledde 
till att alla i byn skulle få sin post i postkuren igen. De gamla 
facken och nycklarna letades upp, på varje fack stod det namn 
dock med sliten stil men det gick att läsa. Sommaren 2012 tog 
byborna en arbetsdag och rustade upp postkuren med rödfärg, 
vitt kring fönstren och dörren renoverades. Idag lyser den 
gamla kuren mitt i byn och har fått tillbaka sitt ursprungliga 
syfte som byns gemensamma postkur. 

Postkuren är unik, troligen finns det bara några enstaka kvar i 
Långasjö socken som fortfarande används.

Vildsvinshösten 2013
En tidig höstmorgon gick jag ut för att hämta något på bal-
kongen, då hörde jag till min fasa rejäla grymtande nedanför 
mig. Huameja, nu har grisarna kommit in på gräsmattan trots 
att vi har elstängsel, tänkte jag. Jag klappade i händerna och 
hörde ett dån av grisar som rusade mot skogen.

Jag for iväg till jobbet och tänkte bara hur gräsmattan skulle 
se ut när det började ljusna. Men grisarna hade inte varit i 
trädgården utan på åkern precis utanför. På kvällen var jag ute 
på balkongen igen och hörde samma grymtande och samma 
dån mot skogen när jag klappade i händerna. Jag vet inte hur 
många vildsvin som jag såg på åkern vid olika tillfällen och 
allt från balkongen! 

En gång såg jag Familjen Gris med 5 kultingar och 2 vuxna 
och en annan gång såg jag 6 enormt stora vildsvin. Åkern blev 
alldeles sönderrotad, det såg ut som om någon hade harvat. 
I mitt barndomshem finns en målning på hur det kunde se 
ut i Lida på stenåldern. På målningen finns ett vildsvin, som 
barn fantiserade jag om hur stenåldersmänniskorna levde med 
vildsvin i skogen. Inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att 
jag som vuxen skulle se vildsvin från balkongen och än mindre 
möta ett i grannens trädgård! 

Full aktivitet 
2014 har det byggts, spikats, målats på hus och ladugårdar. Bo-
stadshus har fått ny fasad som stämmer mer med ursprunget. 
Ladugård renoveras för dagens behov men behåller den gamla 
fasaden. En fin gammal verandadörr har fått färg som lyser 
upp huset. Det har byggts altaner och uteplatser. Det har varit 
full aktivitet i byn.

Att bo i Lida året om
Att gå till Blåsippebacken och krafsa bort de bruna boklöven 
för att hitta de första blåsipporna är ett måste på våren.

Att gå ner till Lidasjön en tidig vår och se hur isen börjat gå 
upp ger en föraning om den nalkande sommaren. 

Att se vårens första tranor landa på Storåkern utanför köks-
fönstret är en mäktigt syn.

Att se fruktträden i alla trädgårdar blomma är helt fantastiskt.

Att vid midsommartid gå fägatan och plocka en bukett 
blomster är en lisa för själen.

Att se bokskogen slå ut i sin skiraste grönska är lika förund-
rande varje år.

Att se adventsljusstakar och adventsstjärnor lysa i alla fönster 
på julafton är så rofyllt.

Att det blir strömlöst, att nordanvinden blåser, att vägen är 
igensnöad och vildsvinen intar byn är också verklighet för oss 
som bor här.

Men att efter en lång vinter få uppleva våren i byn med allt 
som blommar är fantastiskt. 

En vårdag hade jag ett samtal med en av byns äldre män. Vi 
gladdes båda över att våren närmade sig och han sa: ”När 
snödropparna kommer då vet man att vintern är över”!

Text och foto
Anna-Carin Arnoldsson   

Källor: Gård och by 1978, Arnold Alfredsson

Luftgevärsskyttet 

i Allégården 

börjar söndagen den 7 sept kl 18-19 
i skyttehallen i källaren på Allegården

Välkomna att prova på!

Paulina Alexandersson
Långasjö skf

Lida i vinterskrud.                                   

Den gamla ladugården renoveras men behåller sin exteriör. 
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Kaka med rivna äpple 
Detta är en variant på en äppelkaka som 
min mamma brukar göra. Supersnabb. 

Den här gången gjorde jag kakan i por-
tionsformar, tre tillagade jag direkt och 
tre satte jag in i frysen. Perfekt att ta fram 
o baka av om man får oväntat besök. 

6 portionsformar eller en liten pajform

6 st stora äpplen, gärna av fast sort

100 g mandel

1 dl socker

1 dl ströbröd

Ca 150 g smör

Smör till formarna.

Mixa sönder mandeln i en matberedare, 
häll över i en skål.

Dela äpplena, riv dem i matberedaren. 
Välj själv om du vill ha skalade eller 
oskalade äpplen. Fördela rivet i portions-
formarna. 

Blanda samman mandeln, ströbrödet och 
socker i en skål, häll detta över äppelrivet. 

Skär smöret med en osthyvel och täck 
ströbrödsblandningen väl.

Grädda tills kakan får fin färg och rivet 
har blivit mjukt. 

Små formar ca 10-15 minuter och stor 
form ca 20 minuter på 200 grader.

Avnjut med vaniljglass eller vaniljsås.

Clara

Claras matsida
Höstmörkret närmar sig med storm-
steg. En stor fördel med det är att vi 
kan med gott samvete vara inne och 
pyssla. Nu gäller det att ta hand om 
det som man kanske odlat eller det 
som man köpt på marknader och i 
affärer. Sylta, safta och kanske till 
och med konservera. Här kommer 
två recept som är perfekta att laga på 
hösten, äpplen och lök är ju perfekta 
precis just nu.

Lökpaj 
En bra baspaj, enkel och god. Jag an-
vänder mig av tre olika sorters lök. Gul, 
röd och purjolök. Det går fint att ta bort 
någon sort eller lägga till någon annan. 
Passa på att njuta av löken nu när den är 
som, bäst. Välj gärna en närproducerad 
eller ekologisk lök.

Mixa ihop en klassisk pajdeg

100 g smör

3 dl mjöl 

2 msk vatten

Kyl degen i minst 30 minuter så att den 
blir mer lätthanterlig.

½ purjolök

2 gullökar

1 rödlök

1,5 tsk salt

½ tsk svartpeppar

1-2 tsk socker

Ca 3 msk smör

2 dl grädde (Mjölk för ett smalare alt)

3 ägg

3 dl riven ost (ta en mellanlagrad sort, är 
den för stark tar osten  över löksmaken).

Strimla löken. Svetta löken mjuk i smör, 
mycket smör. Löken ska inte få någon 
färg.

Smaka av med salt peppar och socker, var 
inte snål med kryddningen, och anpassa 
sockret efter hur söt löken är. Lökens 
sötma kommer fram när man svettar den.  
Det ska bli en lite karamelliserad smak.  
Sött och salt ska mötas.

Kavla ut degen något, lägg över i en 
pajform och tryck ut degen väl mot kan-
terna. Låt gärna degen hänga ut över kan-
terna. Nagga och baka av på 225 grader 
i ca 12 min. Den ska få gyllenbrun färg. 

Ta ut skalet ur ugnen och skär försiktigt 
bort den överflödiga degen, på detta 
vis sjunker inte degen ner på insidan av 
formen och man får en snygg kant.

Blanda ihop äggstanningen och slå den 
över. Toppa med den rivna osten.

Bakas i ca 25 min i 200 grader. 

Servera denna paj på en buffé, kanske till 
kräftorna. Eller som en huvudrätt med 
en fin sallad till och lite charkuterier . 

Tips
Ska ni ha gäster en vardagskväll. Gör 
degen två kvällar innan, kavla/tryck ut 
den i formen och baka av den när ung-
en ändå är varm efter att någon annan 
kvällsmat har lagats.

Dagen innan skivar och steker ni löken, 
baka av pajen med äggstanningen och 
osten.

Samma dag gör ni en sallad, lägger upp 
lite charkuterier och blandar ihop en 
dressing. Under tiden ni gör detta vär-
mer ni pajen försiktigt i ugnen. Med lite 
planering så har man fixat en bra mid-
dagsbjudning på väldigt kort tid.

Clara Cardell
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Långasjö lever – väl!?
I våras mötte jag en man nere vid båtbryggan i Ekebo-
ryd. Helt flyktigt lärde vi känna varandra för 30 år sedan. 
Därefter hade vi bara setts en gång eller två, och nu kände 
jag knappt igen honom längre, än mindre mindes vad 
han hette. Hur som helst så berättade jag att jag skulle 
skriva några rader i Träskoposten om hur urbaniseringen 
påverkat kommunen. ”Kul”, sa han. ”Då ska jag säga dig 
en sak! Det går utför för bygden! Inom en snar framtid bor 
bara hälften så många som nu i kyrkbyn. Och ute i små-
byarna bor knappt några. Där har vildsvinen tagit över! 
Den sista kommentaren illustrerades med en yvig arm-
rörelse ut mot ängen nedanför vårt hus, rejält uppbökad 
av grisars nattliga räder.

När jag hösten 1977 etablerade mig i bygden fanns 11 506 invå-
nare i kommunen – och inte ett enda vildsvin, värt att tillägga. 
Tio år senare har antalet boende sjunkit till 10 098. I år, den 30 
april, var 8 892 personer mantalsskrivna i kommunen. På 37 år 
har Emmaboda tappat mer än var fjärde invånare!

Samma nedåtgående trend gäller för Långasjö. I tätorten med 
omgivande byar bor idag 809 personer, jämfört med 1076 
år 1977, då jag kom. Jag var en av många nyinflyttade, som 
under viss påverkan av gröna vågen sökte landsbygdens lugn 
och luft. Just 70-talet kom faktiskt att utgöra en kort parentes 
i en migration som påbörjades redan under 1800-talets senare 
hälft. Först till Amerika, och inte minst Danmark och Tyskland, 
sedan med inflyttningen till tätorter och städer inom landet. År 
1870 bodde drygt 80 % av svenskarna på landsbygden. Men 
järnvägar, teknisk utveckling och ett stadigt minskat behov 
av arbetskraft i jordbruket fyllde på med folk i städerna. Den 
riktigt stora folkomflyttningen ägde rum på 1960-talet, då en 
fjärdedel av landsbygdsbefolkningen flyttade in till städer och 
tätorter. 1970 anses den egentliga urbaniseringsprocessen 
vara avslutad. Då är siffrorna de omvända mot för hundra år 
sedan. Nu bor 80 % av befolkningen i tätorter, bara 20 % på 
rena landsbygden.

Urbaniseringen är inte på något sätt unik för Sverige. Runt 
hela världen ser vi en liknande utveckling. Och bara för ett 
kort tag sedan, år 2008, hände något märkligt i mänsklighetens 
historia. För första gången bor det nu fler människor på vår 
jord i städer än på landsbygden.    

Tillbaka till Sverige. I sin bok Landet utanför, ger journalisten 
Kristina Mattsson ett lika vemodigt som skrämmande reporta-
ge om de stora samhällsförändringar som berör oss alla. ”Nu 
har urbaniseringen nått den punkt där det inte finns någon 
tvekan. Orter kommer att dö ut. Även större samhällen. Även 
i södra Sverige.”

Hennes påståenden får stöd i siffror från Statistiska Central-
byrån. Av Sveriges 290 kommuner uppvisar mer än 200 en 
befolkningsminskning. Så Emmaboda är i ”gott” sällskap, 
så att säga. Siffrorna säger också att utvecklingen mot en allt 
mindre men också allt äldre befolkning pågår långt söderut, 
om än i en något långsammare takt. Det stora problemet är 
att alltför få kvinnor i fertil ålder stannar kvar. När jag gick 
igenom födelsetalen för Långasjö föddes vid millenniumskiftet 
bara åtta barn, på en befolkning av 843. Året innan var antalet 
födda fem, året efter noll! Och går vi än en gång tillbaka till 
”mitt” år, 1977, föddes bara 13 barn. 

”Tyvärr är jag rädd för att proppen är på väg att gå ur”, säger 
forskaren Jan Amcoff. ”Om tjugo år ser glesbygdens befolk-
ningspyramider ut som kantareller” (Mattsson 2014:18). 

Proppen ur?
Gäller denna dystra prognos också för Långasjö, undrar jag 
oroligt? Tänk om proppen går ur Långasjösjön, symboliskt sett, 
och kvar blir en ”sommarbygd” för turister och övervintrande 
pensionärer? Och vildsvinen förstås, om nu någon missat att 
jag är rätt sur på deras val av ”restauranger”, som alltför ofta 
utgörs av hustomter och kantarellställen. 

Nåväl, scenariot känns overkligt, sett utifrån dagens ekono-
miska situation. I socknen finns drygt 110 företag, varav mer 
än 50 inom jord och skogsbruk. Den största arbetsplatsen är 
sågverket Södra Timber. Ann-Helén Alexandersson arbetar på 
kontoret i Strängsmåla. Hon beskriver företaget som mycket 
solitt med en stark lokal förankring. I skrivandets stund är 129 
personer anställda i Strängsmåla, som dessutom är arbetsplats 
för 16 medarbetare från Södra Skog och 10 medarbetare från 
Södra Timber Kundservice. Utöver detta finns verksamheter 
som VMF (virkesmätarföreningen) och Slipning av bandsåg-
blad. ”Vill man roa sig med att räkna ut allt runtomkring så 
skulle det ju bli ännu fler”, säger Ann-Helén. ”Då har vi alla 
timmer- och biproduktschaufförer som är lokala och egna 
företagare, liksom de som hyrs in för reparation och underhåll 
av anläggningen”. 

Långasjö lever, och det ganska så väl, faktiskt!

Det högmekaniserade sågverket Södra Timber i Långasjö.

Arbetsinsatsen var stor vid spånhyvling i Skallebo ca 1920.
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Samarbete och handlingskraft
Även historiskt har bygden präglats av en stark företagarverk-
samhet, något som Träskoposten ofta lyft fram, och som på 
ett perspektivrikt sätt berörs i den senaste Långasjökrönikan 
(2012). Beskrivningarna är en del i bygdens självbild, ofta 
kondenserad till ett enda ord – Långasjöandan. 

Begreppet står för sammanhållning och handlingskraft, för en 
stark tro på att man själv kan genomföra och förverkliga idéer 
när ingen annan gör det. 

Jag tror att denna hållning är en viktig förklaring till att Långasjö 
står starkt i förhållande till andra bygder, också inom kommu-
nen. Socknarna i Emmaboda har helt enkelt olika historiska 
förutsättningar när det gäller socialt kapital för att bedriva lokalt 
utvecklingsarbete. Att bo i Boda eller i Långasjö är delvis skilda 
världar – en problematik som skulle vara nog så intressant att 
diskutera i ett annat sammanhang.

Här vill jag mer generellt lyfta fram de två begreppen bruks-
anda och Gnosjöanda. Eller Långasjöanda, om man så vill. 
Bruksandan växte fram i mindre samhällen dominerade av en 
stark arbetsgivare och ett väl sammansvetsat, lokalt rekryterat 
arbetarkollektiv. Direkt eller indirekt motarbetade bruket upp-
komsten av andra aktörer.

Gnosjöandan är bruksandans motsats. Den kännetecknas av 
”ett intimt samarbete mellan småföretag, där avknoppning 
från existerande företag uppmuntras och förmågan till flexi-
bel omställning av produktionen är stor”, för att citera Hans 
Westlund, forskare för urbana och regionala studier på KTH.    

Texten ingår i en bok som problematiserar det politiska mantrat 
”Hela Sverige ska leva!” genom att ställa den provocerande 
frågan ”Ska hela Sverige leva”? 

För det första har hela Sverige aldrig levt, och kommer heller 
aldrig att göra det. Större delen av landet är helt obefolkat, och 
bara en dryg fjärdedel kan sägas ”leva”, ett begrepp som inte 
heller det är speciellt entydigt. Och på den fjärdedel i södra 
Sverige där de flesta människor bor är befolkningstätheten 
väldigt ojämnt fördelad.   

För det andra går utvecklingen obevekligt i den andra riktning-
en, något jag redan varit inne på. Vi har under efterkrigstiden 
sett hur inte minst brukssamhällen, skapade i en viss industriell 
fas, förlorar sin konkurrenskraft, tynar bort, och ibland t.o.m. 
dör ut. Finns det någon anledning att hålla liv i dessa orter, 
med subventioner och ekonomiska stödpaket? Till vilket pris 
som helst?  

Norsk landsbygdspolitik
Flyttar vi blicken över till Norge, tycks ”Heile landet i bruk” 
vara djupt förankrat i den norska folksjälen, precis som ”En 
levande landsbygd” är det bland svenskarna. Men går vi till 
den politiska kraften bakom orden, är skillnaden stor mellan 
länderna. I Norge är man beredd att betala mycket för att ha 
kvar dyra jordbruk upp längs med fjällsidorna, liksom små 
fiskesamhällen längs med ensliga kuster. Man gör det av bl.a. 
försvarspolitiska skäl liksom för att bättre säkra livsmedels-
produktionen inom landet. Norska kommuner har också lokal 
beskattningsrätt på fastigheter och industrier, vilket gör att den 
skatt som i Sverige hamnar i statskassan, kommer kommunen 
till del i Norge. En annan intressant strategi för att motverka 
urbaniseringen är att personer med studielån kan skriva av 10 
% av det ursprungliga lånet varje år som man väljer att bo i 
ett stödområde. Inflyttaren får dessutom olika skattefördelar, 
högre barnbidrag och lägre energikostnad.    

Men även aldrig så kraftfulla politiska och ekonomiska insatser 
kan alltid hejda utflyttningen. Möjligen då bromsa den. Mindre 
samhällen har helt enkelt svårt att rekrytera arbetskraft. ”Caffe 
latte-faktorn” styr, i Norge såväl som i Sverige, där mer än 
hälften av alla ungdomar idag läser vidare på högskola och 
universitet, vilket är en enorm ökning på bara något årtionde. 
Och när det sedan i stort finns jobb överallt flyttar folk dit där 
de helst vill bo, och då vinner större tätorter och städer klart 
framför landsbygden.  Den globala urbaniseringstrenden slår 
igenom, vare sig man vill det eller inte. 

Kommunledningen
För att få lite bättre grepp om kommunens roll i urbaniserings-
processen träffar jag Ann-Christin Torgnyson, näringslivsut-
vecklare i Emmaboda kommun. Hon är ytterst medveten om 
det prekära läget med ett befolkningsunderlag som viker år efter 
år. ”Men för första gången ser vi just den senaste månaden 
en liten ökning i antalet invånare”, säger hon. ”Kanske kan vi 
hoppas att botten är nådd, att det nu långsamt vänder!”

Önsketänkande eller ej, efter vårt samtal och efter den genom-
gång jag gjort av kommunens insatser är min bild den att man 
arbetar både kompetent och målmedvetet för att behålla och 
vidareutveckla kommunens livskraft. En viktig sak är satsning-
en på de s.k. ytterområdena, bl.a. genom att så långt möjligt 
behålla skolorna lokalt, i stället för att centralisera skolgången 
till centralorten. I Långasjö har man också nyligen byggt ut för-
skolan, öppnat ”nattis” och renoverat de gamla skollokalerna.              

Lokaltrafiken är under ständig förbättring, bl.a. nyligen med 
tågstopp i Vissefjärda. Satsningen på fibernät till även de minsta 
av småbyar, som exempelvis Ekeboryd, har inneburit en mindre 
revolution för alla som vill bo och arbeta på landet. Detsam-
ma gäller de utmärkta tågkommunikationer som förbinder 
Emmaboda med omvärlden. Men logistiken kan förbättras 
än mer, vad jag förstår. Nu kan det vara så att en buss enligt 
tidtabellen anländer till Emmaboda station en minut efter det 
att tåget till Kalmar har gått. 

”Ett stort problem”, säger Ann-Christin, ”är att det t.ex. är 
svårt att få tag i lämpliga bostäder till ungdomar och barnfa-
miljer som vill bo i kommunen”. Det finns alltför få mindre 
lägenheter med låg hyra. Däremot ser man många tomma 
hus, men de är ofta inte till uthyrning, än mindre till salu. Och 
lyckas man komma över ett äldre hus kvarstår problemet med 

Byträff  vid Långasjön.
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vad renovering och tillbyggnader får kosta. Snabbt nog når 
man taket för vad som är möjligt att få igen vid en försäljning, 
jämfört med motsvarande investeringskostnader i attraktiva 
utvecklingsområden. 

Varumärket utvandrarbygd
I ett tidigare nummer av Träskoposten framförs åsikten att man 
borde byta ut bilden av Långasjö som varande en utvandrar-
bygd till nybyggarland.

Jag sympatiserar med tanken att lägga det gamla, rätt så uttja-
tade varumärket utvandrarbygd bakom sig. Men nybyggarland, 
det känns mer som ett slags ordens magi. Som vill man dölja 
det faktum att patienten kanske långsamt är på väg att dö, alla 
satsningar och krafttag till trots. Urbaniseringens negativa ef-
fekt på kommunen talar ju sitt tydliga språk. Jag ringer därför 
upp Annika Hjalmarsson, som är en av initiativtagarna till 
namnbytet. Hon berättar att fler än jag reagerat på samma sätt, 
också i den arbetsgrupp som arbetar med Långasjös utveck-
ling. ”I nuvarande läge säger vi i stället ”Från utvandrarbygd 
till framtidsbygd”.  

Av betydelse för en bygds framtid är den relation som etable-
ras mellan hemorten de som av olika anledningar lämnat den. 
Bryter man med sitt förflutna, eller fortsätter man att vara 
Långasjöbo livet ut, med allt vad det innebär av kontakter 
via telefon, Facebook, mail, hembesök liksom det omvända 
att Långasjöborna hälsar på sina vänner och släktingar runt 
om i Sverige, i världen. En gammal tradition som fortfarande 
upprätthålls av kyrkan i Långasjö är gångedagen, som äger 
rum varje år på Heliga Trefaldighets Dag. Dagen firas med 
gudstjänst med sång och musik, samt att någon ”hemvändare” 
berättar något intressant från sitt liv.

Jag började artikeln i Ekeboryd, och avslutar den där. En riktigt 
varm sommardag nu i juli satt jag och pratade med Catharina 
Kirschhoff, syster till Tomas Alm i Ekeboryd. Hon nämnde då 
att hon varit en av de ”hemvändare” som pratat på gångeda-
gen, den 3 juni 2007 närmare bestämt. Lite senare fick jag hela 
hennes manuskript mig tillsänt, och läste det med stort intresse. 
Rubriken ”Vägen hit och glädjen att se tillbaka” är talande nog. 
”Hit”, det är Älta, ett litet samhälle i Nacka kommun utanför 
Stockholm, där Catharina bor tillsammans med man och barn. 
Och ”tillbaka”, det är förstås Långasjö, med alla dess minnen 
och människor. Så här avslutade hon sin berättelse.

”Min tanke är att om man vet var man har sina rötter och kan 
återvända när man vill är det lätt att också trivas på andra ställen. 
Så känns det för mig. Vägen hit har varit krokig, lärorik och 
spännande och i allra högsta grad påverkad av allt jag upplevt 
här i Långasjö.”  

Gunnar Alsmark

Mundekulla Kurs & Retreatgård – ett företag i framtidsbygden.
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”Blodomloppet”
Måndagen den 12 maj åkte nästan alla eleverna i årskurs 
4 – 6 samt några lärare med buss till Karlskrona för att 
delta i ”Blodomloppet”.

Som vanligt sponsrade sparbanken Eken oss med deltagarav-
giften och Föräldrastyrelsen stod för bussresan. Vår duktiga 
chaufför Johan Bernfalk körde som vanligt och precis som 
vanligt körde han fel väg en gång.

I motionsloppet kan man välja att springa 5 eller 10 km eller 
att gå 5 km. En elev i fyran (Carl Fyhr) valde att springa 10 
km. Övriga elever sprang 5 km. Efter målgång fick alla medalj, 
t-shirt, banan och dricka. Därefter samlades vi lagvis ute på 
fotbollsplanen (fem man i varje lag) för att fika ur matkassen 

som skänktes av ICA. Vi hade tur med vädret. Ganska soligt 
och lagom varmt. 

Förutom skolans elever var det även en del föräldrar och elever 
som nu går på högstadiet som var med och sprang. Detta var 
tredje året i följd som eleverna från Långasjö deltog. 

Vi hoppas att detta är något vi kan fortsätta med även i fort-
sättningen. Det var drygt 4000 som sprang eller gick någon 
av sträckorna.

Ingvar Elofsson

Några andra förslag som kom var, äventyrsbad, klädesbutik, 
bio och tivoli. Om detta kommer hända är tveksamt.

Allt av detta kanske inte funkar men det är bara fantasin som 
sätter gränser. Någon person kanske startar ett företag som 
börjar i Långasjö och senare tar över världen och alla åker eller 
flyttar hit för att se vart allt började. Vem vet, det är bara att 
vänta och se.

Tilda: 0738339975
Lisa: 0708831933

Ungdomssidan
Temat på den här tidningen är Långasjös historia, men 
vad ska en ungdomssida skriva om det? Vi kan ju välja 
att skriva en lång berättelse om hur gammalt Långasjö 
är och när det bildades och en massa sådana fakta, men 
det känns ju inte så roligt på en sida som är riktad mot 
ungdomar. 

Men om vi tänker framåt istället. Vad vill vi ska bli historia? 
För det är ju vi som skriver historian nu. Vad är det vi vill ska 
hända i framtiden eller nu i Långasjö, och hur gör vi för att 
det ska hända. Vad kan man förbättra, ändra osv. Vi frågade 
några ungdomar och detta är vad vi kom fram till. 

Några ungdomar tyckte det skulle vara kul med ett hopptorn 
och en vattenrutschkana nere vid Långasjösjön. 

Något mer ställe som man kan äta på typ McDonalds, en 
pizzeria eller korvkiosk/glasskiosk skulle var gott. 

Ett eget högstadium så man slipper åka till Emmaboda varje 
dag.

Uppvärmning inför 5 km. På bilden syns bl a Hedvig, Daniel, Matilda, 
Isac, Oliver och Henrik.

Carl Fyhr värmer upp inför sina 10 km.

Nästa grej i Långasjö kanske?
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Hur levde man i Långasjö 
i början av 1600-talet?
Låt oss börja vår tidsresa ute i stora världen. Redan 1611 
konstruerade Galileo Galilei det astronomiska teleskopet, 
en ny världsbild med solen i centrum öppnade sig. Teles-
kopet utvecklades och ledde till ny kunskap om solsyste-
met. Människorna började redan då på 1600-talet blicka 
ut i rymden. Frågan är hur långt man såg i Långasjö?

Kanske inte så långt. Här i Långasjö var krigstider och oros-
tider. I början av Erik XIV:s regering 1563 utbröt det länge 
väntade kriget mot Danmark och ett 20-tal hemman i Långasjö 
socken plundrades eller brändes av danskarna. Det rådde en 
skräckstämning bland socknens befolkning

Efter kriget kom tunga skatter. 10% på all lösegendom avkräv-
des 1571 den svenska allmogen  för återlösen av Älvsborgs 
fästning. För en förmögen man som Nils Svensson i Allgunnås 
betydde det i pengar motsvarande två arbetshästar – kanske 
idag två bilar. Kriget var en tung börda för folket, ekonomiskt 
och mänskligt. Många bönder skrevs ut i krigstjänst. Få av 
dem kom levande tillbaka. Sjukdomar skördade fler offer än 
striderna.

År 1610 drogs Sverige in i ett krig med Ryssland och 1611 
angreps Sverige av Danmark som erövrade Kalmar slott – det 
så kallade Kalmarkriget. Under trettioåriga kriget organiseras 
en armé baserad på landskapen. Många gårdar blev då sol-
dathemman, vilket var en tung börda för arrendatorer eller 
gårdsägare. I Långasjö fanns inte mindre än 12 sådana gårdar. 
Det var verkligen oroliga och hårda tider.

Löpa gatlopp eller slita ris
Åren 1607–08 lät Karl IX stifta ett antal lagar, bland annat 
Kristoffers landslag där det blev dödsstraff  på brott som svor-
dom, olydnad mot föräldrar och äktenskapsbrott. Det verkar 
som befolkningen i Långasjö överlevde detta! Det var lokala 
domare, fogdar eller länsman som utdömde straffen. Vid sidan 
om avrättning fanns det en rad olika straff  som de åtalade 
kunde dömas till – t ex Skamstraff  där den dömde tvingades 
stå på en s.k. ”pliktepall ” vid kyrkan ett vist antal söndagar till 
allmän beskådan, eller kännbara böter – för hor 80 daler för den 
gifta parten och 40 daler för den ogifta. Om man då betänker 
att en enkel piga endast tjänade 5 daler om året, förutom mat, 
husrum och kläder, förstår man att bötesstraffen kunde vara 
näst intill omöjliga att betala för många. 

För dem som inte kunde betala sina böter kunde en kvinna få 
”slita ris” vid tingshusdörren för att sedan förvisas från trakten. 
En man kunde istället tvingas ”löpa gatlopp” där den dömde 
skulle springa med bar överkropp mellan 50 män med påkar 
i händerna. Ibland hände det att den dömde inte överlevde. 
Spöslitning och begjutning med iskallt vatten var biskopens 
medicin för kvinnor som hade gjort något fel.

Lilla istiden
1600-talet kallas ibland för den lilla istiden. Levnadsstandarden 
i Sverige var klart högre i slutet av 1400-talet än vad den var 

på 1600-talet. Men 1600-talet var också en tid av uppbyggnad 
och upprustning. Sverige hade vid 1600-talets början dålig 
ekonomi och liten befolkning, men också stora naturresurser. 
Kopparplåt, stångjärn och tjära exporteras och skapade förut-
sättningar för Sveriges expansiva och våldsamma utrikespolitik. 
Här i södra Småland handlade vi över gränsen till Danmark 
och skeppade våra varor från hamnarna i Blekinge, till kungens 
stora förtret.

Skolböcker, husförhör kyrkoböcker, postverket, lantmäteri-
styrelsen är några byggstenar när samhället organiseras. 1634 
delades landet in i 12 län ledda av landshövdingar.

Med postverket kunde post sändas regelbundet. Ett brev från 
Stockholm till Ystad fick ta högst 5 dagar. Breven distribuerades 
med löpande postdrängar. Ett strängt krav på dem var att de 
måste hålla 2 timmar per mil, annars bestraffades de.

Tecken på trolldom
Böndernas insats var en av de viktigaste förutsättningarna för 
det stora statsbygget genom skatter och utskrivningar, vilka 
gjorde dem utfattiga och lade gårdar öde. Gustav Vasa införli-
vade gårdar som skänkts till kloster, kyrkor, biskopsgårdar. Hela 
14 gårdar i Långasjö socken fick bidra till kronans och kungens 
ökande rikedomar. Gårdarna blev öde och förfallna och till 
slut såldes kronogodsen ut. Axel Oxenstierna kom bl a att 
äga Södergården i Allgunnås, när han ärvde sina svärföräldrar.

Smålandsätten Ulfsax var socknens enda adliga familj. Maria 
Ulfsax husfru på Grimsgöl och änka sedan 1649 finns med 
i Sockstämman som överhetsperson, med både ansvar och 
inflytande över det mesta som hände i socknen. Noteringar 
berättar också om bråk och tvister, mord och överfall. Mord-
vapnen var yxor, knivar, pistoler, värjor m.m. I nattens dunkla 
mörker skedde barnamord och andra rysligheter. Kanske var 
det inte bättre förr?

Vad trodde människorna på? Vad fanns av övernaturliga ting 
som påverkade deras dagliga tillvaro på både gott och ont 
förutom det man fick med sig från kyrkan? Man trodde på 
häxor, troll av olika slag, jättar, skogsrån, näcken, djävulen och 
varsel. Tecken på himlavalvet, som t.ex. kometer, tolkades som  
att något skulle komma att hända eller drabba människorna.

Puttis från Långasjö medeltida kyrka
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Dricka tobak
Okunnigheten bland allmogen var i början av 1600-talet så stor, 
att ofta fanns ingen mer än prästen och möjligen klockaren som 
kunde läsa. Predikningar, katekesundervisning och husförhör 
var vad man hade. På landsbygden fanns få sockenskolor vid 
denna tid. 

Men ingen disciplin i världen kunde hålla svenska folket borta 
från flaskan. Inte ens i samband med gudstjänstbesöken kunde 
man hålla sig nykter! Vid barndop utsåg man reservgudfäder, 
då risken var överhängande att gudfadern söp så mycket att 
ingen vågade anförtro honom att hantera ett spädbarn. 

Bruket av det nya njutningsmedlet att tugga och att ”dricka” 
tobak (motsvarande vårt piprökande) kom till Långasjö med 
återvändande soldater från Tyskland efter 30-åriga kriget. 
Använde man det i kyrkan, togs det upp på Sockenstämman 
och många klagade att det spottades på dem som satt under 
läktaren.

Basfödan bland bondefamiljerna var bröd både mjukt och hårt 
bakat på havre, korn eller råg. Vetebröd ansågs som en lyxvara. 
Oftast använde man flott till brödet med ost på. Även gröt 
och välling var viktig föda. Våfflor och rån gräddades i saxlika 
järn med rektangulära plattor över glöden i den öppna spisen 
vid festliga tillfällen. Så Hembygdsstugans våffelservering har 
gamla anor! 

Det kyrkliga och sociala hörde ihop  
Sexmännen (6st/sexmannarådet) som ombud för socknens 
skilda delar bildade en nämnd av ”edsvurna, ärliga, oberyktade, 
gamla, förståndiga män”. Tillsammans med kyrkvärdarna skulle 
de vårda kyrkan och dess egendom, sockenstugan och prästgår-
den och vid behov rättsligt försvara socknen. Sockenmännen 
skulle också vaka över den kyrkliga ordningen i församlingen. 
Under prästens ledning fungerade de som sockenrätt och 
dömde i fråga om oordningar i kyrkan och församlingen. Till 
hjälp hade de rotemästare och fjärdingsmän.

Till Sockenstämman hade alla församlingsbor rätt att infinna 
sig och delta i besluten. De flesta närvarande var självägande 
bönder. Det är den mest demokratiska organisation vårt land 
har haft. Det kyrkliga och det sociala hörde ihop. Kyrkvärdar-
na var de som var ansvariga för fattigvården. Fattigdom och 
allt mänskligt elände hörde till detta livet. Äktenskapstrassel, 
utomäktenskapliga förbindelser, uppträdandet i Guds hus allt 
behandlades av Sockenstämman. 

Långasjö kyrka
var Långasjö sockens nav och centrum och dess betydelse var 
stor för människorna i bygden. Där fick de höra Guds ord, vara 
delaktiga i gudstjänsten, få information om vad som skedde i 
samhället och kyrkbacken var den naturliga mötesplatsen för 
samtal, utbyte av tjänster, försäljning och skvaller. 

Den gamla medeltida kyrkan var vid 1600-talets början alltför 
trång för den växande befolkningen, man hade svårt att få 
plats för alla. Läktaren var överfull av drängar och pigor och 
många passade på att smita ut på kyrkbacken under de långa 
gudstjänsterna. Men det skulle dröja ända till 1789 då den nya 
kyrkan stod färdig – för 225 år sedan! Om den nya kyrkan 
skriver förre kyrkoherden Johan Thelin på annan plats i detta 
nummer av Träskoposten.

Ulla Sköldh Jonsson

Ny askgravplats

En ny askravplats har nu färdigställts på norra sidan av Långa-
sjö kyrkogård. En askgravplats liknar urngraven och är avsedd 
för en eller flera askor och upplåts med en gravrättstid på 25 
år som kan förlängas. 

Det är ett alternativ till minneslunden, för dem som önskar 
en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. Vid den nya 
askgravplatsen finns plats för ca 20 gravar. Varje gravplats får 
en mindre sten med namnplatta. Där finns också en mindre 
plats för lösa blommor, ljus eller en krans. Askgravpaltsen har 
en gemensam plantering i mitten, som kommer att färdigställas 
under hösten. 

”Ullas förklaringsdag”

Varför firar vi egentligen högmässa? Det låter ganska högtidligt 
och för en del kanske rent av tråkigt. Högmässan har firats 
sedan reformationens dagar här i Långasjö och innehåller så 
mycket av rikedomar och ”guldkorn”. 

Gudstjänsten är i sig ett mysterium, allt ska inte eller kan inte 
förklaras, men ibland behöver vi hjälp att förstå vad orden 
rymmer och innebär. Det viktigaste är ändå att gudstjänsten 
får bli ett möte med Gud, i stället för ord om honom. Alla bär 
vi inom oss en längtan, som går utöver oss själva. Med den 
längtan får vi komma till gudstjänsten. Högmässan är mer än 
ord, den rymmer liv och mysterium, möte och närhet.

Söndagen den 26 oktober kommer jag att försöka ge liv och 
förklaring till Högmässans olika delar. Kyrkokören kommer 
att tillsammans med oss sjunga några av de nyare psalmerna 
som vi fått i vår psalmbok. En skatt att erövra som på sikt får 
bli omistliga melodier och ord som vi bär med oss. Välkomna 
till en lite annorlunda högmässa med både förklaringar och 
nya psalmer!

Ulla Sköldh Jonsson

Vad menade prästen egentligen?

Vill du vara med i en samtalsgrupp där vi utifrån söndagens 
texter delar frågor och funderingar om livet och kristen tro? 

Varje samling innehåller fika och samtal. Välkommen till en 
rolig och tankeväckande mötespunkt! Vi möts i Sockenstu-
gan i Långasjö varannan torsdag med start torsdagen den 
25.9 kl 18.30. Man kan vara med en eller flera gånger. Vill 
du veta mer kontakta: Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56 eller                                   
ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se
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Kristina Nilsson och Yvonne Tuvesson R. Dags för minior & Junior  
 
Vecka 38 startar Minior & Junior. Alla är välkomna  
till en spännande termin med äventyr, lek, prat  
och pyssel!  
Miniorerna träffas tisdagar kl 12.45 – 14.15 
Juniorerna träffas tisdagar kl 14.15 – 16.00 
Mer information kan du få av  
Veronica Andersson tel. 0471-254 63. 
 

Söndag den 28 september 

Gemenskapsdag  
Du som tillhör Långasjö församling och som fyller 65 år  
eller mer i år är särskilt inbjuden tillsammans med din  
livskamrat eller ledsagare till en Gemenskapsdag med  
Högmässa kl 10 
och Servering i Sockenstugan med program  
Hanna Sjöberg medverkar med sång! 
 

Anmälan senast den 22 september 
till Elsie Fransson 0471-500 77 eller  
Ulla Sköldh Jonsson 0471-124 56. 
Inbjudan sker bara på detta sätt För kyrkskjuts ring  
Taxi Emmma 0471-101 00 

Varmt välkomna! 
Långasjö Församlingsråd 
 

Välkomna till Dagledigträffar 
i Långasjö Sockenstuga! 
 
Onsdag 24.9 kl 14.00 
En Smålandssaga 
Operasångerskan Yvonne Tuvesson Rosenqvist sjunger  
och berättar om Kristina Nilsson.  
 
Onsdag 29.10 kl 14.00 
Livets högtider  
Gunvor Dahlman, pensionerad diakon från Hovmantorp,  
kåserar och berättar om livets högtider. 
 
Onsdag 26.11 kl 14.00 
Vi sjunger in advent 
tillsammans med Kajsa Sandberg.  Adventskaffe. 
 

Lördag den 11 oktober 

Skördefest med Magnifiket 
 
11– 15.00 Skördemarknad runt kyrkan och sjön 
Försäljning, hantverkare, utställningar och mycket mer.  
”Magnifiket” – konditorifika i Sockenstugan 
Njut av hembakade kakor i alla dess former.  
Behållningen går till projektet ”Bundle of Joy” *. 
14.00 Konsert i Långasjö kyrka  
med Amanda Carlsson sång & munspel och  
Christoffer Gustafsson sång & gitarr  
Avsluta Skördefesten med en skön stund med härlig  
sång och musik!  
 
* ”Bundle of Joy” (fritt översatt - knippen av glädje) är en dag då barn från fattiga familjer i  
Santa Fe på ön Bantayan Island i den Filippinska övärlden får komma till en riktig fest  
med mat, lekar, sånger och presenter. Initiativtagare till detta fantastiska evenemang var  
Peter och Louie Svensson från Kvarnaryd i Långasjö. Sedan Peters bortgång vill Louie Svensson  
gärna fortsätta projektet.  
Förra året fikade vi för över 14.000 kr som gick till de orkandrabbade i området. 
 

Kom med och sjung!  

Tycker du om att sjunga, oavsett ålder, är du väl- 
kommen med. Det finns alltid plats för fler.  
Att sjunga är friskvård och glädje. 
 
Lilla kören (barnkör F 1-3) 
Övar torsdagar kl 12.40 - 13.40. Start 11/9 
 
Kyrkokören 
övar tisdagar kl 18.30 – 20.00. Start 26/8 
Hör av dig till Britta Mård på tel. 0471-254 62. 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under hösten 2014 

 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön/mässa med frukost i Sockenstugan 
Varannan torsdag 14.30 Andakt på Allégården 
 

7.9 12:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Gudstjänst   B H Brunzell 
14.9 13:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa   Sång – Malin Björklund 
   U Sköldh Jonsson 
21.9 14:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Mässa   B H Brunzell 
24.9  14.00 Dagledigträff – En smålandssaga   
   Yvonne Tuvesson Rosenqvist 
28.9 15:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Gemenskapsdag - Högmässa U Sköldh Jonsson 

Sång –Hanna Sjöberg. Program & servering i 
Sockenstugan  

5.10 Den Helige Mikaels dag 10.00 Gudstjänst  Kyrkokören, B H Brunzell 
11.10    14.00    Skördefest - Konsert med Amanda Carlsson &      
    Christoffer Gustafsson 
12.10 Tacksägelsedagen 14.00 Skördeudstjänst med små och stora –  
   Dopets dag   Lilla Kören, Minior & Junior,  
   U Sköldh Jonsson, B Mård ,V Andersson, Kyrkfika 
19.10 18:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Taizémässa  B H Brunzell 
26.10 19:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
29.10  14.00 Dagledigträff – Livets högtider  Gunvor Dahlman 
1.11 Alla helgons dag 10.00 Högmässa  B H Brunzell      
2.11 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst  med ljuständning   
   Kyrkokören,  U Sköldh Jonsson 
9.11 21:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa B H Brunzell  
16.11 Söndagen f Domsöndagen 14.00 Gudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior, U Sköldh Jonsson,  
   V Andersson, B Mård, Kyrkfika 
23.11 Domsöndagen 11.00 Visitationsmässa i Vissefjärda kyrka  

Kontraktsprost Alf Johansson, pastoratets körer 
och präster m fl 

26.11  14.00 Dagledigträff – Vi sjunger in advent 
   Kajsa Sandberg 
28.11  08.10 Adventssamling  för Långasjö skola  
30.11 1:a Söndagen i Advent 10.00 Adventhögmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
   Upptaktsdag för årets konfirmander  
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
 

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

Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00. 
Önskar du hembesök eller vill du ha någon att prata med, kontakta Ulla Sköldh Jonsson 0471- 254 56 



Träskoposten nr 3 201446

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

Ett stort Tack
till våra sponsorer 2014 som hjälper oss att

sköta om vår fina Långasjö.

Röda Korset, Långasjö
Långasjö Lanthandel

Lions Club, Emmaboda
Långasjö Sockens Hembygdsförening

Tommy TC Carlsson
Lingonplockarna från Österlen
Sparbanken Eken, Långasjö

Br. Steens Snickerifabrik
Runes Bensin

Daniel Strands Maskiner AB
Emmaboda Pastorat

Emmaboda Bostads AB

Ett extra tack till
 Sparbanken Eken, Långasjö

som också hjälper till att sponsra Lindås
Musikkårs framträdande på

Nationaldagen.

Långasjö Sockens Naturvårdsförening
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Birgitta Borg Olsson, 
Färjestaden.

Grattis! säger vi till Birgitta 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

Lieslåtter i Ekeboryd
I härligt sensommarväder lördagen den 16 augusti sam-
lades 11 deltagare på Naturreservatets äng i Ekeboryd för 
att lära sig lite om lieslåtter. 

Jag säger lite, eftersom konsten att rätt hantera en lie är nog så 
svår att lära. Mycket går att visa, vilket Anne och Daniel Har-
ryson gjorde på ett mycket intressant sätt, men mycket handlar 
om s.k. tyst kunskap. Hur man håller bladet mot slipstenen, 
hur man för lien jordnära, i cirkelformad båge runt kroppen, 
hur man läser mark och gräs etc. Allt detta måste man öva på, 
och ha känsla för. 

Efter ett gott dagsverke med många och långa prat lämna-
des ängen lätt tilltufsad, men klart bättre än innan. Kursen 
bekostades av Länsstyrelsen, som i sin tur får EU-bidrag för 
liknande verksamhet.  

Gunnar Alsmark

Göte Svensson övar med sin lie. I bakgrunden syns Malte Gunnars-
son, Stig Hermansson, Karin och Anders Einarsson.

Anne och Daniel Harryson.



Träskoposten nr 3 201448

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

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

Redaktionen framför härmed ett stort 
och varmt tack för bidraget!

Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 oktober 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 3-14
Namn och adress:


