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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 
Collage med artistkort.

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

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

Träskoposten ©               
Nr 4 Vintern 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 2015
Manusstopp 12 februari
Utgivning  27 februari

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

Läs Träskoposten på       
internet!

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

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

Tema i nästa 
nummer

Ungdomskultur

Välkommen med 
bidrag!

TACK!

Stort tack för de penninggåvor som 
vi har fått från Geijer Sockens Sock-
engåva och Kaffetanterna.

Redaktionen

Kompletterande info

Översättningen av artikeln ”Livet i 
Skallebo - De många ljuden i tystna-
den” i förra numret gjordes av Victor 
Öhrnberg.
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En resa söderut
Vi som då och då ställer upp som värdar på Klasatorpet 
får möta många trevliga och intresserade besökare. I år 
har 4312 besök noterats, vilket är fler än 2013. Många 
angenäma möten har uppstått. 

Nu var det vi själva – ett femtiotal medarbetare -  som drog 
iväg på upptäcktsfärd med buss. Första delmålet: Näsum, 
en liten tätort som ligger utmed den s k Humleslingan runt 
Ivösjön i Skåne. Vägen runt Ivösjön har fått sitt namn av att 
det har bedrivits en intensiv humleodling i just denna trakt. 
Ända fram till mitten av 1800-talet var varje jordägare ålagd att 
odla sitt eget humle, så var det även i våra bygder. När pålagan 
upphörde, kunde mången smålandsbonde dra en lättnadens 
suck, medan skåningarna gärna fortsatte sin produktion kom-
mersiellt och levererade till bryggerier. Humle är ju det som 
ger öl dess karaktäristiska smak. 1927 fanns det 78 odlingar 
kring Näsum. Under andra världskriget var efterfrågan stor, 
men efter kriget ökade importen och de svenska odlarna 
tvingades upphöra med verksamheten. Men kvar i Näsum 
fanns en humletorka – nu Sveriges enda bevarade. Och här 
torkas idag humle, som sedan levereras till ett mikrobryggeri i 
Uråsa, där det smaksätter det exklusiva Näsumölet, som endast 
säljs i Näsum!! Kling, klang, lät det i våra kassar när vi lämnade 
humletorkan i  Näsum.

Vi färdades vidare genom dignande äppelodlingar, nu på väg 
mot Vattenriket i Kristianstad. Nej, det var inget badpalats 
vi besökte, utan en unik biosfär, som valts ut av UNESCO 
som ett skyddsvärt naturområde med strandängar, våtmarker, 
Helgeå och Kristianstad mitt i biosfären! Hela området är ett 
exempel på hur människa och och natur kan leva i harmoni 
med varandra. Där man tidigare helt fräckt byggde enorma 
sopberg på strandängarna, har det nu städats upp och närpro-
ducerande kossor strosar lugnt omkring på artrika ängar. Inne 
i Vattenrikets nybyggda Naturum kunde vi lära oss ett och 
annat om både fåglar och fiskar, våtmarker och stadsplanering. 
(Kristianstads centrum ligger 2,41 m under havsytan! Hur ska 
det gå om havsnivån stiger?)

Bussen tar oss vidare till Åhus. Ingen Åhus-glass så långt ögat 
når! Glassen heter numera Otto! Och vem står där och äter 
Otto-glass om inte prästen Magnus Persson, som var i vårt 
pastorat för något år sedan. Fast vi är hungriga nu, glass du-
ger inte för oss. Vi får i stället god mat på Åhusgården, en f  
d EFS-gård, både förrätt och efterrätt, så vi blir så mätta och 
glada. Förmiddagskaffet hade vi inmundigat i Näsum, men det 
hade sjunkit undan nu. 

Sista anhalten: Kvarnen i Knällsberg, Tingsryd. Eva Johansson 
tar emot, serverar kaffe och berättar om kvarnens historia. 
Här har funnits både kvarn och såg, numera ett litet kraftverk 
som förser hela anläggningen med el. Eva sköter hela rörelsen, 
delvis med hjälp av sin familj. Här finns trädgård att ströva i, 
växter att köpa, hembakta kakor och pajer, bed and breakfast 
och en butik med ”Annorlunda ting”. 

Som vanligt en väl planerad och väl genomförd resa med 
många nya intryck och erfarenheter. Tack Stig och Margareta 
Hermansson! Tack också till Arne Tångring, som framförde 
bussen på ett tryggt och säkert sätt.

Text: Annika Hjalmarsson
Bild: Veine Franzén

Altaruppsatsen i Åhus kyrka.

Humletorkan i Näsum.

Naturum Vattenriket i Kristianstad. 
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Vinterkalendern
November 
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

28/11 kl 14.30 Adventskaffe på Allégården

30/11 kl 10.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

 
December 
4/12 kl 18.30 Temakväll på Café Stallet

7/12 kl 16.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

7/12 kl 18.00 ”The Cadillac Band” i Bygdegården

9/12 kl 15.00 PRO på Allégården

13/12 kl 18.00  Lucia i Långasjö kyrka

21/12 kl 18.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

24/12 kl 17.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

24/12 kl 23.20 Sång & Musik i Långasjö kyrka

26/12 kl 16.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

 
Januari 
6/1 kl 14.00 Sång & Musik i Långasjö kyrka

13/1 kl 14.00 PRO i Sockenstugan

24/1 kl 11-15 ”En dag för dig” i Sockenstugan

 
Februari 
7/2 kl 14.30 Dagledigträff  i Sockenstugan

10/2 kl 14.00 PRO i Sockenstugan

12/2   Manusstopp Träskoposten

25/2 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 40.

Dan Bard upphör med 
korsordet
Efter 33 korsord slutar nu Dan Bard med att konstruera 
korsord. Det har varit ett mycket uppskattat inslag i Trä-
skoposten och vi tackar Dan för hans trevliga korsord med 
lokalanknytning.

Redaktionen

Jan-Erik Fransson avtackar Dan Bard med en blomma

Ny medarbetare i redaktionen

Ser mig som humanist, både till utbildning och livs-
åskådning. Efter studier i konstvetenskap och arkeologi 
doktorerade jag i etnologi på en avhandling om Herdar 
på Korsika. Mitt yrkesverksamma liv har jag delat mellan 
Lunds och Köpenhamns universitet, som lärare, hand-
ledare och forskare. Lever med Anna Rosén, i Lund och 
i Ekeboryd. Tillsammans har vi fyra barn. Läser och 
skriver en hel del. Snickrar gärna, men snett och vint.

Gunnar Alsmark

Gunnar Alsmark                                Foto Anna Rosén
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Långasjö PRO
informerar
September
Långasjö PRO-förening höll sitt septem-
bermöte på mysiga Kafé Stallet.

Inbjudan till en tvådagars datakurs med 
anledning av PRO:s nya medlemssystem 
Hjördis.

Ingen ville deltaga. June, Kerstin och 
Olle utsågs att vara valberedare för 
KPR-ledamot som väljs på nästa möte. 
Efter att Eva serverat fika underhöll 
Torgny med dragspel och berättade om 
fåglar som häckar i Långasjö.

Oktober
Ordföranden rapporterade från de senas-
te KPR-mötena via protokollen.

Berit och Ulla berättade från Algutsbo-
daföreningens jubileumsfest.

Kerstin Olsson omvaldes som KPR-le-
damot och June Eriksson som ersättare.

Beslöts att vi skall ha gröt och skinkfest 
på Allégården den 9/12 kl 15,00.

Januarimötet blir 13/1. Efter fikat visade 
Magnus från Emmaboda filmsällskap ett 
avsnitt ur ”Jubel i Busken” från sjuttio-
talet. Roligt och nostalgiskt.

Kommande möten

December
Skink och grötfest på Allegården den 
9/12 kl. 15.00.  Kostnad 60 kronor.

Anmälan till Berit 0477-63098  eller Ulla 
50305.  

Januari
Parentation, Ulla Sköldh Jonsson med-
verkar. I Sockenstugan tisdagen den 13:e

klockan 14.00.

 
Februari
Årsmöte tisdagen den 10:e Kl 14.00 i 
Sockenstugan.

Olle Henriksson

Behöver vi fler mötesplatser?
I somras fick vi besked om att det inte blev några pengar från Boverket till 
vår planerade mötesplats med restaurang eller café i Långasjö.

Sedan dess har Café Stallet slagit upp sina portar i vandrarhemmet. Det blev en 
mycket trivsam mötesplats. Eva och Andreas har verkligen lyckats skapa en varm 
och ombonad miljö. Köket har utrustats på många sätt och samlingssalen har fått 
wifi (bredband), projektor, storbildsskärm och ljudanläggning. 

De har prövat sig fram när det gäller öppettider och efterfrågan. Temakvällar och 
särskilda evenemang har lyckats bra. Föreningar och grupper har bokat in samlingar 
i caféet. Och många vandrarhemsgäster har beställt frukost.

Men antalet gäster vid vanligt öppethållande har varit litet. Några trogna stamgäster, 
men tyvärr alltför få. Vi hoppas att det blir bättre nästa säsong.

Men hur blir det med restaurang? 
Projektgruppen arbetar vidare med frågan. Allégårdens servering är tills vidare ett 
gott alternativ. Men om man vill äta på andra tider än kl. 12.30 – 14.00, eller om 
man vill ta emot större grupper krävs andra lösningar. Långasjö finns på kartan för 
många turister och vandrarhemsgäster. Det skulle vara fint att kunna erbjuda ett 
trevligt matställe. Kanske också för socknens behov?

Sölve Hjalmarsson
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Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

Tack till alla som under 
året på olika sätt deltagit i 
föreningens verksamhet

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Långasjö Rödakorskrets 
informerar

Insamlingen till 
Världens barn 
2014

TACK till er alla som med olika aktiviteter i kommunen 
bidrog till insamlingen.

Bidrag från företag, bössinsamling, lotterier, kollekt, kon-
serter, och försäljning av choklad och noveller inbringade               
102 034 kr som genom Röda Korset har skickats till Värl-
dens barn.

Adventskaffe i Sockenstugan
Efter högmässan 1:a Advent, bjuder Röda korset på kaffe 
i Sockenstugan.

Välkomna!
Långasjö Rödakorskrets

Britta Fransson
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Hus och gårdar i Långasjö

Dansk Ejendoms Consult
Henrik Håkansson
+45 39292997

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

Emmaboda Fastighetsförmedling
Henrik Malmqvist
0471-33760

Pellamåla 212
Friliggande villa/ Vinterbonat fri-
tidshus
3 rum och kök, 95 kvm
520 000:-

Mobilsamåkningen 
– förlängd testperiod?

Nu har vi prövat mobilsamåkning i ett 
helt år. Hur har det gått? 

Vi är 51 registrerade samåkare. Det är 
bra. Det motsvarar ungefär antalet in-
tresserade enligt enkäten för två år sedan. 
Men av alla dessa är det bara ett fåtal som 
verkligen utnyttjat mobilsamåkningen.

Några har regelbundet lagt in sina kör-
ningar till och från jobbet, men i regel 
kört utan passagerare. Fjorton samåk-
ningar har det blivit, 283 km. Det är inte 
mycket, men motsvarar en besparing på 
c:a 800 kr. Enligt Motormännens Bil-
kostnadskalkyl 2013 varierar kostnaden 
för en bil mellan drygt 20 och 80 kr/
mil. Att köra bil kostar mycket mer än 
bränslekostnaden. Vi hade alltså kunnat 
göra stora besparingar genom att samåka 
mera. Och bidragit till minskade koldi-
oxidutsläpp.

Försök med mobilsamåkning har under 
året också gjorts i Urshult, Älmeboda/
Linneryd, Södra Öland och Berg. Er-
farenheterna är samma som i Långas-
jö – alltför få aktiva användare. Enda 
undantaget är Berg, grannsocknen till 
Tolg. Där hade man samåkt tio gånger 
så mycket som i Långasjö.

Energimyndigheten och Energikontor 
Sydost har betalat kostnaderna för pi-
lotåret. Systemet kostar mycket mer än 
vi har sparat. Och nu är frågan om vi kan 
motivera en fortsättning.

Företaget i Tolg har erbjudit oss en 
förlängning av testperioden till årets 
slut, och ett kraftigt reducerat pris (för 
administration och drift) för hela år 2015.

Det kräver att vi gör en storsatsning. Att 
alla registrerade användare börjar tänka 
samåkning och lägger in sina körningar 
och bevakningar i systemet. Vi har så 
mycket att vinna. Det vore synd att missa 
den här chansen när vi nu har den.

För att öka engagemanget kommer fö-
retaget att lägga in ett tävlingsmoment 
i systemet från och med nästa år. Det 
kommer att delas ut priser till dem som 
samåkt mest eller uppnått några ge-
mensamma mål. På hemsidan kan man 
se hur det går. Lite spänning kan vara 
stimulerande.

Alla registrerade samåkare i Långasjö 
kommer att få ett mejl med information 
och frågan om fortsatt användande. Om 
tillräckligt intresse finns kan vi fortsätta 
under 2015. I annat fall måste vi avsluta.

Administratörerna i Långasjö, Eva Garami, 
Jan-Erik Fransson, Sölve Hjalmarsson och 

Torbjörn Svensson.

Långasjö sock-
ens nya hemsida

Hemsidan finns nu upplagd på 
internet, www.langasjo.se. Den 
är fortfarande under utveckling 
och kommer att successivt att 
kompletteras.

Den kommer att sammanföra Hem-
bygdsföreningen, Naturvårdsfören-
ingen, Sockenrådet och Träskoposten 
till en och samma hemsida. Övriga 
föreningar kommer att få möjlighet 
att ansluta sig efterhand.

Du är välkommen att höra av dig med 
synpunkter eller skicka in material 
som du tycker ska finns tillgänlig på 
hemsidan.

Hör av dig till jan-erik@traskopos-
ten.se.

Jan-Erik Fransson
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Traditionell ”Bilrebus” i 
Bygget
På onsdagskvällen den 22 oktober samlas ett gäng körgla-
da deltagare för att knäcka årets rebusar. Kvällen inleds 
med en stunds väntan, för att funktionärer ska hinna ut 
med  kontrollerna till olika byar och gator. 

När lagen väl fått rebusarna blir det först knäpptyst i lokalen, 
sen inträder ett mummel bland lagmedlemmarna. Ingen vill ju 
att något av de andra ska kunna tjuvlyssna!  

När första laget efter en stund reser sig för att köra blir det lite 
oro i lägret. Är dom redan klara? Eller tänker de lösa resten 
i bilen? 

Efter en dryg timme kommer första laget tillbaka. Det visar sig 
att de har varit på alla kontroller och lyckats knäcka lösenordet. 
Laget får då namnet ”Tredje raka” Det innebär att vandrings-
priset åter hamnar hos Harebo/Sibbahult/Brunamåla – gänget. 
Något senare kommer de andra lagen. Alla har hittat kontrol-
lerna och klarat lösenordet. I år var det nog lite för lätt!

Berit Elofsson

Tina och Lena funderar. I laget ingick även Agnetha och Madde

Anna och Agneta Gunnarsson tänker så det knakar

Vinnare i  Långasjö ÄHSO:s 
tipspromenad 11 oktober 2014

Rätt antal på skiljefråga på vuxen var 233 hagel och på 
barn 46 älgpluttar.

Totalt gick 67 personer promenaden.

Vinnare i vuxenfrågorna är:
1:a pris Rune Alm, Långasjö 13 rätt 235 i skiljefråga

2:a pris Magnus Arvidsson, Värnamo 13 rätt 141 i skiljefråga

3:e pris Tobias Arnell, Långasjö 13 rätt 71 i skiljefråga

Vinnare i barnfrågorna är:
1:a pris Alva Ericsson, Långasjö 13 rätt 40 i skiljefråga

2:a pris Vidar Arnell, Långasjö 13 rätt 36 i skiljefråga

3:e pris Albin Johansson, Långasjö 13 rätt 32 i skiljefråga

4:e pris Axel Svensson, Långasjö 13 rätt 30 i skiljefråga

Vi tackar för visat intresse och ses nästa år på Jakt – och 
Skördefesten.

Långasjö Älg- och Hjortskötselområde



Träskoposten nr 4 2014 9

Lyckad skördefest igen!
Fjärde upplagan av Jakt- och skördefesten i Långasjö blev 
ännu en fullträff. Härligt höstväder och ett stort utbud 
av närproducerade varor. Antalet medverkande växer för 
varje år. Vi kunde inte räkna antalet besökande, men att 
det var tusentals är vi säkra på.

Det mobila musteriet hade flerdubblat sin kapacitet. De äpplen 
som skänkts till Sockenrådet hade mustats tidigare i veckan 
och såldes på några timmar. Tack till er som donerat frukten! 
Pengarna användes till våra omkostnader för dagen.

En nyhet för året var utställningen av jakttroféer i skolans 
gymnastiksal.  Långasjö Älg- och Hjortskötselområde hade 
ordnat den, liksom en uppskattade tipsrunda med anknytning 
till jakt och viltvård.

Intresserade åhörare och åskådare kunde få kunskaper om 
fönsterrenovering, ätliga svampar och fårvallning. 

Föräldrastyrelsen hade tänkt på barnen med en jättestor 
hoppborg. Och så kunde man välja mellan att åka hästskjuts, 
traktortaxi eller brandbil. Några valde alla tre.

Det fanns goda möjligheter att äta sig mätt vid någon av serve-
ringarna vid skolan och vandrarhemmet. Och i Sockenstugan 
fanns Café Magnifiket och ett dignande bord med hembakta 
kakor.

En skön stund med sång och musik kunde man få i kyrkan. 
Amanda Carlsson sjöng och spelade munspel tillsammans med 
Christoffer Gustafsson, som också spelade gitarr.

    

Text: Sölve Hjalmarsson
Foto: Jan-Erik Fransson

Katarina Jonasson säljer hemodlat

Hoppborgen är mycket uppskattad

Malin Gunnarsson visar upp fårvallning

Matstånden är välbesökta Skördefesten med Sockenstugan och kyrkan i bakgrunden
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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

Tre mil i 
universum 
- avståndet mellan Lång-
asjö och Åfors!
Så tänkte Lotta Odlings-
son när hon fick uppdra-
get att förbereda två kon-
serter för Världens Barn. 

Varför inte samma kväll? Med tre mils avstånd!

Tanken förvandlades till en fullträff.  Tisdagen den 14 oktober 
arrangerades de två konserterna i Långasjö Bygdegård och 
Åfors Folkets hus. Kulturskolan var samordnare. Elever från 
skolorna i Johansfors och Långasjö var självskrivna sångare. 
Och andra kändisar i bygden tillfrågades.

Programmet i Långasjö inleddes med klassisk musik. En blå-
sarseptett ur Lindås Musikkår spelade kända stycken. Därefter 
äntrades scenen av Malte Gunnarsson som spelade ”Lör-
dagskväll” på sitt dragspel. Elever från år 3 och 4 framförde 
ett knippe sånger under Lottas ledning. Torgny Berntsson 
berättade om intressanta fåglar och imiterade deras läten med 
olika hjälpmedel.

Efter fikapaus fick vi lyssna till sång av Wilma, Emily och 
Wilma. Sanna och Tilda spelade trumpet och klarinett tillsam-
mans. Lisa gjorde ett solonummer på saxofon. Odd och Diana 

svarade för den festliga finalen.

Programmet knöts ihop av Mats Gunnarsson, som var kon-
ferencier.

Intäkterna för kvällen blev 4 515 kr till Världens barn. Då hade 
alla artister ställt upp gratis. Bygdegården bjöd på lokalhyran, 
Långasjö Röda Korskrets sponsrade fikat som Ethel ordnat till 
självkostnadspris. Föräldrastyrelsen hjälpte till med servering-
en. Vi sålde dessutom specialchoklad där halva priset gick till 
Världens Barn. Det gav ytterligare 1 200 kr. Och sist, men inte 
minst, företagen i bygden bidrog med 27 500 kr. Tillsammans 
med intäkterna i Åfors blev resultatet av kvällen 37 554 kr. Inte 
så illa! Stort tack till alla medverkande! 

Sölve Hjalmarsson

Wilma, Emily och Wilma                                  Foto Linn Eriksson
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Hästsportklub-
ben informerar

Hej alla Långasjöbor

Nu är hösten här och snart så har vi lagt ett nytt år bakom 
oss. Vi i ridklubben har nu funnits i 12 år och är väldigt 
tacksamma för att vi lyckades ro detta projekt i land, men 
utan vårt kära pensionärs-gäng och alla andra som ställde 
upp så hade det aldrig gått. 

Vi har under åren arbetat in oss i ridsportens tävlingsvärld 
genom att anordna tävlingar här i Långasjö, framför allt så har 
vi lyckats få till två större dressyrtävlingar på lite högre nivå. 
Det är Sparbanken Eken Dressyr som vi håller i juni månad 
och Skördedressyren som vi håller i anslutning till Långasjös 
skördemarknad. Där emellan har vi också lite mindre tävlingar, 
bland annat ett par kvällstävlingar i dressyr och ponnytävlingen 
Runes ponny cup. 

Dessa tävlingar är numera välbesökta med ryttare från södra 
Sverige, men det har tagit några år för dom att hitta till oss, 
men nu har vi satt Långasjö på ridkartan. Dom flesta som 
kommer till oss är mycket nöjda och tycker att vi har en otroligt 
fin anläggning som ligger i ett mycket vackert samhälle och 
det är alltid roligt att få berätta om hur allt startade och om 
Långasjö-andan som det så vackert heter. 

Vid vår senaste tävling Skördedressyren, hade vi även några 
ryttare som i pausen var nere  och besökte Skördemarknaden 
och tycket att det var ett trevligt inslag på tävlingsdagen.

Under våra tävlingar har vi alltid vår kafeteria öppen, och vi 
skulle bli väldigt glada om ni Långasjöbor ville komma upp 
och ta en fika och se hur vi har det. 

Vi har också under åren haft nöjet att presentera olika clinics 
med kända ryttarprofiler från hela Sverige så som Peter Markne, 
Maria Gretzer båda landslagsryttare, Marie Kahrle och Anders 
Eriksson är två av Sveriges mest anlitade kuskar och har haft 
tömkörningskurser hos oss. Jan-Ove Olsson har haft exteri-
örkurs och för att inte glömma Ulla-Karin och polishästen 
Utter som besökte oss alldeles i början när ridhuset var klart 
och hade en häftig uppvisning för oss! 

Aktiviteterna i ridhuset består ju framför allt av träningar för 
olika tränare, där våra ryttare får utveckla sin ridning och sina 
hästar. Detta har också visat sig på tävlingsbanorna runt om i  
landet där våra ryttare nu visar mycket bra resultat. 

Vi jobbar ständigt med sponsring av olika slag, och är med i 
projektet ”PANTA MERA” vilket innebär att vi samlar ihop 
pantflaskor och burkar (även burkar som inte är pant på) och 
på så sätt får vi ihop pengar till klubben. Vi kommer att ha 
inlämningsdagar i Ridhuset torsdagen den 20 nov mellan kl 
17-19 och lördagen den 22 nov kl 9-11.  Alla som vill vara med 
och hjälpa oss och skänka sina pantflaskor/burkar är hjärtligt 
välkomna till oss, vi bjuder på kaffe.

Vi vill också passa på att säga ett STORT TACK till alla våra 
sponsorer som är med och stöttar oss och sponsrar våra 
tävlingar! 

Styrelsen för Långasjö Hästsportklubb
Tuija Strand

Maria Gretzer som håller clinic

Maria Gretzer och Katta Torstensson

Linda Strand på Acapella som tog en tredje plats i MsvC
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Kulturmiljöer i Långasjö
Nu är årets fältinventeringar avslutade! Den andra etap-
pen i arbetet med att revidera kommunens kulturmil-
jöprogram är därmed klar. 

Som ni kunde läsa i Träskoposten nr 3/2014 har årets arbete 
varit förlagt till Långasjö socken. Under sommaren har Susann 
Johannisson och Veronica Olofsson från Kalmar läns museum 
färdats runt längs byvägarna för att inventera, fotografera och 
beskriva olika kulturmiljöer. Utöver byar i Långasjö socken har 
även Emmaboda-Lindås inventerats. 

Emmaboda kommun är först ut i Kalmar län med att genom-
föra en revidering av sitt kulturmiljöprogram. I och med denna 
etapp är avslutad återstår nu för Emmaboda kommuns del 
endast kulturmiljöer i Vissefjärda socken, vilka enligt planen 
kommer att inventeras under nästa år. Under 2016 är tanken 
att projektet sedan ska knytas ihop. 

Susann och Veronica vill passa på och tacka alla hjälpsamma 
människor som de träffat på i samband med resorna längs 
byvägarna. 

Är du nyfiken på vad som skrivits om din by? Du hittar om-
rådesbeskrivningarna på kommunens hemsida:  http://www.
emmaboda.se/For-invanaren/Kultur/Kulturmiljovard/Kul-
turmiljoprogram/Socknar/Langasjo-socken/

Har du synpunkter så hör av dig till Susann eller Veronica; su-
sann.johannisson@kalmarlansmuseum.se, veronica.olofsson@
kalmarlansmuseum.se

Susann Johannisson

Karta från långasjö 1696

Lida

Trollamåla



Träskoposten nr 4 2014 13

Peter Geijer skriver en check till Långasjö Hästsportklubb som repre-
senteras av Johanna Hansson.

Motivering Geijer Skogs 
Sockengåva 2014

Långasjö Skola- & Förskolas Föräldrastyrelse
Mottagare Malin Lundkvist Gunnarsson

Jag har förstått att Föräldrastyrelsen är något mycket mera än 
en vanlig Hem- och Skolaförening. I Långasjö är Föräldrasty-
relsen är engagerad i såväl skolans inre som yttre miljö och 
har en konstruktiv dialog med både skolledning och politiker. 
Allt för barnens och skolans bästa. En väl fungerande skola 
är en av förutsättningarna för en levande bygd och här gör 
Föräldrastyrelsen en stor insats.

Långasjö Hästsportklubb
Mottagare Carina Legander/ Tuija Strand/ Susanne Gustafs-
son el ngn annan

Hästsportklubben utför mycket positivt för bygden i och 
med att man driver ridhuset och alla dess aktiviteter, och har 
satt Långasjö på hästkartan. Hästsportklubben möjliggör 
för många tjejer att utöva sin hobby. Ridhuset med alla dess 
möjligheter har till och med bidragit till att göra Långasjö mer 
attraktivt som inflyttningsort. 

Träskoposten – Långasjö Sockenråd
Mottagare Jan-Erik Fransson

Träskoposten är något ganska unikt – en välskriven, intressant 
och lättläst tidning med snygg layout som ivrigt läses av alla 
Långasjöbor och även av oss som har en koppling till bygden 
men inte bor här. 

Gemensamt för de här tre verksamheterna är att de inte skulle 
fungera utan ett stort ideellt arbete av engagerade Långasjöbor. 
Vår gåva är tänkt att vara en liten uppmuntran i detta arbete.

Peter Geijer

Malin Lundkvist Gunnarsson tar emot en check av Peter Geijer med 
ett belopp på 20 000 kr.

Jan-Erik Fransson tar emot Träskopostens check signerad av Peter 
Geijer.

Geijer Skogs Sockengåva
I samband med Skördefesten fick tre föreningar i Långa-
sjö en gåva på vardera 20 000 kr från medel ur Geijer Skogs 
Sockengåva. 

Peter Geijer delade ut årets medel och informerade om 
bakgrunden till gåvan som kunde läsas om i förra numret av 
Träskoposten. Detta kommer att bli ett återkommande inslag 
under Skördefesten och det går att inför nästa år ansöka om 
bidrag. 

Det var med både stolhet och stor tacksamhet som våra tre 
föreningar fick ta emot den här gåvan.

Jan-Erik Fransson



Träskoposten nr 4 201414

Kvinnans årstider –         
ett annat perspektiv
Sedan mer än två år tillbaka står vi i Kvinnokulturförening-
en i Rostock i kontakt med Melsene Laux och diskuterar 
olika projektidéer, och vi blev mycket glada och nyfikna 
när vi fick inbjudan till ”Kvinnans årstider – ett annat 
perspektiv”. Vi vill tacka Elisabeth Bergstrand-Poulsen 
sällskapet för den inspirerande och stämningsfulla ver-
nissagen.

Att se hur 22 konstnärer tolkar en sujett som är 150 år gam-
mal på deras eget sätt och hittar ett personligt svar på temats 
problematik var mycket intressant för oss. 

Vi frågade oss, vilken Elisabeth Bergstrand-Poulsens bildidé 
har varit och vad hon ville förmedla med sitt stora textila verk. 
Men vi undrade också vad som kunde intressera nu levande 
konstnärer i denna historiska gestaltning. På dessa frågor sökte 
vi svar under vår vandring genom utställningen. 

Det var fascinerande att se olika ”översättningar” av temat i 
glas, måleri, vävnad och installation. Det var som om konst-
närerna bara väntat på impulsen och uppmaningen att skapa 
precis den målningen, den skulpturen eller den formen.

Intervjufilmen av filmteamet var en intressant dokumentation 
av hur konstnärerna närmade sig temat ”kvinnans årstider”. 
Den var till stor hjälp för att förstå konstverken så mycket 
bättre.

Vi har också lärt känna olika konstnärer genom utställningen, 
som vi kan tänka oss att inbjuda till vår nästa ”kvinnokultur-

Uppskattad utställning på 
Galleri Garvaregården
Under rubriken ”Kvinnans årstider – ur ett annat per-
spektiv” hade Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet 
inbjudit konstnärer från nära och fjärran att tolka Elisa-
beths mäktiga gobeläng på sitt eget sätt. 21 konstnärer 
hade arbetat under året med temat - och utställningen 
på Garvaregården i september 2014 rönte stort intresse 
hos publiken. 

Konstnärerna har arbetat i lera och glas, i textil, teckning och 
måleri. Lekfullt, filosofiskt och allvarligt. Utställningen tog 
slut efter två veckor, men hösten 2015 kommer den att visas 
på Smålands Museum i Växjö, där också den fint restaurerade 
gobelängen kommer att hänga igen.

Till och med internationella gäster kom till Långasjö för att 
vara med på vernissagen: 4 kvinnor från Kvinnokulturprojektet 
”Die Beginen” i Rostock vistades 4 dagar i Långasjö och deltog 
i arrangemanget. Deras ledare Kristin Beckmann skrev till oss 
om deras intryck.

Melsene Laux

Före hemresan: Joanna Weselowska, Grit Sauerborn, Christa Geis-
ser, Kristin Beckmann                                       Foto Melsene Laux

Ingrid Peterson, Annika Hjalmarsson, Melsene Laux och föredragshål-
laren Ragnhild Greek                                     Foto Joanna Weselowska

Vernissagegäster                                               Foto Jan-Erik Fransson
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Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel

   
Vi önskar Er varmt välkomna

Hasse med personal

festival” i Mecklenburg-Vorpommern!

Vi gratulerar till att gobelängen ska restaureras och visas igen. 
Det blir till glädje för många människor. 

Vi vistades bara tre dagar i Långasjö, men de var så upplevel-
serika! Vi gläder oss över att kunna komma tillbaka, kanske på 
en litteraturresa till Elin Wägner, Gertrud Lilja och Elisabeth 
Bergstrand-Poulsen? 

Tack för inbjudan till utställningen! Vi ser fram emot nya möten 
med människor från Långasjö med omnejd.

Kerstin Beckmann, ledare för Rostocker Frauenkulturverein ”Die 
Beginen”, Grit Sauerborn, målare Rostock, Joanna Weselowska, 

praktikant, Dr Christa Geisser, översättare.

Översättning från tyska: Melsene Laux

Eftertext:
Gobelängen Kvinnans Årstider återinvigs på Smålands Muse-
um i Växjö 15 nov kl 14:00.

Den 4 december kl 18:30 inbjuds till Cafékväll på Café Stallet, 
med bilder och samtal om temat  ”Kvinnans Årstider”. Melsene 
Laux leder samlingen. 

EBP-sällskapet

Hembygdsstugan

I höstmörkret kan vi lämna vår glädjande rapport från 
Hembygdsstugan. Även i år har alla medarbetare bidragit 
till att vi kunde skänka 5.000:- kr vardera till Träskoposten, 
Sockenrådet, Musikfabriken, Föräldrastyrelsen, Långasjö 
GoIF ungdomssektionen, Naturvårdsföreningen och 
Kamratföreningen Brandvärnet. 

Vi tackar alla medarbetare och gäster.!

Önskar en riktigt God Jul och Gott Nytt år och ser 
fram emot våren då vises igen.

Anne-Marie, Ingegärd och Barbro
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Skytteparken i Långasjö
 

Långasjö skytteförening bildades 5 febr. 1905. Som första 
samlingslokal förvärvades 1910 en magasinsbyggnad från 
det nedlagda glasbruket i Häljanäs. 

Frågan om att uppföra en skyttepaviljong i Långasjö kom upp 
1914. Lämpligt markområde inköptes av Oskar Vilhelmsson, 
Strängsmåla intill där nuvarande Pingstkyrkan är belägen, och 
alla ritningar var klara. Folkstorm uppstod mot det planerade 
bygget, då man befarade att lokalen skulle bidra till ungdomens 
förvildning och hemlivets upplösning, så planerna fick förfalla. 

Men år 1927 kom frågan upp på nytt och då lyckades man 
bättre. Mark inköptes av Konrad Svensson, Långasjö Östregård 
och en skyttepaviljong 14 meter i diameter uppfördes samma 
år. Byggmästare var Valfrid Gustavsson, Långasjö. Men åren 
gick och Skyttepaviljongen användes i mycket ringa omfattning. 

År 1956 blev en vändpunkt. Då beslöt styrelsen att rusta upp 
lokalen, kostnaden blev 15.000 kr. Sedan gick det av bara far-
ten. Året efter gjordes en större tillbyggnad runt dansbanan. 
Byggmästare var Martin Johansson. Vid invigningen noterades 
stor publik på 2.300 danssugna. Parkeringsplatsen utökades 
med 10.000 m2, året var 1960. Ytterligare tillbyggnader tillkom 
1963, så nu hade man c:a 1.000 m2 golv under tak. 

Skytteparken hade således fått det utseende som vi minns. 
Under ledning av eldsjälen tillika parkchefen Arne Karlsson, 

tillsammans med en engagerad styrelse och övriga skyttemed-
lemmar lyckades på frivillighetens väg få igång ungdomsdan-
serna med publiktillströmning från när och fjärran. En verklig 
glansperiod med topporkestrar och artister på högsta nivå.

Skytteparken kom att bli en av de stora nöjesmetropolerna i 
sydöstra Sverige. En flitig artist var Ingemar Nordström med 
orkester. De gjorde c:a 70 spelningar under åren, de hade 
även parkens publikrekord på 2.600 personer. Då uppträdde 
"Den rockande samen", Sven-Gösta Jansson, tillsammans 
med honom. 

Långasjö GoIF fick hyra parken ett par gånger om året för att 
anordna danser i egen regi. Även Emmaboda GDV hyrde par-
ken för sina danskvällar. I stor omfattning användes lokalerna 
även till bjudningar och sammankomster av skilda slag, både 
av privatpersoner och av företag runt om i bygden.

Hösten 1971 drabbades parken av ett stort raggarbråk. 40 bilar 

                 
Skytteparkens entré                                     Teckning av  Erland Schön

Skytteföreningens hedersmedlemmar vid 50-års jubileum 1955

Främre raden: Karl Alexandersson, Karl Johansson, Fredrik Karlsson, Ture Karlsson, Arvid Karlsson, John Jonasson, Fritz 
Bredby, Martin Eriksson. Bakre raden: Arvid Forsell, Harald Franzén, Börje Fransson, Lage Karlsén, Martin Fransson, Folke 
Gustavsson, Sigvard Johansson och Hugo Persson.
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med 200 raggare körde upp framför entrén och försökte ta bil-
jettkassan med våld. Efter denna händelse sjönk besöksantalet 
kraftigt och nöjesepoken började ta slut.

Styrelsen beslöt efter några år att sälja Skytteparken och 
försäljningen genomfördes i januari 1980. Köpare var Bengt 
Arvidsson m.fl. i bolag, som kom att bedriva lågprishandel 
under namnet HB Skytteparken. Mars 1986 såldes den vidare 
till Rolf  Johansson, Emmaboda, som kom att föra handel under 
namnet Roffes Loppmarknad. Mars 1990 sålde Rolf  Johansson 
Skytteparken till Bertil Engman och Christer Skymbäck, som 
kom att använda lokalerna till en populär auktionshall, under 
namnet Långasjö Auktionskammare AB. Stor folktillströmning 
året om kom från vida omkring till auktionerna för att fynda, 
fika eller bara uppleva gamla minnen.

Tragiskt nog förvandlade en explosionsartad brand den 26 
september 1998 den legendariska Skytteparken till en ruin, 
med stor förstämning och förlust för vår bygd.

Hilkka Alexandersson
Ur Långasjö Krönika 2001.

Dansbandsmusiker
När man tänker på en folkpark eller ett dansställe, då 
tror jag de flesta tänker ur publikens perspektiv vilket 
åtminstone jag gör. Därför  tyckte jag  det skulle vara 
roligt att få veta hur det kändes att spela i en folkpark 
eller ett annat  dansställe på 70-talet, när dans på ”lokal” 
var som allra störst.

Och jag kunde faktiskt fråga min egen pappa!

Staffan Lindström, det är min pappa det – och när jag och 
min storasyster var små brukade vi reta honom för att han 
spelat i dansband. Vi förstod nog aldrig hur ”stort” det var – 
det är först nu som vuxen man kan bli lite mallig över att ens 
pappa spelat på samma ställen som många av de stora svenska 
artisterna. 

Staffan har alltid varit musikintresserad och har förutom 
dansband avverkat musikkårer (där han fortfarande är aktiv), 
studentorkestrar och storband.

Staffan spelade i två band mellan 1968 – 1975, de första 4 
åren med Berth Ilsons från Kosta och de andra 4 med Roland 
Gills från Orrefors. ”Sista spelningen var den 13 oktober 1975 
i Nässjö”, minns Staffan. ”Jag slutade för jag skulle göra klart 
min examen, men det gjorde jag aldrig ändå”.

Det sägs ju att det förr alltid var så mycket folk på dans så det 
måste ha varit otroligt häftigt att få spela för så stor publik. ”Ja, 
alltså det är smått fantastiskt att det alltid var så mycket folk. 
Det kunde vara dans på två olika ställen på fem mils avstånd 
samma kväll, och det var precis proppfullt på bägge ställena.” 

Dansen var ett sätt att knyta kontakter, kanske hitta en partner, 
och också ett sätt att umgås med vänner och vara social. ”Det 
var nog en stor del i att det alltid kom så mycket folk. Och 
så fanns ju de som bara älskade att dansa, de som hade med 
sig ombyte så de kunde byta skjorta när de blev för svettiga. 
Visst kom också de som bara var jättefulla, men de var få och 
vakterna tog alltid hand om dem direkt”

Staffan menar också att hela danskulturen var annorlunda förr, 
på 70-talet fanns det till exempel ca 3000 dansband i Sverige, 
idag finns det max 300. Dessutom fanns det inte särskilt stora 
krav på lokalerna. ”Som hyttan i Alsterbro till exempel, där 
hade man slagit upp ett parkettgolv mitt inne i hyttan. En 
av ugnarna var kvar och scenen var uppbyggd ett par meter 

Roland Gills spelar till dans i ett fullproppat Folkets Hus i Västervik 
valborgsmässoafton 1974

Börje Rothman, Hilkka Alexandersson och Östen Axelsson 1964
Ur Hilkkas fotoarkiv

Skjutbanekommitén 1965
Främre raden: Tore Söderberg, Evald Erixon, Arne Karlsson, Gösta 
Johansson. Bakre raden: Harald Franzén, Åke Alexandersson, Skans-
berger, Ove Wilhelmsson                                    Ur Hilkkas fotoarkiv
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heten av Emmaboda. Då fanns risken att det kunde komma 
folk som de kände, ”och så skulle de komma upp på scenen 
och hälsa, lite så där runda under fötterna, och snubbla runt 
bland sladdar och mikrofonstativ och cymbaler. Det var ju inte 
så lätt att säga till heller, när det var kompisar till oss”

Avslutningsvis måste jag fråga om det finns någon speciell 
händelse som är extra rolig eller minnesvärd?

”Många! Men om jag ska välja en… det fanns en kille som 
alltid kom på våra spelningar, nästan varenda en. En kväll när 
vi kom till spelningen var han redan där, flera timmar innan det 
började. Medan vi började packa upp våra grejer såg vi att han 
kom från sin bil med flera olika par skor. Han hade fernissat 
dom hemma och så provade han de olika skorna på dansgolvet 
för att testa glidet. Och när han dansade förbi scenen vinkade 
han alltid glatt, precis som att han kände oss. 

En märklig företeelse minns också Staffan, och det var att alla 
tjejer som fanns på plats hade med sig handväska – och när 
dansen började slängdes väskan upp på scen. Det var ett berg 
av väskor, säkert flera hundra! Väskan låg i ’säkert förvar’ un-
der dansen och när kvällen var slut gick man och hämtade sin 
väska. ”Men hur de kunde hålla redan på vilken som tillhörde 
vem, det kan jag verkligen inte förstå.”

Anna Karlsson

upp i mitten på golvet”, berättar Staffan, och fortsätter, ”och 
sommartid kunde man spela på någon loge ute i skogen där 
hönsen gått och pickat på golvet bara någon timme tidigare. 
Men det gick ju bra det också”. I början av 70-talet blev det 
ökade krav på dansställen, framför allt i städerna. Oléo i Växjö 
och Sandra i Kalmar är två exempel på nya dansställen som 
öppnade 1971-72. 

Under vinterhalvåret var det oftast dans onsdag och fredag/
lördag eller lördag/söndag – med storpublik varje gång oav-
sett veckodag.  På sommaren dansades det varje dag i veckan. 
Lundegård på Öland hade dans varje kväll under juli månad.

Det där med mycket folk kunde ibland  ställa till det för arrang-
ören. ”Ibland blev vi tillsagda att vi bara fick spela lugna låtar. 
Det var helt enkelt för mycket människor för att kunna bugga”. 

I princip alla dansband hade oftast en väl inövad repertoar, med 
låtar från de stora dansbanden. ”Vi fick köpa skivor och lära 
oss låtarna, för det gick ju verkligen inte för sig att inte kunna 
spela en låt om någon önskade någon särskild.”

Om vi ska återgå till dåtidens dansbandskultur, var där ganska 
stora skillnader om man jämför med idag. ”När jag spelade 
var 99 % av oss amatörer som spelade på fritiden, vi hade alla 
jobb vid sidan om, även om vi såklart också tjänade pengar på 
att spela. Nuförtiden är de dansband som finns proffs, med 
fina turnébussar med sängar och allt. Lite skillnad mot vår 
Mercabuss vi kuskade runt i med all vår utrustning. 

Favoritstället att spela på då? Där det var mycket folk, såklart! 
”Men det var nästan alltid kul! Extra kul där det var bra or-
ganiserat, där vi fick fika och mat, och där det fanns en god 
korvkiosk i närheten! Det fanns en i Asarum som nog var 
allra bäst”

Även om Staffan menar att det nästan alltid var roligt, fanns 
det såklart också baksidor med det hela. ”Vi började spela 
runt åtta på kvällen. Då kanske vi hade 2-3 timmar till stället 
vi skulle spela på och så skulle vi packa upp vår utrustning och 
förbereda och så där. Sen spelade vi från åtta till klockan ett 
ungefär med en halvtimmes paus. Sen skulle vi packa ihop och 
köra hem de där 2-3 timmarna så vi var inte hemma förrän 
framåt morgonen. Det blev väldigt långa kvällar när vi spelade, 
och vila var ju inte så lätt i och med att vi alla hade jobb också.”

Staffan berättar vidare att det var lite av en fasa att spela i när-

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

bekvämt!

Dans till Roland Gills
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Skytteparken som jag 
minns den
Som närmsta granne till Skytteparken har jag blivit 
tillfrågad om vad jag minns om den från min barn- och 
ungdom och senare.

Först lite om vad jag hört berättas. Första ”skytten” Frans 
Samuelsson bodde med sin Eva i det lilla huset på backen 
mittemot Bygdegården. Han var ”statsanställd” och gick varje 
vardag och drog en kärra till Emmaboda där han hämtade post 
som han delade ut i Långasjö. Frans startade någon form av 
skytterörelse, en rörelse som blev stark efter första världskriget. 
Jag tror att den första skjutbanan låg i ängen bakom Liljas (Claes 
Arvidssons). En av de drivande skyttarna var Karl Johansson, 
Kalle i Bågsjö, och han var också drivande när Skytteparken 
kom till.

Sedan minns jag att en sterbhusägare efter Frans kom hem till 
min far och satte ett gevär och sa´ att ”du har vunnit geväret i 
en skyttetävling”. Det var ett Remington med 12 mm blykula. 
Kulan tillverkades genom att göra ett lagom stort hål i en 
potatis och hälla smält bly i det. Gevären blev omoderna när 
mausergevären modell Carl Gustaf  med sex skott kom och 
därför delades de gamla ut som priser vid skyttetävlingar. Det 
var inte tal om någon vapenlicens då. Vi vågade inte skjuta 
med geväret på vanligt sätt för det hade stått och rostat i en 
vedbod i många år utan vi band det i ett staket och tog ett långt 
snöre och så stod vi bakom knuten och drog av. Geväret höll!

Senare låg skjutbanan med 100-200- och 300-metersvallar i 
Koppekull. 

Mina första minnen från Skytteparken var ett redan då förfallet 
hus som var öppet för väder och vind på alla håll. Inga föns-
ter och inga luckor utan bara en rotunda med en vedkamin i 
mitten. Där kunde vi småpojkar åka cykel och rullskridskor. 
Det roligaste var när det hade regnat in och det stod vatten på 
golvet för då blev det halt och det gick bra att göra ”sladdar”.

Så kom en ny epok in i Skytteparken då med Arne Karlsson 
som motor. Parken restaurerades, rotundan byggdes ut, det 
blev nytt tak och fönster och det blev värme, vatten, toaletter, 
kök och en stor scen. Tusentals kubikmeter sand fylldes på till 
parkeringsplats (där ridhuset nu står och där jag hade odlat råg 
innan) och stora ytor asfalterades.

Skytteparken blev ett av sydöstra Sveriges populäraste 
dansställen med den tidens kända orkestrar och artister (för 
intresserade finns professor emeritus Lennart K Perssons 
Dansbanor, dansorkestrar och festarrangemang i sydöstra 
Småland ca 1900- ca 1970). Jag tror att Snoddas och/eller Olle 
Björklund hade publikrekordet. Tänk vilken genomslagskraft 
TV hade då. Massor av människor kunde åka långt för att se 
en nyhetsuppläsare från TV i verkligheten. 

Danstillställningar var nästan det enda som bjöds ungdomar 
som ville ha kontakt med andra ungdomar. Dansbandskul-
turen blomstrade med små lokala dansband som ofta var 
avknoppningar från musikkårerna i brukssamhällena eller 
militärorkestrarna t ex  Ingmar Nordströms orkester  från I11 
i Växjö  och Eskil Nyströms orkester från KA 2 i Karlskrona. 

Då kunde man dansa en hel kväll till en 12-mannaorkester för 
några kronor. Det fanns oskrivna lagar på dansbanan. Herrarna 
bjöd alltid fram till pausen så de företagsamma hann gå ut en 
stund och kramas i pausen. Efter pausen var det tre ”damer-
nas”, inga herrar fick bjuda då. Fick man första damernas var 
kvällen räddad annars fick man vänta och hoppas på andra och 
fick man tredje så var det något att bygga på till nästa kväll. 
Därefter kom ”svaren” som man var skyldig att bjuda. Hade 
man inte blivit bjuden första damernas kunde man visa sin 
uppmärksamhet genom att bjuda första svaret om hon inte 
hade dansat med någon annan.

Skytteparken blomstrade. Det var mycket folk, inte bara i 
parken, utan även runt om. Ett populärt ställe var Lindkullen 
snett mittemot parken och även vår ladugård fick många besök. 
Jag brukade gå ner och se till hus och djur för jag var rädd att 
någon rökte där inne. En gång när jag kom ner där var det en 
pojke och en flicka och de sade ”vi skulle bara titta på hästen”. 
En annan pojke blev så rädd när jag kom så han hoppade ut 
i gödselsta´n och fastnade med skon, som jag hittade långt 
efteråt på våren. Jag sporde att det luktade koskit i hela bussen 
till Nybro. En kväll när vi skulle lägga oss upptäckte vi att det 
redan var en sovande man i sängen, men han var inte tröttare 
än att det gick att väcka honom och få ut honom.

Skytteparkens inkomster betydde mycket för skytterörelsen 
både för banskyttet med skjutbanan i Allgunås och för fält-
skjutningarna. Den stora fältskjutningen hette Gränsträffen. 
Då samlades flera hundra personer från Blekinge-, Kalmar- och 
Kronobergs län i Skytteparken för att tävla om mästerskapet. 
Det var 10-mannalag som bussades ut till starten. Varje pa-
trull sköt sex skott per person och det gällde att själv bedöma 
avstånd, vindstyrka och ljus för det fanns inga elektroniska 
avståndsmätare eller kikare. 

Så en kväll blev det en vändning för hela Skytteparken och 
det var när raggarbråket kom. Vi stod hemma i fönstret och 
såg hela föreställningen. Alla raggarbilarna, med flickor som 
hängde i fönstren och satt på motorhuvarna, gled så lugnt 
och stilla in på parkeringen som blev full. Först satt alla kvar 
i bilarna men helt plötsligt gick alla ur bilarna och började 
vandalisera andra bilar, bussar och entrén. Fönsterrutorna på 
bussarna slogs sönder och många bilar vältes på taket. Det var 
hemskt att se små söta flickor hämta sten från stenmurarna 
som sen kastades rakt in i folkmängden, som hade gått ut från 
paviljongen när det blev bråk där ute. Bråket hade börjat vid 
entrén när raggarbasen ville att allihop skulle få gå in gratis 
eller med rabatt men blev nekad. Att en ledartyp kan ha så stort 
inflytande det får mig att tänka på Nazityskland och dess ledare. 
Det kom en polisbil men de kunde inget göra utan väntade vid 
Klintakrogen på förstärkning. När den kom var raggarbilarna 
redan borta. Vi hörde att raggarna ropade till varandra ” vi ses 
i Norje Boke” och så gled de iväg.

Tiderna ändrades och publiken svek. Det var inte så populärt 
med pardans bland ungdomarna och diskoteken blommade 
upp. Sedan kom en epok med gammeldans då GDV hyrde 
parken vid sina danser men även det upphörde. Parken sål-
des och blev ett lågprisvaruhus några år. Därefter var det 
auktionskammare en tid tills ”röde hanen” tog hand om det 
hela. I dag finns endast två flaggstänger kvar som minner om 
Skytteparkens storhetstid.

K-G Gunnarsson
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Långasjöprofil

Rune och skytteparken
Över en kopp kaffe har vi (undertecknad med make) haft 
förmånen att prata med Rune som med ”glimten i ögat” 
och säkert ”en räv bak örat” charmat många under sina 
år vid dansbanorna. Han hade mycket att berätta om 
Långasjö och om hur liver kunde vara i by i Småland vid 
1900 talets mitt.

Vem är Rune?
Rune föddes den 12 november 1930 i Totamåla inte långt från 
Råamåla. Hans mamma Ebba och pappa Axel Jönsson hade 6 
barn där Rune var näst äldst i syskonskaran. En av hans systrar 
ville byta namn och så blev det. Nya namnet blev Axelsson 
efter pappa Axel. Rune tog över sitt barndomshem som han 
vårdade och älskade fram till han flyttade in till Långasjö.

1938 började Rune skolan i Långasjö där fröken, Ingrid Jo-
hansson, höll ordning på de 25 eleverna som gick i 1:a  och 
2:a klass. Skolan avslutades efter årskurs 6 (7 års obligatorisk 
skolgång blev det i Långasjö först under 40 talet) och ett långt 
arbetsliv tog sin början.

Rune arbetade bl a i skogen, på Ericssons sågverk för att 1973 
börja hos kommunens flaggskepp Flygt i Emmaboda där han 
körde truck och jobbade på lagret fram till sin pension 1995.

Rune har alltid varit en duktig snickare och hemma i Totamåla 
hade han en stor verkstad där han tillverkade väderkvarnar till 
trädgårdar, grävskopor och lastbilar för barns lek.

Sin militärtjänst gjorde Rune vid F 17 i Kallinge där han job-
bade med underhåll och städning. Rune var aktiv i Långasjö 
GOIF både som vänsterytter och som vaktmästare och han 
har varit aktiv i Långasjö kyrkokör.

Rune har ett stort motorintresse och har hittills haft 23 olika 
bilar. Den första var en Hillman-39 som inte riktigt levde upp 
till Runes högt ställda förväntningar. Han fick tips och hjälp 
av Långasjös motorcrosskung Erik Eriksson och bytte sin 
Hillman till en Ford som sedan kom att följas av ytterligare 
21 bilar. Den senaste var en Volvo S60 som Rune sålde 2013.

Skytteparken och Rune
Som barn var Rune i Skytteparken bl a vid sommarfesterna. 
Kanske var det då det musikaliska och dansanta intresset 
väcktes till liv?

Skyttepaviljongen användes sparsamt, men i mitten 50-talet 
kom styrelsen för skytteföreningen överens om en upprustning 
av lokalerna.

Eldsjälen Arne Karlsson drog igång danserna med hjälp av 
hustru Britta (som bokade orkestrar och artister). Det blev 
mycket populärt bland både artister, orkestrar och ungdomar 
som vallfärdade till Långasjö. Det är nog många som träffat 
sitt hjärtas kär i Skytteparken i Långasjö.

Runes chef  var Evald Eriksson som var ordförande i Skytte-
parken. Han rekryterade Rune som ansvarig för garderoben. 
Rune skötte densamma fram till början av 80 talet då skytte-
parken såldes.

Rune har sett många av Sveriges bästa och mest folkkära un-
derhållare passera revy.

I början såldes dansbiljetter à 10 öre men senare betalade man 
en entré biljett. En kväll med två kända orkestrar som; Ingmar 
Nordströms, Sven Ingvars, Sten & Stanley etc och en känd 
underhållare typ Lill Babs, Tore Skogman etc kunde locka 
uppemot 3000 dansanta besökare.  Men med många besökare 
kom också problem med bråk och slagsmål. Kanske var det 
också så att det fanns krafter i socknen som inte riktigt tyckte 
att det var ”finkultur” att dansa. Men dansa är ju som bekant 
världens bästa botemedel mot nästan allt ont i världen!!!!

Rune med väderkvarnen

Skolfoto med fröken Ingrid Johansson.

Rune framför hemmet Långasjö 117 Lindholmen
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Danscharmö-
ren Rune
Rune har alltid tyckt 
om musik, sång och 
dans. Redan på 50-ta-
let var Rune en upp-
skattad kavaljer både 
i Småland, Skåne och 
i Danmark. Men så 
började han arbe-
ta som ansvarig för 
garderoben i Skytte-
parken vilket innebär 
mycket musik men få tillfällen till eget utövande.

När Skytteparken stängdes i början av 80 talet begav sig Rune 
ut i dansens virvlar. Till idag har han hunnit med ungefär 6000 
danskvällar.  Först ett par kvällar i veckan sedan efter pensio-
neringen 1995, 4 - 5 kvällar i veckan. Efter att bilen såldes blev 
det inte lika ofta men senast det begav sig var det taxi till Ble-
kinge som gällde. Han gillar att bugga, ”kinda = foxtrot” mm 
men dansar lika gärna gammeldans; vals, hambo och schottis.

Att dansa är en livsstil, ett sätt att leva säger Rune med glimten 
i ögat.

Ingrid Öhrnberg

Rune i berättartagen

Gammeldansens vänner - 
GDV
Emmaboda GDV hade under åren 1970-1979 sina danser i 
Skytteparken i Långasjö. Lokalen var ju jättefin och kunde 
ta emot mycket folk. Så dessa år var nog föreningens bästa 
publikår. Det var sällan under 500 personer och rekordet var 
750 dansande pingstafton 1975. Danskurser anordnades  med 
Vissefjärda Folkdanslag.

Hyran var 600 kr per danskväll. Om det måste snöröjas tillkom 
200 kr.  Föreningen erbjöds att köpa Skytteparken 1978. Kö-
pesumman är okänd. Men föreningen vågade inte detta utan 
flyttade danserna till Örsjö Bygdegård 1980. 

Ur Barometern 1973

Dansprogram bifogas som visar antal danskvällar och vilka 
orkestrar som var populära på 70-talet. 

Harry Johansson
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Arne och Britta Karlssons gästbok
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Bröllopsfest I i Skytteparken

Skytteparken i Långasjö var en populär lokal att hyra 
till olika fester. 1960 bokade Elsie Adolfsson och Sven 
Fransson in sin bröllopsfest där. 

Enligt den tidens sed ”lyste det” tre söndagar i rad innan 
bröllopet gick av stapeln.  

Vid den här tiden bodde Elsie i Hovmantorp, där hon arbetade 
på ålderdomshemmet. Prosten Yngve Arvidsson besökte regel-
bundet ålderdomshemmet och hade på så sätt lärt känna Elsie. 
När sedan Elsie och Sven kom för att ta ut lysning hos honom 
på hans expedition, erbjöd han sig också att bli vigselpräst. Så 
kom det sig att själva vigseln skedde i Hovmantorps kyrka. Två 
vittnen, Svens bror Kurt Fransson och Elsies arbetskamrat Siv 
Frisk, utsågs att bevittna akten. Direkt efter vigseln begav sig 
brudföljet till ålderdomshemmet för att dela bröllopsglädjen 
med de boende.

I Skytteparken tog brudens föräldrar, Adolf  och Rut Frans-
son och uppemot sextio bröllopsgäster emot brudparet. Ett 
dansband från Lessebo spelade välkomstmusik och alla slog 
sig ned vid de dukade borden. Wendels Konditori stod för 
förplägnaden. Efter måltiden bjöds det upp till dans i rotundan. 

Annika Hjalmarsson

Bröllopsfest II i Skytteparken

Lördagen 10 augusti 1974 vigdes Britt Sandberg och Sven 
Johansson i Pingstkyrkan i Långasjö (f  d Ordenshuset). 

Efter vigseln in-
bjöds de c:a 110 
gästerna till supé 
i Skytteparken, 
där Maj-Britt och 
Harry Holmkvist 
dukat upp god 
mat. Så följde fes-
ten med tal, sång 
och musik, lekar 
och presentöpp-
ning. Bröllops-
festen avslutades 
med att vigselför-
rättaren L. Sterne-
gård bad en bön 
om välsignelse 
över brudparet 
och deras hem. 

Britt Sandberg

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

Elsie och Sven Fransson på bröllopsfesten i Skytteparken, bruden 
med egentillverkad brudkrona, gjord av material från hemslöjden.                                     
Foto ur Elsies fotoarkiv

Brudens föräldrar och andra långasjöbor.       Foto ur Elsies fotoarkiv

Britt och Sven Sandberg och brudnäb-
barna Lena Bjelkenbrant, systerdotter till 
Sven, och Joakim Petersson, systerson 
till Sven, vid Skytteparkens lövade entré.                              
Foto ur Britts fotoarkiv
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Kerstin Nickel f  Andersson berättar

Kerstin växte upp med sång och musik. Pappa Åke spe-
lade dragspel, mamma Karin uppmuntrade döttrarna 
Kerstin och Birgitta att sjunga och spela. I hemmet fanns 
ett piano. Kerstin skjutsades till pianolektioner först i 
Älmeboda sedan Lindås. 

Kerstin följde lydigt pianolärarens undervisning i klassiskt 
pianospel, samtidigt som hon mycket hellre lyssnade på och 
sjöng med i populärmusik. Så småningom tog sången över 
från pianospelet och Kerstin deltog bl a i Ungdomskören i 
Långasjö. En gång för alla hade hon lärt sig läsa noter under 
pianolektionerna. Det har hon haft mycket nytta och glädje av. 
Det var också så att Kerstin begåvats med en mycket vacker 
och melodisk sångröst. Inte för inte kallades en anfader för 
”Johan Lärka”!

När Skytteföreningen inbjöd till ”Vokalisttävling” 1968, an-
mälde Kerstin sitt intresse. Kerstin var 18 år. Tillsammans med 
goda vännen Marianne Alfredsson ställde hon upp i tävlingen 
med två bidrag: ”Let it be” och ”Something stupid”. Nog var 
det nervöst att stå på en scen inför närmare 2000 personer, 
men tjejerna från Långasjö kammade hem andra pris, en sum-
ma på. 300 kr. Samtidigt beundrade de förstapristagaren, Lars 
Johansson från Rottne, som tydligen charmat både juryn och 
publiken ordentligt. 

Inte nog med detta – samma år tidigare på våren ställde Kerstin 
upp i Skytteföreningens tävling ”Vårflickan”, vid sidan av ytter-
ligare två Långasjö-flickor: Ann-Kristin Gustafsson och Lehna 
Elofsson. Där placerade sig Kerstin på andra plats.

När vi träffar Kerstin hösten 2014 berättar hon att hon åter 
sjunger i kör, nämligen Schlagerkören i Växjö.

Vårflickor och                 
Vokalisttävlingar
Vårflickan 
Under några säsonger anordnades tävlingen ”Vårflickan” i 
Skytteparken. Våren 1968 deltog ett stort antal vackra flickor 
i uttagningen. Sju flickor återstod inför finalen på påskafton, 
varav tre var från Långasjö: Kerstin Andersson, Ann-Christin 
Gustafsson och Lehna Elofsson. Dock var det en Lidingö-tjej, 
Marie Liljedahl, som knep första priset på 1000 kr med sin ”gra-
ciösa uppenbarelse” (citat tidningen). Men Kerstin fick andra 
pris och Ann-Christin tredje. Fjärdeplatsen delades av Lehna 
Elofsson, Birgitta Skoog, Åryd, Lotta Hartman, Vissefjärda 
och Margaretha Fransson Vissefjärda. Den totala prissumman 
på 3000 kr gjorde att var och en fick en slant.

Den nära nog 2000-hövdade publiken hjälptes åt att rösta 
fram de olika placeringarna. Simon Johansson från Alvesta 

var konferencier. 

Vokalisttävling
Skytteföreningen anordnade också Vokalisttävlingar. Amatörer 
fick fritt spelrum och ackompanjerades av kända musikerband. 
Det var naturligtvis en upplevelse för deltagarna att få stå på 
scen inför storpublik och framföra sina bidrag till proffsigt 
ackompanjemang. Duon Kerstin Andersson och Marianne 
Alfredsson tog 1968 hem andra pris med sina bidrag. 

Tack, alla människor som samlar på tidningsklipp! I många 
hem i Långasjö finns pärmar med klipp, guldgruvor att ösa ur, 
när man vill veta något om vad ”sig tilldragit haver”. Hilkka 
Alexandersson ställer välvilligt sin klippbok till förfogande, när 
vi vill berätta om Skytteparken och dess historia. Dessutom 
är Hilkka själv en levande uppslagsbok med minne för två. 

Genom Hilkka kommer vi snabbt i kontakt med Kerstin Nick-
el, född Andersson, Långasjö, numera boende i Växjö. Vi vill 
veta mera om de tävlingar som hölls i Skytteparken, sådant 

som ”Vårflickan” och Vokalisttävlingar. 

Hilkka Alexandersson och Kerstin Nickel tar kontakt med Långasjö-
flickor i förskingringen.                               Foto Annika Hjalmarsson

Skytteparkens vårflicka nr 1 är Kerstin Andersson, nr 2 är Lehna 
Elofsson och nr 6 är Ann-Christin Gustafsson  
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jag bodde då. Vi hade många spelningar runt omkring och 
det var jätteroligt ett par år. Efter det fortsatte jag mitt liv i 
Blekinge. Musik är en viktig del av livet. Lite körsång har det 
blivit men aldrig mer i några "stora" sammanhang. Men jag 

minns allt med värme och glädje.

Lehna Arvidsson f  Elofsson berättar

Jag heter Lehna Arvidsson och är uppvuxen i Långasjö. 
Jag hette då Elofsson. 1971 gifte jag mig i Långasjö kyrka 
med Kenneth och flyttade till Nybro. Kenneth gick tyvärr 
bort 1997. Jag har 2 barn och 5 barnbarn.

Min pappa Erik Elofsson var ordningsvakt i Skytteparken i 
många år. Redan i 10-årsåldern fick jag följa med pappa på 
danserna. Jag fick bara vara bakom scenen och därför har jag 
träffat alla kända artister. Särskilt minns jag Sven-Gösta Jons-
son, "Rockande samen". Det var innan serveringen byggdes.

Jag träffade Lill-Babs, Siv Malmqvist, Hep Stars, Emil Ford 
och många andra kändisar.

Efter ett par år så började jag "smita ut" och dansa. Dansen 
är ett intresse som jag sedan haft med mig hela livet och fort-
farande har.

1968 var jag med i en tävling "Vårflickan", som min syster Mona 
anmälde mig till. Det var en speciell upplevelse att få stå på 
scenen tillsammans med många söta flickor. Speciellt nervöst 
eftersom jag kände så många personer i publiken.

Skytteparken  innebär många trevliga, roliga och ljusa minnen 
från min ungdomstid.

Marianne Hägglöf  f  Alfredsson berättar

Året var 1968 och  jag var 18 år. Gick då på gymnasium i 
Växjö, tillsammans med Kerstin och 2 andra tjejer från 
Långasjö. Själv hade jag flyttat från Långasjö. Min familj 
bodde där åren 55 till 66.

Kerstin var egentligen min systers kompis de åren, men 
vi träffades ofta och vi "diggade" musik, mest Beatles och 
Rolling Stones. Pappa var polis. Många av mina barn-och 
ungdomsminnen är förknippade med Skytteparken. Det var 
ju som en "metropol" på den tiden. Folk kom från när och 
fjärran dit. Orkestrarna som spelade var riktigt stora och väl-
kända; Sven-Ingvars, Bob Stevens och artister som Hep Stars 
och Emil Ford. Det var idoler på den tiden och spännande 
för en tonåring. Ja, det var det första "danshaket" man var på .

Och pappa hade väl ibland en del "polisiära ordningssaker" att 
ta hand om under dessa lördagskvällar. Det gick väl inte att 
undgå att vi i familjen märkte det.

Eftersom Kerstin bodde kvar i Långasjö vid den tiden, så måste 
det ha varit hon som fått vetskap om "vokalisttävlingen. Och 
jag vill minnas att hon enträget bad mig vara med.  Lättare att 
vara två!!!!  Så vi övade och övade. Låtvalen var Frank Sinat-
ras; Something Stupid samt Let it be me. Jätte fina låtar som 
vi sjöng tvåstämmigt. Kerstin hade sopranstämma, jag alten. 
Och jag minns hur fint det lät. Jag gillar fortfarande att sjunga 
dessa låtar. Vi uppträdde och det var en härlig känsla att få 
göra inför en stor publik och dessutom kompades vi av Bob 
Stevens orkester. Nervöst, men vi hade jätteroligt!! Vi kom tvåa 
och vann 500 kr. Killen som kom etta var ju värd det även om 
vi hade hoppats vinna.

Kerstin och jag fortsatte sjunga ihop något år till. Vi uppträdde 
t o m. En gång minns jag särskilt när vi sjöng för en massa 
rekryter i Växjö. Eftersom jag gillade att uppträda blev jag 
ombedd att vara vokalissa i en dansorkester från Lessebo, där 

Lehna Arvidsson f  Elofsson                                     Foto Privat

Marianne Hägglöf  f  Alfredsson               Foto Privat
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Ann-Christin Sjöblom  f  Gustafsson be-
rättar

Ann-Christin växte upp i Ramsjö, Långasjö. Hon gick i 
skolan i Långasjö och Emmaboda. Sedan blev det Växjö. 
Skytteparken i Långasjö hade länge varit ett kärt utflykt-
smål för henne, danskvällarna med kända orkestrar och 
band var populära bland traktens ungdom. 

När Skytteföreningen utlyste en tävling om den ”sötaste” Vår-
flickan 1968, tog Ann-Christin och en kompis till henne mod 
till sig och anmälde sig till tävlingen. Mamma Svea sattes att 
skapa en vacker klänning för det tillfället. Och hon lyckades! 

Det blev en ärmlös kreation med volanger i turkost hawaii-
mönster. Ann-Christin var mycket förväntansfull inför tävling-
en. Hon minns så väl hur hon iklädd sin vackra klänning fick 
trippa över scenen som en mannekäng och vrida och vända på 
sig framför en jättestor publik. Det var nervöst men underbart! 

Till stor lycka blev Ann-Christin tilldelad tredje pris i tävlingen 
Vårflickan och en summa på 300 kr blev därmed hennes. Vad 
pengarna användes till? -Ja, troligen kläder, säger Ann-Christin.

Sammanställt av 
Annika Hjalmarsson

Dansbaneeländet
 

Sällan skapas något direkt från ord till handling, inte 
ens i det vanligen så driftiga Långasjö. Också här ligger 
säkert en och annan långbänk gömd, och kanske glömd, 
i dess historia. Frågan är om Skytteparken är en sådan? 
Och i så fall varför?

I Långasjökrönikan från 2001 nämner Hilka Alexandersson 
hur de långt gångna planerna på att uppföra en skyttepaviljong 
orsakade en folkstorm när de först presenterades 1914. ”Man 
befarade då att lokalen skulle bidra till ungdomens förvildning 
och hemlivets upplösning, så planerna fick förfalla.” 

Tretton år senare, när förslaget på nytt kom upp, lyckades 
man bättre, och en mindre Skyttepaviljong uppfördes som 
samlingslokal. Men någon större fart på verksamheten blev 
det inte, skriver Hilka. 

Först i slutet av 50-talet kom vändningen, då man gjorde en 
större tillbyggnad av dansbanan och erbjöd den nya tidens 
bilburna besökare en ordentlig parkeringsplats. Storhetspe-
rioden blev 60-talet, då dans, artister och välkända orkestrar 
drog storpublik, en utveckling som många av artiklarna i detta 
nummer vittnar om. 

Skytteparken blev en arena för en lång rad lokala fester och 
aktiviteter, men också en spännande mötesplats för människor 
från alla möjliga håll. Plötsligt damp en bit av ”det stora Sve-
rige” ner i lilla Långasjö, kändisar man mött i tidningar eller 
på den enda TV-kanal alla tittade på, om man hade möjlighet, 
stod där nu livs levande på scenen. Men tillströmningen av 
danslystna utsocknes gav också nytt liv åt bygden, för stunden, 
kanske för livet. I Träskoposten från 2003 berättar Berndt 
Elmberg från Mundekulla.   

”När jag växte upp var Skytteparken populärt i vida kretsar 
och det gick bussar dit från Växjö, Kalmar och Karlskrona 
under en period. Vi pojkar från landet blev lite imponerade 
och kanske blyga inför flickorna från stan. Skytteparken har 
haft en stor betydelse för mig personligen, för det var där jag 
upptäckte min fru, Irene.”

Det goda och det onda
När jag kom till Långasjö på 70-talet fick jag mer eller mindre 
skämtsamt höra, att socknens människor kunde delas in i två 
hälfter. De som var troende kristna och gick i kyrkan och de 
som tillhörde Skytteföreningen, där man svor, nyttjade sprit 
och kallade kortleken för psalmboken. 

För mig som etnolog var denna tudelning inte speciellt upp-
seendeväckande. Den möter man faktiskt världen över, när en 
lokalbefolkning skall beskriva sin by eller bygd. Skötsamma och 
moraliskt mer högtstående ställs mot förtappade, ogudaktiga. 
Gott står mot ont.

Verkligheten är naturligtvis långt mer nyanserad. Och upp-
delningen mellan människor följer många linjer, socialt, 

Ann-Christin Sjöblom f  Gustafsson                        Foto Privat
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ekonomiskt, etniskt, könsmässigt, för att nu nämna några. 
Men jag vill ändå stanna upp ett tag inför den faktiska roll 
Skytteföreningen och Skytteparken kom att spela i socknens 
historia. Bidrog den till ungdomens förvildning och hemlivets 
upplösning, för att knyta an till det inledande citatet? Vilka, 
mer precist, tyckte detta, och vad hände med deras protester? 
Förslaget att bygga en Skyttepaviljong går visserligen igenom 
ett drygt decennium senare, men först 30 år senare blir lokalen 
en dans- och musikmetropol. Vilket motstånd fanns under 
denna tid, och under 60-talets korta storhetstid?  

Brytningstider
Synen på Skytteparken som ett slags syndens näste var inget 
specifikt för Långasjö. Tvärtom fanns under 30- och 40-talen 
överallt i Sverige en växande oro för att ungdomen var på väg 
att spåra ur. Inte oväntat kom den starkast från kyrkligt håll, 
men också många lärare, provinsialläkare, kulturfolk m.fl. till-
hörde moralens företrädare. Vad det i grunden handlade om 
var den omvandling från ett bondesamhälle till ett industrisam-
hälle, som Sverige genomgick under slutet av 1800-talet och 
1900-talets första hälft. En av många som menade att gammal 
bondekultur och traditioner försvann utan att något gott kom 
i stället var den kände folkbildaren Carl Cederblad. I slutet av 
1920-talet sände han ut en enkät till av folkbildning intresse-
rade personer och studiecirklar, kallad Ljus och mörker över 
svenska bygder. Frågorna berörde allt mellan himmel och jord; 
om hemliv, hut och hygien, om kalas, körkultur och konstnär-
lighet, om social struktur, snustuggning och sexualskämt. Och 
svaren, de kom ofta att handla om hur ”obildning och lustans 
lockelser” drog fram som en farsot över landet. 

I antologin Modärna tider. Vision och vardag i folkhemmet  (1985) 
redogör jag för delar av enkätsvaren. Ett kommer från Lång-
asjö, där meddelaren berättar, att böndernas barn visserligen 
har fullt upp att göra under veckodagarna och underordnar 
sig då föräldrarnas vilja. 

”Men när lördagskvällen kommer är det de unga själva som 
bestämma vart kosan skall ställas, vilket i nio fall av tio blir till 
dansbanan, eller med ett finare namn; paviljongen.”

Dansbaneeländet
När sagesmännen ondgör sig över det hotade hemlivet 
lägger de ofta skulden på dansbanan, ”som med sina förfö-
riska jazzrytmer lockar ungdomarna att lämna sina föräldrar 
ensamma hemma!” Dansbanan blir själva sinnebilden för 
omoral och förfall, en ödesfråga som debatteras som livligast i 
början av 1940-talet. Om denna dåtidens stora moralpanik har 
Lundaetnologen Jonas Frykman skrivit en bok som heter just 
Dansbaneeländet (1988). I en berättelse om de unga från 1941 
känner vi igen argument som ofta hörs också idag.

”Dagens ungdom är ytlig. I klädstil och frisyr gör den uppror. 
Fritiden fylls med marknadens varor och idéer. Musiken bjuder 
till verklighetsflykt och filmen lockar in i drömvärlden. En 
generation håller på att frigöra sig från föräldrar och all vuxen 
auktoritet. Den är sammansatt av individer utan orientering 
och stadga.”

Kyrkans roll
Det har nu gått 100 år sedan förslaget om en skyttepaviljong 
först kom upp – och röstades ner. Under denna tid har kyrkans 
roll och makt genomgått stor förändringar, liksom samhällets 
syn på individen, äktenskapet, moralen och sexualiteten. Har 
man inte detta i åtanke blir det bara alltför enkelt, och fel, att 
vara kritisk. 

Sedan århundraden tillbaka ålåg det varje kyrkoherde enskilt, 
och domkapitlet centralt att vaka över ungdomen och enligt 
lagen om allmän kyrkotukt skulle oordning och oskick inom 
församlingen, sabbatsbrott, olydnad mot föräldrar, vårdslös 
barnuppfostran mm. beivras. Församlingens kyrkoherde skulle 
dessutom inför prost- och biskopsvisitationerna avfatta redo-
görelser för det sedliga tillståndet i socknen. 

Även om mycket av detta var satt ur spel när vi kommer in på 
1900-talet fanns fortfarande en föreskrift från 1936 som ålade 
domkapitlen att speciellt vaka över ungdomen.  

Frykman menar att det var domkapitlet i Växjö som fick bran-
den att sprida sig i samhället också utanför kyrkan. År 1938 
skriver biskopen Yngve Brilioth till regeringen och påtalar den 
fara nöjeslivet utgör för folkuppfostran. 

”Det är påtagligt, att den offentliga dansen tar ett orimligt 
utrymme i anspråk, och att den musik av jazz-typ, som härvid 
bjudes, ingalunda är ägnad att tjäna smakens och livsstilens 
förkovran. Men ur kulturell synpunkt allvarligast är måhända, 
att den standardiserade nöjesindustrins utbredning i hög grad 
försvårar alla försök att samla ungdom till sammankomster av 
högre kvalitet, eller för ideellt betonad verksamhet. Det synes 
ofrånkomligt att man här har rätt att tala om verklig kulturfara.”

 

Citatet pekar på den konkurrens kyrkan upplevde i förhållande 
till nöjeslivet. Men också i förhållande till ett ökat offentligt 
utbud av tidningar, kolorerad veckopress, biografer, teatrar, 
radio, senare också TV. Under mellankrigstiden och framåt 
utmanas kyrkans auktoritet på ett helt nytt och kraftfullt sätt, 
och idag är Sverige ett av världens mest sekulariserade länder, 
utan statsreligion och statskyrka, och med en konfessionslös 
skola. En nog så intressant utveckling om man tittar på Lång-
asjös religiösa struktur. Från 40-talets början och 30 år framåt, 
dvs. under Skytteparkens uppgång och fall, heter kyrkoherden i 
Långasjö Jan Redin. Han är inte bara en av de mer framträdande 
prästerna i Växjö stift utan i hela Svenska kyrkan, mångsidig, 
kraftfull och karismatisk. ”Den högkyrklighet Jan Redin stod 
för”, skriver Oloph Bexell, ”ville han se som den goda vida-
reutvecklingen av den äldre kyrkliga tradition, som han fått 
med sig från barndomen. Det han ville var en breddning och 
fördjupning mot Svenska kyrkans eget allmänkyrkliga arv 
genom alla tider”

Är detta en förklaring till att Skytteparkens dans- och glans-
period skall ses, snarare som en parentes än som ett signum 
för bygden?

Gunnar Alsmark
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När jag frågar Rune om han inte tyckte det var otäckt och 
blev rädd under anstormningen svarar han snabbt ”Rädd som 
ordningsvakt?! Nej det kan man inte vara, då har man valt fel 
yrke. Det var bara att veva med batongerna bäst vi kunde och 
hoppas på det bästa. Dessutom hade vi ju ett högt nät mellan 
oss och raggarna, så de kom aldrig jättenära, även om vi fick 
en och annan sten på oss”

Efter händelsen blev det aldrig sig likt i Skytteparken, menar 
Rune. ”Det var ett fint ställe med mycket besökare och bra 
musik. Men det här avskräckte nog många att åka hit, det 
pratades om det i hela landet! Så det blev nog början till slutet 
för Skytteparken”.

Raggarna då? Sex av dem åtalades vid Kalmar Tingsrätt för 
bland annat skadegörelse. Rune och hans kollegor fick vittna 
och peka ut de som de kunde känna igen. Alla dömdes, men 
det är oklart vad de fick för straff. 

Anna Karlsson

Skytteparken skakas av 
raggarbråk
Den 16 oktober 1971 hände det något som skakade om 
Skytteparken och hela Långasjö. 
Ett vilt bråk med ca 200 raggare utbröt utanför med stor 
skadegörelse som följd. Polisen uppskattade att det blev 
skador för ca 40 000 kr. 

Allting började i Emmaboda, där raggare i ett 40-tal bilar hade 
anlänt från (i huvudsak) Växjö och Ronneby. Raggarna hade 
bestämt sig för att gå till Amigo, men blev portade redan i 
dörren. Något uppretade tog de sig vidare till Folkets Hus, där 
det för kvällen var diskotek. Under ropen ”Nu ska vi storma 
diskoteket” gick de till attack, men diskotekets enda ordnings-
vakt lyckades larma polisen, och hela Emmabodas poliskår 
kom snabbt till platsen.  De hann inte mer än att kliva ur bilen 
förrän raggarnas ilska vändes mot dem. Polisbilen vältes och ett 
20-tal neonskyltar krossades. Poliserna begärde förstärkning, 
men då hade raggarna redan hunnit lämna platsen.

Raggarna körde direkt vidare till Skytteparken i Långasjö.

Rune Karlsson, ordningsvakt i Skytteparken i många år, minns 
kvällen som igår. ”Ja, det är klart jag kommer ihåg! Jag var ord-
ningsvakt i 25 år, och jag var aldrig med om något liknande!”

Det var sex ordningsvakter på plats på Skytteparken den kväll-
en, och i lokalen ca 1000 personer. 

Så fort raggarna dök upp anade vakterna oråd. ”De ställde sig i 
ena hörnet på parkeringen och pratade en stund, och vi vakter 
ställde oss vid entrén, som en kedja”, berättar Rune.

Raggarna gick sedan lugnt och stilla mot entrén och som på 
given signal stormade de mot dörrarna. ”Men vi lyckades 
mota dem, de kom aldrig in i lokalen. Men de kastade sten 
och flaskor, ja det mesta de kom åt. De hade flickorna till att 
bära fram sten åt dem”. 

Vakterna larmade polisen, men styrkan från Emmaboda vågade 
inte köra ut innan de fått uppbackning från andra polisstationer. 

När polisen till slut kom till platsen hade de flesta raggare 
hunnit lämna. Innan de for iväg hann de med att krossa neon-
skylten vid entrén, stjäla en del av kassan, slå sönder rutorna 
på två bussar och förstöra flera personbilar. Ett par människor 
skadades i tumultet och fick föras till sjukhus. 

Några timmar efter bråket bevakade polisen alla vägar kring 
Emmaboda och Långasjö, och kontrollerade alla personbilar 
i jakten på bråkstakarna. Men eftersom de flesta hunnit långt 
iväg gav razzian dålig utdelning.

Rune Karlsson 
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Det brinner ! ! 
Anders Fransson var bara en liten pojke under Skyttepar-
kens glansperiod. Mest stod han med mormor på lagårds-
backen 300 m från parken och såg bilarna parkera utanför 
den upplysta festplatsen. När han själv hade åldern inne, 
1975, var dansbane-epoken redan över. 

Anders kom så småningom att ta över sin mormors och mor-
fars gård, Långasjö Östregård, belägen nära Skytteparken. Då 
hade Skytteparken förvandlats till en auktionshall som drevs 
av Bertil Engman och Christer Skymbäck.

Året var 1998.  Anders minns bara alltför väl sin första kväll i 
det nya hemmet. Det var lördagen den 26 september. Han hade 
just kört det sista flyttlasset och grannarna hade kommit med 
flyttgröt.  Vid halv nio-tiden gick gästerna hem och Anders 
och hans föräldrar, Elsie och Sven, stod ute på kökstrappan 
och vinkade av dem.

Det var då de upptäckte ett gnistregn från Skytteparkens baksi-
da. Anders kastade sig i bilen och körde ner direkt. Pappa Sven 
tog cykeln. På plats kunde de konstatera brand i pannrummet. 
Nu var goda råd dyra!

Anders beordrade sin mamma Elise att ringa SOS alarm, 
själv for han direkt till brandstationen. Eftersom han själv var 
med i brandvärnet kunde han lika gott hämta brandbilen på 
stört. Han bytte snabbt om till brandmanskläder och körde 
ut brandbilen. I samma stund gick brandlarmet, d v s tyfonen 
på brandstationens utsida började tjuta. Inte dåligt att vara på 
plats och klar för utryckning innan larmet gått!

Nu backar vi bandet och tänker efter hur brandvärnet fung-
erade 1998. Dels stod ju Långasjökårens brandbil i den lilla 
numera utdömda brandstationen vid vandrarhemmet. Dels 
hade medlemmarna i Långasjö Brandvärn varken personsökare 
eller mobiltelefoner. Tyfonen – brandlarmstutan – var det enda 
som kallade brandmännen till utryckning!

Nu råkade det emellertid vara så att alla övriga medlemmar i 
brandvärnet – utom Anders – var på fest i Bygdegården och 
utom hörhåll för larmet!

Anders väntade några minuter i brandbilen för att se om 
någon mer brandman skulle dyka upp. När ingen kom satte 
han högsta fart mot Skytteparken. Väl framme satte han igång 
med släckningsarbetet. Grannen Karl-Johan Gunnarsson kom 
raskt tillskyndande och hjälpte till att dra ut slangen. Vid det 
laget slog lågorna ut genom fönstret vid pannrummet. Anders 
kontaktade SOS alarm och meddelade att han var helt ensam 
brandman på plats. Lagom till han tömt tanken på brandbilen 
dök Emmaboda brandkår upp. Då hade redan elden lugnat 
ner sig. 

Man tänkte, att nu var det över. Många som hjälpt till drog sig 
hemåt. Emmaboda brandkår beordrades dock att vara kvar. 
Ledningen ansåg att det fanns risk för övertändning. Och det 
var precis vad som hände. Vid det laget hade ägarna Engman/
Skymbäck kommit på plats. Eftersom det hittills bara brunnit i 
köksdelen var de på väg att gå in i dansbanedelen för att rädda 
något av alla gamla föremål som fanns därinne. De hindrades 
av räddningstjänsten – och väl var det! För i samma stund 
”smällde det till och så brann det överallt” (citat Barometern 29 
sept -98) Branden blev explosionsartad och hela anläggningen 
brann ner till grunden med auktionsgods och allt. Brandkårerna 
från Emmaboda och Nybro vaktade hela natten.

Anders blev hyllad som en hjälte för sin snabba insats. ”Nu 
gick det ju åt skogen ändå, men han gjorde en heroisk insats 
och borde ha belöning, säger Christer Skymbäck.” (citat Ba-
rometern -98)

Idag kan Anders istället hålla ett vakande öga på det fina rid-
huset, som uppförts på f  d Skytteparkens tomt. 

Annika Hjalmarsson

Sven Fransson som var den förste som kom till platsen när det började 
brinna berättar om sina iaktagelser för Elisabet Engman och Majbritt 
Skymbäck                                                                  Barometern 1998

Anders och Elsie Fransson minns när de upptäckte branden från 
Anders´ kökstrappa.
Foto Annika Hjalmarsson



Träskoposten nr 4 201430

By i bygden 

Anemåla

Bynamnet
Anemåla är en av de mindre byarna i Långasjö socken, 
gränsande till Kronobergs län och Ljuders socken. Den 
sammanlagda arealen uppgår till ca 120 ha och den bofas-
ta befolkningen är för närvarande sex personer, fördelade 
på tre bebodda hus. 

Den som fortsätter på den slingrande byvägen kommer när-
mast till Idemo, som ligger på andra sidan länsgränsen. Här 
bodde den läkekunniga ”Berta i Idemo”, som är omnämnd i 
romanen Utvandrarna av Vilhelm Moberg.

En man vid namn Ane har gett namn åt byn, troligen någon 
gång under medeltiden. Vem denne man var är dolt i historiens 
dimmor, men helt klart är att namnet betyder ”den gamle”. Att 
namnet är ålderstiget bekräftas av att det förekommer redan på 
runstenar. Bynamn med efterledet –måla är vanligt förekom-
mande i  vår del av Småland och betyder ”uppmätt jordstycke”.

I skriftliga källor kan man se att bönderna i Anemåla, i äldre tid, 
varit skattebönder d v s självägande bönder. En skattebonde 
vid namn Joen är omnämnd 1565 i arkiven. 

Soldattorpet
Det är en solig och varm lördag i slutet av september när jag tar 
en kort promenad till vad vi i familjen alltid kallat för ”torpet”. 

Jag slår mig ner på husgrunden till det som en gång var sol-
dattorp nr 40 under Konga kompani. Roten bildades 1686 
och bestod av Anemåla, Brännamåla Västergård och Skurebo 
Västergård. Min farfars far, Karl Johan Petersson, förvärvade 
marken 1913 genom att lösa ut de övriga delägarna i torpet.

 Här växer nu höga lövträd som sträcker sina mäktiga lövkronor 
mot himlen. Ljuset silar ner mot marken och solfläckar rör 
sig över gräset och får mossan på stenarna att skimra i olika 
nyanser av grönt. 

Soldatstugan är sedan länge borta – den revs i början av 
1900-talet. Det som återstår är den välbevarade trappstenen till 
stugan, liksom grunden. Några odlingsrösen och en källarruin 
vid åkerkanten minner om att människor en gång hade sin för-
sörjning på denna lilla jordplätt. Dessa mödans minnesmärken 
är allt som finns kvar.

Femton soldater, som tjänat kung och fosterland, har levt här 
med sina familjer under 200 år.  En av dem var Mattis Nilsson 
Blomma, som föddes 1733 och blev ”blesserad” i högra knäet 
vid Frankfurt an der Oder under pommerska kriget 1759. Om 
en annan soldat, Peter Andersson Mars, finns det antecknat att 
han ”lider sedan 1856 av benröta”. Hur det vardagliga livet på 
soldattorpet gestaltade sig för soldathustru och barn berättar 
inte det skriftliga källmaterialet något om. 

När jag lämnar torpet tänker jag på tidens förunderliga flykt. 
Under mitt strövtåg genom minnets marker har jag blivit 
påmind om dem som levt här långt före mig, men som nu är 

borta sedan länge. Deras skuggor faller inte längre över ängs-
gräset, men en gång vandrade de hemåt under samma höga 
septemberhimmel som jag gör nu. 

Text och foto: Magnus Eriksson   

Källor: Långasjö hembygdscirkel, Gård och by i Långasjö socken
            Collin, Carl Gustav, Knektar i Konga kompani 

Vägen till Idemo

Odlingsröse

Soldattorp nr 40 i Anemåla
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Gun Eriksson berättar
Jag flyttade till Anemåla i början av 1960-talet, då jag gifte mig 
med Tage, som ägde och brukade sin föräldragård.

Då var jag yngst av byns invånare – idag är jag äldst. Två 
pensionärspar bebodde då de andra gårdarna, och så mina 
svärföräldrar, som flyttade in i gårdens så kallade ”undantags-
stuga”, vilket var brukligt om sådan fanns vid generationsskifte.

Mycket har ändrats under de drygt 50 åren som gått, även i 
denna lilla by. Då fanns det många sorters djur på gårdarna: 
kor, grisar, höns och arbetshästar. 

Vår granne Albert Johansson hade ingen häst. En dag då jag 
tittade ut fick jag se honom komma körande med ett vedlass. 
Som dragare hade han två av sina kor. Det hade jag aldrig sett, 
trots att jag är född och uppvuxen i en by på landet.

Idag är det mest ridhästar som håller landskapet öppet. Ibland 
kan jag sakna korna och kalvarna som betade här runtomkring. 
Att bo på en gård bland djur och natur är ett sätt att leva även 
om det är strävsamt många gånger. Jag har alltid uppskattat att 
luffa i skogen; plocka bär och svamp; ta vara på det som bjuds 
i naturens skafferi och att odla giftfria grönsaker i trädgården.

 Numera sätter mina dåliga ben stopp för de aktiviteterna. Men 
det finns mycket annat glädjas åt och vara tacksam för, om 
man tänker efter. Att sitta i trädgården en solig sommardag; 
se grönskan, blommorna och svalornas snabba flygövningar 
ger ro i själen. För framtiden hoppas jag att en öppen, levande 
landsbygd finns kvar.

Text: Gun Eriksson

Barnbarnet Ebba bekantar sig med kor och kalvar på grönbete som-
maren 2005.

Innan de vita balarnas tid var höbärgningen en angelägenhet för hela 
familjen. Bilden tagen c:a 1984. 

Anemåla 1:4 maskinhallen och ladugården

Huvudbyggnaden Anemåla 1:4 i sommargrönska.
Nuvarande ägare: Magnus Eriksson och Krister Eriksson.

Brunnen och kokhuset Anemåla 1:4
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så jobbigt vintertid. Jag tröstade henne med att vi har tänkt på 
det och att det faktiskt går att sätta upp ytterbelysning om det 
är för mörkt. Vilket vi genast gjorde… Jag har i alla fall inte 
ångrat mig en sekund och inte Joakim heller (tror jag). Visst, 
ibland har jag tänkt att det skulle vara roligare för barnen att 
bo inne i samhället och kunna gå och leka med kompisar när 
de vill. Nu behövs det lite mer planering och det är inte så lätt 
att spontant gå och leka med någon. 

Med huset har vi fortfarande i princip inte gjort några renove-
ringar mer än lite nya tapeter. Förutom att byta färg från gul till 
grå. Ladugården var det mer jobb med. Vi höll på hela första 
vintern med att hugga bort golvet och köra ut det och att riva 
innetaket och höja upp det en halv meter. Nu är det ett lagom 
litet stall som rymmer tre boxar.

Alla i familjen trivs bra här på landet. Barnen leker i skogen 
och hagarna, Joakim är i skogen och jag har mina hästar. Visst 
är det mörkt på vintern och kan vara både halt och besvärligt 
att ta sig till skola och jobb, men samtidigt helt underbart!

För att citera Tuva när vi förra sommaren var i Växjö och gick 
på gågatan som var full med folk överallt. ”Jag vill hem till 
Anemåla där det är lugnt och skönt…”Visst är det lite jobbigt 
att behöva köra till Emmaboda om barnen har aktiviteter. Det 
finns ju ingen att samåka med. På senare tid har äldsta dottern 
Nellie blivit hästintresserad så det blev till att skaffa ett litet 
russ åt barnen att pyssla med och rida på i somras. Minetta är 
även inkörd så vi ska förhoppningsvis börja köra med henne 
snart. Tuva är fortfarande mer intresserad av hundar än hästar 
och favoriten är mormors söta bichon frise Fritz. Jag hoppas 
att hästintresset kommer så småningom. Möjligheten finns ju.

Text och foto: Linda Andersson

Linda Andersson berättar
Annika Hjalmarsson ringde mig i slutet av september 
och berättade att i nästa nummer av Träskoposten är det 
Anemålas tur att presentera sig. Hon undrade om vi skulle 
kunna skriva och berätta lite om oss själva… Historian om 
byn skulle våra grannar Gun och Magnus ta hand om…
Min första tanke blev att ”men vad finns det att berätta 
om oss?” Sedan tänkte jag efter hur trevligt jag själv har 
tyckt det varit att läsa om de andra byarna i Långasjö och 
om vilka som bor där så jag beslöt mig för att försöka på 
en liten presentation av oss…

Vi som bor här är: Jag - Linda Andersson, Joakim Adolfsson, 
våra två döttrar Nellie och Tuva – snart 9 respektive 7 år, kat-
ten Lillen (Herr Gull, Lillpojken, kärt barn har många namn) 
och våra tre hästar Perito, Minerva och Minetta. Jag arbetar på 
Xylem’s inköpsavdelning och Joakim arbetar med installation 
av solceller. Joakim och jag köpte huset med den tillhörande 
marken sommaren 2003 av Hilkka och Anna Alexandersson. 
Vi letade då hus antingen i centrala Emmaboda eller ännu 
hellre ett ”hästställe”. 

När vi hittade annonsen om vårt hus körde vi genast dit och 
tittade. Huset är byggt 1991 då det gamla brann ner. Första 
gången vi körde ut till Anemåla tyckte jag att grusvägen var 
väääldigt lång. Jag minns att Joakim och jag kört där någon 
gång tidigare och att jag då tänkt att ”stackars de barnen som 
bor här mitt ute i ingenstans”… Själv är jag uppvuxen inne i 
Lindås och Joakim inne i Långasjö. Nu bor vi här med våra 
barn och vägen känns inte alls så lång längre. För att vara mer 
exakt har vi 4,3 km till Bygdegården och 11 km till viadukten 
i Emmaboda, när vi kör över Mundekulla. Ska vi till Tingsryd 
och Växjö kör vi via Åkerbyvägen så vi ser det som om ”alla 
vägar bär till Anemåla”. 

Mitt första intryck av vårt hus var att det var så nytt och fint. 
Vi fastnade direkt! Jag såg hur min häst skulle gå och beta på 
ängarna och Joakim såg hur han skulle jaga och arbeta i skogen. 
Alla har vi olika intressen… Huset fanns ute med begärt pris 
så jag tror att vi bara några dagar efter första kollen bjöd just 
begärt pris. Dagen efter det så meddelade mäklaren att huset 
var vårt. Min farmor var skeptisk till det hela och undrade 
om vi visste vad vi gjorde när vi flyttade från bekvämligheten 
i samhället ut till mörkret på landet… Hon hade själv flyttat 
från en nybyggd lägenhet i Emmaboda ut på landet i slutet av 
50- början av 60-talet och tyckt att det var både mörkt och rätt 

Nellie och hennes  häst  Minetta.

Tuva och Nellie med  katten Lillen.

Linda Andersson, Joakim Adolfsson och döttrarna Tuva och Nellie.
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häpna, under kvällens lopp kom ytterligare två tomtar med 
julklappar och julhälsningar. Ja, detta var en magisk julafton att 
uppleva, med denna överflöd av julklappar och riktiga tomtar! 
Då trodde jag fortfarande på tomten. 

Med dessa fina minnen kommer jag alltid att ha Anemåla i 
mitt hjärta!

En före detta bybo 
Hilkka Alexandersson

En magisk julafton
Det var under andra världskriget. I Finland hade kriget 
brutit ut 1939. Jag var då 5 år. Jag minns hur flygplanen 
flög över vår by, som låg i Karelen nära ryska gränsen, 
och bombade. Himlen var illande röd. Hela familjen 
blev evakuerad med kort varsel och transporterades i 
boskapsvagnar till mellersta Finland. All befolkning 
fick senare lämna Karelen, eftersom det kom att tillhöra 
Ryssland. Min bror Matti och jag skickades till Sverige 
med en lapp om halsen. Året var 1944.

Det jag nu ska berätta hände för snart 70 år sedan. Jag hade just 
kommit till Sverige i augusti samma år, med en lapp om halsen. 
Jag hade turen att hamna hos Annie och Albert Johansson i 
byn Anemåla, där jag fick ett kärleksfullt hem. Efter en del 
svårigheter med språket, kom jag under hösten att lära känna 
grannarna och fick lekkamrater i byn. 

Så kom förberedelserna inför julen, huset skulle städas, mat 
lagas, rena, vita trådgardiner hängdes upp, allt blev så fint, jag 
var helt häpen.

Så kom äntligen julafton. Innan hade allt gjorts i ordning i 
ladugården. Inne stod julgranen i sin glans med stearinljus. 
Julfriden infann sig i hemmet.

Helt plötsligt knackade det på ytterdörren – vi väntade inga 
gäster! Jo verkligen, en riktig tomte stod där med paket till 
mig och önskade God Jul till oss alla i familjen. Och, hör och 

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

Välkommen Fredrik!

Fredrik Bring är ny privatrådgivare på 
kontoret i Långasjö.
Välkommen in för ett möte eller 
kontakta honom på telefon 0471-690 95.

 
Hemmet i Anemåla 1945 
Stående: Mattis pappa Alrik, min pappa Albert, min fosterbror Olle, 
Sittande: Mattis mamma Nanny, min bror Matti, jag Hilkka, min mam-
ma Annie.                                               Foto Ur Hilkkas fotoarkiv
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Rapport från Långasjö skolas                 
föräldrastyrelse

Jag (Malin), Christian i Koppekull, Alf  på Runes, Linnéa 
och Anki från Strängsmåla, Daniel i Plaggebo, Linda Fyhr 
i Allgunås och Henrik i blåa huset Nyadal. Det är vi som 
under 2014 utgjort föräldrastyrelsen i Långasjö under det 
gångna året. 

Med flit skriver jag som ovan, bara för att tydliggöra att vi är 
helt vanliga, småtrötta föräldrar med knappt om tid till möten 
om kvällarna. Men – vi tycker det är roligt att få vara med i 
formandet av våra barns förskole- och skolmiljö. Tillsammans 
med representanter från förskolan, fritids, skolan, bildnings-
nämnden och rektor Laila träffas vi en gång i månaden. Det gör 
att information om vad som är på gång och planeras kommer 
oss snabbt till del. 

Föräldrastyrelsen är en länk mellan skola, förskola och föräldrar 
samt övriga samhället. Det finns en vi-känsla och ett tydligt 
samarbete för våra barns bästa. Vi samarbetar med flera olika 
Långasjöföreningar och är en aktiv del att räkna med i bygden. 
Vi skickar ej längre ut mötesprotokollen till alla vårdnadshavare 
utan läs här denna sammanfattning av styrelsemötena sedan 
förra Skolnytt. (De fullständiga protokollen finns på kommu-
nens hemsida eller kontakta någon i styrelsen om du vill läsa 
dem i sin helhet.) 

– bytt skolfotograferingsföretag till Kungsfoto (tillsammans 
med övriga skolor i kommunen)

– fått till månadsbrev från förskolan till berörda föräldrar

– fritidsgården samordnas tillsammans med Långasjö GOIF

– nya riktlinjer från bildningsnämnden har gåtts igenom

– höstens val av ny föräldrastyrelse (Obs. Valsedeln ska lämnas 
in senast 20/11.)

– deltagit  i årets Skördefest

– kaffeservering vid ett av skolans föräldramöte och vid Värl-
dens Barn galan i bygdegården den 14/10

– legat på hos Emmaboda kommuns tekniska nämnd om att 
det äntligen ska komma upp belysning vid skolans isbana m.m. 

– fått in frågor från flera föräldrar kring förskolans konstverk. 
Detta kommer följas upp.

– läs även sammanfattning här intill från besöket av Team 18, 

som varit på ett av våra styrelsemöten

– fått ta emot en gåva på 5000 kr från sommarens våffel-
försäljning i Hembygdsstugan! Vi tackar ödmjukast och kan 
meddela att delar av de pengarna gjorde det möjligt att hyra 
hoppborgen på Skördefesten. 

Sist men inte minst i denna delrapport över föräldrastyrelsens 
verksamhet var vi som vanligt delaktiga i Sockenrådets årliga 
skördefest. Vi fick mycket glädjande ta emot 20 000 kr ur den 
nystiftade Geijer Skogs Sockengåva! För styrelsen är det vik-
tigt att pengarna kommer så många barn till del som möjligt i 
socknen och kommunen. Fortsatt hoppborg vid Skördefesten 
och ett framtida samarbete med Musikfabriken är planer som 
börjat ta form. Tack Peter Geijer, som delade ut sockengåvan!

Malin L Gunnarsson

Glada skolbarn med gåvan på 20000:- från Geijer skogs sockengåva, 
som föräldrastyrelsen fick motta vid årets Skördefest.

Uthyrning av gymnastiksalen

Du som hyr gymnastiksalen genom Allégården, tänk på att 
det måste vara en vuxen som hämtar ut nyckeln. Den vuxne 
är sedan ansvarig för salen. Du som vuxen ska vara med hela 
tiden som aktiviteten pågår. Det är inte tillåtet att äta eller dricka 
inne i gymnastiksalen. Om något går sönder vänligen meddela 
skolan eller Jan Hagström på tekniska.

Personalen på skolan och tekniska kontoret
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Det var ju halloween!

Det var en mörk höstkväll och 
ute ösregnade det. Jag var en-
sam hemma. 
Plötsligt slocknade ljuset och 
det blev kolsvart. Jag snyftade och allt kändes kusligt. 
Då knackade det på fönsterrutan. Där stod en man med 
blodiga kläder och en förfärlig mask. Jag blev så rädd så 
jag visste inte vart jag skulle ta vägen. 

Han tog upp en yxa. Han hade ett ont leende. Jag kände hur 
rädslan steg i min kropp. Vad skulle jag göra? Jag kunde ju inte 
springa ut för det regnade så himla mycket. 

Jag såg en telefon en bit bort. Jag tog den och ringde mamma. 
Mamma sa att jag bara skulle vara lugn. Hon skulle precis köra 
från sitt jobb. Det skulle ta en halv timme att köra för henne. 
Jag skrek till den läskiga personen: 

– VEM ÄR DU? VAD GÖR DU HÄR?

Personen bara skrattade och sa: 

– Jag är här för att skrämma dig! HAHA!

 Han tog av sig masken på huvudet och där gömde sig min 
kompis Alva. 

–  Alva? sa jag. Kom in hit, det regnar ju så mycket! 

Alva kom in.

– Varför klädde du ut dig till ett monster? frågade jag.

– Det är ju halloween. 

Just det!!! Det hade jag verkligen glömt. 

–  Vill du ha något att äta? 

–  Okej, sa Alva. 

–  Jag har lite kakor som jag bakade igår. 

–  Åh vad gott, sa Alva. 

Nu kom mamma hem. 

– Men Molly, ringde du Alva att hon skulle komma hit?

– Nä, det var hon som var monstret. 

– Jaha, det är ju halloween, sa mamma.   

Jonna Svensson

FN-dagen

Fredagen den 24 oktober samlades hela skolan i gympa-
salen för att uppmärksamma FN-dagen. För att komma 
i rätt stämning fick alla barn gå in i salen med varsitt tänt 
ljus i handen. Ljusen sattes längst fram i en låda med 
sand. Under tiden spelades låten ”Vad bryr sig kärleken 
om gränser?”  När alla var på plats gav vi oss ut på en 
liten resa. Med hjälp av ett bildspel besökte vi barn i olika 
delar av världen och fick titta in i deras sovrum. Alla har 
det inte lika bra som vi.

Detta är Roathy, han är 
8 år och bor i Kambod-
ja. Tillsammans med sin 
familj bor han på en sop-
tipp. Hans säng är några 
bildäck.

Alex är 9 år och bor i Brasilien. Han har 
inga föräldrar. Han bor på gatan och 
sover där det finns en plats, ibland på 
den en soffa.

Efter bildspelet var det elever som sjöng och spelade.                    
3-4.an läste dikter om fred och vänskap. Sexorna läste upp delar 
av barnkonventionen. Vi avslutade med att sjunga ”I natt jag 
drömde” tillsammans.

Efter samlingen fick eleverna i F-2 fundera över vad de önskade 
att alla barn i världen skulle få. Många tyckte att en mamma och 
en pappa, det borde alla barn ha. Alla borde få mat och ett hem 
med en egen säng att sova i. Alla barn i världen borde få gå i 
skolan. Tänk om alla barn kunde få flytta hit till oss i Sverige.

Ja visst har vi det bra här! Det är 
lätt att glömma bort det och vi 
behöver bli påminda om att vara 
tacksamma för det vi har. Våra 
fina fredsduvor får symbolisera 
våra önskningar.

Ingela Moberg

My favorite place

My favorite place is in Kiel. In Kiel there is a climbing park, 
beaches and many ice creams. 

The climbing park is a park there you can climb in trees, you 
can go biking, go skating, or ride the cable car in the sky.

You can sunbathe on the beach and bath and go snorkeling 
in the sea.

You can also walk in the town and eat an ice cream.

Bendix Bulang
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Team 18 besökte                
Föräldrastyrelsen
I våras fick föräldrastyrelsen ett besök av Team 18 som 
arbetar med förskolorna i Emmaboda kommun. Deras 
uppdrag är att stödja förskolebarnens individuella utveck-
ling och behov. En del av detta arbete görs genom att ge 
stöd och handledning till pedagoger och arbetslag vad 
gäller arbetssätt, förhållningssätt och bemötande. Team 
18 arbetar även tillsammans med förskolepersonalen i 

barngrupperna.

Reggio Emilia
Det pedagogiska arbetet i barngrupperna har inspirerats från 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi som har sitt ursprung från 
en stad i Italien. I Emmaboda innebär detta;

● en barnsyn som fokuserar på barns lärande och individens 
inneboende förmågor och rättigheter.

● att barnen är medborgare redan som små, har rätt till omsorg 
men även att få skapa sin dag idag och sin framtid

● lyssnande och närvarande pedagoger

● att se barnet i ett lärande tillsammans med andra

● att miljön är den ”tredje pedagogen”

● valens möjligheter och förutsättningar

Team 18 består av tre personer som har 
olika funktion
●  Pedagogista – handleder och arbetar med pedagogerna, 
stöttar, utmanar, ifrågasätter arbetssätt, ger verktyg, ser pro-
cessen, dokumenterar mm.

● Ateljerista – en estetisk kompetens som kompletterar pe-
dagogernas arbete. Uppgift att utveckla miljö, material och 
uttryckssätt. Arbetar i gränslandet mellan rationalitet och fan-
tasi teckning, måleri, drama, dans, tekniska bildmedier, musik, 
arkitektur, installationer mm.

● Specialpedagog – skapa förutsättningar för alla barns lärande 
och ska undanröja hinder som kan påverka dessa processer 
tillsammans med pedagogerna på förskolan.

Pedagogisk dokumentation
Den pedagogiska dokumentationen är nödvändig för att vi ska 
förstå vad barnen gör och deras tankar. Består av anteckningar, 
foto och film. 

Dokumentationen gör också att olika lekar och projekt beva-
ras. Det gör också att det blir lättare att bryta och städa undan 
efter lek om man tagit foto på det barnen byggt eller skapat 
under och genom leken. Dokumentationen används i återsam-
lingar där barn och pedagoger reflekterar tillsammans kring 
processerna. Det är genom den gemensamma reflektionen 
som dokumentationen blir pedagogisk. Reflektionerna för 
processerna framåt i det pågående projektet.

Reggio Emilia utgår från barnen och på förskolan Skatan är 
förskolan möblerad utifrån barnen med låga möbler.

Anki Torgnyson

Vad är väl en bal…
”Välkomna på bal måndagen den 3 november. Från en 
hemlig vän” Dessa två meningar var en del av den in-
bjudan som eleverna i förskoleklassen och årskurs 1 och 
2 hittade på skolgården veckan innan höstlovet. Kunde 
det vara Pompastor som skrivit inbjudan, undrade en 
del av dem. 

För er som inte vet så är det nämligen så att i en skog nära dig 
bor systrarna Pompastor och Pompaliten. Storasyster Pom-
pastor är inte bara stor, som namnet avslöjar, utan även elak 
och väldigt förtjust i att ställa till besvär. Kunde detta vara ett 
av hennes påhitt?

Som tur var hade musiklektionen innan handlat om tretakt och 
vals. Väl förberedda för dans på en bal gick eleverna på lov.

Så kom då dagen för den stora balen. Utklädda och förvän-
tansfulla samlades eleverna runt ett levande ljus. Visst var det 
Pompastors idé. För vad kan vara roligare än att se en massa 
benrangel dansa vals och trassla in sina benknotor i varandra. 
Men hennes plan föll i och med att eleverna nu kunde dansa 
vals. Alla elever började med att föra varsitt benrangel, i och 
för sig osynligt men högst närvarande, runt i en dans innan 
de bjöd upp varandra. 

De fick även följa med häxsystrarna ut på grodjakt. Ett par 
elever fick med hjälp av en häxtrumma spela systrarnas oli-
ka pulser på jakten, Pompastors tunga långsamma steg och 
Pompalitens snabba och lätta, samtidigt som övriga elever 
illustrerade detta med rörelser. Självklart lyckades alla hitta en 
perfekt grön slemmig gröda på sin jakt.

Balen avslutades med en sista dans till spökvalsen; ”Spökenas 
vals dansar var natt, benrangel för och följer, snurrar sig runt 
i dansen”

Så vad sägs? Får jag lov?

Hanna Sjöberg
Musiklärare på Emmaboda Kommunala 

Kulturskola

Eleverna har bjudit upp varandra till dans

Grodjakten
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Några upplevelsedagar på 
Mundekulla i augusti 2014
Jag startade min resa från Dalarna och kom farande ge-
nom den småländska storskogen på vindlande grusvägar 
när landskapet plötsligt öppnade sig och jag parkerade 
vid ladan i Mundekulla med budskapet TA DET LUGNT 
på gaveln.

Precis så! Jag kom 15 min före utsatt tid men fick en halvtimme 
extra att vänta in andra lunchgäster.

Sen varvades fyra dygn med vila, eftertanke, delningar, samtal, 
intensiva övningar, skogspromenader och god mat.

Intensivt, rogivande, stimulerande, lärorikt och eftertänksamt 
på samma gång. En skön och öppen gemenskap med helt nya 
möten.

Vårt lilla bidrag till samhället blev en glädjefylld konsert vid 
Långasjön en härlig sommarkväll med stor uppslutning, en 
mojnande vind, en sagolik solnedgång och spontan dans!

Jag som redan sedan barnsben är smålandsvän och har till-
bringat otaliga veckor i min pappas landskap fick nya nyanser 
och dimensioner efter mötet och samvaron med Mundekulla, 
Peter Elmberg, Jennifer Ferguson, Gunnel Mauritzon, övriga 
medverkande och personalen och självklart alla trevliga delta-
gare i Sång & Gång som 20-årsjubilerade! 

Jag längtade genast tillbaka!

Eva Jäger, Dalarna
©FotoResan

Deltagarna i Sång & Gång och Peter Elmberg

Solnedgång vid Långasjön
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Satsning på barnbidrag 
och pensioner
Sociala trygghetssystem har visat sig vara ett effektivt 
sätt att bekämpa fattigdom. Svenska kyrkan hjälper 
människor att ta del av de trygghetssystem som finns 
och vill arbeta för att allt fler i världen ska få del av dem.

Fler än 860 miljoner människor i utvecklingsländer får del av 
olika former av sociala trygghetssystem, som folkpensioner 
och barnbidrag. Det är betydligt fler än det var för bara några 
år sedan, men helt otillräckligt. 

I omkring 75 av världens länder finns inga eller nästan inga 
trygghetssystem. Och fortfarande dör tusentals barn under 
fem års ålder varje dag för att de inte får tillräckligt med nä-
ringsrik mat, rent vatten eller sjukvård. Eftersom många av de 
bidrags- och pensionssystem som utvecklats under senare år 
har utvärderats noga vet man ganska väl vad människor gör 
när de får regelbundna bidrag: 

• Fler barn går i skolan när de inte behöver hjälpa till med 
familjens försörjning och när föräldrarna har råd med kläder 
och skolavgifter.

• Människor blir friskare, undernäringen minskar, särskilt hos 
barnen.

• Människor kan och vågar investera för framtiden genom att 
satsa på nya jordbruksmetoder, söka arbete på annan ort och 
starta företag.

• Stöden gör inte bara att människors liv förbättras, utan 
också att ekonomin utvecklas i lokalsamhället och för landet 
som helhet.

Sverige har lång erfarenhet av att bygga upp trygghetssystem 
och borde ha mycket att bidra med. Hos oss var det bland 
annat folkpensioner, beredskapsarbeten och barnbidrag som 
gjort att fattigdomen minskade dramatiskt under 1900-talet.

Barnbidrag har visat sig vara ett effektivt sätt att minska bar-
nadödligheten i alla länder där de införts. 

I de mödravårdsprojekt som Svenska kyrkan stöder runt om 
i världen finns det en klar skillnad för mödrar i de länder som 
har barnbidrag och de länder som inte har det. 

Forskningen visar att barnbidrag är ett effektivt medel för att 
förbättra situationen för barn som lever i utsatta situationer. 
De som växer upp i familjer som får barn- eller familjebidrag 
blir friskare och orkar gå i skolan. Bäst resultat uppnås när 
bidraget betalas ut till kvinnorna.

Svenska kyrkans internationella arbete vill att det svenska bi-
ståndet ska vara med och bygga upp sociala trygghetssystem 
– som barnbidrag och sjukförsäkringar. 

Julkampanjen – Låt fler få 
fylla fem
Varje dag dör tusentals barn under fem års ålder för att de 
inte får tillräckligt med näringsrik mat, rent vatten eller sjuk-
vård. Brist på mödravård och brist på jämställdhet är några 
av anledningarna till att FN:s millenniemål med att minska 
barnadödligheten inte kommer att uppfyllas 2015. Men det 
finns hopp – och det går att förändra! I år fokuserar Svenska 
kyrkans Julkampanj just på dessa barn och temat för kampanjen 
är Låt fler få fylla fem! 

Julkampanjen pågår mellan första advent, i år 30 november, 
till trettondagen den 6:e januari 2015 och engagerar tusentals 
frivilliga och anställda i Svenska kyrkans församlingar. Under 
kampanjen är målet att alla som besöker Svenska kyrkans 
församlingar ska mötas av julkampanjens budskap och få 
möjlighet att skänka en gåva och tända ett ljus, påverka och 
påverkas - för att göra världen mer rättvis. 

Utvärderingar visar att människor som får bidrag oftast använder dem 
för sina barn. Undernäringen minskar. 
Foto: Magnus Aronson/IKON
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Succé för Magnifiket igen 
– tack alla som bakade!
I år igen invaderades Långasjö av besökare från när och 
fjärran. Målet var Skördefesten med dess utbud av utställ-
ningar, grönsaksförsäljning, fårvallning, mobilt musteri, 
konsert med Amanda Carlsson och Patrik Gustafsson 
och mycket mer.

Många hittade till Sockenstugan och Långasjö församlings 
satsning på konditoriserveringen ”Magnifiket” med massor 
av fantastiska hembakade godsaker. Alla platser blev snabbt 
upptagna och resultatet blev hela 12.271 kr, som oavkortat 
gick tillprojektet ”Bundle of  Joy”. Tack alla besökare och tack 
alla som bakade!

”Bundle of  Joy” (fritt översatt - knippen av glädje) är en dag då 
barn från fattiga familjer i Santa Fe på ön Bantayan Island i den 
Filipinska övervärlden får komma till en riktig fest med mat, 
lekar, sånger och presenter. Initiativtagare till detta fantastiska 
evenemang var Peter och Louie Svensson från Kvarnaryd i 
Långasjö. Förra hösten drabbades den Filipinska övärlden av 
en mycket svår orkan. Magnifikets pengar räckte då till ca 900 
nödpaket till drabbade familjer. I år hoppas vi på en glädjedag 
istället för alla barnen med familjer.

Hänt i Långasjö församling  
november 2013 - oktober 2014  
 
Döpta 
Klara Nilsson, Koppekull 7 dec 2013 
Elsa Alexandersson, Trollamåla 19 jan 2014 
Melker Thorvaldsson, Piggsmåla 22 feb 2014 
Charlie Silverland, Plaggebo 28 jun 2014 
 
Konfirmerade 
Elin Eriksdotter, Plaggebo 23 aug 2014 
Felix Henningsson, Långasjö 23 aug 2014 
 
Vigda 
Linnéa Leskovec/John Sixtensson, 24 maj 2014 
Långasjö 
Jessica Nilsson/Tommy Hansson, 6 sep 2014 
Studsmåla 
 
Döda 
Torsten Andersson 29 dec 2013 
Inger Sjögren, Långasjö 22 jan 2014 
Inga-Britt Johansson, Lida 23 feb 2014 
Hans Axelsson, Långasjö 23 feb 2014 
Kerstin Casserstål 23 feb 2014 
Karin Ask 27 apr 2014 
Matti Alriksson 22 jun 2014 
Erik Fransson  11 sep 2014 
Allan Andersson 20 sep 2014 
Jan Håkansson 24 sep 2014 
Maj Ottosson 26 sep 2014  
  

En dag för dig 
 

Vi välkomnar alla intresserade till en ”må bra dag” för hela dig 
- lördag 24 januari kl 11 – 15 i Långasjö Sockenstuga. 

 
Ge dig själv en möjlighet att stanna upp och låta själen hinna ifatt. Du får komma till en plats där du 
kan släppa allt och bara vara. Du får möjlighet att koppla av en stund och må bra. Det betyder att du 
kan hämta nya krafter och så orka med vardagen en stund till. 
 
Vi som ordnar den här dagen vet av egen erfarenhet att många idag behöver hjälp med att släppa 
vardagens ibland överväldigande krav för att kunna ge plats för den stillhet som kan ge möjlighet för 
dig att finna lugn och ro i vardagen. Idag ska allt gå väldigt fort och många mår allt sämre. 
Under den här dagen erbjuder vi: massage, meditation, stillsam musik, dans, en god måltid, sång, 
akvarellmålning, ljusandakt med taizésånger m.m.  
 
Vi som medverkar är Ann Waldemarsson och Barbro Abrahamsson (massörer), Melsene Laux 
(konstnär), Britta Mård (musiker) och Ulla Sköldh Jonsson (präst). Välkomna till en som vi hoppas 
skön dag för dig! 
 
Plats: Sockenstugan     Pris: 200 kr för hela dagen 
Anmälan senast den 19/1 till Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56 eller 
ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se  
 
 

Vi välkomnar alla intresserade till en ”må bra dag” för hela dig 
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Adventskaffe på Allégården 
Fredagen den 28 november kl 14.30 
inbjuder CKF till  
Adventskaffe på Allégården med program. 
 
         Alla är hjärtligt välkomna!  

 
 

Lucia i Långasjö kyrka 
Lördagen den 13 december kl 18.00 
 
Välkomna till Luciafirande i Långasjö kyrka 
tillsammans med Lilla kören, Juniorerna 
och Kyrkokören. 
Servering av glögg och pepparkakor! 
 
Röda Korset – Sockenrådet  – Långasjö församling 
 

 

 
Sång & Musik under Advent o Jul 

i Långasjö kyrka 
 
 
 
 
 

 
1:a Advent 30/11 kl 10.00 
Adventhögmässa  
Vi sjunger in advent 
med Kyrkokören 
 
2:a Advent 7/12 kl 16.00 
Ljusgudstjänst 
med elever från Kulturskolan 
 
Lördag 13/12 kl 18.00 
Luciafirande  
Lilla kören, Junior och Kyrkokören 

 
4:e Advent 21/12 kl 18.00 
”Nu tändas tusen juleljus” 
Julkonsert  
med kören Mixed Voices 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julafton 24/12 kl 17.00 
Julbön 
Sång – Erika och Annacarin Mård 
 
kl 23.30 
Midnattsmässa   
med Kyrkokören 
 
Annandag Jul 26/12 kl 16.00 
”Strålande jul”  
Vi sjunger julens sånger & psalmer med 
Maja Hobring, Malin Björklund och  
Fanny Malmborg 
 

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

Välkomna till Dagledigträffar  
i Långasjö Sockenstuga 
 
 
Onsdag 26.11 kl 14.00 
Vi sjunger in advent 
tillsammans med Kajsa Sandberg.  Adventskaffe. 
 
Lördag 7.2  kl 14.30   
 Gemenskapsdag på Allégården 
med Kyrkokören och kaffe med tårta 
 
Onsdag 25.2  kl 14.00 
Dragspelaren Ingemar Hedberg 
underhåller med musik som man blir glad av!  
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under 2014-15 

Alla onsdagar 08.00 Morgonbön/mässa och frukost i Sockenstugan 
Varannan torsdag 14.30 Andakt på Allégården 
28.11  08.10 Adventsamling  för Långasjö skola  
30.11 1:a Sönd. i Advent 10.00 Adventhögmässa  U Sköldh Jonsson  
   Kyrkokören, Sivert Petersson - flöjt 
   Nya konfirmanderna hälsas välkomna. 
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
07.12 2:a Sönd. i Advent 16.00 Ljusgudstjänst U Sköldh Jonsson  
   musik med elever från Kulturskolan. 
13.12  18.00 Luciafirande Lilla kören, Junior, Kyrkokören 
14.12 3:e Sönd. i Advent 10.00 Högmässa i adventstid   B H Brunzell  
21.12 4:e Sönd. i Advent 18.00 ”Nu tändas tusen juleljus” – Julkonsert  
   med kören Mixed Voices. U Sköldh Jonsson 
24.12 Julafton 17.00 Julbön  Sång - Erika och Annacarin Mård 
   U Sköldh Jonsson  
  23.30 Midnattsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
25.12 Juldagen 06.00 Julotta i Algutsboda kyrka 
26.12 Annandag Jul 16.00 ”Strålande Jul”  -  Julens sånger & psalmer 

Sång – Maja Hobring, Malin Björklund och Fanny 
Malmborg. U Sköldh Jonsson 

28.12 Söndagen efter Jul  Se övriga församlingar 
31.12 Nyårsafton 16.30 Nyårsbön på Allégården   
2015  18.00 Nyårsbön  Sång: Hanna Sjöberg. A Geyer 
01.01 Nyårsdagen  Se övriga församlingar 
04.01 Söndagen efter Nyår  11.00 Mässa i Emmaboda kyrka  
06.01 Trettondag Jul 14.00 Gudstjänst med små och stora – Julspel 
     Kyrkokören, Lilla kören, Minior o Junior m fl  
   Julfest  för alla i Sockenstugan 
11.01 1:a Sönd. e. Trettondag Jul 16.00 Taizémässa  U Sköldh Jonsson  
18.01 2:a Sönd. e. Trettondag Jul  10.00 Högmässa  B H Brunzell 
25.01 3:e Sönd. e. Trettondag Jul 16.00 Musikgudstjänst  Gospelkören Junikören 
   U Sköldh Jonsson 
01.02 Septuagesima 10.00 Högmässa B H Brunzell 
08.02 Kyndelsmässodagen 14.00 Ljusgudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior m fl. Kyrkfika 
15.02 Fastlagssöndagen 10.00 Högmässa  Kyrkokören. B H Brunzell  
   Kyrkkaffe med Fastlagsbullar i Sockenstugan 
18.02 Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa  U Sköldh Jonsson 
22.02 1:a Söndagen i Fastan 16.00 Frälsarkransgudstjänst  U Sköldh Jonsson 
01.03 2:a Söndagen i Fastan 10.00 Högmässa  B H Brunzell 
08.03 3:e Söndagen i Fastan 14.00 Gudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior m fl. Kyrkfika 
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Föreläsning om Solceller
På Mundekulla kursgård finns en av Kalmar läns största 
solcellsanläggningar, som installerades i augusti 2013. 
Anläggningen är på 120 m2 och producerar ca 18000 Kwh 
el om året. 

Föreläsningen arrangerades i samarbete med Energikontor 
Sydost på temat ”Miljökloka hus” där Mundekulla är ett av ca 
15 objekt i Småland som visas upp ….

”Vi hade funderat på solceller länge men kände inte till att det var 
lönsamt. Tack vare att vi studerade några solcellsanläggningar och för-
djupade oss i ekonomi och funktion blev vi medvetna om att vi kunde 
räkna hem investeringen på ca 7 år (med 35 % bidrag, som gäller 
fn). Nu visar vi med stolthet anläggningen tillsammans med Stefan 
Jonsson, solcellsexpert, som kommer att föreläsa om funktion, montage 
och ekonomi runt solcellssystem.” säger Berndt Elmberg
Samtidigt finns det andra intressanta studier man kan göra i 
Mundekulla om man går i bygg eller renoveringstankar. Val 
av isoleringsmaterial, spara energi genom att slopa luftspalter 
i tak, återanvändning av material, bygge av ler och halmhus 
samt den framväxande Medeltidsbyn (se nedan) 

– Läs mer om Mundekullas satsningar här http://www.mun-
dekulla.se/se/om-oss/utm%C3%A4rkelser-19738257 

Mundekulla Medeltidsby tar form
I samband med helgens föreläsning kan du även besöka Mun-
dekullas Medeltidsby som sakta växer fram då Peter Elmberg 
som driver verksamheten med sin hustru Anne Solveig köpte 
in två Vikingastugor av artisten E-type i fjol. Stugorna var med 
i Arn filmerna och har tidigare varit en del i Medeltidens värld 
i Götene kommun. (se bilder)

– Läs mer http://www.svt.se/ug/nedlagda-medeltidens-varld 

Arn filmerna utspelar sig på 1100 talet, som även är den tid då 
Mundekulla först bebyggdes.

”Vi tänker nog ofta att de lämningar som idag syns i Småland 
härrör sig från 17- och 1800 talen vilket ju delvis stämmer, men 
våra bygder har ju varit bebodda mycket längre än så och frågan 
är hur husen såg ut på 1100 talet. Jag har velat skapa en sådan 
miljö som för tankarna långt tillbaka i tiden berättar Peter”

Husen har isolerats med lin och ekofiber och de kommer att 
bli klara tills på söndag för att sedan hyras veckovis from nästa 
år. ”Min ambition är inte att bygga ett museum, alla hus på 
området måste användas och på så vis generera pengar tillbaka 
till verksamheten”. ”Idag fick jag även förfrågan om jag ville 
köpa utsiktstornet (se bild) från filmen som i princip är den 
enda byggnaden som är kvar i Götene, så nu växer ”byn” lite 
till avslutar Peter”

Den begynnande medeltidsbyn i Mundekulla växer sakta fram 
och husen är snygga med en massa spännande detaljer och 
lösningar... och förstås Ekologiskt byggd!

Peter Elmberg

Peter och Anne Elmberg framför byggnaden med solceller

Medeltidsbyn i Mundekulla
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Olle & Marianne Cardell 
i Ronneby.

Grattis! säger vi till Olle & Marianne och 
som pris får de 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 2015

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  12 febr      27 febr
Nr 2  30 april     15 maj 
Nr 3  20 aug             4 sept 
Nr 4  5 nov      20 nov

Vinter vid Långasjön                                                                                                                                                          Foto Jan-Erik Fransson



Artistkort


