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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 utflyttad 
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 
Luftgevärsskytte
Foto 
Håkan Alexandersson

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 1 Våren 2015

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
Gunnar Alsmark   0722-516851
Annika Carlberg-Sjöström 070-8320703

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1600, 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 30 april
Utgivning  15 maj

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

Stenriket

Välkommen med 
bidrag!

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

Ungdomar i Långasjö
Bilden på sista sidan.

Från vänster: Melvin Axelsson, Wilma 
Klaesson, Bendix Bulang, Elin Eriks-
dotter, Anna Eriksdotter och Tilda 
Gunnarsson. 

Foto Lisa Andersson.
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Ny redaktionsmedlem

Jag heter Annika Carlberg-Sjöström, som person anser 
jag mig vara rätt nyfiken, med oftast många olika saker på 
gång. Att vara "trädgårdsnörd" har inneburit att jag valt att 
under livets gång utbilda mig till bl.a. trädgårdsdesigner. 
Jag föreläser, håller kurser mm. En annan del av mitt yrkes 
verksamma liv är som reseledare och guide. Många är dom 
grupper jag tagit med till Klasatorpet. Jag bor i Häljanäs, 
har en underbar familj med barn, barnbarn och särbo.

Annika Carlberg-Sjöström

Tankar kring internet – 
gammalt för unga och nytt 
för äldre
Livet som en ungdom idag, skiljer sig mycket jämfört med 
tidigare generationer. Jag tror vi ser saker annorlunda, vi 
har en helt annan relation till människorna runt omkring 
oss och världen. 

Den är mindre för oss, och vart man än är så kan man nå hela 
världen. Allt på grund av att vi har något som kallas internet. 
För det skulle jag nog säga är en stor anledning till att vi ung-
domar är som vi är. Det har funnits i hela mitt liv medan det 
fortfarande är något nytt och konstigt för äldre. Jag skulle inte 
kalla mig någon expert, men ibland får jag hjälpa någon äldre 
släkting med skrattretande enkla grejer.

Men det är inte bara positivt med det. Trycket på hur man ska 
vara och se ut är större eftersom man får se fler personer som 
är ”perfekta”, och man blir mer stressad när man istället för 
att göra det man behöver, sitter med mobilen eller datorn och 
surfar runt. Detta leder till att fler ungdomar går in i väggen 
och inte klarar av skolan osv. men allt det har du ju redan hört.

Mycket är dock positivt med internet, och i sådana här repor-
tage brukar sådant glömmas bort. Internet låter dig komma 
åt ett socialt nätverk som du aldrig skulle ha stött på annars. 
Jag har vänner i både Tyskland, Irland och Australien som jag 
har träffat via internet. Internet- a way that makes people that 
usually is alone, together! 

Nyheter sprids snabbare. Mycket snabbare. Det tog 1 timme 
efter skjutningarna i Paris innan jag fick reda på vad som hänt, 
på vilken tidningsredaktion attentatet ägt rum, vilka som dog, 
vilka som gjorde det. Lika snabbt fick alla andra i världen reda 
på det och snabbt gick hela världen (bokstavligen) tillsammans 
och under hashtaggen #jesuisCharlie (#jaghetercharlie) och 
visade sitt stöd för Frankrike. Jag tror och hoppas att frans-
männen kände ett litet stöd. 

Som jag skrev så är idyllen för hur man ska se ut stor. Mycket 
muskler för killar, smala kroppar för tjejer. Men samtidigt finns 
det otaligt många bilder som handlar om att man ska vara sig 
själv, inte låta sig tryckas ner av andra och att allt är normalt. 
Det finns bilder på personer som gör som de vill, är motiverade 

och kämpar för sitt mål. Tack vare dessa personer så hittar fler 
personer viljan till att göra det de vill och kämpa för det! Så 
som det ska vara! 

Jag kan tycka att internet kan vara i vägen ibland, men det är 
inte ofta. Det finns alltid någon som är vaken, alltid något 
att titta på eller läsa. Man kan hitta svar på många frågor och 
behöver inte hämta tjocka uppslagsböcker i bokhyllan utan 
kan bara slå på nätet. 

Så ja, jag tycker internet är något som är bra och det gör så att 
man vågar drömma lite mer och får vara på en annan plats.

Tilda Gunnarsson

Tilda Gunnarsson                                         Foto Johansfors musikkår
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Vårkalendern
Mars 
1/3 kl 14.00 Bygdegårdsför. årsmöte i Bygdegården

5/3 kl 18.30 Bild- och berättarkväll på Café Stallet

9/3 kl 18.30 Naturvårdsför. årsmöte på Café Stallet

12/3 kl 19.00 GoIFs årsmöte i klubbstugan

12/3 kl 18.30 Stickcafé på Café Stallet

15/3 kl 16.00 Musikcafé i Bygdegården

15/3 kl 17.00 Hembygdsför. årsmöte i Sockenstugan

17/3 kl 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

19/3 kl 18.30 Röda Korset berättar på Café Stallet

25/3 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

26/3 kl 18.30 Ungersk afton på Café Stallet

28/3 kl 20.30 Ljusgudstjänst (Earth Hour) i kyrkan

29/3 kl 15.00 Sockenrådets årsmöte i Sockenstugan

 
April 
8/4 kl 14.00 Påsklovsbio i Bygdegården

11/4 10-15 Öppen gård på Långasjölamm

18/4   Familjeträff  med dagsutflykt

21/4 kl 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

23/4 kl 19.00 Teater i Bygdegården

29/4 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

30/4 kl 19.00 Valborgsmässofirande vid Långasjön

30/4  Lämna bidrag till Skrivtävling

30/4  Manusstopp Träskoposten

 
Maj 
12/5  Kulturskolan i Långasjö gymnastiksal

14/5 kl 08.00 Gökotta på Klasatorpet

19/5 kl 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

31/5 kl 10.00 Gångedag i Långasjö kyrka

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 36.

Årsmöte
Långasjö Sockens Hembygdsförening

Söndagen den 15 mars kl 17.00 i Sockenstugan

Bilder och berättelser från Ulvamon
Annika Hjalmarsson med flera

Kvällsfika  - Årsmöte – Föredrag

Välkommna                                               Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Långasjö Bygdegårdsförening 
kallar medlemmarna till 

årsmöte söndagen den 1 mars kl 14.00

Årsmötesförhandlingar
Föreningen bjuder på smörgåstårta

Visning av Gotthard Karlssons  filmer

Du som ännu inte satt in medlemsavg, 100 kr, på          
bg. 5786-1718, kan betala på årsmötet.

Välkomna!                           Styrelsen
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Långasjö PRO
informerar

December
Vi avslutade verksamhetsåret med en ”skink- och grötfest” 
på Allégården. Skinkan var god så även gröten och det blev 
en trevlig social samvaro som avslutades med att vi önskade 
varandra God Jul och Gott Nytt År.

Januari
Mötet började med att Ulla S J höll parentation över två av 
våra medlemmar.

Ulla S J medverkade också med en musikfrågetävling. Svår men 
ett roligt och uppskattat programinslag. Vid förhandlingarna 
bestämdes vårens mötesdatum och tipsades om program.

Årsmöte
Vid årsmötet valdes till ordförande och kassör Olle Henriksson, 
sekreterare Ulla Nilsson och övriga styrelseledamöter June 
Eriksson,  Gunnar Nilsson, Kerstin Olsson, Ingegerd Svens-
son och Berit Johansson. Vi njöt av  kaffet och fastlagsbullen 
som Sparbanken Eken bjöd på . Ulla Gustafsson från banken 

informerade om bankkort och varsamhet med olika koder m. 
m. samt svarade på våra frågor.

Vårens sammankomster

Mars
Sockenstugan den 17:e kl 14.00.

En sång och musikeftermiddag med Olle Björngren.

Kaffe och lotteri. Tag gärna med en god vän för att “ prova på “.

April
Sockenstugan den 21:e kl 14.00.

Biståndshandläggare från Äldrevården informerar och svarar 
på frågor.

Kaffe och lotteri och övrig information. Höstens program?

Maj
Sockenstugan den 19:e kl. 14.00.

En ny bekantskap underhåller oss Mikael Litén från Rössmåla.

Information, kaffe och lotteri.

Olle Henriksson

Skrivtävling
Hej, är du en elev som tycker om att skriva berättelser? 
Är du en person som går runt med skrivarlust? Är du en 
pensionär som gärna skulle vilja dela med dig?

Du får här ett klipp ur en berättelse och vi är jättenyfikna på hur 
du skulle vilja att den fortsätter? Vad händer med Lisa, vad gör 
hennes pappa?  Hur utvecklar sig berättelsen? Hur slutar den?

Vi kommer att samla de bästa berättelserna och utge 
dem som en fin bok som släpps den 6 juni i Långasjö i 
samband med ett uppläsningsarrangemang!

Hur fortsätter det?

”Historien om ärterna var Lisas första karaktärsprov, men 
inte den sista…

Torsdagens ”ärter och fläsk” var helig hos familjen som över-
allt, där gammal svensk sed hölls i ära. Aldrig förr hade det 
fallit någon in att söka undslippa. Uppståndelsen var därför 
stor, då Lisa denna torsdagsmiddag lade ner sin sked och tyst 
knep läpparna samman framför ärt-tallriken.

Modern som satt bredvid henne, märkte det först och stötte 
förstulet till henne. ”Skynda dig nu, innan far ser det.” 

Men Lisa rörde sig inte.

Med läpparna fast slutna följde hennes ögon spänt faderns rö-
relser. Hon visste, att det var där kampen skulle komma att stå. 

Hon såg med levande intresse, hur han böjde sig över tallri-
ken – med välbehag åt han den varma ärtsoppan och doppade 
stycken av det kokta fläsket i senapen på tallrikskanten. Först 
då han räckte den tömda tallriken till hustrun för att få den 
fylld på nytt fick han syn på Lisa, som satt orörlig framför sin 
fyllda tallrik.

Han studsade till: Lisa, vad vill detta säga? Tänker du inte äta 
dina ärter?

Lisa spände sina ögon stadigt i fadern.

”Nej”, sade hon.

Nu blev det dödstyst kring bordet. Det ryckte av skrattlust i 
brödernas kinder – men de visste av bitter erfarenhet, att det 
var klokast att hålla sig för skratt, när fadern rynkade ögon-
brynen…”

Skriv vidare! 
Glöm inte att hitta på en rubrik, när din berättelse är färdig.

Arr. Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet 

Berättelsen skickas senast 30 april till:
Melsene Laux 

Kyrkvägen 51  361 95 Långasjö
melsene.laux@gmail.com

eller 
Annika Hjalmarsson

Hembygdsvägen 1. 361 95 Långasjö
annika.hjalmarsson44@gmail.com
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Vi saknar Lennart
Vid 71 års ålder blev Lennart Bergh invald i Sockenrådets 
styrelse år 2007. Han hade gott om erfarenheter som 
föreningsmänniska och ungdomsledare. 

Gärna ställde han upp där det behövdes. Hans yrkeskunskaper 
kom väl till pass. Han var problemlösaren och fixaren. Med 
humor och värme deltog han i våra styrelsemöten och med-
verkade i Sockenrådets arrangemang. 

Fyra gånger om året körde han ut med Träskoposten till en 
utpost i socknen. Och så skötte han planteringen vid en av 
infarterna till kyrkbyn.

Han var ungdomlig till sitt sätt och trivdes utmärkt med de 
yngre styrelsemedlemmarna. Bara en vecka innan han skulle 
fylla 79 dog han plötsligt. Vi saknar honom, tackar för hans 
insatser, sörjer med familjen och önskar honom: Vila i frid.

Sockenrådets styrelse

Vårens aktiviteter på Café 
Stallet
Vårens program:
Tid: torsdagar från 18.30 till senast 21.00.

Caféet öppnar kl 18.00. Vi tar ett inträde då kaffe/te och 
smörgås ingår, kakor och bakverk finns att köpa.

5/3 Bildvisning och berättarkväll, kom och berätta och lyssna 
på historier, vi tittar på foton från förr. Annika Hjalmarsson, 
inträde 50 kr.

12/3 Stickcafé/handarbetskväll, ta med ditt lilla projekt 
så handarbetar vi tillsammans. Vi visar och lär av varandra. 
Inträde 50 kr.

19/3 Röda Korset berättar om hur de jobbar och vilka projekt 
som är aktuella. Inträde 50 kr.

26/3 Ungersk afton. Bildvisning från Ungern, smaka på 
ungerska bakverk, buffé. Inträde, inkl buffé: 80 kr.

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

Eva Garami

Lennart Bergh 1936 – 2015

Stig Hermansson har berättarkväll på Café Stallet
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Hus och gårdar i Långasjö
Lägenheter
Emmaboda Bostads AB

0471-249830

- Geijervägen 8B

1 rum o kök, 53 kvm, 3286:-

Ledig omgående

- Kyrkvägen 28

3 rum och kök, 119 kvm, 7457:-

Ledig from 2015-04-01

- Kyrkvägen 36

2 rum och kök, 69 kvm, 4268:-

Ledig omgående

- Ängsvägen 3

1 rum och kök, 44 kvm, 2840:-

Ledig from 2015-03-01

Hus och gårdar
Dansk Ejendoms Consult

Henrik Håkansson

+45 39292997

- Allgunnås

Vinterbonat fritidshus

5 rum och kök, 120 kvm

Bud önskas, över 450 000:-

Emmaboda Fastighetsförmedling

Henrik Malmqvist

0471-33760

- Stomvägen 1

Friliggande villa

4 rum och kök, 150 kvm

795 000:-

Fastighetsbyrån

Susanne Gustafsson

0481-499 901

- Granvägen 3

Friliggande villa

5 rum och kök, 116 kvm

450 000:-

Långasjö sockens nya hemsida

En ny hemsidan för Långasjö socken finns nu på internet.

www.langasjo.se

Den är fortfarande under utveckling och kommer att successivt att kom-
pletteras med information från olika föreningar.

Den har blivit en gemensam plattform för Hembygdsföreningen, Naturvårds-
föreningen, Sockenrådet, Bygdegården och Träskoposten. 

Övriga föreningar har 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@traskoposten.se.

Jan-Erik Fransson
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Claras matsida

Auberginegratäng
Här kommer en typ av pastagratäng, nästan som en 
blandning mellan moussaka och lasagne, fast utan kött-
färs. Till den är det gott med en vintrig kikärtssallad.

Ca 6 portioner
2 förpackningar krossade tomater à 500 g

½ rödlök

1 stor vitlöksklyfta

½ tsk kanel

1 tsk honung

salt och svartpeppar

75 g smör 

4 msk mjöl

7 dl mjölk

150 g riven ost

salt och peppar

 2 st auberginer

2 morötter

1 gul lök

1/3 paket med lasagneplattor

salt

matolja

Börja med tomatsåsen
Finhacka rödlök och vitlök, fräs i lite olja i en gryta tillsammans 
med timjan, tillsätt krossade tomater, honung, kanel salt och 
peppar. Låt såsen småkoka, ju längre man kokar en tomatsås 
desto godare blir den.

Medans tomatsåsen småkokar gör man ostsåsen.

Smält smöret och rör i mjölet, låt det fräsa någon halv minut 
under omrörning innan man tillsätter mjölken, lite i taget. Sma-
ka av med salt och peppar och låt den koka så att mjölsmaken 
försvinner. När man är nöjd med dess konsistens och smak 
så tillsätt den rivna osten.

Skiva auberginen i ½ cm tjocka skivor, sprid ut på en bricka 
och salta dem försiktigt. Låt ligga en stund så att vätska dras ur.

Skala under tiden morötterna och gullöken, slanta och skiva 
dem. Stek löken gyllenbrun och morötterna så att de blir något 
mjuka. Lägg åt sidan i en skål. 

Torka av auberginen med lite hushållspapper och stek den i 
en stekpanna på hög värme, det är en smaksak om man vill 
steka i en torr panna eller i olja. De ska bli mjuka och få lite 
färg, det går väldigt fort. 

Nu när alla komponenterna är färdiglagade och avsmakade så 
det är dags att lägga ihop gratängen.

Varva auberginen, morötterna/löken med lasagneplattorna 
och såserna, börja och avsluta med ostsås. Grädda gratängen 
ca 30 minuter på 200 grader, prova med en sticka så att pastan 
är mjuk. 

Denna gratäng går utmärkt att göra någon dag i förväg, blir 

faktiskt bättre då.

Vintrig kikärtssallad
1 förpackning färdigkokta kikärtor à 400 g

½ rödlök

2 äpplen

4 msk god rapsolja eller olivolja

2 msk vit balsamicovinäger eller vanlig vitvinsvinäger

¾ tsk spiskummin

¾ tsk kanel

salt

svartpeppar

Detta är en väldigt enkel och snabb sallad, kan få även den 
mest skeptiska kikärtsätaren att gilla kikärtor. 

Blanda ihop olja, vinäger och kryddorna i en bunke. Skölj 
ärtorna noga, skiva äpplena och sedan rödlöken tunt.  Rör 
ihop allt och smaka av. 

Det ska vara en härlig balans mellan vinägerns syra, kryddorna 
och sältan. Vill man ha lite mer sting så är det bara att krydda 
med lite chilipulver eller hacka i färsk röd chili.

Smaklig måltid!

Clara Cardell

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 
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Ballongen som sprack
Det började bra. När Ann-Marie Fagerström blåste upp 
ballongen som ett startskott för mobilsamåkningen var 
det fest. Drygt 50 sockenbor registrerade sig i Långasjö 
Mobilsamåkning. Några började lägga in sina körningar 
i systemet. Och ett antal samåkningar blev det också. 
Men inte så många som vi hade hoppats. Framför allt 
var behovet av medåkning inte så stort som vi hade trott.

Under hela försöksåret har det lagts upp 1389 resor utan match-
ning. Endast 12 resor med passagerare. Intresset eller behovet 
var alltför litet för att motivera en fortsättning. Ballongen var 
en testballong. Och den sprack.

Energimyndigheten och Energikontor Sydost har betalt kost-
naderna för pilotåret.  I en utvärdering som gjordes efter sex 
månader noterades ungefär samma erfarenheter i grannsock-
narna Älmeboda, Linneryd och Urshult. Man nappade på den 
goda idén, men utnyttjade inte möjligheten. 

I Tolg, där Mobilsamåkningen utnämndes till Årets lands-
bygdsinnovation 2011, i grannsocknen Berg och på några andra 
platser i landet fungerar systemet utmärkt.

Andra sätt att boka resa
När nu vårt försök har avslutats kan man hitta andra sätt att 
ordna samåkning. En del föräldrar byts vid att skjutsa sina 
barn till olika aktiviteter. Någon har efterlyst samåkning via 
Långasjös Facebooksida och fått napp. Den tjänsten är gratis.

Ballongen som sprack

Närtrafiken fungerar bra för den som vill uträtta ärenden i 
Emmaboda. På vardagarna går det fyra turer om dagen och 
på lördagarna en. Man ringer bara 010 – 21 21 000 och bokar, 
så blir man hämtad vid kökstrappan. 

Så har vi ju de ordinarie bussturerna och färdtjänsten – om 
man inte vill cykla!

Sölve Hjalmarsson

Emmaboda Kommunala 
Kulturskola
Emmaboda Kommunala Kulturskola bildades 1969 och 
har sedan dess varit en självklar kulturaktör i Emmaboda 
Kommun. Kulturskolan har regelbunden undervisning i 
de vanligaste instrumenten samt sång i Långasjö skola, 
i huvudsak på skoltid så att alla elever som önskar kan 
delta. Vi bedriver också klassundervisning i samtliga 
klasser på skolan.

En välkänd Långasjöprofil är numera pensionerade musiklä-
raren Torgny Berntsson som visat många barn och ungdomar 
väg in i musiken, även om fågelkvitter alltid varit en konkur-
rerande passion. 

Vi som undervisar nu för tiden är Bo Strand, Kent Holgersson, 
Michael Pettersson, Hanna Sjöberg och undertecknad.

Till vår glädje har vår blåsmusiksatsning gett ett gott resultat, 
och flera ungdomar från Långasjö har upptäckt tjusningen 
med att spela i musikkår. Andra populära instrument är key-
board, fiol, trummor, gitarr och sång. Övriga kulturyttringar 
på Kulturskolan är glasfusing, dans och teater, och ett flertal 
elever åker från Långasjö till Emmaboda för att delta i detta.

Kulturskolan anser att ALLA kan lära sig använda sin kreativa 
kraft till skapande och till att spela och sjunga. 

Det tar bara olika lång tid att lära sig. 

Vecka 19-20-21 har vi våra årligen återkommande Festival-
veckor och tisdag den 12 maj kl 18.30 är ni alla välkomna till 
Långasjö gymnastiksal för att lyssna på god och blandad musik. 
Det finns fika att köpa och ni är alla hjärtligt välkomna, vi ses! 

Emmaboda Kommunala Kulturskola genom 
Lotta Odlingson

Kulturskolechef  och Långasjöbo

Kulturskolans lärare Bo Strand och Michael Pettersson musicerar med 
Josefine Arvidsson från Långasjö och Anton Björnbom från Vissefjär-
da.                                          Foto Barometerns reporter Pia Olofsson
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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

Valborgsmässofirande

Traditionsenligt Valborgsmässofirande 
vid Långasjön 30 april

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

Lotteri med goda vinster och korvförsäljning
Välkomna!

    
     Långasjö Rödakorskrets
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Alfred med sin idol Oliver Ekman-Larsson

Alfred - blivande hockey-
proffs?
Alfred Klaesson är 12 år och bor på Stomvägen med sina 
föräldrar Tobias och Linda och storasyster Wilma. Han 
går i femte klass i Långasjö och på fritiden spelar han 
ishockey i Tingsryds AIFs Team 03. 

Team 03 har ca 25 spelare och 2 lag i seriespel. Spelarna 
kommer från olika orter runt omkring Tingsryd, bland annat 
Ingelstad, Skruv och Lindås. 

Alfred började tidigt med fotboll men ville prova någon mer 
sport, så vid 7-års ålder testade han ishockey för första gången 
– och fastnade direkt.  

”Allt med ishockey är kul!” menar Alfred, ”men det bästa är 
att träffa kompisarna och spela match”

Alfred spelar inte bara ishockey utan har även fortsatt med 
fotbollen, vilket innebär en hel del tid till träning. Under hock-
eysäsongen tränar han fotboll 1-2 gånger i veckan och hockey 
2-3 gånger plus en match. 

Snabbt kommer jag att tänka på att det måste krävas en hel 
del av föräldrarna, det är ju en bit att köra till Tingsryd och 
tillbaka. Det bekräftar Linda och Tobias. ”Vi samåker med en 
kille från Lindås, men visst kör vi en hel del”.

Alfred siktar högt.  ”Mitt mål är att spela i Tingsryds A-lag i 
allsvenskan och sedan förhoppningsvis i Tre kronor och NHL”, 
berättar han. Satsningen stöds till 100 % utav föräldrarna. 
”Vill han satsa vidare tycker både Linda och jag att det skulle 
vara jätteroligt”, säger Tobias, ”Han får så mycket tillbaka av 
hockeyn, både tid med kompisar, fysik, regler och sånt, och så 
har vi föräldrar väldigt roligt tillsammans på matcher, cuper 
och träningar”.  

Alfred spelar back, precis som sin stora idol, Oliver Ekman 
Larsson, tidigare spelare i TAIF (numera i Arizona Coyotes i 
NHL).  Ett stort ögonblick för Alfred var när Oliver var med 
laget och tränade under en träning. Ett annat extra roligt min-
ne var en match i en hockeycup där laget kom på tredje plats. 
Matchen slutade 4-3 och Alfred gjorde hela tre mål.

Tre somrar i rad har Alfred under en veckas tid varit på Rögles 
sommarhockeyskola och i år är det dags för sommarhockey-
skola i Mörrum! Det är en vecka fullspäckad med isträning, 
fysträning och teoripass tillsammans med massor av andra 
spelare från hela Sverige. 

Åk gärna och titta på Tingsryd AIFs A-lag, det är gratis entré 
för barn under 12 år. Titta på hemsidan, www.taif.nu, för att 
se när det är match. 

Anna Karlsson

Alfred Klaesson
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Idrottsporträtt
Namn: Lisa Andersson

Ålder: fyller 14 år till sommaren. 

Skola: går i 8:an på Bjurbäcksskolan.             
 

Varför det blev just simning?
Jag började simskolan i Emmaboda Simssällskap när jag var 
5 år. Jag tyckte att det var kul med simning när jag gick på 
simskolan, så när jag var i 8-årsåldern fortsatte jag med simträ-
ning. Vid 10 års ålder gjorde jag min första riktiga simtävling, 
julklappsplasket i Ljungby. 

Om jag har testat andra idrotter?
För ett par år sen testade jag fotboll i 1 år för jag tyckte det 
verkade kul, men valde att satsa på simningen för tiden räckte 
inte till för fotboll också. Förra sommaren testade jag triathlon 
för barn och sprang några lopp. Så ibland springer jag och 
cyklar också.

I höstas började jag träna i Kalmar två dagar i veckan. Det gjor-
de jag för att lära känna fler simmare som jag kan umgås med 
på tävlingar eftersom vi är så få som simtävlar i Emmaboda. 
Jag ville också testa en annan slags träning med fler simmare 
och annat upplägg än i Emmaboda. Jag åker tåg för det mesta, 
men ibland stannar pappa på jobbet i Kalmar så jag kommer 
hem lite tidigare.

En typisk vecka för mig
Måndag – Träning i Emmaboda kl.18-19.30. Ev. plugg

Tisdag – Träningsledig, så då pluggar jag!

Onsdag – Träning i Kalmar kl.17.45-19.30. Pluggar på tåget.

Torsdag – Träning i Kalmar kl. 17.45-20.00. Pluggar på tåget.

Fredag – Träningsledig

Lördag – Tävling eller träningsledig

Söndag – Tävling eller träning 17.15-19.15

När jag inte simmar tycker jag 
om att vara med kompisar, 
lyssna på musik, spela och 
sjunga. 

Det bästa och säm-
sta med simningen
De sämsta är att jag bor på fel 
ställe för att bli bäst! De bästa 
är att jag känner mig stark 
och glad när jag simmar. Det 
är en härlig känsla att bryta 
vattenytan!

Under 2014 var jag på 17 
tävlingar, två var i Emmaboda 
och övriga var från Landskro-
na i söder till Motala i norr. 
Det blir många tidiga morgo-
nar, timmar i bil och mycket 
tid i simhallen, men jag tycker 
att det är kul att tävla!

Drömmar
När jag var i Stockholm på 
träningsläger sommaren 2014 
(bilden på mig och Therese 
Ahlsammar är från det lägret), 
så hade jag en dröm att jag 
ville bo där och träna och bli 
lika bra som de simmarna jag 

såg där.

Mål
Just nu simmar jag mest för att det är kul! 

Lisa Andersson

Therese Ahlsammar och Lisa 
på träningsläger.
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Ungdomskulturen och 
Emmabodafestivalen
Att skriva om ungdomskultur i Långasjö och Emmaboda 
utan att beskriva Emmabodafestivalen går inte. Även om 
man inte hittar speciellt mycket om man scannar Emma-
boda kommuns hemsida. Det borde vara självklart att 
lyfta fram Festivalen som ett exempel på kreativiteten 
och framåtandan i kommunen.  

Historik
Den ideella föreningen 
Vinterbadarna startade 
1982 som konsertarrang-
ör. 1988 arrangerade man 
sin första musikfest en kväll 
med en artist på en äng i 
Rasslebygd som nu 28 år 
senare vuxit till en 5 dagar 
lång musikfest eller festival. 
De första åren arrangerades 
festen för medlemmar men 

från 1996 är den öppen för allmänheten. Emmabodafestivalen 
har gjort sig känd som den spännande festivalen som tidigt 
fångar nya trender och alternativa inriktningar.

I år väntas mer än 10.000 besökare till festivalen vilket gör den 
till Smålands största musikevent.

Målgrupp
Musiken har ändrats över tiden men inte målgruppen. Ung-
domar 18 – 28 år. 90 % av deltagarna kommer från Sverige. 
Emmaboda kommuns ungdomar är en stor och viktig grupp 
som fans, besökare och som volontärer. Att komma från 
Emmaboda innebär i ungdomskretsar att man är bärare av 
någonting så unikt som en egen musikfestival. Som Håkan 
Karlsson uttrycker det ” Kidsen i Emmaboda kommun gillar 
oss och det är viktigt, för utan dem ingen festival”.

Utveckling och framtid för musik och 
ungdomskultur i Emmaboda kommun
Håkan menar att musik och kultur har liksom samhället i 
övrigt blivit mer kortsiktigt, att det är mer låtstyrt idag än för 

30 år sedan. Artister slår igenom snabbare och glöms bort 
snabbare. Utbudet av artister är större och kanalerna att nå ut 
många fler. Håkan menar att det är därför program som ”Så 
mycket bättre” m fl har blivit populära, där många artister (en 
del med avsomnade karriärer enligt Håkan) gärna är med. Det 
är inte bara i musikbranschen som tempot blivit högre utan 
i hela samhället. Antingen lär man sig att hänga med eller så 
försvinner man.

Ungdomskultur, festivaler och droger
Där det finns människor finns det droger antingen vi gillar 
det eller ej. Som droger klassas tobak, snus, alkohol, narkotika 
m.fl. Enligt CAN Centralförbundet för alkohol o narkotika 
upplysningen som testat 18 åringars drogvanor har nästan 85% 
druckit alkohol och 20 – 25 % testat narkotika.

Festivalen samarbetar aktivt med polis och sociala myndigheter 
för en minskad droganvändning. Men vi som föräldrar och 
medmänniskor kan inte stå bredvid och peka finger utan vi 
har alla ett mycket stort ansvar att hjälpa till.

Vad är festivalen för oss i Långasjö?
Kanske någon tycker att det är jobbigt med långa köer, inga 
kundvagnar och stökiga ungdomar överallt. Men då kanske 
man glömt hur det var att vara ung, vilja och våga. Festivalen 
skapar många arbetstillfällen i kommunen, ger oss en chans 
att visa upp oss från vår bästa sida, sälja in kommunen till alla 
potentiella potentater som besöker festivalen varje år.

Emmabodafestivalen och framtiden
Framtiden ser ljus ut enligt Håkan Karlsson. Det finns miljoner 
fallgropar men minst lika många möjligheter, det gäller bara 
att undvika de djupaste groparna.

Närmast står festivalen 2015 för dörren och som vanligt blir 
det ett rikt utbud av artister under fem dagar. Festivalen börjar 
med förfest tisdagen 21 juli.  Själva festivalen drar igång den 
22 juli och håller på t o m lördagen den 25:e.

Hittills har man sålt fler biljetter än tidigare år och hoppas på 
publikrekord. 

Vill Du vara säker på att få en biljett till något av eventen gå in 
på festivalens hemsida  www.emmabodafestivalen.se

Ingrid Öhrnberg

Publikhavet i Rasslebygd.

Rasslebygden i neonljus.
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Två syskon med skytte-
framgångar
Skytteföreningen i Långasjö har stark förankring i bygden 
och samlar barn och ungdomar till skytteträning redan 
från tidig ålder. Här berättar Mikaela Alexandersson 
Råamåla om sig själv och om sin bror Albin Alexanders-
son. 

Jag heter Mikaela Alexandersson och har nu flyttat till Långasjö, 
jag är uppvuxen i Emmaboda tillsammans med min bror Albin 
och mina föräldrar. 

Det viktigaste inom skyttet för att nå sina mål är precis som i 
alla sporter att man känner glädje. Däremot hur högt man vill 
nå bestämmer man själv och det är mängden träningar och 
energi man lägger ner som avgör resultatet.

Jag har alltid varit envis som person, redan som 6-7 åring satt 
jag nere i skyttehallen i Allégården en hel helg, mitt mål var att 
skjuta max poäng på 20 skott. Jag vägrade lämna hallen innan 
jag hade nått mitt mål.

Jag skulle säga att luftgevärsskytte för mig och Albin mer är 
som en livsstil än en hobby, sedan vi var små har det varit en 
stor del av våra liv. Innan jag lärde mig gå så bläddrade pappa 

och jag i olika sportskyttetidningar 

Som 2-åring var jag med pappa på hans tävlingar, mamma var 
inte alltid med, men det hindrade inte pappa från att ta med 
mig på träning och tävling. Även om pappa inte hade barnvakt 
till mig under tävlingen så fick jag följa med honom. Ingen 
kunde förstå hur han kunde skjuta och fokusera med en 2-åring 
springandes runt hans ben, men det kunde han! 

2012, året jag tränade som mest fick jag ett stort besked, jag blev 

uttagen till det svenska juniorlandslaget och fick möjligheten 
att ha de blågula kläderna på mig och representera Sverige. Det 
ögonblicket är obeskrivligt, att känna att all träning äntligen 
hade gett nytta var helt fantastiskt.

Första omgången gick på Öckerö i Göteborgsskärgård, täv-
lingen gick ut på att man tävlade enskilt mot ett annat land, 
alltså man mot man liknande en cuptävling. Med flest vunna 
matcher tog vi hem guldmedaljen och fick stå högst upp på 
prispallen. Vi fick åka till Wroclaw i Polen och representera 
Sverige i Europa finalen i European Youth Leauge. 

Skytteintresset började tidigt. Mikaela i pappas knä.

European Youth League laget. Mikaela i mitten. 

SM i Umeå 2014. Mikaela.
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Min lillebror Albin tävlar även han mycket. Senaste tävlingen 
vi var på var Swedish Cup i Sävsjö. Det är en tredagars tävling 
med en internationell startlista, det är även norra Europas 
största tävling. 

Skyttiaden är en av Sveriges största nationella tävling som 
pågår just nu. Man kvalar dit genom flera utslagstävlingar och 
till slut når man då riksfinalen. Det är där de bästa skyttarna i 
Sverige gör upp om guldet.

Den största meriten som hittills glädjer Albin mest är SM-lag-
bronset i Umeå 2014. Han tävlar egentligen i junior, men fick 
möjligheten att vara med i seniorlaget. Med sitt personbästa 

resultat så tog tremannalaget tillsammans hem bronset efter 
Vellinge och Kvibergs skytteföreningar.

Mikaela Alexandersson

Det händer i Bygget
Musikcafé: Söndagen den 15 mars kl. 16.00
Vi upprepar fjolårets succé! 

Peter Elmberg leder årets Emmabodakör, 
som framträder tillsammans med solister.
Fika säljes.

Påsklovsbio: Onsdagen den 8 april kl. 14.00
Vilken film det blir finns att läsa på hemsidan, www.langasjo.se/bygdegarden, och affisch i Lanthandeln.
 
Teater:  Torsdag 23 april kl 19.00, spelar Folkteatern i Gävle, i samarbete med Emmabodabygdens 
Riksteaterförening 
”Jag kommer härifrån”
Människor och platser färgar oss. Jag Kommer Härifrån är en varm och humoristisk föreställning som handlar om att möta 
sin bakgrund. En pjäs om att söka sig själv och hitta något helt annat. När livet krisar bestämmer Jenny sig för att återvända 

till sin barndomsstad och göra upp med sitt förflutna. Allt som hon tycker är dåligt 
med sig själv är hemortens fel. Men det visar sig inte vara så enkelt. Orten och 
människorna är förändrade. Eller är det relationen till ort och människor som har 
förändrats? Berättar egentligen våra minnen alltid sanningen om hur det en gång var? 

                                                             Styrelsen             

Albin som tar emot lagbromset, står i främre raden t h. 
SM i Umeå 2014. 

Albin Alexandersson
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Ungdomskulturer
Att vara ungdom innebär att man är nära både vuxenlivet 
och barndomen. Det är ibland förenligt med egna kläd-
stilar och genrer. Historiskt har vi haft ungdomskulturer 
från 1950-talet. 

Innan det hade man en ganska kort barndom, man konfir-
merades och blev sedan vuxen. Man började arbeta tidigt och 
snart var man gift och skaffade barn. Efter 2: a världskriget 
var Sverige välbevarat och Sveriges ekonomi gick bra. Det var 
lätt att få arbete i industrin vilket skapade en framtidstro. Fler 
och fler studerade vidare. 

Det här gjorde att unga människor fick mer fritid och mer peng-
ar. Ungdomar blev då en intressant grupp för modeindustrin 
och annat. Man hade målade ögon, vida kjolar, Elvis-frisyrer 
och lyssnade på rocknroll! 

Idag är det självklart med ungdomskulturer som är kopplade till 
olika musik, filmer, spel, böcker, mode och trender. Vi har en 
snabb spridning via Internet och massmedia. När man tillhör 
en grupp blir det ofta en vi-och-dom-känsla. 

På 1980-talet var det två ungdomskulturer som dominerade; 
hårdrockare och synthare. Idag finns det fler grupper; emo, 
skejtare, hiphopare, gothare, raggare, hipsters, mm. Många 
är kopplat till att ha rätt kläder, lyssna på rätt musik, använda 
rätt ord och språk. Vi har ofta många olika identiteter för vi 
hör till olika grupper, t.ex. familjen, kompisar, klassen, med 
laget. Ibland kan det vara svårt att hitta sin identitet och man 

kanske upplever att man får mycket kritik. Det kan leda till 
identitetskriser och man frågar sig hur man ska vara. Normer 
och moral kan vara olika i olika situationer och man vet inte 
vad man ska rätta sig efter. De flesta hittar sin identitet och 
känner sig tillfreds med den. Och man minns åren som for-
made en som vuxen.

Källa:
Videolektion med Maria Henriksson, http://studi.se

Olika ord och förkortningar 
som ungdomar använder

När jag satte mig ner och skrev detta så blev jag överras-
kad över hur mycket engelska som var inblandat i språket 
som vi använder nu. En sak jag också märkte att nästan 
allt sådant här ”ungdomsspråk” används på internet eller 
skriftligt. Man skriver mer än vad man pratar nu för tiden.

YOLO (You Only Live Once) - betyder att man ska våga 
göra något ”för att man bara lever en gång”. Användes mest 
under 2012-2013. Framkommer nu också, dock inte i samma 
utbredning. 

Swag - adj. ordets riktiga ursprung betyder ”Secretly We Are 
Gays ” (i hemlighet är vi homosexuella) och användes under 
60-talet för att reklamera homosexuella fester m.m. Under 
början av 2014 användes som ett ord för att vara häftig, cool, 
grym etc. Nu används det mer som ett slags skämt.

Shipping - när man tycker att två personer passar ihop. Ofta 
mixar man namnen med varandra. Det är ofta fans (personer 
som har den personen som idol) som använder det.

LOL (Laughing Out Loud) - man skriver det när det är 
något som är riktigt roligt. Dock använder man det också när 
det knappt är roligt alls dvs ironi.

Asdfghjkl - när något är för mycket. Du klarar inte av det, 
för mycket känslor. Används bara skriftligt. Försök säga det!

Bae - annat ord för babe, älskling.

OTP (One True Paring) - det ultimata paret.

Löka - att svettas.

Igga - att ignorera någon .

OMG - oh my god, åh min gud rakt översatt.

Random - vad som helst, konstigt, annorlunda.

1337 - om man vänder det upp och ner så står det (nästan) 
LEET - vilket är en förkortning på elit.

Fail - misslyckande, misstag, fel.

Chilla - slappa, ta det lugnt, inte stressa.

Mind fuck - svårt, man förstår inte, känns som om hjärnan 
slår knut på sig själv.

Mind blow - något är för stort för att man ska fatta det. Det 
kan vara fakta eller något som man kommer fram till.

Duckface - när du på en bild putar med läpparna för att få 
dem att se större ut.

Selfie - när man tar en bild på sig själv. Kan finnas personer 
i bakgrunden.

Tilda Gunnarsson
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Ungdomars mode 
Modet ändras hela tiden och överallt syns det vad det är 
som är hetast just nu och vad just du behöver för att vara 
”perfekt”. 

Idag kan du sätta dig på en bänk i staden och se både 80-talet, 
punken och 70-talet passera förbi i olika personers klädstilar. 
Ungdomar har mer att välja mellan än någonsin och det märks 
på modet. Men det finns de som väljer att inte följa modet 
utan väljer en stil som de tycker liknar deras personlighet och 
deras intresse. Att sedan hitta personer som gillar samma slags 
musik och har samma slags kläder gör att man hittar en slags 
trygghet bland personer som gillar samma saker som en själv.

Hipster
- om man ska försöka sammanfatta det lite kan man säga att 
det är som att försöka se ut som din mormor/morfar gjorde 
när de var små. Fast med lite mindre tyg och lite sötare. Söta 
små klänningar och kjolar, stora stickade tröjor och skjortor 
under. Sen ska du helst ha glasögon och om du är kille ett fint 
skägg. Och såklart mössan lite bak på huvudet. 

Cult party kei
- tänk dig ett livs levande docka med massor av rosor, blommor 

och allt i rosa, lila och vita färger. 
Då har du nog nästan lyckats 
pricka in vad Cult pary kei är. 
Namnet på stilen är från en butik 
i Harajuku, Tokyo. Stilen började 
bygga sig runt namnet och är nu 
en självständig stil, vilket inte är 
ovanligt att det händer. I stilen 
ingår det att ha färgat, flätat eller 
smårufsigt hår under en söt ro-
sett eller mössa. På fötterna är det 
viktigt att du har platåskor och 
på kroppen ska du ha drömska 
kläder. Pyjamas och nattlinne 
används ofta för att uppnå detta. 

Grunge
- Grungen kan beskrivas med tre ord, bekvämt, smutsigt och 
flanell. Stilen uppstod på 90-talet i USA. Där var det band 

som Nirvana, Chains och Pearl Jam 
som bidrog till att stilen kom igång. 
Hela stilen är nästan så att det ska 
utstråla jag-bryr-mig-inte-känsla. 
Kläderna ska vara slitna och kanske 
inte sitta perfekt. En för stor flanell-
skjorta över en svart t-shirt med ett 
tryck med ditt favoritband är starkt 
grunge. Accessoarerna ska hållas 
nere, om du vill ha något så kan du 
ha en mössa eller några armband på 
armen. Satsa mer på ett par kängor, 
slarvigt knutna eller inte alls.

Tilda Gunnarsson
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Ungdomars språkbruk
Det känns som en stor utmaning att få skriva en artikel 
om språket – vårt svenska språk, som har överförts från 
generation till generation. Språket – som är ett levande 
verktyg för förståelse och kommunikation. Som består av 
en härlig blandning av gamla och nya ord och uttryck. 
Som drar till sig användbara ord från andra språk. Som 
kryddas med slangord, dialektala ord och kraftuttryck. 
Som utvecklas lokalt som t ex i förorten – förr var det i de 
isolerade byarna, som dialektala uttryck frodades. 

Språkrådet
Språkrådet är Sveriges officiella organ för språkvård. För 
språkrådet gäller det att hänga med i svängarna! Det går fort 
nu med språkets förvandling! Skönt att vi inte längre måste 
tala som på Gustav Vasas tid! Det hade väl f  ö inte Gustav 
Vasa heller tänkt sig. Däremot verkar det ibland som om en 
del personer (s k språkpoliser) tycker att det ”var bättre förr” 
även när det gäller språket. Men en förändring är oundviklig 
och det är positivt att våra ungdomar tillförskansar sig språket 
och gör det till sitt.

Ungdomarna går före – på engelska!
Dagens ungdomar framstår som ekvilibrister när det gäller 
språk. Man talar olika varianter av svenska språket beroende 
på omständigheterna och umgänget.  Med kompisarna har 
man ett språk, till sin lärare talar man kanske på ett annat sätt. 
I familjen talar man förhoppningsvis rakt och okonstlat. Dess-
utom behärskar man engelska på ett helt annat sätt än tidigare 
generationer. Man är därför också bekväm med anglicismer 
och engelska lånord i språket. Man svänger sig glatt med alla 
engelskklingande begrepp som gäller sociala medier: twitter, 
blogg, facebook, mail..... Även s k ”svengelska” flyter naturligt i 
språket: lajva, tajta, slimmad....Direktlån såsom ”shit!” och ”wow!” 
används flitigt. Svenska ord ersätts ibland av ett engelskt, t ex 
bakslag (svenska) blir backlash (engelska), blandare (sve.) blir 
mixer (eng). Dessutom – inom vetenskapen är det viktigt att 
vara internationell och därför använder vi ord som stroke i stf  
hjärnblödning. 

Symboler och förkortningar
Ungdomar idag använder sig av ett rikt symboliskt skriftspråk, 
som t ex smajlisar :) och hjärta <3 eller använder vanliga 
sms-förkortningar som ”iaf ” i stället för hela uttrycket ”i alla 
fall” - även i sitt tal. Något som kan bli ganska förvirrande för 
en äldre lyssnare. Det är alltså inte så att vårt språk utarmas! 
Tvärt om blir det allt rikare! Rikare på uttryck och rikare på 
nyanser. Ett gott tecken på att språket används och utvecklas!

Nutida företeelser i svenska språket:
- ett flitigt användande av sociala medier har gjort skriftspråket 
kort och kärnfullt med många förkortningar och symboler. 
Stavning, grammatik och interpunktion mindre viktigt.

- det talade språket är varierat och anpassat efter situationen. 
Förmodligen inte enbart typiskt för vår tid.

- engelskan har kommit för att stanna. Vårt språk är berikat 
med engelska lånord, varav en del försvenskas = svengelska. 
Dessutom blir ungdomar alltmer bekväma med att tala eng-
elska obehindrat.

- i ett mångkulturellt samhälle har särskilt ungdomar funnit 
ett gemensamt språkbruk i s k rinkebysvenska/förortssvenska 
också kallad balettsvenska. Även om man inte talar denna 
sociolekt, smyger sig ord härifrån in i vardagligt tal. 

- influenser från olika håll (t ex invandrares hemspråk, engel-
ska, dataspelsvärlden) har gett vårt språk en massa nyord, som 
framför allt används av ungdomar. 

Rinkebysvenska
Ur tidskriften PUBLIKT 2014: Många ungdomar kan väx-
la mellan »betongsvenska« och »svensk svenska« utifrån 
sammanhang och behov. Ulla-Britt Kotsinas (professor och 
språkforskare)  tror att en känsla av utanförskap kan bidra 
till att ungdomar i invandrarrika förorter väljer att avvika från 
standardsvenskans ord, uttal och satsmelodi. Förortsspråket är 
en markör för identitet, en identitet som svensk med invand-
rarbakgrund. Förutom en mängd nya ord skiljer sig rinkeby-
svenskan exempelvis genom mindre skillnad mellan kort och 
lång vokal (mat/matt), tydligare r-ljud, ett »stötigt« uttal och 
en annorlunda språkmelodi. Ofta används rak ordföljd i stället 
för omvänd: »Förra veckan jag sålde bilen«.

Exempel från litteraturen:

-”Nu lämnar vi allt dåligt bakom oss. Nu pratar vi bara svenska!”
-”Aldrig jag kommer att prata som värsta svennen!”
(Replikskifte mellan pappa och son i ”Ett öga rött” av Jonas Hassen 
Khemiri.)

Modern ”slang”
Två tjejer ~16 sitter och fikar.

Tjej 1: Assååå! Han är bara såå störande!

Tjej 2: Ja, asså hur desperat kan man va? Han tror ju verkligen 
att du är intresserad liksom!

Tjej 1: Men eller hur! Visst, jag träffade honom ett par gånger 
och typ strulade och vi typ skickade hjärtan och så, men all-
varligt, tror han jag vill ha honom eller? Stör mig när folk drar 
såna slutsatser bara för att man typ snackar liksom! 
Citat från Diana Alfssons Examensarbete15 hp, 2012-06-05

cs (=ses) ? :-D (=Ler stort)
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Enkätfrågor
För att få en tydligare uppfattning om ungdomars språkbruk, 
tråcklade jag ihop en enkät, skickade den till ett artonårigt 
barnbarn, som snabbt förvandlade den till en digital blankett, 
som han också hjälpte till att sprida till sina vänner och även 
till ungdomar här i bygden. Vi fick in 177 svar. 

Frågorna i enkäten gällde i huvudsak ungdomars språkbruk 
beträffande det talade språket. T ex lyftes frågan om hur man 
varierar sitt språk beroende på vem man talar med. En annan 
fråga gällde användandet av lånord från engelskan, samt i vilken 
mån man behärskar det engelska språket. Man fick också kryssa 
för vilka ”nya ord” man brukar använda efter en uppgjord 
lista. En annan uppgift var att redogöra för hur man vanligast 
tar kontakt med sin vänner. Slutligen uppmanades var och en 
att skriva en kort beskrivning av sig själv och då använda så 
många ”nya” ord som möjligt.

Enkätsvar
Att vi på kort tid fick svar från 177 ungdomar, vittnar om hur 
lätt det är att få kontakt, förutsatt att man vet hur – och det 
vet dagens ungdom. Många har svarat med stor entusiasm och 
gärna delat med sig av sin inställning till språket. De tillfrågade 
är mellan 12 och 20 år, varav åldersgruppen 15-19 är mest 
representerad. 

Av enkäten framgår att man, åtminstone i någon mån, varierar 
sitt språk efter vem man talar med. 19 sade sig tala likadant 
med alla, 72 att de talar nästan likadant med alla, 86 att man 
inte talar likadant med alla. 

En övervägande majoritet tyckte att de talade mest naturligt 
med kompisar (150), 15 talade bekvämast med sin förälder och 
8 med övriga (mor/farförälder, syskon). 

De allra flesta var mycket bekväma med  att tala engelska. 116 
tyckte att det kändes helt naturligt, 57 att det kändes ganska 
naturligt, endast 4 tyckte att det var svårt att tala engelska. 

Det vanligaste sättet att ta kontakt med vänner var via sms 
(115), men nästan lika vanligt Facebook  (105) Chatt (114). 

Ett fåtal (36) tog vanligen kontakt via telefon. 

Att summan här blir högre än antalet svarare, beror på att man 
kunde ange mer än ett alternativ. De flesta var mycket bekväma 
med ”nya ord” av slangkaraktär, men ganska få använde dem 
i sitt tal. Dock gjorde många en ansträngning att uttrycka sig 
”modernt” i en beskrivning av sig själva. Se nedan.

Nya ord 
Uppmaning till Träskopostens läsare: Testa dig själv! Vilka ord 
förstår du? Vilka nyord brukar du använda? Här följer exempel 
som förekom i enkäten:  ba, mannen, ha de, asså, chilla, typ, 
fucking, svenne, fett, äger, suger, jalla, gibba, grymt, selfie, 
usie, LoL, nice, rekt, noob, kek, coolt, kefft, bruh, bre, chok, 
benim, shrekt, swag, palla, guss, wot, gamea, skatea, sho, dude, 
lix, para, aja, aina.  

Om du inte vet vad orden betyder - leta reda på en ungdom 
och fråga!

Ungdomar beskriver sig själva och kryd-
dar med ”nya ord”

Ex 1. Tjena, jag är en sån där långhårig typ som lirar i band 
och svarar ”jomenvisst” på allt folk frågar om. Jag använder 
sällan ”nya ord” men jag kommer ibland på mig själv med att 
ha bytt till engelska under konversationen.

Ex 2. Sho bre Benim e 13 bast ja gillar o slagga o äta.

Ex 3. Tjo! Är 15 bast o älskaaaar all träning. Jag nördar pro-
grammet The Walking Dead o så KIKar jag också mycket.......
som jag brukar säga: hadeeeee!

Ex 4. Jag e en social typ som älskar att chilla och gibba dator-
spel. Att göra musik och spela trummor är bland det fetaste 
jag vet.

Ex 5. Jag träffar mina vänner kanske en gång i månaden, och 
min familj anser mig antagligen att vara ganska antisocial pga 
det. Vad de inte inser är att vi samtalar med varandra i flera 
timmar varje dag genom skype (som att prata i telefon, gratis 
via datorn). Har vänner som är lite för "toxic" för att spela med, 
men jag och min allra allra bästa bruh spelar ofta lol (league 
of  legends), alternativt l4d (left 4 dead) varje dag. Hum. Vi två 
vann idag mot ett lag som endast bestod av väldigt "op" (over 
powered) karaktärer – vilka verkligen behöver bli "nerfade" 
–  tack vare att vi är helt awesome (okej. Vi råkar egentligen 
ut för "flaming" ganska konstant, och blir egentligen kallade 
"noob" rätt ofta. Särskilt när vi bryter metan). Det hade aldrig 
funkat så pass bra om vi inte kunnat kommunicera genom sky-
pe samtidigt. Blev hyperlycklig när jag fick "This war of  mine" 
utav en annan vän för någon dag sedan. En vän som tycks ha 
placerat mig i the friendzone (Ogillar dock detta uttryck), men 
tror att jag trivs bra där ändå... 

Ex 6. Jag är en pojk som har fett m swag. Brukar gibba m mina 
polare eller ba chilla o snacka.

Ex 7. Tjo bröder, jag heter H och jag tycker dans är fett nice 
alltså. I morgon har vi franska och det suger typ men aja. Nu 
är jag femton bast så nu får jag akta mig för aina. Hadeeeee.

Ex 8. Jag är en femtonårig tjej från V som gillar att åka skidor 
och syssla med musik. Jag är rätt klumpig och jobbig, but I hang 
in there, I guess. Anser även att mörk choklad is all u need in 
life. Älskar te, harrypotterböcker och ”Supermatural” (serien). 

Annika Hjalmarsson
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Albin Andersson – 
triathleten med drömmar!
Triathlon är på uppsving i Sverige. Från att ha varit en 
ganska anonym sport har den vuxit och blivit väldigt po-
pulär. Mycket har vi Kalmars Ironman att tacka för det, 
och även vår kanske mest kända triathlet Lisa Nordéns 
framgångar i London-OS 2012.

Triathlon är som namnet antyder en kombination av tre grenar, 
nämligen simning, cykling och löpning. 

Inom triathlon finns olika distanser, som till exempel sprint 
(750 m simning, 20 km cykling, 5 km löpning) Olympisk distans 
(1500 m simning, 40 km cykling, 10 km löpning) och Ironman 
(3860 m simning, 180 km cykling, 42.2 km löpning)

Det var i samband med Ironman i Kalmar 2012 som då 
14-årige Albin Andersson fick upp ögonen för triathlon.  Nu 
är han 17 år, tagit silver på ungdoms- SM och har snart gått 
ett läsår på Motala Rikstriathlongymnasium. Snacka om en 
snabb utveckling!

Idrott har alltid varit en central del i Albins liv. Han har spelat 
fotboll så länge han kan minnas och har även hållit på med 
simning. Efter starten i Mini Tri i Kalmar för drygt två år sen 
fick Albin alltså kontakt med triathlon – och tyckte direkt 
det var jättekul! Säsongen 2013 tävlade han på dispens (som 
15-åring var han egentligen för ung för att få tävla) och kände 
ganska snart att detta var något han ville satsa på ”på riktigt”. 
”Det roliga är att jag verkligen var så långt efter de andra, 
men jag lyckades ändå hålla fast vid att det var detta jag ville”, 
berättar Albin. 

När det 2014 var dags att börja gymnasiet var det en självklarhet 
för Albin att söka till Motala Rikstriathlongymnasium, där bara 
fyra elever blir antagna varje år. ”Jag fick fylla i ett formulär på 
nätet och sedan var det bara att vänta. Det var inte så mycket 
olika tester där de bästa kommer in, utan det var mycket frågor 

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
Albin i växlingsfållan under Kalmar Mini Tri 2014.
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om ens mål, hur man är som person och så där. Sen var det 
även lite meriter, t ex hur snabbt man springer 5 km”. 

Hösten 2014 flyttar Albin till Motala, något som i början var lite 
tufft. ”Att komma in i rutinerna med tvätt, disk och matlagning 
var lite jobbigt, men till slut så började det flyta på och nu är 
det inga problem alls. Jag delar lägenhet med en annan kille 
som går på gymnasiet här, och vi trivs med varandra väldigt 
bra vilket såklart underlättar jättemycket!”

Hur är det att gå på ett idrottsgymnasium? Väldigt annorlunda, 
berättar Albin för mig. 

Som elev på Motala Rikstriathlongymnasium hoppar du över 
vissa kurser varje läsår och läser istället ett fjärde år. Detta ger 
möjlighet till längre sovmorgnar (där man tränar, inte sover!) 
och lite kortare dagar. Du tränar på skoltid, ungefär hälften 
av veckans träningstimmar sker under skoltid ”Och så går 
man tillsammans med andra som vill göra precis samma sak. 
Innan jag började gymnasiet hade jag svårt att hinna med 
vänner och andra sociala saker eftersom att all fritid gick åt till 
träning. Nu har man kompisar med samma mål och vi umgås 
mycket både före och efter träning och även i skolan, vi delar 
uppehållsrum med idrottseleverna på seglargymnasiet och där 
hänger vi en del”. 

En lätt vecka, som Albin kallar det, tränar han 15 timmar, en 
tung ca 22 timmar. En vanlig dag med morgonträning börjar 
med uppstigning klockan sex, och efter frukost är det dags för 
simning 1-1.5 timme. Sedan är det skola fram till två eller halv 
fyra beroende på om det är en kort eller lång dag, och sedan 
löpning eller cykling efter det. 

När man tävlar i triathlon på elitnivå handlar vinst eller för-
lust ofta om utrustningen. Med hjälp av rätt cykel, hjälm och 
våtdräkt kan du tjäna de sekunderna som krävs för att slå kon-
kurrenterna. Ett sponsoravtal är därför nästan en förutsättning 
för att kunna nå långt. Albin har nyligen ingått ett samarbete 
med Sportson i Kalmar.

Nå långt, det ska Albin! ”Mitt mål och min dröm som junior 
(junior är man när man 18-19 år) är att ta mig till EM och VM. 
Som senior vill jag ta mig till OS. Drömmen är också att kunna 
livnära mig på sporten!

Att vara förälder till någon som satsar på OS är förstås speciellt. 
Albins pappa Niclas berättar för mig att det aldrig har varit 
någon tveksamhet att stötta Albin. ”Vi har lagt väldigt mycket 
tid på alla våra barns idrottande. I Albins fall lovade vi 100 % 
stöd när han 2012 beslutade sig för att prova på triathlon fullt 
ut. Varken jag eller Veronika (Albins mamma) kunde speciellt 
mycket om sporten innan, men vi har lärt oss efter hand. Det 
har blivit många resor till simhallar, löparbanor och rätt backar 
för träning. Det har också blivit många kvällar vid datorn för att 
lära sig allt om prylar, taktik, träningsupplägg och pulsrytmer. 
Under 2014 tog vi hjälp av en tränare, Christian Malmström, 
som gjorde att träningen kunde tas vidare till en annan nivå.”

Att ens barn flyttar 30 mil för att börja på gymnasiet ger lite 
delade känslor. ”Visst är det tomt hemma ibland”, säger Niclas. 
”Men Albin kommer hem någon helg då och då och är även 
hemma över loven. Möjligheterna som öppnas genom att gå 
på ett riksidrottsgymnasium är många. Så länge han vill och 
tycker det är roligt är det spännande och roligt för oss. Oavsett 
det idrottsliga resultatet så kommer Albins erfarenhet av detta 
vara till stor nytta framöver i livet”, avslutar Niclas.

(Just det. Både jag och Albin ställde upp i Mini Tri i Kalmar i 
somras. Jag är inte skitdålig, även om jag inte är någon supe-
ratlet. Albin slog mig med 28 minuter.)

Anna Karlsson

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!

Målgång i Svenska cupen i Uppsala.
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Välkomna till 

Årsmöte med
Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Måndagen den 9 mars 18.30

I Café Stallet, Vandrarhemmet

Vi bjuder på fika och visar härliga 
sjöbilder

Välkomna!

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset
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Musikfabriken i Långasjö
En snöig lördag i slutet av januari träffade jag Dan och 
Henry i musikfabriken. Det blev ett intressant möte men 
också en påminnelse om att drömmar tar längre tid att 
förverkliga än vad man tror.

Styrelsens vision
är att den gamla fabriken skall 
vara fylld av musik och kul-
turaktiviteter för att främja 
möten mellan människor i alla 
åldrar. ”Musik förenar” säger 
Dan.

Fabriken
Södra Wood äger fabriken/lokalen, föreningen använder och 
underhåller den. Mycket har gjorts av föreningens medlemmar. 
Man har städat av, skickat gamla maskiner till skroten, byggt 
och fixat scener (ute och inne) och replokaler. Nyligen målades 
garderob och entré, enligt Dan och Henry av någon som fick 
färg över. Det är mycket kvar att göra bla måste taket tätas 
och andra våningen rensas helt. Alla och Allt är välkomna, 
föreningen behöver mer hjälp för att få lokalen i det skick de 
vill ha den.

Det finns i nuläget 2 replokaler och en studio. Vill du hyra 
replokal kostar det 2 500 kr per halvår.

Allmän replokal och studio kan du låna kostnadsfritt för att 
prova på att spela in din egen musik.

Kontakta någon i Styrelsen.

Årets program
Under bar himmel, utomhuskonsert och en konsert med 
Riksreliket. Fler arrangemang finns efter nästa styrelsemöte 
den 27 februari. 

Gå in på deras hemsida  www.musikfabrikenlangasjo.com eller 
på Facebook.

Band som spelat på musikfabriken

Replokalen

Henry i studion

Möjligheter
Att skapa en mötesplats för musik, teater och kultur där barn 
och unga kan möta äldre. Där Moberg möter Tranströmer. 
Där jazz möter hårdrock, kanske en lokal för dans i alla for-
mer balett, latino eller varför inte line-dans. Möjligheterna är 
ju oändliga!

Långasjö är ju känt för sin förmåga att på egen hand organisera 
och göra saker och här är ett projekt som skulle behöva hjälp i 
alla former; inredningsmaterial, mattor, möbler mm samt sist 
men inte minst engagerad arbetskraft.

Kontakta någon i styrelsen för Musikfabriken för att hjälpa 
till att förverkliga visionen om en träffpunkt för musik och 
kultur i Långasjö.

Ingrid Öhrnberg
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Ungdomstid
Träskopostens tema denna gång är ungdom. Mitt syfte 
är att vrida och vända lite på begreppet, fundera över 
likheter och skillnader över tid. För även om ungdom 
är något som alla över 20 år har erfarenhet av, skiljer sig 
deras erfarenheter åt. Detsamma gör hållningen till och 
berättelserna om barndomen. Många minns de lyckliga 
stunderna blott, andra känner ångest inför en svår tid i 
livet, som man helst vill glömma. 

Berättandets betydelse
Vad vi minns och väljer att berätta spelar roll såväl för familj, 
släkt och vänner, som för det samhälle vi bor i. En som funde-
rade mycket över detta är Gertrud Lilja. Hon var årsbarn och 
nära ungdomsvän med Elisabeth Bergstrand-Poulsen, båda 
födda i Långasjö 1887. Men, som det står på Bergstrand-Poul-
sensällskapets hemsida; ”Fast de inspirerade och uppmuntrade 
varandra att ta steget ut i världen och utbilda sig till konstnärer, 
skildes deras vägar så snart de börjar publicera. Tydligen såg 
Gertrud mycket kritiskt på Elisabeths sätt att använda sina min-
nen från barndomens Långasjö i sina texter. I brev till Vilhelm 
Moberg uttrycker hon sig skarpt och ironiskt om ′skadan′ som 
bygden Långasjö skulle ta av Elisabeths idyllisering”.

Träskopostens roll för bygdens kollektiva minne, på gott och 
ont, är något att fundera över, och kanske skriva om lite längre 
fram. Detta sagt därför att jag så tydligt märker en viss avvak-
tande försiktighet i de intervjuer jag nu gör och tidigare gjort 
med Långasjöbor. Vet man att saker som sägs kommer svart 
på vitt i en respekterad tidskrift, läst av de flesta i bygden, är 
det inte så konstigt att man ibland ber att få prata off  record.

För att få ett historiskt perspektiv på detta att vara ungdom 
har jag talat med en handfull äldre personer från olika byar i 
socknen. Äldst är Klas Fredriksson, född i Grimsgöl 1922. 
Nästan jämngammal är Allan Hultén, född i Lida 1924. Sedan 
kommer June Eriksson, född i St.Paul i Minnesota 1928. När 
hon var tre år flyttade föräldrarna till först Bläsemåla, sedan 
Piggsmåla. Också Gun-Britt Karlsson föddes utsocknes, i 
Emmaboda 1938 närmare bestämt. När hon var sju år flyttade 
familjen till mammans föräldragård i Ingemundebo. Sist i raden 
är Janrik Einarsson, född 1938 i Långasjö kyrkby.

Med alla förde jag långa och inspirerande samtal, som jag 
denna gånga dåligt ger rättvisa. I stället har jag valt att lyfta 
fram enstaka ämnen som på olika sätt illusterar ungdomstiden 
på 30-, 40- och 50-talen. Vad vi genom dessa personer möter 
är ett Långasjö, som i det mesta är väldigt annorlunda dagens. 
Till detta återkommer jag strax, men först något om ungdom 
som begrepp.

Barn, ungdom – och ungdomlighet
Vanligen säger man att ungdom är den tid på vår kronologiska 
linje, som infaller under tonåren. Man är då inte längre barn, 
men heller inte vuxen. Men juridiskt sett är frågan mer kompli-
cerad. Redan när du fyllt 15 får du gifta dig, med länsstyrelsens 
tillstånd. Du är då också straffmyndig, och kan dömas till 
fängelse. Och du får börja jobba (max 8 timmar per dag) och 

köra moped. Före femtonårsålder får du ha sex, men inte med 
en person som är över 15, efterson du då betraktas som barn. 

Dagen du fyller 18 blir du myndig. Nu blir du din egen vård-
nadshavare, får rösta, och är enligt lagen vuxen. Utom på 
systemet, där du måste ha fyllt 20 för att få handla. 

Allt detta är en värld för sig, som ser olika ut över tid. Detsam-
ma gäller de ungdomskulturer, som på olika sätt profilerar sig 
mot vuxenvärlden, och mot varandra. Begreppet går tillbaka 
till förra sekelskiftet, men blir mer framträdande under efter-
krigstiden, då Sveriges ekonomi går på högvarv, och ungdomar 
har jobb, fritid och pengar.  

Begreppen barn och ungdom är i dag positivt laddade. För att 
nu inte tala om ungdomlig, ett epitet pensionärer och annan 
mogen ungdom gärna stoltserar med. Längre tillbaka i tiden 
skulle detta betraktas som ovärdigt, löjeväckande.    

Skolan och lärandet
Vill man betona skillnader mellan ”förr” och nu är skolgången 
en bra utgångspunkt. Förenklat uttryckt kan man säga, att under 
30- och 40-talen hade nästan alla barn i Långasjö slutat skolan 
när ungdomstiden började. Idag är det precis tvärtom, nästan 
alla går utan undantag i skolan när tonåren slutar, och fler än 
hälften läser vidare efter studentexamen. 

Också innehållsmässigt och pedagogiskt är olikheterna stora. 
Klas Fredriksson som gick i Rörsbo skola sa lite mångtydigt, 
”att man blev ju inte så lärder”, och June Eriksson menade, att 
när hon var 13 år och slutade skolan kunde hon inte mer än vad 
en sju-åring kan idag. ”För alla hade ju inte John Johansson, 
han var en underbar lärare, långt före sin tid. Han fattade att 
de som inte hängde med behövde hjälp, bli respekterade, eller 
just bara få tid att vara.”

Särskilt svårt var det för de som hade läs- och skrivsvårigheter, 
eller hade problem hemma. De flesta lärarna brydde sig inte, 
eller såg barnen som lata, ointresserade. Och för lärare av den 
nya ordningen, där demokrati och framåtskridande var nyck-
elord, krävdes mod och styrka att formellt och ideologiskt ta 
avstånd från den äldre skolans auktoritära och religiöst domi-
nerade undervisning. Också barnens föräldrar spjärnade emot, 
något Elisabeth Bergstrand-Poulsen skriver om i Wärendsmän 
från 1927.

Själv tyckte hon undervisning gick mot det bättre, ”men den 
gängse uppfattningen är att den är sämre, detta grundat särskilt 
på att katekesen ej nu inläres mer än lilla katekesen och att 
kristendomsundervisningen är beskuren.” 

Lärare Gert Sandberg med elever vid Harebo skola 1950. Gun-Britt 
Erlandsson (gift Karlsson) från Ingemundebo står som nummer fem 
från vänster i bakre raden.
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Mellankrigstiden är verkligen en brytningstid mellan gammal 
och modern syn på skola och barnuppfostran. Skolaga till 
exempel var inte bara accepterad, utan sågs som en bra bestraff-
ningsmetod och som ett pedagogiskt hjälpmedel främjande 
gott uppförande och social kompetens. Officiellt förbjöds 
skolagan först 1958, men redan tidigt under 1900-talet fanns 
lärare, och föräldrar, som helt var emot fysisk bestraffning. 

I Gun-Britt Karlssons hem ”fick man lära sig veta hut utan 
stryk, det räckte med fars blick!” Bara en gång fick hon ”sma-
ka vinbärsriset”, men det är en annan historia. Efter sex års 
folkskola i Harebo gick Gun-Britt ytterligare ett år i s.k. fort-
sättningsskola i Långasjö. Dit var det långt från Ingemundebo, 
men då ordnades skolskjuts genom taxi i Emmaboda. Under 
Harebotiden fick hon en cykel för att ta sig till skolan, vilket 
var ovanligt. De flesta barnen fick gå till skolan, året om, i ur 
och skur. 

Vare sig man gick eller cyklade var vägen ofta lång, och be-
svärlig. Vid den tiden fanns knappt några bilar, men desto fler 
betande djur som rörde sig tvärs över vägar och stigar. Så det 
var många grindar att öppna och stänga, jämfört med idag då 
inhägnader och staket löper längs med vägarna. 

Konfirmationen
De flesta kulturer och religioner har någon form av ceremoni 
som markerar barnets övergång till vuxenlivet. Tidigare i 
Sverige var denna övergångsrit konfirmationen, idag är det 
studentexamen.  

Båda ritualerna är tacksamma att jämföra över tid, eftersom 
de visar hur olika ceremonier kan vara till form och innehåll, 
trots att de bär samma namn. Att ta studenten nu, och för 
60 år sedan, tillhör t.ex. två olika världar. Detsamma gäller 
konfirmationen, som jag väljer att stanna upp vid något för 

att illustrera min poäng. Lite tillspetsat kan man säga, att under 
mellankrigstiden tog nästan ingen från Långasjö studenten, 
medan i princip alla konfirmerades. I dag tar alla studenten, 
men bara en tredjedel av ungdomarna konfirmeras, enligt 
rikssnittet. Men inte i Emmaboda pastorat, där siffran är 57% 
(2015), och ännu högre i Långasjö. 

Ser vi så till konfirmationens form, är skillnaderna påtagliga. 
När ungdomarna tidigare gick och läste, vilade allvaret tungt 
över sammankomsterna. Olika stycken i Bibeln diskuterades, 
men framför allt skulle ungdomarna lära sig Luthers Lilla Kat-
ekes, trosbekännelsen, Fader Vår – med de svåra förklaringarna 
och en hel del psalmer - allt i princip utantill. Under prosten 
Jan Redins första tid i Långasjö (från 1941) samlades konfir-
manderna i gamla prästgården. Alla satt i ett U med prosten i 
mitten. Rabblandet utantill, inte reflektioner och ifrågasättande 
stod i centrum. Gun-Britt nämnde att som värst fick några lära 
sig 33 psalmer utantill, på två dagar. ”Men riktigt så svårt som 
det låter var det nu inte”, menade Gun-Britt. ”Varje skoldag 
började med morgonbön där vi sjöng psalmer, så många kunde 
vi redan innan”.

Janrik Einarsson berättar att en gång under läsningen störde 
två pojkar ordningen genom att flera gånger peta på varandras 
ryggar. Då gick Jan Redin upp bakom dem och riktade ett hårt 
slag med käppen mot pojkarna. ”Tack och lov träffade han 
stolsryggen i stället, men käppen gick av på tre ställen. Då gick 
Redin ut ur salen en stund, och ångrade sig säkert.”

Undervisningen pågick över lång tid och avslutades med kon-
firmationen, som på lördagen bestod av ett fruktat förhör inför 
hela församlingen, och med nattvard i anslutning till sönda-
gens mässa. Fram till mitten av 30-talet var alla konfirmander 
i Långasjö klädda i svart. Men redan mot slutet av 1800-talet 

Konfirmation i Långasjö kyrka 1938. Allan Hultén står i översta raden till höger om pojken med glasögon.Längst ut till höger ser vi Arnold 
Alfredsson i Lida. Allans blivande fru Karin Elofsson står i andra raden till vänster om prästen Gustaf  Haglund.
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började man i städernas borgerliga kretsar anse att svart inte 
var en lämplig färg för unga flickor – det gjorde dem för 
vuxna  - varför de fick klä sig i vitt till konfirmationen. Bruket 
spred sig långsamt till landsortsstäder och så småningom till 
landsbygden. Bytet från svart till vitt tog sig ibland egendom-
liga uttryck. Så kunde t.ex. två klänningar krävas – en vit för 
själva konfirmationen och en svart för nattvarden dagen därpå. 
Den bild från 1938 jag valt att ta med är från första dagen. En 
nästan identisk finns från nästa dag, med alla konfirmanderna 
klädda i svart. 

Som jag tidigare nämnt innebar konfirmationen förr verkligen 
en början på vuxenlivet. Det var nu pojkarna fick bära hatt och 
långbyxor i stället för kortbyxor och flickorna hellånga kjolar, 
uppsatt hår och hatt i stället för schalett. Och det var nu man 
skulle klara sig själv. 

Hur annorlunda är inte konfirmationen, och livet efter, idag!  
Redan i slutet av 1960-talet avskaffades Martin Luthers lilla 
katekes som konfirmandläromedel. I början av 1970-talet 
ändrade Svenska kyrkan sina bestämmelser, så att alla döpta 
fick tillträde till nattvarden. Konfirmationsgudstjänsten för-
lorade därmed sin funktion som nattvardsadmission. Också 
det kristna budskapet har efter hand tonats ner till förmån 
för diskussioner om livsåskådning mer allmänt. Läsning sker 
alltmer på konfirmationsläger under sommaren, ibland med 
olika profiler för att locka ungdomar med speciella intressen. 
Det kan handla om golf, orientering, eller om språk med ett 
läger utomlands. 

Själva konfirmationsakten sker ”i tidens anda”, dvs. i av-
slappnad stil och utan större prestationskrav. Mot äldre tiders 
ångestfyllda minnestest bestämmer i dag konfirmanderna 
själva tillsammans med prästen hur redovisningen skall gå till. 
Det kan handla om diktläsning, sång, dans eller teater. Gamla 
tidens strikta klädkod är sedan länge borta, ersatt av kåpor som 
församlingen lånar ut. 

Att reda sig själv
Efter konfirmationen förväntades ungdomarna försörja sig 

själva. Det kunde ske på föräldragården ett par år, om man 
nu var bondbarn, eller genom att tjäna piga och dräng hos 
andra. I båda fallen innebar det inga stora förändringar. Också 
under skoltiden fick barnen hjälpa till hemma, ”det var bara att 
byta om efter skolan och börja jobba”, som Klas Fredriksson 
uttryckte det. Han, precis som de andra jag pratat med, repre-
senterar det historiker kallar för den korta barndomen. För 
den absoluta majoritetens barn, i stad och på landsbygd, var 
det självklart att hjälpa till med försörjningen. När obligatorisk 
folkskola införs vid mitten av 1800-talet blir den ett välkommet 
avbrott i barnens arbetsbörda, men förändrar inte i sak kraven 
på att hjälpa till så mycket som möjligt. Klas berättar att han fick 
slå med lie redan som sexåring, köra häst vid åtta års ålder, fälla 
träd, dra stockar, röja sten, mata fram sädeskärvar till tröskan 
mm när han var tio. Det var nu i tidiga ungdomsår som Klas 
kom i kontakt med en ångmaskin för tröskning som längre 
fram blev en viktig och stolt del av hans vuxna liv. 

Som ung vid denna tid saknades oftast ekonomi eller möj-
ligheter till utbildning. Man fick ta vad som fanns, och göra 
det bästa av saken. June Erikssons tonårstid fylldes upp av 
att passa barn och vara hembiträde, i Långasjö men också på 
Listerlandet och i Stockholmstrakten. Allan Hultén gick i sin 
fars fotspår och arbetade med snickeri och möbeltillverkning, 
bland många andra sysslor. 

Ångmaskinen som Klas Fredriksson med arbetslag körde runt med för 
tröskning på gårdar i Långasjö, Vissefjärda och Algutsboda.

Höstrosens utflykt till Storön i sjön Törn sommaren 1927. Längst till höger i översta raden står blivande folkskollärare John Johansson.
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Fritid och moral
Trots arbetstyngda veckor, både för barn, ungdomar och 
vuxna, fanns naturligtvis också fri tid, och senare även fritid, 
ett begrepp som växer fram med industrialismen för att efter 
hand inta en allt större roll i vårt sätt att tänka kring och or-
ganisera vår tillvaro.  

En hel del ungdomar i Långasjö var medlemmar i någon eller 
några föreningar eller organisationer. Lite generaliserat kan man 
säga att det var de skötsamma, framåtblickande ungdomarna 
som gick in i t.ex. nykterhetslogen IOGT, där jag valt en tidig 
bild från Höstrosens utflykt till Storön i sjön Törn sommaren 
1927. En annan nykterhetorganisation var SGU, där man 
eftersträvade en nykter och sund livsstil, social rättfärdighet 
och världsfred. Aktiva i den var June och Allan, medan Klas 
gick in i Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, som var 
en underavdelning till Bondeförbundet. Den var politisk med 
möten som protokollfördes som ett slags träning in i vuxenlivet.

Allan nämner också att 
en av hans ungdoms-
kamrater i Lida, Arnold 
Alfredsson, tog initia-
tiv till en Frisksportar-
klubb i Lida. Arnold var 
modern i betydelsen att 
han kopplade samman 
träning med kosthåll, 
och pläderade bl.a. för 
mjölk och krusta. På 

den tiden fanns det gott om ungdomar i byarna och i avsak-
nad av en central idrottsförening fick man lösa frågan själv. 

Också här efterliknade man de vuxna, och hade bl.a. den fina 
ordförandeklubba i ek, som jag återger på bild. Runtecknen 
lämnar frågor kring betydelse och intention, något äldre läsare 
kanske vet något om?

Det fanns också en livlig kabaréverksamhet vid denna tid. I ett 
tidigare nummer av Träskoposten (2010 nr 2) har Klas Fre-
driksson berättat om hur han tillsammans med andra SLU-ung-
domar spelade, sjöng, berättade historier, skrev sketcher och 
gjorde olika uppträden.

Detsamma gjorde Gun-Britt Karlsson lite längre fram i tiden. 
När hon fyllde tio år sålde hennes far en ko för att kunna köpa 
henne ett femradigt trappstegsdragspel av märket Hagström. 
Det spelar hon på i Bygdegården runt år 1956 (se bild), och 
det spelar hon på fortfarande!

 

Till ungdomens fritidsnöj-
en hörde naturligtvis dans, 
vilket inte alltid sågs med 
blida ögon. I en rikstäck-
ande undersökning från 
1930 skriver en sagesman 
från Långasjö, ”att så fort 
en pojke eller flicka slutat 
folkskolan, då är han eller 
hon t o m innan och under 
konfirmationen mogen för 
ungdomens nöjen, som äro 
dans, dans och åter dans. 
Försök att genom böcker, 
föredrag och aftonunder-
hållningar, som av härva-
rande nykterhetsloge av 

IOGT och dess studiecirkel göras, i syfte att bjuda såväl äldre 
som yngre ädlare förströelse, synas föga uppskattas.”

Land och stad
Den kanske viktigaste skillnaden mellan 30- och 40-talens 
Långasjö och dagens är att klyftan land - stad i hög grad har 
suddats ut. Under mellankrigstiden var svensk landsbygd lortig, 
fattig, med djupa rötter långt ner i 1800-talet. Men vi ser också 
hur en folkbildnings- och moderniseringsprocess inleds, som 
citatet ovan antyder. 

Idag är hög materiell standard och välfärd på landsbygden ett 
särtecken för vårt land, ungdomen kan gå hela sin skolgång i 
hemkommunen, sjukvård finns lokalt, liksom friskvård i form 
av motions- och styrkehallar, sim- och hoppbassäng, bio och 
bibliotek. Datorer och bredband förbinder oss sekundsnabbt 
med omvärlden, upphäver tid och rum. Ändå räcker det inte för 
att få ungdomarna att stanna kvar. Trettiotalets urbaniserings-
våg fortsätter också idag, men under helt andra förutsättningar.

Gunnar Alsmark

SLU-affisch från 1948.

De nya, framåtblickande samhällets ungdomar på ett förhandstryckt 
programblad från 1940 cirka.

Kabaré i Långasjö bygdegård runt 1956. Från vänster Gun-Britt Er-
landsson och Inger Andersson från Ingemundebo, Barbro Albinsson 
från Brunamåla och Ingrid Andersson från Ingemundebo.

Frisksportarklubbens ordförandeklubba, 
Lida 1943.
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By i bygden Sibbahult

Minnen från förr
En söndag har jag bjudit in mina grannar Albert Karlsson  
och Maj-Britt Olsson samt mamma Britta Karlsson och 
hennes syster Ulla Svensson som bor i Plaggebo. De är 
alla födda i Sibbahult mellan 1930 och 1940. Jag vill veta 
lite om gamla tider i byn. Efter några koppar kaffe och te 
och Ullas gorån kommer pratet igång. Nu gäller det för 
mig att få ihop en text av alla berättelser jag får!

Skolan
Vi börjar med skolan. Alla gick i Långasjö skola. Albert och 
Britta gick i 6 år och  Maj-Britt och Ulla gick 7 år i skolan. Maj-
Britt tillhörde första årskullen som gick 7 år. 1948 började hon 
7:an och hade John Johansson som lärare. Albert konstaterar: 
När jag började skolan, i nuvarande sockenstugan, 1937 måste 
den varit väldigt modern. Det fanns både centralvärme och 
tvättställ med rinnande vatten. Har hört andra berätta om ka-
minen i skolan, som barnen fick sköta, och som knappt höll 
salen varm. Jag minns inte vem som eldade i pannan i källaren, 
men kommer ihåg den stora vedhögen utanför. 

Efter 6:an eller 7:an i Långasjö gick en del i realskolan i Em-
maboda ytterligare 4 år. Ulla berättar att hon gärna velat göra 
det, men familjen hade inte råd. Det var bara ”di förmögne” 
som kunde studera vidare. 

Resten fick gå skolkök för flickorna och fortsättningsskola för 
pojkarna. De som hade gård hemma fick läsa om lantbruk, 
andra lärde sig snickra och slöjda. Det höll på ungefär 6 veckor.

Ulla och Maj-Britt hade skolskjuts, några vintrar, tack vare en 
flicka i Kvarnaryd som behövde skjuts, och de fick åka med. 
Men annars fick de gå, strumpor och skor blev våta och man 
fick frost i tårna. De blev inte riktiga förrän framåt våren. Britta 
minns att hon fick åka med Fritz ibland när det var mycket snö 
och kallt. Han körde häst och släde med sina döttrar Ingegerd 
och Sig-Britt. Albert säger att de gick för det mesta, men när 
det var riktigt kallt under krigsvintrarna på 40-talet skjutsade 
Teodor, (min farfar) Börje och honom ibland med hästen. 

Albert berättar
Albert bodde på ett ”ställe”, Lövsta, som byggdes 1900 , 
alltså igen gård och hade därför varken kor eller andra djur. 
Vi hade några hönor minns jag svagt. Morfar var skräddare. 
Jag minns att han satt på bordet och sydde när jag var liten. 

På vintrarna åkte han till 
Stockholm för att jobba 
där.  Mor Sigrid tog 
över huset för hennes 
äldre bröder åkte alla till 
Amerika och kom aldrig 
mer hem. Hon gifte sig 
med Karl-August som 
var byggnadssnickare. 
På vintrarna gjorde han 
vagnshjul och sånt som 
gick att snickra i verk-
stan. Han dog 43 år 

gammal i cancer, då var jag 13 år. Han fick åka till sjukhus 
i Lund. Det var väldigt långt bort på den tiden. Jag åkte tåg 
med honom dit en gång, men fick åka hem ensam för han 
blev inlagd. 

Själv började jag jobba på Möbelkompaniet efter skolan. Sen 
blev det Möbelfabriken i Emmaboda. De sista 25 åren innan 
pensionen hade jag anställning på Flygt. Då var det inte så noga 
med utbildning som idag. Jag hade aldrig jobbat med ritningar 
och inte sett såna mätinstrument som fanns där! Men man fick 
lära sig allteftersom.

Jag träffade Elsa i Växjö, vi gifte oss 1954 och flyttade hit. Då 
sa vi att vi skulle bo i Sibbahult högst ett år. Sen hade jag tänkt 
flytta till Stockholm. Det blev inte så – vi har inte kommit 
härifrån än!

Affären
Vägen till ”Filialen” minns alla väl. Det var affären i Skallebo, 
som var filial till handlaren i Harebo, därav namnet. Den låg 
längs vägen mellan Skallebo och Bygdegården. Britta fick köra 
dit med ägglådan på pakethållaren och sälja gårdens ägg. Vägen 
hade på sina ställen djupa slag av hästhovar och vagnshjul, så 
det gällde att parera med tramporna så man inte välte. Albert 
cyklade till affären och köpte ett hekto snus åt morfar. Hand-
laren, J-G, snodde ihop en stut av gråpapper och öste upp 
snus ur en stor burk. Det blev 2 öre över som Albert fick av 
morfar för besväret. Det räckte till den största chokladkakan 
som J-G hade!

I Sibbahult bodde ungefär 50 personer på 40-talet. Det fanns 
11 gårdar och ett par ”ställen” och torp.  Ulla konstaterar 

Elsa och Albert tittar på gamla foton Sven Johnsson bär säck            Foto Börje Karlsson

Hugo Karlsson med hästen Bläsen har hämtat säd vid Kvarnen
Foto Börje Karlsson



Träskoposten nr 1 2015 29

att i Sibbahult var det ovanligt många ensambarn i gårdarna; 
Börje, Mauritz, Maj-Britt, Mildred, Albert och Britta på Fis-
kestad.  Albert säger att man såg över sjön till både Bågsjö och 
Brännamåla. Det var odlingar på mossarna. De sämre åren 
slådde man ”på sjön” och tog rätt på allt som gick. Annars 
gick sinkorna på bete ”på sjön”. Höet förvarades i madhus på 
mossarna och kördes hem med kälke under vintern. 

Tröskan
Sen kommer tröskningen på tal. Det var också en stor händelse 
på hösten, i oktober. Bönderna hade ett tröskbolag ihop som 
ägde tröskan och en tändkulemotor att driva den med. När allt 
skulle flyttas till en gård gick det åt tre hästar. En drog tröskan, 

en motor och den tredje hästen hade en vagn med ”småpelet” 
på. Alla bönderna hjälptes åt, för det var många moment som 
skulle göras. Sädesnekarna hade, efter skörd, torkats och tagits 
in på logen. De yngsta fick plocka fram nekarna. En skar band 
dvs öppnade neken. En matade tröskan. Det gick åt några 
gubbar till att bära undan halmen och ibland göra en ”halmku” 
ute när allt inte rymdes inomhus. Till sist var det nån stark karl 
som bar säck, de vägde ofta 60 kg. Säden skulle upp på vinden 
för lagring. Brödsäd förvarades uppe i huset och fodersäden 
lagrades i bingar på en uthusvind. 

Och så var det maten... Ofta slaktades en gris innan tröskan 
kom till gården, för alla måste ju ha mat, mycket mat! Kvinnor-
na slet för att få allt färdigt till gubbarna skulle rasta. Sen skulle 
det vara kaffe och en tröskesup, eller flera.  Olof  Andersson 
från Bredalycke kom på tal. Han var maskinist och duktig med 
tändkulemotorn, men även duktig på att få sig en extra sup 
både nu och då. För ”Se motorn måste ju gå redigt!”

Britta berättar att hon ofta var med på tröskan istället för sin 
pappa, Axel Olofsson. Han hade reumatisk värk och var länge 
sjuklig. Hon plockade ofta nekar eller tog undan halm. Om man 
jobbade fler timmar borta hos de andra bönderna, än hemma, 
fick man pengar i gengäld. Dem fick jag behålla själv, säger hon. 

Julkalas
Alla minns julkalasen väl. Då bjöds alla hem till var och en av 
familjerna, en dag var. Undrar hur dagarna räckte till? Ofta var 
släktingar från andra byar också med. Det bjöds på allt som 
hör till ett julbord. Innan kalaset fick barnen gå till grannarna 
och låna stolar, glas och porslin, för det räckte sällan till. Efter 
maten satte sig damerna i ett rum och drack kaffe och pratade. 
Gubbarna satt i ett annat rum, de rökte cigarr och pratade 
amerikahistorier. Nästan alla hade varit i Amerika och tjänat 
ihop pengar för att köpa sig en gård. Många hade jobbat på 
järnvägen i British Columbia i Canada, berättar Maj-Britt. Det 
gjorde pappa, Hugo Karlsson också.

Ystmöten
Britta börjar prata om ystmötena som damerna hade ett par 
månader innan jul. Då tog var och en med sig den mjölk de 
kunde undvara, alltefter hur många kor de hade. All mjölk 
hälldes i en stor kopparkittel, löpe tillsattes och medan mjölken 
”låknade” (ystade sig eller koagulerade) drack man kaffe och 
mycket gott därtill. Barnen var med, men de som var många 
syskon fick turas om att gå. Men mamma hade alltid goda 
kakor med hem till oss, säger Ulla. Några dagar senare var det 
ystmöte i nästa gård. De ostar som tillverkades stannade kvar 
hos värdinnan. Damerna minns att det förvarades stora ostar 
i sädbingen på vinden tills de skulle ätas vid jul.

Detta är en kort sammanfattning av det som avhandlades vid 
fikat en söndag i februari. Stort tack till mina gäster, Albert, 
Maj-Britt, Ulla och Britta.

Berit Elofsson

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

Tröskgänget
Bakre raden: John Johansson, Teodor Karlsson, Karl-Edvin Karlsson, 
Hugo Karlsson, Fritz Karlsson, Sven Johnsson och Karl Johansson
Främre raden: Britta Karlsson, John Jonasson (Koppekull), Birgit Pet-
tersson                                                               Foto Börje Karlsson
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By i bygden

Sibbahult idag
Jag ska ta med er på en rundtur i Sibbahult by, så som det 
ser ut idag och berätta om vilka som bor här nu.

Södra bydelen
Vi kommer från Långasjöhållet och passerar Bygdegårdens 
parkering. De första husen här tillhör Koppekull. Efter ett 
par hundra meter passerar vi skylten Sibbahult, där byn börjar. 

Det första huset vi kommer fram till är Fiskestad (Sibbahult 
Norregård 3:1) här bor vi, familjen Garami. Huset byggdes år 
1918. Vi flyttade hit 1994 och köpte det 1996. Just nu bor vi 
fem personer här, jag Eva, min make Andreas, sonen Adam 
och just nu bor även sonen Mattias här med sambon Sarah. 
Till hushållet hör också två hundar och två katter. Vi arbetar 
båda som egenföretagare, Andreas som snickare och jag driver 
vandrarhemmet i Långasjö. Adam går första året på Åkrahäll, 
fordon och transport. Mattias jobbar på AMB och Sarah läser 
svenska.

När vi passerat Fiskestad är det en 500-600 m till nästa hus, 
vi har skog på båda sidor vägen både lövskog och granskog. 
Någon äng och en mosse.

Sedan kommer vi fram till Albert och Elsa Karlssons hus 
(Sibbahult 2:14 Lövsta, byggt 1900), en liten, gullig röd stuga, 
på vänster sida. Albert och Elsa är båda pensionärer, de går 
långa promenader och Albert håller trädgården i trim, de gillar 
också att åka på auktioner och har även varit ute dansat mycket. 

Här är landskapet mer öppet med ängar och betesmark. Här 
kan man ofta se Berit Elofssons ardennerhästar gå och beta i 
någon av hagarna.

Till höger kan man köra in på en liten väg och längs denna finns 
3 hus. Först syns ett vitt hus (Sibbahult Södergård 2:5, byggt 
1925), min mammas föräldrahem, gården ägs nu av min kusin 
Gösta Karlsson, just nu bor Göstas son Gustav med sambon 
Sara här tillfälligt. Sara jobbar i Nybro som sjukgymnast, ett 
halvårs vikariat. Vem vet de kanske blir kvar här?

Efter det ligger en röd liten stuga (Sibbahult Södergård 2:15 
Aspelund, byggt 1908) som nu ägs av tyskarna Sigrid Meyer 
och Sandra och Holger Graaw, de kommer hit några gånger 
om året. (Se deras artikel här i tidningen)

Uppe på backen ligger Berit Elofssons hus, som just nu är 
obebott (Sibbahult Södergård 2:3, byggt 1850). Om man följer 
vägen vidare övergår den i skogsväg och leder ut till Skalle-
bovägen, här låg det förr en liten affär (min mamma cyklade 
ofta dit som barn).

Men nu tillbaka till byvägen, på höger sida efter Alberts, kom-
mer vi fram till det hus som mina föräldrar byggde år 1973, vi 
bodde här fram till 1981. Ett vitt tegelhus (Sibbahult 2:20). Här 

Fiskestad

Berits ardennerhästar

Berits hus

Vägen förbi Albert o Elsa
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bor nu Leif  och Liisa Johansson, de har flyttat hit från Stock-
holm och är båda pensionärer. De har trädgårdsarbete som 
sitt intresse och åker gärna runt med sin husbil på sommaren.

Norra bydelen
Vi fortsätter uppför en backe, här betar ofta nötkreatur vid 
vägen. Vi kommer fram till Sibbahults norra del, här står de 
röda husen med vita knutar tätt med mer betesmark och åkrar 
runtom. 

Först ligger Erling Karlssons hus på vänstersida (Sibbahult 
Södergård 2:6, byggt 1870) här bor han tillsammans med Berit 
Elofsson. Erling jobbar som teknisk chef  på kommunen och 
Berit jobbar på posten. Erling driver gården med hjälp av den 
anställda drängen Johan. På gården finns ett större antal kött-
djur. I den nybyggda undantagsstugan på gården bor Erlings 
pappa Sven.

Mittemot dem bor Rune och Majbritt Ohlsson, de är pensio-
närer (Sibbahult Södergård 2:2, byggt 1878). Till gården hör en 
del mark och skog. Här finns inga djur kvar på gården.

När vi går vidare har vi Gösta Karlsson och Gun Jeanssons hus, 
på vänster sida (Sibbahult 2:18 Trädgårdslund, byggt 1898), de 
bor här med dottern Matilda och sonen Eskil. De jobbar alla 
fyra, Gösta på skogsstyrelsen, Gun på Distrikts rehab i Nybro, 
Matilda på posten och Eskil i Växjö som fordonsmekaniker. 
Gösta jobbar en hel del i skogen på sin fritid.

 

På samma sida efter dem ligger Göstas och Berits föräldrahem 
(Sibbahult Norregård 1:3, byggt 1830), här bor deras mamma, 
Britta Karlsson, änka sedan Börje gick bort. På gården finns 
Brittas katter och höns, samt Berits ardennerhästar och några 
grisar. 

Mittemot Britta bor Björn och Elisabeth Karlsson, de flyttade 
hit 1980 (Sibbahult Norregård 1:7). De jobbar båda på deras 
familjeföretag Emmaboda Gravvårdsindustri. Björn jagar en 
hel del på fritiden. Till hushållet hör också hunden Kämpe.

Mellan Erlings och Göstas hus kan man svänga av till vänster, 
här i det nyrenoverade åttaknutahuset (Sibbahult Södergård 
2:10, byggt 1826) bor Berits son, Tobias Elofsson, med sambon 
Johanna och dottern Alma 3 år. (Läs artikel här i tidningen om 
deras projekt)

Efter deras hus ligger ett öde, vitt, reveterat hus i ganska dåligt 
skick (Sibbahult 2:19, 1902).

Fortsätter man på denna vägen genom skogen kommer man 
till Sibbahultsmåla, här finns ett hus med tillhörande snick-
erifabrik (Sibbahult södergård 2:13 Sibbahultsmåla, byggt 
1939) . Rickard Kautto köpte stället för några år sedan och 
jobbar här dagligen i sin finsnickerifirma: Kautto Möbel- och 
Specialsnickeri. 

Till Sibbahult hör också Matilda Jeanssons hus, på vägen mot 
Skallebo, det första huset på vänster sida efter Bygdegården 
(Sibbahult 2:21 Björkholmen, byggt 1878). Huset håller nu på 
att renoveras och byggas till. 

Så totalt består Sibbahult av 15 hus/gårdar varav 9 är bebodda 
året runt. Invånarantalet är just nu 26.

Bynamnet Sibbahult
Första ledet i namnet är en form av det fornsvenska mans-
namnet Sibbe. Hult är ett fornsvenskt ord som betyder ”liten 
skog”, oftast avses lövskog, slåtteräng eller beteshage. Det har 
tillkommit en hel del granskog under åren, men vegetationen i 
Sibbahult är än i dag till största delen av denna karaktär.

Eva Garami 

Leif  o Liisas hus

Bokträd i betesmarken i Sibbahult

Erlings kossor hälsar på hunden Svante
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dem var alltid godisskålen välfylld, kakor och kex bjöds det 
också till barnens förtjusning.

Vid påsk var de påskkärringar och de första åren fick vi 
mammor hjälpa dem. Senare gick de runt i byn själva. Innan 
jul hade de ett eget luciatåg. Ibland förstärkt med Henrik och 
Amanda Karlsson från Bredalycke och Hanna Eriksson från 
Västregården.

Det var en levande by. Sigbritt och Sven Karlsson med sina 
köttdjur.

Hos Börje och Britta fanns mjölkkor, hästar, grisar och höns. 
Med den rostfria spannen i handen gick vi och hämtade vår 
mjölk nere i ladugården. Ofta fick Börje och Britta sällskap av 
barnen och mig där vi klappade korna och mest var i vägen 
när de höll på med mjölkningen.

Att Sibbahult blev vår hemadress har vi aldrig ångrat. En vacker 
by som ligger öppet och på våren är det en njutning att varje 
dag köra hemåt där syrenerna och sen fruktträden blommar.

Elisabeth Karlsson

Två barn och inte gifta!?
Ja det var så vi fick höra när vi köpt vårt hus i Sibbahult. 
Att vi inte var gifta stämde men barn fanns det inga, 
däremot 2 hundar.

Det var år 1978 som Björn och jag började leta hus efter att 
ha bott 2 år i en liten lägenhet i Emmaboda med våra hundar.

Scouter och friluftsmänniskor som vi var, var det självklart att 
vi skulle bo på landet och odla våra morötter och potatisar.

Vi var runt och tittade på några hus men inget föll oss i smaken. 
En dag ringde husmäklaren Karl-Erik Ljungqvist oss ” Nu 
har jag något som jag tror ni kommer att gilla”. Tillsammans 
for vi ut till Sibbahult och blev förtjusta med en gång. Men 
bynamnet Sibbahult var så fult att jag hade svårt att berätta 
för familj och vänner var vi hade köpt huset någonstans, men 
som tur är vande jag mig rätt snart. 

Vi hade inte varit ute vid huset många gånger förrän Börje 
Karlsson som var vår närmast granne kom på sin cykel för att 
hälsa oss välkomna.

Sommaren 1979 började vi en helrenovering av huset. Innan 
dess hade vi tillsammans med ett stor gäng kompisar firat nyår 
i det helt omoderna huset.

Det var riktigt kallt, blåsigt och mycket snö så vi eldade på i 
kakelugnarna som fanns i huset utan att tänka oss för. 2 minuter 
före 12-slaget går någon av oss ut i köket och upptäcker att det 
ryker in från taket. Snabbt upp på vinden och där upptäcker vi 
att det glöder i en takbjälke. Då var det tur att det var så mycket 
snö så att vi med hinkar och det vi hade till hands kunde släcka 
glöden. Så det årsskiftet blev någon halvtimme försenad.

Under byggtiden fanns Börje och Britta Karlsson till hands 
med fika och mat.

När vi flyttade in på våren 1980 var jag barnledig med vår förste 
son Jacob. Byns damer hade symöte en förmiddag i veckan 
och där fick Jacob och jag vara med.

Barnen i byn
Det tog inte många år förrän det kom fler barn till byn. Under 
1983 föddes Tobias Elofsson, Gustav Jeansson och vår andra 
son Victor. Några år senare kom Matilda Jeansson och Elina 
Elofsson. Ett härligt litet gäng.

Maj-Britt och Rune Olsson fick ofta besök av barnen. Hos 

Elisabeth Karlsson med Victor och Jacob, Gun Jeansson med Gustav 
och Berit Elofsson med Tobias, 1983.

Det lilla luciatåget besöker Sven Jonsson.
Matilda,Viktor, Tobias, Gustav och Elina.

Det nyinköpta huset, 1979 (före renoveringen).
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Sibbahult 2:10, 2:11
Här bor Tobias som är uppvuxen i byn, Johanna som växt 
upp i Boakulla och Alma som är 3 år och yngst i Sibba-
hult. Tobias jobbar på Xylem pumpservice, jag jobbar 
på Expeditionen på gymnasieskolan Stage4you i Torsås. 
Alma går på Förskolan Skatan inne i Långasjö. 

Gården som vi bor på har tidigare tillhört brevbäraren Sven 
Johnsson, Tobias köpte den sen av sin far år 2004. En TOTAL 
renovering påbörjades, där allt från golv till tak blåstes ut. Sista 
tiden av renoveringen bodde vi i lägenhet i Emmaboda efter 
att både husvagnen och det gamla pojkrummet hos Tobias 
mamma Berit som bor i byn, fått agera boende. 

Eftersom vi valde att göra all renovering själva tog det också 
sin lilla tid. Längre tid än vi kanske trodde när vi började. Vi 
flyttade in 6 år senare när allt invändigt var klart. Vilket var 
väldigt skönt, känns som att den där sista listbiten aldrig hade 
kommit på plats om vi valt att flytta in och bo i renoveringen.

Sen återstod bara anläggning av trädgården, garagebygge, 
altanbygge och takbyte. Vilket det mesta nu börjar ta form. 

Garaget blev 2014 års projekt, det är byggt av eget virke från 
vår egen skog och Tobias var sugen på att testa på att timra, 
och så mycket riktigt, så fick det bli. Det mesta av garaget hann 
bli klart innan kylan och vintern kom, det återstår lite isolering 
och arbete uppe på övervåningen av garaget. Vilket kanske 
i framtiden får agera Almas tonårslya. (Men det vet man ju 
aldrig, man har säkert lyckats samla på sig både det ena och 
det andra vid det laget). 

Nu längtar jag efter våren så att vi kan få till det sista med vår 
trädgård och få köra ner till växthuset i Långasjö och inhandla 
lite växter och njuta av våren, med allt vad det innebär på lan-
det. Gödselspridningen på ”Lyckbacken” och kosseutsläppet 
i hagen.

Vid pennan
Johanna Chytraeus

På skidsemester i Sälen. Vårt kök är byggt av grannen Rickard Kautto, - Kautto möbel & 
specialsnickeri.

Garaget, vårt senaste byggprojekt.

Efter renoveringen.
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Tyskarna i Sibbahult
Vi (Sandra, Holger och Sigrid) köpte huset (Sibbahult 
Södergård 2:15) av Eva Karlsson.
Vi kom med mäklaren till huset för att besiktiga och vi 
blev begeistrade direkt. Det är vi fortfarande! Huset, träd-
gården och tomten, det kändes som att allt sa: välkomna 
till oss! Vi gick inne i huset och kände oss hemma. Så 
beslutet att köpa huset var verkligen enkelt!

Grannar hälsade oss välkomna och det finns oftast chans att 
prata lite när vi kommer. Ibland har vi frågor eller problem, 
och vi får alltid hjälp och råd av er. Tusen tack för det!!!

Jag glömmer inte den dag en bekant till mig skulle åka hem, 
efter ett besök hos mig i Sibbahult. Hon ville gärna vinka 
adjö men tänkte sig inte för utan hamnade på ängen istället 
för på vägen.

Så hennes lilla Toyota-buss välte nästan och bara telefonstolpen 
stoppade det! Berit och Tobias  hjälpte snabbt och enkelt till att 
dra upp den. Efter choken var över kunde hon resa hem nästa 
dag. Kommentaren från grannen var: ”Mycket fin telefonstolpe, 
den stod bra placerad!”

Det tyckte vi också och frågar oss; vad skulle vi göra utan fina 
grannar?

Vi känner oss verkligen hemma i Sibbahult, våra släktingar och 
vänner kommer gärna och ofta.

Men att vara själv här är också mycket skönt, lugnt, tryggt och 
totalt avkopplande.

Vilket är det vackraste tillfället?
När jag kommer från Tyskland och kör runt hörnet och ser 
en skymt av huset?

När jag ser första morgonljuset genom björkarna?

När jag sitter på stenmuren och dricker te?

Svaret är enkelt: Alltid när jag är i Sibbahult!

Sigrid Meyer 
(med lite språklig hjälp av Berit)

Sibbahult Södergård 2:15
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Sibbahult Charolais 
är ett familjeföretag med inriktning på jord- och skogs-
bruk, till och från är 6 personer engagerade i rörelsen. 
Min far Sven Karlsson nyligen fyllda 90 år, och äldst i byn, 
startade verksamheten redan 1964 tillsammans med min 
framlidna mor Sig-Britt och stamfastigheten var dessutom 
hennes föräldrahem. 

Djuren kom in i verksamheten först 1975 när vi flyttade till 
gården. Sven är fortfarande verksam med småsysslor och är 
gårdens pannskötare. Min sambo Berit Elofsson har en livslång 
erfarenhet av lantbruk och hjälper till med de flesta sysslorna. 
Pojkarna Oskar och Rickard Erlingsson studerar men är hem-
ma emellanåt och är efter många år kunniga i det mesta som 
skall göras på gården. Johan Svensson har nu jobbat heltid 
hos mig i över fyra år. Han är duktig och kunnig i gårdens alla 
sysslor såväl lantbruket som skogen. Jag själv Erling Karlsson 
försöker hålla ihop det hela.

Produktionen
Vi driver en ekologisk renrasig köttdjursuppfödning med dikor 
av rasen Charolais, djuren är genetiskt hornlösa (sk Polled) 
och stambokförda i Nordiska Stamboken för Biffraser. Ra-
sen utvecklades från början i Frankrike men på senare år har 
importmaterialet till rasen i huvudsak kommit från Canada.

Produktionen syftar till att försöka få fram nya bra avelsdjur 
främst tjurar för användning som betäckningstjurar i andra 
besättningar. Avelsarbetet har hela tiden prioriterat ett gott 
lynne (man måste kunna stjäla lite råmjölk till råmjölkspannkaka 
”kalvdans”), goda modersegenskaper och därefter bra tillväxt 
på en hållbar kropp. Till slut så är de största volymerna ren 
livsmedelsproduktion, det vill säga ekologiska slaktdjur. 

Produktionen fungerar så att, dikorna med medföljande kalv 
delas upp i tre betesgrupper med var sin betäckningstjur from 
mitten av april. Korna betäcks sedan under månaderna april 
till augusti, då tjuren tas ifrån. De medföljande diande kalvarna 
skiljs ifrån i slutet av september, för att stallas in i en så kallad 
kall lösdrift med halmströbädd och skrapad gång. Här föds 
kalvarna upp till vuxna djur. Utfodringen består av fri tillgång 
på ensilage, salt och vatten, därtill får de två gånger om dagen 

ekologiskt kraftfoder (spannmål). Dessa växande ungdjur vägs 
3 gånger för stamboksregistreringen: vid födelsen, 200 dagar 
och 365 dagar. Rasföreningen ställer krav på uppnådda vikter 
för godkännande till stamboken. Ungdjuren står färdiga till 
försäljning under våren och fram till försommaren, då stallarna 
töms för slaktleverans. 

Efter frånskiljandet av kalvarna får korna gå ute på bete med 
tillskottsutfodring fram till nästan nyår, lite beroende på vädret 
det enskilda året. Korna stallas sen in i två avdelningar, kall 
lösdrift med halmströbädd och skrapad gång. I direkt anslut-
ning finns också en varm kalvningsavdelning ”BB” (morfars 
gamla kostall). Korna kalvar oftast i halmströbädden men får 
sen vistas några dagar tillsammans med sin kalv på ”BB”, tills 
allt fungerar perfekt. Kalvarna föds under januari till april.

Ekologisk produktion
innebär att vi inte använder konstgödning eller bekämpnings-
medel i vår växtodling. Det ställs också krav på utsädet, såväl 
skyddssäden som vallfröerna. Vi sår ingen säd för mognad 
utan skyddsgrödan skördas till ensilage. Vallfröerna har en stor 
andel så kallade baljväxter tex. klöver. Klövern har en förmåga 
att binda kvävet i växten och därmed spara på näringsämnet. 

Vidare ställs det krav på djurhållningen, djuren skall var lösgå-
ende. Ingen förebyggande medicinsk behandling, utan endast 
då veterinär ordinerat läkemedel mot diagnostiserad sjukdom.

Erling Karlsson
Foto Berit Elofsson

Vad gör du?

Kelkalven

Nysått på Lyckbacken
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Skatten i Långasjö kyrka
Långasjö kyrka rymmer många skatter. Dolt för ögat 
uppe på orgelläktaren vilar textilier från gångna sekler 
tillsammans med hantverk från vår egen tid. Genom det 
här bildcollaget vill vi berätta och visa fram några av de 
skatter vi har i Långasjö socken.

Den äldsta textila skatten är en mässhake från 1688, vilken idag 
förvaras på Växjö Museum, men en kopia finns att beskåda 
i Linneryds kyrka. Den är sydd av rosaröd sidenatlas med ett 
benvitt kors på ryggsidan. På korset finns ett krucifix i guld- och 
silkebroderi, och kanterna har en bård av blommor i grönt och 
gult. Framsidan har en bård med Kristus hållande segerfanan. 
Mässhaken är fodrad med guldbrokadsiden i granatäppelmöns-
ter med invävda örnar, hjortar, tistelknoppar och blad. Detta är 
alltså en mässhake med foder från 13-eller 1400-talet men som 
är omgjord och restaurerad 1688 av Helena Larsdotter i Eksjö. 
På Växjö Museum finns ytterligare en Mässhake av röd silkes-
sammet från 1650, även den tillverkad av Helena Larsdotter. 

Otroligt vacker och påkostad med siden, band och vita spetsar 
är en Doppåse från Prämboda i Långasjö, använd senast i 
slutet av 1890-talet, då Karl August Johanssons barn döptes. 
Den är skänkt till Långasjö kyrka av släktingar till Karl August 
Johansson.

Från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal kommer den mörkblå 
praktfulla Mässhaken i sammet med silverdekorationer (ga-
loner). Den upplevs som nästan svart i färgen och användes 
troligen under fastetiden. 
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Mässhake i röd sidendamast med gult kors och broderier från 
1934. Framtagen på Ryrs förlag för kyrklig konst.

Mässhake av grön sidenbrokad med vinröda påsättningar och 
broderat kors från 1945. Tillverkades av Kalmar nya handar-
betsaffär till ett pris av 290 kr! 

Mässhake av violett sidenbrokad med ryggkors och broderier.  
Tillverkad av Libraria textila konstateljé i Stockholm 1935. 

Vid Långasjö kyrkas återinvigning den 14 juni 2009 invigdes 
även textilkonstnär Marianne Nilsson, Hovmantorp vita vävda 
Mässhake med broderier. På bakstycket ser vi händer utsträckta 
i mottagande tillbedjan. Kristus symboliseras av Kristusmo-
nogrammet, omgivet av evighetens cirkel med segerkronan 
ovanför. Denna har fem ädelstenar (fem var Kristi sår), här 
symbol för Kristi blod. På framstycket symboliseras Kristi 
kropp genom fyra sädesax och framstyckets klöverkors är en 
symbol för treenigheten.
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Mässhake i grönt siden från 2012 och designad av konstnär 
Melsene Laux, Långasjö. Den är sydd i sidentyg med applika-
tionsteknik med handsydda broderier av textilkonstnär Ingrid 
Petersson, Emmaboda. Trefaldighetstidens liturgiska färg 
är grön, grön som naturens och växandets färg. Liksom en 
klockklang med tre olika toner till en harmoni lyser tre liljor på 
grön grund. De tematiserar treenigheten, men påminner också 
om Jesu tal om att leva bekymmerslöst som liljor på marken.

Mässhakens övre del i gyllengult representerar det gudomliga 
ljuset, den heliga anden. Mässhakens framsida pryds av en 
enskild lilja, som liksom en stjärna lyser på hjärtat. Skänkt av 
Greta Alexandersson, Långasjö. 

Antependium till altaret av röd blomstermönstrad sammet 
är broderad 1929 på Libraria textila konstateljé i Stockholm. 
Ordet antependium är latin och betyder (ante) framför och 
(pendere) hänga.

Antependium till altaret av vit sidenväv med broderat kors 
flankerat av broderade vinkannor och sädesax. Sydd på Maja 
Wirdes atelje i Algutsboda 1942. Skänkt av godsägare och fru 
Helge Jakobsson, Grimsgöl vid deras dotter Margaretas dop 
1942. Togs i bruk Adventsöndagen 1942. 

Ulla Sköldh Jonsson

Earth Hour Day 

Lördagen den 28 mars 2015 är det dags för Earth 
Hour! Det blir det nionde året som vi släcker ljuset 
under världens största klimatmanifestation. På kväll-
en kl 20.30  firar vi en Ljusgudstjänst för vår miljö med 
enbart levande ljus i Långasjö kyrka. Välkommen att 
uppleva stämningen och ljuset!

Att släcka lamporna under Världsnaturfondens Earth 
Hour är en symbolhandling som skickar en viktig signal 
till makthavarna om att ta klimatförändringarna på all-
var. Runt om i hela Sverige kommer miljoner människor 
att delta – på skolor, arbetsplatser och hemma. Genom 
en massa olika aktiviteter kommer kommuner, företag, 
organisationer och individer engagera sig för en klimats-
martare vardag.

Temat för 2015 är ”Earth Hour älskar städer” med fokus 
på de fyra klimatvärstingarna: bilen, biffen, bostaden och 
börsen. Med Earth Hour ökar vi kunskapen om hur dessa 
fyra B:n påverkar vår planet, inspirerar och ger tips på vad 
du själv kan göra åt det och viktigast av allt: uppmanar 
Sveriges politiker att göra det lätt och lönsamt att leva 
klimatsmart!
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Familjeträffar

Ett par år har nu Långasjö församling anordnat 
en mötesplats för alla barnfamiljer i socknen med 
gemenskap, måltid, prat och andakt. Vi har varit ett 
30-tal barn och vuxna som mötts och haft trevligt 
tillsammans. 

Vi har mött familjeterapeut Marianne Olsson, trollkarlen 
Fredrik, samtalat om livspusslet, sorg och tjatiga föräldrar. 

Vi har haft en grillkväll vid Långasjön med tipspromenad 
och lekar och nu senast i februari en eftermiddag med 
middag, pyssel och sång med ”alla hjärtans-tema”.

Nu inbjuder vi till en dagsutflykt med buss till Holmes-
torp i Blekinge och en spännande Trollvandring för alla 
åldrar. Lördagen den 18 april kommer att bjuda på mat 
över öppen eld, trollvandring, lekar, sagor och andra 
överraskningar. 

Anmälan senast 13.4.

Ingrid och Thor Åsman berättar om sin resa till Nepal
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under 2015 
 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön/mässa + frukost i Sockenstugan 
Varannan torsdag  (se affischer) 14.30 Andakt/mässa på Allégården 
 
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 Bibelutdelning 
   Lilla Kören, Minior & Junior m fl. Kyrkfika 
15.03 Midfastosöndagen 16.00 Mässa  B H Brunzell   
   Sång – Yvonne Nilsson  Brödbod 
22.03 Jungfru Marie bebådelsedag 10.00  Mariamässa U Sköldh Jonsson, Melsene Laux  
   Sång – Agneta Gunnarsson, Ann Waldemarsson  
28.03  20.30  Ljusgudstjänst Earth Hour Day U Sköldh Jonsson  
29.03 Palmsöndagen 14.00 Mässa med små och stora – Påskspel  
     Lilla kören, Miniorer, Juniorer.  

 S Hjalmarsson, V Andersson, B Mård.   
 Kyrkkaffe med Sockenrådet 

31.03 Stilla veckan 18.30 Passionsandakt  med Kyrkokören 
01.04            ” 18.30 Passionsandakt  med Taizésånger 
02.04 Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagssmässa  U Sköldh Jonsson 
03.04 Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst   Kyrkokören 
   U Sköldh Jonsson 
05.04 Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa  Kyrkokören, Flöjt – Sivert  
   Petersson. U Sköldh Jonsson 
06.04 Annandag Påsk 11.00 Gemensam Påskgudstjänst i Algutsboda kyrka   
12.04 2:a Söndagen i Påsktiden 14.00 Gudstjänst i Moshultamåla g:a skola  SPF-kören 
19.04 3:e Söndagen i Påsktiden 16.00 Mässa  S Hjalmarsson 
26.04 4:e Söndagen i Påsktiden 10.00 Högmässa  B H Brunzell    
30.04 Valborgsmässoafton 19.00 Musik i Valborgsmässotid med Kyrkokören 
   Valborgsmässofirande vid sjön  
03.05 5:e Söndagen i Påsktiden 16.00 Gudstjänst med önskepsalmer U Sköldh Jonsson  
10.05 Bönsöndagen 14.00 Gudstjänst med små och stora  
   Lilla kören, Miniorer, Juniorer. U Sköldh Jonsson 
    V Andersson, B Mård.  Kyrkfika 
14.05 Kristi Himmelfärds dag 08.00 Gökotta på Klasatorpet  U Sköldh Jonsson 
17.05 Söndagen före Pingst 16.00 Musikgudstjänst  Kyrkokören, Flöjt – 
   Sivert Petersson. Lina Petré 
23.05 Pingstafton 12.00 Konfirmationsmässa i Vissefjärda kyrka 
24.05 Pingstdagen 10.00 Högmässa  B H Brunzell  
31.05 Heliga Trefaldighets dag 10.00  Gudstjänst – Gångedag Kyrkokören 
 

För uppdaterad information, se Emmaboda Tidning eller www.svenskakyrkan.se/emmaboda 
Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00. 
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Vem             är Reggio Emilia?(*  Är han 
släkt med Emilio Ingrosso eller?

Ja, så kan man ju också uttrycka sig! Jag fick frågorna i matkön 
i lanthandeln och detta får stå som exempel i detta Skolnytt på 
varför vi ska ha en föräldrastyrelse i Långasjö. Jag kunde inte 
omedelbart svara på dessa frågor, även om jag direkt kunde 
konstatera att Pernilla Wahlgrens exman inte har något med 
Emmaboda kommuns förskolepedagogik att göra.

Men det är enkelt att ta med frågor som kommer upp till nästa 
styrelsemöte. I föräldrastyrelsen träffar vi regelbundet rekto-
rerna för både skola och förskola och bildningschefen bevistar 
regelbundet våra möten. Vilken tillgång för alla föräldrar! Vi 
har en fantastisk möjlighet att räta ut frågetecken eller komma 
med förslag kring våra barns vardag i skola/förskola. Utnyttja 
det! Tillsammans har vi ansvaret för våra barns skolgång. 

I skrivande stund är det ännu inte klart med vem som kommer 
att inneha de olika styrelseposterna. Nya i styrelsen är Linda 
Gustafsson, Annika Arvidsson och Jon Ohlsson. Kvar från 
förra året är Linnéa Nylander, Christian Svensson och Henrik 
Karlsson. Men både Daniel Aronsson, Alf  Johansson, Anki 
Torgnysson och undertecknad är kvar en period in på vår-
terminen. Styrelserna överlappar varandra pga att styrelsens 

verksamhetsår från och med detta år följer skolårets. Jag vill 
passa på att tacka alla föräldrar som tackade ja till att stå på 
valsedeln vid förra valet. Många uttryckte att ”nu är det min 
tur” osv. Det är inte heller så svårt att tacka ja eftersom det 
uppdraget inte blir så långvarigt. Efter två år måste man lämna 
plats åt någon annan. 

Vårterminens mötesdatum är 25/2, 19/3, 20/4, 26/5. Hör av 
er med vad ni tycker känns viktigt att ta upp på våra möten!

                          Hälsningar från avgående 
ordförande Malin L Gunnarsson

*Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som utvecklats på de 
kommunala förskolorna i den norditalienska staden Reggio 
nell'Emilia under snart femtio år. En bärande idé i pedagogiken 
är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Pedagogen 
(den vuxne) ska inte värdera eller påverka på vilket sätt barnet 
vill eller ska ha möjlighet till att uttrycka sig. Barnets lekfulla 
förundran tas till vara genom att pedagogen ser sig själv som 
medforskande och barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket.
(Wikipedia). Emmaboda kommun har sedan några år tillbaka 
beslutat att alla kommunens förskolor ska arbeta efter och 
inspireras av detta förhållningssätt.

Kommunledningen flyttar 
till tillfälliga lokaler
Emmaboda kommunledningskontor inklusive reception/
växel flyttar till tillfälliga lokaler under en tid då en reno-
vering ska göras av ordinarie lokaler. 

När: 11 februari till 15 augusti

Adress:
Postadress:

Emmaboda kommun

Box 54

361 21  Emmaboda

Besöksadress:

Flygtvägen 6, 361 42  Lindås.

Telefon: Växel 0471- 24 90 00, Fax: 0471-24 90 19

Under perioden finns ingen reception i kommunhuset och 
dörrarna till kommunhuset är låsta. Det är därför viktigt att 
innan besök ha bokat tid med handläggare/tjänsteman som 
befinner sig i kommunhuset.

Telefonnummer till förvaltningar/avdelningar:

Emmaboda kommuns växel tel. 0471-24 90 00

Bildningsförvaltningen tel. 0471-24 92 17

Bygg- och Miljö avdelningen tel.  0471-24 90 76

Kommunledningskontoret tel. 0471-24 90 00

Kulturavdelningen tel. 0471-24 92 23

Socialförvaltningen tel.  0471-24 94 28

Tekniska förvaltningen tel. 0471- 24 90 70

Weronica Stålerd
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Långasjö farväl! 
Olle och jag träffades på en fest, i Vetlanda, september 
-84. Eftersom äldsta dottern, Sandra skulle fylla 7:de 
året därpå och därmed börja 1:a klass, samt att vi kände 
på oss att vårt förhållande var starkt nog flyttade jag & 
döttrarna till hans hemstad i juni -85. Vi trivdes bra, fick 
några nya, gemensamma, vänner men någon Vetlandabo 
blev jag aldrig. 

Jag fick, ganska snart, ett jobb där men blev lika snabbt arbets-
lös och det var en verklig prövning för i samma veva hade Olle 
fått nytt arbete. I maj -86 förlovade vi oss på vitsippsmattorna 
vid det vackra Strömmahult och precis ett år senare friade 
han till vilket jag med glädje sa ”ja”. Den 11 juli -87 vigdes vi 
i Sundre kyrka, på Gotland, och vigselofficiant var min Far.

Kyrkvaktmästare i Långasjö
Trots en mängd ansökningar fick jag inget arbete och Olle 
förvånade mig med att föreslå att utöka mina ansökningar till 
Kalmar och Kronobergs län. Ett av jobben jag sökte var som 
vandrarhems-värdinna i Långasjö men det blev inget napp. En 
tid senare sökte Långasjö en ny kyrkvaktmästare och eftersom 
vi redan blivit förtjusta i den lilla vackra byn sökte jag också 
den tjänsten. Vi var dit för anställningsintervju och skulle få 
besked en tid senare. I samband med den resan talade också 
Olle med den av Er alla bekante Gösta Johansson som nog 
”trodde att det skulle lösa sig för Olle, ”– jobb fanns alltid på 
Geijers”. En tid senare fick jag besked om att jag faktiskt fick 
tjänsten men samtidigt blev jag erbjuden ny tjänst på SOS-
alarm i Växjö (där jag jobbat i 9 år) samt på en affär i Ljungby. 

Svårt att välja men att låta flickorna växa upp på landet var 
mest tilltalande och så blev det. I månadsskiftet jan.-febr. -89 
gick vårt flyttlass från Vetlanda till radhuset i Strängsmåla och 
för att ge döttrarna lite mer tid blev de några dygn hos Olles 
föräldrar. Nyckel skulle hämtas hos Gösta & Erna och eftersom 
Olle körde vår bil bad han mig gå till deras dörr och ringa på 
trots att jag ju aldrig hade träffat någon av dem. Gösta kom ut 
på trappen, gav mig en varm kram och så sa han; ”– men var 
har Ni barnen – vi har ju väntat så”. Också Erna kom ut och 

kramade välkomnande och innan vi lämnade dem sa Gösta; 
”– hur många är Ni? Vi kommer bort med kvällsfika senare”. 
Det var precis som att komma hem...

Mitt jobb var bra, min mentor; Ivar Elofsson, var också bra 
liksom Owe Wilhelmsson. Man kunde jobba utomhus vid 
bra väder och inomhus, i Sockenstugan, vid dåligt väder. Ett 
moment jag inte  fick utföra, det var att gräva gravar och därför 
fick Olle ta tjänstledigt och ta min del av grävningen/hoplägg-
ningen. Vårt nya hem var litet men fick funka tills vidare. Två 
rok samt möblerbar klädkammare och tidigt sa jag att ”– här 
ska vi inte bo när det blir dags för födelsedagskalas”. Någon 
sa, relativt tidigt efter vår ankomst, att ”– Långasjöbor blir 
Ni aldrig – det blir man först i tredje eller fjärde generation”. 
Vi insåg också att det stämde och trots att vi tidigt gick med 
i Hembygdsföreningen blev vi endast ombedda en enda gång 
att hjälpa till med hösträfsningen utanför vandrarhemmet (och 
det gjorde vi så gärna). Det är alltid gott att känna sig behövda.

Boende på Ljungskulla
Vi frågade Gösta om han visste om något hus som var, eller 
snart skulle bli, till salu. Han nämnde Ljungholms och tipsade 
hur vi skulle köra för att kunna se läget. Vid Karlssönernas 
svängde vi fel och kom strax till ett rött hus på vänster? sida 
och med en enorm rhododendron utanför. Vi meddelade Gösta 
att vi gillade det men fick snart klart för oss om felkörningen 
varför det blev ännu en vända. Även Ljungskulla tyckte vi om 
och frågade om Gösta kunde höra med ägaren. I mitten av 
mars, en lördag, for vi dit i och besökte tant Elsa Ljungholm. 
Hon var förtvivlad över att vi gick köksingången men vi såg 
mer den lilla fina verandan som ett extra sommarrum. Elsa 
ville helst ha bott kvar, huset orkade hon ju ännu med, men 
hon orkade inte längre med allt ute på den 5.000 kvm stora 
tomten. Något som verkligen fick henne att ”smälta” för oss 
var nog att min Far var frikyrkopastor och att min Moster varit 
Afrikamissionär i många år och omgångar. 

Någon vecka senare fick vi ett pris och just den 1 april skulle vi, 
på 17 minuter, ge besked om vi ville ha det och om inte skulle 
det omgående utannonseras. Med skräckblandad förtjusning 
sa vi ja. Ljungskulla blev vårt nya hem och flytten gick i Kristi 
Himmelsfärdshelgen. Med hjälp av ett antal yngre, ditflyttade 
danskar, gick allt relativt smidigt. 

Boende på Ljungskulla blev jag tredje generationen kyrkvakt-
mästare på den adressen (och, förunderligt nog så är ju Åsa, 
nuvarande ägare tillsammans med Anders), den fjärde genera-
tionen i samma yrke. Från första minut älskade vi vårt hus med 
sitt avskilda men ändå nära läge och det enda vi kände kunde 
brådska med att göra om, var färgmässigt i köket. I övrigt lät vi 
huset vara, i stort sett, som det var. Redan första midsommaren 
inbjöds vi till familjen Gunnarsson, på Östregård, men just det 
året fick vi gäster den helgen. 

De följande åren avstod vi från gäster och fick istället åtnjuta 
en otrolig räcka av gästfrihet och trevliga midsommaraftnar, 
hos nämnda familj/släkt – Helt underbart!!! Lika underbart 
är att Ni, de flesta åren Olle varit kvar själv där i byn, fortsatt 
invitera honom till hans, och vår, stora glädje. Andra, mycket 
kära, grannar blev Arthur och Greta Konradsson liksom Jan Ljungskulla i Långasjö.
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Adolfsson. Något annat vi särskilt gladde oss åt, i Adventstid, 
var traditionen att äta kinesiskt julbord med Rolf  & Laila 
Johnheim.

Flytten till Hallen
De flesta semestrar tillbringade vi i Jämtland där vi hyrde 
något trevligt ställe men vi började också se oss om efter ett 
lämpligt hus att köpa och vid julen 2002 beslöt vi oss för ett 
f  d Per-Albintorp som byggts på 1930-talet och renoverats, 
samt byggts ut under senare delen av 90-talet. 1 april! 2003 
skrev vi under köpet, i Kläppe, på Storsjöns nordvästra sida.

Vi sålde vårt älskade Ljungskulla och Olle fick lägenhet nere i 
byn där och turen att få en trevlig granne, i Inez, som kunde 
skämma bort den stackars gräsänklingen emellanåt.

Vid påsken -08 flyttade mina föräldrar upp, från Växjö till 
Östersund, och de lever ännu vid 91 resp. 93 års ålder. I maj 
2008 insjuknade jag i något som gjorde att jag fick kronisk 
värk, dygnet runt, och efter årsskiftet -08/-09 blev det inget 
mer jobb för min del. Tidig vår, 2009, ville vi få in en offert 
på vad 40 kvm om- och tillbyggnad skulle kosta oss. Offerten 
blev betydligt högre än vad vi hade väntat oss och efter ett tips 
från en kollega till Olle började vi titta på andra hus, något 
rymligare och som skulle bli lättare för mig att bo i med tanke 
på rullator, rullstol etc. 

Vi fann det nästan omgående och vid Kristi Himmelsfärds-
helgen -09 var vi på husesyn – vi hade funnit rätt hus – med 

strandtomt, vid Storsjön (Sveriges femte största sjö) och med 
en egen liten hamn. Här skulle vi bo.

Första natten i vårt nyinköpta hem blev 11-12 juli 2009. I febru-
ari 2010 hände ännu ett under. Olle och jag blev morföräldrar 
till världens finaste lille pojk – Sandra hade fått Erik, som i 
sin tur fått sitt namn efter min Farfar. Erik är verkligen min 
hjärtetröst i en värkande vardag. Vid pingsten kom, glädjande 
nog, K-G & Karin på besök vilket var fantastiskt roligt o vi, 
döttrarna, Erik och jag, gjorde vårt bästa för att ge dem några 
trevliga timmar. 

Sedan oktober 2011 har jag vad som förr kallades sjukpension 
och är helt rullstolsburen. Om det inte varit så att Andrea, min 
lilla husängel, haft godheten att välja att bo med mig hade 
jag faktiskt inte ens kunnat bo kvar hemma. Ännu har ingen 
läkare funnit orsaken till allt ont och ännu avlöser remisserna 
varandra. 

Hela tiden, efter vår flytt till Hallen, 1 mil norrut, var vår tidigare 
inköpta fastighet till salu men tiden gick och ingen köpte den. 
Hösten 2012 var lägenheten där Sandra bodde, med Erik, för 
trång och sedan dess hyr de vår först inköpta fastighet.

Trots oräkneliga ansökningar fick inte Olle något arbete här, i 
Jämtland, men äntligen har han tagit beslutet att gå med förtida 
pension och nu, i juni, flyttar han hem till oss – efterlängtad, 
behövd och mycket älskad av oss alla. 

I Långasjö finns några som jag ännu har sporadisk, men kär, 
kontakt med och självklart hoppas jag att de fortsätter men – 
Nu, äntligen, blir vi återigen en hel familj. Så: Farväl Långasjö! 

Hallen, våren 2014
Karin Carlström

Barnbarnet och Sandras son Erik.

Vårt nyinköpta hem vid Storsjön.



Ungdomar i 
Långasjö


