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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 
Stenbron vid Harebo 
kvarn
Foto Jan-Erik Fransson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

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

Träskoposten ©               
Nr 2 Sommaren 2015

Ägare
Långasjö Sockenråd

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

Adress
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Jan-Erik Fransson   0471-500 75
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Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1600, sommarupplaga 2600

Nättidning
www.langasjo.se/traskoposten

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 20 aug
Utgivning  4 sept

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

Läs Träskoposten på       
internet!

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

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

Tema i nästa 
nummer

Levnadsöden
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

Sista sidan

Bilden på sista sidan kommer från 
Fankens farstu. På bilden ses Annika 
Hjalmarsson, Karin och Karl-Gunnar 
Gunnarsson kika in i grottan.

Foto Sölve Hjalmarsson.
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På stensafari i Stenriket
Nu ska vi ut på stensafari! Stenar är så bra. De ligger där 
de ligger och flyttar ytterst sällan på sig. De har inget 
väderkorn och flyr inte när människor närmar sig. De har 
roliga och ibland oväntade former. De kan ligga staplade 
på varandra i 11 000 år utan att rasa som i Antamåla rör i 
Vissefjärda eller Fankens Farstu i Ulvamon.

Som rundade hyddor ligger de mossbelupna stenrösena i sko-
gens djup. Mossan ger dem en känsla av mjukhet. I takt med att 
skogen avverkas avslöjas den ena stenmuren efter den andra. 
Men hur många arbetstimmar har det gått för att forma alla 
dessa rösen och murar? Knekten skulle bygga minst en famn 
stenmur om året på sitt torpställe. Hur lång tid tog det för den 
stenmuren att bli klar? 

Många stenar har förts ihop till husgrunder. Låga torpargrun-
der, höga husgrunder. När huset haft sin tid och allt virke 
ruttnat eller återanvänts på annat ställe, ligger stengrunden kvar 
som ett bevis för att människor har bott och verkat även djupt 
in i skogarna. Och finns det en husgrund så finns det kanske 
också rester av en jordkällare, en ladugård, en stensatt källa, en 
bråtugn, en tjärdal, en odlingsterrass........ Att bryta sten var ett 
ständigt pågående arbete på gårdar och torp. Men kampen var 
inte jämn. Ibland vann stenen och krossade ryggar, hjärtan och 
förhoppningar. Många bönder fick gå från gård och grund. 

Barnen hjälpte till att plocka småsten, men kunde också njuta av 
lek bland stenar: grottor, kojor, ”lekstugor”, klätterstenar. ” Jag 
längtar stenarna där barn jag lekt!” (Verner von Heidenstam) 
Kasta smörgås i sjön, spela pimpelgubbe. Sitta på en solvarm 
stenhäll med saft och bulle, hoppa i sjön från bykstenen.

Från socknens alla hörn samlades stenbumlingar till kyrkbygget 
i Långasjö. Man får väl säga att sten är ett ganska tåligt och slit-
starkt material.  Hon blev både ståtlig och stabil, sockenkyrkan 
från 1789. Runt kyrkan talar gravstenarna stillsamt om dem 
som lämnat oss.

Som en påminnelse om stenens betydelse i vår bygd restes 
emigrantstenen i socknens mitt. Till minne av kampen mot 
stenen. Några uthärdade, några måste ge upp och söka sig till 
landet i väster. Så kanske blev det stort sett oavgjort mellan 
stenen och människan. En del blev stenrika i Ame-rika, andra 
strävade vidare i sin stenrika hembygd. 

Annika Hjalmarsson

Utvandrarstenen.                         Foto Jan-Erik Fransson
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Långasjö PRO                     
informerar
Marsmötet
Ordföranden anmälde justerat årsmötesprotokoll och redogjor-
de för de administrativa åtgärder som är utförda. Rapporter 
bordlades till nästa möte.

Olle Björngren underhöll oss med musik, sång och roliga 
historier. En uppskattad och högklassig underhållning som vi 
fick njuta av i en timme.

Dragning av lotteriet avslutade en fin eftermiddag.

Aprilmötet
Kerstin rapporterade ur protokollet från senaste KPR-mötet.

Skrivelser från RO och distrikt föredrogs och lades till hand-
lingarna. Ordföranden föredrog dagens ekonomiska läge. 
Augustis program och datum diskuterades. Beslöts 18/8 och 
med Olles film från vår resa till Öland 2006.

Biståndshandläggare Johanna Hansson berättade om de olika 
slags hjälp man kan få vid behov. Johanna svarade också på en 
mängd frågor rörande äldrevården.

Hösten
Augusti
Möte i Sockenstugan den 18/8 kl 14.00. Olles film från vår resa 
till norra Öland tillsammans med Vissefjärda. ( från ca 2006 ) 
Även med inslag av solnedgång vid raukarna och Neptuni åkrar 
i full blåeldblom. Lite från annan verksamhet också.

Som vanligt en god fika och lotteri. 

Olle Henriksson

Sockenrådet informerar
Det har hållits årsmöte och 
sockenrådets styrelse har fått 
nya medlemmar!

Invalda är Linda Ursjö, Lisa Pet-
tersson samt Stephan Karlsson. 
Vi hälsar dem varmt välkomna 
till styrelsen.

Övriga medlemmar i styrelsen 
är Victor Karlsson, Jonas Holm-
qvist, Johanna A- Sjögren, Tove 
Johansson, Anders Einarsson, 
Andreas Garami, Sölve Hjalmarsson och Johanna Chytreaus, 
Ordförande i sockenrådet är Victor, kassör Sölve och Tove 
är sekreterare.

Sockenrådet vill också passa på att informera om evenemangs-
kalendern som finns på Långasjös  egen hemsida!         

www.langasjo.se
Har ni evenemang, möten eller något annat så passa på att 
annonsera och flagga upp det där.

För att få med ett möte eller evenemang tar man kontakt med 
en av personerna nedan som hjälper till att lägga in dem i 
kalendern.

Sölve Hjalmarsson, solve.hjalmarsson@gmail.com 

Eva Garami, langasjo.vandrarhem@gmail.com 

Anna Karlsson, anna.karlsson86@hotmail.com 

Jan-Erik Fransson, jan-erik@traskoposten.se

Berit Elofsson, beritisibbahult@hotmail.com 

Tveka inte utan kontakta någon av dem, så hjälper de er att få 
med det på hemsidan!

Långasjö Sockenråd/ Tove

Årets utställningar på 
Galleri Garvaregården

Marlene Lindmark, teckning 30/5-28/6
Marlene visar en serie blyertsteckningar som har influenser 
bl a från renässansens naturillustrationer. Hon rör sig i 
den smått melankoliska och subtila världen, där djur och 
växter av olika slag har en central roll. Utgångspunkten 
till de porträtterade djuren är ofta baserad på speciella 
händelser och historier om nutida individer.

Hans Björsson, måleri 4/7-26/7
Målar mest landskap. Jobbar helst ute, alla årstider. Bekän-
ner sig till friluftsmålar-traditionen. Återkommer ofta till 
samma plats under olika ljusförhållanden, vädersituationer. 
Han visar bilder med mycket färg; mariner, husmotiv och 
trädgårdsbilder "hemmavid".

Lina Nieminen, glas 1/8-30/8
Glas har blivit ett nytt material för Lina som hon nu arbetar 
med och som hon kommer att ställa ut. I hennes tidigare 
konstnärskap har det funnits digital konst, grafisk design, 
måleri och teckning.

För mer information om sommarens utställningar samt 
öppettider besök www.garvaregarden.com.
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Sommarkalendern
  

Maj 
17/5 kl 16.00 Musikgudstjänst i Långasjö kyrka

30/5 kl 13-18 Vernissage Galleri Garvaregården

31/5 kl 10.00 Gångedag i Långasjö kyrka

Juni 
6/6 kl 13-16 Nationaldagsfirande vid Långasjön

6/6 kl 14.00 Lådbilsrally vid kyrkbacken

11/6 kl 19.00 Sjökafé vid Långasjön

12/6 kl 08.10 Skolavslutning i Långasjö kyrka

21/6 kl 18.00 Friluftsgudstjänst vid Långasjön

25/6 kl 19.00 Sjökafé vid Långasjön

27/6 kl 18.00 Musik i sommarkvällen i kyrkan 

Juli 
1/7 kl 14-19 Serveringen öppnar i Hembygdsstugan

4/7 kl 13-18 Vernissage Galleri Garvaregården

9/7 kl 19.00 Sjökafé vid Långasjön

12/7 kl 18.00 Musikgudstjänst i Långasjö kyrka

22/7 kl 19.00 Sjökafé vid Långasjön

26/7 kl 18.00 Friluftsgudstjänst vid Långasjön 

Augusti 
1/8 kl 13-18 Vernissage Galleri Garvaregården

6/8 kl 18.00 Sjökafé vid Långasjön

8/8 kl 18.00 Musik i sommarkvällen i kyrkan

13/8 kl 18.00 Sjökafé vid Långasjön

16/8 kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Klasatorpet

18/8 kl 14.00 PRO i Sockenstugan

20/8  Manusstopp

23/8 kl 18.00 Musikgudstjänst i Långasjö kyrka

28/8 kl 16.00 Stormöte i Bergstrandsalen

28 och 29/8 Hemstannarna i Mundekulla

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 50.

Hembygdsstugan

Stugan kommer att vara öppen under 6 veckor. 

1 juli - 9 aug. kl. 14 -19.00
Jenny Rosén har åtagit sig att vara huvudansvarig och ef-
terträder Ingegärd och Anne-Marie. Flera av våra duktiga 
medarbetare har också lovat att vara ansvariga en vecka 
vardera och då se till det vardagliga. Barbro fortsätter 
med pappersarbetet. 

Våfflor och kaffe, lotteri och försäljning                     
av egentillverkade alster

VÄLKOMNA  den 1:a juli kl. 14.00

Stort tack Pontus och Dan!

Vår fina skylt har renoverats och pryder nu åter sin 
plats. 
Vi vill tacka Pontus Steen och Dan Bondesson för att 
de hjälpt oss att göra den fin igen.

Sockenrådets styrelse gm/ Tove
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Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

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

Stormöte!
med idéer

Långasjö Sockenråd inbjuder alla socknens 
företag och föreningar, stora som små till 
möte i Bergstrandsalen i Långasjö.

28 augusti kl 16.00

Vi bjuder på fika!

Har ni förslag, idéer på vad vi tillsammans 
skall driva för frågor och ha för aktiviteter, 
kom och berätta!

Styrelsen
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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 28
2 rum och kök, 53 kvm, 5057:-

Ledig omgående

Ängsvägen 9
1 rum och kök, 44 kvm, 2840:-

Ledig from 2015-07-01

Hus och gårdar
Emmaboda Fastighetsförmedling

Henrik Malmqvist

0471-33760

Stomvägen 1
Friliggande villa

4 rum och kök, 150 kvm

795 000:-

Fastighetsbyrån

Susanne Gustafsson

0481-499 901

Bredalycke 209
Friliggande villa

6 rum och kök, 174 kvm

1 200 000:-

Kyrkvägen 51
Friliggande villa

5 rum och kök, 120 kvm

375 000:-

Tingsryds fastighets & Juristbyrå AB

Erika Henmalm-Koch

0477-19031

Skallebo 101
Vinterbonat fritidshus

6 rum och kök, 140 kvm

875 000:-
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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
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med en stor kärlek till den svenska landsbygden. Och hittills har 
det hållit i sig! Att mina får nu hjälper till att hålla stenmurarna 
synliga känns bra.

Får är duktiga landskapsvårdare och ingen maskin i världen 
kan ersätta det jobbet deras mular gör. Stenmurar långt inne i 
granskog känns alltid sorgligt att se. När murarna däremot syns 
i öppna hagar blir man glad av att de ej lagts förgäves. Ljuset 
når fram till grässvålen och den biologiska mångfalden bland 
både växter och insekter kan bibehållas.

Ett mindre kul jobb med att ha får är att halvhukandes kravla 
runt en hage med så kallat vargstängsel. Det är drygt och job-
bigt. Men jag hinner ändå någon kilometer per dag med röjning 
så att strömmen kommer runt. De som inte hade eltråd utan 
stenmur att lägga kom nog knappast en kilometer per dag. 
Genast känns mitt stängseljobb lite enklare. 

Låt dessa ringlande naturkonstverk få bli en liten påminnelse i 
vår stressade tid om hur vi disponerar våra dagar. För alla har 
vi precis lika mycket tid, då som nu: 24 timmar per dygn. Men 
vi behöver ju inte lägga minsta lilla stenmur om vi inte vill...

       
Malin L Gunnarsson, Långasjölamm

Betande djur håller        
murarna synliga
Efter studenten bodde jag utomlands ett år. Eller när-
mare bestämt 366 dagar. Den där sextiosjätte dagen är 
ack så viktig med tanke på hur hemkär jag är och alltid 
har varit. Tur är väl det med det jobb jag numer har, där 
djuren sällan tillåter att jag lämnar gården några längre 
stunder i taget.

Sällan är man väl så svensk som när man är utomlands. Man 
uppskattar traditioner, maträtter och svensk musik m.m. på 
ett annat sätt än när man har det framför näsan. Likaså ser 
man saker hemma på ett annat sätt när man åter är tillbaka. 
Jag hämtades efter mitt avslutade år i staterna på Arlanda av 
mamma och pappa. När vi sakta rullade genom ett sommar-
grönt Sverige minns jag väldigt väl det jag allra mest la märke 
till efter ett drygt års bortavaro:

Först och främst att det var så lummigt och grönt och en 
massa träd överallt. 

Men tätt därefter kom stenmurarna. Jag såg dessa gråa, sling-
rande gränsavskiljare med helt nya ögon. Uppvuxen på landet 
med stenmurar lite här och var i vardagen hade jag liksom inte 
sett dem tidigare. Nu kan jag fascineras över deras utseende och 
den enorma tid det måste tagit att konstruera dessa konstverk. 
Dessutom leder det till att man funderar över de människor 
som lagt dit stenarna. För hand. En i taget. Och de allra äldsta 
stenmurarna lades helt utan hjälpmedel. Vad tänkte de? Hur 
kändes det efter en kanske 10 timmars arbetsdag i stenriket?

När muren var lagd var förmodligen lyckan total över den lilla 
extra plätt jord man lyckats få fram genom att samla stenarna 
på ett annat ställe än på åkern. Man motade svälten. Att inte 
vara hungrig var målet med vardagen för ett par hundra år 
sedan. Det är stenmurarna en påminnelse om i vår tid där folk 
kämpar med diethets och löper långrundor för att inte bli feta. 
Kanske längs en stenmur.

Faktum är att utan mitt år långt borta från min annars så 
självklara vardag hade jag nog inte ens bott i en liten håla som 
Långasjö. Bortavaron fick mig att inse att jag är en stolt lantis 

Malin tillsammans med sina får.                         Foto Tatiana Muratova



Träskoposten nr 2 201510

Stenmurarnas poesi
Billy Ehn, en arbetskollega till mig uppe i Umeå, genom-
gick i början av 2000-talet en allvarlig kris på sin institu-
tion. Han drog sig undan på sitt sommarställe vid havet, 
skrev av sig, men började framför allt bygga en stenmur. 

”Efterhand blev jag som besatt av stenarnas uttrycksfulla an-
sikten, av munnarna som tycktes vilja säga något och ögonen 
som kanske återgäldade min blick. I stället för att stirra mig 
blind på det som hade hänt på jobbet, berusade jag mig med 
skrovliga, lena, skimrande stenar. Och jag upptäckte stenarnas 
och murarnas poesi.”

Jag tror att många av oss, med eller utan en djupare kris i 
bagaget, känner igen sig i beskrivningen. Ett aldrig så hårt 
och fysiskt krävande arbete har också en poetisk sida. Och en 
terapeutisk, vilket för Billys del resulterade i boken Stenmuren 
– Redskap i krisarbete. Erfarenheterna från denna bok kan 
sammanfattas i sex ”redskap” för krisbearbetning, alla mycket 
tänkvärda och användbara, vid sidan av spett och spade.

Stenmuren, det första redskapet, kan man kalla objekt eller 
fokus.  Man flyttar sin uppmärksamhet från det som gör ont 
till det som ger kraft och glädje. Ett annat redskap består i att 
man skaffar sig en uppgift, ett mål för handlandet som ger något 
nytt att tänka på. Byggandet av stenmuren blev ett handfast sätt 
att kanalisera energin, bort från smärtan. Vidare är det till stor 
hjälp om man har en plats att vila ut på, ett oinfekterat ställe 
som inte förknippas med orsakerna till krisen. Det kan vara 
hemmet, sommarstugan, snickarboden, vävstugan, stenmuren 
långt ut i skogen.  Det är också viktigt att man är i rörelse, och 
då handlar det både om kroppens och om själens rörlighet. 
Det gäller att inte fastna i tvångsföreställningar eller ramla ner 
i hämndbegärets träsk. Det växer ingen mossa på en rullande 
sten. Slutligen består krisbearbetning av samtal och reflektion. 
För att inte slukas av självömkan ska man träffa människor 
som både är förstående och kan hjälpa en att se sin egen del i 
det som händer. Risken är annars att man stelnar i rollen som 
offer eller martyr. 

   För egen del har jag inte byggt någon stenmur, men känner 
ändå igen mig i det arbete jag under årens lopp lagt ner på 
ved. Vi har den rent fysiska utmaningen och dess många faser, 
fällning, kapning, klyvning, travning, torkning. Jobbigt, men 
gissningsvis inte i närheten av stenarbetarnas vedermödor. Men 
varje moment har också en sinnlig dimension, som skänker ro 
och eftertanke. Att stå där på vedbacken och klyva kubbar är en 
utmärkt terapi, och har så nog varit i alla tider. En frizon från 
trångboddhet, tjat och gnat och skrikande ungar. En tankens 
flyktväg när sorg och död tränger på. 

   

Perfektionismens lidelse
Vad Långasjös många odlingsrösen och stengärdsgårdar berät-
tar om stenbrytande bönders och torpares tankar vet vi föga. 
Stenarna tiger som muren! Eller? 

Alla som sett de kilometerlånga stenmurarna i Runnamåla, med 

sin imponerande bredd, höjd och djup, har nog undrat varför 
de gjordes så perfekta? De flesta stenmurar som mossbelupna 
löper längs med socknens vägar och gärden ser ju inte så ut. 
En del av svaret stavas passion, och Helmer Karlsson, som jag 
själv hade glädjen att möta i början av 80-talet när han visade 
mig hur en stenjätte användes. 

Här följer ett avsnitt från boken ”Stenminnen De småländska 
stenmurarna - ett kulturarv”, som mer allmänt återger hans, 
och familjens  syn på stenröjning.

Helmer Karlssons livsverk – ett lagarbete
Helmer Karlsson i Runnamåla är en person som kan symbo-
lisera den småländska småbrukaren som så plikttroget som 
möjligt tog hand om den gåva som förlänats honom; en gård, 
en bit jord och all sten som där finns. Nu kan hans livsverk 
beskådas som kilometerlånga underverk, murar lagda med 
största skicklighet och omsorg.

På ett sätt kan Helmer Karlssons verklighet tyckas enkel. Han 
föddes på gården 1906 – ett år efter att hans far tagit över 
den – växte upp där, levde och brukade jorden tillsammans 
med sin far och senare sin son Jan Helmersson, nästan ända 
tills han slutade sina dagar 1994. På ett annat sätt är det helt 
obegripligt hur en man lyckats med bedriften att göra alla de 
minutiöst vällagda murar som kantar åkrar och betesvallar på 
Runnamåla Södregård i Långasjö socken.

Livsverket började med att fadern, Karl-Elof  Svensson, bör-
jade göra de tio hektar stenbundna åkrarna odlingsbara. På 

Helmer Karlssons vackra murar.                       Foto Jan-Erik Fransson
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en del ställen var det så tätt med sten att det inte ens gick att 
spetta mellan dem. Inte förrän 1921 inköpte han en stenjätte, i 
femton år hade han då brutit sten med våg, spett och handkraft.

Helmer Karlsson började lägga murar redan i 20-årsåldern. 
Sedan fortsatte han denna gärning fram till början på 1980-talet 
och han har lämnat efter sig mer än tretusen meter stenmur. 
Helmer Karlsson arbetade med enkla hjälpmedel, med en 
spade nyodlade han och vände upp jordtorvorna, stenen bröt 
han upp med spade och spett. Stenjätten använde han för de 
större stenarna, men den var också ett viktigt redskap när han 
lade murarna. De allra största stenarna sprängdes med dynamit.

”Det gick inte att ta i en sten utan att den skulle läggas i en 
mur”, berättar Jan Helmersson om sin far. Stenen kom från 
nyodlingarna, där all jord blev stenfri ner till plogdjup, från 
rösen som låg i ängar och betesvallar, och dessutom lade han 
om de flesta av farfaderns murar som i Helmer Karlssons 
ögon inte höll måttet. Helmer Karlsson själv hade dock öga 
för mycket välgjorda murar. Att lägga murar är ett drygt och 
tungt arbete och kanske speciellt för den blott 75 kilo tunga 
Helmer Karlsson. En envishet utöver det vanliga kunde dock 
väga upp det han saknade i kroppsstyrka.

Om vintern fraktades stenen med en släde som han själv eller 
hästen drog. Så småningom kunde stenarna lastas på traktorns 
vagn, men inte förrän 1979 kom en griplastare till gården.

Helmer Karlsson var väldigt noga med hur stenarna lades in i 
muren och ägnade mycket tid åt att hitta rätt sten till rätt plats.

”Far hade rysligt bra minne. Han tittade och höll på flera dagar 
innan. Han visste precis att den stenen’ skulle vara där, den 
där...”, säger Jan Helmersson.

När sönerna Jan och Birger Helmersson pratar om det för-
underliga i att han gjorde denna mängd murar är det två saker 
de betonar. Det ena är hans envishet och målmedvetenhet. 
Helmer Karlsson hade ett stort intresse för att driva gården 
ekonomiskt och rationellt. Tiden måste utnyttjas så effektivt 
som möjligt. Vardagar skulle den vanliga driften skötas och 
sedan, efter arbetstid, var det dags att lägga murar.

”Far hade aldrig semester eller fritid”, säger Jan Helmersson. 
”Han lade bara sten.”

Grannar berättar också om hur Helmer Karlsson om kvällarna 
lade murar i fotogenlampans sken. Han talade mycket med 
familjen om hur de fick det bättre när åkrarna blev släta och 
fria från sten, att det var något som var bra för framtiden.

Den andra faktorn som gjorde det möjligt för en man att lägga 
tre kilometer stenmur under en levnadstid var att det egentligen 
handlade om lagarbete. Hela familjen var inblandad. Karl-Elof  
Svensson, gårdens upphovsman, arbetade på gården i tjugo 
år efter att Helmer Karlsson tagit över och skötte mycket av 
arbetet så att Helmer Karlsson fick tid för sina murar. Karl-Elof  
och sönerna hjälpte också till med stenarbetet. De var med och 
bröt upp stenen och forslade fram den till murläggningen, så 
att Helmer Karlsson hade sten att välja på. Men själva sten-
läggandet släppte han inte ifrån sig.

”Han var rysligt noga och det skulle vara efter hans eget tänke”, 
betonar Jan Karlsson.

Inte minst viktig var Astrid Karlsson, Helmer Karlssons fru. 
Utan henne och det tunga arbete hon utförde skulle det hela 
inte gått runt.

”Tänk bara att hålla med arbetskläder som blir smutsiga och 
trasiga av stenarbete. Vi köpte tvättmaskin 1951 så i femton 
år gnuggade hon all tvätt för hand. Och det var ju ett rätt stort 
hushåll som skulle ha mat varje dag, inte grönsaker utan det 
måste vara något med mer kraft – som fläsk”, förklarar Birger 
Helmersson. Trots det myckna arbetet klagade Astrid Karlsson 
aldrig på sin mans stenpassion.

Helmer gjorde aldrig något väsen om murarna. Han skröt inte 
med sitt arbete och han försökte aldrig tvinga sina söner att 
delta. Han bara visade vilket intresse han själv hade och fick 
dem intresserade på så sätt.

Om man ska få en realistisk uppfattning av detta livsverk måste 
man se murarna, gå omkring på de marker där de gjordes och 
låta blicken vila längs de perfekta stenraderna. Då ser man 
också skillnaden på farfar

Karl-Elofs kullriga ”rössjor” och Helmers förstklassiga mäs-
terverk. På inägorna bakom boningshuset ligger många av 
de breda och långa skalmurar som kännetecknar Runnamåla. 
Här finns också en betesvall som fortfarande till stor del är 
stenbemängd. Ett stenfritt stycke i marken visar var Helmer 
började sin bana att med en spade odla upp jorden till åker 
och betesvall. Det var också här som han gjorde sina sista 
arbetsdagar på gården. Då var han 89 år och körde stenen i 
en cykelkärra.

Som ett avslutande komplement till texten ovan vill jag gärna 
återge några reflektioner av poeten Werner Aspenström.

”Stengärdesgårdarna i Smålands föga faraoniska rike lär 
innehålla lika mycket sten som 95 Cheopspyramider. Dessa 
ringlande horisontella pyramider påminner oss inte bara om 
förfluten möda och böjda ryggar, på sina ställen vittnar de om 
en kräsenhet i hopfogandet som går utöver det enkla staplandet 
och kan jämföras med konstnärers finarbete. Det har stulit 
tid från grovarbetet, men de ville ha det så vackert, greps av 
komponerandets passion eller av perfektionismens lidelse, den 
snåla nyttosynpunkten fick maka på sig. Tillfälligt glömde man 
åkern för stenmuren.”

Gunnar Alsmark

Lästips:
Ida Andersen & Åsa Nyhlén. Stenminnen: De småländska stenmurar-
na - ett kulturarv. Grodan förlag 2007 och 2011.
Billy Ehn. Stenmuren. Redskap i krisarbete. Carlssons 2003.

Murarna sträcker sig kilometervis genom gårdens ägor.                     
Foto Jan-Erik Fransson
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Varför ligger det stenar i 
långa rader i vägkanten?
För några år sedan hade jag förmånen att arbeta tillsam-
mans med en finsk arbetskamrat. Vi lärde känna varan-
dra riktigt väl. Vi lärde varandra om våra länders seder 
och bruk. Hon gjorde ofta utflykter i det småländska 
landskapet.

En dag undrade hon om jag kunde veta vad det var för djur 
som lät i vägdiket då hon cyklade hem från jobbet om kvällen. 
Jag sa att jag trodde att det kunde vara grodor. Men det trodde 
inte min finska arbetskamrat.

– Hur låter det då? frågade jag.

– Roff! roff! svarade arbetskamraten.

Jag hajade till av ljudet och så frågade jag om hon verkligen 
ville veta det?

– Jajamen det vill jag, svarade hon.

– VILDSVIN! svarade jag.

Efter den upplysningen cyklade hon inte längre till och från 
jobbet, hon tog bilen.

En annan gång hade hon varit  på bilutflykt på sin ledighet och 
när hon kom tillbaka till jobbet efter helgen frågade hon mig:

– Varför ligger det stenar i långa rader i vägkanten?

– Oj då, det är väl stenar som ramlat av någon grusbil, svarade 
jag henne.

– Nä, inte hamnar de efter varandra om de har ramlat av en 
grusbil? Ja, de ligger i långa rader och en del stenar är riktigt 
stora! fortsatte min arbetskamrat sin beskrivning av denna 
exotiska upptäckt. Och förresten så har jag sett att det ligger 
sådana stenar på båda sidor om vägen.

– På vilka vägar har du sett sådana stenar? frågade jag.

– Det är på mindre vägar ofta grusvägar, fortsatte hon med 
stor iver i förhoppning om att jag skulle kunna lösa hennes 

mysterium. Ja en sak till som jag såg, var att det ofta låg stenar 
på varandra ibland högre och ibland lägre. Varför är det så?

– Nu vet jag vad du menar: Det är STENMURAR! svarade jag.

Därefter följde en historielektion i vad stenmurar är, vad man 
har dem till och hur de byggdes.

Hon blev alldeles imponerad av stenmurar och framförallt 
hur de byggdes. Hon hade aldrig sett något sådant tidigare, 
i Finland har man inte det. Vi fick möjligheten att åka till 
Runnamåla och se de mest fantastiska stenmurar. Vi hade en 
mycket duktigt ciceron: Birger Helmersson som berättade och 
visade hur det gick till att bygga stenmurar. Det var Birgers 
far Helmer Karlsson som hade byggt dessa stenmurar. Vilket 
arbete och vilket mästerverk!

I boken Stenminnen av Ida Andersen och Åsa Nyhlén (Gro-
dan Förlag 2007) finns det ett kapitel om Helmer Karlssons 
stenmurar.

Stenmurar måste bevaras för eftervärlden för detta är en del 
av vår historia!                       

              

Anna-Carin Arnoldsson                                                                           

Stenmurar i Lida by
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På senare tid påstods jultomten komma från Fankens Farstu. 
Ända in på 50-talet kunde man krypa in under stenen och stå 
upprätt därinne. Nu är ingången nästan helt igensatt, bl a av 
den nuvarande hyresgästen – grävlingen. 

Kyrkbygget i Karsamåla 
Enligt sägnen skulle Långasjös första kyrka ligga i Karsamåla. 
Den blev emellertid aldrig färdig och detta skylldes på trollen. 
Det som byggdes på dagen, rev trollen om natten.  Mycket 
riktigt så kan man hitta en stenformation som i mycket påmin-
ner om grunden till en kyrka, en mur 2 meter bred och 17 m 
lång, med påbörjade gavlar i både öster och väster. Anna-Carin 
Arnoldsson säger att hon hört sin far berätta sägnen att en 
jättekvinna som var emot det hela, tog byggstenar som sam-
lats ihop i sitt förkläde för att bära bort dem. Plötsligt sprack 
förklädet och stenarna ramlade ut i en hög. Alltså borde det 
finnas ett slags röse i närheten. Någon som vet? 

Om du har fler sägner från socknen, hör gärna av dig till 
Träskopostens red.

Annika Hjalmarsson

Sägenomspunna stenar

Klähall
Anna-Carin Arnoldsson berättar:
Lidas närhet till Danmark i forna dagar – bara 5 km till Blekinge 
–  gjorde att det blev sammandrabbningar mellan bönderna 
i Lida och danskarna. Enligt sägnen gömde bönderna sina 
ägodelar för danskarna under ett enormt flyttblock i skogen 
som kallas för Klähall dvs klädstenen. Besöker man stenen är 
det en stor grotta och med flödande fantasi kan man fundera 
över hur mycket guld, kläder och andra värdesaker som finns 
under stenen.

Jordbrostenen
Jordbrostenen ligger nära den gamla gränsen mot Danmark. 
Sägnen om denna sten är att Lidabönderna gömde sig bakom 
stenen för att gå till anfall mot danskarna när de kom.

Allan Hultén och hans systrar gick som barn genom skogen 
mellan föräldrahemmet i Lida och morföräldrarna i Piggsmåla. 
Hitom Märrabacken var de tvungna att passera Jordbrostenen 
och det var inte utan oro i stegen. Stenen låg liksom uppallad 
och det sades att när kyrkklockorna ringde snodde sig stenen ett 
varv. Som barn trodde de fullt och fast på detta och det var lika 
läskigt varje gång de skulle gå förbi. (Träskoposten nr 4 2010)  

Fankens Farstu
Fankens Farstu är en ansamling av flyttblock i Ulvamon, södra 
Ramsjö. Under ett stort stenblock av  blekingegranit finns en 
djup grotta, som genom seklerna triggat folkets fantasi. Här 
huserade Fanken, alltså djävulen själv, och man kunde bli ned-
dragen i djupet. En vallpojke försvann oförklarligt – antingen 
var det vargen eller Fanken som varit framme. Grottan var 
också ett flitigt anlitat gömställe. Självaste Nils Dacke ska ha 
tagit sin tillflykt hit, Bläsemåla tjuv gömde stöldgods här och 
både Bläsemålatjuven och Stubinasvennen lär ha blivit skjutna 
i närheten. Vargar hade sina revir i omgivningen och grottan 
var ett tillhåll för övervintrande ormar. 

Klähall stenen.                                         Foto Anna-Carin Arnoldsson

Ingången till grottan Fankens Farstu.            Foto: Sölve Hjalmarsson

Ivar stegar upp Karsamåla kyrkmur.            Foto: Annika Hjalmarsson
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Milstenar
På gränsen mellan Långasjö och 
Vissefjärda vid väg 520 står en milsten 
från 1774 då Gustaf  III var kung i 
Sverige. Både årtalet och ett G med 
en 3:a syns på stenen liksom 1 MIL.

A J R står det också på stenen och det 
är initialerna till Adam Johan Raab som 
var landshövding i Kronobergs län 1774. 
Hans landshövdingsperiod varade från 
1769-1776. Långasjö socken bytte län 
från Kronoberg till Kalmar så sent som 
1971.

1649 gjordes en uppmätning av vägar-
na. Inför detta hade för första gången 
fastställts en enhetlig svensk mil. Den 
skulle vara 6 000 famnar=10 688,54 m. 
Milstolpar skulle sättas upp vid varje 
mil. De bestod av en stolpe av trä eller 
av en tavla av sten uppsatt i ett stenröse. 
Från 1700-talet blev stolpar av gjutjärn 
vanliga.

Annika Hjalmarsson

Milstolpen mellan Långasjö och Vissefjärda av gjutjärn från 1774
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Stenkoll på Klasatorpet
Karl-Oskar och Kristina i Vilhelm Mobergs utvandrarepos 
får här representera alla de smålänningar som brottats 
med fattigdom och stenbunden mark i våra bygder. På 
Klasatorpet i Långasjö spelades stora delar av filmeposet 
in. Det tillhör allmänbildningen att ha läst böckerna och/
eller sett filmerna. Idag ges också musikalen Kristina från 
Duvemåla i ny tappning på svenska storscener, liksom 
den haft framgång på Metropolitan i NY. Karl Oskar och 
Kristina berör oss. Karl Oskar med sin kamp och sin otå-
lighet, Kristina med sin strävan och längtan. Lilla Anna, 
som föråt sig på gröten. Barnen, som fördes bort från 
tryggheten i stugan till ovissheten i ett främmande land. 

Stenriket
När man besöker Klasatorpet, kan man gärna ha Vilhelm 
Mobergs Utvandrarna i åtanke. Se och jämföra, tänka sig in, 
stanna upp i begrundan  framför stenkonstruktioner och  
redskap. Vilhelm Moberg  godkände med tvekan platsen för 
filminspelningen – det mesta var väl godtagbart, men DET 
VAR FÖR LITE STEN!! Så fick man också spela in en del 
scener på annan plats, t ex på en ännu stenigare plätt i Lida. 

Om Nils (Karl Oskars far) :
”Det var en tyst kamp, denna, mellan Nils och stenen, en kamp 
mellan en tung, död massa och en tålig, uthållig mans levande 
muskler och senor. Och det var en kamp som fortsatte under 
hela Nils bondetid: Varje år bröt han upp ett skäppland åker. 
I Korpamoen fanns  det till slut flera stenrösen än på något 
annat ställe i socknen.” (ur Utvandrarna).

Om Karl Oskar:
”Karl Oskar hittade inte ett kappland till på sina ägor som 
kunde odlas upp. Hans far hade gjort sitt: All jord som kunde 
bli åker, var redan åker. Eftersom den unge bonden inte kunde 
fortsätta skapandet, där Gud slutat, fick han åtnöja sig med 
sina sju tunnland åker. Och med den all den sten som han såg 
omkring sig vart han än blickade på sina ägor: sten i skärv, 
sten i rösen, sten i murar, sten över jorden, sten under jorden, 
sten, sten, sten.

Kung Oscar hade just tillträtt rikena Sverige och Norge. Karl 
Oskar Nilsson hade blivit kung i ett stenrike!” (ur Utvandrarna).

Om olyckan. Stenen vinner
”En dag på vårvintern 1844 var Nils ensam ute och bröt åker 
i en liten glänta i hagen. Då träffade han på en sten, som var 
mycket besvärlig. Den var mindre än många stenar, som han 
tagit upp ensam, men den låg djupt i jorden och var rund som 
ett klot, så att varken järnstake eller våg  fick fäste i den. Nils 
nyttjade alla sina knep, och till sist hade han vältrat stenen 
mer än halvvägs ur hålan. Han låste den med järnstaken, för 
att göra återstoden av arbetet med blotta händerna. Men just 
som han skulle ta det slutliga livtaget om stenen och vältra upp 
den, gled jorden undan hans ena fot och han föll framstupa. I 
fallet rubbade han järnstaken, så att låset för stenen lossnade. 
Stenen rullade tillbaka ner i sin håla – och över ena låret på 
Nils.” (ur Utvandrarna)

Läs gärna vidare i romanen Utvandrarna om hur det går för 
Nils!

Stensläpan
Kampen mot stenen var hård och ibland orättvis. På Klasator-
pet finns minnen från stenbrytning och redskap som använts. 
Stenarna i murar och rösen hämtades från de små ytor som 
man ville odla. Med spett och störar  klarade man sig en bit 

Karl Oskar bryter sten. Ur Utvandrarfilmen.           Foto Ove Alström

Det steniga bolet i Lida.                              Foto: Annika Hjalmarsson         

Nils och Märta (Aina Alfredsson) bryter sten på Klasatorpet. 
Ur Utvandrarfilmen.                                                Foto Ove Alström
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på väg. De jordbundna stora stenarna fick ofta  utgöra stom-
men till ett röse. Uppbrutna stenar lades i rösen, strängar eller 
murar. För att transportera stenarna kunde man använda en 
stensläpa. Den som finns på Klasatorpet är en s k ”stenrulle” 
med träcylindrar undertill och drogs med handkraft. 

Stenjätten
I början av 1900-talet introducerades ett efterlängtat hjälpme-
del, den s k ”stenjätten”. 

Nu kunde man ge sig på allt större stenar. Den kraftiga gripklon 
grep om stenen, som sedan sakta vinschades upp ungefär på 
samma sätt som tandläkaren lirkar upp en tjurig visdomstand. 
Sedan kunde denna stenjätte ”gå” hur långt som helst bärande 
denna sten, genom att arbetarna under stort tålamod flyttade 
ett ben i taget. 

Man kunde också lägga en länk runt stenen. Eller borra 
ett hål i stenen och sätta i en järnögla. Stenjätten var i 
bruk under flera decennier innan den s k stenvagnen 
tog över. 

Stensläpan i bruk på Klasatorpet. Erik Nilsson och Herbert Svensson.
Foto Hembygdsföreningens arkiv

Stenjättens gripklo.                                       Foto Annika Hjalmarsson

Stensläpan på Klasatorpet.                           Foto Annika Hjalmarsson

Stenjätten på Klasatorpet.                             Foto Annika Hjalmarsson

Stenjätte i bruk på Hvilan, Martin Johansson och Bernard Svensson.                                                
Foto John Johansson
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Jordkällare 
Till varje litet torp hörde en jordkällare. Den var oumbärlig 
för förvaring av rotfrukter och andra matvaror. Att anlägga en 
jordkällare är en svår konst. Stenen är ett självklart byggma-
terial. Källarens placering är viktig. Marken bör vara  torr och 
grundvattnet ej för högt. En skuggig sand- eller grusbacke bäst. 
Ingången ska vara åt norr. Svalen (en liten förstuga) fungerar 
som en sluss mellan luft av olika temperaturer. Ytterdörren 
ska vara väl isolerad. Ordentlig ventilation, gärna reglerbar. 
Jordgolv eller sandgolv. Jordtäckningen bör vara 60-70 cm på 
alla sidor. (Källa: dinbyggare.se)

Om hungerns förbannelse
”Förgäves letade de efter barnet ute i hagen. Fadern tänkte gå 
till granngårdarna och fråga. Då kom Kristina springande och 
sade: Flickan var i källarstukan. På golvet i källarstukan låg Anna 
utsträckt. Hon jämrade sig som i svåra plågor. Bredvid henne 
på golvet stod lerfatet, som Kristina för ett par timmar sedan 
hade ställt ut till svalning, rågat med korngrynsgröt. Fatet var 
till två tredjedelar urätet.” (ur Utvandrarna).

För lilla Anna slutade det riktigt illa. Hennes hunger blev 
hennes död. Och för familjen blev det avgörande för deras 
utvandring till Amerika.

Bråtugnen
Ett stycke från byggnaderna på torpet/gården låg ofta en basta 
eller linugn. Den placerades på avstånd, eftersom den skulle 
eldas och brandrisken var stor.  På Klasatorpet finns en stensatt 
grop som använts för torkning av lin. En sådan grop kallas  
för linugn, bråtugn, brytugn eller brötugn. Namnet ”snugga” 
förekommer också, särskilt om linugnen har formen av en båt. 
Man eldade på botten och lade linet på slanor för torkning. 
Dessförinnan hade linet först röskats upp och sedan lagts till 
rötning på åkern. Efter torkningen tog resten av berednings-
processen vid, med bråkning, skäktning, häckling och spinning

Trappstenen
Framför stugdörren vilar en vackert rundad trappsten. Här en 
natursten, som eventuellt har bearbetats för att få sin rundade 
form. Vid många stugdörrar användes halva kvarnstenar, som 
kasserats vid någon kvarn. 

Jordkällaren på Klasatorpet.                         Foto Annika Hjalmarsson
Bråtugnen på Klasatorpet                            Foto Annika Hjalmarsson

Grötfatet i jordkällaren.                                Foto Annika Hjalmarsson
Artur Johansson borrar hål i sten.       
Foto Hembygdsföreningens arkiv
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Slipstenen
De flesta gamla slipstenar som finns i Sverige är av sandsten, 
alltså natursten från stenbrott vid Orsa i Dalarna ”Orsasten” 
eller från Gotland, ”Gotlandssten”. Orsastenen är lite rödaktig 
i färgen och finkornig medan Gotlandsstenen är ljusgrå och 
lite grövre. En slipsten ska förvaras skyddat från regn och 
fukt, då den annars kan frysa sönder. Den ska inte stå i vatten 
efter användandet, eftersom stenen då kan bli oval. Den delen 
av stenen som stått i vatten blir mjuk och när stenen sedan 
används för slipning kommer den mjuka delen att slipas bort. 
En oval sten kan gå att svarva till så den blir rund igen. (Källa: 
Slåtterbladet nr 3 2012.)

Att en bra slipsten betraktades som ett föremål av stort värde, 
förstår vi, när vi läser om ölänningen som tog med sin slipsten, 
när han emigrerade till Amerika – enligt Vilhelm Moberg.

Om en värdefull slipsten
”Karl Oskar hade lagt märke till den gamle ölandsbonden 
redan när de skulle gå ombord på skeppet: Han kom dragan-
de med en stor slipsten som han ville ha med i lasten. Måns 
Jakob (ölandsbonden) var mycket rädd om sin sten: Fick 
han inte den med sig på skeppet så ville han ha pengarna för 
överfarten tillbaka. Han envisades och styrmannen gav med 
sig.” (ur Utvandrarna).

Hur går det? Kommer Måns Jakob att få nytta av sin slipsten 
i Amerika? 

Handkvarnen
I Klasatorpets gårdsmuseum hittar vi en handkvarn. 

”Handkvarnar har använts också långt efter den tid som 

vattenkvarnar blev allmänna. Det var ju i regel endast några 
veckor under våren och hösten som det fanns tillräckligt med 
vatten att sätta fart på kvarnarnas vattenhjul och kvarnstenar. 
Så i väntan på malvatten, fick man  ända fram till början av 
1900-talet, använda gårdens handkvarn för att mala det mjöl 
som behövdes för dagen. 

Den äldsta typen av roterande handkvarn bestod av två cirkel-
runda flata stenar som vilade på varandra – en fast liggande 
understen (liggaren ) och en översten (löparen ) som vreds 
runt med hjälp av en grov träpinne som handtag . I löparens 
centrum fanns ett genomborrat hål (mjölögat). Med ena han-
den drogs löparen runt och med den andra handen hälldes 
säden i mjölögat. Man brukade inte mala mer mjöl åt gången 
på handkvarnen än vad som dagligen förbrukades i hushållet. 
Enligt en gammal rituell tradition skulle nyårsgröten kokas på 
säd som malts i en handkvarn”. (Håkan Genberg) 

Brunnen
I torpets brunn har stenar fogats samman för att hindra 
jordmassorna att rasa in i det grävda hålet. Vattnet sipprar 
in mellan stenarna. Vi tycker oss skymta brunnsgubben där 
nere!  Denne gubbe var en verklighet i gamla tider, åtminstone 
skrämde man  barnen med honom för att  hålla dem borta från 
det farliga djupet. En ål kunde också vara bra att ha i brunnen, 
den städade bort grodor, sorkar och maskar som annars skulle 
förorena vattnet. En gädda gick också bra. Det påstås att dessa 
brunnsvakter kan leva i sin instängda värld i 50 år, eller mer!

Slipstenen på Klasatorpet                             Foto Annika Hjalmarsson

Brunnen på Klasatorpet.                             Foto Annika Hjalmarsson

Handkvarnen på Klasatorpet                        Foto Annika Hjalmarsson

Trappstenen vid torpstugan Klasatorpet.     Foto Annika Hjalmarsson
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Stenmuren och grinden
Klasatorpets stenmurar är låga och knappast användbara som 
stängsel åt djuren. Därför är stenmuren på uppfarten förstärkt 
med gärdsgård av trä, en nog så användbar kombination av 
naturmaterial. En rundlagd sten håller grinden på plats, när den 
ska stå öppen. Och öppen är grinden för besökare dagligen 
under sommaren. 

Vi lämnar Klasatorpet med Karl Oskars och Kristinas öden i 
åtanke. När vi träder genom grinden och tar steget ut från den 
ålderdomliga miljön ringer gubben Nils´ avskedsrop till sina 
kära i våra öron. ”Kör sakta genom grinn!”

Om att skiljas vid grinden
Nils och Märta hade gått ut på farstubron. – Kör sakta genom grinn! 
sade Nils till skjutsdrängen. Det var de sista ord som hans söner 
hörde honom säga, när de drog bort. Och maningen var inte onödig – 
grindhålet var smalt för den breda vagnen, styrstången körde mot ena 
stolpen, och det var nätt och jämt att parhästarna kom igenom med 
lasset. (ur Utvandrarna).

Stig Hermansson/Annika Hjalmarsson

Källor:
Utvandrarna av Vilhelm Moberg.
Håkan Genberg, Museum Malax. 
Bengt Jonsson, Slåtterbladet nr 3 2012.
www.dinbyggare.se.
Aina och Arnold Alfredsson.

Ordförklaringar:
Tunnland 4936,6 m2 
Skäppland 822 m2
Kappland 154 m2

Hästskjuts på väg från Klasatorpet.                                                                                                             Ur Utvandrarfilmen. Foto Ove Alström

”Grindsten” på Klasatorpet                         Foto Annika Hjalmarsson 
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Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

bekvämt!

Skattjakt bland stenarna
Mamma skulle ut och stängsla och jag, tillsammans med 
min lillebror, fick följa med. Stället vi skulle till hade stora, 
långa stenmurar och stenhögar som våra gamla förfäder 
hade stretat ihop. Eftersom stängsling inte är det som 
intresserar två barn i 12 till 8 års ålder, så bestämde vi oss 
för att börja klättra och leka på murarna istället. Men det 
vi skulle hitta var vi inte beredda på. 

Under 30-talet så hade man en annan syn på miljön än vad 
vi har idag. Ett överskott av grejer började sakta bildas och 
sakerna började längre fram att tappa i värde. När en grej i 
huset gick sönder så visste man inte riktigt vad man skulle göra 
av den. Detta var långt före miljöstationens tid. Man gick och 
köpte en ny och stoppade undan den söndriga på vinden där 
det inte syntes. Men ibland så slängde man det också ut det i 
naturen enligt tesen: syns det inte, finns det inte.  Man använde 
det till ”fyll” i befintliga stenmurar och odlingsrösen. De som 
jag och Malte skulle leka i 80 år senare. 

När vi kommer fram till stenhögarna så börjar vi klättra, de 
såg faktiskt större ut på håll så det tar inte så lång tid. Okej, vi 
var uppe. Nu? Då hajar Malte plötsligt till. ”Titta! En cykel!” 
och han har rätt. På andra sidan så ligger det en rostig gammal 
cykel som inte kommer kunna rulla längre. Nyfikna som vi var 
hoppar vi ner och börjar plocka med den. Kanske, om man 
målade, skaffade nya däck, svetsade och såg till att den inte 
skulle falla sönder när man satte sig på den, då kanske man 

kunde börja använda den. Av en slump tittar jag åt sidan och 
nu är det min tur att haja till, ”Titta Malte, en kaffekanna!” 
Och mycket riktigt. Där bland stenarna så ligger det en liten 
emaljerad kaffekanna med små ljusgröna detaljer. Den är lite 
rostig och handtaget har släppt i ena fästet. Annars är den 
helt hel och hur fin som helst! Och bredvid den ligger det en 
tallrik med samma mönster. Och några stenar bort ligger en 
stövel! Den är allt annat än hel men man kan se att det i alla 
fall en gång i tiden har varit en stövel. Ungefär samtidigt inser 
vi vilken skatt vi har kommit över och vi börjar leta och samla 
på oss så mycket vi kan. 

Vi plockar allt vi hittar och delar in det i olika högar, glasflaskor, 
keramik, porslin, metall,  söndrigt, helt. Sen inser vi att något 
inte passar in i någon av högarna och får sortera om. Jag vet 
inte hur länge vi egentligen höll på men tillslut kom mamma. 
Hon tittar på högarna, på oss och på högarna igen. Vad är det 
här? Vi förklarar för henne vart vi har hittat allt, och så kommer 
vi på att vi kan ta med allt hem (observera att vi ville ta med 
allt, och jag lovar, det var många kilon) och ha det i lekstugan. 
Mamma vägrar. ”Det är ju bara en massa skrot!”

Vi fick med oss lite i bilen av våra skatter hem i alla fall sen. 
Fast när vi kom hem märkte vi att det inte var så kul. Det roliga 
hade varit att gå runt och leta efter dem och nu när allt var 
hittat så försvann det roliga. Högarna som vi lämnade kvar för 
att kunna hämta senare är, vad jag vet, fortfarande kvar där. 
Ifall någon annan vill spana in våra skatter. 

Tilda Gunnarsson

Hjul på stenmur.                                                 Foto Jenny Arvidsson

Malte och Tilda letar skatter                  Foto Malin Gunnarsson, 2006
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Biotopskydd
Kort historik 
Stenmurar, stenrösen är en viktig del av vårt kulturlandskap. 
Tidigt var det ett naturligt sätt att hantera åkrarnas sten. 1725 
tillsattes den första utredningen som fastslog att man var tvung-
en att använda sten som skydd för skog och mark. Förordning 
fick  genomslag med 1757 med en sk storskiftesförordningen. 
1827 genomfördes lagskiftesstadgan vilken innebar att det var 
av intresse för alla att hägna in sin privata mark. Slutet av 1800 
talet och framåt lämnade många landet för nya kontinenter eller 
landsbygden för storstad som en del av industrialiseringen.

Sedan 1994 omfattas mindre mark- eller vattenområden (bio-
toper), som utgör livsmiljö för utrotningshotade djur- eller 
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda, av det så 
kallade biotopskyddet. 

Vad är biotopskyddsområden?
Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för 
små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Det handlar 
om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är 
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Bioto-
perna är också viktiga för vanligare arter, samt för variationen 
i landskapet.

Genom att skydda sådana värdefulla naturmiljöer förbättras 
förutsättningarna för att långsiktigt bevara den biologiska 
mångfalden. Skyddet bidrar också till att Sverige uppfyller 
FN:s konvention om biologisk mångfald, samt de nationella 
miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit.

Biotopskyddsområden skiljer sig från till exempel naturreservat 
genom att det är ett antal namngivna biotoper som får skyd-
das som biotopskyddsområde. Det finns två olika former av 
biotopskyddsområde, dels en som innebär ett generellt skydd 
för vissa biotoper, och dels en som innebär att skydd för en 
biotop beslutas i varje enskilt fall.

Följande sju biotoper är skyddade i hela 
landet

• Allé

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark

• Odlingsrösen i jordbruksmark - På eller i anslutning till 
jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung 
i jordbruksdriften

• Pilevall, som är en allé av pilträd

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark

• Stenmurar i jordbruksmark - Uppbyggnader av på varandra 
lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen 
och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion 
att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion

• Åkerholme

Med jordbruksmark menas här mark som används som åker, 
äng eller betesmark oavsett om fastigheten är taxerad som 
jordbruksfastighet eller inte. Det kan även vara mark som 
ligger i långvarig träda

Vad gör man om man behöver ta bort 
eller förändra en biotop?
Biotopskyddet innebär att man inte får bedriva verksamhet 
eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön.

Man får alltså inte ta bort eller skada biotoper. Man kan söka 
dispens hos Länsstyrelsen vilket man kan få om man har ett 
särskilt skäl. Dispens ska dock ges restriktivt. 

Särskilda skäl kan föreligga om: 
• Annat naturvårds- eller kulturmiljöintresse står mot intresset 
att bevara en biotop tex när prioritering mellan olika biotoper 
eller övriga natur- eller kulturmiljöintressen måste ske. 

• Bedriver forskning eller undersökning i vetenskapligt syfte. 

• Exploatering av stort allmänt intresse, tex ny större allmän 
väg eller järnväg. 

• Dikesrensningar i vattenföretag enligt vattendom, förutsatt 
att domen inte upphört att gälla. 

• Hälsa- och säkerhetsaspekter samt miljöskäl kan göra det 
motiverat att släppa fram ett arbetsföretag. 

• Viss enskild verksamhet kan sammanfalla med ett så stort 
allmänt intresse att det kan prioriteras på bekostnad av en 
enstaka biotop. 

Fastighetsägaren kan ha rätt till ersättning på grund av beslut 
som innebär att markanvändning inom berörd del av fast-
ighet avsevärt försvåras eller om man inte får dispens inom 
biotopskyddsområde.

2012 tillsatte regeringen en utredning för översyn av regelverket 
för biotoperna. 2013 kom rapporten 2014 Naturvårdsverket 
nya handbok för hur lagstiftningen ska tillämpas. I denna har 
man mjukat upp sin tidigare mycket restriktiva hållning till 
biotopskyddsdispenser. Det kommer att bli fler dispenser för 
att till exempel få flytta en del av en stenmur eller lägga igen 
ett öppet dike om det behövs för att utveckla jordbruket. För 
oss i Långasjö är det Länsstyrelsen i Kalmar som handlägger 
dessa ärenden.

Att riva en gammal stenmur utan tillstånd 
kan bli dyrt
Den som tar bort gamla stenmurar eller stentippar utan till-
stånd riskerar höga böter. Kontakta Länsstyrelsen och ansök 
om dispens för att ändra Din stenmur. 

För oavsett vem som tagit bort stenmuren eller fyllt igen diket 
så är det fastighetsägaren som är ansvarig. Tex om man lägger 
in bredband rensar dike mm.

I värsta fall om man inte återställer kan det bli anmälan till åtal 
för miljöbrott med vite och böter som följd.

Ingrid Öhrnberg
Källor:
Naturvårdsverket
Jordbruksverket 
Länsstyrelsen för Kalmar län
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Murar och rösen skydd för 
djur och växter
Murar och odlingsrösen bidrar till en biologisk mång-
fald i odlingslandskapet, något som är viktigt för en stor 
artrikedom bland djur och växter. Många djur och växter 
har försvunnit i och med det rationaliserade jordbruket 
och flera arter är hotade, "rödlistade". Stenmurarna och 
renarna invid är bra skyddsplatser för dessa arter.

Under tidiga vårdagar är stenmurar en effektiv värmelagrare 
som får växter att blomma tidigt. Tidig blomning är bra för 
insektslivet, vilket i sin tur gynnar fågellivet. På skuggsidan kan 
mossor växa och stenarna i sig ger ett utmärkt klimat för lavar.

Stenmurarna är också nyttiga för växt- och djurarter som 
behöver biotoper som hänger samman med varandra för att 
kunna spridas.

Gräs, buskar och träd invid stenmurarna hindrar uttorkning 
av jorden och på renarna. Speciellt där man inte använder 
bekämpningsmedel och konstgödsel växer många av de växter 
man återfinner på ängsmarker eller naturbetesmarker, så kall-
ade hävdgynnade arter. Hävdgynnade arter drar till sig många 
sorters insekter. Exempel på sådana arter är orkidé, vitmåra, 
backtimjan, jungfrulin och blåklocka. Även gamla "gårdsnära" 
växter som hjärtstilla, kålsenap, vallört och kattmynta kan ha 
hittat en fristad på renarna vid stenmurar, som ligger nära 
bebyggelse.

Ett antal mossor växer på stenmurarna, vilka också är en av de 
viktigaste växtplatserna för flera arter av lavar, många av dem 
ovanliga på andra ställen. Lavarna trivs på den soliga sidan 
av murarna eller rösena — olika arter av lavar trivs på olika 
sorters sten, till exempel åkerkalklaven på sura bergarter och 
kalkvägglaven på kalkrika stenar. Flera lavar gynnas också av 
att vägdamm kommer upp på stenen, när grusvägar försvinner 
minskar också lavarna. Lavar växer mycket långsamt; skorpla-
ven, till exempel, växer cirka 1-2 millimeter per år. Alltså kan 
man genom att mäta radien på en lav uppskatta hur länge den 
funnits på stenmuren och på så sätt göra en gissning om hur 
gammal en stenmur är. En del sällsynta lavar trivs på trädstam-
mar, exempelvis gamla ekar, eller på gamla grind-stolpar som 
står kvar i en muröppning.

Håligheterna mellan stenarna erbjuder övervintringsplatser 
och skydd för grodor och paddor, men även föda i form av 
döda men inte förmultnade växter och växtdelar. Också ormar 
och ödlor finner skydd och kan förflytta sig i stenmurarna. 
Ormar övervintrar ofta inne bland stenarna. För den ofta av 
människor hotade huggormen har stenmuren stor betydelse. 
Huggormen bör skyddas eftersom den hjälper till att hålla 
undan råttor och möss.

Murar och rösen fungerar som häckningsplatser för flera 
fågelarter, varifrån de även kan hämta bomaterial som mossa, 
ris och fjolårsgräs. Om det växer fröbärande träd eller buskar 
på renarna och förekomsten av insekter är stor finns också 
bra tillgång på föda för fåglar som till exempel stenskvätta, 
rapphöns och flera tättingarter.

Bland däggdjuren är det först och främst småvesslor, hermeli-
ner samt sorkar och möss som utnyttjar stenmurar och rösen 
som boplatser. På renarna hittar de föda och blir själva föda 
åt rovdjur och ormar. Haren söker ofta sina nattlegor intill 
rösen och murar.

Bland insekterna har spindlar, gråsuggor, bin, humlor, skal-
baggar och fjärilar, liksom mollusker och snäckor, stenmurar 
som sin naturliga livsmiljö.

Många rovlevande insekter gör stor nytta genom att jaga 
skadeinsekter ute i åkermarken, därför gynnas en biotopisk 
mångfald av ett giftfritt jordbruk medan bekämpningsmedel 
hotar den biologiska variationen.

Texten är hämtad från
 Stenminnen 2011

Grodan förlagLavar.                                                                 Foto Jenny Arvidsson

Trattlav.                                                               Foto Jenny Arvidsson

Skogspärlemorfjärilslarv.                                    Foto Jenny Arvidsson
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Långasjö  -  ett enda stort 
Stenrike
Det är ju känt att Småland är ett stenigt landskap. I bon-
desamhällets Långasjö har den stenbundna jorden gjort 
arbetet på åkrarna slitsamt för både människor och djur 
sedan urminnes tider och det har gällt praktiskt taget 
samtliga gårdar i socknen. Det är bara de senare utdika-
de mossmarkerna som i stor utsträckning varit stenfria. 

Bondens fortlöpande krig mot stenarna har resulterat i im-
ponerande stenmurar och stenrösen. På många håll kan man 
inte bara se snyggt lagda murar och odlingsrösen utan också 
stenlagda kanalkanter och broar över diken vid åkerkanter 
och i skogen med prydligt lagda och fogade stenar. Sten har 
använts i många sammanhang, inte minst vilar många av våra 
boningshus på en stenfot. Det finns också några ladugårdar 
av sten i socknen. Stenkriget ute på åkrarna pågick till långt in 
på 1960-talet.  Allt eftersom åkermark lagts ner och planterats 
igen, så kan man idag hitta många fina stenmurar även djupt 
inne i skogen.

Två kilometer stenmurar på Harebo 2:6 
Harebo har liksom många andra byar i Långasjö varit rikt 
försedd med sten. Det vittnar de många stenmurarna och 
odlingsrösena om, som finns runt om i byn.

Själv har jag två kilometer (2000 meter) stenmurar på min gård 
Harebo 2:6, släktgård sedan 1500-talet. Stenmurarna utgör 
gränser mellan olika åkrar och betesmarker. Sex av åkrarna 
omges helt av stenmurar, ytterligare två åkrar och en mosse 
har delvis stenmurar kring sig. Sen kan detta innebära att sten-
muren även gränsar till betesmarkerna. På en lycka finns inte 
mindre än tre stora odlingsrösen och ytterligare två rösen på 
betesvallar, som förr lieslåddes. Ett av rösena utgör dessutom 
fast fornlämning, vilket vittnar om tidig bosättning i Harebo. 
Några av stenmurarna utgör gräns mot grannfastigheten f.d. 
Harebo 2:7, som styckades av från stamfastigheten Harebo 2:6, 
då gården delades mellan en dotter och en son.

Stenmurarna utgjorde i regel ett bra stängsel för boskapen vid 
bete. Kring betesmarkerna var man ändå tvungen att bygga 
upp gärdesgårdar eller enklare stängsel för att hålla boskapen 
inhägnad. 

Man har idag svårt att föreställa sig vilket arbete som legat 
bakom all stenen. Fram till 1940-talet skedde det dessutom helt 
manuellt även om stenjätten kommit tidigare på 1900-talet, till 
Harebo redan 1915.  Stenbrytningen pågick i minst fyra gene-
rationer på min gård – min far, farfar, farfars far och farfars 
farfar höll alla på med stenbrytning. Stenen har utan tvekan 
bidragit till många krökta ryggar.

En stenmur är ändå inte helt fri från underhåll, buskar växer 
snabbt upp och dessa buskar behöver helst årligen röjas bort 
för att den fina stenmuren inte ska försvinna i buskaget. 
Sedan jag började sköta gården på 1980-talet har det ingått i 
sysslorna att varje höst röja bort sly från stenmurarna. Idag 
räknas stenmurar som ett kulturelement, ingår i kommunens 
kulturprogram, omfattas av miljöbalken och man kunde söka 

EU-kulturbidrag för dem om man brukade marken i varje fall 
på 1990-talet. Då var det många stenmurar som mättes upp.

Den maskinella stenbrytningen
På 1940-talet började stenbrytningen ske maskinellt. Man 
använde sig av en borrutrustning med tryckluft kopplad till 
en traktors överföringsuttag och stora specialbyggda stenbilar. 
Först borrades ett hål i den sten som skulle flyttas, i vilken 
en ögla monterades fast. På stenbilens hissanordning fanns 
en krok som fästes i öglan och därefter kunde stenen lyftas 
och dras upp på flaket. Var det riktigt stora stenar fälldes två 
stödben ned. När flaket var fullt tippades stenarna i en hög vid 
sidan av åkern eller som hos oss ofta som påfyllning ovanpå 
tidigare stenmurar. Dessa stenmurar blev inte lika fina och väl 
lagda som de tidigare murarna. Dessutom hade ju sprängning 
av stora stenar kommit in i bilden. Då fanns ju alltid risk för 
olyckor, det gällde att sätta säkerheten främst, småstenarna flög 
då ofta mycket långt bort. Min far hade nästan alltid något sten-
brytningsprojekt på gång. Jag kommer ihåg att entreprenörerna 
var antingen från Ingemundebo eller uppe från Algutsboda 
socken. Ofta var det ett 3-manna-lag som kom. Tänk att i en 
enda by Ingemundebo fanns på 1940-/1950-talet tre aktiva 
stenbrytningsentreprenörer samtidigt.

Ett annat stenprojekt, som jag minns är utsprängning av en hel 
källarvåning i samband med renoveringen av mangårdsbygg-
naden 1953-54. Under hela huset var berg, varför sprängning 
var det enda sättet att tillskapa sig en extra våning i källaren. 
Det blev massor av sten, som  sedan fraktades bort med häst. 
Därefter cementerades golv och väggar.

På tur efter stenmurar i Långasjö
Hur ser det då ut i övriga Långasjö när man lämnar den egna 
torvan. Vilka byar ska man åka till om man vill se stenmurar? Jo 
på cykel är detta med stenmurar något som alltid fängslat mig. 
Småvägarna kantas ofta av stenmurar och de kan vara mer eller 
mindre vällagda. Man märker snart att det lagts ner ett oerhört 
arbete på just stenen, små åkerlappar ligger insprängda mellan 
alla dessa stenmurar och andra stensamlingar.

Ingenstans i Långasjö finns så väl lagda, breda och långa 
stenmurar som i Runnamåla Södregård, i sydvästra hörnet av 
socknen. Passerar man vägskälet mot Qvisingsbo söderut ett 
par hundra meter, så finner man en stor åker med en fantastiskt 
bred stenmur. Vill man se mer av stenmurar får man ta sig ner 
till gårdarna i Runnamåla Södregård, där det finns väldigt långa 

En vällagd stenmur på Harebo 2:6.                  Foto Jan-Erik Fransson
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Kända stenrösen och stenformationer
Fankens Farstu är ett stort flyttblock med grotta under från 
istiden, ligger mitt ute i Ulvamon i Ramsjös utmarker. Den nås 
enklast från Ulvsmåla men även från Ramsjö ca 5 km söderut.

Kärringarör är ett stenröse i Enkoneryds utmarker. En troll-
packa på väg från Ramsjö till Ulvsmåla bar några stenar i sitt 
gamla förkläde, som brast och stenarna föll ner i den sumpiga 
marken. Hon hade ingen lust att plocka upp dem utan gick 
vidare, så de ligger kvar där.

Kläahall är en stenformation söder om Lida by, som utgörs 
av ett stort flyttblock från istiden. Stenen fick enligt sägen 
namnet av att byborna gömde kläder och andra tillhörigheter 
vid hot om danskt anfall.  

Jordbro sten ligger mellan Lida och Piggsmåla. Det sägs att 
stenen snodde sig ett varv när kyrkklockorna ringde.

Minnesstenar
En minnessten restes efter vägbygget från Eringsboda genom 
Piggsmåla i slutet av 1930-talet som ett tack till landshöv-
dingen i Blekinge, stenen är belägen utmed vägen vid gamla 
riksgränsen. 

Utvandrarstenen vid kyrkan restes till minne av de 1200 
långasjöbor som emigrerade till Amerika 1850-1930. Stenen 
är placerad på en sockel i en gjuten damm, vars sidor är klädda 
av granit och med botten av glasmosaik. Stenen invigdes 12 
augusti 1961 av långasjöättlingen Amandus Johnsson, Philadel-
phia. Detta har jag ett speciellt minne av, eftersom några av oss 
skolelever fick var med och lägga mosaiken under våren 1961.

Övrigt
Utöver detta finns mycket mer som kan härledas till stenriket 
bl.a. alla torp – och husgrunder, ladugårdsgrunder (sommar-
ladugård i Enkoneryd), stenkällare (i bl a Skurebo), stensatta 
gropar (bl.a. en på Klasatorpet) och mycket mer som finns 
runt om i Långasjö, som kan liknas vid ett enda stort stenrike.

Källor:
Kulturmiljöprogram i Emmaboda kommun 2014.

Gård och By i Långasjö socken 1978.

En smålandssocken emigrerar 1967.

  

Kjell Karlsson
Harebo/Växjö

stenmurar. Stenbrytningen som till stor del skedde så sent som 
1900-talets första hälft i Runnamåla är väl dokumenterad både 
på film (John Nilsson) och i bokform (Stenminnen). Det är 
resultatet av Helmer Carlssons och hans fars slit med stenbryt-
ning och nyodling. Stenmurarna i Runnamåla anses vara av ett 
mycket högt kulturellt värde.  

Andra byar med långa stenmurar är Koppekull gård mot 
Råamåla, Trollamåla utmed vägen mot Parismåla och mot 
Ekeboryd samt Piggsmåla utmed långsträckta åkrar. 

I Hamburg finns en vällagd stenmur runt en stor åker på vä-
gen mot Bredalycke. På Grimsgöl bröts mycket sten förr. Där 
kantas de slingrande skogsvägarna nu av stenmurar och spår 
efter åkrar som brukades till 1900-talets mitt. Även i Skurebo 
kantas småvägarna av stenmurar.

Slutligen finns mycket vällagda stenmurar centralt i det natur-
sköna Enkoneryd. 

Ett fåtal stenladugårdar      

Vill man se stenladugårdar så finns det bl.a. en i Södra Harebo, 
Harebokvarn, Grimsgöl, Koppekull  och en i Ramsjö Norre-
gård. Även Garveriet i Långasjö får räknas till en stenbyggnad. 
Det finns säkert fler, men sammantaget är det ganska få jämfört 
med i slättbygderna, där man inte hade samma tillgång på trä. 

Gravar och gravrösen i södra Långasjö   
Ska man hitta gamla stengravar så får man ge sig iväg till de 
högt belägna byarna i söder.

Kungagraven i Allgunås Västregård är kanske den mest kän-
da, belägen på höjderna i väster. Enligt sägnen ligger där en 
kung begraven i en guldkista, ställd i en silverkista och denna 
slutligen i en kopparkista.

Gravrösen från bronsåldern finns vidare både i Allgunås Väst-
regård och i Södregård.

Ramsjö är rikt på gamla gravar. Där ligger tre synliga bronsål-
dersgravar på rad efter varandra strax väster om vägen. En av 
dessa gravar är en forngrav med hällkista. På östra sidan om 
vägen ligger en ej tidsbestämd stenkammargrav. På höjdläge 
ca 0.5 km norrut mot Runnamåla ligger ytterligare ett par rö-
sen. Fortsätter man över gränsen mot Runnemåla Mellangård 
så ska det finnas ytterligare ett par rösen. I Skurebo finns en 
skyttegrav. 

Stenladugård i Södra Harebo.                          Foto Jan-Erik Fransson



Träskoposten nr 2 201526

Geijers lanthandel
Historian om lanthandeln börjar redan under 1890-talet. 
Det var min farfar, Alfred Geijer, som startade den med 
hjälp av hårt intjänade pengar i Klondyke. Alfred lämnade 
barndomshemmet i Strängsmåla Södergård redan som 
16-åring år 1886 och flyttade till Stockholm, där en av hans 
bröder fanns. Efter några år som bodbiträde i Stockholm 
emigrerade Alfred 1889 till Spokane i västra USA, dit en 
av hans systrar tidigare emigrerat.

I mitten av 1890-talet spreds rykten om enorma guldfyndig-
heter i norra Kanada, i Klondyke. En guldrush av enorma 
mått blev följden och en strapatsrik resa från USA:s västkust 
väntade alla lycksökare. För farfar, som hitintills försörjt sig 
genom diverse olika arbeten, var detta den stora chansen. Så 
fylld av tillförsikt var han att lyckas att han först reste hem till 
Sverige för att tillsammans med sin far göra upp planer för var 
och hur ett nytt hus skulle byggas. Detta hus på Klintakrogen 
skulle bli både bostadshus och lanthandel och så småningom 
sågverkskontor och där har jag och mina syskon vuxit upp och 
där bor min mamma Maj-Britt än idag.

Efter fyra tuffa år i guldfälten, där Alfred arbetat som förman 
hos ett gruvbolag, hade han tjänat ihop tillräckligt med pengar 
för att det skulle räcka till finansiering av husbygge och till ett 
handelslager. Enligt pappa Herbert skickade Alfred ofta hem 
pengar under sin Amerikavistelse och vi har bl a tillgång till 
ett kvitto över en betalning på den hisnande summan 15.000 
kr. Omräknat i köpkraft idag motsvarar detta runt 800.000 kr!

Sommaren 1902 startade lanthandeln och den var sedan i gång 
i familjens ägo fram till 1965 och därefter ytterligare i 29 år i 
Rune Johanssons ägo. År 1995 lades den ner och den nuva-
rande butiken mitt i byn etablerades. De gamla affärslokalerna 
byggdes om till sågverkskontor.

Farfar började med handel med skog och trävaror år 1914. Det 
första sågverket var ett ambulerande cirkelsågverk och drevs 
med en ånglokomobil. Sågningen skedde alltså i skogen, hos 
skogsägaren och det var inte förrän i slutet av 1920-talet som 
en stationär sågverksindustri etablerades omedelbart söder om 
lanthandeln i Strängsmåla.

Alfred blev mer och mer engagerad i trävarurörelsen och år 
1936 tog Herbert, som var äldste sonen och hans fem år yngre 
bror Gunnar över lanthandeln. Samarbetet blev dock kortvarigt 
på grund av Gunnars död i polio 1938. År 1942 övertog Her-

By i bygden

Strängsmåla
Strängsmåla ligger mitt i Långasjö socken, där tidigare 
fem viktiga vägar möttes. Höjden kallas sedan gammalt 
Klintakrogen  (klint = backe och krog = krök) och namnet 
beskriver alltså de fysiska förhållandena på platsen. Likväl 
kan det ha bedrivits krogrörelse här i gamla tider. Det var 
strategiskt av återvändaren Alfred Geijer, född Pettersson, 
från Strängsmåla, att bygga sin affär och såg högst uppe 
på Klintakrogen. Här var sedan gammalt en samlingsplats 
för rastande hästekipage och marknadsknallar. 
Runt affären och sågen växte ett samhälle upp. Ett Betel-
kapell på nuvarande sågområdet var i bruk på 40-60-talet.  
Arne Johnsson startade sin bilfirma på 50-talet och utöka-
de den senare med restaurang Klintakrogen. Dackebuss 
garage ligger i området.  Det Café som drevs av Hildur 
Blom under många år, mitt emot affären är bevarat som 
bostad. I den branta backen (grusvägen) ner mot bondbyn 
ligger f  d ”Skräddarns”. Kring sekelskiftet 1900 hölls skola 
nedanför Skräddarns Backe i Strängsmåla under 20 år.   

Byn präglas av tre områden: 
Dels vägkorsningen med Geijers f.d. lanthandel och bilverk-
staden (egentligen två vägkorsningar, en äldre och en yngre) 
med tillhörande kringbebyggelse.  

Dels sågen, en av kommunens viktigaste industrimiljöer. 

Dels bondbyn, som ligger en bit söder om korsningen, och 
som har ett  välbevarat och skyddsvärt odlingslandskap.  

Annika Hjalmarsson

Lanthandeln omkr. 1920.

Vy mot gamla bykärnan i Strängsmåla.        Foto Annika Hjalmarsson

Maj-Britt Geijers bostad.                                           Foto Peter Geijer
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förpackning i butiken. Exempel på sådana varor var kaffe, 
strösocker, snus. Inte undra på att det var ganska många 
anställda i lanthandeln. Under femtiotalet fanns fem till sex 
heltidsanställda personer  i verksamheten.

Sven Jonsson slutade år 1958 eller 1959 och Erling Johansson 
som var väl inarbetad tog över som föreståndare. Herberts 
intresse av affären hade dock successivt minskat och år 1965 
överlät han affären till Rune och Ingegerd Johansson, som 
förtjänstfullt drev den i samma lokaler fram till 1995. 

Vid det laget var det också dags för generationsskifte hos lokala 
kollegan/konkurrenten Karlssönerna och man kom fram till 
nuvarande ordning, med en butik mitt i byn. Denna historia är 
värd en egen berättelse, där företag och människor i Långasjö 
aktivt samverkade så att en bra lösning kunde komma till stånd.

Vill du läsa mer om Geijerföretagen. Gå in på www.geijer.se, där 
boken om Geijer & Söners 100-åriga historia finns som PDF-fil.

Peter Geijer

Affärsminnen
En gråmulen februarieftermiddag 2015 samlades Vivi och 
Svante Alexandersson tillsammans med Ove Persson och mig 
hos mamma Maj-Britt i Strängsmåla. Mamma och jag hade 
bjudit in till en pratstund om ”Affären”, som vi alltid kallade 
lanthandeln.

Deltagarna i pratstunden
Maj-Britt har minnen från affären från slutet av 30-talet, Vivi 
från 1944 då hon började och Ove mellan åren 1955 och 
1961, då han arbetade i affären. Svante arbetade på sågen som 
lastbilschaufför men fick göra många tjänster också åt affären. 
Gränserna mellan de två verksamheterna var flytande. Mina 
egna starkaste minnen härrör från det jag var åtta år, alltså 1955 
till dess jag slutade realskolan 1963 och merparten av texten 
nedan avser dessa år.

Vivi:” Jag började i affären år 1944 och det året fyllde jag 14 år. 
Föreståndaren på den tiden var Stig Fredriksson och han tyckte 
nog jag var lite jobbig. Jag fick ju bara enkla arbetsuppgifter i 
början, som att städa och torka hyllor.  Det enda jag ville var 
ju att expediera kunder så jag fixade mina hyllor blixtsnabbt 

bert även trävarufirman och från mitten av 1940-talet sköttes 
affären, som vi alltid kallade lanthandeln, av föreståndare med 
anställd personal. 

En lanthandel var, i varje fall under första halvan av nitton-
hundratalet , ett kommersiellt nav på landsbygden. Dit kom 
posten under ett antal år och fördelades på upp till tio byar. I 
handelsboden fanns också telefon, så när doktor eller veterinär 
behövdes eller bud i övrigt skulle ut i bygden, gick det genom 
handlarn.

Bytesaffärer och inköp från kunderna var också vanligt före-
kommande och lanthandeln fungerade i mångt och mycket 
som en vidaredistributör av jord- och skogsbrukets produkter. 
Smör, ägg, och svamp var typiska produkter men också mer 
udda saker som granbark (!) till garverier hanterades. Efterhand 
utökades handeln med kött och fläsk och så småningom även 
med levande djur för slakt. Den här handeln pågick fram till 
1940-talet , men många varor köptes in för vidare distribution 
så sent som på 1960-talet. Mera om detta i annan artikel.

Klintakrogen var också en marknadsplats för omkring hundra 
år sedan. Marknadsplatsen låg på den nuvarande sågverkspla-
nen. Folk kom vida ifrån för att göra affärer på kreatur, seldon, 
bleckvaror och krimskrams av alla de slag. Under marknadsda-
garna som inföll en gång på våren och en gång på hösten var 
lanthandeln packad med folk från morgon till kväll och utefter 
Karsamålavägen fanns det fullt med karamellstånd.

Efter första världskriget började lantbrukarna inse betydelsen 
av maskinell drift och jordbruket började mekaniseras. Lant-
handeln fick då ytterligare en ny uppgift, att förse jordbruket 
med jordbruksmaskiner som ringvältar, sånings- och slåtter-
maskiner. Slåttermaskinerna kom i delar och fick monteras 
ihop efter en byggsats. Denna verksamhet togs så småningom 
över av Lantmännen.

Lanthandelns lokaler med tillhörande magasin och kontor 
var väl planerade och byggda redan från början så någon ny 
renovering gjordes inte förrän 1936. Nästa stora renovering 
och ombyggnad av lanthandeln gjordes 1954/55. Kristi Him-
melfärdsdagen 1955 utbröt en brand i fastigheten och både 
affärsdel och bostadsdel  skadades svårt av både eld och vatten. 
Lanthandeln ometablerades till ett av magasinen och kunde 
drivas vidare under temporära men besvärliga förhållanden 
till dess huset var återställt. Vi, familjen, flyttade temporärt till 
mormor och morfar i Yxnanäs. 

En mycket duktig och kunnig föreståndare under dessa år var 
Sven Jonsson (inte att förväxla med Sven Johnsson, mångårig 
kamrer på företaget och på Sparbanken) med fru Ing-Britt, 
som avlastade Herbert ansvaret för lanthandeln , så att han 
kunde fokusera på sågverket och trävarurörelsen.

Bristen på kontanter var stor under 1900-talets första hälft så 
kreditgivningen var omfattande. Det var emellertid inte många 
kronor, om alls några, som Alfred eller Herbert behövde förlora 
på Långasjöborna. 

Varusortimentet var omfattande i en lanthandel i mitten av 
förra seklet. Förutom de självklara livsmedlen fanns tyger, dam- 
och herrunderkläder, arbetskläder, porslin, inredningsartiklar, 
vitvaror, fönsterglas, skor, stövlar, järnartiklar, korkmattor, 
tapeter, plywood och tretexskivor. Spik, lås, vitvaror, rödsprit, 
blåsprit, varnolen, bensin, oljor och dynamit lagerfördes också.

Många artiklar kom i lösvikt och paketerades i konsument- Svante, Maj-Britt, Vivi och Ove.                               Foto Peter Geijer
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och frågade jämt Stig om nya arbetsuppgifter i hopp om att få 
börja expediera. Min första månadslön var 35 kr. Jag förblev 
affären trogen i hela mitt yrkesliv förutom några år i slutet på 
40-talet och gick i pension 1995, då affären lades ner.”

Ove:” Jag började i affären i december 1955 och var också 
14 år då jag började. Då hade den stora branden inträffat i 
maj samma år. Min begynnelselön var 175 kr per månad. Jag 
arbetade kvar till 1961.”

Svante:” Jag började i trävarurörelsen 1946. Jag körde en die-
sellastbil men det fanns fortfarande en lastbil kvar som gick 
på gengas. Jag var också kvar på sågen hela mitt yrkesliv och 
gick i pension år 1994.”

Maj-Britt:” Jag arbetade aldrig i affären, men som företagarhus-
tru på den tiden blev man ändå väldigt involverad. Exempelvis 
så åt all affärs- och kontorspersonal hos oss under många år. 
Och det gällde alla måltider, frukost, lunch och kvällsmat. Det 
var först när Hildur Blom öppnade sitt kafé, som de vanorna 
ändrades men vid det laget hade sågverksverksamheten ex-
panderat och det blev vanligt med affärsluncher för kunder 
och andra intressenter.”

Peter:” Och jag slutligen arbetade bara i affären på skollov och 
då med olika saker. En av mina första uppgifter var att väga 
upp strösocker i en-kilos papperspåsar. En sådan påse skulle 
kunna hållas upp och ner utan att det rann ut socker och det 
gick åt ganska många påsar innan jag hade tekniken inne.”

Lanthandelns lokaler och sortiment
Geijers Lanthandel för 60 år sedan skiljde sig väldigt mycket 
från en modern livsmedelsbutik idag. Det är stora skillnader 
i sortiment, i själva verksamheten och i personalens arbets-
uppgifter.

Förutom kolonialvaror som socker salt, kryddor, konserver etc 
fanns det en charkuteriavdelning med manuell betjäning och 
en klädavdelning med tyger, dam- och herrunderkläder och 
arbetskläder. Det fanns också en avdelning med husgerådsar-
tiklar och prydnadssaker.

I själva affärslokalen fanns också veckotidningar och det förva-
rades glass i en stor frysbox. I källaren fanns två stora silltunnor 
med storsill och på hyllorna stora schweizerostar. Där fanns 
också ett lager med stövlar, arbetsskor och galoscher och på 
vinden förvarades tapeter, papper och lösgodis (!). I de bakre 
regionerna stod höga rullar med linoleum- och korkmattor.

I magasinen, som finns kvar och som nu inrymmer bland 
annat gymmet, fanns också en mängd varor. I det vänstra 
(östra) magasinet fanns djurfoder och glasrutor och vitvaror. 
I det mellersta stora smidda gångjärn, spik och andra järnpro-
dukter och i magasinet till höger lagrades alla möjliga tjäror 
och farliga vätskor.

Vid den nuvarande entrén till sågverksområdet stod ett magasin 
och det inrymde byggmaterial som plywood och tretexskivor.

Fotogen, varnolen, blåsprit och rödsprit förvarades i garaget 
på en betongavsats framför familjens personbilar.

Slutligen fanns en betongkasun med dynamit och vid vägskälet 
framför affären två bensinpumpar. En med lågoktanig och en 
med högoktanig bensin.

Ove: ”Fodret förvarades i 50 kg säckar och när bönderna 
kom och skulle ha foder fick man kånka på sådana, och det 

gick bra när jag hade vuxit till mig lite. Och vi skar till glas. 
Jag skar exempelvis till samtliga glasrutor till Per Jonassons 
husrenovering i Plaggebo och efter en tid kom Per och sa att 
alla rutor hade passat perfekt. Det var många runda glas och 
alla var inte i vinkel.

Dynamiten fick man hämta hos Neikters i Emmaboda och när 
man transporterade hem den i personbilen var man tvungen 
att ha en röd flagga hissad på bilen.”

Svante: ”Vi hämtade mycket järnprodukter hos August Hall 
i Alvesta.”

Vivi: ”Ja, och vi hade en fin katalog med alla August Halls pro-
dukter. Något annat som förekom på den tiden var uppackning 
av kläder. Det var resande som visade upp sina nya tyger och 
kläder i Emmaboda och dit fick butikerna i bygden ta sig för 
att se och bestämma vad som skulle köpas in.

Det som dock inte fanns i affären på den tiden var all hund- 
och kattmat, som man numera hittar på hyllorna. På den tiden 
fick husdjuren äta matrester.”

Ove:” Vi hade inte heller mjölk i sortimentet. Antingen hade 
folk kor själva eller så köpte man mjölk hos närmaste mjölk-
bonde. Det var likadant med ägg. Vi köpte in stora volymer, 
men sålde inte många ägg över disk.

Jag kommer också ihåg några priser. En vanlig brödkaka kos-
tade 1,28 kr 1956 (i dagens penningvärde ca 16 kr). Och ett 
kilo bitsocker kostade 1,30 kr.”

Inköps- och grossistverksamhet
Lanthandeln var inte bara en butik som sålde varor till orts-
befolkningen utan man bedrev också en inköps- och inbytes-
verksamhet. De inköpta varorna distribuerades sedan vidare 
till specialiserade firmor i städerna runt omkring.

Svante:” Ja, svamp till exempel. Geijers köpte upp kantareller 
och föreståndaren, Sven Jonsson spikade svamplådor för fulla 
muggar. Jag transporterade ner dem till Emmaboda för vidare 
befordran till svampfabriken i Borgholm.”

Vivi:” Folk fick ju betalt efter vikt och då hade de ibland vattnat 
svampen för att den skulle bli tyngre. När vi hade lagt in en 
massa svamp i lådorna ångade det om dem. Det kunde handla 
om 25-30 lådor per leveranstillfälle.”

Ove: ”Folk kom ju också med ägg, som affären tog emot. 
Man vägde äggen, men färskheten kunde man inte kontrollera. 
Äggen levererades till Äggcentralen i Växjö.”

Maj-Britt: ”Tidigare, under trettio- och fyrtiotalen levererade 
bönderna också smör för vidare leverans. Herbert brukade 
berätta om att bland alla fina smörleverantörer fanns några 
enstaka, som fuskade med billigare ister i mitten av smörpa-
keten, och då fick man skära med kniv igenom paketen för att 
kontrollera varans äkthet.”

Kundservicen och egna produkter
Sven Jonsson var en duktig charkuterist och gjorde egna 
isterband. 

Vivi: ”Jag fick lära mig göra isterband och skötte sedan till-
verkningen i många år. Vi torkade isterbanden i källaren i ett 
utrymme som var torrt och varmt. Isterbanden levererade vi 
sedan till uppköpare från Skåne.”

Ove: ”Kaffet kom i lösvikt och vi vägde upp det i småpåsar 
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och sålde det lite billigare med namnet Geijers special kaffe-
blandning. Vi körde också ut med varor till kunderna om de 
begärde det, naturligtvis utan någon extra debitering. Vi hade 
en paketcykel, alltså en cykel med stora pakethållare både bak 
och fram, och på den har jag levererat många varor till kunder 
nere i byn. När jag hade fått körkort körde jag också ut varor 
till byarna. Vi körde med Herberts och Maj-Britts privata bil, 
en lite folka och till den hade vi också en släpvagn.”

Vivi: ” Kaffet köptes in omalet, i bönform. Vi hade en kaf-
fekvarn, som stod i hörnet bakom kassaapparaten och malde 
kaffe till de kunder som önskade. Det var en farlig apparat 
eftersom kvarnknivarna fortsatte att snurra en stund efter 
det att kvarnen stängts av. Vi hade flera incidenter då ostyriga 
pojkar och flickor stoppade in fingrarna i kvarnen med blod-
vite som följd .

Till jul lutade vi lutfisk. Det stod en sju-åtta stora baljor med fisk 
i pannrummet, som vi fick byta vatten på. Det var Jonssons fru 
Ing-Britt, som ansvarade för lutningen av spillånga och gråsej.”

Peter:” Ja, jag kommer ihåg att jag bytte vatten i de där baljorna. 
Men vi sålde också lutfisk i torrt tillstånd, s.k. torrfisk. Den 
stod i en tunna innanför entrédörren under hela december för 
kunder som ville luta själva.”

Emmabodabussen var viktig. Med den kom medicinlådan och 
brännvinslådan. Affären tog upp beställningar och skickade 
vidare till apoteket och systembolaget. Affären stod naturligtvis 
också för att utleverans skedde till rätt person. Med bussen 
kom också diverse paket som folk hade beställt. Affären såg 
till att de omhändertogs och delades ut. 

Arbetsuppgifter och anställningsförhål-
landen
Det var många arbetsuppgifter som personalen hade. Förut-
om att expediera varorna i själva butikslokalen var det mycket 
spring ner till magasinen för att fylla på diverse vätskor, kånka 
fram foder, skära till glas, leverera plywood, hämta ut dynamit 
eller tanka .

Lanthandeln hade också en bensinmack. 

Ove: ”Jag brukade pumpa upp 25 liter på morgonen. Det var 
manuell pumpning, någon elpump fanns inte. Om en kund ville 
ha tio liter vilket var det vanliga, kunde man ställa in reglaget 
på 10 och sedan rann det ner så mycket bensin. Ibland blev 
det kondens i de stora tankarna under jorden och då fick man 
bottenpumpa upp 20-30 liter vatten i bensinen. Fredrik i Lida 
blev stående med sin bil och detsamma hände kyrkoherde 
Redin. Grannen, Arne Johnsson i bilverkstan, skämtade med 
oss och sa att han i alla fall fick mycket jobb på grund av våra 
problem.”

Varorna var inte heller färdigpaketerade utan väldigt mycket 
kom i lösvikt och fick vägas upp och paketeras i butiken.

Vivi: ”Snuset, till exempel, kom, förutom i dosor, också i lösvikt 
och det sålde vi i strutar. Kunderna ville ofta prova först och då 
fick de en gratispris. Herbert Geijer lärde mig att göra strutar 
när jag började i affären. De var viktigt att de var absolut täta.”

Det arbetade sex-sju personer i lanthandeln vid slutet av 
femtiotalet. 

Peter:” De personer jag tydligt minns är Sven Jonsson, Vivi, 
Ove, Jan Viberg, Erling Johansson, Majlis Pettersson. Irene 

Johansson och Bengt-Åke Lennartsson Men det är många, 
många andra som arbetat där kortare och längre perioder.”

Ove: ” Jan var skämtsam. En gång kom en dam in som skulle 
köpa underbyxor. Vilken storlek frågade Jan. Storlek 46 blev 
svaret. Jan tittade och sa: Det går nog aldrig att få ner den 
baken i de underbyxorna.”

Under de här åren fanns Hildur Bloms kafé och pensionat. Där 
åt en del av personalen och några bodde också där. 

Ove:” Jag bodde i affärshuset. I övervåningen, ovanför såg-
verkskontoren, fanns tre rum, varav jag disponerade det ena. 
I korridoren fanns ett  litet kök och ett badrum naturligtvis.”

Arbetsdagen började vid åttatiden med att packa upp varor 
etc och slutade ungefär en timma efter stängningsdags. Un-
der den timman städade man lokalen och diskade knivar och 
skärmaskiner i charken. Affärens öppettider var 09-18 måndag 
till fredag. På lördagen stängde man några timmar tidigare.

Ove: ”Arbetstiderna var mer flexibla på den tiden. Vi sålde 
kylskåp och vid något tillfälle under de här åren så ändrades 
breddstandarden på skåp. Vi reade ut kylskåp med den gamla 
standarden och det såldes runt 30 kylskåp per vecka under den 
mest intensiva reatiden. Jonsson och jag körde ut skåpen på 
kvällarna och då var man inte hemma förrän vid 10-11 tiden 
. Man fick ju kaffe i stugorna.” 

Konkurrensen
Peter:” Det fanns en affär till i byn, Karlssönerna”?

Vivi: ”Jag upplevde aldrig att det fanns någon otrevlig konkur-
rens mellan oss utan vi kunde prata med varandra om praktiska 
frågor. Karlssönerna hade tipset och Geijers penninglotter. 
Sjukhemmet i Långasjö var en stor kund och jag tror man fick 
lämna anbud dit, så ibland hade Geijers leveranser dit, ibland 
Karlssönerna.”

Ove:” Jag kommer ihåg att John Pettersson i Råamåla hade 
en fast rad på stryktipset. En gång slog raden in med tolv rätt. 
Det var bara det att John hade varit sjuk veckan innan och 
inte lämnat in sin tipsrad. Han spelade aldrig mer på tipset.”

Maj-Britt: ”Nej, det var nog snarare mer av samarbete än av 
konkurrens. Så kom ju företagen också överens om att lägga 
ned sina verksamheter 1995 och verkade aktivt för att den 
nya butiken skulle kunna etableras. Men det fanns också flera 
andra, mindre butiker ute i byarna.”

Vivi på lanthandelns sista dag.
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Personligheter och anekdoter
Per Karlsson eller Per på Krogen som han kallades var målare 
till yrket och en stor personlighet. 

Vivi: ” Per ville gärna köpa gammalt bröd och härsket fläsk. 
Brödet såldes alltid för halva priset när det var en dag gammalt. 
Per gick till brödskåpet, klämde på brödkakorna med sina, av 
målarfärg kladdiga, händer och sa –de här va en håra låjing. 
Den tar jag.”

Vivi: ” Vid ett annat tillfälle var FlisHarry från Bräkne-Hoby 
inne i butiken. Han körde sågverksflis från sågverket och hans 
blekingska var väldigt kryddad med svordomar. Jag hyssjade åt 
honom att sänka rösten eftersom fru Redin, prästfrun, just då 
var i butiken. Hans svar blev – det ger väl jag blanka f-n i – jag 
ursäktade mig efteråt för fru Redin, som log och viftade bort 
det hela. Kanske tur att kyrkoherde Redin inte var med inne i 
butiken. Han satt som vanligt i bilen och väntade.”

Vivi: ”En annan personlighet var Gottfrid i Kallamåla. Han 
brukade handla hos oss och när han en dag stod i butiken frå-
gade jag vänligt – vad ska Johansson handla idag? Det vresiga 
svaret blev -det är väl för fadringen inte min handlardag idag. 
Det borde väl Vivi veta! Jag väntar på bussen”.

Ove: ”Ni hade ju en drever vid namn Tuff  på den tiden, Maj-
Britt. Den jycken ställde till det. En gång hade han fått tag på 
en stor falukorv som han stack iväg med. Jag jagade honom, 
men han kröp in under en brädstapel och låg där i säkerhet 
och mumsade på korven. En annan gång fick han tag i de 
hemlagade isterbanden och sprang omkring med en jättelång 
isterbandssvans efter sig.”

Peter: ”På den tiden var julskyltningen en stor tilldragelse, 
även i Långasjö. Ni i personalen la fram leksaker och andra 
attraktiva produkter på butiksgolvet innanför entrédörren av 
glas och framåt.

Peter Geijer

Arne Johnsson och 
Volkswagen
Arne Johnsson etablerade sig 1951 i Strängsmåla, där 
han köpte Långasjö-Ericssons verkstadslokal   och star-
tade sin egen bilverkstad. När importrestriktionerna på 
Volkswagen hävdes 1955 blev det full fart i Arne Johnssons 
verkstadslokaler. Arne blev ambassadör för och  storför-
säljare av märket Volkswagen. Under mer än 40 år skulle 
han och Volkswagen bli trogna följeslagare. 

Med förtroende kunde man vända sig till Arne vid bilköp och 
reparationer. I raden av anställda fanns också sonen Bill, som 
redan som liten haft verkstaden som ett gott komplement 
till skolan. Han blev firman trogen i 22 år, ända tills Arne 
sålde rörelsen 1996. Under åren med bilfirman genomförde 
Arne flera viktiga nybyggnationer och moderniseringar. 1968 
utökade han byggnaden med en restaurangdel. Restaurangen 
var från början tänkt som en komplement till verkstaden, där  
kunden  fick vänta med en kopp kaffe på att bilen skulle bli 
klar. Restaurangen fick namnet Klintakrogen och blev med 
tiden ett mycket populärt utflyktsmål.

Sedan rörelsen sålts och restaurangen brunnit upp, ägs nu 
verkstadsbyggnaden av Jürn Herschman som erbjuder sina 
tjänster på Långasjö Bilservice.  

Bill Johnsson, numera Kalmar, har aldrig slutat jobba med 
fordon och aldrig övergivit Volkswagen. Tvärtom är det 
hans verkligt stora intresse och han visar med stolthet upp 
sin bubbla, en Volkswagen från 1959, som han hämtat från 
vinterförvaring på Allégården i Långasjö!

Bill Johnsson/Annika Hjalmarsson

Arne – en ung man med visioner – vid tidsty-
pisk SHELL-pump i början av 50-talet. Annons från 1968.

Bill med sin Volkswagen i mars 2015.             Foto Sölve Hjalmarsson



Träskoposten nr 2 2015 31

Med Pia och Ingo på 
Klintakrogen
Många är de Långasjöbor som får något drömmande i 
blicken, när de hör ordet  ”Klintakrogen”. För de personer 
som var aktiva i Långasjö på 70-90-talet var ”Klintakro-
gen”  förknippat med fest, gemenskap och god mat. Nu 
är restaurangen ett minne blott och många saknar en 
samlingsplats av Klintakrogens kaliber.

Allt började med att Arne Johnsson beslöt att utöka sin bilfirma 
med restaurang och kiosk. Sagt och gjort – byggnaden stod klar 
för uthyrning 1969. Olika entreprenörer hyrde lokalen och drev 
restaurangrörelse. Byggnaden innehöll också ungdomslokal 
för diskotek mm. 1980 utarrenderades byggnaden till Pia och 
Ingo Kotzan från Emmaboda. 1984 blev Pia och Ingo ägare till 
byggnaden Klintakrogen och kom därmed att sätta sin prägel 
på verksamheten. Deras tid skulle bli Klintakrogens verkliga 
glansperiod. Pia och Ingo har delat med sig av berättelser och 
bilder från sin tid som ”krögare” i Långasjö.

Som nya ägare satte de igång med en omfattande ombyggnad, 
som blev klar 1987. Efter denna ombyggnad kunde restaurang-
en ta emot upp till hundra gäster på en gång. Och gästerna kom! 
Ibland upp till 200 som t ex när det serverades julbord. Ingo 
och Pia minns sin tid på Klintakrogen som oerhört intensiv 
och inspirerande på många sätt. Men några normala arbetstider 
var det knappast fråga om. Man fick vara uppe med tuppen 
alla dagar och hålla ställningarna till långt efter stängningsdags. 
Att ta sommarsemester var otänkbart – det var ju den bästa 
säsongen för restaurangen. Något familjeliv blev det inte heller 
att tala om, mer än i den meningen att de tre barnen i tur och 
ordning fick jobba på restaurangen. – Väl hemkommen efter 
arbetsdagen slocknade man direkt, säger Pia.

Ingo och Pia talar med värme om sina anställda, som gjorde 
det möjligt för dem att driva restaurangen under dessa intensiva 
år. Erna, Lotta, Johanna, Annette, Gunilla, Ros-Marie, Lena, 
Fredrik, Carola, Johan, Hasse, Christian, Katarina, Matilda, 
Terese, Linda, Sofie och fler därtill -  alla dessa flitiga händer 
och fötter, som serverat, sprungit, diskat, putsat och fejat! 
Och så alltiallon Östen som erbjöd sina tjänster, som t ex att 

åka runt i bygden och hämta bunkar och fat som följt med 
hämtmaten ut. 

Hur blev restaurangen så populär? Vad var det som gjorde den 
så välbesökt? Kanske var det menyn med läckra rätter som 
kalvfilé, spätta, pannbiff  och inte minst wienerschnitzel! Denna 
omtalade schnitzel som var tunn och mör och hängde långt 
utanför tallriken! Denna schnitzel som Ingo lanserat på hotell 
Linden och hoppats att han skulle slippa under resten av sitt liv. 
Man så lätt skulle det inte gå! Folk vallfärdade till Klintakrogen 
för att äta schnitzel. En annan orsak till framgång måste ha 
varit restaurangens stora flexibilitet. Man erbjöd allt för alla! 
Festmåltider, julbord, dagens rätt, representationsmiddagar, 
affärsluncher, catering, begravningskalas, söndagsmiddagar, 
turistluncher. Upptagningsområde: hela södra Sverige!

En sådan intensiv verksamhet kräver sin tribut. 1995 orkade 
inte Ingo och Pia längre. På 15 år hade de gjort 30 års arbete 
och behövde mer ordnade förhållanden. Ingo blev skolkock i 
Emmaboda och Pia fick jobb på AMB i Broakulla. Olika nya 
ägare tog vid, men Klintans glansperiod var över. 17 dec 2005 
ödelades byggnaden i en brand. Sedan dess står Långasjö utan 
restaurang.

Ingo och Pia Kotzan/ Annika Hjalmarsson

Ingo och Pia Kotzan tittar i album.             Foto Annika Hjalmarsson

Julbord med grishuvud. Katarina Kotzan, Gunilla Johansson och 
Ros-Marie Adolfsson.

Klintakrogen.
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Södra Wood Långasjö
Sedan i höstas heter enheten i Långasjö, Södra Wood 
Långasjö, efter en fusion av affärsområdena Södra Tim-
ber och Södra Interiör till Södra Wood. En omskyltning 
till anläggningen genomförs i och med detta, och på alla 
skyltar kommer det att stå Södra, när de byts ut under året.

Vi kör för fullt på anläggningen, där sågen och våra två mindre 
hyvlar producerar på tre skift. Den stora hyveln kör normalt 
2 skift, men under vissa perioder går den också tre skift. I 
pelletsanläggningen producerar vi treskift plus ett helgskift. I 
sommar kommer vi att köra mer än tidigare år, och anställer 
därför fler semestervikarier än någonsin. Vi räknar med att 
anställa 30 semestervikarier.

Antalet heltidsanställda är idag 139 personer. Förutom de som 
är anställda på produktionsanläggningen så arbetar drygt 30 
personer på Södra Skog och Södra Wood kundservice med 
placering Långasjö, så antalet arbetstillfällen är drygt 170, och 
med semestervikarierna så sysselsätter vi drygt 200 personer.  
Det är något jag tycker att vi kan vara stolta över i Långasjö, 
att ha kommunens näst största företag, när det gäller antalet 
anställda, på orten.

Målningslinjen är den senaste större investeringen som gjorts. 
I denna producerar vi målad ytterpanel för svenska och tyska 
marknaden.  Det tar 1 timme att måla panel till ett hus, som 
det tar en vecka att måla för hand, så man kan förstå att det 
finns efterfrågan.

Ann-Helen Alexandersson

Södra Wood Långasjö

Entrén till Södra Wood Långasjö.

 

Klasatorpet
 

2015
 

Öppet 20/6 - 23/8
Alla dagar 9.30 - 18.00

Bokningar Eva Garami
Tel 0471-503 10

Midsommar
firas på Klasatorpet
den 19 juni kl 14.00

Välkommen!
Långasjö Sockens Hembygdsförening
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Bondbyn 
– Strängsmåla några exempel

Fredrik Johansson/Annika Hjalmarsson
Foto: Annika Hjalmarsson

Strängsmåla 1:24. Anders Johansson och Maria Zettergren. - Vi köpte 
stället 1994. Anders är född i Strängsmåla och Maria ville ha en häst-
gård. Detta blev perfekt!

Strängsmåla 1:12 Ann-Marie Jannesson. Hennes make Rolands, släkt-
gård. - Här är fridfullt. Tryggt med grannar nära inpå.

Dan Bondesson, Anki Torgnyson, Zebastian, Matilda och hunden 
Alice. Köpte huset 1990, eftersom katten inte trivdes i lägenhet i Em-
maboda. - Här är skönt och ostört.

 
Björkekärr. Maj-Lis och Nils Erik Fransson. Maj-Lis farföräldrars 
ställe, som Maj-Lis och Nils Erik köpte för 52 år sedan. - Här är lugnt 
och skönt!

 
Solhem. Johan, Nina, Oliver och Jonatan Klasson. Här drev Rudolf  
Petersson taxirörelse på 30-talet, efter honom kom Greta och Tage 
Klasson. Johan är deras barnbarn. - Sen jag var 10 år har jag sagt att 
här ska jag bo och så blev det. Det är lagom långt från Långasjö.

 
Strängsmåla 1:3 Kent och Gun Alexandersson. Släktgård. Kent: Jag är 
född här. Här kan jag driva jordbruk och hålla  kor!

Strängsmåla 1:11 Fredrik Johansson, Johanna Hansson, Albin, Simon, 
Ella. Fredrik: Det är en släktgård så det kändes rätt att flytta hit. Ella: 
Det är bra här, för man kan ha hästar och kaniner.
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Villabebyggelsen 
– Strängsmåla några exempel

 
Odd och Diana Hagel. - Vi köpte stället efter Kjell-Åke Fors´ död. Jag 
tror att han blivit glad om han visste att vi kom till hans älskade hus. 
Första tiden blev vi väl omhändertagna av Gösta Johansson och Ro-
land Jannesson. Tyvärr gick de bort alldeles för tidigt och tillsammans 
med Kjell-Åke är de väldigt saknade. När vi varit iväg på gig mm så har 
detta varit en lugn plats att återvända till.

 
Peter och Lina Jingskog. Peter är född i Långasjö. De köpte huset av 
Erna Johansson 2010. Huset var det första nybygget på Geijervägen, 
1957. Erna minns de 50 åren i huset som underbara. Grannarna 
hjälptes åt med allt t ex barnpassning. Det fanns 20 barn i området när 
Ernas och Göstas barn växte upp.

 
Klintebo. Conny Fransson. Connys föräldrar byggde huset 1945, 
Conny och Mona-Lisa köpte det 1992. Conny har bott här så gott som 
hela livet. - Något av bygemenskapen försvann med Geijer, affären 
och Klintakrogen.  

 
Irene och Rune Johansson. - Vi köpte tomt av Albert och Signe Jo-
hansson och byggde här 1963. Vi trivs bra.

 
Bernt Åstrand. - Jag bodde först i radhuslängan, trivdes bra och  
byggde här 1972 för att ha nära till jobbet – 300 m! Det är perfekt att 
bo här.

 
Per-Olof  Fransson har bott i huset i 45 år. Det är från början hans 
föräldrahem. Här trivs han.

Åkerholme i Strängsmåla.
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Bernt Åstrand/Annika Hjalmarsson
Foto: Annika Hjalmarsson

 
Skogsborg. Jerker och Christina Johansson köpte huset 1980. Båda 
har vuxit upp i Strängsmåla. Christina var som barn hos sömmerskan 
Astrid Karlsson och provade klänningar i detta hus. Boden bakom 
huset kommer från Granet. - Här är ännu bättre sedan lastbilstrafiken 
lades om!

Källor:
Emmaboda Kommuns kulturmiljöprogram, Långasjö socken  - Gård 
och by i Långasjö socken.

Läs mer:
www.langasjo.se/strangsmåla.
Långasjökrönikan 2011, ”Mitt liv i Strängsmåla” av Jarl Johansson 
samt Långasjös egen gåramålare” om Albin Johansson i Strängsmåla.
Långasjökrönikorna -62, -69, -70 och -83.
Om Arne Johnsson i Långasjökrönikan 2001 och i boken ”I backspe-
geln” 2010 om bilismens födelse i småländska Emmaboda.

 
Erik och Linnea Nylander hamnade här av en slump. - Det var ett bra 
pris på huset och vi trivs bra. Huset stod tidigare mitt emot Geijers 
Lanthandel, men flyttades 1957 till sin nuvarande plats. Kallades tidi-
gare Korset, eftersom det stod i korsningen.
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Utsikt från en försvunnen 
kvarn
De flesta som färdas på väg 120 från Långasjö Kyrkby in 
till Emmaboda har bråttom, till arbetet, till ett väntande 
tåg, ett sjukbesök, en kvällsbio eller vad det nu kan vara. 
Vad hinner vi egentligen se av kringliggande bebyggelse, 
kulturminnen och landskap? Svaret beror naturligtvis på 
trafiksituationen, på eventuella medpassagerare, på vad 
bilradion förmedlar av nöjes- och nyhetsprogram - men 
mest på hur intresserade vi är av vår lokalhistoria. För de 
nyfikna finns många saker att se och lära, även på den 
raka och till synes rätt trista vägsträcka jag talar om.

Kör man från Långasjö räknat ut på väg 120 i riktning mot 
Emmaboda, passerar man först avtagsvägen ner mot Grimsgöl 
för att kort därefter komma fram till Harebokvarn.  Låt mig 
stanna till här en stund för att fundera lite kring Stenrikets 
många manifestationer på just denna plats.

Gammalt odlingslandskap
Vid ån som från Harebosjöns södra spets rinner under vägen 
och vidare ner mot Törn vet vi att det under Gustaf  Vasas tid 
låg en liten kvarn här hörande till Södra Harebo. Den omnämns 
i en jordebok från år 1557, då den blivit skattelagd, men den 
kan ha anlagts tidigare än så.  År 1686 noteras kvarnen vara 
”alldeles öde”, för att i senare tid återupptas men slutligen 
definitivt ödeläggas. Var kvarnen låg mer exakt vet man inte.

Väster om vägen ser vi Harebosjön, eller snarare resterna av 
den. I början av 1900-talet utfördes två sjösänkningar, vilket 
gjorde tidigare våta marker mer odlingsbara. Men glädjen var 
kortvarig. Snart nog tog naturen åter över och omöjliggjorde 
all odling. 

Sjön var tidigare en viktig inkomstkälla för Harebobönderna  
och under 1800-talet bedrev man vid dagens Harebokvarn 
ålfiske, samfällt utnyttjat av markägarna i förhållande till var 
och ens hemmanstal. 

Landskapet kring Harebokvarn är relativt flackt. Åkermarken 
ligger koncentrerad framförallt öster och söder om bebyggelsen 
och har i stort samma utbredning som i början av 1800-talet. 

Odlingslandskapet bryts upp av åkerrenar, röjningsrösen och 
stenmurar samt mindre bestånd av lövskog. Delar av ängs-och 
hagmarken är idag igenväxt men fortfarande återspeglas en 
hel del av människors liv och leverne de senaste 200 åren, för 
den som rätt kan läsa landskapet, eller är Träskoposten trogen. 

Magmatiska bergarter med mera
Lite svårare då att betrakta stenriket i ett geologiskt tidsper-
spektiv. Jag gör det här helt kort, utifrån två skeden, ett relativt 
nära, och ett två tusen miljoner år tillbaka, dvs. nära nog halva 
jordens beräknade ålder. Det är från denna äldsta tid och framåt 
som vår berggrund bildas och som i sin nuvarande form är 
en mosaik av olika bergarter. En grupp består av magma som 
trängt upp genom jordskorpan och stelnat. Den vanligaste av 
alla djupbergarter är graniten, som finns överallt men som i 
sydöstra delen av Långasjö socken fått den förskiffrade form 
som idag kallas Karlshamnsgraniten. Vi finner också s.k. röd 
och grå Växjögranit, den senare bestående av en medelkornig, 

massformig bergart, där man med blotta ögat kan urskilja 
kvarts, fältspat, hornblände och glimmer.  

En annan grupp är de s.k. metamorfa (omvandlade) bergarter-
na, dvs. de som utsatts för värme från magma som tränger upp 
i närheten, eller för förhöjt tryck i samband med bergskedjeut-
veckling. Vanligast här är gnejsen, också den rikligt företrädd i 
landskapet. Gnejsen är kraftigt omvandlad och består av band 
av olika material. 

Den tredje formen av bergarter däremot, de sedimentära 
(lagrade) är för det mesta tecken på forna hav, men kan även 
bildas i sötvatten. 

Sverige i Söderhavet
Det är märkligt att tänka sig att nästan hela Sveriges urberg 
har varit havsbotten och efter hand täckts av hundratals meter 
lagrade bergarter. På de flesta ställen är de nu bortnötta, men 
finns kvar på bl.a. Öland och Gotland. Än märkligare är att 
det urberg vi står på här i Långasjö dansat runt på jordens 
yta, om än i en oändligt utdragen slowfox. För 570 miljoner 
år sedan hittar vi Sverige på södra halvklotet, på väg mot Syd-
polen. Därifrån går det sedan i en bågformad rörelse upp mot 
ekvatorn, där landet låg för 400 miljoner år sedan. Ytterligare 
200 miljoner år framåt ligger Sverige inklämt i Pangaea, en 
enda stor kontinent där de olika kontinentalplattorna hängde 
samman.  Dinosarierna som då börjar utvecklas kunde därmed 
röra sig fritt över jordens landmassor, vilket förklarar att vi 
finner fossila skelett och fotspår även hos oss. 

Vill vi låta fantasin skena iväg in i framtiden är det spännande 
att fundera över hur kontinentalplattornas pussel kommer att 
se ut om säg 150 miljoner år. Räknat utifrån dagens tektoniska 
rörelser kommer Europa och Afrika att vara hopsydda och 
Australien har hunnit fram till Asien. Ytterligare 100 miljoner 
år fram kommer har sannolikt en ny storkontinent att bildats, 
med Sverige i nordkanten av landmassan. Men det är inte vårt 
bekymmer, som man brukar säga, och förmodligen inte heller 
människosläktets.

Isens lämningar
Vad som däremot väntar ”runt hörnet”, geologiskt sett, är en 
ny istid, växthuseffekten till trots. Och nog känns det lite trist 
att tänka sig att Långasjö socken om si så där 40-50 000 år på 
nytt kommer att vara täckt av 1000 meter is, eller mer.  Och 
att Stenriket då ritas om på nytt, när den isen drar sig tillbaka.    

För som vi alla vet domineras det landskap vi lever i av den 
senaste inlandsisens ingrepp, framför allt under dess tillba-

Stenbron vid Harebo kvarn.
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karyckning för cirka 15000 år sedan här i sydligaste Sverige.  
En som målande beskriver denna senglaciala tids högröstade 
naturkrafter är Axel Stenberger;  ”Dånande floder, översväm-
ningsland med strömmande flöden, jordskred och störtande 
isbräckor, kalvande i insjövatten eller havet, vältrande isberg i 
ett stompiskats hav. Landet var tundra med låg örtvegetation, 
mossor och lavar, dvärgbjörk, polarvid och fjällsippa.” 

Från den lokalhistoriska litteraturen är det som alltid roligt 
att plocka fram ”Långasjö – försök till en Sockenbeskriv-
ning”, redigerad av Eric Elgqvist och utgiven av Långasjö 
Hembygdsförening 1938. I ett inledande kapitel berättas om 
hur isen smulade sönder berggrunden till morän, som i olika 
områden växlar från blockrik till blockfattig, från storblockig 
till småblockig terräng. Isrörelsens riktning visas av räfflorna i 
berghällarna, som inom Långasjötrakten är nordnordvästlig till 
sydsydostlig. Detta kan vi avläsa bl.a. på hällarnas avslipning, 
med en jämn, svagt sluttande stötsida och en brantare, mer 
oregelbunden läsida. Vi kan också se det på sjöarnas riktning, 
från Löften i norr snett ner över Harebosjön och vidare mot 
sydost över Törn och Kyrksjön i Vissefjärda. Längs med denna 
linje löper på västra sidan av sjösystemet socknens enda mer be-
tydande rullstensås, ”väl utbildad och typisk med delvis vacker 
ryggform”.  Den brukar benämnas Salebodaåsen eftersom den 
går ner till Saleboda, där den mynnar ut i ett större rullstensfält. 
Innan den når dit, alldeles norr om gamla riksgränsen, ligger 
på samma ås Antamåla rör, en för landet unik blockformation. 
Röret är 150 meter långt, 50 meter brett och 11 meter högt 
och var gränsmärke på den gamla riksgränsen mellan Sverige 
och Danmark.

Vägbyggen och broar
Rullstensåsen för oss tillbaka till nutiden, och till väg 120. När 
vägen byggdes i slutet av 30-talet hämtade man då, precis som 
längre tillbaka i tiden, grus från olika täkter i åsen. Och detta 
har man fortsatt att göra in i vår tid. Just vid Harebokvarn finns 
en bergtäkt där Ronny Johansson, ägaren till gården, utvinner 
sten och makadam till fyllnadsmaterial. Förr tog man också 
grus, men detta har Länsstyrelsen satt stopp för, eftersom grus 
renar grundvattnet. Ronny berättar att Länsstyrelsen noga kon-
trollerar alla ingrepp som har ”en betydande miljöpåverkan”, 
vilket är en viktig skillnad mot förr i tiden. För hans egen del 
har han tillstånd att borra, spränga och krossa sten ytterligare 
ett 20-tal år. 

Många av de gamla grusade byvägarna har till övervägande 
del samma sträckning som under tidigt 1800-tal. Den smala, 
slingrande grusvägen vid Harebokvarn och dess nyare spikraka 
parallell, ger en slående bild av vägstandardens utveckling. Och 
resandet. På 2000-talet färdas vi på land mer än tio gånger 
snabbare, tio gånger billigare och 50 gånger så långt som för 
bara 150 år sedan.

Också byggandet av vägar är idag väsensskilt från äldre tider. 
Då utfördes allt arbete enbart för hand med hjälp av spadar, 
skyfflar, yxor, skottkärror, sågbräder, spik, linor, rep och snö-
ren. En annan viktig skillnad är att ansvaret för att ”hålla väg” 
under medeltiden – och i princip ända fram till vägväsendets 
förstatligande 1944 – låg på de enskilda markägarna. Pålagan 
innebar byggandet av en väg, men också skötseln av den. 
Detta skulle ske två gånger om året, ofta före vårsådden och 
efter höstskörden. Gränsen för varje väglott markerades med 

väghållningsstenar (brostenar), ofta med gårdens och ägarens 
namn eller initialer på.

Alldeles till vänster om den nya vägen, vid Harebosjöns utlopp, 
finns en valvbro av sten, byggd i samband med att en första 
uträtning gjordes av den gamla vägen i början av 1900-talet. 
Den är alltså inte så gammal som den ser ut, men blev ändå 
snabbt omodern i takt med att trafiken blev tyngre, och mer 
omfattande.   

Följer vi den gamla Emmabodavägen över bron norrut pas-
serar den två torpplatser. Den första är Harebokvarn, där det 
intill två ännu brukade åkrar finns grunder efter bostadshus, 
ladugård och källare. Torpet var bebott fram till 1950-talet 
och revs strax därefter. Den man som senast bebodde torpet 
hjälpte till i grannbyarna, bl.a. med slakt.

Den andra är torpet  Hareberg. Det kallades även “Nils-Pet-
ters” efter den man som senast bodde där. Nils-Petter var 
motocrossåkaren Eric Ericssons, även känd som ”Långas-
jö-Eriksson”, farfar. Huset revs omkring 1950-talet. Området 
fungerade som grustäckt under 1950-talet och grunden efter 
huset är bortgrävd.

Längs vägen transporterades under tidigt 1900-tal mycket ved 
till glasverket i Emmaboda och vid krönet av Hallaberget finns 
intill vägen en källa där man kunde stanna och vattna hästar-
na. Genom senare breddning av vägen har det ursprungliga 
källflödet hamnat i vägdiket. Utmed vägen finns flera äldre 
grustäckter.

Husen vid Harebokvarn
Harebokvarn, som inte varit kvarn på flera hundra år, består 
av två gårdar. idag med samme ägare och sammanslagna till 

Husen vid Harebo kvarn.

Gårdsplanen vid Harebo kvarn.
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Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel

   
Vi önskar Er varmt välkomna

Hasse med personal

en fastighet, samt en avstyckad tomt bebyggd med en modern 
villa från 1980-talet. De två gårdarna ligger kvar på samma läge 
som de hade under 1820-talet, då kvarnplanen enskiftades.       

Mangårdsbyggnaderna (1890-1910-tal) ligger på en höjd med 
gavlarna tätt intill varandra, på samma plats som två tidigare 
mangårdsbyggnader. Norr därom ligger två uthus/brygghus, 
där den nuvarande ägares farfar Albert Johansson tillverkade 
betongpannor under 1940-talet. Betongpannorna gjöts i 
träformar.

   

Trädgårdstomterna omges på gammaldags vis av spjälstaket 
med huggna stenstolpar och avskiljer, likt den götiska gård-
stypen, tydligt mangårdsdelen med fägårdsdelen. Mot söder 
ligger de två ladugårdarna parallellt med varandra, varav den 
västra är uppförda av sten runt förra sekelskiftet. Intill den 
östra mangårdsbyggnaden ligger ett mindre hus från cirka 
1900, uppfört som möbelsnickarverkstad.  

Möbeltillverkningen utfördes av Albert Johansson och dennes 
bror Emil Johansson. Möblerna såldes bl.a. genom lanthandeln 
i Norra Harebo. Några av de möbler som bröderna tillverkade 
finns kvar i mangårdsbyggnaden.

Med Harebokvarn som utgångspunkt har vi rört oss runt i 
landskapet, och bakåt i tiden. Det jag kommit att tänka på, och 
valt att lyfta fram, är högst personligt. Andra skulle förmodligen 
ge en annan berättelse, med andra betoningar. Eller lugnt suttit 
kvar i bilen och bara susat förbi.

Ladugården vid Harebo kvarn.

Gunnar Alsmark

Källor:
Jan Mikaelsson. Törnområdets geologi. I: Törn - en sjö i Småland. 
red. John Johansson. Långasjö sockens hembygdsförening/Vissefjärda 
hembygdsförening 1981.
Emmaboda Kommuns Kulturmiljöprogram. Harebokvarn. Arbetsma-
terial  20141016.
Benny Kullinger. Själva grunden. I: Sten. Svenska Turistföreningens 
årsbok 1990.
Långasjö – Försök till en Sockenbeskrivning, red. Eric Elgqvist. Lång-
asjö sockens Hembygds- och Fornminnesförening 1938.
Mårten Stenberger. Det forntida Sverige. Almqvist & Wiksell 1964.
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Det är då Karl Johan tar det avgörande beslutet: i stället för att 
brottas med stenen, ska han tämja den! Sagt och gjort – han 
bygger sig en tjärdal av sten och i den bränner han tallstubbar 
och framställer tjära, tills han fått ihop till ”biljetten” ut ur sko-
gen. För tretusensjuhundrafemtio kronor kan han köpa ett bra 
torpställe i Ulvsmåla! Han har fört sin familj ut ur fattigdomen. 

Karl Johan Johansson är också känd under namnet Karl 
Lind (Ling) eftersom han tog upp sin mammas släktnamn. I 
Ulvamon har vi blivit guidade av Karl Johans barnbarn Ove 
Svensson, som visat oss många intressanta stenlämningar 
området, bl a stuggrunden till Ulvadal, tjärdalen och grunden 
efter torpet som hans morfar köpte i Ulvsmåla. 

Karl Johan Johansson Ling förekom som ciceron i Ulvamon i 
Blekinge Läns Tidning 1935.  (Se även Träskoposten nr 4 2013.) 

Annika Hjalmarsson

Ulvadal

Tjärdalen gav möjlighet till en bättre 
framtid

Ett stenkast från Fankens Farstu i Ulvamon, ligger rui-
nen efter torpet Ulvadal. Här utkämpades på mitten av 
1800-talet en kamp mot fattigdom och svält – och den 
obändiga stenen. Den unge pojken Karl Johan Johansson 
blev faderlös vid 7 års ålder. Svält och lunginflammation 
ändade faderns liv och modern, Kristina Paulsdotter, stod 
ensam med tre små barn. 

Som änka fick Kristina traska halvmilen upp till Ramsjö by 
och göra dagsverken hos bönderna. Den mat hon  fick på 
gården tog hon med hem till sina barn. Pojken Karl Johan 
kom tidigt ut och tjänade hos bönderna. Det var ett hårt liv. 
Men han togs sig igenom svårigheterna och gifte sig med Ida 
Johansdotter från Brännefallskärr i Piggsmåla. Året var 1885. 
De bosatte sig på Ulvadal och Karl Johans mor och syskon 
blev inhysta hos dem. 

I denna steniga och karga miljö ska alltså Karl Johan skapa 
en framtid för sig och sin familj. Och till familjen räknas även 
mor och syskon. Karl Johan och Ida får under sin tid som gifta 
fem barn, varav en son dör ung vid en olyckshändelse. Hur är 
deras förutsättningar att klara sig och förbättra sina livsvillkor?

För att få en uppfattning om deras liv bör man besöka platsen. 
Ulvadal är ett av Ramsjö Södergårds allra avlägsnaste torpstäl-
len, drygt fem km från byn, alldeles vid Blekingegränsen. Här 
är terrängen otroligt stenig och oländig. Landskapet består av 
bergknallar, moränkullar, och stenformationer. Odlingsrösen 
och stenmurar vittnar om den idoga kampen mot stenen. 
Stenmurarna klättrar upp för kullarna och markerar ägogränser. 
Karl Johan Johansson räknas som Ramsjö Södergårds siste 
torpare. Han gjorde dagsverken på gården i Ramsjö, stenröjde 
och odlade på de små ytor som stod till buds runt torpstugan. 
Han fick dra omsorg om den egna storfamiljen – och detta 
sjukdom (benröta) och klenhet till trots. Det går bara hjälpligt 
runt. I kyrkböckerna står Karl Johan som utfattig och sjuklig.

Karl Johan Johansson Lind/Ling i Blekinge 
Läns Tidning 1935.

Ove Svensson visar tjärdalen vid Ulvadal i Ulvamon.                        
Foto Irene Israelsson

Tjärbränning som den görs i en tjärdal. 
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Ett kulturarv - våra små-
ländska stenmurar                                                                  
Stenmurarna i det småländska landskapet skapades 
av idogt arbete under flera århundraden. Men innan 
smålänningen började bygga murarna var det framför 
allt odlingsrösena som visar oss människans kamp mot 
stenen för att kunna odla eller ge bete åt djuren.

I landskapet runt oss finner vi ofta odlingsrösen, en del väldigt 
stora andra bara ett par decimeter höga. En del av rösena har 
mossa och lava vuxit över vid det här laget och kan vara svåra 
att se. Egentligen vet vi inte så mycket om odlingsrösena mer 
än att man plockat ihop stenen för att kunna få någon jord 
att odla i. Dessa är svåra att tidsbestämma men enligt forskare 
har man fått fram att människan började plocka sten och lägga 
dessa i högar och rösen redan ca 1800-f.Kr.

Stenmurarnas tillkomst berodde på att det tillkom en statlig 
förordning 1730 som ville att man skulle använda sten istället 
för trä till hägnader. Med detta ville man skydda skogen mot ett 
allt för hårt virkesuttag. Virket skulle användas till husbyggen 
och bränsle eftersom det var en bristvara. 

Under 1800-talet förändrades sättet att odla. Effektivare 
metoder togs i bruk, stenmurarna förändrades och blev fler. 
Det finns tre olika stenmursmodeller enkelmur, halvmur och 
dubbelmur. Många är lagda för att markera åkermark, hagmark 
för att hålla djuren innanför och gränser.

Enkelmur
Enkelmuren är den enklaste och äldsta formen av stenmur. 
Ofta har man i botten lagt dubbla rader sten för att sedan fylla 
på med enkel rad sten på varandra. Muren rasar lätt vid beröring 
eftersom den är ranglig och har dålig hållbarhet. Behöver ses 
över varje år efter tjällossningen.

Halvmur
Halvmuren är en kombination av stenmur, jordvall och dike. 
Denna typ av mur förekommer oftast in mot gårdar, tomter, 
kyrkogårdar m.m. För att lägga en bra halvmur lägger man 
en enkel stenrad med svag sluttning inåt. Utanför stenraden 
gräver man ett dike, överskottsjord lägger man på insidan som 
då ger ett stöd för muren.

Dubbelmur                                                                                                                                        
Dubbelmuren eller skalmur som det också heter. En dubbel-
mur byggs alltid med att först gräva ett dike till frostfritt djup, 
detta för att tjällossningen inte skulle påverka muren. Därefter 
fylls diket igen med stora stenar. Skalet består av två sidor. 
Visesidan, den finaste sidan skall ha de slätaste och finaste 
stenarna. Bygg och liggsidan skall ha de jämnaste stenarna. I 
mitten läggs mindre stenar, en del sten kilas, läggs fast så att 
de binder ihop muren. Den här modellen att bygga kallas för 
att kallmura, man använder inget bindmedel. Pågrund av att 
muren är byggd med ett stenfyllt dike så får det till följd att 
marken avvattnas. Att en mur är äldre kan man se genom att 
stenarna i muren är runda, lätta att bända loss och inte större 
än att människan kunde bära bort de från åkern. I slutet av 
1800-talet och framåt kom sprängmede som gjorde att nya 
tekniker att bygga stenmurar kom. Man kan se det genom att 
stenarna i muren är större, kantigare och ofta med borrhål i. 

Vegetation runt muren
Kattfot, mandelblomma, gökärt, ängsvädd är bara några av de 
arter som finns runt en stenmur där boskap gått och betat och 
ingen konstgödning använts.  Raggmossor, färglav, stängellav, 
bladlavar finner vi ofta på stenmuren och ibland också fetknopp 
och taklök. Där muren går fram i lite mer fuktig terräng hittar 
vi ofta olika typer av ormbunkar och bräken. Djuren som 
övervintrar, vistas i och runt murarna är otaliga. Vi har till 
exempel olika typer av ödlor, ormar, småvesslor, hermeliner, 
nyckelpigor, rovsteklar, humlor samt andra nyttoinsekter. Sitter 
man och studerar en mur i lugn och ro kommer mängder av 
andra djur som har sitt tillhåll i muren att visa sig. En värld 
helt för sig själv.

Stenarter
Vad är det då för olika typer av sten som stenmurarna 
innehåller. Oftast är det grå och röd granit samt gnejs.                                                                                                                                           
Vi kan ibland se olika röda nyanser bland de gråa stenarna, det 
är troligtvis Smålands landskapssten ”Växjögranit” är en extra 
vacker variant av Smålandsgranit. Graniten är en av Sveriges 
vanligaste och vackraste stenarter, mycket variationsrik, allt 
från rött till grått beroende på vilken mineralmängd den har. 
Den kan även vara allt från grov till finkornig. Arten är hård 
och sprickfri, står emot stötar och slag bra. Det är därför den 
oftast användes till gatubeläggningar och byggnadssten.

Annika Carlberg-Sjöström
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Nog hade jag hört talas om sten i Småland innan vi flyttade till 
Långasjö men mängden blev en överraskning för en norrländ-
ska. Numera testar jag med spettet innan något ska planteras.

Britta Fransson
Foto Jan-Erik Fransson

Stenar i trädgården
Att skapa en trädgård med mycket sten i Småland är inte 
svårt. Allt material som du behöver ligger redan i marken, 
dock inte på den plats man har tänkt sig.

När vi började röja, gräva damm, anlägga grusgångar och 
dränera runt byggnader upptäckte vi denna skatt. Det mesta 
av stenen har gått åt till kantstenar i dammen, stödmurar och 
annan dekoration. 

Det tillfälliga stenlagret.

Det är en fördel att ha hjälp av en grävmaskin när dammen grävs.

En skulptur i marmor av Ann Fransson i väntan på sin slutliga plats.

Dammen har tagit form.

Växterna klär in grusgångarna, stentrappan och kantstenarna.

Stenen gör sig vacker i terassodligen.
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En sorgesam sång om sten 
– och om frihetslängtan

Vi har alla våra självbilder. När jag skaffade hus och 
hem här i Långasjö socken fick jag ofta höra; ”Sätt en 
smålänning på en klippa i Atlanten, och han kommer 
alltid att klara sig.” Ett tillspetsat uttryck, naturligtvis, 
med innebörden att en smålänning under aldrig så svåra 
förhållanden genom hårt arbete och påhittighet alltid 
reder sig. 

Men inte minst invånarna i Långasjö med angränsande socknar 
vet också, att uttrycket är en klar överdrift. Fler människor i för-
hållande till folkmängden än från de flesta andra håll i Sverige 
gav upp kampen och emigrerade. Man flydde fältet, annorlunda 
uttryckt, och en annan omhuldad del av självbilden är att man 
gjorde det för att den steniga marken inte kunde försörja den 
fattigaste delen av befolkningen. En klassisk beskrivning är 
den Vilhelm Moberg förmedlar i inledningen av Utvandrarna. 

”Nils har i 25 år slitit med sitt spett för att röja undan stenar 
från åkrarna på Korpamoen, hans gård i Ljuder socken i 
Småland. En dag slinter dock jorden under honom och han 
får en stor sten över sig, som knäcker både ben och höft. Som 
krympling kan han inte längre arbeta och måste sälja gården. 
Knappt myndige sonen Karl Oskar övertygar föräldrarna att 
han själv är mogen att ha sitt eget på Korpamoen och köper 
så gården för 1700 riksdaler. Men... ska man vara bonde, så 
behöver man en kvinna också.”

Karl Oskar träffar sin Kristina, som blir torparhustru på 
Korpamoen. Barnaskaran växer, och med den svårigheten att 
försörja familjen. Marken är stenbunden och svårodlad och 
ger dåliga år inte ens utsädet tillbaka. 

”Han tog en järnstång och stötte ned den här och var, och 
överallt hördes samma klang: sten. Han gick genom hage och 
äng, i skog och mo, och det klingade mot järnstaken: sten, sten, 
sten. Det var en enformig sång, en sorgesam sång, för den som 
ville bryta mer åker: sten!”

Och mer åker behövdes. Under perioden 1800 – 1860 ökade 
antalet invånare i Kronobergs från 87604 till 152225 (Rydh 
1974:40). Det var främst torpen som fick ta emot det stora 
befolkni.ngsöverskottet. Men torparna ägde varken gård eller 
tillhörande magra markstycke. I stället betalade man ”hyra” till 
ägaren, ofta i form av dryga dagsverken. Som icke markägare 
hade man heller ingen representation på sockenstämman.

Det är om dessa stugbackarnas människor längst ner i hierarkin 
som Vilhelm Moberg skriver. Han föddes själv i ett soldattorp 
i Moshultamåla, rivet för snart 100 år sedan nu. Men på platsen 
där knektstugan låg har sockenborna i Algutsboda rest en min-
nessten med en text (se bilden) som anspelar på författarens 
egna ord i romanen Soldat med brutet gevär.
”Och jag skriver nu alltså om denna stugbacke, om andra stug-
backar runt omkring, jag berättar om dessa stugors folk, om 
träskofolkets möda och knog, armod och stolthet, förnedring 
och storhet.”

Just denna mening står i kapitlet Stugbackens blomma, nog så 
symboliskt vald. I boken får man följa Valter Sträng, Mobergs 
alter ego, genom livet; med början i den småländska knektstu-
gan, vidare långsamt uppåt, som politiskt aktiv, som journalist, 
som förälskad, som författare och orädd samhällsdebattör.

Precis som Karl Oskar och Kristina lämnar Valter (Vilhelm) 
bygden för att kunna blomma ut. Som anställd vid Hedvigs-
holms-Posten hos redaktör Olle Setterblad får han lära sig vad 
tryckfriheten och det fria ordet innebär. Det fria ordet som ingen 
tidningsägare rår om men som tillhör oss alla. 

I sin avhandling Berättaren Vilhelm Moberg skriver Gunnar Eid-
evall att Mobergs bondeskildringar är kopplade till två centrala 
begrepp; ägandets problem och frihetstemat. Karl Oskars mark 
drabbas av missväxt och torka, och det finns ingen möjlighet 
att bryta nya åkrar. Även Karl Oskars bror Robert är drabbad, 
då gården är för liten för att han ska kunna ärva någon del av 
den. Danjel och Jonas Petter lämnar större gårdar efter sig, men 
de flyr från förtryck och övervåld till frihet och oberoende.
Utvandrarserien, menar Eidevall, är främst ett epos om fri-
hetsbehov och individualism, om människans rätt till frihet 
och lycka, om nya människor i en ny värld.

Förtrycket och förnedringen man flyr ifrån har många di-
mensioner. Robert protesterar mot hårda lagar och inhumana 
husbönder, ett tema som också stod i centrum för Mobergs 
debutroman Raskens från 1927. 

Mobergstenen.
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Idiomatiska uttryck på sten            

Metaforer och ordspråk

Idiomatiska uttryck består ofta av flera ord som i sin 
sammansättning har en specifik betydelse. Metaforen är 
ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut 
mot ett begrepp som liknar det ursprungliga. 

Ordspråket består av en fast mening som inte ska föränd-
ras utan är ett enkelt sätt att förmedla ett budskap eller 
en värdering. Men frågan är vad är vad?

Några exempel på ordspråk med sten
Lägga sten på bördan

Hugget i sten

Hugga i sten

Kasta sten i glashus

Gå över stock och sten

Hård som sten 

Skrivet i sten 

En sten har lyfts från mina axlar

Vända på varje sten 

Kvarnsten runt halsen

Sjunka som en sten 

Hjärta av sten 

Förstärkningsord med sten
Sten är ju ett uttryck för något hårt, tungt, mödosamt, orubbligt 
etc och används ofta som förstärkning.

Stenrike

Stenrik

Stenansikte

Stenkul

Stötestenar

Byggstenar

Grundstenar

Hörnsten

Stengott

Gåtor och skämt 
1. Vilken sten är alltid ihålig?        

2. Jag bär så lätt en timmerstock, t o m om den är tjock, men 
aldrig klarar jag en sten inte ens en liten en.....

Svaret ser du längst ner på sidan.

Man skämtar inte ofta om och med Sten. Det finns ett par 
stenskämt i ”Alla barnen böckerna” bl a. 

- Alla barnen kan simma utom Sten.

Ingrid Öhrnberg
Svar:

2. Vattnet
1. Skorstenen

I Utvandrarna får den auktoritäre prosten Brusander repre-
sentera den kyrkliga makten och ofriheten. Han vägrar först 
Karl-Oskar det nödvändiga flyttningsbetyget men tvingas 
sedan ge efter, och Karl Oskar har bockat för sista gången.
   

Från kyrkans håll fördes en ständig kamp mot s.k. villfarelser 
i religionen. I konventikelplakatets Sverige tillåts Kristinas 
farbror Danjel i Kärragärde inte bedriva sin "frikyrkliga" 
verksamhet. Från Troells filmatisering av Utvandrarna minns 
vi nog alla scenen där prosten och klockaren tränger sig på 
och avbryter Danjels gudstjänst mitt i nattvarden. Också här 
får överheten kapitulera, om än tillfälligt, när sockenhoran 
Ulrika i Västergöl frispråkigt ondgör sig över prästerskapets 
dubbelmoral. När Danjel får höra talas om Amerikaplanerna 
vill också han emigrera och ta sitt husfolk med sig.

I romanen kallar Moberg sekteristerna för åkianer efter verk-
lighetens förebild hemmansägare Åke Svensson i Östergöl. 
Sekten uppstod i Älmeboda på 1780-talet och ”hemsökte” 
senare även grannsocknen Ljuder, som då tillhörde Långasjö.   

Vid Ulvahult, någon kilometer norrut finns uppe på en kulle 
en låg sten, som kallas ’predikostenen’. Här höll Åke Svensson 
sina predikningar i villoläran.

Mobergstenens korta text understryker armodet, förnedringen. 
Kampen för överlevnad. Men vill vi ge Moberg full rättvisa, är 
det viktigt att lyssna till fler stämmor än bara stenens sorgesam-
ma sång. En nog så viktig stämma sjunger också frihetens lov.

Faktaruta
Husandakt var förr en viktig angelägenhet för alla och var helt i 
linje med kyrkans och prästernas syn på god religionsutövning. 
Men denna andakt var strängt begränsad till det egna hushållet, 
man fick inte samlas flera hushåll gemensamt eller ha andra 
utomstående närvarande. Detta var förbjudet enligt det s.k. 
konventikelplakatet från 1726. 

I rörelsens tidiga skede stod man nära pietismen, dvs den 
kristendomstyp som ville ge utrymme för en personlig tros-
upplevelse och en personlig insats från lekmännens sida inom 
kyrkosamfundet. Även bland prästerskapet fanns många med 
näraliggande trosuppfattning och en av dem var prästen Bengt 
Ekeberg i Älmeboda, och han var till början välvilligt inställd till 
Åke och hans anhängare. Men rörelsen blev efterhand alltmer 
kritisk till kyrkan och prästerskapet och medlemmarna ansåg sig 
själva ha den sanna gudstron och såg sig själva som förkunnare. 
De kallades till förhör hos Ekeberg och också inför prästerna 
i Linneryd och Långasjö (Ljuder hörde då till Långasjö) men 
de lät sig inte talas till rätta, motsättningarna blev allt djupare. 

Gunnar Alsmark
Källa: 
- Gunnar Eidevall. Berättaren Vilhelm Moberg, Pocket Pan Original 
1976 
- Sven-Eric Rydh.Vilhelm Mobergs stenrike, Askild & Kärnekull 1974
- Älmebodaboken 1952:7, Gösta Ek. Åkeanismen - en religiös väckel-
serörelse i Älmeboda på 1780-talet
- Älmebodaboken 2013:67, Lars Aldén. Åkeanierna
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Gravstenar – ett minnes- 
märke och konstverk!
I alla tider har det varit viktigt för människan att hedra de 
döda, och traditionen att resa en gravsten kan härledas 
ända tillbaka till 800-talet. Det armeniska folket, som 
också var det första att anta kristendomen, reste de första 
gravstenarna, som på den tiden var utformad som ett kors 
med inskription på. Anledningen till att man valde just 
sten måste bero på dess hållbarhet. Även på stenar som 
är många hundra år gamla kan vi läsa inskriptionen, de 
runstenar som finns bevarade är ett bevis på det.

Under medeltiden var det vanligt med sammansatta sten-
gravvårdar i flera delar. Tyvärr finns det inte många sådana 
bevarade idag, eftersom man ofta återanvände materialet. Det 
är inte sällan man kan hitta gamla gravstenar som använts till 
byggmaterial. 

Under 1600-talet började det komma resta stenar som grav-
markörer på våra svenska kyrkogårdar. Vid denna tid var det 
vanligt att rika och betydelsefulla personer begravdes inne i 
kyrkan, och då fälldes gravhällar ner i kyrkgolvet.  Alla andra 
fick begravas ute på kyrkogården, ofta med en enkel häll eller 
ett träkors som gravsten.  

Påkostade stenar blir vanligare 
Under 1800-talet upphörde begravningarna inne i kyrkan 
och även de rikaste fick anlägga gravar på kyrkogården, vilket 
gjorde att större och mer påkostade gravstenar började till-
verkas. Ungefär samtidigt började man att se på kyrkogården 
på ett nytt sätt. Romantiken gjorde kyrkogården till en plats 
för konst. Inspirationen fick man ofta från antikens Rom och 
Grekland. Man blandade stensorter, infällda marmorplattor i 
granit var vanliga inslag på kyrkogården – och stenarna blev 
större och pampigare.

I början på 1900-talet var gravstenarna mycket påkostade med 
skulpterade dekorer och avancerande utföranden gärna i den 
exklusiva svarta diabasen. Det var förmögna familjer som 
uppförde dessa monument över en avliden men med tiden 
kunde även mindre bemedlade skaffa gravsten vilket innebar 
att många ville visa sin ställning i samhället genom att till ex-

empel uppföra järnstaket runt gravplatsen. Titlar var vanligt 
förekommande, allt ifrån hemmansägare till direktör. 

Efter andra världskriget tog stenarna mer likt former som 
används idag, utformningen blev mer enkel och det var mer 
regel än undantag att dekoren var ett kors. De flesta stenar såg 
ungefär likadana ut i form, typsnitt och bearbetning. 

Den moderna stenen blir personlig
1991 kom en ny lag som gav gravrättsägaren betydligt större 
frihet vid utformningen av gravstenen. Stenen ska fortfarande 
godkännas av kyrkogårdsförvaltningen, men man säger väldigt 
sällan nej. Detta syns på dagens gravstenar, som i hög grad 
utformas för att spegla den avlidnes personlighet. Titeln har 
nästan försvunnit och korsdekoren har bytts ut mot mer per-
sonliga dekorer, allt ifrån elgitarrer till Volvomärken. 

Många stenar hämtas från den egna trädgården eller favorit-
platsen vid havet. Med dagens möjligheter sätter bara fantasin 
gränser! Under mina år inom gravstensbranschen har jag fått 
vara med att tillverka många, högst personliga gravstenar. En 
där parets vigselringar limmades fast i en liten fördjupning i 
stenen, en annan med en webbadress på stenens sida. Någon 
har gjorts för att se ut som en runsten, med runskrift och 
den klassiskt röda färgen. Porslinsfoto på den avlidne eller på 
husdjuret görs också ofta och gör gravstenen unik. 

Men den allra mest spektakulära sten jag har stött på finns på 
Öland. En man tillverkade en exakt kopia av familjens hem, ja Den spektakulära ”husstenen” .

Stenar med den ursprungliga formen.

Pampig gravplats med järnstaket.
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man kan till och med se ett foto på familjen i ett av fönstren. 
Stenen sattes upp på kyrkogården men fick inte vara kvar då 
den ansågs opassande, så stenen flyttades till familjens träd-
gård istället. Om den hade tillverkats idag hade den kanske 
fått stå kvar?

Måste en gravsten vara av sten?
En annan detalj som man ofta kan se på vår tids gravstenar är 
att vi blandar material, vi fäller in ett kristallblock eller skru-
var fast en bronsplatta eller en metallplatta med namnet på, 
istället för att skriva det direkt på stenen. Det är också vanligt 
att smycka gravstenen med bronsfåglar, änglar eller varför 
inte en katt?

Med dagens teknik är nästan allt möjligt vid uppförandet av 
en gravsten, men vår svenska rädsla för att sticka ut eller vara 
annorlunda gör att de ”klassiska” stenarna fortfarande är i stor 
majoritet på kyrkogårdarna runt om i landet. En typisk klassisk 

sten för mig är en stående sten, i mörkgrå eller varför inte röd 
granit, med förgylld text och en duva som dekor. 

Kyrkan gjorde 2014 ett försök att förnya tänket kring gravste-
nar när de utlyste tävlingen ”måste en gravsten vara av sten?”

Självklart inte! Vinnande bidrag var gjord av ek. Det finns även 
gravvårdar gjorda helt av glas eller metall. 

Jag är kanske lite yrkesskadad, för jag tycker om att besöka 
kyrkogårdar. Om jag är på semester och vi råkar gå förbi en 
kyrkogård måste jag gå in och titta.  Jag vet att många tycker 
det känns lite obehagligt att gå runt bland stenarna, men jag 
tycker det är oerhört fascinerande! För mig är alla gravstenar 
ett eget konstverk, oavsett om det är en enkel natursten eller 
en pampig kolonn. Gemensamt för dem alla är att de har en 
historia att berätta om personen som vilar där under. 

Anna Karlsson

En anonym sten till en stor person (Astrid Lindgren).Här vilar Rolling Stones största fan?

Bokhultet i Långasjö.                                        Foto Jan-Erik Fransson
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Nu är den ytterligare omarbetad och några av de medverkande 
i ensemblen har tillkommit

Det är svårt att inte bli berörd av handlingen och de starka 
texterna. Skådespelarna lever sig in i rollerna på ett fantastiskt 
sätt och man kan verkligen känna med dem oavsett om det är 
glädje eller sorg. Musiken är förstklassig och får stort utrymme 
i musikalen. Berätterskan Eva Cederblad håller ihop föreställ-
ningen på ett bra sätt genom sång och tal. En av Sveriges 
främsta folkmusik sångerskor vid namn Gunnel Mauritzson 
medverkar och har även bidragit med regi i samarbete med 
Peter, Anne och Ingemar Bernthsson som bl a satt upp 25 
revyer i Kalmar. Tidigare agerade Anne huvudrollen men hon 
har lämnat över den till den svensk samiska sångerskan Elin 
Teilus från Göteborg vars karaktär inte lämnar någon oberörd. 
Byfolket i musikalen spelas just av bygdens folk i form av 
Pernilla och David Franzén (Harebo) samt Bernt och Irene 
Elmberg (Mundekulla). 

Även skönsjungande Donald Hummel från Emmaboda med-
verkar samt inte minst Långasjöbarnen Anny, Alexander och 
Eleonora. Även den kloka gumman från Idemo har fått en roll 
som spelas av folksångerskan Alva Skarp.

Musikalen kommer att sättas upp i konsertform på Karl Oskar 
dagarna i Växjö, Kalmar stadsfest, Korrö festivalen, Duvemåla 
för att under sista helgen av aug återuppföras i sin helhet i 
Mundekulla amfiteater. 

Anna Karlsson

Folkmusikalen 

Hemstannarna
Den 26 april spelades musikalen Hemstannarna, skriven 
av Anne och Peter Elmberg, för ett fullsatt Lindås folkets 
hus, och dagen efter på Kalmar teater. Det är en musikal 
som berör ett ständigt aktuellt ämne, bryta upp eller 
stanna kvar i en osäker tid.
Karl-Elof  och Maria (Peter och Annes andranamn) bor 
i den fiktiva byn När i Ljuders socken och har ingen lätt 
tillvaro. De drabbas av svält, blötår och sorg. Maria är 
fast besluten att stanna kvar. Karl-Elof, vars bror rest till 
Amerika, är mer fundersam, gräset kanske är grönare på 
andra sidan?

Idén till musikalen föddes 1998 när Peter och hans syster Malin 
framförde låtar ur ”Kristina från Duvemåla” på olika tillställ-
ningar runt om i bygden. Anne började då fundera över varför 
vi ofta hyllar de som reste iväg istället för att uppmärksamma 
de som faktiskt hade modet att stanna kvar.

Peter och Anne framförde musikalen, som då var mycket 
enkel, under 1999-2000. Vintern 2012/13 utvecklade Peter 
handlingen och musiken och den sattes upp på nytt i Munde-
kulla sommaren 2013.

Starkt möte mellan Karl-Elof  och hans änglabarn.

Karl-Elof  tar farväl av familjen.

Hela ensemblen.
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Baconlindad torsk med potatis-
mos och fänkålssallad 

4 pers

Torsk, 4st ryggfiléer á 150 g eller 1,5 block (kolla så att den är 
MSC märkt, detta för ett hållbart fiske)

1 paket bacon (gärna från svensk gris)

2 kvistar färsk rosmarin 

2 vitlöksklyftor

50 g smör

Salt 

peppar

12 medelstora potatisar

2,5 dl mjölk

25 g smör 

Salt 

Peppar 

Ev. 1 tsk socker

Börja med att göra fänkålssalladen så att den hinner stå och 
dra till sig. 

Skala och börja koka potatisen i saltat vatten.

Finhacka vitlöken och rosmarinen fint. Lägg ut torsken på ett 
fat eller liknande, salta och peppra runt om. Fördela vitlöks-
hacket över, och linda bacon runt torsken.

Hetta upp en stakpanna och lägg ner torsken med baconskar-
varna nedåt, detta förhindrar att baconet lossnar från torsken. 
Bryn runt om på alla sidor. Lägg i smöret och ös det över fisken 
lite nu och då tills fisken är färdig, ca 55 grader.

Värm mjölken och smöret i en kastrull. Mosa sönder potati-
sen och tillsätt mjölken. Vispa fluffigt och smaka av med salt, 
peppar och ev. lite socker.

Fänkålssallad med citron
1 st fänkål

1 st citron

0,5 dl olja

Salt 

Svartpeppar

Tag en ganska 
stor skål, riv i 
skalet från hela 
citronen och pressa i saften. Tillsätt oljan. 

Skölj av fänkålen, dela den på mitten och strimla den tunt. 
Krydda med salt och svartpeppar, blanda runt allt väl och 
smaka av. Det ska vara rejält syrligt. Låt salladen stå i ett par 
timmar o dra för bästa resultat. Passar perfekt till fisk eller på 
en buffé.  

Här kommer lite såstips till 
sommarens alla grillningar. 
En grundsås som kan varieras 
mycket. 

Grundsås
2 msk majonnäs

2 dl Crème fraiche + 1 dl naturell yoghurt alt. 3 dl gräddfil

2 msk hackad persilja

Salt 

Peppar

Blanda samman och smaka av med salt och peppar. 

Smaksättning 1:

Smula ner en fetaost och lite finhackad rödlök, rör runt och ni 
har en tjock och härlig röra som passar till det mesta. 

Smaksättning 2:

Riv i 5 cm färsk ingefära, och tillsätt några droppar citronsaft. 
En frisk och god sås som passar utmärkt till grillat kött. 

Smaksättning 3:

Blanda i ca 4 msk sweet chilisås och en halv pressad vitlök. 
Rör om och njut. 

Tips:
Gula ärtor förknippas oftast med ärtsoppa, med det går att göra 
en annan grej med dem om man som jag inte är så förtjust i 
den där torsdagssoppan. Tag en kruka och fyll med jord, strö 
över de torkade ärtorna och sen ytterligare lite jord. Vattna 
och ställ ljust, gärna med en plastpåse över de första dagarna 
för extra mycket värme. På bara några dagar så har man odlat 
sina egna ärtskott. Klipp av dem och använd när de är ca 10 
cm höga. Gott i salladen eller istället för krasse på en macka.  

Clara Cardell
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Stenriket på Långasjö    
kyrkogård
Intresset för våra kyrkogårdar har ökat under de senaste 
åren. De allra flesta kyrkogårdar idag är välskötta och 
prydliga. Skillnaden är stor mellan de kyrkogårdar vi 
ibland kan se i andra länder där ogräs och förfall tagit 
över och de planerade underhållna kyrkogårdar som finns 
i vårt land. Här är Långasjö inget undantag. Låt oss ta 
en promenad på Långasjö kyrkogård för att upptäcka de 
många vackra och varierande stenar vi kan finna.

Varje kyrkogård har en spännande historia. Här i Långasjö 
vilar sedan ca 800 år tillbaka många generationer och släkter. 
Kyrkogården har genom tiderna förändrats utseendemässigt 
och vårt sätt att minnas och hedra våra avlidna har även det 
förändrats. När den kristna tron kom till Sverige och vi på 
1000/1100-talen började bygga våra sockenkyrkor fick vi ett 
gemensamt regelverk för begravning och begravningsplatser 
och det blev naturligt att begravas på sin sockenkyrkas heliga 
mark. 

Sedan tidig vikingatid och kanske ännu tidigare har stenen varit 
ett gammalt minnesmärke. Och här i Småland är det verkligen 
inte brist på sten. Bland alla gravvårdarna kan vi hitta den 
röda Våneviksgraniten från trakterna söder om Oskarshamn, 
den svarta graniten från Älmhult, sandsten från sjön Vätterns 
stränder, den röda Tranåsgraniten och naturligtvis kalkstenen 
från Öland. På senare år har även några vackra naturstenar fått 
sin plats nära minneslunden.

Stenens predikan
”När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor 
men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande 
stenar i ett andligt husbygge.” (1:a Petrusbrevet 2:5) En levande Guds 
församling är uppbyggd av ”levande stenar” där varje ”sten” har en 
funktion och där mångfalden bidrar till gemenskapen, och där alla 
”stenar” är lika värdefulla. Så kan också stenarna predika för oss. Vi 
behövs alla i Långasjö församling!
                                                              Foto från kyrkans renovering.

En annorlunda gravvård är den uppslagna boken, som påminner om 
bibelordet: ” Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder, och jag skall 
inte stryka hans namn ur livets bok, och jag skall kännas vid hans 
namn inför min fader och inför hans änglar.” 

Längs kyrkogårdsmuren finns ett ”museum” av stenar som tagits ur 
bruk. Där vill Länsmuséet att tiden får ha sin gång och att de så små-
ningom växer in i muren. 

I Långasjö finns inte så många äldre gravar eller gravvårdar 
kvar. Från antikvariskt håll brukar man försöka bevara gravste-
nar som är utmärkande antingen för sin konstnärliga utsmyck-
ning, för att de berättar något om bygden, representerar en 
viss tid, berättar en spännande historia om en enskild person 
eller släkt. På Långasjö kyrkogård finns en rad med prästgravar 
alldeles innan för muren på den norra sidan samt en gravsten 
av bildhuggaren Axel Poulsen. De äldre stenar som med tiden 
tagits ur bruk kan ses längs kyrkogårdsmuren.

Vid en rundvandring på kyrkogården kan vi även se hur olika 
tider formgivit stenarna på olika sätt. Vi har de enkla obearbe-
tade stenarna, de polerade, de slipade med bilder och mönster. 
På senare år har olika material blandats t ex glas och sten och 
variationerna i former och utförande har blivit rikare.

Ulla Sköldh Jonsson
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Den danske bildhuggaren Axel Poulsen har skulpterat den vackra 
stenen vid familjen Bergstrands grav. 

I polerad svart granit reser sig den vackra kolonnen på den södra sidan 
av kyrkogården.Polerad röd granit blir ett allt vanligare inslag på våra kyrkogårdar.

Gravvården i glas och sten får representera senare tiders stenar med 
friare former och olika material. 

En enkel natursten kan i sin skönhet och naturlighet ge glädje och 
tröst för ögat.
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www.svenskakyrkan.se/emmaboda        Reservation för ändringar! 
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Långasjö föräldrastyrelse
Ännu ett år har gått och styrelsen har fått nya medlem-
mar som nu blivit varma i kläderna. Jon Olsson pappa 
till Benjamin i F-klassen valdes till ordförande. Linda 
Gustavsson mamma till Cornelia på dagis valdes till sek- 
reterare.  Annica Arvidsson mamma till Josefin i klass 2 
valdes till fritisgårdsansvarig. 

Nytt för i år är att fortsättningsvis ska styrelsens medlemmar 
sitta läsårsvis istället för årsvis som det tidigare ha varit. Så vid 
denna tid nästa år kommer nog valrörelsen vara på gång för 
fullt. Så ta gärna en funderare redan nu om ni skulle vilja vara 
med och få större inblick och möjlighet att påverka i skola, dagis 
och fritidsverksamheterna. Till viss del vara med och bestäm-
ma och försöka medverka till ett bättre klimat för våra barn i 
Långasjö. Med på mötena är representanter från dagis, fritids, 
skola, rektorn och ibland representant från bildningsnämnden. 

Övergripande målsättning för föräldrastyrelsens arbete är att 
utveckla formerna för och innerhållet i samverkan mellan 
förskola/skola och hem. Vad vi gjort första kvartalet är att vi 
jobbat med isen som våra barn fick nytta av två hela förmidagar. 
Fått in nya styrelsemedlemmar samt anordnat köp/byt (loppis) 
på nationaldagen i gymnastiksalen. Fixat lyse till isbanan som vi 
hoppas snart ska sättas upp. Drivit på diverse saker som hamnat 
mellan stolarna. Vi även ombesörjt att Långasjö fritisgård har 
fått nya högtalare och ett nytt kylskåp. Eventuellt är någon 
form av föreläsning för föräldrar på gång.

Protokollen som vi för vid varje möte läggs upp på edwise för 
övriga intresserade att läsa. 

Medlemmar i föräldrastyrelsen:
Jon Olsson ordförande  

Henrik Karlsson kassör

Linda Gustavsson sekreterare 

Annica Arvidsson Ansvarig fritidsgården 

Linnea Nylander Ledarmot/ersättare 

Christian Svensson Ansvarig för kommunikation

Linda Fyhr Ledarmot/ersättare

Ni får gärna ta kontakt med någon av oss om det är något 
som ni tycker behöver tas upp angående era barn, dagis, fritis 
eller skolan.

Christian Svensson

Knoppistävlingen
Eleverna i F-2:an har under våren jobbat med några av våra 
lövträd. Vi har tittat på knoppisar och funderat över vilken 
knoppis som ska vinna den stora lövtävlingen. Just nu ligger 
Skäggige Hassel och Jätten Kastanj bra till.

F-klassens knoppisar av toarullar.
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Hassel 
Trädet hassel har en stam som är nästan lite skäggig. Vanligast 
är att det är en buske.  Löven är taggiga och mjuka. Den kan 
bli tio meter hög men vanligaste är tre, fyra meter. Blommorna 
är små, röda och tidiga vårblommor.

Hasselnötter
Dom är gröna innan dom faller av. Dom blir hårda och bruna. 
Vilda hasselnötter är rundare än odlade. Hassel finns bara 
i nedre delen av Sverige. Ekorrar och möss gillar att äta av 
hasselnötterna.

Av Love och Edvin

Ask
Asken kan bli tjock. Barken är 
grå. Asken kan bli 500 år. 20 – 
30 meter hög. Löven har 9-15 
småblad som sitter mittemot 
varandra.  Knopparna är små 
och svarta. Dom kallas för Aska 
Svart. Frukterna sitter i knippen 
varje frön har en liten vinge. 
Trädet vill helst vara på öppna 
platser. För den vill ha mycket 
ljus. Man kan göra möbler, åror, 
yxskaft och skidor av asken. 
Fåglarna gillar att äta fröna. 

Marlene & Sebastian    

Härligt att kunna sitta ute och jobba ibland. 

Kastanj 
På äldre kastanjer är barken är mörkbrun. På nya kastanjer är 
den brungrå. Löven har 5 till 7 flikar. De har jättestora blad 
som ser ut som solfjädrar. 

Blommorna är stora, fina och vita. Trädet kan bli 20-25 meter 
högt. Den kan bli 400 år gammal. Knoppen är stor, klibbig 
och i skolan kallar vi den för Jätten Kastanj. Frukten heter 
kastanj. Den har taggigt skal som är grönt. Kastanjen är först 
vit sedan brun. Kastanjen trivs bäst i parker, trädgårdar och i 
alléer. Kastanjen används till prydnadsträd.

Anny och Tuva  

Ek
Eken har en skrovlig och grov stam. Löven är avlånga och har 
runda vågor i kanten. Eken kan bli 25 meter hög. Eken kan bli 
400-500 år gammal. Knoppen på eken är liten, rund och brun. 
Knoppisen kallas för Eka Papiljott. Ekollon är trädets frukt 
som sitter i små skålar på trädets grenar. Ekorren gillar att äta 
av ekollonen det gör nötskrikan också. Eken vill ha mycket ljus. 
Den trivs både på torra och fuktiga marker. Trädet används 
till möbler, trösklar och golv. Förr i tiden byggdes krigsskepp 
av ek. Alla ekar tillhörde kungen och man fick inte hugga ner 
en ek. Rumskullaeken är Sveriges äldsta ek, man tror den är 
900 år gammal.

Av: Hampus och Josefin. : )



Träskoposten nr 2 201554

Vad är sten?                        
Är stenar magiska?
Många har nog sett TV-serien ”Den vita stenen” som 
handlar om Fia och Hampus, två barn som tillsammans 
har en vit sten som är magisk och öppnar nya världar där 
allt blir möjligt.

– Om jag ritar ögon, näsa och mun på kyrkklockan, får jag den 
vita stenen av dig då? frågade Farornas konung. 

– Ja det får du, sa Fideli och sprang bort från grinden på sina 
förtrollade fötter.

Stenarna i Småland är inte vita och små men stora, pampiga 
och mossbeklädda med ormbunkar på. Det behövs inte mycket 
fantasi för att känna stenarnas magi när man vandrar i skogen, 
tänker jag. 

Under våren har alla 5-åringar (f. 2009) i kommunala försko-
lan fått besöka Emmaboda Granitslöjd AB för att få uppleva 
materialet sten på olika sätt.

På Skatans förskola i Långasjö har 5-åringarna skogen som 
sin temaplats. Jag frågar barnen om stenarna i deras skog är 
magiska? 

– Kanske, säger ett barn.

– Nej, svarar några.

– De är stora och tunga, säger Eleonora.

– De är hårda, säger Vidar.

Barnen vet för de har precis varit på studiebesök och gjort en 
Stenvandring på Emmaboda Granitslöjd AB, där man arbetar 
med sten, som hantverk med lång tradition. Barnen fick till-
sammans prova att lyfta ett helt stenblock i granit och gissa 
hur mycket det vägde.

Leif  Karlsson, stenhuggare och ägare till Emmaboda Granits-
löjd AB tog emot barnen på studiebesöket. Han vill ge barnen 
en upplevelse av stenens mångfald och hur betydelsefull sten är.

Bok
Boken har vågiga löv och har en slät stam. Den kan bli 40 
meter hög. Knoppen är väldigt lång. Knoppen blir längre och 
längre för varje dag. Knoppisen heter Långe Boke. Frukten har 
ett skal med taggar på. Själva frukten ser ut som en triangel. 
Frukten kallas för bokollon. Den kan också bli 150- 400 år 
gammal. Den trivs bäst i södra Sverige. Trädet används till 
papper, möbler, golv, och glasspinnar. Trädet är jättefint. Trä-
dets grenar kan vara jättestora. Egentligen kan alla träds grenar 
vara jättestora. De djuren som gillar mest att äta bokollonen 
är nötskrika, sork och ekorre. 

Nellie och Jonathan

 Al
Det finns två sorters al i Sverige, klibbal och gråal. Vi har 
tittat på klibbal. Barken är gråbrun och ganska rak.  Löven är 
ganska runda. Blommorna är små och blommar innan löven. 
Knopparna är avlånga och violetta. Knoppisen kallas Violetta 
Al. Alen får kottar med frön inuti. 

Trädet trivs nära vatten. Man kan göra träskor och möbler. 
Fåglar äter fröna. 

Teo och Maja 

Vidar och Eleonora visar stolta upp sina stenar som de målat och 
glittrat.
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– När det gäller sten finns det oanade möjligheter. Det är ett 
fascinerande material som man kan forma till vad som helst, 
säger han.

Leif  berättar vidare att sten är ett viktigt material som vi ska 
komma ihåg som tradition och byggnadsmaterial med alla dess 
möjligheter, t.ex. stengrunder och utsmyckning. Svensk granit 
är det bästa material som finns i hela världen. Den är pressad 
under oerhört lång tid och har därför en lång hållbarhet.

Ulrike Sjöström, anställd på Granitslöjd och utbildad sten-
huggare, stengravör och stenskulptör, säger att sten är en stor 
utmaning. Hon har tagit med 5-åringarna på en stenvandring 
där de fått möta olika sorters stenar, berättat var de kommer 
ifrån och visat barnen vad man kan göra i sten. 

– Det är viktigt att fånga barnens nyfikenhet så att de kan få 
ta med sig något för framtiden. Det är också viktigt att förstå 
tidsfaktorn med hantverket och vilken övning som ligger 
bakom, berättar Ulrike. 

Under besöket fick barnen varsin sten, som de fick lägga 
bladguld på. De fick också prova på att slipa på sten och titta 
på vilka handverktyg man använder. Ulrike visade hur man på 
ett enkelt sätt kan flytta tunga stenblock och att man packar 
in stenskulpturer i träull när man ska skicka iväg dem, precis 
som man gör med glas.

På Skatans förskola berättar barnen så här om besöket:

– Man fick röra och känna hur tunga sakerna var och vi fick 
varsin sten. Det var roligt att slipa stenarna.

– Jag kunde allt. Det var en stor sten där som min pappa 
orkar bära.

– Det var roligt när man filade och slipade på stenarna och 
när man fick prova en mask, som används för att inte inandas 
stenmjölet, sa Eleonora.

Vidar sa: 

– Jag vet vad man gör med sten och betong.

Eleonora och Vidar visar mig sina stenar på förskolan som 
de har målat och lagt glitter på. De har skapat fritt med olika 
material till sina stenar och en flicka hittade en stor sten som 
blev ett djur, berättar en av pedagogerna.

Som ateljerista i kommunens förskolor tycker jag att det är 
väldigt intressant att få presentera och undersöka ett material 
som sten på olika sätt tillsammans med barnen.

Det har varit fantastiskt att få besöka Emmaboda Granitslöjd 
AB med alla 5-åringar och få uppleva stenens mångfald. Ett 
stort tack! 

Stenar är kanske inte magiska för alla men de kan öppna nya 
världar där allt kan bli möjligt och visst kan stenar vara magiska 
– det bestämmer man själv! 

Anna Rosén
Ateljerista i Emmaboda kommuns förskolor

Kan detta vara samma sorts sten? funderar barnen.Ulrike hjälper till att lägga bladguld på stenen.

Träullen känns precis som halm.



Fankens 
farstu


