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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 
Lucia i Långasjö kyrka 
2014.
Foto Jan-Erik Fransson

Träskoposten ©               
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Ägare
Långasjö Sockenråd

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

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
Anna Karlsson           070-9326515 
Ingrid Öhrnberg   0471-487 22
Gunnar Alsmark   0722-516851
Annika Carlberg-Sjöström 070-8320772

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 2016
Manusstopp 18 februari
Utgivning  4 mars

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

Släktgårdar
Välkommen med 

bidrag!

TACK!

Stort tack för de penninggåvor som 
har skänkts Träskoposten till Arnold 
Alfredssons minne.

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2016
 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  18 febr          4 mars

Nr 2   5 maj        20 maj

Nr 3  25 aug           9 sept

Nr 4  10 nov         25 nov

TACK!

Stort tack för den penninggåva som 
har skänkts till Träskoposten av 
”Kaffetanterna” i Hembygdsstugan.

Redaktionen
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Jultraditioner
Som folklivsforskare får jag ofta frågan: Hur firade man 
jul förr? Något enkelt svar finns naturligtvis inte. Allt be-
ror på vad man menar med förr, var i Sverige vi befinner 
oss, och vilka människor det handlar om. Storbondens 
jul - och backstugesittarens – tillhörde två olika världar. 

Än större variationer finner vi i dagens svenska samhälle. 
”Förr” fanns åtminstone en sammanhållande faktor för de fles-
ta i vårt land, oavsett rang och rikedom. Kyrkan och det kristna 
budskapet. Idag är Sverige ett av världens mest sekulariserade 
länder. Vi har också en stor andel invandrare och flyktingar, 
representerande över 150-tal olika språk och kulturer. En del 
av denna mångfald möter vi även i dagens Långasjö – och i 
detta nummer av Träskoposten. 

Minnen från barndomens traditionsrika jular är ett tema. Ett 
annat är julfirandet utomlands, som t.ex. i en liten by i afri-
kanska Tchad på 1980-talet. Men vi har också den nedtonade 
julen, där man väljer att resa iväg för att slippa julstökets många 
traditioner och förpliktelser. Vilket ju också blir ett slags jul-
tradition, på sitt sätt.

Traditioner och förändring
Är det något jag skulle vilja säga om traditioner allmänt, så är 
det just att deras föränderlighet, ordets betydelse av invanda 
seder och bruk till trots. ”Levande traditioner” handlar just om 
deras förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. Förlorar de 
sin mening försvinner de snart.

Många traditioner är inte speciellt gamla, inte heller specifikt 
svenska, eller ens kristna, ursprungligen. Mycket av julens 
festligheter och traditioner hör forntiden till. Långt mer än 
1000 år före kristendomen kommer till Sverige, hölls ett stort 
midvinterblot till gudarnas ära, i mitten av januari. När Sverige 
kristnas flyttas firandet till den 25 december, den dåtida vinter-
solståndsdagen. Men tomten, julbocken, julgrisen, lussekatten, 
kärven för att nu nämna några typiska julattribut har alla forn-
nordiskt ursprung. Lite tillspetsat skulle man kunna säga, att 
Jesusbarnet sattes ut bland tomtar, troll och andra hedniska ting. 

En omvänd utveckling kan Luciafirandet vara exempel på. 
Ett helgon, som i katolska länder spelar väldigt liten roll, blev 
under 1900-talet i Sverige både firat i ljusvesprar i kyrkorna och 
vid skönhetstävlingar om ”årets Lucia”. Bland skolungdomar 
firas Lucia på olika sätt, inte sällan i överförfriskade former. 
I boken Julen i tro och tradition skriver prästen och författaren 
Inge Löfström: ”Det är märkligt att konstatera, att denna 
moderna profana Luciakult har vuxit fram just i Sverige, och 
i inga andra länder”. 

Från vresig till vänlig
Folktrons tomte är ett väsen med förankring i hednisk tradition. 
Men det var en tomte långt från dagens gemytliga, barnkära 
tomte. Bland folk i gemen var han en liten gråklädd figur som 
höll till på den tomt som gårdsbyggnaderna var uppförd på. 
Vresig och vrång, snarstucken och humorlös. Det gällde att 
hålla sig väl med ”nissarna”, annars kunde det gå illa. I kyrkliga 
sammanhang framställdes han som djävulens anhang redan 
under tidig medeltid.

Vår moderne jultomte med röd toppluva och vitt skägg, röd 
långrock och fullpoppad julklappssäck är hämtad från konti-
nenten på 1800-talet. Inte minst Jenny Nyströms julkort och 
illustrationer i början av förra seklet gjorde honom mycket 
populär. Texten till ovanstående bild talar om ”den elegante 
tomten, ett omsvärmat modelejon med figursydd rock och 
stuk på mössan”. 

Drömmen om den perfekta julen
Jul handlar mycket om förväntningar. Om en tid av lugn och 
frid, glädje och gemenskap. Verklighetens jul blir alltför ofta 
något annat, det kan varenda präst och socialarbetare intyga. 
”Stora julgrälet och andra traditioner” är en tankeväckande 
formulering på vår största högtid. En tid då inte minst intres-
sekonflikter mellan olika familjemedlemmar blir tydlig. 

Hur rent och städat måste det vara? Vems tur är det att ta hand 
om svärmor i jul? Vad sägs om att hoppa över julklapparna i 
år? Måste vi ha dopp i grytan nu igen? Vi kan väl åtminstone 
skippa lutfisken! ”Ja”, ropar barnen, ”kebabkött är bättre”, det 
fick vi hos pappa och hans nya fru förra julaftonen.

Att få julpusslet att gå ihop, med alla krav och måsten, städ-
hysteri och julklappsköp, matlagning och släktbesök är inte 
lätt. Nu om något märker man att traditioner inte bara är till 
glädje, utan också tynger. Blir det tungt också i år, ta då fram 
Träskoposten till tröst. 

Gunnar Alsmark

Litteratur
Löfgren Orvar, Drömmen om den perfekta julen. I: Svenska vanor 
och ovanor. Red: Frykman/Löfgren. Natur och kultur. 1991, Stock-
holm
Löfström Inge, Julen i tro och tradition, Verbum 1983, Älvsjö
Olls Bert, Så firades julen förr, Bokförlaget Settern 1974, Uddevalla  
Schön Ebbe, Julen förr i tiden. Natur och kultur 1980, Örebro     

En av Jenny Nyströms många idylliserade julbilder.
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ningen av vår försäljning kommer behövande människor till 
del genom Röda Korsets arbete runt om i världen.

Första söndagen i Advent blir det festligt. Kommunalrådet 
Ann-Marie Fagerström inviger då nya Mötesplats Kupan i 
samband med julskyltningen. Välkommen in! Vi bjuder på 
glögg och pepparkakor.

Så behöver vi flera medarbetare i butiken. Du som kan ställa 
upp en eftermiddag var femte vecka – mer behövs inte – kan 
anmäla dig till Zarah Arvidsson, tfn 0471-501 46. Du är varmt 
välkommen!

Sölve Hjalmarsson

Uppsving för Kupan
I mer än tio år har Röda Korset haft Second Handbutiken, 
Mötesplats Kupan, på Storgatan i Emmaboda. I somras 
fick vi frågan om vi ville överta skoaffärens lokaler. De fyra 
Röda Korskretsarna i Algutsboda, Emmaboda, Lindås 
och Långasjö beslöt snabbt att tacka ja till erbjudandet. 
Det hade länge varit trångt i butiken. Hyresvärden sågade 
genast upp väggen mellan de båda butikerna. Vi kunde 
flytta in lagom till Emmabodafestivalen i juli. Allt var inte 
färdigt, men festivalbesökarna såg att vi hade gott om 
häftiga kläder och fyndade som vanligt, ja mer än vanligt.

Under hösten har alla medarbetare fått två dagars utbildning. 
Vi är omkring 60 personer som alla arbetar frivilligt i fem 
grupper. Vissefjärdas Röda Korskrets har gått samman med 
Långasjö, men har fortfarande en egen arbetsgrupp på Kupan.  

De nya lokalerna har medfört ett markant uppsving i försälj-
ningen. Vi har fått många nya kunder. De asylsökande som 
kommit till Emmaboda upptäckte snart att de kunde handla 
billigt. Och många andra ser i de stora skyltfönstren att det är 
god kvalité på det som erbjuds. Vi har nu öppnat ett antikva-
riat med värdefulla böcker som vi fått. Vi är för närvarande 
den enda bokhandeln i Emmaboda! När allt är färdigt blir det 
också bokcafé. Sycafé har vi redan en eftermiddag i veckan. 
En särskild hörna för barnen är på gång.

Fler och fler människor inser att återanvändning och second 
hand är ett bra sätt att hushålla med våra resurser. Och behåll-

Kunder från Långasjö, Berit, Åsa, Anders och Klara med personal från 
Vissefjärdagruppen, Gunilla Carlsson, Berit Niklasson och Gerd 
Andreasson.                                                  Foto: Sölve Hjalmarsson

Trött på slöa knivar
och verktyg?

Jag våtslipar knivar, saxar, yxor,
handhyvelstål och stämjärn (med rak egg).

Jag använder olika specialhållare så att
eggens vinkel alltid blir exakt rätt.

Resultatet blir en oslagbar skärpa som håller
länge.

Priser:

Jag finns på Västregård 103 i Långasjö
(Rött hus med vita knutar och glasveranda, mitt emot

Tommy TC Carlssons ateljé, fd Carlssönernas affär)

0703 354382             dan.bard@telia.com

Dan Bard

Övriga knivar, saxar, handhyvelstål och stämjärn:
20 kr/st

Större knivar (bladlängd över 17 cm) samt yxor:
30 kr/st

Skärsliparn´ i Långasjö
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Vinterkalendern
  

November 
22/11  Val av församlingsråd

25/11 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

26/11  kl 18.30 Berättarkväll i Café Stallet

29/11 kl 10.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

30/11  Inlämning till Sparbank Ekens fototävling

December 
3/12  kl 18.30 Berättarkväll i Café Stallet

8/12 kl. 15.00 PRO - fest på Allégården

10/12  kl 18.30 Berättarkväll i Café Stallet

13/12 kl 18.00 Luciafirande i Långasjö kyrka

20/12 kl 16.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

24/12 kl 17.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

24/12 23.30 Midnattsmässa i Långasjö kyrka

27/12 kl 16.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

31/12 kl 18.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

Januari
6/1 Kl 14.00 Julspel i Långasjö kyrka

19/1 kl 14.00 PRO möte i Sockenstugan

23/1 kl 11-15 Må bra dag i Sockenstugan

Februari
16/2 kl 14.00 PRO möte i Sockenstugan

20/2 kl 14.30 Dagledigträff  i Sockenstugan

24/2 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 40.

TACK FRÅN 3 MIL I UNIVERSUM -  
FÖR VÄRLDENS BARN
TACK alla som deltog i våra arrangemang och för  
alla värdefulla gåvor till Världens Barn. Vi tackar 
också alla sponsorer för Ert viktiga stöd.

Tillsammans samlade vi in 44.657 kronor. 

Åfors Folketshusförening, Bromboda Bygdegårds-
förening, Emmaboda Kommunala Kulturskola
SPONSORER:  
AOptik, Andreassons Entreprenad AB, Antik- och Auktions-
godsaffären Kvarnen, Bennsäters Sågverk AB, Bondessons 
Fönsterrenovering, Bonny Petersson Åkeri AB, Broakulla 
Folkets Hus, Bröderna Steens Snickerifabrik, Butik Norre-
gård, Byggnadsfirman Birger Andersson, Byggnadsfirman Bo 
Sunesson, Café Emma, Café Stallet Långasjö, EBV Plåt AB, 
Elbolaget Emmaboda AB, Elofssons Smide o Service, Emiro 
Pizzeria, Emmaboda Begravningsbyrå, Emmaboda Blomster-
affär, Emmaboda Byggnadsvaror AB, Emmaboda Granitslöjd 
AB, Emmaboda Glasmästeri AB, Emmaboda Gravvårdsin-
dustri, Emmaboda kommun, Emmaboda Rygg- & Ledakut, 
Emmaboda Räddningskår AB, Emmaboda Spelcentrum, 
Emmaboda Tidning AB, Emmaboda Ur- o. Guldsmedsaffär, 
Emmabodafestivalen, Emmaboda Konst, ERAB Revision 
AB, Esker Outfitters AB, Fastighetsförmedling Erling Karls-
son, Fenix konditori, Föreningshuset i Vissefjärda, Galleri 
Garvaregården, Gymhörnan PM Sund Förvaltning, Hotell 
Amigo, Hönsalottas Luffarmuseum, ICA Nära Vissefjärda, 
Ingelas Salong Vissefjärda, Jan Franssons Hydraulgrävning, 
Kautto Möbel och Specialsnickeri, Klippverkstan Långasjö, 
Lindahls Yrkeskläder, Långasjö Bilservice, Långasjö Lant-
handel Matöppet, Långasjö Vävstuga, Magnussons Motor, 
Mundekulla Kurs- & retreatgård, Niklassons Biltjänst AB, 
Norra Målatorp AB, Röda Korset mötesplats Kupan, Spar-
banken Eken, SR SB Sverige AB, Strands Maskiner, Södra 
Timber, Tommy TC Carlsson, Vatten & Värme i Emmaboda 
AB, Vida AB, Villa Lindås, Vissefjärda Café o Konditori.
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Efterlysning

Hembygdsföreningen behöver ett antal krakstörar 
för att reparera källartaket på Klasatorpet.

Längd 2 -  2.5 m.

Vänligen kontakta Anders Einarsson tel 50331

Ponnylotteriet på Klasatorpet

Årets vinnare av ponnyfölet Brutus är 
Ingvar Karlsson, Näset (lott nr 110)

Världens Barn insamlingen
Insamlingen till Världens barn blev 112 962 kr i Emma-
boda kommun. Långasjö bidrog med 12 365 kr som våra 
fantastiska roteombud samlade in. TACK till ombuden och 
TACK till Er alla som generöst fyllde bössorna.

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar 

Långasjö Rödakorskrets Britta Fransson
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Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

Hembygdsstugan

Med glädje kan vi,  som arbetat i stugan, tala om att vi även 
i år kunde dela ut 25.000 kr till 5 föreningar i Långasjö. 

Vi röstade så att följande föreningar fick 5.000:- kr var-
dera: Träskoposten, Föräldrastyrelsen, Naturvårdsför-
eningen, Långasjö GoIF ungdomsverksamheten samt 
Hästsportklubben.

Vi säger på återseende nästa år och önskar alla medarbe-
tare och gäster En God Jul och Ett Gott Nytt År.

”Kaffetanterna” 

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

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

Långasjö Sockens Hembygdsförening
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Hus och gårdar i Långasjö

Lägenheter EBA
Kyrkvägen 36 

2 rum, 69 kvm, 4238 kr/mån 

Kyrkvägen 36

1 rum, 48 kvm, 3041 kr/mån

Geijervägen 8 C

2 rum, 70 kvm, 4278 kr/mån

Kyrkvägen 28

2 rum, 70 kvm, 6318 kr/mån 

Kronofogden, 0771-737300

Långasjö 120, Fritidshus

3 rum och kök, 70 kvm

40 000:-

Emmaboda Fastighetsförmedling

Henrik Malmqvist

0471-33760

Stomvägen 1

Friliggande villa

4 rum och kök, 150 kvm

795 000:-

Vinnare i tipspromena-
den den 10/10 Jakt- och 
Skördefesten i Långasjö

Långasjö Älg- och Hjortskötselområde 
anordnade tipspromenaden på Jakt- och 
Skördefesten.

Rätt svar på vuxnas frågor var:
1. 2000
2. 4 månader¨
3. 1:a måndagen i september
4. Fängelse i 4 år
5. Augusti/September
6. Ja, men endast om han har del i 
bytet
7. 1991
8. 5.800
9. 1 mars-20 augusti
10. Ca 10.000 ha
11. Båda fastighetsägarna
12. Endast polisanmäla
13. Året runt
Skiljefråga: 858 hagel
Vinnare: 
1:a Inga-Britt Carlsson, Kalmar (500) 13 rätt
2:a Linn Eriksson, Långasjö (333) 13 rätt
3:de Björn Carlsson, Kalmar (326) 13 rätt

Rätt svar på barnfrågorna var:
1. Varg
2. Klabbarpan
3. Anka
4. Griseknoen
5. Kalv
6. Älg
7. Hund
8. Ko
9. Lejonkungen
10. Älgen
11. Lilla Gubben och Herr Nilsson
12. Dunderhonung
13. Pluto
Skiljefrågan: 172 älgpluttar
Vinnare:
1:a Kathleen Graverán Cabarroca, Nybro 
(190) 13 rätt
2: Keenyah Graverán Cabarroca, Nybro 
(150) 13 rätt
3:de Johan Karlsson, Vissefjärda (110) 13 
rätt
Samtliga vinnare är kontaktade. Vi tackar 
för visat intresse.

Långasjö ÄHSO  

ULVAMON

Vi vill gärna ha berättelser om 
människor och ställen i Ulvamon. 

Allt är av intresse! Kontakta någon 
av oss på telefon.

Erland Bergh 0471-12392

Irene Israelsson 0471-12912

Jean Leek 070-63 18 150

Alva Carlsson 0471-12496

Annika Hjalmarsson 0471-50594
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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

Vi har öppet veckans alla dagar med 
fullständiga rättigheter. Vi arrangerar även 

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

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

Föreningar har fri möteslokal samt 10% på matbeställningar

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

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

 www.hotell-amigo.se
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Lotta och Phil framför kökets mäktiga eldstad.

Lotta med tre nyrastade hundar i höstlöven.

Nyinflyttade i Trollamåla
Kör grusvägen från Långasjö ner mot Trollamåla och du 
möter ett vägskäl inne i byn. Tar du till vänster kommer 
du efter en lång backe ner till Parismåla. Tar du till höger 
hamnar du efter två kilometer i Ekeboryd vid sjön Törn. 
Mitt mellan dessa två vägar ligger Trollamålas största hus, 
en mäktig åttaknutabyggnad från 1870. Eftersom jag bor i 
Ekeboryd har jag kört förbi huset tusentals gånger, alltid 
med samma känsla. Vilket härligt hus!

I många år nu har det stått tomt mest hela året om, besökt 
bara några korta sommarveckor av dess danska ägare, familjen 
Jessen, vars namn fortfarande står skrivet med stora vitmålade 
bokstäver på vänster grindstolpe. 

Nya Trollamålabor
Hela förra året låg fastigheten ute till försäljning, men uppen-
barligen var det svårt finna köpare till ett så stort hus där det 
mesta återstår att göra om man vill få en helrenoverad, modern 
och praktisk bostad. Och det är, som alla vet, att ha kastat 
pengarna i sjön den dagen man måste sälja. 

Men självklart finns andra värden, och många sätt att använda 
ett stort hus på. Man kan t.ex. göra som förr var vanligt, låta 
stora salen och andra rum stå ouppvärmda under vinterhal-
våret. Jag gissar att många tänker så också idag för att hålla 
värmekostnaderna nere. Den hållningen ger ju också de boende 

möjlighet att bevara åtminstone delar av ett gammalt fint hus i 
ett mer ursprungligt skick. Och detta är precis vad de nya ägarna 
tänker göra, när huset till slut blev sålt under vårvintern i år. 

”Vi föll för husets ålderdomliga charm och karaktär. Och för 
den underbara trakt byn ligger i”, säger Lotta Broströmer och 
Philip Romans, när jag första gången sitter och pratar med 
dem en varm och solig augustidag. 

Lotta är född i Malmö, men har bott i London sedan hon var 17 
år gammal. Där utbildade hon sig till advokat och där träffade 
hon för 15 år sedan sin man. Han föddes i Gloucestershire i 
sydvästra England, studerade juridik vid universitetet i Oxford 
och är nu verksam som försvarsadvokat och domare i London, 
men också runt om i England. Lottas arbetsområde är bl.a. 
familjerätt och migrationsfrågor.
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Som att kliva in i 1800-talet
Är man intresserad av ett gammalt, genuint Smålandshus är 
detta något helt fantastiskt. När man från verandan går in ge-
nom de vackra spegeldörrarna i blått är det som att flytta sig 
tillbaka till slutet av 1800-talet.  Bokstavligt talat. Trägolven är 
kilade, som förr var brukligt när man ville spara timmer. Varje 
planka följer stammens form, dvs med en bredare rotände som 
kilar av till en smalare toppände. På bjälklaget läggs sedan plan-
korna skavfötters, med den tjocka änden mot nästa smala osv. 

I de flesta rum finns rörspisar, i den stora salens mitt står 
en öppen spis, hög och mäktig med sin uppsvängda kupa av 
småländsk modell. Köket är avlångt, stort men mörkt, med en 
lågt liggande vedspis, som vid 1870-talet var en nymodighet 
som revolutionerade matlagningen.

I Gård och Bygd från slutet av 1970-talet kan man läsa att 

huset 1976-77 ”helrenoverades synnerligen pietetsfullt under 
sakkunnig ledning av sockenbyggmästaren Martin Johansson”. 
Vad jag förstår måste det ha inneburit nya elkablar och indrag-
ning av vatten, toalett och badrum. Annars är allt gammalt 
kvar, som sagt.

Kvar är också något långt äldre än huset. Från andra våningen 
går vi upp för en gammal trätrappa, vars ena vägg är klädd med 
gulnande tidningar från början av förra seklet. Väl uppe på den 
stora öppna vinden möter mig ett högt snedtak, klätt med brä-
der, varav några på lite olika ställen har målade blomsterdeko-
rationer. Just de bräderna sägs komma från den gamla kyrkan i 
Långasjö, byggd på 1200-talet och riven på1780-talet i samband 
med att den nuvarande kyrkan skulle uppföras. Trollamålahuset 
är byggt 100 år senare, så man kan ju undra var bräderna legat 
under tiden? Och var alla de andra tog vägen? Kanske är det 
någon i socknen som vet något mer om detta? 

Hundarna
Innan husesynen avnjuter vi ”kaffe med dopp” i trädgården. 
Det består dagen till ära av rågbröd med ost och tyskt starköl, 
som två vänner till Lotta och Phil tagit med från Tyskland. Runt 
omkring i trädgården och inne i huset springer ett dussintal 
Russian Borzoi. Det är en långhårig vinthund från Ryssland, 
som under tsartiden användes till hetsjakt. Idag är den fram-
förallt en sällskapshund som är populär till hundutställningar 
och för kapplöpning (lure coursing).

Några av alla hundarna tillhör de tyska vännerna Heidelinde 
och Rolf, men nio är värdfamiljens. ”Egentligen skall vi bara 
ha fem hundar”, säger Lotta. Fyra skall snart säljas vidare. 

Stort härligt hus för matte, husse och hundar.

Takbräda med blomsterdekoration från Långasjö gamla kyrka.

Rörspis.

Gulnade tidningar.
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Jag frågar vad de heter, och får följande fantasifulla namn, 
döpta efter låtar av The Smiths, ett legendariskt  musikband 
från Manchester. De fyra vuxna heter Hamish, Livia, Sprint 
och Donald! Och valparna Nowhere Fast, Handsome Devil, 
Golden Lights, Mikolina och Sheila take a bow. 

Framtidsplaner
Lotta med sina hundar, och Phil så ofta han kunde för jobbets 
skull, bodde tidigare i en villa i Höör. Men båda längtade efter 
ett hus på landet, i skogsmiljö, utan att riktigt veta var. Men så 
råkade de upptäcka Långasjö, när de för ett tag sedan sålde två 
tikar till Elisabet och Lars Andersson i Häljanäs. 

Båda gillade de bygden, och alla vänliga människor de mötte. 
Så dök huset i Trollamåla upp… och resten är historia, som 
man brukar säga.

”Men framtiden då”, frågar jag. ”Vad har ni för planer med 
hus och tomt?”. ”Ja, jag hoppas kunna bo här så mycket det 
bara går, med huset som bas för min verksamhet”, säger Lotta. 
”Här kan jag sakta ner, få arbetsro. Och här är perfekt för alla 
mina hundar, och med det nya stängslet runt tomten kan de 
springa fritt.” 

”Och jag tänker anlägga en Japansk trädgård”, säger Phil 
allvarligt, och asfaltera halva tomten för att den skall bli mer 
lättskött!” 

Nåväl, tänker jag, det skulle väl inte vara värre än mycket annat 
man ser runt om i byarna. Hemskare då om han sagt att de 
skall blåsa hela huset. Men strax förstår jag att han skojar, att 
ingendera är aktuellt, varken ute eller inne. 

Varmt välkomna skall ni i alla fall vara, säger jag, tar en burk öl 
till och cyklar så hem till huset nere vid sjön. Vid avtagsvägen 
ner till ”John Petterssons”, kommer jag att tänka på gamle John, 
född 1896 och blivande god vän, fiskekamrat och stöttepelare 
i praktiska göromål när jag flyttade till byn. En gång berättade 
han för mig om Matilda, ett av hans många äldre syskon. När 
hon var 10-11 år gammal fick hon tjäna piga i det hus jag 
just berättat om i Trollamåla. Trots att det bara var drygt två 
kilometer ner till föräldrahemmet kom hon sällan på besök. 
Tiden var för knapp, och göromålen för många, helt enkelt.

Vilken kontrast mellan den tidens lilla slutna värld, där nästan 
hela livssituationen präglades av det som var där och då, i byn, 
och den värld Lotta och Phil tillhör. En expansiv, dynamisk 
värld där man pendlar mellan olika länder, olika kulturer och 
språk, och dessutom sitter uppkopplad till ett globalt nätverk, 
och ett gigantiskt informationsflöde. 

Huset i Trollamåla må i stort vara detsamma nu som förr. Men 
den livsform det idag ramar in är ljusår ifrån den Matilda erfor 
i början av förra seklet.

Gunnar Alsmark

Kilade trägolv.

Höga dörrar i entrén.
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Jakt- och Skördefesten 2015

Årets Jakt- och Skördefest var den femte i ordningen. An-
talet försäljare och utställare växer för varje år. Närodlat, 
ekologiskt, närproducerat, konst och hantverk har blivit 
vår profil. Och många människor hittar till Långasjö. 
Matköerna blev långa, och Café Magnifiket hade fullt upp. 
Scouterna gräddade våfflor, men korvgubbarna saknades. 
Det får vi rätta till nästa år!

Bland nyheterna väckte svamputställningen stort intresse. 
Elisabeth Bergstrand Poulsen-sällskapet visade den nya filmen 
”Livets väv”. I gymnastiksalen var det fotoutställning. Odd, 
Diana och Tanja bjöd på konsert i kyrkan.  Musteriet var syssel-
satt hela dagen, trots att årets äppelskörd var mindre än vanligt. 
Frivilliga Resursgruppen i kommunen (FRG) visade upp sig 
tillsammans med brandvärnet. Barnen kunde åka brandbil och 
hästskjuts eller tumla runt i hoppborgen.

För andra gången delades Geijer Skogs Sockengåva ut. Lång-
asjö GoIF, Nattvakten och Elisabeth Bergstrand Poulsen-säll-
skapet fick var sin jättecheck.

Det vackra höstvädret gjorde dagen till en folkfest.

Sölve Hjalmarsson

På Långasjö Sockens hemsida finns flera bilder!
www.langasjo.se/samhalls-och-bygdeforeningar/sockenradet/bildgal-
leri 

Katarina Jonasson sålde ekologiska grönsaker från Karsamåla.
Foto Tanja Muratova

Roland Fransson bjöd på rundturer med häst och vagn. 
Foto Tanja Muratova

Ia Torenstam visade vackra lapptäcken.               Foto Tanja Muratova

Unga knallar från Hällasjömåla gård.                Foto Jan-Erik Fransson

Sven-Erik Karlsson och Ann-Helene Alexandersson tar emot Geijer 
Skogs Sockengåva till Långasjö GoIF. Helena Geijer Annefors skriver 
ut checken.                                                      Foto Sölve Hjalmarsson
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Succé för Magnifiket igen 
– tack alla som bakade!
I år igen invaderades Långasjö av besökare från när och 
fjärran. Målet var Skördefesten med dess utbud av utställ-
ningar, grönsaksförsäljning, fårvallning, mobilt musteri, 
konsert med Odd & Diana Hagel och Tanja Ojaniemi 
och mycket mer.

Många hittade till Sockenstugan och Långasjö församlings 
satsning på konditoriserveringen ”Magnifiket” med massor 
av fantastiska hembakade godsaker. 

Alla platser blev snabbt upptagna och resultatet blev hela 
14.391 kr (2.000 kr mer än förra året), som oavkortat gick till 
projektet ”Bundle of  Joy”. En dag då barn från fattiga familjer 
i Santa Fe på ön Bantayan Island i den Filippinska övervärlden 
får komma till en riktig fest med mat, lekar, sånger och presen-
ter. Tack alla besökare och tack alla som bakade!

Ulla Sköldh Jonsson

Ulla Sköldh Jonsson i ”Magnifiket” med massor av fantastiska hembakade godsaker.                                                         Foto Jan-Erik Fransson

Stig Hermansson visar upp Hembygdsföreningen i Liljarummet.
Foto Jan-Erik Fransson

Camilla Lennartsson och Tina Gustavsson.
Foto Tanja Muratova
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Astrids jul – inte bara idyll
Någon har antytt att det är Astrid Lindgrens fel att vi har 
så höga förväntningar på julen. Ingen kan ju som hon 
beskriva den förtätade julstämningen med gnistrande 
snö, önskejulklappar, julkalas, lekar och glada barn. Fast 
Astrid tvekade aldrig att beskriva det svåra och misslyck-
ade. Inte ens när det gäller julen. I hennes julberättelser 
finns både missbruk, ensamhet, sjukdom, fattigdom och 
besvikelser. Här följer några exempel från hennes böcker.

Den självklara julen
När julen förbereds i Bullerbyn, rycks man gärna med i stämningen. 
Käcka och duktiga pigan Agda stoppar korv och bakar bröd så svetten 
lackar, alltmedan hon skojar med barnen. 
Mammor och pappor är ganska frånvarande i Bullerbyberättelserna. D 
v s de är inte bortresta, utan finns hemmavid och är en garanti för trygg-
het. Barnen leker mest och deltar i det de har lust till av förberedelserna. 
Julsnön kommer och julafton är precis så stämningsmättad som förvän-
tas. Måltiderna aväts under glädje och drängen får mandeln i gröten. 
Ingen vuxen blir trött och stänger in sig i sovrummet. Barnen får sina 
julklappar. Höjden av stämning och julmys kommer under slädfärden 
hem från julkalaset.
 
Slutsats: Det känns avspänt och naturligt med julfirandet i Bullerbyn. 
Liksom hela Bullerbyserien utspelas i en trygg bondemiljö, där inget 
hemskt eller dramatiskt inträffar. Barnen lever i en värld full av spon-
tan lek, kanske varvat med rovgallring (men det blir också en lek). Det 
känns som om Astrid i denna Bullerbyvärld vill ge ALLA barn en okom-
plicerad tillvaro, så som barns verklighet borde få vara. Föräldrarna ga-
ranterar tryggheten, pigan och drängen utgör bron till vuxenvärlden, 
skolan är självklar och skolvägen är ett enda långt äventyr. Varför skulle 
julen vara komplicerad eller traumatisk i denna miljö? 

Delad glädje är dubbel
Hos familjen Anton Svensson i Katthult har man satsat ordentligt på 
julmaten. Astrid räknar upp allt som finns på julbordet och det är inte 
lite!  Mamma Alma och pigan Lina har inte legat på latsidan. Fast det 
som ligger på julbordet är ju det som tagits tillvara på den senast slakta-
de grisen. Nåde den som inte tog tillvara allt från grisfötter till lungor, 
njurar, späck och tarmar. Så det är bondesamhällets egna produkter som 
ligger på julbordet till familjens och släktens förplägnad. Astrid bjuder 
inte på någon förtätad julstämning i Katthult. Stämningen i hemmet 
är ju ganska kärv p g a husfaderns uppfostringsambitioner. Säkert hålls 
också julklapparna på en rimlig nivå. Alla vet ju hur hårt Anton håller 
i pengapungen. Med all rätt, kanske, kontanter var väl inte det man 
hade mest av på den lilla gården. Så kommer då den ödesdigra dagen då 

Anton och Alma åker på kalas och lämnar Emil och Ida ensamma med 
drängen Alfred. Det är då Emils pojkhjärta svämmar över av godhet och 
han inbjuder alla fattighjonen till julkalas i Katthult. De arma hjonen 
får en jul de sent ska glömma. ”Ljus och salighet utan gräns,” mässar 
Stolle-Jocke när han vankar fram till festbordet. Allt är framplockat ur 
skafferiet och snart har hjonen tagit tabberas på alltihop och sitter lyck-
ligt suckande runt bordet. Hem till fattighuset får de åka vedkälke under 
stoj och stim. -”Är du säker på att detta inte är ett hyss?” frågar Ida. - 
”Detta är ett hyss som Guss änglar klapper i händer´a åt!” svarar Emil.

Slutsats: Emil måtte ha varit en förebild för alla dem som efter honom 
har insett att julen kan vara en givandets högtid. D v s då man ger till 
dem som allra bäst behöver det och inte nödvändigtvis till sin egen fa-
milj. -”Di är så tjocke så det räcker!” säger Emil om släktingarna som 
egentligen skulle haft julmaten som stod i skafferiet. I Emils fotspår har 
många gått ifrån det efterhängsna julklappstvånget och i stället gett en 
rejäl gåva (t ex en get) till en okänd fattig i ett avlägset land. Fast Emils 
godhet räckte också till att ge sin lilla syster en sliten sammetsask, som 
han köpt på auktionen i Backhorva. Det ena behöver ju inte utesluta 
det andra.

När det krisar
En stegrande julförväntan finns i berättelserna om Lotta på Bråkmakar-
gatan. En glad och rosig mamma bakar lussekatter, Lotta trycker halv-
hjärtat ner några russin. Pappa är på jobbet, syskonen ute i skidbacken. 
Bullerbyn och Katthult är långt borta. Lotta bor ju på en gata i stan. 
Man kan tänka sig att mamma skulle bli en aning trött och irriterad över 
att få göra alla förberedelserna själv, men hon håller humöret uppe ända 
tills bomben briserar: pappa har inte skaffat julgran! Och nu är alla gra-
nar slut! Man kan ana att familjen står på katastrofens rand. Men ändå 
känner vi oss helt trygga med, att det här kommer att ordna upp sig. Det 
är ju Astrid som har hittat på berättelsen! Och det ordnar sig. Det blir 
Lotta som kommer hem med en julgran på sparken i sista minuten. Den 
har helt enkelt fallit av en julgranstransport som ska till Stockholm. Lot-
ta hemför granen i triumf, den smyckas och familjen dansar runt den 
med absolut tindrande ögon. Julklapparna låter inte heller vänta på sig. 
Alla barnen får sina önskeklappar: dockskåp, kälke och ishockeyspel.

Slutsats: Bondesamhällets jul har flyttat in i småstaden. Alla traditioner 
verkar finnas kvar, utom möjligen slädfärden. Men nu är det kvinnan 
ensam som står för förberedelser och julmys. Tjänstefolk saknas. Av 
mannen förväntas en enda sak: att skaffa julgran. Och han misslyckas. 
Här kanske många julaftnar skulle krackelerat. En utsjasad mamma bor-
de bli ursinnig på maken. Tala om läge för att låsa in sig i sovrummet! 
Vad som utspelas i hemmet får vi inte riktigt veta. Vi får i stället följa 
Lotta till handelsboden, där hon vill köpa karameller för att trösta sig 
själv. Redan detta känns inte bra. Ett litet förskolebarn som ger sig ut på 
egen hand i samhället på julafton för att tröstäta! Men just då – när allt 
är som mest förtvivlat – tappar lastbilen en julgran och Lotta kan rädda 
hela situationen. Jag tänker, att många familjesituationer inte löser sig 
så här smidigt. Den saknade julgranen kunde ha lett till att julfirandet 
helt kollapsat. Men Astrid gör som Gud, hon vänder allt till godo. Hon 

Astrid Lindgren

Slädfärd i Bullerbyn.
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vill att barn som läser hennes berättelser ska se att det finns lösningar. 
Tror jag.

Den svåra julen
Madicken konfronteras med den svåra julen. Visserligen är hennes hög-
statushem inställt på en traditionell jul med julmat, julljus och julklap-
par, men hon har en god vän som heter Abbe. Abbe är en tonårspojke 
som bor med sin mamma och pappa i den lilla torftiga grannstugan. 
När Madicken tittar in till honom på julaftons morgon, kliver hon rätt 
in i en annan värld. Abbe gömmer raskt undan skurhinken, när Ma-
dicken kommer in. I själva verket håller han på med att julskura köks-
golvet, men han skyller undvikande på att han råkar spilla ut vatten. 
Hans mamma står på torget och säljer kringlor, hans pappa är ute och 
tar sig något stärkande inför julen. Madicken inser med förskräckelse, 
att Abbe kanske inte kommer att få någon julklapp och när hon kom-
mer hem utverkar hon att få ge honom ett munspel.
På julaftonskvällen tittar hon in i Abbes stuga igen. Då är den lilla fa-
miljen samlad runt köksbordet. Mamman är trött efter dagen på torget, 
pappan är i hatten och på bordet tronar en stor fotogenlampa – den har 
Abbe skaffat till sina föräldrar. Madickens julklapp till Abbe kommer väl 
till pass, det är den enda han får. Mamman får den lilla kartongen som 
munspelet legat i. Pappan erbjuder sig att sjunga ”Där som sädesfälten” 
vilket han gör med bravur – eller skrål, tja, det är en smaksak. 

Slutsats: Långt ifrån alla, ens i Astrid Lindgrens värld, upplever en klar 
och ren jullycka. Fattigdom, trötthet och missbruk präglar det lilla hem-
met som är Abbes. Men Abbe är en glad fyr i alla fall, åtminstone när 
han träffar Madicken. Bakom alkoholisten finns den snälla farbror Nils-
son, tillika Abbes chevalereske pappa, och den trötta modern finner nöje 
i en liten pappask, samt säkert en stor glädje över  Abbe, guldklimpen, 
deras älskade son. Vår kära Astrid kan inte ens få detta med fattigdom 
och missbruk att verka frånstötande och negativt. Julvärmen dallrar en 
liten stund i det Nilssonska köket.

Den ensamma julen
Att fira jul ensam anses vara problematiskt. Och ensammast av alla är väl 
Pippi, som varken har mamma, pappa, syskon eller mor - eller farföräld-
rar. Hon kan tyckas lyckligt lottad som får bestämma allt själv, när hon 
ska gå och lägga sig, vad hon ska äta och allt annat. Men hur lycklig är 
hon när hon sitter ensam i Villa Villekulla och tittar ut genom fönstret 
på julafton? Hon vinkar sorgmodigt upp mot himlen och säger ”God 
Jul” till sin mamma och ljuger ihop att hon fått en massa julklappar. 
Allt för att göra mamma i himlen nöjd och glad. Hon tänder ett litet 
ensamt ljus, som hon stirrar in i. Men så får hon höra buller och bång 
utanför huset. Det är traktens barn som kommer tågande upp på hennes 
gårdsplan. Och de har med sig ett stort paket till Pippi. 

Utom sig av förvåning börjar Pippi öppna paketet, samtidigt som 
hon pekar på det stora trädet i trädgården. Där hänger fullt med 
hemliga paket till alla barnen, som genast beger sig upp i trädet 
och hittar var och en sin specifika julklapp. I Pippis paket ligger en 
skinande trumpet, en present från alla barnen. Efter några trevande 
försök låter trumpeten riktigt bra! Den sorgesamma ensamma jul-
aftonen slutar med en glädjefanfar!

Slutsats: Det finns olika sätt att fira jul. Pippi har framför sig en 
jul i ensamhet. Saknaden efter hennes mamma blir extra tung, 
när hon vet att (nästan) alla andra barn har en mamma att fira jul 
med. Mammor vill att deras barn ska ha det bra, så Pippi bedyrar 
för sin änglamamma att hon också har det jättebra. Hur många 
barn i världen ljuger för sina föräldrar för att inte göra dem ledsna? 
Hur många av oss känner sorgen efter en anhörig extra tung vid 
jul? Det måste kanske vara så. Risken är stor att man hittar något 
bedövningsmedel. Det kan vara alkohol, eller en konstlad glättig-
het. Men Pippi går in i sin sorg. Hon talar lite med sin mamma, 
hon tänder ett ljus och accepterar sin ensamhet. För henne vänds 
plötsligt ensamheten i buller och bång och glada barnskratt. För 
någon annan vänder kanske tillvaron långsammare. Men man kan 
inte vara lycklig jämt. För att känna lycka måste man ha något att 
jämföra med – kanske sorg. 

Astrids jul – inte bara idyll. Men ett hopp om att saker och ting 
kan ordna upp sig.

Annika Hjalmarsson

Pippi – ensammast av alla.

Jullekar i Bullerbyn.
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Julbilder från Kallamåla 
och Andoum i Tchad
Ros-Marie Sandberg i Kallamåla är en välbekant person 
för många Långasjöbor. Under åren 1966 till 1983 var hon 
lärare i Långasjö. Senare arbetade hon som lärare tre år i 
Boda, och därefter på Särvux i Emmaboda. Idag är hon 
pensionerad, men mycket aktiv med bl.a. gymnastik, 
musik och körsång. Sedan barnsben och livet igenom har 
Pingstkyrkan varit navet i hennes liv.

Det var också genom kyrkan som Ros-Marie kom i kontakt 
med de missionsarbeten som unga familjer utförde i Afrika med 
huvudsakligen socialt arbete, t ex sjukvård, vaccinationspro-
gram, undervisning i förebyggande hälsovård och läsning, men 
också tillverkning av cementringar och grävning av brunnar 
och brobyggande i Sidas regi.

En viktig del var bibelskolan och stöd till den lokala försam-
lingen samt bibelöversättning.

Vi befinner oss nu något före mitten på 80-talet och Ros-Marie 
har nyligen börjat som lärare i Emmaboda. Hon trivs bra, men 
känner samtidigt att hon ville förändra sitt liv. Byta miljö, byta 
sin status som ensamstående för ett liv i kollektiv. Så när chan-
sen kommer att få arbeta som guvernant i Tchad ”sviker” hon 
sin skolklass, som hon uttryckte det och reser iväg. Sammanlagt 
blev det tre år i Tchad, och två i Kamerun. 

Från denna tid har Ros-Marie massor med berättelser och 
bildmaterial, men också en stor samling brev, som hon skickade 
hem till nära och kära i Långasjö. En del av dessa har jag fått 
förtroendet att läsa, och väljer här att återge några beskrivningar 
av Ros-Maries julfirande i den lilla byn Andoum i Tchad, skrivna 
till systern Britt och till familjen i övrigt. Men inledningsvis, 
och som kontrast till den annorlundahet hon fann i Afrika, 
presenterar jag några av Ros-Maries julminnen från sin barn- 
och ungdomstid i Långasjö. I de två första avsnitten håller 
Ros-Marie själv i pennan.     

Julafton
”Det kristna budskapet stod naturligtvis i centrum under julen. 
Söndagsskolfesten i Betel med barn och föräldrar, tal och sång, 
ljuständning i granen, framträdande av oss barn, saft och kakor 
och godispåsen!! Det var julens inledning

När jag var riktigt liten var vår familj tillsammans med mam-
mas föräldrar och sju syskon i Brännamåla på julaftonen. Tre 
av bröderna hade redan utvandrat till Canada. Man åt mycket 
gott som tillagats vid julslakten. Sen läste man julevangeliet och 
tackade Jesus innan kaffet som kokats i stora "glaspumpan" 
serverades med massor av kakor. Julklappsutdelning gick bra 
även utan tomte och vi småbarn blev bortskämda med presen-
ter av mostrar o morbröder som inte hade några egna barn än.

Så småningom blev familjerna större och när alla kom hem från 
Jönköping och Göteborg också, var vi var för sig på julaftonen 
men under mellandagarna blev vi bjudna till den ena efter den 
andra på middag eller kvällsmat så nog hann Strandsläkten 
träffas ordentligt. Fem av syskonen bodde ju kvar i Långasjö.”

Juldagen
”Juldagen startade med julottan. Sen var det pappas släkt som 
skulle besökas. Farmor och farfar bodde kvar i Kylle (nära 
Skruv) hos en av sönerna, som tagit över föräldragården sedan 
de två äldsta sönerna utvandrat till Amerika. Pappa var lillebror 
till fem systrar och det var viktigt att han kom på julkaffet som 
alltid var på juldagens eftermiddag. Han kunde köra motorcykel 
dit men ibland blev vi hämtade av en svåger som hade bil.”

Vanligen bjöd man på kaffe med vetebröd, olika kakor, skorpor, 
kringlor, spritsar, mandelmusslor, peppakakor mm. Sedan tog 

Julafton i Brännamåla 1940
Sittande från vänster: Frans Algot Strand (morfar till Ros-Marie) och 
hans fru Hedda (född Karlsdotter. Tillsammans fick de 13 barn), Sally 
Strand, Stig Strand, Lilly Strand, Tage Strand, Gustav Strand.
Stående från vänster: Olle Strand, Gunnel Ljungholm (barnet), Betty 
och Lennart Sandberg (Ros-Maries föräldrar), Alice Ljungholm (född 
Strand) och Vilhelm Ljungholm (föräldrar till de två barnen, Gunnel 
och Evie).

Ros-Marie Sandberg med sin hund Max i Kallamåla.
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man fram en stor skål med äpplen och därefter ”kom stunden 
då alla Amerikabreven läses upp från de två bröderna som 
skrivit till var och en av de sju syskonen”, berättar Ingrid Bo-
lander, en kusin som Ros-Marie talade med inför mitt möte 
med henne. Det är inte svårt att tänka sig vilken högtidsstund 
det måste ha varit med all den information som då kom fram, 
och vad det skapade av tankar och känslor.

Mellandagarna   
Annandag jul började en lång rad festligheter med vänner och 
bekanta, och man var då mer uppdelade efter ålder. Ungdo-
marna ville förstås träffas för sig och under mellandagarna och 
efter nyåret åkte man runt till varandra för att äta smörgås, 
umgås, spela, sjunga och ha roligt. 

Jag har valt ut två fotografier från mitten av 1950-talet för att 
visa två sådana tillfällen. Musiken blev tidigt en viktig del i 
Ros-Maries liv, och har så förblivit. Utöver musiserandet hade 
man förstås lekar av olika slag; käppen ligger, fyra i soffan, 
ryska posten. Men också minnes- och sånglekar. Någon kunde 
t.ex. börja sjunga Bäh, bäh vita lamm, och stanna efter har du 
någon ull. Då gällde det för någon annan att komma på en ny 

sång utifrån sista ordets sista bokstav, som här då l i ull. 

Afrikansk jul
Ros-Maries brev från Tchad berättar om en mycket annorlunda 
värld jämfört med det Långasjö hon växte upp och arbetade i. 
Just därför blir traditionerna från hennes uppväxt viktiga, efter-
som de ger trygghet och kontinuitet i allt det nya, omtumlande. 
Den missionskoloni Ros-Marie tillhör firar jul förvånansvärt 
”svenskt”, inte minst vad gäller mattraditioner. Men Sverige 
finns också närvarande i vardagen, året om genom alla brev 
hon får hemifrån, men även i de brev hon själv skriver, där 
olika minnen från livet i Långasjö aktualiseras. Så ofta som 
möjligt lyssnar Ros-Marie på svensk radio. En favorit är Hasse 
Tellemar och hans oerhört populära Ring så spelar vi.

För att göra min berättelse mer sammanhållen hämtar jag text 
och bild från 1985 års julfirande i byn Andoum i sydvästra 
Tchad, inte så många mil från gränsen till Kamerun. Även om 
byn inte är helt liten, ligger den ”mitt ute i buschen”, ungefär 
åtta mil från Moundou, en stad på runt 100 000 invånare. Intill 
byn ligger ett litet ”flygfält”, en någorlunda plan markyta som 
alla fick hjälpa till att sopa ren med jämna mellanrum. Man fick 
också göra banan fri från termitbon så att det lilla enmotoriga 
flygplanet kunde landa med post och förnödenheter.      

Hos Lundells. Från vänster Ros-Marie Strandberg, Rolf  och Lars-Erik 
Lundell, Vivi-Anne och Anne Ljungholm, Tage Strand. 

Hos Erikssons i Anemåla (Bredalycke). Från vänster Vivi-Anne och 
Ing-Marie Ljungholm, Rolf  Lundell, Tage Eriksson, Ros-Marie 
Strandberg.  

Silverskål gjord till Ros-Maries 
farföräldrars silverbröllop 1921.

Också Ros-Maries kuvert med alla vackra frimärkena var 
efterlängtade.
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Lucia
Låt mig börja brevbilderna med ett Luciafirande, där Ros-Marie 
skriver hem samma dag, den 13 december 1985 från ett mycket 
varmt Andoum. Som ni ser har hon överst fogat till en kort 
uppgift (läs upp och ner) om ett gisslandrama som tydligen 
fick en lycklig utgång.

Lite längre fram i det fyra sidor långa brevet berättar Ros-Ma-
rie om kvällen före Lucia, då man hade en stor julfest för 
Bibelskolan. 

”Vi hade långbord med bänkar här uppe på missionsstationen. 
De 12 manliga och 11 kvinnliga eleverna och deras barn och 
barnflickor kom och åt mycket. Vi hade naturligtvis hirsgröt 
= la boule. Såsen var gjord på getkött. 3 getter köptes in och 
slaktades igår. Sen stek och kokat kött och inälvor. Här anses 

tarmarna vara en delikatess, men de har jag inte vågat smaka 
än. Lite lever och vanligt segt kött åt jag”.

Alla som varit utomlands en längre tid, ett år eller så, vet hur 
hemlandet gör sig påmint genom olika händelser och minnen 
man annars kanske aldrig hade tänkt på. Från ovan nämnda 
brev ser Ros-Marie tillbaka på ett speciellt Luciafirande hemma 
i Långasjö, när hon var lärare.

”Faktiskt kom jag bäst ihåg det året när jag bodde på Hem-
bygdsgatan och Catharina Alm och hennes vänner gick Lucia. 
De gick in i alla hus som hade tänt en lampa eller advents-
stjärna. Jag tror det var en lördagsmorgon. Vad mysigt det var 
att höra dem komma in sjungande och själv ligga kvar i goa 
sängvärmen!”

Julafton
Julafton berättar Ros-Marie om i flera brev hem denna jul 
1985. Men jag väljer ett kort utdrag från ett brev daterat den 
30 december.

”Kära allihop!

Ja, så är det ’mellandag’. Julfirandet började väl nästan på mån-
dagen när Margareta från Bebalem kom till oss. Jag bakade hela 
dagen. Sen julafton var lite lugnare. Skinkan i burk öppnades 
och griljerades och så var det gröt mitt på dagen. På siestan 
började jag spela in ett band till Er! Sen efter kaffet var det 
dags att förbereda det stora julbordet. Inga Lill hjälpte mig med 
allt. Lena var sjuk, tyvärr, något magont, så hon vilade mellan 
firandet. Vi hade i alla fall julbord med div mat. Sen satte vi 
oss och läste julevangeliet på 2 språk. Vi bad och stillade oss. 
Framåt 7, halv 8 sjöng vi julsånger – barnen och en del av de 
vuxna lekte räven raskar osv. Och då kom tomten – Rune. Vi 
samlades runt ’lövruske- trädet som kallas gran och där lästes 
juladresser och öppnades paket i stor glädje. Jag fick en fin 
tyg-blomme-bukett av barnen. Märet hade lämnat en hårbalsam 
flaska. Julklapparna från Er hade jag öppnat lite tidigare. Tack 
för alla fina saker och alla tankar bakom.” 

Nyårsafton
Min sista text hämtar jag från ett brev skrivet den 2 januari 1986. 
Adressaten är ”Madame Betty Sandberg”, dvs. Ros-Maries 
mamma i Kallamåla.

”Nyårsafton blev en riktig hemmahelg. Det var inget särskilt i 
kyrkan. Vi var ju inte så många, eftersom Högbergs åkte bort. 
Det var Inga Lill och Inge, deras tre barn, Margareta och jag 
och amerikanskorna Sue och Sheryl. Vi åt mycket gott på ny-
årsafton. Jag hade t.o.m. försökt att göra legymsallad till den 
kalla kokta fisken. Sen var det potatis, gurka, tomat och sallad, 
tunga, annat kött, korv liknande isterband, vanlig varmkorv, 
sill (som jag lade in till jul), ett par sorters ost, nybakt bröd. 
Efter den goda maten satt vi och myste, handarbetade, åt godis 
och fikade.”

Gunnar Alsmark

Luciafirande på missionsstationen i Andoum 1985. Flickan med 
ljuskronan heter Pernilla Sjöberg.  
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Jul hos Bergstrand-Poulsens

Visst är det konstigt i år: under sommaren hade jag upp-
giften att måla ett julkort, nu är det höstens färgrikaste, 
präktigaste period – alla träd står i ljusa lågor, gul och 
orange och rött och jag ska skriva om julen, om vintern 
när alla färger är borta, när mörkret råder. Inte vilken jul 
som helst, men den som Elisabeth Bergstrand-Poulsen 
har skrivit om. ”Du vet väl vad hon skrev”, menade re-
daktionen. 

Då bläddrar jag i tankar i alla hennes böcker, hon älskade att 
beskriva festliga stunder – liksom också dramatiska händel-
ser. Hon skrev ordrikt om dop, bröllop och begravning, om 
marknad och auktion, om misslyckat och lyckat kalas i noveller 
och romaner, men julen? En julotta är ramen omkring en dra-
matisk upplevelse för huvudpersonen Emma-Lena i romanen 
”Människor och klockorna”: oskyldig utvisas hon ur kyrkan, 
så att hela julglädjen tas bort från henne, livet har ”hisnande 
gungningar i beredskap åt henne”, men den skyldige träder 
fram och ”Emma-Lena tog inte skada till kropp eller själ”. 
Dagen slutar med att ”i spisen brann en värmande eld. På 
bordet lyste julljus.”

Om festens glans och tra-
ditionens rikedom kan vi 
läsa i hennes andra bok: 
”Livets och Årets festdagar” 
från 1928, sida 5 – 14. När 
man läser det så får man 
föreställa sig författarinnan 
sittandes i sitt stora hus i 
Charlottenlund i Danmark. 
Huset, som kallas ”klost-
ret” är äntligen färdigbyggt, 
sönerna är i skolåldern och 
Elisabeth längtar tillbaka till 
Småland, målar bilder av 
barndomsminnen, skriver 
ner det hon kommer ihåg. 
När hon först börjar så ut-
vecklar sig historierna helt 
av sig själv, från julaftons 

förmiddag till julstökslagens fem stora bud – byk, slakt, brygd, 
bak och rengöring – till den gamla Hannas berättelser om julen 
på Herrgården och jullekar och dansen som slutar med en kyss. 

Men den som vill njuta av Elisabeths målande, känslofulla 
beskrivning av julottans magi skall läsa inledningen till kapitlet 
”Det mörka Julotta” ur romanen ”Kronan”. Hennes berättelse 
går från nattens stillhet och mörker till festens jubel och strål-
glans: ”Snart skall den mörka kyrkan skina som en väldig lykta, 
vilken i sig har uppsamlat allt det ljus, som i små ljusrännilar 
strömmar till den från hela socknen. Och alla muntra rop och 
all bjällerklang, som också strömmar dit – allt detta uppsam-
lade ljus och alla dessa hopade ljud skola sedan i breda floder 
givmilt strömma ut i världen igen i form av julljus, orgelbrus, 
klockringning och julsånger.”

 För några veckor sedan besökte jag Elisabeths svärdotter i 
Köpenhamn och frågade, hur hon minns julfirandet i ”Klost-

ret” hos sin svärmor. Vi sitter vid bordet och tittar på ett foto 
från 1950: Julgranen står i Elisabeths ateljé, framför granen står 
sonen Ivar med hustru Dodo, sonen Hans och trotjänarinnan 
Adina, sittande framför dem Elisabeth och Axel med barn-
barnet Jan i knäet. Dodo håller en tavla som de fick i present: 
Elisabeth målade ett porträtt av lille Jan till dem. I förgrunden 
ser man papper och kartonger, julklappar är öppnade, man 
skymtar något som liknar ett leksakslokomotiv. 

Dodo, idag en äldre dam över 80 år, kommer framför allt ihåg 
att det unga paret måste dela sin tid mellan hennes och Ivars 
familj och önskan om egen tid. Hos Elisabeth var det viktigaste 
”dopp i grytan”, det var ”heligt” och alla skulle vara med. Och 
det låter som om Dodo redan då tyckte att det var rätt så mycket 
”svenskt”: ”den läckra och feta doften av doppegrytan, som 
glänser som guld på spiseln,” som det heter i boken.

Läser man – kanske nu en eftermiddag när det blir tidigt mörkt 
– igen Elisabeths beskrivning i ”Livets och Årets festdagar”, 
så slår det en kanske hur mycket hon fokuserar på relationen 
mellan ”de rika och de fattiga”, hur torpare och husfolket fick 
extra mat med hem till julen, hur man delade med sig från 
julmatens överflöd.

 På det hela tagit är det något som inte alls nämns, och det 
är ”gåvor”, något som spelar stor roll i dagens jul. Det känns 
nästan befriande att föreställa sig en jul utan köprace och för-
väntningar, ja, inte sällan anspråk och besvikelser, hela denna 
komplicerade balansgång omkring gåvor, som ofta skuggar 
givandets glädje. Att dela med sig av sin egen rikedom har 
detta år fått en helt ny aktualitet. Också den 24 december sitter 
”våra” tiggare framför affärerna, kommer flyktingar till deras 
tillflyktsland Sverige.

Emellertid - som den kantorsdotter hon var så slutar Elisabeths 
berättelse om julen inte med materiella glädjeämnen: hon öns-
kar alla ”att få uppleva en svensk julotta och höra julpsalmerna 
brusa och se ljusen skina emot sig”.

God Jul!

Melsene Laux

”Julaftons förmiddag”, illustration 
av Elisabeth Bergstrand-Poulsen ur 
”Livets och Årets Festdagar”

Jul i ”Klostret”: Elisabeth och Axel med barnbarnet i mitten, t.v. sonen 
Ivar med hustrun Dodo, t.h. sonen Hans och Adina, ca 1950 
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Svensk-ungersk jul
 I vår familj har vi alltid blandat två olika kulturer, svensk 
och ungersk. Redan när jag var barn var det naturligt att 
vi åt både ungersk och svensk mat. På helgerna lagade 
mamma och pappa mat tillsammans och ofta ungerska 
rätter, det var väl så mamma lärde sig laga ungersk mat. 
Det var ofta ungersk fattigmansmat, de rätterna farmor 
hade lagat till vardags. Pappa testade efter komihåg att 
laga de olika rätterna han mindes från barndomen. Det 
var ju inte så lätt som nu, att bara googla på recept. 

Julen i min barndom
 När jag var barn firades alltid julen på svenskt vis, med ad-
ventskalender, ljuständning i advent och juldekorationer. Med 
julgran som kläddes på julaftonsmorgonen, Kalle Anka på TV 
och tomten som alltid kom runt klockan 17. Julklappar och 
dans kring granen. Julen var den allra trevligaste helgen tyckte 
jag som barn. Jag kände en sådan stämning på julen det var 
liksom något magiskt, något sagolikt.

Julmaten var inte så svensk-traditionell hemma hos oss. Jo 
julskinka kokades alltid och risgrynsgröt också. Mamma gjor-
de inlagd sill och rullsylta, men till julmiddagen lagade mina 
föräldrar ofta någon god, ungersk rätt, med soppa först och 
huvudrätt efter och så fanns det alltid hemmagjorda peppar-
kakor och julgodis. Men vi fick ta del av julbord också hos 
min mormor Elsa och morbror Bengt, där vi alltid firade jul 
tillsammans med mostrar och kusiner. Pappa kände sig inte 
riktigt bekväm på dessa släktkalas, det var väl liksom för mycket, 
så julaftonskvällen tillbringade vi alltid hemma, bara vår familj. 
Det var så mysigt minns jag.

Julen i Ungern
När familjen sedan flyttade till Ungern 1981, ändrades allt. Vi 
levde lite efter ”ta seden dit du kommer”, så när vi bodde i 
Ungern så firades julen på ungerskt vis. Där kommer tomten 
(Sankt Nikolaus) den 6 december, ofta med godispåsar till 
barnen, men ibland även med ris (grenkvistar till dem som inte 
varit snälla), men naturligtvis får alla en massa chokladtomtar i 
olika storlekar, frukt och godsaker. Barnen i skola och förskola 
sjunger sånger och läser dikter för att uppmärksamma och 
välkomna tomten. Godistomtarna ställs sedan i fönstren för 

allmän beskådning, man ska ju visa upp hur snäll man varit, 
som fått så många, stora chokladtomtar. 

När jag bodde där fanns inga adventsljusstakar, man firade 
inte advent som här, inte heller Lucia. Julprydnader användes 
inte mycket, endast kransar och stearinljus och julgran förstås. 
Nu har seden ändrats lite, USA och västvärlden sprider sina 
traditioner även till Ungern (mest i kommersiellt syfte antar 
jag). Så nu finns julstjärnor, adventsljusstakar och ljusslingor i 
massor där också. Och mycket mer precis som i Sverige.

Luciafirandet måste jag också berätta om. Det firas inte alls på 
samma sätt som i Sverige. Där är luciakvällen/natten en bus-
kväll, barnen kastar vete och torkade majskorn på fönstren för 
att skrämmas och gör en massa bus ute i mörkret, som t.ex. 
byta ut grannarnas grindar m.m. Liknar lite halloween, men 
firas inte i samma utsträckning.

Innan jul finns något som kallas silversöndag 2 veckor före 
jul och guldsöndag helgen före jul. Då är alla affärer öppna 
längre och man har lite av julmarknad i städerna, liknar jul-
skyltningen här.

Julgran har man precis som här, med kulor, glitter och ljus, de 
flesta hänger även en massa julgranskarameller i granen, de 
är som lite större praliner i olika smaker, förpackade i vackra 
glansiga papper i olika färger. Dessa köps kilovis inför julen. 
Där det finns små barn klär man granen i smyg och sen plingar 
man i en liten bjällra och säger att nu har änglarna varit här, 
klätt granen och lämnat julklappar under, paketen säger man 
att Jesusbarnet har skickat. 

Julafton hos fam Garami 2014.

Ungerska julkakor, bakade av min syster Anna.
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För ett kort tid sedan gick Arnold i Lida bort, 90 år 
gammal. En färgstark person, som verkligen levde i tra-
ditionernas värld, men också var nyfiken och intresserad 
av omvärlden. Om sitt långa liv har han på ett högst per-
sonligt sätt berättat i en 200 sidor stor skrift; Sällsamma 
minnen och möten, tillägnad Mobergbygdens folk. Så 
här inleds kapitlet Julminnen.

Julminne
Första jultomten jag med säkerhet minns, är från 1927. Det var 
julaftons fm och mor hade just badat mig i en balja framför 
öppna spisen i vardagsrummet. Jag satt torkad i en varm filt 
och hon höll på med Inez i baljan. Då knackade det på dörren 
till köket och in kom ett par lustiga varelser med röda luvor 
och ovanliga kläder. Jag blev nästan rädd och kröp mot mor 
som sa, att det var ett par tomtar, som kom till snälla barn med 
julklappar. Vad jag fick, minns jag inte. Nu vet jag, att det var 
mina kusiner Anna och Lisa, 7 och 9 år, som för mig tycktes 
mycket stora. De hade gett sig iväg tidigt, för de var väl otåliga, 
som alla barn, att få vara tomte. De kunde inte vänta, tills det 
blev mörkt och förresten, så kanske de var mörkrädda. Troli-
gen hade de en hemmagjord tomtemask framför ansiktet med 
urklippta hål för ögon, näsa och mun. Storasyster Inga hade 
kanske hjälpt dem med tomteskägg av fårull, som det fanns 
gott om på den tiden.

Kör opp pau väjen, faa - eller - när jag var 
tomte
I min barndom och långt fram i ungdomen var det vanligt 
med julkalas med släkten. I första hand var vi hos morfar och 
mormor i Plaggebo, hos farbror Ernst och fars kusin Albert i 
Lida. Mera sällan hos mors kusin Albert i Bredalycke, för dit 
var det ganska långt. Till fars bror Oskar i Ulfsmåla, Eringsboda 
fanns ju ingen behändig väg. Mellan Piggsmåla och Ulfsmåla, 

2 - 3 km var det nästan oframkomligt. Jag har hört talas om, 
att farbror Oskar en gång körde där med familjen i fjädervagn. 
Han fick bitvis gå vid sidan och hålla i vagnen, så den inte skulle 
välta och kusin Tuve, som var näst yngst skrek gång på gång:

- Kör opp pau väjen faå, kör opp pau väjen faå!

Nä den vägen inbjöd inte till flitigt utnyttjande. Jag minns julen 
1928 och vårt julkalas. Då fick mor för sig att klä ut mig till 
jultomte med röda kläder och luva av rött kräppapper och ull 
till skägg. Sen lade hon pepparkaksgubbar och -kärringar och 
-grisar i en fin nickelskål med grepe, som jag skulle gå omkring 
och bjuda gästerna på. Inez tultade omkring och kände turligt 
nog inte igen mig. Det

- Nu vill ja auka.

- Ja sätt daj pau, ska du fau si. Nu kan ja ta kröken å auka hele 
backen.

Hon klev på och jag satte högsta fart, för nu skulle jag visa, 
vilken kar jag var. Vad jag inte räknat med var för det första, 
att det blev ännu högre fart, när det var mer tyngd på sparken, 
och Inez var en riktig ”klumpa” på den tiden. För det andra 
blev sparken värre att styra, när det blev tyngd på sätet och 
sen gick det som det gick. I kurvan gick det rakt fram, rätt i 
stenmuren. Inez höll inte i sig som hon skulle ha gjort och 
hon for som ett klot och slog huvudet i en sten och denna 
gång tog det högra ögonbrynets högra kant. Stort tjut och ny 
stor bula och i förlängningen ett halvt ögonbryn mindre. Så 
var hon då åtminstone ”liksidig”, och de som inte kände till 
orsak och verkan kunde tro, att hon var så skapad. Men som 
sagt - det händer att hon ”kamouflerar”.

Själv slog jag mig inte vad jag kan minnas, blev bara lite vimmel-
kantig. Sparken fick sin första krök på staget mellan medarna 
framtill. Lugn bara, det skulle bli fler skravanker, vad det led.

Ur Arnold Alfred Alfredssons samlingar ”Sällsamma minnen 
och möten”

På julafton finns en tradition då man i grupper (barnen för sig 
och vuxna för sig) går till grannar, släktingar och vänner och 
sjunger julsånger. Vid ankomsten frågar man om lov att sjunga 
in julens ankomst och det lilla Jesusbarnets födelse. Om man 
är välkommen så framförs ett litet program med julsånger och 
ev. dikter, texter. Som tack blir man bjuden på godsaker. Denna 
tradition håller på att försvinna mer och mer, men lever kvar 
i vissa områden.

I Ungern är julbord ingen tradition som hos oss, utan man lagar 
en festmåltid med soppa först, sedan något kött t.ex. schnitzel 
eller fisk och potatis eller ris och en massa sorters bakverk. Julen 
förknippas i Ungern med vallmo och valnötter som man både 
gör mat och bakverk med. Vetelängder/snurror som fylls med 
malda vallmofrön och malda valnötter. Kåldolmar är festmat 
och får inte saknas vid julen. Serveras vid de större helgerna, de 
har samma fyllning som här men lindas in i surkålsblad, kokas 
och serveras med kokspadet, gräddfil och bröd.

Vår Jul
När Andreas och jag flyttade till Sverige och bildade egen familj, 
så plockade vi guldkornen från både Ungern och Sverige. Vi 
firar julen mest på svenskt vis med adventsljusstakar, Lucia, 
pepparkakor, lussekatter och glögg. Men när barnen var små 
fick de också godispåsar och chokladtomtar den 6 december.

Vi firar oftast julaftonen hemma, bara familjen. Vi tittar på 
Kalle Anka och tomten kommer kl 17. Granen ser ut som en 
vanlig svensk julgran fast med lite ungerska julgranskarameller 
i, våra föräldrar skickar alltid paket med sådana till oss..

Vi lagar ofta ungersk mat som julmiddag och gör alltid ungerska 
bakverk inför julen.  Vi har också julskinka och risgröt, men 
oftast inte ett helt, svenskt julbord.

Olika länder har olika traditioner i juletider som förändras 
undan för undan. En del tillkommer en del försvinner. Glo-
baliseringen gör sig påmind även här. 

Eva Garami
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Claras matsida

Hemmasnabbmat  
Vissa dagar vill man spendera så lite tid som möjligt i köket, men sam-
tidigt vill man ha god, relativt nyttig och fräsch mat. Då är pasta en 
räddning enligt mig, snabbt och enkelt. Det går inte ens att hämta pizza 
på kortare tid än vad denna rätt tar att laga. Vid jultid kan det även vara 
gott med en pastarätt som variation till all julmat. Detta är en ”allt i 
samma panna” rätt. 

Spagetti med frästa grönsaker 2 port
180 g spagetti
½ litet spetskålshuvud 
1 vitlöksklyfta
2 morötter
2 msk pesto
2 dl stora vita bönor (förkokta)
Ca 50 g parmesan
salt 
svartpeppar
olivolja 
Ev. färsk basilika 
1. Börja med att koka upp vatten, salta ordentligt och lägg i spagettin.

2. Hacka vitlöken
Strimla spetskålen
Skala morötterna, när skalet är borta, fortsätt då att skala så att de blir 
som tunna spagettin
Riv parmesanen
3. Fräs vitlöken i olivoljan, tillsätt bönorna, salt och peppar. Fräs någon 
minut för att sen vända i morötter, spetskål och pesto. 
4. Ös över spagettin från grytan till pannan med grönsakerna. Det är 
bra om det kommer med lite av pastavattnet. Vänd runt allt väl, koka 
ihop i någon minut och toppa med parmesanen och ev. färsk strimlad 
basilika.   Ät genast och njut 

Julklappstips

Här kommer ett litet tips på en hemmagjord present. Det brukar alltid 
vara uppskattat när man ger bort något som man lagt ner lite tid och 
energi på och som dessutom går att äta. 

Rödlökschutney, 2 medelstora burkar
4 stora rödlökar, gärna svenskodlade
2 stora äpplen
1,5 dl rött vin
3 tsk ättika
3 msk honung
2 msk matolja
salt 
svartpeppar, finmalen

1. Skiva rödlöken och tärna 
äpplena. 
2. Fräs löken på medelvärme i oljan, häll i äpplena. 
3. Tillsätt vin, ättika och honung. Koka i 10 min, koka längre om ni 
önskar ett mosigare resultat.
4. Smaka av med salt och peppar.
5. Häll upp i väl rengjorda glasburkar.
Passar till kötträtter och mustiga vintergrytor, men även som tillbehör 
på en ostbricka. 

Clara Cardell

Långasjö PRO                     
informerar

September
Towe Wideberg underhöll med ett mycket uppskattat sång och 
musikprogram. Efter förhandlingarna, kaffe och lotteri. Vid 
nästa möte den 20/10:e ser vi fram emot besök från distriktet.

Oktober
Vinterns datum och program fastställdes. Se  nedan. Beslöts 
om oförändrad medlemsavgift.

På grund av att ingen vill åtaga sig att bli ordförande, kassör 
eller sekreterare diskuterade vi att upphöra med all verksam-
het efter nästa årsmöte. Gösta Carlman från distriktsstyrelsen 
medverkade.

Mötet beslöt att upphöra med verksamheten efter årsmötet 
2016. Det finns då två alternativ, nedläggning eller uppgående 
i annan förening. Vilket alternativ beslutas på januarimötet.

Beslut skall också tagas på årsmötet.

Om Du har någon gruppförsäkring knuten till PRO måste Du 
fortsätta att betala medlemsavgift.

Vinterns möten

December
Skink- och grötfest på Allégården den 8/12 kl 15,00.

Anmälan till Berit 0477-63098. Ulla 50305.

Januari
Parentation Ulla Sköldh Jonsson medverkar i Sockenstugan 
den 19/1 kl 14.00.

Februari
Årsmöte den 16/2 Kl 14.00 i Sockenstugan.

Smörgåstårta. Ingen mötesavgift.

Olle Henriksson

Spagetti med frästa grönsaker
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Till skillnad från i Sverige så får barnen i Spanien vänta hela 
jullovet innan de får sina julklappar. Först på 13-dagen, den 
6e januari kommer Los reyes magos, de tre vise männen med 
presenter. Efter lunch fikar man med den traditionella katalan-
ska tortell de reis som är en vetekrans med mandelmassa och 
konfriterad frukt. Inuti gömmer sig tre små porslinsfigurer, två 
kungar och en böna. Traditionen säger att den som får bita i 
bönan ska betala för kakan. 

På kvällen avslutas julfirandet med en stor parad i de flesta byar 
och städer. De vise männen åker runt på varsin vagn i paradtåg 
genom staden och kastar ut godis till alla barn som står längst 
gatorna. Det är även musik och dans. Paraden från Barcelona 
brukar direkt sändas på tv då den är väldigt stor och pampig. 

Text och foto: 
Julia Forsberg

Katalanskt julfirande i 
Spanien
Julia Forsberg är barnbarn till Karin och Anders Einars-
son i Kallamåla, Långasjö. Efter studentexamen flyttade 
hon till sin pojkvän i Spanien. Sedan dess firar hon jul 
omväxlande i Spanien och Sverige. På så sätt kan hon 
jämföra traditionerna. Julia har här skickat ett ”julbrev” 
till Träskopostens läsare, där hon låter oss blicka in i det 
katalanska julfirandet.

Julen i Spanien firas annorlunda beroende på var i Spanien 
som du firar. Jag har firat ett par år med min sambos familj i 
Barcelona. Precis som hos många i Sverige blir det lite influ-
enser beroende på vart familjemedlemmarna kommer ifrån. I 
hans familj blandas de katalanska traditionerna med instickare 
från centrala regionerna av Spanien. 

Den 24e firar man i Spanien julafton. Det är inte en röd dag, så 
familjen samlas först på kvällen efter jobbet för att äta Zarzuela 
de pescado y marisco. Detta är en stor fisk och skaldjursgryta 
som tillagas med fiskfond och krossade tomater. Jag brukar 
jämföra det med en enorm paella där de glömde tillsätta riset. 

Juldagen är största högtidsdagen och all mat utgår från en 
och samma enorma gryta. Den katalanska Carn d’olla. Gris-
fötter, revben, olika köttkorvar, enorma köttbullar, märgben, 
kikärtor och morötter kokas under flera timmar. Som förrätt 
äter man en soppa gjord på fonden från grytan med stora pasta 
snäckor och finhackad Serrano skinka och bitar av hårdkokt 
ägg. 

Till huvudrätt är det kött och korvar från grytan med kikärtor. 

Till efterrätt är det julgodis i form av torrones, godis gjort på 
mandel och en del har choklad. Sen är det polvorones som 
är små, spröda, söta kakor som kommer i olika former och 
smaker. 

Den 26e firas i Katalonien även Sant Esteve då man traditio-
nellt gör cannellonis, ungefär som lasagne, av resterna från 
gårdagens kött.

Tortell de reis, som man äter de 6:e januari, då man också får 
julklappar.

Zarzuela, som man äter den 24:e december på kvällen.

Julia Forsberg
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Julgranen vid Långasjö 
kyrka
Många med mig har nog beundrat den ståtliga julgran, 
som varje år sätts upp utanför kyrkmuren i Långasjö. 
Smal och smäcker, men tätvuxen och 15 meter hög, med 
fem ljusslingor som går från toppen ända ner till marken. 
Vilken skillnad från granarna i Lund, tänker jag. Där är 
de mer trekantiga än långsmala, med lampor som slutar 
minst tre meter över marken, vilket sällan räcker som 
skydd mot överförfriskade studenter.
Inför detta julnummer bestämde jag mig för att ta reda på 
lite mer om kyrkans utegran i Långasjö. Och vem kunde 
då vara bättre att prata med än f.d. kyrkovaktmästare Ivar 
Elofsson, som i över 70 år deltagit i arbetet med granen, 
om än i lite olika roller. Nu är han 81 år gammal, men 
fortfarande aktiv, bl.a. med sitt spektakulära nummer att 
klättra 8 - 10 meter upp i granen för att lossa trossen. Men 
det återkommer jag till.

Varje jultradition har sin historia, allmänt och mer lokalt. En 
mild oktoberdag kör jag över till Ruth och Ivar på Hembygds-
vägen inne i Långasjö för att få ”lite mer barr på grenarna” så 
att säga. Också Veine Fransson, kyrkvärd i Långasjö, har mött 
upp och tillsammans vaskar vi fram följande berättelse. Säkert 
finns de som minns mer, eller annorlunda, och då är vi som 
vanligt på Träskoposten glada om ni hör av er. 

Grangubbarna
Traditionen med en stor utomhusgran vid kyrkan initierades 
av Jan Redin när han tillträdde sin tjänst som kyrkoherde i 

Långasjö församling ”den iskalla vintern 1942”, som han själv 
formulerar det i sin perspektivrika bok Kring Långasjö kyrka 
i sju hundra år. Ivar var då liten, men redan från första början 
fick han följa med sin far Karl ut i skogen när granen skulle 
fällas och transporteras till kyrkan. På den tiden hade man häst 
och vagn, och långa stänger som man sköt in under stammen 
för att lasta upp granen på en vagn. För det krävdes sex till 
åtta man, ett arbete som blev långt lättare när griplastare och 
lastbil kom in i bilden vid slutet av 50-talet. För många var det 
både roligt och en ära att få hjälpa till med granen. En som 
alltid ville vara med var Axel i Bommen (från Ingemundebo) 
som bl.a. sågade ved åt kyrkan och till ”hemmet”. Inte minst 
efteråt, när granen var på plats, var det trevligt att tillsammans 
med de andra i arbetslaget gå över till prästgården för en kopp 
kaffe med dopp. 

Här flikar Ruth in följande minne från 50-talet, då hon ”tjänade 
piga” hos folkskollärare John Johansson med familj. Deras hus 
Eklyckan låg granne med prästgården och en dag kom  dottern 
Annika (Hjalmarsson), som lekte mycket med sin bästa vän 
Helena Redin, hemspringande den dagen granen kom upp 
och ropade. ”Idag har tant Lisa i prästgårn´ grangubbarna!” 

Lisa, det var prästfrun det, vilket ju inte är alldeles självklart 
för alla Träskopostens läsare. Och förmodligen är det långt 
ifrån självklart att jag använder ordet piga, vilket lätt leder 
tankarna till dagens enbart nedlåtande syn på begreppet (se 
vidare fakta-Ruthan).

När den nya skolan stod färdig 1968 tog kyrkan över sock-
enstugan, och då drack man ”grankaffet” där i stället för i 
prästgården. Komminister Ulla Sköldh Jonsson berättade för 
mig, att granen i många år restes på lördagen innan 1:a advent 
kl 08 på morgonen. ”Hela Långasjö kyrkoråd var samlat för 
att heja på och hjälpa till. Efteråt samlades alla i Sockenstugan 
för adventskaffe och en stunds gemenskap, därefter fortsatte 

Långasjö kyrkas ståtliga julgran i vinterskrud.         Foto. Ivar Elofsson

F.d. kyrkovaktmästare Ivar Elofsson.
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kyrkorådet med sitt sammanträde.” Detta kommer också Ruth 
ihåg, som själv länge varit del av kyrkorådet. Hon nämner kyrk-
värden Gunla Jonsson, som var noga med att man till kaffet 
skulle servera lussekatter, pepparkakor och klenäter.

Granen en gåva till församlingen
De gubbar som under 40- och 50-talen var aktiva i hämtandet 
och resningen av granen fick fem kronor för besväret, och 
Ivars far tio, eftersom han stod för hästen. Vad Ivar minns så 
fick man ersättning ända fram till slutet av 80-talet, för besväret 
och i stället för en julblomma.

Idag finns inga pengar alls involverade, vad jag förstår. Att få lov 
att skänka en gran, och att få hjälpa till mer allmänt, anses som 
en ära i sig. För två år sedan kom granen från Veine Franssons 
ägor, förra året var det Lars Gustavsson i Studsmåla. Och i år 
heter givaren … ja ja, jag vet det förstås, men ni får allt vänta tills 
kyrkans programblad över julens aktiviteter kommer. Längre 
tillbaka lästes namnet upp också från predikstolen.

I god tid innan jul har den gran som givaren valt ut blivit 
bedömd genom att Ivar ensam, eller med representanter från 
kyrkorådet åkt ut och kollat. Minst 15 meter måste den vara. 
Är den för lång, kapar man den på plats utanför kyrkan. Trans-
porterna har i alla år gått bra, säger Ivar. Visst händer det att 
några grenar bryts, men då borrar man lätt ett hål i stammen 
och sätter in dem igen. De första åren på 40-talet placerades 
granen i ett nygrävt hål mitt i grusgången, ett hål som sedan 
fylldes igen när julen var över. Men lite längre fram flyttades 
platsen dit där den nu står, och då gjöt man ett meterlångt 
cementrör ner i backen. För att transporten skulle bli säkrare 
ordnade Ivar för länge sedan nu en specialbyggd kärra med 
lång dragstång, som hakades på en vanlig skogsvagn. Baktill 
på kärran går en hög tvärslå, där granens topp vilar.

Konsten att resa en gran, och få den att 
stå kvar
När granen väl kom till kyrkbacken ser man till att längden 
blir 14 till 15 meter, för att ljusslingorna skall passa precis från 
topp till fot. De monteras förstås när granen ligger ner, liksom 
lamporna i toppen, som bildar en stjärna. I början, under 
40-talet, reste man granen med hjälp av en stenjätte. Därefter 
har man använt en frontlastare. En bit under stammens mitt 
placeras en tross med rep så att granen kan dras upp fint och 
försiktigt. Det är den trossen som Ivar klättrar upp i granen 
för att lossa, vilket jag nämnde inledningsvis. 

”Har du aldrig hört det där med gamla gubbar och stegar”, 
flikar jag in, väl medveten om att jag kastar sten i glashus. 
”Det är inte så farligt”, säger Ivar. ”Det är så många grenar 
att hålla sig i!” 

”Och vad tycker du om det, Ruth”, frågar jag.? ”Ja, vad ska 
jag säga. Jag håller mig hemma och hoppas att allt ska gå bra!”

Trots att Långasjögranen är så hög och tät har den aldrig 
blåst ner. Inte ens orkanvindarna under Gudruns och Pers 
framfart 2004 och 2007 lyckades med det. ”Men ett år under 
mellandagarna blåste toppen av, och det råkade vara just det 
året då skogsvaktaren valde ut granen”, berättar Ivar med en 
lite underfundig min. 

Tradition i förändring
Under Jan Redins tid tändes granen först klockan åtta på 
julaftons morgon. Klockan tolv ägde samringningen av julen 
rum, och senare på eftermiddagen, klockan 15, var det julbön. 
Barnen hade då en aktiv roll när de gick fram i koret för att 
göra julkrubban i ordning. Men den tidpunkten fick på 60-talet 

Ivars kärra, som kopplas till traktorvagnen för att toppen inte skall 
brytas av under transporten till kyrkan.

Ivar jobbar med trossen högt upp i granen.  Foto: Ulla Sköldh Jonsson
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en efter hand övermäktig konkurrent, när en ny, mycket viktig 
jultradition kom in i de svenska TV-hemmen. Det var Walt 
Disneys From All of  Us to All of  You, en kavalkad av tecknade, 
folkkära seriefigurer, Kalle Anka, Långben, Tjuren Ferdinand, 
Robin Hood, Lady and Lufsen bland många fler. På den punk-
ten fick t o m den traditionstyngda kyrkan i Långasjö ge sig.

När Lars Pettersson blev församlingspräst 1985 tändes granen 
tidigare, redan vid Lucia, och idag är det väl som i de flesta 
sammanhang vid jul, högtiden börjar redan runt första decem-
ber, om inte tidigare. 

En annan gammal tradition som ersatts av en ny är julottan 
tidigt på juldagen. Förr länge sedan i Sverige var det inte ovan-
ligt att den började klockan fem på morgonen. Sedan blev det 
klockan sju, men också då har det blivit allt svårare att få besö-
kare till kyrkan. ”Någon gång i början på 2000-talet övergick 
man i Långasjö till att fira Midnattsmässa på julaftonsnatten 
klockan 23.30, som sedan dess varit mycket välbesökt”, säger 
Ulla Sköld Jonsson.

Också julens avslut har genomgått förändringar. Jan Redin 
lät granen brinna hela natten till den Tjugonde Knut, sedan 
togs granen bort. Idag händer det att den står kvar flera dagar 
efter den 13 januari. Det är inte lika noga längre, vilket av vissa 
uppfattas som ett traditionsbrott, av andra som en praktisk 
förändring utan betydelse.

Nåväl, jag frågar Ivar vad som händer med julgranen när julen 
är slut, och han än en gång klättrar upp i granen. Nu för att 
fästa en lina en bit under toppen, dra ner den två-tre meter 
och fästa den igen, för att sedan såga av stammen mellan de 
två fästpunkterna. Toppen faller då ner en bit, vilket gör det 
lättare att fälla den försiktigt. 

”Granen blir ofta liggandes vid kyrkan ett tag”, säger Ivar. 
”För länge sedan hände det att jag tog delar av trästammen 
som täckning mot splitter, när jag behövde spränga i en grav 
för att få rätt djup. Det var på den tiden då nästan vem som 
helst kunde köpa dynamit fritt i affären.” 

Grenarna och rester av stammen hamnar till sist på majbrasan 
nere vid sjön. Inget dåligt slut för en vacker gran, som i stället 
för att matas in i processorns gap, fått vara Långasjöbor till 
glädje i en och en halv månad.

Gunnar Alsmark

Ruth Elofsson har en viktig poäng när hon understryker, att jag 
skall skriva ”piga”, och inget annat. På landsbygden var det förr 
självklart att unga flickor började tjäna som pigor så snart de hade 
åldern inne. Många slet ont, men många kom också till bra familjer, 
som för Ruths del. Det är därför fel att slentrianmässigt överföra 
dagens låga status av ordet ”piga” på äldre tider. Det är också 
intressant att fundera över likheter och skillnader i ord som piga – 
jungfru – hembiträde – barnflicka – au pair.

Stora, små, knotiga, gröna eller gula.

Vi gillar ekar i alla dess former.

Vi utlyser därför en fototävling för att hitta din bästa bild med koppling till en ek.  
De tre bästa fotograferna belönas med Estrid Ericsons klassiska ekollon-vas

från Svenskt Tenn.

Maila din bild med kontaktuppgifter till marknad@sparbankeneken.se

Lycka till!

Tävlingen pågår till den 30 november 2015. Vinnarna presenteras på vår facebooksida. 

 
Fullständiga tävlingsregler finns på www.sparbankeneken.se

Fototävling
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Långasjö föräldrastyrelse

Hej igen! Här kommer en liten kort berättelse om vad som 
hänt på föräldrastyrelsens möte sen sist. Emmi Gustafsson 
har ersatt Linda Fhyr. Emmi är mamma till Jonatan i 6:an. 
Fritids har under sommaren varit på 4H gården i Kalmar 
som föräldrastyrelsen varit med och sponsrat. Historien om 
traktorgungan som försvann tar nu barnen över och gör en 
skrivelse till tekniska kontoret. Vi stod för en hoppborg under 
skördefesten. Hoppborgen är väldigt populär så vi funderar på 
att utöka med någon ytterligare aktivitet till nästa skördefest. 
Belysning till isbanan är nu lovat att det kommer att sättas upp 
innan vintersäsongen.

Fritisgården är öppen på tisdagar mellan 18–20.30 (F-klass 
19–19.30) övriga till 20.30. Ledarna för fritisgården heter Vil-
ma och Elin. Föräldrastyrelsen har gjort ett försök att bjuda 
på frukt på fritisgården för att minska sockerintaget men det 
gick inte hem hos barnen. 

Vi börjar också närma oss ett nyval av styrelsemedlemmar 
vintern/våren så ta chansen och möjligheten att påverka om 
ni blir valda.  Vi behöver även hjälp med isbanan till vintern 
så om ni känner att ni har tid över så hör av er till Christian 
Svensson 070-225 30 40. En vanlig spolning tar inte mer än ca 
20 min. Vill även passa på att tacka våffelstugan för ert bidrag. 
Vi ska förvalta det omsorgsfullt.

Övergripande målsättning för föräldrastyrelsens arbete är att 
utveckla formerna för och innehållet i samverkan mellan för-
skola/skola och hem. Protokollen som vi för vid varje möte 
läggs upp på edwise för intresserade att läsa.

Ni får gärna ta kontakt med någon av oss om det är något som 
ni tycker behöver tas upp angående era barn. Med på mötena 
är representanter från dagis, fritids, skola, rektorn och ibland 
representant från bildningsnämnden. 

Christian Svensson

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

Emmi Gustafsson, ledarmot/ersättare
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Jul på Allégården
Omsorgsassistenterna Tina Robson och Linda Brinert 
på Allégården i Långasjö tar med Träskopostens läsare 
på en guidad tur genom servicehusets jultraditioner och 
förklarar syftet med att föra traditionerna vidare. Maj Mår-
tensson, boende på Allégården, jämför med sin barndoms 
julfirande i Bredalycke och lär ut hur man bakar gorån.

På serviceboendet Allégården i Långasjö är alla högtider, även 
julen och julförberedelserna, en viktig och angelägen del av 
omsorgsarbetet. Högtider ger många tillfällen till aktiviteter och 
samtal som leder till stimulans och välbefinnande. Traditioner 
väcker minnen till liv och även den som tappat sitt närminne 
kan ha starka minnen bevarade från t ex barndomens julfirande. 
Dofter från pepparkaksbak och karamellkokning stimulerar 
sinnena. Men även negativa minnen av tråkiga arbetsmoment 
och stressfaktorer kan påverka en äldre människa. Någon 
minns med avsmak: - Å, man skulle röra i det där blodet! Nå-
gon annan vaknar mitt i natten i ett anfall av julstress, av alla 
”måsten” man tror fortfarande gäller.

Det gäller alltså att ta det lugnt, även i förberedelserna inför 
julen. Det viktiga är att skapa en lugn atmosfär med positiva 
upplevelser. Vid första advent plockas elljusstakarna fram och 
det pyntas i hyresgästernas lägenheter allt efter deras önskemål. 
Från allaktivitetshusets kök sprids dofter av pepparkakor och 
lussekattsbak. Snart är det dags för Lucia! Från skolan kommer 
Lucia med sitt följe och bjuder på ett sångprogram i samband 
med lunchen den 13 december eller en närliggande dag. Både 
hyresgäster och övriga matgäster tar del av programmet. Jul-
granen sätts upp och temabordet ställs i ordning med lämpliga 
föremål, som väcker minnen och känslor av juletid.  

Under julveckan bjuds på julmusik av de ordinarie musikan-
terna Ingrid Svensson och Tommy Elmgren, även spontana 
besök kan förkomma, av ungdomar eller familjer som vill sprida 
julsånger och julglädje. På allaktivitetshuset kokas julgodis – 
endast mjuka karameller!- och fr o m förra julen  bakas gorån, 
på en av hyresgästernas initiativ. Man pysslar med mossa och 
dekorationer – allt i samverkan mellan personal och hyresgäster. 

Det anordnas också ett julbingo med olika klappar som vinster.  

Några dagar före julafton serverar köket sitt populära julbord, 
med traditionell julmat. Eftersom Allégården har en öppen 
restaurang med gott rykte kommer det många externa mat-
gäster till det omtalade julbordet. Så många, att personalen får 
duka till hyresgästerna i allmänna utrymmen, för att de ska få 
mata-ro. Och det dukas fint för hyresgästerna med dukar, ljus 
och julpynt. 

Pingstförsamlingen kommer att bjuda på julkaffe och sjunga 
julsånger söndag den 20 december och Långasjö församling 
har en julgudstjänst den 22 december, samt en nyårsbön på 
Nyårsafton.

Julafton inleds med frukost följd av brasa i öppna spisen med 
godis, karameller, glögg och pepparkakor. Klas Fredriksson 
kommer med sitt dragspel och bidrar till stämningen. Till lunch 
serveras ett enklare julbord. Eftermiddagen avnjuts i lugn och 
ro. En del av hyresgästerna firar denna dag tillsammans med 
sina familjer. Det blir ganska stilla på allaktivitetshuset. Dagen 
avslutas med risgrynsgröt och skinkmacka. 

Precis som i samhället i stort mattas julfirandet när julafton är 
avklarad. Under resten av helgen kommer många och besöker 
sina anhöriga, brasan tänds igen vid behov, julgodiset åker ut 
och in. Lutfisken serveras och snart återgår allt till det vanliga. 
Vid det laget har de boende kunnat njuta av sina upplevelser allt 
efter förmåga och intresse. Det är värt att notera att Allégården 
är en öppen servicegård, dit även kringboende, anhöriga och 
andra är välkomna att deltaga i olika aktiviteter och festligheter!

Maj Mårtensson är en av hyresgästerna på Allégården. Det 
var hon som introducerade gorånbakandet. Hon bidrog med 

 
Maj Mårtensson visar sitt fina gorånjärn. Det ska användas vid 
julbaket.

På temabordet i entrén är det fortfarande höst som gäller. Snart byter 
man till jul-tema. 
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recept, kunnande och gorånjärn. Maj minns sin barndoms 
jular på gården i Bredalycke. En stor del av förberedelserna 
var julslakten med allt vad det innebar. Salta fläsket, rengöra 
fjälster, stoppa isterband och hänga dem till torkning över 
spisen, koka mos med korngryn, göra rullsylta och pressylta 
och så god som julskinkan var förr! 

Redan på Anna-dagen, den 9 december, måste lutfisken läggas i 
blöt. Den torra fisken hade inköpts hos Fredrik Karlsson. Far i 
huset sågade itu den i lämpliga bitar, innan den blötlades. Efter 
vattenbadet var det dags för ”luten”, en blandning av soda och 
kalk. Där skulle den ligga i flera dagar, tills den blev mjuk. Sen 
gällde det att vattna ur den i många vattenbad, innan den blev 
klar för tillagningen. Lutfisken avnjöts under julhelgen med 
mjölksås, grovmalen peppar och potatis.

Julafton var en vanlig arbetsdag, berättar Maj. Ja, man arbetade 

hårt med t ex djuren för att kunna ta det lite lugnare på juldagen. 
Först framåt julaftons kväll var man klar att avsmaka julmaten 
med syltor, jansson och kvällsgröt. Julklappar hade man också. 

Julens höjdpunkt var att åka till julottan med häst och släde. 
Hästen hette Tor och hade en pingla i selen. Under resten av 
juldagen skulle man helst inte göra någonting, för då blev det 
otur under hela året. Inte heller fick man gräla. Man skulle bita 
i ett äpple, så skulle man bli frisk under hela året. Godis skulle 
finnas i huset, för ”ingen fick gå ut med julen”. 

Efter helgens stillhet tog julkalasen vid. Särskilt de äldre slog 
vakt om traditionen med rejäla julkalas. Det bjöds på mat och 
dansades runt granen. När julen var slut fick barnen kalasa på 
de färggranna julgranskaramellerna.

Maj Mårtenssons gorånrecept (som hon fått från Birgit i 
Brunamåla)

325 g mjöl

80 g socker

lite salt

200 g smör  (Ej smält!)

½ dl grädde

1 ägg

2 tsk vatten

Blanda ihop torra ingredienser med smöret, blanda sedan i 
ägg, grädde och vatten.

Kavla ut tunt efter mall och grädda i gorånjärn på spisplattan. 
Vänd järnet flera gånger. 

Text och foto
Annika Hjalmarsson

Juletid som ung
”Det börjar närma sig juletid igen. Vilket innebär att 
man måste bryta sina vardagsvanor, trängas i affärer och 
tvångsbaka pepparkakor. När man istället kunde vara en-
sam på sitt rum och umgås med sina vänner via internet 
så måste man umgås med de där personerna som bor i 
samma hus som en själv!”

Det känns lite som om det här är bilden som allt fler gamla 
personer har av oss unga. Att vi absolut inte vill vara med 
dem utan hellre vill vara ensamma på rummet, med bra Wi-Fi 
och en lång laddningssladd. Men så är det inte alls. I alla fall 
inte för mig.

Julhelgen blir ett stopp i vardagen, där vi gör samma gamla 
traditioner varje år. Vi har många stoppdatum under hela 
december med efterlängtade ”måsten”. Pepparkakor är ju 
inte alls jobbigt och doftar gott gör det också. Degen smakar 
också bra, men förklara för mig hur man aldrig lär sig att för 
mycket deg ger magont?

Traditionerna blir som ett lugn och man vet vad som kommer 
hända. Annars i vardagen kan det helt plötsligt komma grejer 
som man inte alls var med på skulle hända. Någon åker bort 
eller man själv blev upptagen på annat håll, men med julen är 
det inte så. Alla är hemma, jag vet vad vi kommer göra och 
äta, läsa och vila och slipper tänka på vad som kommer näst.

Det enda man inte vet är förstås vad som ligger i de där jul-
klapparna, men det är ju halva grejen med paketen.  Att få 
sitta med familjen och vänta på att tomten ska komma och se 
hur uppspelta både gamla och unga blir är en rolig syn. Det 
finns liksom ingen åldersgräns, ser man tomten, blir man glad!

Så jag vill inte alls sitta ensam i mitt rum under julen. Det skulle 
kännas sorligt att höra ens familj samlas där nere medan man 
kollar på ytterligare en video om hur man borde klappa en 
giraff  för att den inte ska sparkas. Eller något sådant. God Jul.

Tilda Gunnarsson

Nanna Karlsson, som bor på Kyrkvägen, är delaktig i kakbaket på 
Allégården. I oktober bakas sju sorter till ett kafferep. Till jul ska det 
bakas mera. 
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Våra jultraditioner
Juletid är för de flesta lika med familjetid. För många är 
det då far- o morföräldrar, syskon, kusiner m fl träffas för 
fest och samvaro. Stressnivån är hög pynt, klappar, mat 
och godis skall fixas. Det organiseras och omorganiseras 
till den milda grad att det är konstigt att inte fler har högt 
blodtryck.

Vi älskar jul, pynt, ljus och mys MEN vår familj är liten utan 
förväntansfulla släktingar. Jag började veckopendla när Axel 
var 6 år. De första åren gjorde vi som många andra familjer 
dvs stressade runt med dåligt samvete dagarna före jul för 
att fixa allt det som man ”skall”.  Vi kokade knäck, rullade 
marsipangrisar, griljerade skinka och rörde i julgröten. Men 
somnade nästan framför TV julafton klockan 15. Efter ett par 
år hade vi familjeråd och diskuterade vad som var viktigt med 
julen och kom fram till att vi skulle ge oss själva en fridfull jul 
där vi utan stress kunde ha trevligt tillsammans. Vi räknade 
fram vad det egentligen kostar att fira jul inkl julklappar och 
beslutade att vi ”De tre Musketörerna” skall gå vår egen väg 
och skapa vår tradition.

Vi testade skidor i Idre ett par år och Julkul på GranCanaria 
men det var nästan som hemma. Vi backpackade i Australien, 
det var trevligt och kostsamt men inte mycket jul. Jag jobbade 
till och från i USA så ett år testade vi att jula ”Over there”. 
1992 körde vi bil ner från North Carolina till Orlando som var 
en lerig byggarbetsplats.

 Det blev Jackpott!!! Varmt och skönt som en härlig svensk 
sommar, julpyntade lekland där man själv kunde delta i Kalle 
Ankas jul dygnet runt. Häftiga julkonserter med stämningsfylld 
julmusik och massor av god mat. 

BLODTRYCK

Axel med kompis i väntan på tomten.

Julefrid.Julparad på Disney Magic Kingdom.

Millenniumskifte på MGM Hollywood studios.

 
Julaftons morgon på Hollywood Beach.
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Om längtan efter ”smorgasbord” blev stor fanns det alltid 
IKEA annars var det kalkon som i England på julmiddagen 
samt fisk och skaldjur i massor. 

Vackra stränder med vajande Palmer. Botaniska trädgårdar och 
Everglades. Sist men inte minst shopping med priser som man 
bara drömmer om. Det blev 15 jular i Florida. (Sen emigrerade 
vi till Spanien för att migrera till Långasjö via Sjöbo 2012)

De tre musketörerna hittade vad de sökte. Familjefrid!!

Ingrid Öhrnberg

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!

 
Julgodis i Everglades City.

Godaste skaldjur i Everglades.
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Konstverket som fick nytt liv
Nu är den åter på plats på Smålands Museum i Växjö – 
den fina gobelängen ”Kvinnans Årstider”, ett konstverk 
med särskild betydelse för oss som bor i Långasjö med 
omnejd. Det är ju vi som har förlagan, den s k kartongen 
i Långasjö Sockenstuga och det är vår socken som fött 
och fostrat gobelängens skaparinna! Elisabeth Bergs-
trand-Poulsen är ett bekant namn i Långasjö.

Melsene Laux och EBP-sällskapet
Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet bildades 2011 på Melsene Laux´ 
initiativ. Alltsedan dess har Melsene kunnigt och målmedvetet lett ar-
betet med att lyfta fram Elisabeths texter och bilder och ge dem ett nytt 
och djupare liv. Jag tror att Elisabeth storligen gläds i sin himmel över 
att hennes verk inte blivit bortglömt, utan fastmer har lyfts fram och 
belysts för nutidens människor. Många fina och roliga ideér har kläckts 
under resans gång. Almanackor med Elisabeths konstbilder, Litterär stig 
runt Långasjön, filmproduktion om Elisabeths liv och verk, studiecirk-
lar med hennes böcker, resa till Köpenhamn, utgivning av nyskrivna 
böcker och kataloger, temadag på skolan, work-shops, skrivtävling för 
alla åldrar, konstprojekt med konstnärer från hela södra Sverige, det 
finns mer, det gäller bara att komma ihåg allt!

”Det går aldrig!”
Största utmaningen kom, när sällskapets styrelse började intressera sig 
för gobelängen Kvinnans Årstider, som sedan 40 år legat hoprullad i 
Smålands Museums arkiv. Den borde ju få se dagens ljus igen – men hur 
skulle det gå till? Kan en liten förening åstadkomma detta? Det tedde 
sig som ett veritabelt luftslott, och helt i strid med långasjöbornas gamla 
motto (”de´ ska gau”), tänkte en del av oss: ”Det går aldrig!” och sen på 
äkta småländskt vis: ”Det kostar för mycket!” Och nog skulle det kosta! 
Nästan 100 000 kronor! 

Men det gick!
Men nu hänger den alltså där, på Smålands Museum. Som genom ett 
under strömmade det in tillräckligt med medel från privatpersoner, fon-
der och stiftelser. Styrelseledamoten Willi Lang från Alvesta visade sig 
vara fenomenal på att hitta sponsorer! Museets egen konservator Kerstin 
Petersson utförde renoveringsarbetet. Den 15 november 2014 kom go-
belängen på plats under pompa och ståt! 

Många projekt
Medan vi ”gick i väntans tider” avlöste aktiviteterna varandra. Dans-
grupper hade work-shops framför förlagan i sockenstugan, Långasjö 

skola hade temadag och skapade egna bilder och ett stort konstprojekt 
drogs igång, där konstnärer utmanades att ge svar på Elisabeths uttryck 
i Kvinnans Årstider. Detta projekt utmynnade i en utställning på Gal-
leri Garvaregården i september 2014, vilket också dokumenterades i 
Träskoposten – och flera andra tidningar. 

Den högtidliga återinvigningen av gobelängen ägde alltså rum på Små-
lands Museum i Växjö den 15 november 2014.  I samband med återin-
vigningen drogs riktlinjer upp för ett samarrangemang mellan Elisabeth 
Bergstrand-Poulsensällskapet och Smålands Museum, nämligen en ny 
utställning med de 22 konstnärernas alster, då på Smålands Museum 
i Växjö.
I slutet av vårterminen bjöd dessutom sällskapet hela Långasjö skola på 
en studieresa till Växjö för att alla skulle få se gobelängen. Museipedago-
ger tog emot alla barnen på ett fint och proffsigt sätt, de fick se föremål 
och höra berättelser som var från Elisabeths tid, samt pröva på att måla 
allmogebonader.

Filmen Livets Väv
Filmteamet, Sylvia Edwinsson, Niels Elley och Melsene Laux, har, un-
der Melsenes ledning, spelat in en ny film, denna gång om gobelängens 
ursprungliga tillblivelse. Detta innebar naturligtvis mycket arbete och 
engagemang, bl a en resa till Paris, timmar och åter timmar av tagningar, 
klippningar, ljudinspelningar. Resultatet blev ett konstverk i sig. På ett 
konstfärdigt sätt har filmmakarna lyckats bygga upp en intressant berät-
telse med många effekter. T ex får gobelängens figurer plötsligt liv och 
kliver ut ur bilden i modern dräkt. På premiären i Växjö den 29 augusti 
uttryckte många ur publiken sin stora beundran för filmens kvalitet. 
I filmen skildras gobelängens historia från 1913 till 2014. Den börjar 
med Elisabeths resa till Paris, där hon besökte Musee de Cluny och fick 
inspiration till gobelängen, när hon såg de berömda gobelängerna: Da-
men med enhörningen. Därefter får man se hur Elisabeth utvecklar idén Elevkonst från Långasjö skola. Figurerna får liv.

Ur filmen ”Livets väv”. Två konstnärinnor på Musee de Cluny.
Foto: Sylvia Edwinsson

Gobelängen ”Kvinnans Årstider”



Träskoposten nr 4 2015 33

på temat Värendskvinnan, målar förlagan, kämpar för att få ihop pengar 
till vävningen och till slut kan fira att den stora gobelängen visas på 
Smålands museum 1953. Filmen berättar hur den ”trötta”gobelängen 
efter 30 år lades i arkiv och i stort sett glömdes bort, ända tills intresset 
väcktes på nytt och hur det nyvaknade intresset lett till nya kulturel-
la aktiviteter. Filmen visar också hur gobelängen, efter 40 års törnro-
sasömn,  plockades fram i dagsljuset och väcktes till liv! 

Att gå vidare
Under resans gång har vi lärt oss mycket! Vi har förstått att konst inte 
bara är en vacker tavla med snygg ram, att hänga över TV-soffan. Konst 
är så mycket mer! Varje konstverk har en berättelse, en bakgrund. Men 
det har också en fortsättning, det kan leda oss vidare i vår tanke och vår 
kreativitet.
En gammal idé med figurer i en ålderstrappa kan ge genklang i olika 
tidsåldrar. 50 skolbarn och 22 konstnärer har visat att man kan inspire-
ras att gå vidare utifrån ett specifikt objekt. Dessutom kan ett konstverk 
leda över i annan gestaltning, dans, samtal, berättelser i vår egen tid. 
Tack till Melsene som öppnat våra ögon och med varsam hand lotsat oss 
genom Elisabeths ord och bilder!

Sockengåva
På Långasjös skördefest 10 oktober, mottog sällskapet med stor tack-
samhet familjen Geijers sockengåva. Den kommer att ge möjlighet till 
nya projekt som ska komma bygden till del.

Minnesstaty Gertrud och Elisabeth
Bildkonstnären Niels Elley har utarbetat en skiss i keramik föreställan-
de de båda kultur-personligheterna Gertrud och Elisabeth. Elisabeth 
Bergstrand-Poulsensällskapet föreslår att skissen
bearbetas och omvandlas till en bronsstaty. Denna skulle kunna pryda 
omgivningen kring sockenstugan. En staty c:a 120 cm hög, gjuten i 
brons, kostar en liten slant. Vill du vara med och sponsra?  Kontakta Eli-
sabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet om du har frågor eller synpunkter.

Text: Annika Hjalmarsson

Gertrud och Elisabeth. Keramikskiss. 
Niels Elley 2015.                           Foto: Niels Elley

Nyår på Mundekulla            
Retreatcenter
Jag fick frågan om jag ville berätta om vårt årliga ny-
årsfirande vilket kommit att bli den viktigaste och mest 
välbesökta av våra vinteraktiviteter.
Nyår känns som en naturlig tid att stanna upp och reflek-
tera över det gångna året samt fundera kring den tid som 
kommer. Vi kallar oss numera Mundekulla Retreatcenter 
och begreppet 'retreat' kommer från engelskan och bety-
der att dra sig tillbaka, stanna upp och reflektera. 

Vad passar väl bättre än att göra det kring vintern och nyår då även na-
turen går i träda för att ladda inför våren och den kommande säsongen. 
Vårt nyårsfirande varar under tre dygn 29 dec - 1 jan och vänder sig 
till alla som vill och det brukar oftast bli ett 30 tal deltagare mestadels 
enskilda personer (ibland par, vänner eller delar av familjer) från såväl 
Småland och närliggande städer samt regionerna kring Stockholm, Gö-
teborg och Malmö.

Under det första dygnet ges tillfälle att fundera och samtala kring året 
som varit. 
- Hade jag några mål eller förhoppningar inför det gångna året ? 
- Blev det som jag tänkt mig och hoppats på?  
Det uppstår ofta intressanta och givande samtal när deltagare ombedes 
reflektera och samtala utifrån sig själva. Vandringar i Mundekullas fina 
omgivningar är också ett naturligt inslag samt bastu, spa, massage och 
relaxa för den som vill. 

Under dag två blickar vi framåt och funderar på det år som kommer. 
Vad vill jag uppleva och åstadkomma under det kommande året? En del 
skriver ner tankar, andra uttrycker sig med färger och målningar och 
dagen avslutas med en nyårsfest. Vi har sedan vår start för 17 år sedan 
valt att ha en drog- och alkoholfri miljö och många vittnar om att det 
är deras första alkoholfria nyår och blir förvånade över att alkoholen 
inte saknades. Vid 12-slaget brukar vi tända en eld och kort därefter 
lägger sig alla förnöjsamt för att sova så det brukar inte bli någon lång 
uppesittarkväll.
Ofta har vi hört deltagare berätta i efterhand om olika positiva föränd-
ringar de åstadkommit efter denna retreat och det är intressant att re-
flektera över för visst lämnar vi årligen in vår bil på översyn och under-
håll och varje företag sätter upp mål för kommande år men oftast ger vi 
inte oss själva denna möjlighet. 
Anne och jag påminner varandra ofta om att mycket av den utveckling 
som skett inom vår verksamhet formas och planläggs under denna årligt 
återkommande retreat. Vid förra årets retreat hade jag en vision av att 
ägna mig mer åt min musik. Jag formulerade denna tanke och skrev ner 
vad som skulle behövas för att det skulle kunna bli verklighet. När jag 
nu blickar tillbaka på det gångna året kan jag lugnt konstatera att jag 
aldrig tidigare haft så många konserter och musik åtaganden med vår 
musikal Hemstannarna och andra konsertprogram. 
Det ska bli spännande att se vad nästa år bär i sitt sköte... 

Vid pennan Peter Elmberg
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By i bygden

Häljanäs

Byn Häljanäs – det heliga näset – är belägen vid sjön 
Allgunnen, på ett näs, där man av allt att döma haft en 
fornnordisk kultplats. Sjön kallas numera mest för Häl-
janäsasjön eller Flaken, precis som byn på andra sidan 
sjön. Idag erbjuder “det heliga näset” en fin badplats, 
med plats för camping. Tidigare var fisket i sjön av stor 
betydelse, bl a ålfisket har varit betydande. Idag kan man 
dra upp abborre och gädda om man har löst fiskekort. 
Byn har varit en av “sörböjdens” metropoler, med aktivt 
jordbruk, handelsbod, sågverk, mejeri, telefonstation och 
glasbruk. Nu utgör byn en lummig oas för fastboende 
och sommargäster. En ung barnfamilj har satsat på hus 
och hem i Häljanäs, det är Linda och Johan Gustafsson 
med barnen Kornelia och Adam.

Linda Gustavsson berättar
Jag är uppväxt i Öljersjö som ligger strax utanför Lyckeby nere 
i Karlskrona på ett hästställe där alla slags djur har funnits 
och vi har alltid haft nära till naturen. På somrarna hjälpte 
vi farmor och farfar med höet och bad stod alltid högst upp 
på programmet. Så det är därför Häljanäs är vårt lilla paradis. 
Här har vi naturen och lugnet precis utanför husknuten. Det 
finns även fina promenadstråk och vandringsleder. Förr har 
det även funnits bl a  glasbruk, telefonhus och en brandstation 
i Häljanäs, men det är, som så mycket annat, borta med tiden. 
Vi har  nära till naturen och vi lever som man gjorde förr, fast 
med en modern tvist. Vi brukar jorden och även skogen. Vi 
kan även hoppa upp på cyklarna och köra till något mysigt 
ställe och ha picknick på, allt från klippor till skog eller ängar.

För mig har det alltid varit viktigt att mina barn ska får en 
uppväxt som är snarlik min egen. Därför har djur och natur 
alltid spelat en stor roll. Det var viktigt att bo på ett ställe där 
man kunde ha djur och där det fanns utrymme för dom, men 

även ett ställe där man 
kan njuta av lugnet 
och kunna varva ner 
och bara leva i nuet 
och det kan man i 
Häljanäs. Dels för att 
det inte är så mycket 
folk, men även för  att 
naturen är så vack-
er här. Vi har utsikt 
över sjön och en av 
hästhagarna  ifrån 
köks fönstret. Vi har 
nära till badplatsen 
som ofta är välbesökt 
och som vi spende-
ra många timmar på 
både sommar och 
vinter. 

På sommaren badar vi både vid badplatsen och vid farmors 
& farfars badplats, men även borta på klipporna i Brinkehall. 
Vi fiskar också väldigt mycket både ifrån land och ifrån båten. 
Men vissa gånger nöjer vi oss med en båttur på sjön. Vi är 
väldigt mycket på sjön även vintertid, vi pimplar, åker skridskor 
och spark. Vi har varm Oboy och några mackor med, så kan 

vi vara ute hela dagen. Vi har en stor tomt där barnen kan 
springa fritt och använda sin fantasi till lek. Dom kan även äta 
jordgubbar och grönsaker ur landen, men också åka traktor, 
åka hölass, rida hästar, köra hästar och ha picknick i skog och 
mark. Johans föräldrar bor i närheten, så vi har nära till ett 
besök hos farmor o farfar. Johans gudföräldrar bor också i 
närheten och dom får flitiga besök av Kornelia och Adam, 
men även av Johan och mig.

När min mormor kom och hälsade på oss för första gången 
efter att jag hade flyttat till Häljanäs, så sa hon: "Linda, det 
är ju nästan som filmen Alla vi barn i Bullerbyn" och jag kan 
hålla med henne till viss del. Här är det lugnt, fridfullt och 
harmoniskt med en vacker natur och här kan mina barn växa 
upp som jag gjorde. Med gården full av djur, nära till naturen 
och med ett lugn i själen.

Text och foto
Linda Gustavsson 

“Lugn vilar sjön” Solnedgång vid badplatsen i Häljanäs.

Familjen Gustavssons hästar.

Häljanäs 1:4. Här bor Linda och Johan Gustavsson med barnen 
Kornelia och Adam.
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En skylt – en sten – en historia

Häljunga glasbruk

En skylt och en sten kanske inte säger så mycket, men 
börjar man fundera och titta lite närmare så har som i 
detta fall, dessa två saker verkligen en historia att berätta.

Skylten talar om att här låg en gång i tiden ett glasbruk som fick 
namnet Häljunga. Stenen framför skylten var en gång i tiden 
ingången till glasbruket.  Mycket mer av det gamla glasbruket 
finns inte att hitta i markerna i Häljanäs.

Historien om bruket fick jag berättas för mig av Karin och 
Birger Gustafsson. Karin hade en egen utställning i Allgunås 
gamla skola där hon samlat eget och andras glas från det gamla 
glasbruket. I familjens ägo finns även ett mycket intressant 
aktiebrev. Hade inte Karin sparat det gamla fina glaset och 
dokumenterat det hon hört, misstänker jag att brukets historia 
gått förlorat.

1894 kom två bönder från 
Algutsboda socken till byn 
och samlade till rådslag, 
man hade tänkt anlägga ett 
glasbruk i Häljanäs.  Männen 
hade kommit fram till att det 
var lättare att frakta glas is-
tället för ved till Emmaboda 
och ved fanns det obegrän-
sat av runt om i skogarna. 
Aktiekapital tecknades på 15 
000: - (omräknat till 2015 års 
valuta blir det 1 023 344:-). 
Tre bönder från Algutsboda 
betalade 3 000: - vardera, sex 
stycken Häljanäs bönder be-

talade 1 000: - var, och någon tusenlapp av övriga intresserade. 

Mellan 1894-95 byggdes bruket som bestod av fyra verkstäder 
och ett stall med plats för tre hästar. 

1897 var det dags för kyrkoherde Elgqvist att inviga det.  Som 
mest lär det ha arbetat ca 30 man och de bodde i gårdarna 
runt omkring.

Glaset som tillverkades var pressat och enkelt. Inget sliperi 
fanns. Man arbetade mellan 6 - 17.00, 9½ tim/per dag. Lönen 
för en mästare var ca 5: -/dag, för en benmakare 3: -, uppblåsare 
2: -, anfångare 1,10:- och inbärare 0,75: -.

Bruket gick bra till en början och storgubbarna i Långasjö blev 
avundsjuka, med hjälp av länsman ville man bli delägare, det 
gick inte, för brukspatronerna meddelade att bruket var deras.

Tyvärr varade inte den goda lönsamheten så länge och det 
berodde på att intresset för fest och fiske var stort och roligare. 
Bokföringsmässigt kunde man bevisa vad som helst för de 
okunniga bönderna och det bidrog till att 1 000-lappen man 
satsat snart tog slut och fler med det.

Glasbruket behövde brandförsäkras, men inget försäkringsbo-
lag ville försäkra ett bruk med spåntak. Till slut fick man lov 
att investera i plåttak och det innebar nya utgifter. Nu var det 
riktig stor kris och man beslöt att sälja bruket till glasbruksä-
garen för Modala glasbruk, Moshult, advokat Nils P Tengvall. 

Bruket kom på fötter igen 
och gick bra fram till de-
cember 1908 när en explo-
sionsartad brand utbröt och 
förstörde hela glasbruket på 
några timmar. 

Vad som var orsaken till 
branden kunde man aldrig 
finna ut. Trots att det var 
bra försäkrat blev det aldrig 
återuppbyggt.

Det som blev kvar efter branden var kontoret, ett plåttak och 
ett packmagasin som senare omvandlades till skyttepaviljong 
av Långasjö Skytteförening. Magasinet stod kvar ända fram 
till 1976. 

107 år efter branden blir man återigen påmind om gamla 
tider genom att olikfärgade glasbitar visar sig i marken när 
jordtorvorna vänds.

Annika Carlberg-Sjöström

Ur Karin och Birger Gustafssons samling av glas från Häljunga 
glasbruk.

Färgad glasvas, pressat glas.

Skylten bakom stenen visar Häljunga Glasbruk

Aktiebrev, Häljunga Glasbruk
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Klasatorpsresan 2015
Så var det dags igen! Ett år går fort. Klasatorpsmedar-
betarna kliver på bussen vid kyrkan för nya upptäckter 
under Stig och Margareta Hermanssons ledning. Den här 
gången går färden in i Kronobergs län, men vi kommer 
även att titta in i Jönköpings.

Det ska bli en resa där vi får många tillfällen att se hur hem-
bygdsföreningar, sällskap, stiftelser och  företag håller lands-
bygden levande. Vi kommer att förstå att vi inte är ensamma 
om att vara stolta över vår hembygd och villiga att ställa upp 
med ideellt arbete. Överallt där vi gör nedslag möter vi krea-
tiva och entusiastiska människor som visar och berättar. Vid 
dagens slut kommer vi t ex att ha lärt oss vad en vargfana är, 
varifrån våra gräskarpar kommer, vad Elin Wägner tyckte om 
trädfällning vid kyrkan, att man kan driva ett värdshus i en by 
med 120 invånare, hur stora käkar en blåval har och att man 
kan leva på att baka bröd och ostkaka. 

Lilla Björka
Första nedslaget var Elin Wägners hemsocken Berg. Represen-
tanter från hembygdsföreningen och Elin Wägnersällskapet 
och stiftelsen Lilla Björka berättade för oss. De röda husen 
låg inbäddade i sensommargrönska, utsikten var betagande. 
Hembygdsparken och Elin Wägners hem, Lilla Björka, ligger 
tätt tillsamman. Helt logiskt eftersom Elin var den som startade 
hembygdsföreningen i Berg 1943. Parkens byggnader rymmer 
museala föremål, i uthus och ladugård fanns Karl Olof  Gun-

narssons träfigurer, skulpterade med motorsåg. Elins Wägners 
hem används idag som författarbostad under vissa perioder.

Karpodling
Så styrde vi kosan mot fiskodlingen i Aneboda. Jonas Johnsson 
berättade att dammarna anlades redan 1906, då för att odla karp 
och sutare som matfisk. Fiskodling är en gammal verksamhet, 
som  infördes redan på medeltiden vid klostren. Dammarna i 

Aneboda är grävda för hand och omfattar ett system om 3 km. 
Idag odlas gräskarp och spegelkarp. För reproduktionen har 
man en inomhusanläggning där man försöker åstadkomma de 
betingelser som krävs för fortplantningen. I Långasjön finns 
ett antal gräskarpar, som håller efter växtligheten. De kan inte 
föröka sig i sjömiljö, men de lever i 35 år om allt går väl. Na-
turvårdsföreningen får förnya beståndet då och då. 

Värdshus
Vid sjön Örkens strand ligger Ramkvilla Wärdshus. Restau-
rangen ligger i en vacker röd träbyggnad, ett f  d ålderdomshem, 
visar det sig! När äldrevården i den röda huset upphörde, 1986, 
omvandlades huset till Strandviks Wärdshus. För 11 år sedan 
avvecklades även det ”nya” ålderdomshemmet och byggnaden 
omvandlades till hotell. Idag heter rörelsen Ramkvilla Wärds-
hus, hotell och konferens.

Och åldringarna, då? Ja, de bor kvar hemma eller får flytta till 
serviceboende i Landsbro.

Hur kan man driva en så stor anläggning i en så liten by med 
120 invånare? Ja, man jobbar jämt, förstås. Och så ligger ju 
Ramkvilla så centralt, skämtar chefen Fredrik Blad. Vi har lika 
långt till allt! 

I köket på Elin Wägners Lilla Björka.

På dansbanan. Karl Olof  Gunnarssons träfigurer, skulpterade med 
motorsåg.

Dammar vid fiskodlingen i Aneboda. 
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Hembygdsgård
Så hamnar vi i ”Sjösås, Drevs och Hornaryds Hembygdsgård”. 
Ortens hembygdsförening får inte ligga på latsidan. Den har 
23 hus att vårda. C:a 70 personer är engagerade med olika 
arbetsuppgifter, måla, slå med lie, räfsa, guida. Parken anlades 
omkring 1920, helt i hembygdsrörelsens anda på den tiden. 
Man flyttade samman objekt från byarna till en park. Det var 
den tidens sätt att bevara gamla byggnader. Kanske en brist 
att stugorna inte fick ligga kvar på sina ursprungliga platser, 
men å andra sidan: vad hade då funnits kvar av dem nu? Nu 
kan vi bekvämt vandra runt bland de olika husen och nosa på 
föremål från det förflutna, som vargfanor och annat spännande. 

Vi tyckte att vi kände igen många saker, men en vargfana var 
något nytt för flera av oss. Den bestod av en stor målning på 
duk, förställande ett ondskefullt grinande vildsvinsansikte. 
Denna ”fana” bars som ett standar i spetsen för den skram-
lande och trummande drevkedjan för att skrämma vargen och 
leda drevet. Vild av skräck fastnade då den flyende vargen i 
de uppspända näten och kunde avrättas. Det var intressant. 

Lika intressant och fantasieggande var berättelsen om de s 
k ”valbetarna”. En sjöfarare från trakten hade hämtat hem 
dessa ”valbetar” som ett minne från sin tid som valfångare. 
Det var inget man stoppade i ryggsäcken, precis. Vid närmare 

betraktande visade det sig vara de enorma underkäkarna från 
en blåval, två drygt 5 m långa bågar, som fått ett eget skjul i 
parken. Sjöfararen hade tidigare haft dem i sin trädgård i Brit-
tatorp som portal. Sannerligen en originell trädgårdsprydnad. 

En Peugeot från 1908 rönte också en viss uppmärksamhet.

Stellas
Vi avslutade vår smålandstur med ett besök hos Stella, på 
hennes gård i Pilås, en liten kulturskyddad by med anor från 
1100-talet. Stella och hennes familj driver ett litet lantbruk med 
mycket arrenderad mark. Förutom 180 nötkreatur, varav många 
mjölkkor, finns grisar och får på gården. Dessutom driver Stella 
sedan 2009 ett bageri för bröd, ostkakor och kalvdans. Mjölet är 
KRAV-märkt och mals i Rottne, äggen är från frigående höns, 
mjölken produceras på gården. Hon levererar sina produkter 
bl a till Kosta och Grimsnäs, står på matmarknader och tar 
emot kunder i sitt hem. Byn är liten och pittoresk, bara skiftad 
en gång, så husen ligger tätt. Efter stormen Gudrun tog man 
tillvara timmer och timrade en liten ryggåsstuga på tomten. 
Det är Stellas bageri.

Så nog lever den småländska landsbygden. Och nog finns det 
gott om kreativa människor. Det känns roligt att vara en del 
av den kulturen. Vårt eget Klasatorp är också av historiskt och 
kulturellt intresse, och en plats för gemenskap och skapande. 
Nästa sommar kommer vi igen med nya krafter. Tack för en 
finfin resa – den gav inspiration!

Text: Annika Hjalmarsson        
Foto: A och S Hjalmarsson

PS.
Vad Elin Wägner tyckte om trädfällningen vid Bergs kyrka? Om den 
tyckte hon inte. Hon ville ha sin gravplats i Lund i stället. Och så blev 
det.

I Sjösås, Drevs och Hornaryds hembygdsgård. Ingemar Elofsson och Göte Melin vid en Peugeot från 1908.

”Valbetarna” (de kraftiga käkbenen) och en ryggkota från en blåval, 
hemförda av sjöfararen Karl Ossian Johnsson på 1940-talet. 
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2015

Ett märkligt fotbollsår
Förra året var ett mycket lugnt år för mig. Det var arbetet, 
familjen med bl a två barnbarn och lite golf  som gällde. 
Jag hade sedan något år tillbaka, efter cirka 25 år som 
tränare, bestämt mig för att mitt sista tränaruppdrag var 
genomfört. Mellan jul och nyår 2014 hörde Lindås/Långa-
sjö av sig genom Kenth Arnesson, som ställde frågan om 
jag var intresserad av ett tränaruppdrag. 
Inledningsvis tackade jag nej, men avlutade med att jag 
ville fundera på saken några dagar. När Kenth återkom 
bestämde vi oss för att träffas. 

Vid det mötet, där även Martin Johansson deltog, diskuterades 
det mesta. Jag fick någon dags betänketid. För mig som varit 
mestadels verksam i Blekinge (förutom två år i Vissefjärda 
2005-2006) så var division 4 Elit  något nytt. Jag har många år 
som tränare i "vanliga" div 4 och några år i div 3.  I detta fallet 
lockade det lite extra då jag haft fyra spelare tidigare. Anton 
Nilsson och Pontus Persson i Kristianopel samt Anton Malm-
quist och Dan Ask i Vissefjärda. Så svaret blev efter någon 
dags betänketid, JA.

En bit in i januari, den tolfte tror jag det var, genomfördes 
första träningspasset på konstgräset i Emmaboda. 

Vi hade under försäsongen bra uppslutning på träningarna. 
Även om vissa har skiftjobb med då vissa begränsningar. I 
mitten av februari påbörjades träningsmatcherna.  Många av 
dessa genomfördes på ett utmärkt sätt både spelmässigt och 
resultatmässigt. För egen del, tyckte jag att vi var väl förbe-
redda när serien började. Tyvärr fick vi lite små skador och 
sjukdomar vilket ställde till det något. Vår inledning blev inte 
vad vi hoppats på. Efter sex omgångar hade vi bara en poäng 
och minus tolv i målskillnad.

Även om det inte var någon bra inledning, så var det aldrig 
någon dålig stämning inom laget. Vi jobbade på med det som 
vi bestämt sedan tidigare.

Vi tog en viktig seger uppe i Oskarshamn. Den ingav självför-
troende. Segern i avslutningsmatchen innan sommaruppehållet, 
borta mot Växjölaget Rejban, blev väldigt viktig. Den gav en 
extra kick i positiv riktning. Vi hade börjat vår klättring pla-
ceringsmässigt.

Efter uppehållet tränade vi på bra och gjorde en bra tränings-
match mot Lessebo. När vi åkte ut till Öland, för att möta 
Runsten/Möckleby, i omstarten var självförtroendet på topp. 
Efter en halvtimmes spel fick hemmalaget en spelare friläges-
utvisad och vi såg vår chans. Det kändes då lite snöpligt när vi 
kom under med 1-0 precis innan halvtidsvilan. I den pausen 
pratade vi oss samman och sjutton minuter in i andra halvlek 
ledde vi med 1-3. I samband med den bortavinsten vill jag påstå 
att vändningen kom. Vi gjorde en fantastisk höst. Innan sista 
omgången tappade vi bara poäng borta mot serievinnaren SUF. 
I den matchen blev det 1-1 efter en enorm kämpainsats. Efter 
de första elva omgångarna var vi sist, men sakta och säkert 
klättrade vi. Inför sista omgången var vi tvåa (på direktplats 
till division 3).

Hemmamatch i Långasjö mot Växjölaget Hovshaga. Allt i egna 

händer (och fötter). Vi hade med en poäng mer samt 10 mål 
bättre målskillnad skapat ett bra läge Förutsättningen var, att 
vann vi så var vi tvåa. 

Rejban, vår konkurrent om direktplatsen, var tvungna att vinna 
samtidigt som vi tappade poäng för att gå förbi oss.

Vi fick en kanonstart, med 1-0 ledning redan efter tre minuter. 
Efter en kvart blev Hovshagas målvakt målchansutvisad med 
frispark till oss som följd. På den utökade vi ledningen till 2-0.

Helt plötsligt hände något ute på plan, vi blev tagna av stun-
dens allvar. Våra motståndare hade allt och vinna och inget 
att förlora. För oss var det precis tvärt om - allt att förlora. 
En bit in i andra halvlek stod det 2-2 och något senare även 
underläge med 2-3.

I den andra matchen hade våra konkurrenter Rejban kommit 
under med 1-0 men en bit in i andra så hade de vänt till 1-2 
ledning. Det kändes, med fem minuter kvar att spela, lite job-
bigt att falla på mållinjen. Även om en kvalplats uppåt efter 
vår inledning på serien skulle varit en bedrift. 

Zoran Cipra satt på en bänk väldigt nära spelarbåset och med 
någon minut kvar att spela hör jag honom säga "det är 2-2 
ute på Öland". Slutsignalen går i vår match, en lång väntan 
börjar där man slits mellan "hopp och förtvivlan" innan vi 
efter några minuter får bekräftat att LINDÅS/LÅNGASJÖ 
är i division 3 2016.

Jag har under en tid funderat på framtiden. Vissa organisato-
riska krav, runt laget, har jag ställt på Lindås/Långasjö. Dessa 
har uppfyllts, vilket har gjort att jag tackat ja till ytterligare ett 
år som tränare.

Det blir en utmaning att spela i division tre nästkommande 
år, men med de duktiga och "hungriga" spelarna så finns 
möjligheterna. 

Vi runt och i laget ska göra allt för att kunna etablera oss på 
denna nivå. Min förhoppning att alla ni supportrar stöttar oss 
inför nästa års utmaning.

Väl mött på den gröna rektangeln 2016.

Med vänliga idrottshälsningar

Mats-Peter Rubin
Tränare Lindås/Långasjö

Lindås/Långasjö är här klara för division 3.
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Delad glädje är dubbel glädje
Ett märkligt år tycker vår tränare Mats-Peter att säsong-
en 2015 blev. Jag är den förste att hålla med. Vi som var 
nykomlingar i division 4 Elit funderade på om vårt fot-
bollslag skulle klara sig kvar. De två första matcherna jag 
såg förlorade laget men trots detta var spelet bra. 

När vår kassör Ann-Helen frågade hur det såg ut så gav jag 
lugnade besked. Lindås/Långasjö kommer att klara sig kvar i 
serien. Och resten är historia. Efter sista matchen och förlusten 
mot Hovshaga när segervrålet bröt ut precis då jag passerade 
vändkorset kom jag att tänka på den gamla DN löpsedeln från 
1963: ”Vakna Ingo du vann”. Jag ringde genast till Lennart 
Kegert i Lindås och förmedlade händelsen med årets största 
syftningsfel. ”Rejban spelade oavgjort. De gick upp i division 
3”. Kegert var förvirrad men till slut förstod han vad jag men-
ade. Vilken sammanhållning och kämpaglöd laget visade. Jag 
känner mig ödmjuk inför grabbarna. 

Bakom en sådan här prestation finns många människor som gör 
det lilla extra, ofta i det tysta. Vi har många trogna supporters i 
vår medlemsskara. Egentligen vill jag inte framhålla någon för 
då lär jag säkert glömma hälften. Men det här Tacket riktar sig 
till alla Er som vill vår förening väl.  Ni som gläds med våra 
framgångar och njuter av att få komma ned till Långasjö IP 
en vacker försommarkväll och titta på fotboll. Vi ses nästa år. 
Nu är det div 3 som gäller.

Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långasjö GoIF

Premiär för Träskoloppet i 
Långasjö

Efter ett långt sommarlov ville Långasjö GoIF öka pulsen 
hos barn och ungdomar mellan 3-12 år. Torsdagen den 
3 september anordnades för första gången Träskoloppet 
i Långasjö. 

Barnen hämtade ut sina nummerlappar och samlades uppspelta 
på fotbollsplanen. De deltog glatt i uppvärmningen då Johanna 
Karlsson, som håller i Långasjö GoIFs barngympa, drog igång. 
Det var många förväntansfulla deltagare som stod redo vid 
startlinjen. De yngre fick springa Lilla Träskoloppet och de 
äldre Stora Träskoloppet. Det blev en fantastisk premiärkväll! 
Nästan 50 barn deltog och många föräldrar, syskon samt mor- 
och farföräldrar hejade på längs banorna. Vid målgång fick 

samtliga medalj samt korv och bröd. Träskoloppet kommer bli 
ett återkommande inslag varje höst och även en förhoppning 
om ett längre vuxenlopp.

Vinnaren av Lilla Träskoloppet, Adrian Hultgren samt vinnaren 
av Stora Träskoloppet, Love Andersson fick varsin graverad 
Träsko.

Hänt i höst
Långasjö GoIFs Supporterklubb har även anordnat en Tru-
badurkväll med Exotisk buffé. En uppskattad kväll då 100 
personer kom till Långasjö Bygdegård. Seniorlaget Lindås/
Långasjö fick en särskild inbjudan för att kunna hyllas lite 
extra denna kväll. 2016 väntar nya utmaningar och aktiviteter 
för Långasjö GoIF. Det ser vi fram emot!

Camilla Lennartsson
Långasjö GoIFs Supporterklubb

Adrian Hultgren Love Andersson

 
Barnen deltog glatt i uppvärmningen.

Syskonparet Melvin och Marlene Lennartsson var också med och 
deltog i Lilla respektive Stora Träskoloppet.
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Jultraditioner i Långasjö 
församling

Luciafirande
Under en lång rad av år har Lucia firats i Långasjö kyrka. 
Hela socknen har slutit upp denna mörka decemberkväll för 
att lyssna till Lucia och hennes tärnor. Under senare år har 
även Långasjö kyrkokör medverkat med sång. Luciafirandet 
har varit ett samarbete med Röda korset och Sockenrådet där 
man bjudit på pepparkakor och glögg och samlat in pengar till 
Röda korset – Världens barn

Jultraditioner och Långasjö skola
Tiden kring jul är samarbetet med Långasjö skola och förskola 
särskilt intensivt. De mindre barnen inbjuds till visningar av 
julkrubban och för att höra julberättelsen. Julkrubbans figurer 
är tillverkade av olivträ från Palestina och ibland får barnen 
vara med att utforma landskapet.

Sedan några år tillbaka anordnar Emmaboda pastorat julvand-
ringar för årskurs 1 och 4 där de medverkande är i alla åldrar 
och från alla församlingarna. En spännande vandring där man 
får leva sig in i julens berättelse. Långasjö skola kommer också 
varje år till en Adventsamling och till Julavslutning i kyrkan. En 
av de sista skoldagarna hålls även en ”Jultemadag” då barnen i 
mindre grupper kommer till kyrkan för ett speciellt julprogram.

Julen i sång och musik
Julens sånger och psalmer har naturligtvis en given plats i 
Långasjö församlings julfirande. Varje år medverkar körer 
och solister vid olika tillfällen under advent och julhelgen. De 
två senaste åren har vokalensemblen Mixed Voices medverkat 
med en julkonsert söndagen före jul.  Tidigare år var det den 
blandade kören Köriosa som slog an jultonen. Vad vore en jul 
utan ”Stilla natt”, ”O helga natt” och andra härliga julpsalmer. 
Kom gärna med och sjung eller lyssna!

Julbön
Julaftonsfirandet i Långasjö kyrka inleds med en Julbön kl 17. 
En stämningsfull gudstjänst dit alla åldrar kommer just när 
skymningen lagt sig. Julkrubban får oftast ett besök, julpsal-
merna klingar, julevangeliet läses. Detta år sjunger och spelar 
syskonen Hannah och David Åsman, som växte upp här i 
Långasjö. De tolkar de traditionella julmelodierna på ett nytt 
och lite annorlunda sätt.

Midnattsmässa
För ett antal år sedan ersattes den traditionella Julottan med en 
Midnattsmässa. När Julnatten börjar är det många som söker 
sig till Sockenkyrkan som nu är upplyst av levande ljus i fönster, 
takkronor och ljusstakar. Kyrkokören sjunger och stämningen 
är förtätad. Julen är ju inte bara stress och klappar utan också 
en fridens och fredens högtid. Att Gud blev människa, en del 
av vår mänsklighet, är det stora undret vi firar och kan ana där 
i julnatten. Barnet i krubban är Gud mitt ibland oss! 

Trettondag Jul
Trettondag Jul har varit en speciell dag i församlingen. Barnen i 
Minior, Junior och Lilla kören har under många år framfört ett 
Julspel med sånger och texter där hela julen har sammanfattats. 
På senare år har även kyrkokören medverkat. Trettondag Jul är 
också sista dagen för Svenska kyrkans speciella julinsamling. 
Efter gudstjänsten samlas alla åldrar till Julfest i Sockenstugan 
där man dansar runt granen ända tills Julbocken (!) kommer, till 
både glädje och förskräckelse för en del av barnen. I Långasjö 
kyrka får vi tillsammans uppleva julen. Välkomna!

Ulla Sköldh Jonsson
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Sång & Musik under Advent o 
Jul i Långasjö kyrka

1:a Advent 29/11 kl 10.00
Adventhögmässa 
Vi sjunger in advent 
med Kyrkokören

Söndag 13/12 kl 18.00
Luciafirande 
Lilla kören, Junior och Kyrkokören

4:e Advent 20/12 kl 16.00
”Nu tändas tusen juleljus”
Julkonsert 
med kören Mixed Voices

Julafton 24/12 kl 17.00
Julbön
Sång o musik – Hannah o David Åsman

kl 23.30
Midnattsmässa  
med Kyrkokören

Söndagen efter Jul 27/12 kl 16.00
”Strålande jul” 
Vi sjunger julens sånger & psalmer 
Solist – Donald Hummel

Nyårsafton 31/12 kl 18.00
Inför ett nytt år
Sivert Petersson flöjt, Britta Mård piano, 
Ulla Sköldh Jonsson diktläsning

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

Julkampanjen – Låt fler få fylla fem

Svenska kyrkans Julkampanj pågår mellan första ad-
vent, i år 29 november, till trettondagen den 6:e januari 
2016 och engagerar tusentals frivilliga och anställda i 
Svenska kyrkans församlingar. Under kampanjen är 
målet att alla som besöker Svenska kyrkans försam-
lingar ska mötas av julkampanjens budskap och få 
möjlighet att skänka en gåva och tända ett ljus, påverka 
och påverkas - för att göra världen mer rättvis. 

Sisipho Sakawula är tre år och bor i ett av Kapstadens 
fattigaste områden. Här dör barn av undernäring, 
infektioner och bristande omsorg. Var med i kampen 
mot barnadödlighet! Varje dag dör tusentals barn för 
att de inte får tillgång till mat, rent vatten och sjukvård. 
Men det finns hopp. Svenska kyrkan stöttar kyrkor 
och organisationer över hela världen, som värnar om 
barns rättigheter. Stöd Svenska kyrkans internationella 
arbete - för alla barns rätt till ett tryggt liv! 
Foto: Eric Miller

Lucia i Långasjö kyrka
Söndagen den 13 december kl 18.00

Välkomna till Luciafirande i Långasjö kyrka
tillsammans med Lilla kören, Juniorerna

och Kyrkokören.
Servering av glögg och pepparkakor!

Röda Korset – Sockenrådet  – Långasjö församling
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Vi välkomnar alla intresserade till en ”må 
bra dag” för hela dig

- lördag 23 januari kl 11 – 15 i Långasjö 
Sockenstuga.

För tredje året i rad anordnar vi denna uppskattade dag! 
Ge dig själv en möjlighet att stanna upp och låta själen 
hinna ifatt. Du får komma till en plats där du kan släppa 
allt och bara vara. Du får möjlighet att koppla av en stund 
och må bra. Det betyder att du kan hämta nya krafter och 
så orka med vardagen en stund till.

Vi som ordnar den här dagen vet av egen erfarenhet att 
många idag behöver hjälp med att släppa vardagens ibland 
överväldigande krav för att kunna ge plats för den stillhet 
som kan ge möjlighet för dig att finna lugn och ro i varda-
gen. Idag ska allt gå väldigt fort och många mår allt sämre.

Under den här dagen erbjuder vi: massage (2 masörer), 
meditation, stillsam musik, dans, en god måltid, sång, 
mandalamålning, ljusandakt med taizésånger m.m. 

Välkomna till en som vi hoppas skön dag för dig!

Plats: Sockenstugan     Pris: 200 kr för hela dagen. 

Obs begränsat antal platser!

Anmälan senast den 19/1 till Ulla Sköldh Jonsson 0471-
254 56 eller ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se 

Välkomna till Dagledigträffar 
i Långasjö Sockenstuga

Onsdag 25.11 kl 14.00
PROs Sånggruppsjunger och spelar
under ledning av Ingrid Johansson.  
Vi sjunger adventssånger och dricker Advent-
skaffe.

Lördag 20.2  kl 14.30  
Gemenskapsdag på Allégården
med Kyrkokören och kaffe med tårta

Onsdag 24.2  kl 14.00
Sång och musik med Svante Schönbeck
Gemenskap och servering!

Hänt i Långasjö församling 
november 2014 - oktober 2015 

Döpta
Michelle Lennartsson, Flaken 9 november 2014
Alma Hoffros, Harebo  25 januari 2015
Zander Hammarlund, Långasjö 14 juni 2015
Vega Cardell, Brunamåla  12 september 2015
Alice Karlsson, Långasjö  26 september 2015
Ansgar Ahlström, Brännamåla 26 september 2015
Madicken Rikardsson, Brunamåla 31 oktober 2015

Konfirmerade
Albin Alexandersson  23 maj 2015
Lisa Andersson, Långasjö  23 maj 2015
Jakob Arvidsson, Långasjö 23 maj 2015
Axel Elmersson   23 maj 2015
Emely Fransson, Strängsmåla 23 maj 2015 
Viktor Gustafsson  23 maj 2015
Wilma Klaesson   23 maj 2015
Tilde Gunnarsson, Långasjö 14 juli 2015

Vigda
Pernilla Bäckström/Erik Helmersson, 4 juli 2015
Trollamåla
Pernilla Alm/Mattias Nielsen,  8 augusti 2015
Trollamåla 
 
Döda
Bertil Johansson, Harebo  6 november 2014 
Rut Tångring, Långasjö  10 januari 2015 
Lennart Berg, Långasjö   12 januari 2015 
Rune Johansson, Strängsmåla 28 januari 2015 
Rune Olsson, Sibbahult  9 februari 2015 
Elin Fransson, Långasjö  2 april 2015 
Tage Fredriksson, Pellamåla 12april 2015 
Bengt Elvingsson, Brunamåla 23 april 2015 
Maj-Britt Hansson, Studsmåla 8 maj 2015 
Kerstin Olsson, Långasjö  1 juni 2015 
Majbritt Geijer, Strängsmåla 26 juni 2015 
Bengt Svensson, Karsamåla 29 juni 2015 
Karin Hultén, Kallamåla  16 augusti 2015
Erik Ohlsson, Långasjö  21 sept 2015 
Arnold Alfredsson, Lida   23 sept 2015
Maja Elofsson, Långasjö  5 oktober 2015
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under 2015-16 

 
27.11  08.10 Adventsamling  för Långasjö skola  
29.11 1:a Sönd. i Advent 10.00 Adventhögmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson  
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
06.12 2:a Sönd. i Advent 10.00 Högmässa B H Brunzell 
13.12 3:e Sönd. i Advent 18.00 Luciagudstjänst Lilla kören, Junior, Kyrkokören 
   Ulla Sköldh Jonsson 
18.12  08.10 Julavslutning  för Långasjö skola 
20.12 4:e Sönd. i Advent 18.00 ”Nu tändas tusen juleljus” – Julkonsert  
   med kören Mixed Voices. B H Brunzell 
24.12 Julafton 17.00 Julbön  Sång o musik – Hannah o David Åsman 
   U Sköldh Jonsson  
  23.30 Midnattsmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
25.12 Juldagen 06.00 Julotta i Algutsboda kyrka 
26.12 Annandag Jul  Se övriga församlingar  
27.12 Söndagen efter Jul 16.00 ”Strålande Jul”  -  Julens sånger & psalmer 
   Sång – Donald Hummel. Annette Geyer 
31.12 Nyårsafton 16.30 Nyårsbön på Allégården   
   18.00 ”Inför ett nytt år” – Nyårsbön   

Sivert Petersson flöjt, Britta Mård piano,  
2016   Ulla Sköldh Jonsson diktläsning  
01.01 Nyårsdagen 18.00 Fredsmässa i Emmaboda kyrka 
03.01 Söndagen efter Nyår  11.00 Musikgudstjänst i Algutsboda kyrka  
06.01 Trettondag Jul 14.00 Gudstjänst med små och stora – Julspel 
     Kyrkokören, Lilla kören, Minior o Junior  
   U Sköldh Jonsson, V Andersson m fl 
   Julfest  för alla i Sockenstugan 
10.01 1:a Sönd. e. Trettondag Jul 10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson  
17.01 2:a Sönd. e. Trettondag Jul  16.00 Taizémässa  B H Brunzell  
24.01 Septuagesima 10.00 Högmässa U Sköldh Jonsson 
31.01 Kyndelsmässodagen 16.00 Ljusgudstjänst  Sång – Hanna Sjöberg  
   B H Brunzell   
07.02 Fastlagssöndagen 10.00 Högmässa  U Sköldh Jonsson 
   Kyrkkaffe med Fastlagsbullar i Sockenstugan 
10.02 Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa  U Sköldh Jonsson 
14.02 1:a Söndagen i Fastan 10.00 Frälsarkransmässa  Kyrkokören. B H Brunzell 
21.02 2:a Söndagen i Fastan 14.00 Gudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior m fl. Kyrkfika 
   U Sköldh Jonsson 
27.02  10-14 Världens dag i Emmaboda församlingshem 
28.02 3:e Söndagen i Fastan 10.00 Högmässa  B H Brunzell 
06.03 Midfastosöndagen 16.00 Mässa  B H Brunzell  

Spara gärna sidan! 
För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Kyrkobladet LEVA 
 eller www.svenskakyrkan.se/emmaboda  Reservation för ändringar!  

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

 




