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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 
Kurt Johanssons släkt-
gård.
Foto Jan-Erik Fransson
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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
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4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr
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Bg  5049-6561

Nästa nummer 2016
Manusstopp 5 maj
Utgivning  20 maj

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

Läs Träskoposten på       
internet!

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

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

Tema i nästa 
nummer
Vatten

Välkommen med 
bidrag!

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 de penninggåvor som 
har skänkts till Träskoposten av:

 

Bernt Damne

Sven Gustavsson

Berit och Bore Johansson

Familjen Bergstrand-Larsen.

Redaktionen
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Ingrid Öhrnberg slutar i redaktionen

Ingrid Öhrnberg har bland annat pga av sin arbetsbe-
lastning valt att sluta i Träskopostens redaktion. 

Vi tackar för den tid hon har medverkat och önskar 
henne lycka till i sitt arbete. 

Redaktionen

Släktgårdar
Vissa ord har mer must än andra. Släktgård till exempel. 
Framför sig ser nog många ett stort och ståtligt hus med 
rymliga ekonomibyggnader, åkrar, betesmarker och skog. 
Huset skall helst vara gammalt, fyllt med antika möbler 
och föremål, och självklart innehålla en lång och spännan-
de historia kring arbetsårets rytm och vedermödor, kring 
livets glädjeämnen och bekymmer; bröllop, barnsängar, 
dop och dödsvakor, husaga, gräl och grannkonflikter, 
släktfejder, arvstvister och undantagskontrakt, ibland 
reglerade ner till minsta sup. Det fjärde budet var lika 
lite förr som nu en självklarhet, inte heller syskonkärlek.
En del släktgårdar håller sig också med gårdsspöken, där 
olycklig kärlek, ett barnadråp, kanske ett planerat mord 
skapat gengångare, vars hasande steg, suckar och skrik 
man ibland kan höra om nätterna. 

Ett temanummer om släktgårdar kan innehålla allt detta, och 
mycket mer. Men oftast tonas berättelser om människors lev-
nadsöden ner till förmån för rena genealogier om vem som 
är släkt med vem? Intressant nog, men inte lika spännande. 

Hur många generationer talar vi om för att en gård skall 
upphöjas till släktgård? Ja, det finns faktiskt en officiell, nog 
så strikt definition, utarbetad av Jordbrukare-Ungdomens 
förbund (JUF) redan på 1930-talet. Gården skulle vara en aktiv 
jordbruksfastighet, eller arrendebruk, som varit i samma släkts 
ägo i minst 200 år. Man fick då bara ihop drygt 1000 godkända 
släktgårdar, av 2500 som sökte. Men på den tiden räknades inte 
gårdar som hade kvinnliga eller adopterade ägare. i)

I den släktinventering som JUF just nu genomför, och som 
kommer att presenteras vid deras 100-årsjubileum 2018, är 
kraven generösare. Men fortfarande handlar det om att gården 
skall vara taxerad som jordbruksfastighet. Perioden denna 
gång är 1808–2008, ett tidsspann många gårdar i Långasjö 
med lätthet klarar.

Byter man ut ordet släktgårdar mot släkthus, och minskar 
tidsperioden till hälften, dvs. hundra år, blir perspektivet inte 
bara långt bredare, utan också mer demokratiskt. Då handlar 
det inte längre om ”besuttna bönder med i mantal satt jord”, 
utan om alla hus, ja kanske t.o.m. lägenheter, där en och samma 
släkt levt och verkat i flera generationer. 

Det är utifrån detta breda synsätt vi valt att tänka i Träskopos-
ten. Vi presenterar gamla ärevördiga släktgårdar med rötter 
ner i 1600-talet. Men vi vill också kunna lyfta fram (väl så 
ärevördiga) torpare och deras barnrika familjer, bara släkttra-
ditionen är lång nog. 

    

I Elsa Gantelius omfattande släktkrönika En småländsk bon-
desläkt (1958) berättar hon om sin svärfar, som före bilarnas 
tid hade skjutsrörelse bredvid lantbruket.  Det kunde bli långa 
och besvärliga resor, och svärmor fick skicka med en rejäl mat-
säck. Men när han fick skjutsar till Långasjö behövdes ingen 
matsäck, ”för där hade jag släktingar i varenda by, sade han.”

Även nu, över 100 år senare, är släktskapsrelationerna starkt 
sammanflätade i Långasjö. Och medvetenheten därom omfat-
tande, och ovanlig. ii)  För svenskar i gemen är kunskapen om 
det egna släktträdet begränsad, liksom vanan – och viljan - att 
umgås med sina släktingar. Sverige är kanske det mest indi-
vidualiserade landet i världen, och har dessutom en extremt 
stark välfärdsstat, som värnar om varje person från vaggan till 
graven.  Motsatsen är klansamhällen, där staten är obefintlig, 
eller svag och korrupt, och där klanen utgör den enda trygg-
heten. I sådana samhällen lär sig alla barn vilken anfader de 
har, och namnen på släktingar sju-åtta generationer tillbaka. 

Att då och då se vår socken i ett större sammanhang är klokt, 
och spännande. iii) Bredd är bra, men också fördjupning. Vårt 
val av släktgårdar skall ses som början på en lång och återkom-
mande berättelse. Alla som känner att de har något att berätta 
om just sin släkt, sin gård, sitt hus är välkomna med bidrag i 
kommande nummer. 

Gunnar Alsmark

i)Alla som klarade kraven fick ett släktgårdsdiplom och presenterades 
i boken Anor och minnen Svenska släktgårdar genom sekler av Sigurd 
Örjangård. LT förlag 1947.
ii)En omfattande släktkrönika, presenterad i Träskoposten 2015:1, 
är Måns Nilssons släkt i Långasjö. Byarna Kallamåla och Ramsjö, 
Pleiadernas Bokförlag 2015. Där finns släktsammanhangen, men också 
intressanta personberättelser.  
iii)Journalisten Per Brinkemo har skrivit en intressant bok om vad 
som händer när invandrare från en klankultur möter världens mest 
individualiserade majoritetsbefolkning? Mellan klan och stat. Somalier i 
Sverige. Timbro 2014. 
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Bibliotekets krönika
Om du vill lära dig mer om Emmabodas historia kan 
du botanisera i bibliotekets lokalsamling. Där finns 
böcker om kommunens olika delar, och på Långasjö 
bibliotek finns det självklart extra mycket att läsa om 
just Långasjö. 

Vi har Långasjökrönikorna, Gård och by i Långasjö 
socken, I Dackebygd och Algutsboda sockenbok m.fl. 
Det senaste tillskottet på lokalhyllan är boken om Måns 
och Ingeborg Nilssons släkt i Långasjö, sammanställd 
av Kjell Lekeby. 
Du kan också låna en handbok i släktforskning eller sitta i 
biblioteket och utforska de olika databaserna i släktforsk-
ning.

Jag vill också tipsa om att Långasjö bibliotek har fått ett nytt 
fräscht biblioteksrum. Det är nyrenoverat och ommöblerat, 
och en ny besöksdator finns att använda. Så välkommen hit 
på tisdagar mellan kl. 14.30-18.30! 

 Marie, bibblan

Valborgsmässofirande

Traditionsenligt Valborgsmässofirande 
vid Långasjön 30 april

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

Lotteri med goda vinster och korvförsäljning
Välkomna!

    
     Långasjö Rödakorskrets
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Vårkalendern
  

Mars
6/3 kl 17.15 Sockenrådets årsmöte i Bergstrandsalen

10/3 kl 18.30 Hembygdsföreningens årsmöte i Stallet

17/3 kl 18.00 Studiecirkelträff  i Sockenstugan

19/3  Earth Hour Day

21/3 kl 18.30 Naturvårdsföreningens årsmöte i Stallet

20/3 kl 16.00  Årsmöte EBP-sällskapet i Sockenstugan

23/3 kl 19.00  GoIF årsmöte i klubbstugan

30/3 kl 14.00 Dagledigträffar i Långasjö Sockenstuga

April
8/4 kl 18-20 Familjeträff  i Sockenstugan

16/4 kl 10-14 Öppen gård på Långasjölamm

19/4 kl 18.30 Musikcafé i Långasjö kyrka

27/4 kl 14.00  Dagledigträffar i Långasjö Sockenstuga

30/4 kl 19.00  Musik Valborgsmässotid i Långasjö kyrka

30/4 kl 19.30 Valborgsmässofirande vid Långasjön

Maj
8/5 kl 18-20  Frigörande dans på Mundekulla Retreat

15/5 kl 18-20  Frigörande dans på Mundekulla Retreat

21/5 kl 11-13 Familjeträff  vid Långasjön

22/5 kl 10.00 Långasjö församlings Gångedag

22/5 kl 18-20  Frigörande dans på Mundekulla Retreat

29/5 kl 18-20  Frigörande dans på Mundekulla Retreat

28/5 kl 11-17 Kulturdag i Långasjö

Juni
4/6 kl 13.00 Vernissage hos Galleri Garvaregården

4/6 kl 18.00 Konsert med CajsaStina Åkerström  
  Långasjö kyrka

6/6  Nationaldagsfirande

11/6 kl 10-16 Pilgrimsvandring från Sockenstugan

17-19/6  Mundekulla Folk- & Jazzdagar

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 40.

FRIGÖRANDE  DANS

Under fyra söndagar i maj kommer vi att dansa 
frigörande dans på Mundekulla Retreatcenter
Med hjälp av dansen går du på upptäcktsfärd i 
kropp och själ och lyssnar till vad som händer, följer 
impulserna från kroppens egen intelligens – fri i 
rytmen och rörelserna. Närvaro, andningen och de 
fria rörelserna löser upp spänningar, frigör livsenergi 
och utvecklar din intuitiva förmåga.

Tid: Söndag 8, 15, 22 och 29 maj  kl 18-20
Plats: Mundekulla Retreatcenter, Långasjö
Kostnad: 200:- per gång eller 700:- för 4 tillfällen.
Ledare: Ann Sjöling
Anmälan: ann_sjoling@hotmail.com där du skri-
ver vilket/vilka tillfällen. Du kan också anmäla på 
telefon 0708 865 765.  Vid anmälan får du vidare 
information hur du betalar.      
             
Ann Sjöling, Dansinspiratör

Långasjö Föräldrastyrel-
se informerar
Hej igen, nytt år och nya möjligheter.  Vid det här 
laget har nog några av er som har barn i Långasjö 
skola/dagis blivit nominerade till föräldrastyrelsen. 
Jag hoppas ni är positiva och tar chansen att utforma 
era barns skola/dagis. 

Sen förra gången har vi gjort ett försök att bjuda fritids-
gårdsbarnen på frukt. Fritidsgårdens ledare har sagt upp 
sig så en föräldrapool eller något äldre syskon kanske kan 
vara en lösning?  En förstärkning av rastvakter har även 
diskuterats, det kanske finns någon pensionerad lärare som 
kan tänka sig att ställa upp. 

Föräldrastyrelsen anordnar en aktivitetsdag/bytardag den 
27/2 kl. 14.00. Årets issäsong har tyvärr varit alldeles för 
kort. Vi kan ju inte styra över vädrets makter men det blev 
i alla fall bättre än förra året då barnen endast kunde åka 
på en första rast i skolan, nu varade isen i alla fall nästan 
två veckor.  

God fortsättning på det nya året önskar vi på föräldrasty-
relsen.

Christian Svensson
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Rättelse
I förra numret var följande artikel med. Tyvärr hade det fallit 
bort en del av texten, varför  vi tar in den igen.

Redaktionen
 
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”
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Rapport från Lindås/
Långasjö a-trupp

Efter den lyckade avslutningen på säsongen 2015 så har 
mycket hänt. 

Under november och december har vi tränat 3 träningspass 
i veckan. 2 av dessa har varit styrka för att höja vår fysiska 
nivå inför stundande division 3 spel. Vi har haft mycket bra 
uppslutning under denna period.

På ledarsidan har vi förstärkts, Göran Gunnarsson (tidigare 
tränare för Örsjö) har blivit assisterande tränare och det har 
Zoran Cipra också blivit.

Runt laget har även Victor Carlsson (fys/rehab) och Andreas 
Dietrichson (massör/rehab) tillkommit. Utöver det har vi även 
några ledare runt respektive seniorlag och där har bl a Daniel 
Svensson tillkommit. Jag känner att vi har förberett oss väl 
på ledarsidan för att kunna matcha division tre kommande 
säsonger.

Under den sk frimånaden (15 nov -14 dec) var vi lite oroliga. 
Detta eftersom vi inte har några spelarkontrakt och då kan 
spelarna lämna till andra klubbar om de så önskar. Samtliga 
spelare utom Nino Mosevic finns kvar. Nino har lämnat för ny-
startade Bosnien. Nino gjorde några a-matcher som inhoppare. 
Dessutom har vi fått till oss Robert Håkansson,  målvakt från 
Madesjö samt tre spelare från Vissefjärda - Simon Eriksson, 
back (med förflutet i L/L); Filip Valentinsson,  mittfältare/
forward och Johan Gunnarsson,  mittfältare (även han med 
förflutet i L/L). En klyscha är att när man avancerar upp en 
division, behåll den trupp du har och försök att förstärka med 
en man i varje lagdel. Det vill jag påstå att vi gjort!

Eftersom vi satsat på styrka under november/december så 
var inte innefotbollen prioriterad. I Allsbocupen gick det inte 
speciellt bra. Däremot i Nybro Open i den sk elitserien var vi 
obesegrade i gruppspelet och i den slog vi i tur och ordning 

Ängö, Glömminge,  Oskarshamn och Nybro.  I semi fick vi 
möta Ängö och återigen blev det vinst. I finalen mötte vi de 
sk innespecialisterna Glömminge, denna gång blev det dock 
förlust. Vi gjorde ett mycket gott intryck och nämnas bör att 
Hugo Karlsson (född 00) och Noah Magnusson (född 01) 
hade mycket speltid och både gjorde det på ett mycket bra sätt.

Veckan efter spelade vi Swedbank Cup i Emmaboda.  Även 
här gick vi obesegrade i gruppspelet.  Vi vann därefter slut-
spelsgruppen efter två vinster. Vinst i semi och sedan final mot 
Lessebo. I den ledde vi med 3-1 efter halva matchen.  Vi hade 
bud på ytterligare mål men med 5 minuter kvar reducerade våra 
motståndare och med en minut kvar kom kvitteringen. Det 
blev sudden och där hade vi en boll på mållinjen och i anfallet 
efter avgjorde Lessebo på en stolpretur. Lite snöpligt tyvärr! 
Vår målvakt Robert Håkansson utsågs till turneringens bäste 
målvakt och Viktor Gunnarsson blev turneringens värdeful-
laste spelare. Nämnas bör att unge Hugo Karlsson gjorde 8 
mål i turneringen. 

Nu var innefotbollen slut för vår del. Positivt var att vi inte 
hade några allvarliga skador från innespelet. Linus Henriksson 
erhöll en sträckning i ljumsken under Nybro Open och har 
kört rehabträning under januari men hoppas kunna gå igång 
med den vanliga träningen i närtid.

Under en av våra inledande uteträningar på konstgräset skadade 
sig comebackande David Nylander. David blev korsbands-
skadad inomhus förra året och var nu på väg tillbaka. Enligt 
David skall inget varit sönder men det blir rehabträning och 
sjukgymnastik en tid framöver. Vi hoppas att han snart är 
tillbaka hos oss.

Vi börjar nu trappa upp intensiteten på våra träningar och 
för stunden kommer vi att inrikta oss på vårt försvarsspel. 
Vi börjar spela träningsmatch den 27 februari, med Lessebo 
som motståndare, på konstgräset i Emmaboda klockan 11.00. 

Väl mött!
Mats-Peter Rubin

Tränare Lindås/Långasjö

Sista hemmamatchen i Långasjö. Kvällen då det avgjordes och Lindås/Långasjö gick upp.                                             Foto Camilla Lennartsson
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Kuriosa
Det sägs att livet är det som pågår medan vi sysslar med 
annat; lämnar barn på förskolan, jobbar, lagar mat, kör 
bil, dammsuger, idrottar, går ut med hunden. Men det till 
synes triviala, rutinmässiga har också sina poänger - och 
överraskningar. Under rubriken kuriosa vill redaktionen 
öppna upp för små korta bidrag från Träskopostens 
många läsare, unga såväl som gamla. i 

Kanske såg ni nyhetsinslaget från den 1 februari i år, då lång-
färdsskrinnare på sjön Båven vid Flen mötte fyra vildsvin långt 
ut på isen. Den hade plötsligt blivit så hal att grisarna inte ens 
kunde stå upp längre. Men med hjälp av sina ispikar räddade 
skrinnarna de utmattade djuren genom att försiktigt fösa in 
dem till fast mark igen.

Vad vi i redaktionen önskar är Långasjöbors möten med det 
oväntade, möten som i all sin enkelhet blivit ett roligt minne, 
ett spännande avbrott i vardagslunken, kanske rent av något 
nytt och tankeväckande. Det kan handla om i princip vad som 
helst, om människor, saker – eller djur som i exemplet med 
vildsvinen ovan, och i texten som följer. Och glöm inte att 
ordet kuriosa har samma rot som det engelska curious, nyfiken.

En eftermiddagstur med hunden
Alla har vi våra rutiner. Äger man hund har man några till, 
minst tre gånger om dagen. En älsklingsrunda för både Anna 
och mig och flatten Zelda går från Ekeboryd genom skogen 
till andra sidan Mörtviken, där det ligger en gammal fiskebod. 
Tidigare ledde stigen vidare upp genom en trollskog, med höga 
granar, mossbelupna stenar och mäktiga flyttblock. För cirka sju 
år sedan slutavverkades större delen av detta närmast religiöst 
vackra ”kyrkorum”, till sorg både för oss och för den hund vi då 
hade. Eftersom det snart inte finns någon riktigt gammal skog 
kvar längre där vi bor (och knappt för övrigt heller i socknen) 
kändes det extra trist när vi nu på nyårsaftonen fann ännu ett 
kalhygge, alldeles intill torpen på gamla Sjöhägnen. Förr var de 
gömda bakom hög granskog, nu ligger de med fri utsikt över 
backarna ner mot sjön. Vackert, men till ingen nytta eftersom 
husen stått obebodda en längre tid. 

Sjöboden nere vid Mörtviken.

Snart är det dags igen!

Damma av din lådbil, förbättra den 
gamla eller bygg en ny!!

Var redo på Nationaldagen den 6/6 vid 
kyrkbacken.

Välkomna!
/Långasjö sockenråd

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
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Vilken bra start på det nya året – för Anna och mig som rå-
kade komma förbi medan fågeln ännu var i livet För Ulla och 
Torbjörn som gjorde en god gärning genom att släppa ut den. 
Och inte minst för ugglan, som i stället för att gå en kvalfull 
död till mötes i ett kallt torp nu till synes oskadd kunde stilla 
sin längtan efter vatten och möss.      

Gunnar Alsmark

i)En inspirerande bok är Lennart Hagerfors Livet är det som händer 
medan vi sysslar med annat (2010). Författaren tillbringade en stor del 
av sin uppväxttid i Kongo där hans föräldrar verkade som missionärer. 
Hans tanke är att vi alla rör oss med vanans hemtamhet och därför 
aldrig egentligen lägger märke till den banala delen av livet. Min tanke 
är att de flesta faktiskt gör det, särskilt om man har ett nyfiket sinnelag.

Det är kallt, solen är på väg ner, så vi bestämmer oss för att 
bara ta några bilder och sedan gå hem igen. Då hör Anna ljud 
inifrån huset. Undrande, men mest nyfiken går hon fram till 
fönstret, kupar händerna runt ansiktet och kikar in. Först är det 
alldeles tyst, sedan kommer något stort flygande och slår emot 
rutan precis där hon har sitt ansikte. Lätt chockad över vad som 
hade kunnat hända om rutan gått sönder backar hon några steg, 
och ser samtidigt en kattuggla intill gardinen. Förmodligen har 
den krupit ner genom skorstenen och sedan inte kunnat ta sig 
ut igen. Hur länge den varit inlåst var omöjligt att säga. Men 
medan vi funderar på om vi kan rädda ugglan på något sätt, 
flyger den ivrigt runt därinne, till synes vid god vigör.

Någon nyckel går inte att hitta, så väl hemma igen ringer jag 
först till Ulla Svensson i Plaggebo, sedan till hennes son Tor-
björn, ägare till Plaggebo Norregård 2:6, och till torpet. Han 
lovar att redan nästa dag släppa ut den stackars fågeln. Och 
så blev det också. På nyårsdagen 2016 kör de till stugan och 
öppnar upp. Men inte säger ugglan genast tack och adjö och 
flyger ut. Först flaxar den förvirrad runt i huset för att sedan 
sätta sig i ett hörn. Men med hjälp av en sopkvast kan Ulla och 
Torbjörn försiktigt fösa den vettskrämda fågeln mot dörren. 
Plötsligt lyfter den och flyger ljudlöst genom dörrhålet bort 
över gårdstunet. 

Anna Rosén med hunden Zelda vid torpet på gamla Sjöhägnen.

Roligare kan man ha, nyårsafton och allt! En frostig stubbe från kalhygget vid Törn.

Välkomna till 

Årsmöte
Långasjö Sockens Naturvårdsförening

måndagen den 21 mars 18.30 i

Café Stallet, Vandrarhemmet

Vi bjuder på fika och visar film om när 
sjön restaurerades och invigdes

Välkomna!                           Styrelsen
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Släktgård i Harebo
Johan August Pettersson i Harebo hade under många år 
en betydande roll i bygden, i egenskap av möbelhandlare 
och lanthandelsägare. Men utan hans mor Sara hade det 
kanske inte blivit någon affär alls. ”Det började i skaffe-
riet”, brukade man skoja när man pratade om hur affären 
uppstod – och så var det verkligen! 

August föddes i Harebo år 1880. Hans föräldrar Peter Olof  
Andreasson och Sara Pettersdotter drev lantbruk på Harebo 
Norregård 1:3, den gård som August senare tog över. Tidigt 
började August att snickra möbler med sin bror Alexander, 
och med tiden blev han riktigt duktig på det. Möblerna såldes 
sedan på marknader och torghandel i närliggande städer.

1908 köpte August gården av sina föräldrar, för en köpeskilling 
av 2000 kr och villkor om undantag, dåtidens ”pensionsför-
säkring” för föräldrarna. Året därpå gifte han sig med Edla 
Olivia Klaesdotter (född i Parismåla) och under samma år 
påbörjades bygget av den nya mangårdsbyggnaden. Augusts 
föräldrar flyttade samtidigt in i den gamla mangårdsbyggnaden, 
som nu blev undantagsstuga. 

När man tittar på bilder på det nya huset kan man lätt tro att 
August hade lite storhetsvansinne, det var på den tiden ett 
väldigt påkostad och pampigt hus. 

Affären tar form
August fortsatte med möbelsnickeriet vid sidan om lantbruket 
på gården, och för pengarna han tjänade köpte han bland an-
nat kaffe och socker. Han handlade betydligt större mängder 
än vad som var brukligt på den tiden. Kaffe var en dyr vara! 
Det var här hans mor Sara kom in i bilden. Sara tyckte väldigt 
mycket om kaffet, men tyckte att det var alldeles för mycket 
för att använda själva. Så hon började gå runt till husen i byn 
och frågade om de ville låna lite. När grannfruarna sedan skulle 
lämna tillbaka kaffet låg bönorna i smutsiga påsar, och eftersom 
att Sara tyckte det var lite otrevligt föreslog hon istället att de 
kunde få köpa kaffet av dem. På det viset rullade affärsrörel-
sen igång. Affären började i ett rum i huset runt 1912, och 
med tiden började fler och fler varor att säljas.  Många var de 
kunder som tog med sig egna varor, till exempel ägg, smör 
och fläsk, som sedan byttes mot sånt som man inte kunde 
producera själv, som snus, strömming och såklart det tidigare 
nämnda kaffet. De varor som byttes in såldes sedan vidare till 
närliggande städer.

Med tiden började även möbeltillverkningen att blomstra, och 
så småningom började August även handla med möbler som 
andra snickrat. Han blev viktig för snickarna, dels för att de 
fick möblerna sålda på ett ganska enkelt sett, och dels för att 
han tog in allt material, så som fanér, beslag och skruvar som 
de sedan kunde köpa. August måste ha varit en bra affärsman, 
för på så vis tjänade han pengar på möblerna två gånger! 

Affärsrörelsen växer
1924 lät man bygga till en affärsdel på bostadshuset och två 
år senare köpte August affären ”Holmsberg” i Skallebo, även 
kallad filialen just för att den blev filial till affären i Harebo. 
Värt att nämna är att de fanns direkttelefon mellan de två af-
färerna.  30 och 40-talet var affärens och Augusts storhetstid. 
Under denna tid startades även en såg som drevs på gården 
under åren 1946-51. Man införskaffade en lastbil för 8000 
kronor, mycket pengar på den tiden! Lastbilen kördes ofta av 
sonen Sune, och det var också han som sedermera tog över 
gården efter August. Affären avvecklades i samband med det 
och varorna reades ut 1964. August bodde kvar i huset tills 
han avled ett år senare, 85 år gammal. 

När Sune och hans fru Maj-Britt tog över gården köptes även 
granngården Harebo 1:8 till, och Harebo 133 föddes. I samma 
veva påbörjades en renovering av det stora bostadshuset. Man 

Familjen Larsson/Brodin. Karin, Malte och Johan med Nils i famnen. 

Huset så som det såg ut 1909.
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gjorde som de flesta andra på den tiden, moderniserade huset 
genom att byta de gamla fönsterna mot perspektivfönster, 
och genom att byta ut träpanelen mot tegel. Modernt och 
underhållsfritt! En synd kanske vi tycker idag, men så gjorde 
man förr. För att spara på värmekostnader sänktes även taket, 
från en ganska imponerande takhöjd på 2.90 ner till standard-
höjden 2.40.

Sune och Maj-Britt hade gröna fingrar och en blomstrande 
trädgård omgärdade snart huset. Sune satsade även på djur-
hållning, och på gården har det funnits såväl höns och kor 
som får. När Sune avvecklade fårverksamheten köpte Malin 
Gunnarsson kvarvarande djur, och ett av dem lever faktiskt 
fortfarande. Tacka 4027 är idag imponerande 12 år, ca 105 om 
man räknar får-år. 

Sune var en arbetsmyra av rang och jobbade hårt veckans alla 
dagar, utom söndagen som var en vilodag – något han höll 
hårt vid. Enda undantaget var om det fanns risk för regn i 
höskörden! Sune jobbade som sågverksarbetare samtidigt som 
han drev gården. De försökte ett tag att leva på gården men 
det fungerade inte i längden. Medan Sune arbetade på sågen 
var Maj-Britt hemmafru och skötte allt och lite till hemma på 
gården, men när barnen Leif, Bo och Britt-Marie hade flyttat 

hemifrån började hon bli rastlös och funderade på att skaffa 
jobb, men då kom istället barnbarn som hon ofta tog hand om 
dom medan föräldrarna arbetade. 

Gammalt blir nytt på gammalt vis
Och när vi kommer fram till våra dagar står huset ännu en gång 
under förvandling. Det är August barnbarns barnbarn Johan 
som tillsammans med sin sambo Karin håller i trådarna den 
här gången. Det stora boningshuset renoveras för fullt och i 
skrivande stund är det stort fokus på nedervåningen. ”Vår tanke 
med renoveringen är att det ska se gammalt ut men med en 
modern funktion”, berättar Johan. ”Vi vill få tillbaka känslan 
av hur det såg ut från början. Allt det där man ’förstörde’ förra 
gången vill vi rätta till.” 

Som en del i detta arbete har paret bland annat höjt upp taket 
igen, teglet på fasaden byts sakta men säkert ut mot gulmålad 
panel och återigen pryds huset av en pampig glasveranda med 
stora fönster med spröjs – precis som ”förr”. ”Dessutom 
har vi satt in en av kakelugnarna som är original från 1909” 
berättar Karin, ”och vedspisen som satt i undantagsköket på 
ovanvåningen har fått flytta ner till vårt blivande kök”. 

Johan köpte gården 2007 och fem år senare påbörjades reno-
veringen ordentligt. När jag frågar om det finns någon tidsplan 
för den skrattar båda två och Karin svarar bestämt ”Nej. Vi har 
sagt att vi ska fira jul på nedervåningen, men inte vilken jul”.

Till familjen i Harebo hör även sönerna Malte och Nils, och 
om några år kanske det är någon av dom som blir den sjunde 
generationen på gården? 

Anna Karlsson
Källor: 
Långsjökrönika 1997

Gård och by i Långasjö socken

Huset idag, halvvägs igenom renoveringen.

Efter renoveringen 1964.
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Årsmöte
Långasjö Sockens Hembygdsförening

Torsdagen den 10 mars kl 18.30 i Café Stallet

Årsmötesförhandlingar
Björn Pettersson  : Visor i vårtid

Kvällsfika

Välkommna                                     Styrelsen

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

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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Kurt Johanssons släktgård 
i Häljanäs
En kall, solig eftermiddag i början av februari svänger 
jag in på gårdsplanen till Häljanäs 1:3. Vilket vackert hus, 
tänker jag. Precis så som jag föreställer mig en gammal 
släktgård. Ett rejält timrat åttaknutahus med två skor-
stenar, stora ekonomibyggnader och öppen mark med 
stenmurar runt om. Och dessutom, bara ett stenkast från 
sjön Flaken.

Värme och ved
Jag går runt huset, tar en bild från framsidan, och knackar sedan 
på vid köksingången. Kom in, ropar Kurt Johansson, ägare till 
gården och nu 79 år gammal. När jag stiger in slås jag av hur 
varmt det är. Och då inte bara i köket, utan i hela huset, som 
det visar sig när vi lite senare går husesyn. 

”Veden är inget problem”, säger Kurt. ”Ved har jag för flera 
vintrar framåt. Värre är det med hälsan. För ett år sedan gick 
jag med rullator här hemma. Då fick min son Rickard, som har 
en gård i Ramsjö, komma hit och elda i pannan nere i källaren. 
Flera gånger om dagen. Men sedan fick jag medicin som hjälpt 
mig mycket, och nu kan jag t.o.m. vara ute lite i skogen och röja 
med motorsågen.” Och det behövs. Stormen Gorm i slutet av 
november skapade mängder med vindfällen. ”Så man behöver 
inte vara arbetslös!”    

En egen by
Stormen slog också ut telefonen, och det i över en månad i 
Häljanäs, vilket ställde till besvär när jag försökte ringa Kurt 
för att bestämma tid för en träff. Först var jag förvånad över 
att Häljanäs, som ligger i Långasjö, fortfarande har det gamla 
riktnumret kvar, 0477 i stället för 0471 som Emmaboda kom-
mun gick över till för mer än trettio år sedan. 

Byn har alltid varit lite egen, har jag ofta fått höra när Häljanäs 

kommit på tal. Sant eller ej, i Gård och by i Långasjö socken 
(1978) får påståendet näring. På 1870-talet började bönderna 
i byn fördjupa inloppet till sjön Allgunnen (idag Flaken) utan 
att inhämta vare sig myndigheternas eller andra strandägares 
tillstånd. Och i Häljanäs gick skiftet i början av 1800-talet 
”varsamt fram”, som det står i boken. Kurt berättar att en del 
av marken fortfarande är uppdelad i långa parceller, som går 
från gårdstunen ner till sjön.

Kurt Johanssons släktgård i Häljanäs.              

Majvi Gustavsson och Kurt Johansson med brudnäbbar på deras 
bröllopsdag den 9 augusti 1969.
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Koll på släkten
Huset vi sitter i byggdes 1884 men gården är långt äldre. Det 
gamla boningshuset låg på andra sidan vägen, mot sjön till, och 
den förste namngivne släktingen till Kurt är Jonas Johansson, 
som tog över gården 1801. Men om detta vet Kurt lite. ”Det 
var min fru Majvi som hade koll på släktband, gamla fotografier 
och sånt. Och hon gick bort för snart tio år sedan nu.”

Detta får mig att tänka på hur det ser ut i de flesta familjer. 
Alla har inte koll på varken släktnamn bakåt i tiden, samtida 
släktingar, syskonbarns födelsedagar etc. - om ens någon i 
familjen ibland. Och den som i så fall har det är ofta kvinna. 

Släktgårdar
Men efter ett tag i vårt flera timmar långa samtal förstår jag att 
också Kurt kan en hel del om sin släkthistoria och tillsammans 
vaskar vi fram följande, lätt spensliga släktträd, nästan helt 
utan sidogrenar. 

Kurt väljer att börja med Elias Johansson, hans farmors pappa. 
Han tog över gården 1877 och måste ha varit den som byggde 
det nuvarande huset. Elias hade tre barn. Hulda, Nanny och 
Amandus. De två sistnämna var ogifta och stannade kvar på 
gården. Hulda gifte sig med Karl-Gustav Johansson, som år 
1900 tagit över Södergård 3.3 i Allgunås. Han var jordbrukare, 
men också en respekterad nämndeman i socknen. År 1936 tog 
Huldas och Karl-Gustavs son Richard över gården i Allgunås, 
också han nämndeman. Han gifte sig med Olga från Långasjö 
Östergård, syster till Karl-Gunnar Gunnarssons pappa Gunnar 
Karlsson.

Rickard och Hulda fick tre söner, Göte, Kurt och Bo. När 
Amandus dör 1956 blir gården i Häljanäs sterbhus, men köps 
1959 på öppen auktion av Richard, Kurts pappa. Gården står 
tom ännu ett decennium, men får liv igen när Kurt flyttar dit 
med sin hustru Majvi, dotter till Artur Gustavsson. Tillsam-
mans med sin far äger hon Ramsjö Norregård 2.2 och 2.3. 
Hennes farfar hette Klas Gustavsson och hans mamma var, 
inom parentes sagt, den på sin tid välkända Grötalina. i)

Majvi och Kurt får två barn. Anna (Lindberg) som är språklä-
rare och bor med sin man och dottern Hulda i Stockholm, och 
Rickard, som först utbildar sig till maskiningenjör, inriktning 
energi, men sedan övertar sin mammas gård i Ramsjö. För Kurt 
är det naturligtvis ovärderligt att ha sin son bara ett par kilo-
meter bort och de träffas så gott som dagligen, om inte annat 
så på kvällen hemma hos Kurt, då de äter middag tillsammans.   

Något aktivt jordbruk på gården i Häljanäs blev det aldrig tal 
om. Under sin tid i Allgunås arbetade Kurt tillsammans med 
sina bröder på Allgunås sågverk AB, som de ägde, och detta 
fortsatte han med fram till att det lades ner i början av 90-talet 

De är intressant att se hur sammanvävt släktskap och ägandet 
av gårdar är just här, och förmodligen på de flesta håll i sock-
nen. Längs med en rak linje med några kilometers mellanrum 
ligger byarna Häljanäs, Allgunås och Ramsjö. Kurt växte upp 
i Allgunås, men flyttade som gift till Häljanäs. Hustruns gård 

Majvis föräldrar Svea Eliasson och Arthur Gustavs-
son på deras bröllopsdag 1943. 

Kurts föräldrar Richard Johansson och Olga Karls-
son, slutet av 20-talet.

Kurts farmor och farfar, Hulda och Karl-Gustav Johansson.
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i Ramsjö bebos och brukas nu av sonen Rickard. Förutom 
arbetet med köttdjur utgör skogen en viktig inkomstkälla för 
honom. Också barndomshemmet i Allgunås har stannat kvar 
i släkten. Där bor Kurts brorson Christer Johansson, som 
arbetar med uppfödning av hästar (Allgunnens Ponnystuteri).      

Varsam renovering
Under samtalets gång visar Kurt mig runt i den vackra man-
gårdsbyggnaden. Renoveringen i slutet av 60-talet var genom-
gripande, med helt nytt värmesystem, isolering, inredning av 
vind mm. Köket flyttades från sin traditionella nordsida till 
framsidan av huset, med utsikt över vägen och granngården. 
Man satte då också in en Huskvarna vedspis, av golvmodell 
med rejält vedinkast. ”Den är guld värd när strömmen går kalla 
vinterdagar”, säger Kurt. 

Förr i tiden användes ofta delar de stora husens vindar som 
sädesmagasin. ”Så var det också här”, berättar Kurt när vi 
kommer in i det gavelrum på ovanvåningen, som efter reno-
veringen blev till en vacker, ljus sal med kraftiga bjälkar i taket. 
Vid dörringången står ett gammalt golvur, som Majvi tog med 
sig från Ramsjö. Resten av våningen är sovrum, bl.a. för dottern 
Anna och hennes familj när de är på besök. 

En renovering behöver inte enbart handla om att riva ut det 
gamla och ersätta det med något nytt och modernt. Dels kan 
man medvetet bevara en äldre stil, även när nytt sätts in. Dels 
kan man t.ex. bryta upp gamla kilade golv, isolera och lägga 
tillbaka tiljorna igen, behålla gamla spegeldörrar och lister, så 
långt det är möjligt och, inte minst, försöka restaurera de gamla 
fönstren, som ofta har ett kärnvirke omöjligt att uppbringa idag. 

Tillbaka i köket dricker vi kaffe och äter en semla, nu tillsam-
mans med sonen Rickard, som ”håller kväll” efter en tur med 
traktorn och timmervagnen. Jag tittar ut genom det spröjsade 
fönstret, i original från 1880-talet, upp mot granngården som 
är till försäljning. Marken med skog och ängar för sig, husen 
och en mindre tomt för sig, stor nog för att kallas ”hästgård”, 
för liten för att i praktiken vara det. 

Vilket öde väntar den släktgården, och den vi sitter i? Vad 
hjälper det att vissa gårdar blir aldrig så pietetsfullt bevarade, 
om inte folk finner meningsfulla och trygga arbetesmöjligheter 
i närheten. Vad skriver vi på temat släktgårdar i Långasjö om 
säg ett halvt sekel?

Gunnar Alsmark

Äldre foton från Kurts fotoarkiv

i)Gröta-Lina hette egentligen Karolina Karlsson och var född i Ljuder 
1858 men flyttar med sina föräldrar till Ramsjö 1870. När hon gifter 
sig blir hon i 35 år bondmora på Norregården, dvs. på den gård Kurts 
son Rickard  nu bor. När hennes äldste son Klas gifter sig sätts hon på 
undantag i en liten stuga i Ulvamon,  fyra kilometer bort. Uppgifterna 
är hämtade från en bok om bebyggelse och levnadsöden i Ulvamon, 
som kommer ut i höst. I redaktionen ingår Erland Berg, Jean Leek, 
Irene Israelsson, Alva Carlsson och Annika Hjalmarsson. 

Kurt vid golvuret från Ramsjö.

Nedre salen. 

Övre salen. 
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redan 1710 (troligtvis arv), medan Ingeborg med dotter bodde 
kvar. Sigrid och Jakob hade tre söner och en dotter. Jakob avled 
1729, men Sigrid kvarstod som ägare till gården till 1736. Under 
perioden 1729-36 brukades den av sonen Hved Jakobsson född 
1700. Sigrid bodde kvar på gården till sin död 1749. 

3. 1736 Marcus Jakobsson, son till föreg.
Sonen Marcus född 1706 tjänade dräng på flera gårdar i grann-
skapet på 1720-talet. Marcus gifte sig med Märtha Olofsdotter 
född 1720 och de bodde båda i Ingemundebo Vgd 1734-1736, 
han  tjänade fortfarande då som dräng där (hon var troligtvis 
piga). 1736 flyttade de till Harebo Sgd, tog över gården efter 
Sigrid och brodern Hved flyttade på annat håll.

Marcus och Märtha fick fyra barn Annica f. 1737, Måns f. 
1744, Sven f. 1759 (d. 1788) och Lena f. 1759. Både Marcus 
och Märtha avled i februari 1777 med 14 dagars mellanrum.

4. 1772 Måns Marcusson, son till föreg. 
Sonen Måns övertog gården i samband med giftemålet 1772 
med Catharina Pehrsdotter f. 1748. Måns yngre syskon Sven 
och Lena bodde dock kvar ända till 1788 resp. 1782. 

Måns och Catharina fick dock endast ett barn Christina f. 1776. 
Catharina avled redan 1782, endast 34 år gammal. Måns gifte 
om sig ca 1785 med Margareta Håkansdotter f. 1758.

De fick en dotter Maria f. 1789. Margareta dog 1808 i lungsot, 
medan Måns levde till 1814.

Harebo 2:6 – en släktgård 
i minst 10 generationer
När jag fördjupade mig i min föräldragårds historia i 
Harebo Södergård på 1980-talet, så fann jag att gården 
gått i släkten länge, uppåt 400 år. Enbart genom att följa 
husförhörslängden så långt den var läsbar, kunde snabbt 
konstateras att gården varit i släktens ägo i minst 10 ge-
nerationer tillbaka till 1600-talet, troligtvis ännu längre. 

Anfadern Nils Nilsson f.1638 var född på gården, så med all 
sannolikhet var även hans föräldrar (födda i slutet av 1500-ta-
let) bosatta där. I början av 1700-talet fanns endast tre gårdar 
i Harebo Södergård, varav denna är den enda som ligger kvar 
på sin ursprungliga plats. Den tidigare sexknutabyggnaden 
ersattes med en bredbyggnad i början av 1900-talet, endast 
ett stenkast från den ursprungliga byggnaden.

Att behålla gården inom släkten har varit viktigt, släktbanden 
har varit starka. När någon fallit ifrån och ingen funnits redo 
att ta över, så har det alltid dykt upp något syskon eller barn 
som flyttat tillbaka till gården. Släktövergångarna har inte alltid 
varit spikraka från far till son, som framgår nedan. Däremot 
har en av granngårdarna Harebo 2:5 (Eliassons) strikt följt det 
mönstret säkert lika långt tillbaka i tiden, men den delades och 
såldes ut 2003, så då bröts ett säkert 400 års släktband. 

Ägarlängd för Harebo 2:6 

1. Ca 1660  Nils Nilsson, Anfader
Född på gården 1638, död 1710. Barn Sigrid född 1675 i 
första giftet.

Omgift 1697 med Ingeborg Carlsdotter född 1677. En  dotter 
född 1699.  

           

2.  1710  Sigrid Nilsdotter/ Jakob Karlsson, dotter och 
måg till föreg.     
Dottern Sigrid hade gift sig med Jakob Karlsson född 1669 
i Sibbahult Sgd och de hade tagit över hans föräldragård där 
redan 1694 och hade den kvar till ca 1715, då de flyttade till 
Sigrids föräldragård i Harebo Sgd. De står dock som ägare  

Flygfoto över gården från 1950-talet.

Mangårdsbyggnaden.

Ett madhus på utmarkerna. 
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5. 1806 Petter Månsson, måg till föreg.
Petter Månsson f  1774 kom från Råamåla, gifte sig med yngsta 
dottern Maria 1806 och tog över gården. De fick en son Carl 
Magnus f. 1807 (d. 1807) och en dotter Maja Lena f. 1808.

Maria avled dock 1811, endast 23 år gammal. 1813 gifte Måns 
om sig med Lena Johansdotter. De fick två barn som båda dog 
små. 1813 var ett viktigt år i gårdens historia, då genomfördes 
nämligen ett storskifte i Harebo Sgd och det berörde säkert 
gården en del.

Familjen på tre personer avflyttade emellertid från gården 1815 
till Vissefjärda (troligtvis Lenas föräldragård i Törsbo), men de 
kvarstod ändå som ägare till Harebo Sgd.

Drängen Carl Flink f. 1785 med hustru Sigrid f. 1787 blev kvar 
för att bruka gården under perioden 1815-1820.

5. 1821 Gustav Nilsson, svåger till föreg.
Marias äldre halvsyster Christina f  1776 (se ovan) hade 1805 
gift sig med Gustav Nilsson f. 1779, vars föräldrar Nils Jonsson 
och Elin Persdotter var brukare på Koppekull gård. Christina 
och Gustav tog då över brukandet, men redan 1807 flyttade 
de och är då brukare (ev ägare) till Skallebo Sgd 1:6. Gustav 
och Christina fick tre döttrar Maja Lena f. 1806, Catharina f. 
1809 och Cecilia f. 1814.  

1821 lämnade familjen Skallebo för att återvända till  Christinas 
föräldragård i Harebo Sgd. Man hade då köpt gården av svågern 
Petter Månsson och räddat gården kvar inom släkten, säkert i 
ett kritiskt läge i släktgårdens historia. Drängen Carl Flink med 
hustru kunde flytta, efter att brukat den i 6 år.

6. 1836 Carl-Magnus Niklasson, måg till föreg. 
1836 gifte sig yngsta dottern Cecilia f  1814 med Carl-Magnus 
Niklasson f. 1815 från Trällebo Korpagård (var då också en 
släktgård i 4 generationer till 1600-talet) och i samband med 
det övertog de Harebo Sgd. Föräldrarna Gustav och Christina 
bodde dock kvar på undantag i över 20 år, de dog först 1859 
resp 1858, båda över 80 år gamla. 

Carl-Magnus och Cecilia fick 4 barn Elias f.1839 (som 1870 
blev ägare till Brännamåla 1:2), Peter Johan f. 1872, Gustav 
Elof  f. 1880 och Hanna Maria f. 1857 (D.1869). 

Carl-Magnus startade ett omfattande stenröjningsarbete, som 
alla stenmurar runt gården vittnar om. Cecilia dog 1879 och 
Carl-Magnus 1889.

7. 1872 Peter Johan Karlsson, son till föreg. 
Sonen Peter Johan tog över 1872 och gifte sig med Hanna 
Johannesdotter f. 1848 från Brunamåla 1:2. Han byggde ett 
eget hus benämnt Karlstad, som efter hand flyttades fram till 
gården och skulle användas på äldre dar. Peter Johan och Hanna 
hade inga barn. Peter Johan avled dock redan 1900, varefter 
Hanna flyttade till Bredalycke, där hon dog först 1940. Huset 
användes istället till möbelsnickeri.  

7. 1880 Gutav Elof  Karlsson, bror till föreg.  
Brodern Gustav Elof  köpte gården 1880 och gifte sig med 
Helena Johannesdotter f. 1855 från Brunamåla 1:2 (syster till 

Hanna ovan). Gustaf  Elof  var en mycket driftig person. Förut-
om stenröjning och förbättringar på gården var han engagerad 
i uppbyggandet av Långasjö sockens sparbank, där han satt 
i styrelsen under ett 20-tal år som vice ordf  och ordf  under 
något år på 1890-talet. Han byggde ny ladugård 1902 och ny 
mangårdsbyggnad 1904. Gustav Elof  och Helena fick 6 barn 
Karl Ernst (f. 1881), Albert (f. 1885), Anna (f. 1888), Emlie 
(f. 1891), Vilma (f.1893) och Ester (f. 1897).

1910 såldes gården till äldste sonen och Gustav Elof  köpte en 
ny större gård - nämligen Långasjö Vgd 2:3, som han brukade 
till 1918, då den såldes vidare till sonen Albert.

Helena och Gustav Elof  bosatte sig i undantagsstugan på 
gården, där de levde till 1924 resp.  1930.  

8. 1880 Karl Ernst Gustavsson, son till föreg. (min farfar)
Sonen Karl Ernst f.1881 köpte gården 1910 i samband med 
sitt giftemål med Augusta Niklasson f. 1883 från Fornamåla. 

Redan under perioden 1900 -1910 hade han bedrivit ett ganska 
omfattande möbelsnickeri tillsammans med brodern Albert i 
det hus som farbrodern Peter Johan tidigare byggt. Möblerna 
såldes i första hand till handlaren  Johan August Petersson i 
Harebo Ngd.

Några skåp finns kvar på gården som påminner om snickeri-
epoken i början av 1900-talet.   

Vid sidan om arbetet på gården var Karl Ernst också en flitig 
fiskare i södra Harebosjön.

Undantagsstugan som även har använts som snickeriverkstad.

Fam K-E Gustavsson från mitten av 1910-talet. På bilden syns 
Karl-Ernst, Augusta med sönerna Helmer (död 1920), Henning och 
Lennart.



Träskoposten nr 1 201618

Fyra barn nådde vuxen ålder Henning (f. 1912), Lennart (f. 
1914), Signe (f.1919) och Erik (f. 1923). Henning och Erik 
förde traditionen inom snickeriet vidare i Örsjö (egen verkstad) 
resp. Emmaboda. De var också duktiga spelemän på fiol resp 
dragspel. Erik i Harebo var flitigt anlitad vida omkring så fort 
det skulle spelas till dans. Karlstad kom åter väl till pass 1947, 
nu som undantagsstuga. Karl Ernst och Augusta bodde där på 
undantag under många år,  de dog 1964 resp. 1958.

9. 1947 Lennart Karlsson, son till föreg. (min far)
Sonen Lennart f. 1914 köpte gården 1947 och gifte sig senare 
under året med min mor Karin Johansson f  1922 från  Alg-
utsboda. 

Deras tid som ägare till gården 
präglades av ständiga förbätt-
ringar. Omfattande renovering 
av huset genomfördes 1953-54. 
Ladugården fick nytt tak 1961. 
Stenbrytning pågick under hela 
1950-talet. Skogen sköttes 
också på ett föredömligt sätt 
med röjning och gallring. De 
kulturhistoriska byggnaderna 
underhölls genom att lägga tak 
på madhusen och gärdesgår-
darna vårdades väl. Från 1965 

började min far arbete utanför gården först på sågverk och 
senare heltid på Emmaboda Glasverk i 14 år. Jordbruket drevs 
ändå vidare med kor och kalvuppfödning under den perioden 
och vidare på 1980-talet.

Vi var två syskon. Min bror Arne f. 1951 bodde dock efter 
studierna i Växjö kvar på gården. Jag flyttade däremot redan 
1969 för studier i Lund och vidare till Stockholm 1974. Min 
bror avled 1983 och far 1986. Jordbruket drevs vidare med 
ungdjur av min mor t.om 1999. Hon bodde kvar på gården 
till sin död 2006. 

10. 1990 Kjell Karlsson (jag själv)
Sedan 1990 är jag ägare till gården. Jag hade flyttat till Växjö 
1985 och fick på så sätt närmare  att hjälpa till på semester 
och helger. Från år 2000 är den mesta åkermarken uthyrd, 
men ca två ha betesvallar har handslåtts med lie och bärgats. 

Från 2014 har betesvallarna betats av hästar och endast ca 1 
tnl slås numera med lie.

Jag har en son Marcus (f.1989), som bor och arbetar i Växjö.

Gården är av kulturhistoriskt intresse och praktiskt taget hela 
gården ingår i skyddsområde i kommunens kulturmiljöpro-
gram. Flera kulturelement som härrör ända från 1500-talet och 
vidare finns två välhållna madhus från 1700-talet, ca två km 
stenmurar, gärdsgårdar, rösen och brunnar. Flinta och andra 
stenföremål har hittats på flera åkrar, vilket tyder på mycket 
tidig bosättning på platsen.   

Kjell Karlsson
Bilder ur Kjells Karlsson fotoarkiv

Källor: Husförhörslängder, födelse -och dödsböcker i Lång-
asjö socken

Ett skåp tillverkat av farfar tidigt 1900-tal. 

Lennart Karlsson.

Klocka (pendyl) tillverkad av min farbror Erik.

Kjell Karlsson.                                                 Foto Jan-Erik Fransson
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Magnus i Skurebo m. fl. Men just denna utställning fokuserade 
på kvinnan i hennes produktion. 

Willi Lang höll ett anförande med novellen: ”Den ko har, ska 
ko mista”, som utgångspunkt. Den gamla Hilda kämpar för 
att hennes man ska få dö i frid, hon vill skona honom från 
vetskapen om att all deras egendom går överstyr. Kon dör, 
kalven dör, men Hilda skyddar sin man in absurdum från 
vetskapen om detta. Han ska få dö i frid, i vissheten att Hilda 
har sin försörjning, även när han är borta. Och så blir det - han 
får dö i frid. 

Sylvia Edwinsson presenterade filmen ”Livets Väv”, som berät-
tar om tillblivelsen av gobelängen Kvinnans Årstider. Man får 
följa Elisabeth från studieåren i Paris till dess att gobelängen blir 
verklighet. Kvinnokraft skapade kompositionen, kvinnohänder 
vävde fram motiven. Även restaureringen av gobelängen, samt 
olika svar på gobelängens budskap, visualiserades i filmen. 

Med inspiration från gobelängen Kvinnans Årstider, kunde 
besökarna få medverka till  framställningen av en bildväv, 
framtagen av hemslöjdskonsulent Agneta Gefors. En kväll 
under utställningens gång, anordnades också en ullslöjdskväll 
med Agneta Gefors som handledare. 

Text: Annika Hjalmarsson 
Foto: Abed Shakra

Kvinnokraft 
- i bild och text hos Elisabeth Berg-
strand-Poulsen

Lördag 13 februari 2016 inbjöds till vernissage på 
Kommunbiblioteket i Emmaboda. Utställningshallen 
förvandlades till en mix av bilder, föremål, aktiviteter, 
film och föredrag i ett samarbete mellan Emmaboda 
Kommun och Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet. 
Kultursamordnare Görel Abramsson, som tagit initiativet 
till utställningen, hälsade alla välkomna. Vernissagen 
lockade drygt 30 personer. 

Som en röd tråd genom utställningen gick Elisabeths förmåga 
att lyfta fram kvinnan som en kraft att räkna med. Hon var ju 
själv ett levande exempel på en ung kvinna, som kämpade för 
att förverkliga sina drömmar. Mot alla odds lyckades hon få 
studera och utbilda sig till konstnär - kanske inte varje förälders 
högsta önskan för sin dotter vid denna tid. Kvinnor utbildades 
helst inom hushållsarbete, medan unga män kunde få studera 
vidare. Själv fick Elisabeth uppleva, hur hon fick ersätta pigan 
i familjen, för att man skulle få råd att bekosta brödernas ut-
bildning. Men hon tog revansch.

Elisabeth beskriver i sina böcker och målningar många kvinnor 
som utför stordåd, oftast i det tysta. Unga kvinnor som möter 
ont med gott och lyfter sin familj ur fattigdom. Mogna kvinnor 
som utför alla bondesamhällets sysslor. Små flickor som sätter 
ner foten och trotsar övermakten. Gamla kvinnor som utger 
sina sista krafter, för att skydda en närstående. Exemplen är 
många. Tilläggas bör att Elisabeth också har många exempel 
på män, som genom godhet och kraft uppnår samma höga 
ideal. Den unge Johannes med sin livsdröm, den urstarke Johan 

Görel Abramsson visar att hon kan använda kardor.

Bildväv med motiv från Kvinnans Årstider.

Skulptören Niels Elley vid utställningsmontern.
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Släktgården Östregården
Du vet väl om det där stora röda huset, i slutet av Lång-
asjö om man kommer ifrån Strängsmåla? Det med det 
lilla kokhuset bredvid, lekstugan och ladugården med en 
”himlans” massa får i? Du kanske inte tänker på det så 
jättemycket när du kör förbi allt det där, det har ju liksom 
alltid varit där. Huset har nämligen stått där sedan 1875, 
och synen har blivit en självklar del av byalandskapet. 

Året är runt 1870 och Frans Carlsson, just då ägare av Östre-
gård i Långasjö, har bestämt sig att bygga ett hus. Det ska vara 
ett åttaknutahus, och han hyr in en byggmästare till att rita åt ho-
nom. Detta är även samma person som har ritat Sockenstugan 
mitt i byn och det syns kan jag säga. Tyvärr så gick byggandet 
inte så smidigt som han hade hoppats på. När byggmästaren 
kom sa han att Frans hade huggit för mycket virke. 

”Nemas problemas”, tänkte Frans (detta tänkte han såklart 
inte egentligen, han hade aldrig hört talas om denna konstiga 
förvrängda version av inga problem)då bygger vi bara ett stör-
re hus. Sagt och gjort, huset blev tre våningar istället för två. 
Första våningen byggdes, andra våningen byggdes och tredje 
påbörjades. Och där tog det stopp. Virket räckte inte till… Men 
problem är ju till för att lösas. Det var bara för Frans att sticka 
ut i skogen igen och fixa till mer virke. Grejen är att det inte 

precis är att såga ner ett träd och sen är det redo att spikas i. 
Det ska vara rätt storlek på trädet, träet ska torka, det ska vara 
lagom långt sågat osv. Och på denna tid hade man inte alla 
maskiner som vi har nu, utan allt fick göras för hands. Med 
yxa och såg. Tiden gick och ett år senare så kunde de äntligen 
fortsätta bygga. Huset blev klart, även fast det tog lite längre 
tid än räknat.

Efter lite motgångar så står Frans där, tillsammans med sin fru 
Maja Lisa Magnidotter, framför huset mitt på gården som ska 
föras vidare i generationer. 

Åren gick, Frans och Maja Lisa fick sju stycken barn därav Sara 
Matilda (hon kallades till vardags Tilda, och ni kan ju gissa vart 
jag har fått mitt namn ifrån) som de levde med tillsammans 
på gården.

Vi åker framåt lite i tiden och kommer fram till början av 
1900-talet. Krisen på mat har länge varit stor i hela landet och 
fler och fler utvandrar till Amerika. Byar töms och så också i 
Långasjö. Många, även i vår släkt, åkte iväg medan vissa stan-
nade. Däribland Tilda som stannade kvar på gården hon hade 
vuxit upp på medan hennes bröder for till Amerika. Här hemma 
hade hon ett barn, var ogift och levde på gården.

Husbyggare Frans Carlsson.

Generationsboende och ladugård.

Frans Carlsson, hans dotter Tilda, hennes man Karl-Elof  och deras 
fyra barn Erik, Gunnar, Nanny och Olga. Bilden tagen 1911.
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En annan person som hade åkt över Atlanten till lyckan, som 
inte är släkt med oss(än iallafall) var Karl Elof  Johansson från 
Enkoneryd. Han åkte till norra Amerika och jobbade där i 7 
år. När han sedan kom tillbaka så var han många riksdaler ri-
kare men fortfarande ogift. Han också. Ni ser vart detta leder 
va? Karl Elof  och Tilda gifte sig och fick tillsammans 3 barn 
Gunnar, Erik och Olga, plus Tildas sedan tidigare, Nanny.

I slutet av 1800-talet skedde en regeländring i Sverige inom 
efternamnen. Innan hade du tagit din faders namn och lagt till 
son eller dotter beroende på vilket kön du hade innan du gifte 
dig. Men nu tog man bort detta så att det bildades familjenamn, 
alla inom familjen hette samma efternamn. Därmed tog de 
följande generationer på gården namnet Gunnarsson, då det 

var Gunnar som tog över gården efter Tilda och Karl Elof.

Det var faktiskt lite ovanligt för Östregård i Långasjö att det 
var en man som tog över gården. Han var den första på 200 
år (6 generationer), som inte var kvinna och tog över gården. 

Med en kvick hjärna så inser man att något inte stämmer, 6 
generationer? Men textförfattaren har ju bara berättat om tre. 
Sant, för det har jag. Dessa tre och, de två till fram till idag, är 
de som har bott i huset som står nu. Men Gunnarssonsläktet 
har bott i Långasjö i 10 generationer, rakt nedstigande led.  
Man vet inte riktigt hur huset, eller gården, såg ut innan då det 
inte finns några fotografier på detta. Däremot vet man vart 
den låg, vilket är ett par hundra meter från där huset står nu.

Att få bo och växa upp på en släktgård känns lite speciellt. 
Eller jag ska inte ljuga, jag har inte riktigt brytt mig, förrän nu 
”i senare år”. Visst, jag har alltid vetat om att vår släkt har bott 
på denna gård i många år och att jag är den tionde generationen 
osv. Men det är liksom inget man bryr sig om när man är 7 
år. Då är det mer intressant med alla berättelser om alla gamla 
släktingar som hittade på en massa knas. 

Jag hoppas, och vill, att släktgården ska fortsätta få vara just 
släktgård. Men nu för tiden kan man ta vägen var som helst 
i världen, och att bo kvar känns lite småtråkigt. Vem vet, jag 
kanske flyttar till USA, bor där i 7 år och kommer sedan tillbaka. 
Många riksdaler rikare och fortfarande ogift.

Tilda Gunnarsson

Boningshuset i vinterskrud.
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By i bygden 

Enkoneryd

Vad betyder namnet Enkoneryd ?
Namnet Enkoneryd har troligtvis sitt ursprung i betydelsen en 
kona = ensam kvinna (änka), samt ryd = röjning, d v s änkans 
röjning. Ortsbefolkningen säger, att betydelsen lär vara, att 
det var endast en änka kvar efter digerdöden i Enkoneryd.  
Digerdöden var på 1300-talet. Och så gammal är byn, minst. 
Så vad ska man tro? I vilket fall torde byn vara uppkallad efter 
en ensam kvinna. 

Om byn Enkoneryd
I söder gränsar byn mot Blekinge genom Ulvasjön. I de 
omfattande skogsområden söder om byn döljer sig flera 
mindre gölar som är rika på fisk, mest  gädda och abborre. På 
samtliga gårdar i byn drivs ett aktivt skogsbruk, men skogen 
erbjuder också jakt av olika slag såsom vildsvin, hare, rådjur 
och älg. Promenader på de slingrande skogsstigarna och 
friluftsaktiviteter i den lugna och njutbara naturen är popu-
lärt.                                                                                                                                        

Byn består i dag av 4 gårdar varav 3 är permanentboende och 
en är fritidsboende. Mangårdsbyggnader och ekonomibygg-
nader harmonierar väl med det småländska landskapet. Tre 
av huvudbyggnaderna är röda parstugor, en är ersatt med en 
50-talsbyggnad. Tre av ladugårdarna byggdes på 1950-talet 
medan den fjärde är äldre och byggd i skiftesverk, den är 
mycket välbevarad (1:4). Byn har delvis kvar den gamla bon-
demiljön med ett odlingslandskap där en av gårdarna (1:5) har 
djurhållning med uppfödning av betesdjur. Djuren ger byn på 
många sätt en idyllisk karaktär med betade åkrar och en mycket 
riklig sommarblomning. Inägorna mitt i byn är stenfria och 
omges delvis av stenmurar. I nedre kanten av en åker finns 
en hög bevarad stengrund som på en sida har stenmuren som 
bakre vägg. Vad denna byggnad använts till, är en fråga som 
diskuterats en del. Kan det vara en malttork utan eldstad eller 
en källare, som man byggt så långt från bostaden, kanske en 
liten sommarladugård? I norra delen av byn ligger en linbasta 
med bevarad sotugn, den ligger på ursprunglig plats. Linbas-
tan tillhörde tidigare hela byn gemensamt, men nu ägs den av 
fastigheten 1:9.  En ekonomibyggnad byggd i skiftesverk är den 
enda byggnaden i byn som ligger på den plats där den ursprung-

ligen uppfört, den är byggd innan man gjorde laga skifte 1831.                                                                                                                    
Två bevarade madhus/ängslador finns kvar. Ett finns sydväst 
i byn och det andra söder om Enkonerydsjön. Ladan ligger 
alldeles intill ett dike som går vid kanten av sjön. Intill ladan 
ligger en hög stengrund som är grunden till en sommarladu-
gård. Sommarladugården användes på så sätt att korna flyttades 
på våren den långa landvägen för sommarbete. För att mjölka 
och sköta om korna rodde man över sjön morgon och kväll.          

Dokumenterad boplats sedan Stenåldern
En ansökan om tillstånd för att gräva till jordvärme på en när-
liggande åker, såg vi som ett rutin-ärende. Tillståndet dröjde 
och så småningom kom ett brev från Riksantikvarieämbetet. 
Det blev    avslag från att gräva. Brevet innehöll en redogörelse 
om att åkern är en dokumenterad boplats     sedan stenåldern, 
bronsåldern och järnåldern. För mig var det en nästan ofattbar 
känsla, att gå på åkern med brevet i handen och tänka, att här 
har människor levt, arbetat och kämpat sedan stenåldern, flera 
tusen år f. Kr.Linbasta                                                           Foto Jan-Erik Fransson

1831 gjordes laga skifte, husen låg då intill varandra, men därefter 
byggdes hus med några hundra meters avstånd. De utskiftade husen 
ligger i dag utefter byvägen, vägen följer samma sträckning som före 
skiftet.                                    
Foto Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram

Gåtfull stenkonstruktion i hagen, nära husen (1:2). Till vad?   
Foto: Annika Hjalmarsson 2015



Träskoposten nr 1 2016 23

När man ser den stenrika marken ett 50-tal meter upp från 
Enkonerydsjön, är det naturligt att sjön  varit större och att 
man valde boplatserna här. Behovet av vattenfarleder var stort, 
eftersom det tog längre tid att färdas på stigarna/vägarna än på 
vattnet. Fiske i sjön och jakt i de stora skogarna var värdefullt, 
för att skaffa mat till alla människorna. 

Livet i byn har gått vidare under många tusen år. Det finns 
delvis dokumenterat. Från 1443 kan man följa vilka som 
levt i byn och utvecklingen fram till de 4 gårdar, som En-
koneryd har i dag. 3 av de 4 gårdarna har en intakt släkt-
följd medan den 4:e var, en tid på 1700-talet, ur släktens 
ägo och 1986 lämnade gården åter släktföljden.                                                                                                    
Många människor i och utanför Långasjö kan leda sitt ursprung 
till den gamla släktbyn Enkoneryd. 

Fyra släktgårdar med samma ursprung 

Ättlingar till bonden Jöns är fetmarkerade.

1443 köpte Konung Karl Knutsson Bonde hemmanet En-
koneryd (efter arvskifte med Sten Sture). 

1557 ägdes Enkoneryd av landbonden Gumme.                                                                                            
100 år senare ägdes Enkoneryd av Fabian Bengtsson.                                                                                    

På 1660-talet kom en ny brukare till Enkoneryd, vid namn  Jöns. 
Sonen  Thor Jönsson efterträdde föräldrarna på hemmanet 
Enkoneryd. Han dog 1701. Därefter började sönerna, Jöns 
Thorsson och Sven Thorsson bruka Enkoneryd. 

Under deras tid blev det hemmansklyvning och byn bestod nu 
av 4 gårdar. De 4 gårdarna kan alla härledas till Jöns och Sven 
Thorssons ättlingar.    

Enkoneryd  1:2 
Sven Thorsson (se ovan) brukade gården och därefter över-
togs och brukades gården av dottern Elin Svensdotter och 
hennes make Per Jönsson. 1798 övertog dottern Kristina 
Persdotter och maken Per Gummesson gården. 1829 över-
tog sonen Peter (Per) Persson och hans hustru Maja-Lisa 
Pettersdotter gården. 1861-1902 ägde dottern Lena-Kristina 
Petersdotter och maken Johan Pettersson gården. 1902-
1936 ägdes och brukades gården av sonen Ingel-August 
Johansson, som  gifte sig med Anna-Karolina Eliasson från 
granngården. 1936-1997 ägde och brukade sonen Lennart 

Åker som är dokumenterad boplats sedan stenåldern.
Foto Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram

Enkoneryd 1:2. Ägare idag: Kristina och Sven-Bertil Carlsson.                                                                                            Foto Jan-Erik Fransson
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Johansson gården. 1997-2009 ägdes gården av syskonbar-
net  Birger Helmersson och efter hans död brukade makan 
Anita Helmersson gården. Från 2015 ägs gården av Anita 
och Birger Helmerssons dotter Kristina och hennes make 
Sven-Bertil Carlsson.

Enkoneryd  1:4 
Omkring år 1660 flyttade Jöns (se ovan) till Enkoneryd. 1690 
övertog sonen Thor Jönsson gården. I början av 1700-talet 
övertog sonen Jöns Thorsson och hans hustru Sigrid gården, 
men båda dog i början av 1740-talet. Sonen Sven Jönsson bru-
kade sedan gården, men efter 20 år efterträddes han av dottern 
Inga och hennes make Johannes Nilsson. Dottern Kristina 
Johannesdotter gifte sig i Allgunås, men blev tidigt änka och 
flyttade tillbaka till Enkoneryd. 1820 gifte hon sig med Jonas 
Olsson och övertog gården efter föräldrarna. Kristinas döttrar 
från första äktenskapet, Cecilia och Kristina, gifte sig med 
varsin pojke från granngårdarna och blev bosatta på gårdarna 
1:3 och 1:5. Jonas Olssons dotter, Sara Jonasdotter, gifte sig 
med Sven-Gustav Ingelsson från Brunamåla 1842 och övertog 
föräldragården. Gården följde sedan familjen, genom att 1875 
gifte sig Saras och Svens dotter Inga-Gustava Svensdotter 
med Sven-Gustav Petersson och övertog gården. 1915 gifte 
sig sonen Per-Oskar Svensson med hustrun Viktoria och 
de fick sonen Sven Svensson, som 1947 gifte sig med Elsie 
Svensson. De brukade gården fram till Svens död 1971. Sonen 
Kennerth Svensson övertog då och är i dag ägare till gården.

Enkoneryd 1:5 

Singil Svensdotter, dotter till Sven Thorsson och hans maka 
Märta, gifte sig 1771 med Isac Jönsson från Allgunås. De 

bosatte sig i Enkoneryd. Isac dog 1782, men hustrun var kvar 
och brukade gården till år 1800. Dottern Märta Isacsdotter 
gifte sig med Johannes Jonsson och övertog gården. Deras 
son Sven Johannesson övertog sedan gården 1835. Han dog 
1844, men hustrun Kristina Magnusdotter, barn till Kristina 
Johannesdotter i granngården 1:2, brukade gården tills sonen, 
Elias Svensson, kunde överta den. Elias gifte sig 1866 med 
Mathilda Ossén från Älmeboda. Tre av makarnas barn blev 
ägare till gårdar i Enkoneryd. Alla med namnet Eliasson. 
Karl-Johan Gottfrid till 1:3, Anna-Karolina gifte sig med 
Ingel-August på 1:2 och Anton Edvard övertog föräldragården 
1921. Brorsdottern Ella Svensson, dotter till Sven August 
Eliasson, övertog gården 1947. Hon gifte sig 1955 med Her-
bert Liljeberg från Älmeboda. De drev jord-och skogsbruk 
fram till 1979, då sonen Rune övertog gården. Sonen Rune 
Liljeberg äger i dag gården.

Enkoneryd 1:9 (tid. 1:3) 
Denna gård var en tid ur släktens ägo och ägdes då av  Carl 
Jonsson Eklin. 1842 kom den tillbaka till släkten då Sven 
Thorssons barnbarnsbarn Jonas Johansson övertog gården. 
Sonen Johan Peter Jonsson och makan Johanna Karolina 
övertog 1857 gården. 1905 gifte sig dottern Anna Cecilia 
Johansson och Karl Johan Eliasson. De övertog och bruka-
de gården. Karl Johan Eliasson var son till Elias Svensson i 
granngården 1:5. 1944 tog sonen Sigvard Karlsson över och 
brukade den fram till sin död 1983. Syskonen ärvde gården, 
men sålde den 1986 till Erik J:son Rappe. 1991 såldes gården 
till Margareta och Birger Stål som drev skogsbruk fram till 
2005, då gården styckades och inägorna  såldes till Maria och 
Mikael Listerud. Ståls behöll skogen, men 2010 såldes även 
den (nuv 1:3) till Kristina och Sven-Bertil Carlsson, nuvarande 
ägare av Enkoneryd 1:2.

Enkoneryd 1:5. Ägare idag: Rune Liljeberg.                                 
Foto Jan-Erik Fransson

Enkoneryd 1:9 Ägare idag: Maria och Mikael Listerud.
Foto Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram

Ekeboryd 1:4 Ägare idag: Kennerth Svensson.
Foto Jan-Erik Fransson

Madhus. 
Foto Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram                                           
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Torpen                                                                                                                                             
Torpet Enkedal är beläget nära Blekingegränsen. Det ödelades 
omkring 1920. Det kallas i dagligt tal ”Hjärta Marias” stuga, 
efter änkan Gertrud Maria Hansdotter. Platsen för torpet går 
att hitta.

Backstugan Bokenäs låg vid vägen mot Allgunås. Det revs 1904. 
Här bodde, 1860-1880, en skräddare, Frans Petersson. Därefter 
Nils Petersson Ruhn. Denne gifte, som änkeman, om sig med 
Greva-Fia (Eva Sofia Karlsdotter). De skildes efter några år. 

Sjösänkningen
Enkonerydsjön var en grund sjö med gyttjebotten. Under torra 
somrar var sjön nästan helt uttorkad. Det var en viktig del i 
byns utveckling, när man beslutade att tappa sjön, för att utöka 
odlingsmöjligheterna, göra stränderna brukbara och förbättra 
skogsmarken omkring sjön.                                  

Under åren 1873–74 utfördes arbetet  med handkraft, d v s 
man grävde med spade och spett diken som var 2 meter breda 
och omkring 2 meter djupa. Diken grävdes runt hela Enkone-
rydsjön, ner till Mellansjön (en mindre göl) och vidare till stora 
Ulvasjön, som kunde ta hand om vattnet och har sin avrinning 
till Nättrabyån. Dikeslängden kan mätas till många kilometer, 
kanske upp till en mil.                                                         

De första åren efter sänkningen var bottnen mycket lös och svår 
att gå på. Det var inte ovanligt, att man sjönk ner till armarna, 
när man skulle slå den grova växtligheten. Den gamla sjöbott-
nen fastnade mer och mer. Efter några år hade sjöbottnen 
torkat tillräckligt mycket, för att man, omkring den 1 juli varje 
år, kunde börja slåttern. Två slåtterkarlar och två räfserskor 
från varje gård i byn skulle deltaga, d v s det var 16 personer, 
som arbetade på sjön. På den tiden bodde det omkring 40 
personer i Enkoneryd. När höet torkat, bars det i ”bågor” på 
ryggen till ladorna som fanns vid sjöstranden. Det var viktigt 
att skörden fördelades lika mellan de 4 gårdarna, såväl när det 
gäller mängd som kvalitet.

På  1930-talet igångsattes ännu ett torrläggningsarbete, då 
planen var invallning och utpumpning av vattnet. Planen var, 
att det skulle vara möjligt att odla spannmål på sjöområdet. 
Nya, kilometerlånga huvuddiken grävdes åter med handkraft 
och därefter mindre tvärdiken som delade sjön i rutor. Torr-

läggningsarbetet kom aldrig till användning, då vallarna brast 
och översvämmade allt. Pumpstationen, som byggdes, har blåst 
omkull, men kvar syns rester av den eldrivna pumpen. Hos by-
borna kommer minnena att leva kvar i många generationer och 
omtalas som den misslyckade invallningen av Enkonerydsjön.

I dag är det högvatten på våren. Då återfår sjön sin ursprung-
liga vattenspegel, men under sommartid växer vassen hög och 
vattnet syns endast i kanalerna. Under de senare åren är det 
häckande tranor och svanar som förgyller miljön i byn.

 

      Anita Helmersson

Fågellokal 
Enkonerydsjön är idag, liksom de flesta av inlandets våtmarker 
här omkring, tämligen art - och individfattig. Därför gör jag 
ett litet axplock av förändringar i fågelbeståndet här under 
en 30-års period. Av de 108 observerade arter som noterats 
för 30 år sedan, återstår 85 på senare år. Några arter som för-
svunnit under 2000-talet är: svarthakedopping, smådopping, 
bläsand, skedand, sothöna, rödbena, tofsvipa och skrattmås. 
Gissningsvis har dessa känsliga arter utsatts för predation av t 
ex mink, gädda, kråkfåglar och gråtrut. Vi hoppas på återeta-
blering framgent. På 90-talet började tranor häcka här, liksom 
sångsvan och grågås, vilka fram till dess varit mycket ovanliga, 
som annat än rastande, här i Sydsverige.

År 1999 byggde Nybro-Emmaboda Fågelklubb, med hjälp av 
markägare, ett fågeltorn, centralt på västra sidan av det näs, 
som delar den omfattande våtmarken. Tidiga morgnar under 
april-maj kan man få se och höra ett rikt fågelliv från detta 
strategiskt belägna torn. Har man tur kan man ta fina foton 
av flygande häger, trana, sångsvan, brun kärrhök, fiskgjuse 
och lärkfalk i brösthöjd. Fågelklubben tillsammans med Na-
turskyddsföreningen har årligen fågelexkursioner, Ugglekväll i 
mars och Våtmarksrunda i april, då en av lokalerna som oftast 
besöks, är just denna, vid lämpligt väder.

Information om detta kan bl a fås i Fågelbladet, Miljökalendern 
och på nätet NEFK.nu.

Torgny Berntsson

Valldiket är brett nog att ro i, men väl smalt för fiske med kastspö. 
Foto:  Rune Liljeberg

Enkonerydsjön.                                                    Foto: Rune Liljeberg 
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Livet i Enkoneryd på 
60-70-talet

Byborna på 60-talet
När jag var barn, fanns fyra ungefär lika stora gårdar i Enkone-
ryd. Alla hade nötkreatur, röda kor SRB, och lämnade mjölk - de 
första åren. Alla hade åtminstone någon gris och några hönor 
och alla hade en arbetshäst. På 1:2, närmast Rammsjö, bodde 
Lennart Johansson. På 1:3, närmast Allgunås, bodde Sigvard 
Karlsson och hans syster Astrid Karlsson. På 1:4 bodde Sven 
och Elsie Svensson och sonen Kennerth, som är lika gammal 
som jag och alltjämt bor kvar. På 1:5 bodde mor och far och 
lilla jag. De första minnen jag har, är nog från de första åren 
på 60-talet. Jag var antagligen mest intresserad av att vara ute 
med far. Jag minns att man gick med ibland, när han plogade 
och harvade och även körde i skogen med vår häst, som var 
ett ardennersto, som hette Stina. Hos Lennart och Sigvard 
fanns en Bläsen på varje ställe och hos Sven fanns en Brunte.

Stenvagn och traktor
Den första gång jag minns att jag gjorde någon nytta, var nog 
när jag skulle sopa bort utsäde, som hamnade på stenhällar, 

efter såmaskinen, så det kom i jorden. Det var andra tider och 
förutsättningar i lantbruket än idag. Men på 50-talet måste 
det ha andats optimism och framtidstro - det byggdes tre nya 
ladugårdar i Enkoneryd. Min har använts hela tiden.

Kanske var det hösten -61 eller -62 som Peo kom till Enkone-
ryd. Han hette egentligen Per-Olof, var från Eringsboda och 
bröt sten. Utrustningen var en ombyggd Volvo militärlastbil, 
"Rundnos", med fyrhjulsdrift och utrustad med Kjellvespel av 
samma typ som höhissen, fast större, samt en Willys jeep med 
kompressorn på flaket (som drevs på något sätt från bilmotorn) 
samt en borrhandske. 

Kennert och jag iakttog verksamheten noggrant, lite på avstånd. 
Som 4-5-åringar tyckte vi: Peo var en mycket lycklig man, 
som hade så stora och roliga leksaker. Men när det användes 
dynamit, fick vi inte vara ute. Peo arbetade på alla gårdar i 
Enkoneryd. Efter hans framfart blev det ju stora hål i marken. 
Dessa skulle fyllas med matjord till nästa vår med hjälp av häst 
och vagn och spade, så att vårbruket kunde göras som vanligt. 

Hösten -67 lånade far en traktor av farbror och gjorde höstplöj-
ningen med den. Vi tankade fotogen och om det var mycket 
uppförsbacke, fick man fälla upp ena plogkroppen. Men vilken 
skillnad, ändå! Nästa år, -68, köpte far en några år gammal 
Volvo BM 320. Det var den första traktorn i Enkoneryd.

Runes föräldrar, Ella och Herbert Liljeberg                          

Stenjätten kom till användning vid vägrenovering. 

Bläsen arbetar.                                         

Varsam potatisplockning för hand.                                     
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Följden av att se på TV
Det har sagts, att Sigvard hade TV 1959, så det var bybio hos 
Sigvard ibland de första åren. Antagligen blev vi inspirerade 
av någon film på TV. Vi skulle rida på Brunte! Som jag minns 
det, fanns inget betsel, inget annat än två bitsockerlådor på 
varandra, så två små parvlar kunde komma upp på en så hög 
häst. Brunte måste ha varit klok. Han gick, efter en ordentlig 
runda, tillbaka till lådorna igen! Men en gång välte lådorna 
och jag blev liggande under Brunte! Jag tyckte det var hovar 
runt om, men det gick bra, det också. Sven var antagligen inte 
hemma, sådant "stolleprov" hade han aldrig tillåtit.

Skogsarbetet
Det första jag minns av skogsarbete, var skogskörning med häst 
och vagn. Vintertid var det kälkar i stället och Gigant stocklas-
tare. Årstiderna visste sin plats på 60-talet! Var man iväg hela 
dagar, så behövdes ordentlig proviant i ryggsäcken, och en stor 
hösäck åt Stina var ett måste! Något annat handredskap än yxa 

användes inte. Far sågade alltid med motorsåg, men den första 
(c:a 1960) var svår att kvista med, därför kvistades en del med 
yxa. Motorsågarna blev snart lättare och behändigare att kvista 
med. En "skogsgubbe" sa en gång till mig: "Det är två saken 
som revolutionerat skogsbruket. Den ena är motorsågen, den 
andra är griplastaren (vikarmskran eller elefantkran, kallas den 
ibland). Med den skillnaden att motorsågen krånglade och var 
mycket problem med i början, medan däremot griplastaren 
fungerade bra nästan med en gång."

Så småningom använde vi traktorn med virekran och liten 
boggivagn i skogen, och senare en annan lite större traktor 
med takmonterad griplastare. 

Företagsamma barn
Det fanns inte många barn i närområdet, men när man börjat 
skolan och cyklade omkring lite, upptäckte man, att det fanns 
några fler jämnåriga. Närmast var nog Maria i Allgunås och 
Conny i Runnamåla. I Lida fanns många barn, liksom i Piggs-
måla - men de flyttade snart till Lindås allihop.

Det var ju möjligt att bygga kojor av trälådor och engångsem-
ballage från t ex vitvaror, men jag tyckte inte det blev särskilt 
bra. Det skulle vara roligare, att bygga en mer permanent 
lekstuga på en ram av sparrar, som dessutom gick att flytta! 
Jag började såga och spika på bjälklag och golv. Tänkte: "Om 
man visar stort intresse, så kanske man får hjälp" - och det fick 
jag! Far ville säkert uppmuntra företagsamhet, så han spikade 
ihop några spant och så reste vi dom. Jag var hos Allgunås 
Sågverk och pratade med Kurt och Göte. Jodå, de kunde såga 
alla dimensioner. Det användes en hel del råspont, var det kom 
ifrån minns jag inte, men troligen hade dåvarande Öhrströms 
Snickerifabrik i Yxnanäs levererat detta. Det mesta arbetet 
gjorde jag själv, men det roligaste med stugan var, att ibland 
var vi många unga hantverkare, speciellt från Lida. Vi var nog 
mellan 7 och 12 år. Tapetsering och inre måleri gjorde morbror 
Ture och moster Märta, när de var här på smålandssemester. 
Det var de varje år. Stugan flyttades efter en tid till Skärgöl. 
Den finns alltjämt kvar där, men i annans ägo, som fiskestuga.

Närheten till sjön
Kent Axelsson bodde ibland på sommarloven i slutet av 60- 
och början av 70-talet hos sin morbror Lennart, oftast under 

Välbyggd lekstuga, som idag tjänstgör som fiskebod.         

Herbert Liljeberg på skogsarbete.                          

Rune Liljeberg och Kent Axelsson på fisketur i eka ”Made in Enkone-
ryd”.                                                                                   
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höskörden. Han är ungefär 5 år äldre än jag och mycket fis-
keintresserad och det var jag också, så det passade utmärkt. Vi 
var ofta ute på kvällarna. Nappade det bra, var man omedveten 
om tid och rum, i varje fall tid, så det blev ofta mörkt, innan 
vi blev hemfärdiga. Ibland mötte vi någon som var orolig på 
hemvägen, i annat fall var det "mottagningskommitté" på 
kökstrappan. Det fanns olika fiskevatten, det viktigaste var en 
eka. Plastbåtar var inget som existerade här då. Det var träekor, 
"made in Enkoneryd". När man på våren tjärade ekan, då kände 
man, att det verkligen var vår! Jag minns, att Lennart, far och 
Birger Helmersson byggde en eka över en påskhelg. Den sista 
far byggde är i bruk fortfarande. Vi byggde även en ruffad 
motorbåt, typ galosch, men det var senare.

Husrenovering
Det var nästan alltid något projekt på gång, när jag var ung 
och det inte var vårbruk, höskörd eller höstbruk. De första 
åren på 70-talet renoverades vårt hus. Det blev nog mycket 
mer omfattande, än vad som var tänkt från början. Stenfoten 
var så dålig, att det blev helt ny grund och källare under hela. 
Det mesta grävdes med gammal bandlastare utan hytt, men det 
blev oerhört mycket grävning för hand, som vi gjorde själva. 
Mer än halva huset stod på ekstockar en tid. Åtminstone mor 
var säkert orolig, att allt skulle rasa, men det gjorde det inte. 
1974 var allt färdigt. Kanske tur att stormen Gudrun inte 
inträffade just då!

Mc-projekt
I samband med nyss nämnda renovering satt murarmästaren 
i köket vid kaffebordet. Eftersom han alltid åkte moped till 
jobbet, tänkte jag, man kanske kunde fråga, om det fanns någon 
gammal moped till salu. - "Nej, mopeder har vi inga andra än 
dem vi använder, men en gammal motorcykel har jag, som inte 
använts på många år. Den kan du få om du vill". - "Bara på 
det villkoret, att det inte går att få igång den!" sa mor. - "Nej, 
den går inte att starta och dessutom är motorn nerplockad." 
Jag fick köpa den för 50 kronor. Som gammal mc-åkare var 
nog far inte så lite intresserad, han också. Det visade sig att 
trotteln satt fast och toppackningen var trasig. 

Dåvarande Verner Carlsson Cykelaffär i Broakulla hade, eller 
kunde skaffa, dessa delar. Vad värre var, det blev ingen gnista 
med 6V radiobatteri. Tändningen var en tysk batteritändning. 
Det skulle vara samma ljus vid tomgång som högvarv. Vi 
skruvade bort hela tändsystemet och lämnade det till Sigge 
hos Neikter & Rosén. - "Jag kollar de få komponenter jag 
kan testa," sa han. Det visade sig att tändspolen var kass. Det 
fanns inga reservdelar. Vad göra nu? Prova med bilspole? Det 
fanns en eltuta under sadeln, bort med den - vi tänkte inte tuta 
särskilt mycket. Det fästet blev användbart för tändspolen och 
så kablarna dit i stället! 

Till min förtjusning och till mors förskräckelse startade den 
direkt med ett fruktansvärt oväsen. Det fanns inga avgasrör el-
ler ljuddämpare. Bergstrand, muraren, kom med ljuddämparna 
och avgasrören i cementsäckar, fastbundna på mopeden, redan 
nästa dag. Han var nog lite intresserad, han också. Efter en tid 
sålde jag emellertid mc:n. Gamla motorcyklar är ju populära 
samlarobjekt idag. Det hade ju varit roligt att ha den kvar!

Hyvelbänk i stället för surfplatta
I dessa tider får säkert barn datorer, smart phone eller surfplat-
tor. Så var det inte när jag var barn. Jag fick en ny hyvelbänk 
av mor och far. Full storlek, men stativet var lägre. Tillverkad 
i Lida av Ernst Hultén, av en bokstock som växt här. Första 
gången jag såg en dator, var 1976. Hedvall använde en för 
matematikprogram på Åkrahällskolan. Tekniska miniräknare 
hade vi 1973, räknesticka tre år tidigare. 

Rune Liljeberg

Bilder ur Rune Liljebergs fotoarkiv

Vad vore Enkoneryd utan betande djur? Rune Liljeberg har betesdjur 
av rasen Highland Cattle. som håller landskapet öppet. Här har vi 
gårdens stolthet, tjuren Viggo av Gröngölsmåla. 
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God gemenskap med 
grannbyarna
För 10 år sedan startade några damer en matcirkel, som 
fick namnet HARE (H=Häljanäs, A=Allgunås,  R =Ram-
sjö, E=Enkoneryd). När vi startade cirkeln var GI-kosten 
mycket aktuell och vi satsade givetvis på detta, men efter 
något år övergick vi till att laga ”nyttig mat”, samtidigt 
som vi delger varandra erfarenheter av nya produkter, 
som ständigt dyker upp på marknaden.       
                                              

Vi träffas hos varandra varannan månad och lagar mat. Den 
vi träffas hos har handlat till de rätter vi bestämt att laga vid 
föregående träff. De första åren lagade vi alltid en tre-rätters 
middag, men de senaste åren har vi minskat till tvårätters. 
Under måltiden diskuterar vi erfarenheterna vi fått vid tillag-
ningen, smaker, kryddor och vad man vill. Så småningom är 
det tid att plocka fram receptförslag till nästa träff. Den, som 
är i tur att handla och hålla i nästa möte, måste få veta vad vi 
vill laga. Så är det dags att köra hem efter en alltid lika trevlig 
och uppiggande kväll.

En annan gemensam aktivitet är vårfesten i Allgunås skytte-
stuga s k  Café Allgunås. Vi är en kommitté på 5 personer, 
som ansvarar för program, bjuder in och lagar kvällens meny.                        
Träffarna har vuxit fram från de sammankomster, man tidigare 
hade i Allgunås skola  När skolan såldes, ombildades träffarna 
till nuvarande modell i skyttestugans lokal. Hela den södra 
skolroten bjuds fortfarande. Inbjudan delas ut till 75 brevlådor. 
Eftersom utrymmet är begränsat måste vi ta in anmälningar. 

En föreläsare, gärna från bygden, eller någon som har något 
intressant att tala om,  bjuds in. Kvällen fortsätter sedan med att 
en enkel meny serveras till självkostnadspris, det är kommittén 
som lagar maten. Allsång, lotterier, kaffe och allmän gemenskap 
gör att det alltid slutar som en glad och trevlig kväll.  
       

Anita Helmersson

Mundekulla Folk- & Jazzdagar
17-19 juni 2016

”In the Spirit of  Lars Gullin”

Vi bjuder in till ett unikt arrangemang med målsätt-
ningen att fånga upp den lokala kraften i jazzens 
tecken som iscensattes med Emmaboda Jazzfes-
tival på 70-80 talet då Lars Gullin med fru Mailis 
blev ett musikaliskt nav.

- Astrid Lindgren sånger i Jazztappning
- Folkmusikalen Hemstannarna 
- Lamine Cissokho från Senegal
- Gunnel Mauritzson tolkar Lars Gullin
- Samisk konsert och jojk
- Filmvisning, utställning, intervjuer
- Öppet hus, cafe, fika, rundvisning 

Arr: Munekulla och Emmaboda Live Jazz 
www.mundekulla.se 

Källor: 
- Långasjökrönikan 1947, Paul Langemark/Långasjökrönikan 
1985, och PG Vejdes forskning,

- Långasjö, försök till sockenbeskrivning 1938.

Berit Johansson, Birgit Karlsson, Lena Fransson, Anita Helmersson 
och Kerstin Håkansson på matlagningsträff.  
Foto: Anita Helmersson 
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Nu lite minnesbilder från min uppväxt på denna vackert  be-
lägna gård vid sjön Törn. Ekeboryd är ju en av de alla tidigast 
urkundligt belagda gårdarna i Långasjö socken. Den uppgiften 
har jag hämtat från den år 1978 utgivna boken Gård och by i 
Långasjö socken. Jag föddes där 1936 som den tredje av fyra 
döttrar till Fritz och Astrid Johansson. Astrid kom från Skurebo 
och var bara 21 år gammal när hon blev bonnafru i Ekeboryd. 
Men hon var van vid livet på en gård. Som 12:e barn till Johan 
August Mårtensson och hans hustru Karolina, visste hon säkert 
vad som förväntades av henne. Som en liten kuriosa vill jag 
bara nämna, att hon var moster redan när hon föddes 1905. 
Då hade flera av hennes syskon hade utvandrat till USA. Hon 
var för övrigt ett sladdbarn, 7 år efter 11:e barnet. Karolina var 
46 år när Astrid föddes. Hon dog 1922, 63 år gammal. Då blev 
Astrid vid 16 års ålder morfars stöd på gården i Skurebo. Den 
gården övertogs efter mormors död av sonen Albin. Morfar 
levde till 1938 och blev 86 år.

Hur var det då att växa upp i en by, som låg så långt från skola 
och centralort? Jag minns min barndom som mycket trygg 
och lycklig. Systrarna fanns där att leka och bråka med och 
Gunn-Britt, som är 8 år äldre än jag, var mammas stora stöd 
och tog hand om småsyskonen. Birgitta, 2 år yngre, var nog 
liksom jag lite vild, så Gunn-Britt hade stort ansvar. Mina 
minnesbilder kretsar mycket kring farmor. Farfar dog när jag 
var tre år men farmor fick vi ha kvar tills jag var 18 år. Hon 
hade alltid tid, var alltid glad och uppmuntrande och deltog 
helhjärtat i sonfamiljens vardagsliv. Hon hade det ju bra med 
dottern Elna boende hemma. Hon var centralfiguren vid alla 
härliga firanden av födelsedagar, jul och andra högtider. På 
sommaren dukades det ofta upp till kafferep utomhus. 

Då älskade pappa att berätta om det vårdträd i vars skugga 
vi ofta satt och han var så stolt över. Han hade fått det som 

Vår släktgård i Långasjö
Jag, en trogen läsare av Träskoposten, kände direkt att 
jag tände på temat Släktgårdar, när jag fick sista numret 
för 2015 av denna fantastiskt fina och välgjorda lokaltid-
ning i min hand. Jag är sedan mer än 60 år utflyttad från 
Långasjö, i varje fall fysiskt. Men mina rötter är djupa 
och jag återvänder dit så ofta jag kan. 

Om ni långasjöbor ser en husbil stå parkerad några dygn vid 
kyrkan eller vandrarhemmet titt som tätt, då är det jag och min 
man Bore från Örsjö, som är hemma och hälsar på. Gården i 
Ekeboryd där jag växte upp är i sanning en släktgård. Den ägs 
sedan 1975 av Tomas Alm, min systerson. 

Med hjälp av landsarkivet i Vadstena, dit min pappa Fritz Jo-
hansson vände sig i maj 1951, föreligger följande fakta: 

Gården förvärvades 1728 av Sven Persson. 1733 övertogs den 
av dennes svärson Gudmund Mathesson. Nästa överlåtelse var 
1767, då gården gick över till Sven Jonasson, den förres svär-
son. 10 år senare 1777 tog den förres broder Håkan Jonasson 
över. 1808 var det så dags att Gumme Håkansson, son till 
föregående blev ägare. Fyrtio år senare 1848 blev svärsonen 
Gustav Gustavsson ägare. 

1891 var det så dags för min farfar Johan August Gustavsson, 
den förres son att ta över. Och nu när vi hunnit fram till 1927 
blev min pappa Fritz Johansson ägare och förblev så fram till 
1975 då dottersonen Tomas Alm tog över. Detta bör innebära 
att Tomas är 8:e generationen på gården. Kanske t.o.m. 9:e 
eftersom det hoppade över en generation mellan pappa och 
Tomas.

Beträffande boningshuset är det en större åttaknutabyggnad, 
det äldsta i byn, uppförd 1820 av Gumme Håkansson. På går-
den finns en undantagsstuga byggd 1927. Den lät min pappa 
uppföra till sina föräldrar när han tog över gården . De kunde 
bo där tryggt till sin död, farfar 1939 och farmor 1955. De blev 
omskötta av hemmadottern Elna, som sedan bodde kvar där 
till mitten av 1990-talet, då hon flyttade till Allégården. Där 
avled hon 101 år gammal år 2003.

   

Johan August Gustavsson och Matilda. Min farfar och farmor omkr. 
1915.

Elna vid sin stuga i Ekeboryd.
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börja skolan hösten 43 ordnade de så, att jag fick komma till 
min faster Bertha, som var lärare i Eriksmåla och bodde där 
i skolhuset. Två år hos henne minns jag som mycket lyckliga, 
men hem ville jag så  ofta det gick. Det blev buss med byte i 
Emmaboda. Pappa mötte vid Klintakrogen eller Röa Leet. Så 
kallade vi hållplatsen där vid vägskälet ner mot Trollamåla. I 
samband med att han mötte mej brukade vi handla i Geijers 
affär. Många varor var ransonerade då. Det var inte mycket 
vi behövde köpa mer än kaffe, socker, salt .Gården gav oss ju 
födan i form av mjölk, smör, ost, ägg, potatis, grönsaker och 
vete- och rågmjöl.

Vi döttrar behövdes som ”drängar ” på gården. Vi hade ju 
inga bekvämligheter. Vatten kunde vi pumpa upp och in i 
huset men ibland frös vattnet i ledningen. Då måste vi hämta 
i brunnen. Sommartid handlade det om arbete som att gallra 
betor, bärga hö, handmjölka de 6 korna, rensa trädgårdsland 
mm. Ofta hjälpte vi pappa i skogen. Vi kunde flå bark, skala 
massaved och kvista träd han fällde. Jag tror att min ganska 
atletiska kropp har jag tack vare dessa sysslor. Dessutom fick 

elev hos folkskolläraren och kantorn P.M. Bergstrand, när han 
slutade skolan. Det var av den kända sorten Åkerö och plan-
terades 1911. Syskonen hade också fått vårdträd, men inget 
annat överlevde. Hans skolapel stod kvar och bar frukt varje 
år ända fram till hans död 1993.

Ja, barndomsåren domineras av lyckliga minnen. Men vintrarna 
1941-42 blev präglade av den svåra kylan. Vi hade långt att gå 
till skolan, c:a 4 km. Skolskjuts var det inte tal om. Jag hade 
ännu inte börjat i första klass, men Ulla född 1933 fick verkligen 
känna av hur det var att pulsa iväg genom snön i kylan.  En dag 
som satt sig mycket starkt i mitt minne, kom hon hem alldeles 
stelfrusen. Hon var 9 år och jag glömmer aldrig hur hon skrek 
av smärta när mamma hjälpte henne av med pjäxorna för att 
tina upp hennes förfrusna tår. Hon hade länge sviter av det där. 
Mamma och pappa fick då säkert en chock, så när jag skulle 

Teamwork i skogen 1949.

 
Söndagsutflykt på Törn 1949. Det kunde bära iväg till Törsbo eller 
Linnefors.

Sommarkafferep 1945 med utsikt över Törn.

 
Hon var en älskad centralfigur min farmor. Här tillsammans  med hela 
Fritz familj och döttrarna Elna och Alma.

Gunn-Britt Alm, född och uppvuxen på släktgården i Ekeboryd invid 
den 80-åriga skolapeln som hennes far, 92-årige Fritz Johansson, en 
gång planterade.
Bilden hämtad från en artikel, av Bengt Johansson, i Barometern 1991.
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det oss att känna oss behövda, vilket ju är viktigt för alla under 
uppväxtåren.

År 1948 hände något stort. Vi fick telefon. Telearbetare  grävde 
ner kablar i åkern vid husgaveln. Vi fick nr. 172 A och grannen 
Gunnar Karlsson 172 B. Men oj så känsligt det var för åskväder 
och blåst. Läxor fick vi läsa vid fotogenlampans sken. Vi fick 
inte elektricitet förrän 1956. Då var jag i stort sett utflyttad för 
studier i Kalmar och Lund.

Ekeboryd blev så småningom ett sommarställe för mej och 
min familj. Pappa lät på 60-talet bygga sig och mamma ett hus 
i Emmaboda. Mamma var inte så stark och han ville ordna så 
hon fick ett bekvämare liv. De pendlade sedan mellan Ekeboryd 
och Emmaboda i många år. Då avvecklades djur och odling 
men pappa jobbade ofta i skogen. På somrarna flyttade de ut 
till gården och vi döttrar var alltid välkomna att bo med dem 
där. Jag och min familj, som bodde i Malmö njöt av detta lantliv 
hela sommarloven på 60- och början av 70-talet. Ulla likaså, 
som bodde i Nyköping med man och tre barn. Gunn-Britt 
fanns ju i närheten med sin familj på en gård i Trollamåla. 
Birgitta hade hittat sin bonde i Hälsingland och var inte så ofta 
hemma med sina tre barn.

Stolta och lyckliga var pappa och mamma den dag de kunde 
överlåta gården till äldsta barnbarnet Tomas. Han var ju bara i 
20-årsåldern men beredd att axla det ansvaret. Att få ha gården 
kvar i släkten betydde mycket för oss alla.

Nu vill jag avsluta med en bild på den stora familj som pappa 
och mamma är upphov till. Vart femte år sedan 1995 har vi en 

släktträff  i Långasjö. Då bor vi på vandrarhemmet och firar 
midsommar där och vid Klasatorpet. På midsommardagen 
brukar vi ha picknick vid reservatet och njuta av vårt Ekeboryd, 
som ligger alldeles intill. Sommaren 2015 var vädrets makter 
inte på vår sida. Gruppbilden till höger togs i stället i Skurebo 
dit hela gänget gjorde en bilutfärd för att se mamma Astrids 
barndomshem.

Jag, nyss fyllda 80 år och Gunn-Britt på Allégården, snart 88 
år är de enda som finns kvar av ”min Ekeborydfamilj” ! Jag är 
så tacksam att ha fått växa upp där och över de Långasjörötter 
jag förvisso fört över även på mina barn och barnbarn.

Berit Johansson

Tomas Alms gård i Ekeboryd. Uppförd 1820.                                                                                                                       Foto Gunnar Alsmark

Blivande bonden Tomas 3 år på roddtur med morfar, Berit och Bore 
år 1957.
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Gruppbild tagen vid Grimsnäs herrgård dit hela gänget tog sig efter en bilutfärd till Skurebo, där vi ville se mamma Astrids barndomshem.                
Foto Astrid Berglund

Min Ekeborydfamilj år 1965 . Birgitta , Berit , Fritz , Astrid ,Ulla och Gun-Britt. Bilden tagen i Trollamåla hos Gun-Britt.     Foto Bore Johansson
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skräddarmästare! Enligt släktens berättelse hade han också 
hunnit bygga en ny stuga till sin familj och där fick änkan bo 
kvar med sina barn. Stugan värderades till 50 kr i bouppteck-
ningen. Döttrarna fick tidigt ge sig ut och arbeta som pigor. 
Säkert fick änkan Lena göra dagsverken på gården i Häljanäs 
för att få stanna på torpet. Sonen Carl Ulrik dog vid fyra års 
ålder. Sonen Johan var klen. Lena höll ställningarna på torpet 
under nästan 20 år. 

Johan och Johanna  1866-1909
Gustafs och Lenas son, Johan Gustafsson, var bara 7 år, 
när pappan dog. I husförhörslängden (Långasjö A1:18) står 
det om honom, att han var ”Klen och Wärkbruten. Druckit 
Brunn. Gick förut vid kryckor". Hur nu en liten småländsk 
torparunge kunde få möjlighet att "dricka brunn"? Vem som 
hjälpt till med detta, lär vi aldrig få veta. Var det förmyndaren, 
bonden Gustav Jonasson i Häljanäs, eller var det en av Johans 
farbröder, som ordnade så att pojken fick "dricka brunn"? 

En farbror var skomakare, det var  Zacharias, och en annan 
var lekmannaskollärare, nämligen Petter på Hultet. Att de var 
engagerade förstår vi, eftersom Zacharias senare skulle kom-
ma att utbilda Johan till skomakare. Kanske hade den socialt 
inriktade prosten P J Carlstedt förbarmat sig över änkan och 
sett till att hennes ende son fick en hälsokur? Den unge Johan 

Ett släkt-torp
Även ett litet torp kan "gå i släkten", fast torparen från 
början inte ägde sitt ställe. Det tillhörde en större gård och 
arrendet betalades oftast med dagsverken. Vem ville ta 
över ett sådant liv? Jo, det visar sig att ganska många ville 
det. I våra bygder finns flera små torpställen som brukats 
av samma släkt i flera generationer. Ett exempel är torpet 
Hvilan under Häljanäs, numera ett friköpt småbruk, från 
början ett litet dagsverkstorp.  
Det lilla torpet i skogen hette en gång Ramstorp. 
Ram =ravn=korp. Ram är också ett soldatnamn. Torpet 
skulle komma att byta namn till Hvilan omkring år 1900. 
Förklaring se nedan. Simon Johansson, som nu bor på 
Hvilan är sjätte generationen i rakt nedstigande led som 
innehaft torpet. 

Gustaf  och Lena 1830-1866
Förste torparen i släktkedjan kom till torpet Ramstorp på 
1830-talet. Han hette Gustaf  Jonasson. Han kom från en 
utfattig familj i Karsamåla och hade utbildat sig till skräddare 
hos skräddarmästaren Nils Börjesson i Långasjö. Han fick 
sitt gärningsbrev utfärdat av häradsrätten med tillstånd att 
utföra sin gärning i Långasjö socken. Han gifte sig med Lena 
Petersdotter från Trollamåla och i samma veva blev torpet 
Ramstorp ledigt och Gustaf  flyttade in med sin hustru Lena. 
Gustaf  vandrade runt i bygden, medförande sax, nål och tråd 
och utförde sina tjänster i gårdarna. Oftast hade man kommit 
överens om beställningen på kyrkbacken. Tyg hade folk i re-
gel själva. Gustaf  och Lena fick fyra barn: Marta Stina 1835, 
Johanna Sofia 1837, Johan 1839, Carl Ulrik 1844. Gustaf  blev 
emellertid inte så gammal, han dog vid 46 års ålder. Hustrun 
Lena blev ensam med de fyra barnen. Gustaf  lämnade, enligt 
bouppteckningen, ett ganska välrustat hus efter sig, samt en vit 
ko och tre får. Dessutom en ansenlig garderob med herrkläder, 
innehållande bl a  7 tröjor, 9 lintyg, 8 byxor, 8 västar och 3 kra-
vatter (Konga Häradsrätt FII:35 sid 677). Inte för inte var han 

Delar av Gustaf  Jonassons bouppteckning.

Johanna och Johan Gustafsson.

Torpstugan på Hvilan omkring 1930.
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"hade hävt dom i gölen". Han bröt sten och odlade, sjöng i 
kyrkokören, spelade kammarorgel, hemförde små plantor till 
nytta och ögonfröjd, fiskade till husbehov i den närbelägna 
sjön, och kunde stämma upp till sång, stående i ekan. "Härlig 
är kvällen......" ljöd ut över sjön. De tio syskonen vände gärna 
åter till hemmet på Hvilan. En dotter, som födde barn ogift, 
fick sitt hem i undantagsstugan under många år. Gamle Johan 
slutade sina dagar 1918. Då hade Oskar tillträtt som torpare 
och skomakare, gift sig med Augusta från torpet Damnäs och 
fått tre barn: John 1910, Martin -12 och Ruth -13. År 1927 
friköpte Oskar torpet. 

Oskar och Augusta  1909-1940
De tre syskonen, John, Martin och Ruth, barn till Oskar och 
Augusta, led ingen nöd under sin uppväxt. Pojkarna fick lära 
sig både bryta sten och pligga skor. Dottern skulle, till sin 
förtrytelse, ensam hjälpa mor. Hon betraktade avundsjukt 
pojkarnas gemensamma sysslor. Hon hade ingen jämnårig att 
dela sin tid med. På somrarna blev det emellertid tillfälle till 
lek. Då skickades små kusiner från Karlskrona och Stockholm 
till Hvilan för att "äta upp sig". Där vankades spenvarm mjölk, 
pannkakor, gröt, inkokt fisk, omelett och sockerkaka. Hvilan 
blev en mötesplats för nära och kära. Mor Augusta och dottern 
Ruth dukade upp under astrakanen i trädgården, på söndagarna 
med vit duk. Grannsämjan var god. På de närmaste torpen, 
Lunden och Dalen, bodde goda vänner och arbetskamrater. 
De tre Hvilan-barnen gick olika vägar. Pojkarna, som tidigt 
satts i arbete vid skomakartavlan, lärde sig flinkt, men kom 
som vuxna att ägna sig åt andra sysslor. John hade håg för 
läsning och blev lärare, Martin lärde sig trädgårdsmästeri och 
blev byggnadssnickare. Ruth kom längst ut i världen och blev 
bl a föreståndare på Stadsmissionens elevhem i Stockholm.

verkar i alla fall repa sig, tack vare brunnsdrickningen. Det står 
antecknat i husförhörslängden (Långasjö A1:19): "Förbättrad 
genom Brunns drickning". År 1866 gifte han sig med Johanna 
Svensdotter från Parismåla och kunde avlösa sin mor som 
torpare på Ramstorp. Han hade då också lärt till skomakare 
av sin farbror Zacharias. Han blev far till tio barn och levde 
tills han blev 80, den tidigare klenheten till trots. Det är under 
Johans tid, omkring år 1900, som torpet byter namn från 
Ramstorp till Hvilan. 

Varför namnbytet?
Det här namnbytet har sin egen lilla historia. På 1800-talet fanns 
både torpet Ramstorp (nuvarande Hvilan) och ett annat litet 
Häljanäsatorp nära Skurebogränsen, som hette just Hvilan. 
Det lilla torpet vid Skurebogränsen hade fått sitt namn av att 
sörbygdens folk rastade här på sin väg till kyrkan. Senare blev 
det också en rastplats för bönder som körde till stationerna i 
Emmaboda och Vissefjärda med ved och virke. Medan hästarna 
vilade på torpet Hvilan, gick körkarlen till skomakaren på torpet 
Ramstorp med sina seltyg eller skodon. Omkring år 1900 över-
gavs och ödelades emellertid  det lilla Hvilan-torpet. Torparen 
på Ramstorp fick då även arrendera den lilla jordlott som hört 
till torpet Hvilan. I samband med detta, alltså c:a 1900, bytte 
torpet Ramstorp namn till Hvilan. Johan arrenderade nu det 
nya torpet Hvilan för 45 kr/år samt 6 mansdagsverken och 6 
fruntimmers-dagverken/år. 

De tio syskonen
Johan och Johanna fick tio barn. De tillkom med en förbluf-
fande regelbundenhet. Det blev trångt i den lilla torpstugan. 
Carl föddes 1866, Ida -68, Adolf  -70, Alfred -72, Anna -74, 
Oskar -76, Hulda -77, Emma -80, Ester -83, Sven -85. Alla, 
utom Oskar, sökte efter hand sin utkomst i Karlskrona. Barnen 
förefaller ha varit mycket "hemkära". Kanske började, under 
deras uppväxt, den för Hvilan karaktäristiska gästfriheten och 
även naturromantiken spira. Sonen Oskar var den som skulle 
överta torpet, strävsam i sin gärning, men också med sinne 
för sång och musik, trädgårdsodling och sjöutflykter. Oskar 
tog över skomakaryrket efter sin far, sydde stövlar, pliggade 
skor och lagade seldon, som ibland var så usla att Oskar hellre 

Oskar på Hvilan sjunger från ekan och Bernhard på 
Lunden sitter vid årorna.

Augusta och Oskar Johansson med barnen Martin, Ruth och John 
1925.

Frukost i trädgården 1927.
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Trädgårdsodling
Enligt släktens berättelse, hade anfadern Johan ett stort intresse 
för trädgårdsodling. Nog var det han, som enligt barnbarnet 
Ruth, satte astrakanträdet framför stugan. Och detta träd var 
kommet ur en enkel astrakankärna, som slagit rot intill Johans 
systers, Johanna Sofia, "dassastång" vid ryggåsstugan Stocka-
bäck, på andra sidan stenmuren.

Tro det eller ej! Jo, för astrakan är det enda äpple som kan drivas 
upp från en kärna och bli ett ädelt äppelträd, sägs det. Visste 
Vilhelm Moberg det, när han lät Karl Oskar sätta en kärna i 
den amerikanska jorden och därifrån få det ljuvliga äpple, som 
Kristina höll i, när hon dog? Är det över huvud taget möjligt? 

Johans intresse för trädgårdsodling fördes vidare till sonen 
Oskar och efter honom blev det Martin som förvaltade och 
utvecklade det stora odlarintresset. Inspirerad av sin tid som 
lärling på ett trädgårdsmästeri, återvände Martin till Hvilan, för 
att förvandla den torftiga småländska myllan till ett blomstran-
de paradis. Med ett sällan skådat sinne för blomsterprakt och 
färgsättning och en outtröttlig energi fortsatte han, under alla 
sina år, att vårda och utveckla trädgården på Hvilan. Under 
en lång tid odlade han liljekonvaljer för leverans till blomster-
affärer ända upp i Stockholm. De skulle varje år rensas och 
sorteras och i lämpligt tillstånd levereras till blomsteraffärer 
för drivning. Kanske minns några långasjöbor de oändliga 
raderna som skulle gås igenom. Martin fick anlita ungdomar 
från bygden för detta arbete. Någon annan minns kanske 
raderna med äppelträd eller de enorma dahliorna, den långa 
ringblomsrabatten, alunrot och löjtnantshjärtan, stormhatt och 
riddarsporrar, allt i en färgsprakande harmoni.

Blomsterprakt på Hvilan 1988.

Konvaljeodling i äppelgården 1950.

Hvilan omkring 1990.
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Martin Johansson   1940-1996
Martin hade trädgårdsodlingen som hobby. Hans profession 
var en annan – han byggde hus. Med tiden blev han socknens 
mest anlitade byggmästare. Men det första hus han byggde 
ville han tillägna sina föräldrar. Mor Augusta hade slitit länge 
nog i den gamla dragiga torpstugan. Martin beslöt att bygga 
henne ett nytt hus. 1939 stod det nya huset klart. Tyvärr fick 
inte mor Augusta uppleva inflytten. Hon avled den 2 mars 
1939 i det gamla huset. Det blev i stället Martins syster, Ruth, 
som fick bli husmor i det nya huset. Ruth hade påbörjat sin 
utbildning på folkhögskola men fick återvända hem för att ta 
hand om sin sjuka mor. Nu fick hon bli kvar hemma, som den 
hemmadotter hon inte tänkt bli. 

Ruth var husmor
Det är från början av 1950-talet jag (Annika) har mina person-
liga minnen från Hvilan. Faster Ruth var husmor. Hon tog ut 
och in och mjölkade korna, matade kalven och grisen, lagade 
maten, bakade, städade, sydde, lappade och lagade. Farfar 
Oskar satt vid skomakartavlan, matade hönsen, vilade middag 
och gjorde nödvändigt grovjobb. Farbror Martin försvann varje 
dag på olika bygguppdrag. Ibland följde farfar Oskar med på 
byggjobben.  

Martin och Irma Johansson
Farfar Oskar dog 1967. Vid det laget hade Ruth flyttat hemifrån 
och Martin hade, år 1955, gift sig med Irma Ölvstam från Öl-
vingsmåla. Martin och Irma fick dottern Marianne och den lilla 
familjen bebodde och utvecklade torpet Hvilan under många 
år. Martin förbättrade boningshuset, vårdade ekonomibygg-
naderna och lät blomsterprakten flöda. Dessutom fortsatte 
han att vara bygdens mest anlitade byggmästare. Även under 
denna tid karaktäriserades Hvilan av skönhet och gästfrihet, 
särskilt var sommarhalvåret och de större högtiderna tillfällen 
för släkt och vänner att få träffas i hemmet på Hvilan. Martin 
och Irma förvaltade det pietistiska kyrkoarvet från farmor 
Augustas släkt och var, förutom trogna kyrkomedlemmar, 
också engagerade i evangeliska fosterlandsstiftelsen. I denna 
goda anda hölls regelbundet ett välbesökt sommarmöte på 
Hvilan, ett s k missionsmöte. Första mötet hölls 1925 på 
initiativ av Martins farbror, Sven, och därefter ända fram till 
Martins bortgång 1996. I denna gudomliga trädgård, omgiven 
av  fågelsång och prunkande växter samlades bygdens folk för 

att lyssna på predikan, sjunga och dricka kaffe. En tradition 
så god som någon!

Marianne och Ingmar Johansson 1996
Med tiden blev Martin ensam på Hvilan. Hustrun Irma dog 
1991. Dottern Marianne gifte sig 1977 och flyttade till Gransås 
i Älmeboda, där hon bor än idag tillsammans med sin make 
Ingmar. Marianne och Ingmar har fyra barn: Cecilia, Niklas, 
Ann-Charlotte och Simon. Marianne minns sin uppväxt på 
Hvilan som en bra tid. Det kan tyckas vara ensamt, att vara 
enda barnet på ett litet ställe i skogen, men Mariannes barn-
dom fylldes av aktiviteter. Om inte annat stod på programmet, 
kunde hon alltid följa med pappa Martin på byggen. När han 
använde avvägningsinstrumentet fick hon stå med mätstickan. 
Och så fanns kamraten Irene på granntorpet Lunden. De åkte 
skidor och pulka,  byggde kojor och cyklade. Roligast var det 
på somrarna, då fanns det plötsligt fler lekkamrater. Det var 
sommarbarn både på Hvilan och Lunden och så var det syss-
lingarna, som bodde på Björket, strax intill, hela sommarlovet. 
Barnen levde ganska fritt och fick ta ansvar för varandra. Att 
cykla själva till badet i Häljanäs var inget problem. 

Simon Johansson, "torpare" 2015
Marianne och Ingmar övertog Hvilan efter Martins bortgång, 
1996, men hade redan sitt hem i Gransås. De valde att hyra 
ut bostadshuset på Hvilan under några år. När senaste hyres-
gästen flyttade ut 2015, tog yngste sonen Simon tillfället i akt 
och flyttade från lägenhet i Tingsryd till släkttorpet Hvilan.

Missionsmöte på Hvilan 1991.

Martin vid skomakartavlan 1990.

Simon Johansson tillsammans med sin mamma Marianne Johansson 
på Hvilan 2016.
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Simon är ättling i rakt nedstigande led till de gamla Hvilan-tor-
parna. Han är sjätte generationen. Han hade en ny fin lägenhet 
i Tingsryd, men kände ingen riktig trivsel. Men här, i Hälja-
näsaskogen, på det lilla stället Hvilan, känner han, att han är 
hemma! Skogen är också hans arbetsplats. Efter utbildning på 
Skogsbruksgymnasiet i Ryssby kör han skördare åt familjeföre-
taget i Gransås. Hemma på Hvilan försöker han återskapa en 
del av den forna trädgården. - "Jag är visst trädgårdsintresse-
rad!" konstaterar han förvånat. "Det visste jag inte själv!"  Till 
Hvilan hör, förutom boningshuset, också en liten ladugård, ett 
hönshus, snickarbod, vedbod och en fin undantagsstuga med  
både skomakarverkstad och en liten bostad. Den lilla grusvä-
gen slingrar sig mellan byggnaderna. På ena sidan tomten står 
skogen tät, bakom en bastant stenmur, på andra sidan en öppen 
vall med vita rundbalar.  Mellan lövträdens stammar skymtar 
grannhuset Björket och den lilla ryggåsstugan Stockabäck. Ett 
stycke Småland i miniatyr.

Källor: 
Skomakarsläkten från Hvilan 1979

Arkiv Digital: Kyrkböcker och Bouppteckningar.

Långasjökrönikan 1956. En gärningsman.

Text: Annika Hjalmarsson
Hvilansläktens foton

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!

Tillverkning av tränings-
utrustning i Långasjö
Att Långasjö är en livskraftig bygd får vi ständiga bevis 
på. I höstas flyttade Elisabet och Fredrik Prag in en del 
av sin verksamhet i Bröderna Steens snickerifabrik.

Elisabet startade sin karriär inom Pilates 1984. År 2001 star-
tade hon ett eget företag Davidsson Pilates och 2004 började 
Fredrik inom s.k. Traditionel Pilates. Det är en träningsform 
som skapades i början av 1900-talet av tysken Joseph Pilates. 
Pilates kombinerar styrketräning och stretchning och handlar 
mycket om tankekraft. Träningstekniken kräver med andra ord 
många färdigheter, och gedigen utbildning.

Tillsammans driver de en Pilates Studio i Stockholm, Pilates 
Scandinavia AB. Deras hemsida finns på www.pilatesscandina-
via.com. Verksamheten innehåller träning i studion, personlig 
träning och utbildning av instruktörer. 

För att ge de nyutbildade instruktörerna tillgång till bra och 
prisvärda redskap så bildades Pilates Equipment Scandinavia 
– utveckling och tillverkning av en serie traditionella Pilates 
apparater för professionellt bruk. Mer information finns på 
www.pilatesequipmentscandinavia.com.

Förra året flyttade Elisabet, Fredrik och dottern Ella till Malmö 
där Elisabet nu är verksam och Fredrik fortsätter med träning 
och coaching i Stockholm. 

I samband med flytten sökte de en lokal för montering, em-
ballering och distribution av olika träningsredskap. Genom 
Fredriks pappa fick de tips om lokalen i Långasjö.

Elisabet instruerar Pilates på matta.
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Montering och distribution
”I Bröderna Steens fabrikslokaler finns gott om plats, med 
möjlighet att expandera om allt går bra”, säger Fredrik. 

”Vi arbetar också med en viss produktutveckling, även om 
ambitionen är att ligga de gamla redskapen nära. Detta innebär 
att all vår utrustning är troget återskapat efter Joseph Pilates 
och hans exakta specifikationer.” 

Låt mig ge ett exempel. Om ett av träningsredskapen (se bild 
nedan) skriver man angående en grundkurs på 32 timmar 
följande på sin hemsida. 

”Pilates Reformer är ett utomordentligt flexibel träningsred-
skap. Kursen ger dig en grundlig förståelse hur man använder 
apparaten för att utveckla styrka och smidighet i kroppens 
kärna och extremiteter. Den ger dig även förståelse för sta-

bilitet, flexibilitet, koordination och balans i hela kroppen. 
Utbildningen är ett första steg att förstå metodens komplexitet 
och oändliga potential. Det breda utbudet av övningar ger en 
stimulerande träning för kunder på alla nivåer. Apparaten ger 
stöd och kompletterar din övriga Pilates träning på matta eller 
andra apparater.”

Det är många olika produkter och varianter som tillverkas så 
det kräves en mycket flexibel produktion. Leverantörerna är 
många och finns runtom i Sverige, Tyskland och USA. 

T ex görs träningsredskapens ramverk av ett snickeri i Stock-
holm. Aluminiumdelar kommer från EBV i Emmaboda. De 
robusta fjädrarna i reformern tillverkas i Lesjöfors. Krusells 
partilager i Nybro skär till stoppningen. Konstlädret i olika 
kulörer kommer från Nevotex i Nässjö som skärs till och mon-
teras av Erica Karlsson från Emmaboda, där hon till vardags 
arbetar på Kulans tapetserarverkstad. LF skrädderi i Emma-
boda, Lailoma Fayez syr remmar till olika träningsredskap. 

Produkterna säljs i hela Europa - Sverige, Norge, Finland, 
Tyskland, England, Italien och Kroatien. 

Tala om att sätta Långasjö på kartan!

Till sist. Många undrar nog varför Elisabet och Fredrik valt lilla 
Långasjö för sin verksamhet. Tomma fabriker finns det ju gott 
om långt närmare Malmö. Svaret stavas släktsammanhållning. 
Fredriks mamma och pappa heter Britta och Jan-Erik Fransson, 
som båda på olika sätt gör vad de kan för att underlätta arbetet 
de dagar i veckan som arbetet i fabriken pågår. För att nu inte 
tala om kontakten mellan farföräldrarna och deras barnbarn, 
något nog så viktigt i dessa dagar.

Gunnar Alsmark

Elisabet och Fredrik Prag i monteringshallen.

Fredrik vid en s.k. reformer, som sätts ihop och distribueras från 
Långasjö.

Erica Karlsson fäster klädseln.
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Långasjö församling det 
är vi - alla tillsammans
Långasjö kyrka står där mitt i socknen som ett vackert 
smycke. Den berättar för oss om människors tro och en-
gagemang under mer än 225 år. År 1789 hade det hårda 
arbetet med att släpa sten och stock resulterat i denna 
vackra kyrka. Och går vi ännu längre tillbaka i tiden har 
där funnits en kyrka i snart 800 år! Men frågan är hur 
länge vill vi att den skall finnas kvar? De flesta av oss tar 
den för självklar. Men kyrkobyggnaden blir bara ett kallt 
museum om den inte fylls med liv och innehåll. Långasjö 
församling det är vi - alla tillsammans!

För några år sedan fanns Långasjö församling på sjunde plats 
i Sverige när det gäller antalet kyrkotillhöriga med långt över 
90% av socknens befolkning som medlemmar och det har inte 
ändrats nämnvärt. Alltså - Långasjö församling det är vi alla 
tillsammans! Och än fylls kyrkan av liv och rörelse. Jag tänker 
på våra gudstjänster med små och stora där barnen sjunger 
så rutorna skallrar och alla deltar med glädje och tacksamhet. 
Jag tänker på många andra gudstjänster där kören sjunger, 
ljusen tänds och vi känner gemenskapen både med Gud och 
med varandra. Jag tänker på livets högtider av olika slag - dop, 
bröllop och begravningar då kyrkorummet och gemenskapen 
är så viktig för oss.

Men ändå saknar jag väldigt många av er Långasjöbor i guds-
tjänst och gemenskap, utan er blir kyrkan och församlingen 
mycket fattigare. Utan er blir inte gemenskapen hel, utan er vet 
jag inte hur framtiden ser ut för Långasjö församling. 

Vår nye biskop i Växjö stift Fredrik Modeus har ägnat sitt 
första halvår till att lyssna in vad människor i Småland tänker 
och tycker om kyrkan, men framförallt vad de längtar efter 
och vad de vill dela. Efter att ha mött över 2.500 medlemmar 
summerar han sina möten och samtal bl a så här: "Vi som 
är kristna ska fira gudstjänst och vårda vår tillhörighet till 
en gudstjänstgemenskap. I gudstjänsten ber vi för den värld 
vi själva är en del av, förkunnelsen tolkar vår livsupplevelse 
och i nattvardens mysterium tar vi emot försoningens gåva. I 
gudstjänst-gemenskapen ger vi oss själva och andra möjlighet 

till samhörighet över tid, något som vi har en tendens att un-
derskatta idag. Gudstjänsten handlar i hög grad om relationer."

Vill du veta mer om detta eller lyssna till biskopen själv när han 
berättar så kan du hitta det på Växjö stifts hemsida. 

I församlingsrådet har vi samtalat om glädjen i att vara en 
gemenskap som bär och som fungerar tillsammans. Alla vi 
i Långasjö tillsammans har ansvaret för hur vår församling 
fungerar och att det fungerar. Trots att socknen är liten, händer 
det mycket: nära hälften av skolbarnen är med i Minior eller 
Junior, flera av dem sjunger också i Lilla kören. Kyrkokören 
är en härlig och friskvårdande gemenskap som sjunger av 
hjärtans lust, men där finns det plats för fler! Sista onsdagen 
i månaden anordnas Dagledigträffar med gäster som berättar 
eller sjunger och spelar. Det är en gemenskap som vänder sig 
till alla åldrar och som är öppen för alla. Samtals- eller studie-
grupper finns på kvällstid. Det är spännande att bryta tankar 
och åsikter om livet och tron. Det här året utforskar vi kända 
och okända kvinnor i Bibeln. Välkommen med! Under året 
finns också dagar med lite speciella inriktningar "En dag för 
dig", en riktigt må bra dag, vandringsdagar, Earth Hour med 
ljusgudstjänst för vår miljö m.m.

Idag visar det sig att allt fler människor i Sverige vill engagera 
sig ideellt och hjälpa till på olika sätt. I församlingsrådet har vi 
sett flera områden där vi kan vara delaktiga i vår församling. 
Här nämner vi några och känner du att något passar för dig 
är du välkommen att höra av dig. 

Det kan handla om att ordna kaffe efter gudstjänsterna, vara 
gudstjänstvärd, plocka blommor till altaret under sommaren, 
servera vid Dagledigträffar eller andra samlingar, vara med i en 
besöksgrupp, hämta äldre som önskar vara med i gudstjänsten, 
vara barnledare under gudstjänster, musiker/sångare som kan 
medverka i olika sammanhang och säkert en hel del till.

Tänk efter om du skulle vilja och kunna bidra med något! Det 
finns redan idag många som bidrar till vår församling på olika 
sätt och det känns väldigt gott, men det finns plats för fler. 
Och i gudstjänsterna finns det alltid plats för fler, faktiskt just 
för dig! Eller har du synpunkter på vår församling och dess 
arbete, är det något du längtar efter. Hör av dig!

Välkommen hälsar
Ulla Sköldh Jonsson
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Musik i Valborgsmässotid
lördag 30 april kl 19.00

Musik i Valborgsmässotid med Långasjö kyrkokör

Valborgsmässofirande vid sjön

tillsammans med Röda korset

Musikcafé
tisdag 19 april kl 18.30

med Långasjö kyrkokör som 
sjunger visor av bl a Olle Adol-
phsson.

Medverkar gör även Sivert Petersson på flöjt.

Servering till förmån för vårt internationella arbete samt 
lotterier.

Stilla veckan och Påsk

Tisdag 22 mars kl 18.30

Passionsandakt med Kyrkokören

Onsdag 23 mars kl 18.30

Passionsandakt med Taizésånger 

Torsdag 24 mars kl 18.30

Skärtorsdagsmässa

Fredag 25 mars kl 10.00

Långfredagsgudstjänst

med Kyrkokören

Söndag 27 mars kl 10.00

Påskhögmässa med Kyrkokören och

Sivert Petersson – flöjt
Kyrkkaffe med påsktårta

Earth Hour Day 

Lördagen den 19 mars 2016 är det dags för Earth 
Hour! Det blir det tionde året som vi släcker ljuset 
under världens största klimatmanifestation. På kvällen 
kl 20.30  firar vi en Ljusgudstjänst för vår miljö med 
enbart levande ljus i Långasjö kyrka. Välkommen att 
uppleva stämningen och ljuset!

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

Dagledigträffar i 
Långasjö Sockenstuga
Onsdag 30.3 kl 14.00

40 år med Kina
Vincent Engström berättar och visar 
bilder

Onsdag 27.4 kl 14.00

Dag Runesson från Ulfsryd

sjunger, spelar och berättar
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Följ med på en pilgrimsvandring 
Lördag 11 juni kl 10 - 16

Vill du följa med på en lite annorlunda vandring? En vand-
ring i lugn takt tillsammans med andra. En vandring både 
i samtal och tystnad. En vandring med lätt packning och 
fågelsången som musik. En vandring med rastplatser, vila 
och meditation. Den stilla lunken i hjärtats takt öppnar 
för mötet med din inre vandrare, dina medmänniskor och 
det som är större än dig själv. Vi utgår från Sockenstugan i 
Långasjö och följer delvis Utvandrarleden.

Mer information och anmälan till: Ulla Sköldh Jonsson 
0471-254 56 eller ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se  
senast 1 juni. Ta med egen matsäck.

Vårens familjeträffar

Nu har vi (familjer i Långa-
sjö) samlats ett antal efter-
middagar eller kvällar för 
gemenskap, måltid, prat, 
aktiviteter av olika slag 
och andakt. Vi har varit 
ett 30-tal barn och vuxna 
som mötts och haft trevligt 
tillsammans varje gång.

VÄXTKRAFT fredag 8 april 18-20
Nu inbjuder vi igen till en som vi hoppas mysig fredagskväll 
med temat VÄXTKRAFT. Vi träffas fredagen den 8 april 
kl 18 – 20 och börjar med en god måltid för hela familjen. 
Bordet står dukat när ni kommer! Sedan inleder Linda Ursjö 
med tankar om att lyda eller växa och vi får prata om hur 
det är att växa och utvecklas både som barn och vuxna. Vi 
kommer också att tillsammans så och plantera lite olika 
växter och dekorera krukor, leka och ha trevligt tillsammans. 
Anmälan senast 4.4.

UTEFEST lördag 21 maj 11-13
En lördag i slutet av maj inbjuder vi till en utefest vid 
Långasjön. Det blir samtidigt en terminsavslutning för alla 
våra barngrupper. Lilla kören kommer att sjunga. Vi får 
tillsammans gå en tipspromenad, vi leker och har trevligt. 
Ta med en picknick-korg med vad du önskar. Vi bjuder alla 
på tårta. Inbjudna är alla barnfamiljer i Långasjö! Välkomna!

Konsert med CajsaStina Åker-
ström
Lördag 4 juni kl 18.00 i Långasjö kyrka

Samarrangemang med 

 

Långasjö församlings Gångedag
Söndagen den 22 maj

Vi firar Festgudstjänst kl 10.00

Kyrkokören sjunger under ledning av Britta Mård.

 Ulla Sköldh Jonsson.

Kaffeservering och föredrag av 

Gångedagens festtalare i Sockenstugan

Varmt välkomna!



Träskoposten nr 1 2016 43




