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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 
Gamla kvarnen i Lida
Foto Jan-Erik Fransson
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Tidigare nummer av Träskoposten
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Upplaga
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Nättidning
www.langasjo.se/traskoposten

Annonskostnad
  1/8 sida 150 kr      1/2 sida 600 kr
 1/4 sida 300 kr      1/1 sida 1 200 kr
 privat radannons  30  kr
Eftersom tidningen är registrerad som 
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening, 
kommer inte moms att redovisas eller 
faktureras. För hjälp med utformning av 
enstaka annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2016
Manusstopp 25 augusti
Utgivning  9 september

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

Skördetid

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

Rättelse

I förra numret hade vi med en rättlese 
av artikeln ”Julminne” . Tyvärr hade det 
även då fallit bort en del av texten, varför  
vi får hänvisa till Arnolds genuina bok 
”Sällsamma minnen och möten”. 

Redaktionen
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Vatten
Vatten är ett lika magnifikt som magiskt element. Storm-
piskade hösthav, spegelblanka sommarsjöar,  bad och 
båtturer, vinterfiske och skridskoåkning. Vatten är också 
ett av våra mest mångfacetterade ord. Vi börjar jordeliv-
et inneslutna i ett stötdämpande fostervatten. Vi består 
till 65 % av vatten. Varje dygn avger vi ungefär 2,5 liter 
vatten genom urin, svett och utandningsluft. En förlust 
vi fyller på med ömsom vin, ömsom vatten, bildligt och 
bokstavligt talat. 
   

Vi lever på en unik planet där 71 procent av jordens yta är täckt 
av vatten. Men kunde vi samla ihop allt vatten som finns blir 
det ändå bara en droppe jämfört med jordklotets hela volym, 
endast 0,13 procent faktiskt! Något lite om vad kommunen 
och vi i Långasjö gör med den droppen handlar detta nummer 
av Träskoposten. 

   

Att vi i Sverige är lyckligt lottade vad gäller den ynka procent 
av jordens sötvatten som kan drickas är nog de flesta medvetna 
om. I snitt förbrukar vi gladeligen 200 liter vatten per dygn 
och person. I en del fattiga länder går man med möda långt 
för att hämta motsvarande 20 liter. Vattnet i våra hem är också 
drickbart, vilket vi tar för självklart, liksom att det kommer när 
vi vrider på kranen. Alltid!

   Avloppsledningar började vi bygga i Sverige för drygt 100 
år sedan. Tidigare lät man vattnet rinna ut orenat i närmaste 
vattendrag. På 1930-talet började kommunerna rena avlopps-
vattnet. Idag är kraven stränga på alla hushåll med eget avlopp.  

Men det finns ingen anledning att slå sig för bröstet. Parallellt 
med den tekniska utvecklingen sker hela tiden miljöförstöring. 
Vi kan t.ex. fundera över hur mycket de gamla industrierna i 
kommunen släppte ut av miljöfarliga ämnen; sågverken, garve-
rierna, glasbruken? Och hur ser det ut idag, bakom fasaderna? 
Är transparensen sämre i en liten kommun, där alla känner alla, 
och är beroende av varandra? Eller är släkt!

   Vattenfrågan är i högsta grad en global angelägenhet. Oavsett 
hur miljömedvetna vi själva är kommer fortfarande 90 procent 
av svavelutsläppen över Sverige från utlandet. Ett annat allvar-
ligt hot mot miljön är den internationella sjöfartens dumpning-
ar i haven. Klimatförändringar, stora som små, är ytterligare 
en faktor. I Sverige kommer hälften av allt dricksvatten från 
grundvattnet, som under lång tid sjunkit till oroväckande låga 
nivåer. För låga mängder av regn och snö har fallit de senaste 
åren, vid fel tidpunkter. Förmodligen måste också vi snart börja 
ransonera igen, som ”på gamla dar”.

Oavsett alla hot mot våra vatten och mot den biologiska mång-
falden finns en helt annan aspekt jag vill lyfta fram. Den poetis-
ka, litterära. Den vardagsnära och alldagliga. Vatten i alla dess 
skiftande former upphör aldrig att fascinera. Ord som dimma, 
dagg, solrök, ånga, regn, rimfrost, is och snö väcker minnen 
och känslor. Även om vi i Långasjö bor i en liten, välordnad 
värld, med små sjöar och vattendrag, finns möjligheten att 
se det stora i det lilla. Eller som Axel Liffner formulerat det. 

Sjöar, många sjöar, har en storlek
som oceaner sällan når upp till 
- för dem som bor och är nära.

Gunnar Alsmark
Foto Ur Odd Hagels bildarkiv.
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Snart är det dags för Årets Lådbilsrally! 
Nationaldagen 6/6 kl 13-16

Lite bra att veta & tänka på:

Tävlingen startar kl 14.00

Hjälm! – Ett MÅSTE för att få starta! Tävling sker på egen risk!

Tänk på säkerheten när du bygger!

Priser delas ut i kategorierna – Det mest kreativa och fantasifyllda bygge samt, bästa banresultat.

Välkomna med era bidrag! /Sockenrådets styrelse

 

Klasatorpet
 

2016
 

Öppet 24/6 - 21/8
Alla dagar 9.30 - 18.00

Bokningar Eva Garami
Tel 0471-503 10

Midsommar
firas på Klasatorpet
den 24 juni kl 14.00

Välkommen!
Långasjö Sockens Hembygdsförening
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Sommarkalendern
  

Maj
22/5 kl 10.00 Gångedag i Långasjö kyrka

28/5 kl 11-16 Kulturmiljödag på Galleri Garvaregården

30/5 kl 19.00 B-lagsmatch på Långasjö IP

Juni
3/6 kl 19.00 A-lagsmatch på Långasjö IP

4/6 kl 13.00 Utställning på Galleri Garvaregården

4/6 kl 18.00 Konsert i Långasjö kyrka

6/6 kl 13.00 Nationaldagsfirande vid Långasjön

6/6 14.00 Lådbilsrally i kyrkbacken

16/6 kl 19.00 A-lagsmatch på Långasjö IP

17-18/6  Folk- och jazzdagar i Mundekulla

19/6 kl 14.30 Musikalen Hemstannarna i Mundekulla

19/6 kl 19.00 B-lagsmatch på Långasjö IP

24/6 kl 14.00 Midsommarfirande på Klasatorpet

30/6 kl 18.30 Sjökafé vid Långasjön

Juli
2/7 kl 13.00 Utställning på Galleri Garvaregården

2/7 kl 18.00 Musik i Långasjö kyrka

4/7 kl 14.00 Hembygdsstugan öppnar kaffeservering

14/7 kl 18.30 Sjökafé vid Långasjön

23/7 kl 18.00 Musik i Långasjö kyrka

28/7 kl 18.30 Sjökafé vid Långasjön

Augusti
6/8 kl 13.00 Utställning på Galleri Garvaregården

10/8 kl 18.30 Musik i Långasjö kyrka

11/8 kl 18.30 Sjökafé vid Långasjön

20/8 kl 19.00 A-lagsmatch på Långasjö IP

25/8 kl 19.00 Musik i Långasjö kyrka

25/8  Manusstopp Träskoposten

September
1/9  Träskoloppet Långasjö IP

11/9 kl 18.00 Luftgevärsskyttet börjar

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 50.
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Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se

Sibbahultsmåla

Richard Kautto

Jag specialtillverkar Inredningar Möbler 
Kök Dörrar mm 

Är ert hus inte byggt enligt dagens 
standardstorlekar inga problem!

Allt efter era önskemål och med hög kvalité

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

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset
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Sockenrådet informerar

Tack till alla som deltog på Sockenrådets 
årsmöte den 6 mars. 

Vi hälsar Bo Mårtensson välkommen som ny medlem i sock-
enrådet.

Som ny ordförande valdes Johanna Chytraeus, vice ordförande 
Jonas Holmqvist, kassör Sölve Hjalmarsson och sekreterare 
Linda Ursjö. Övriga medlemmar i styrelsen är Victor Karlsson, 
Johanna Arvidsson Sjögren, Tove Johansson, Lisa Pettersson, 
Anders Einarsson och Andreas Garami. 

Vi arbetar bland annat med utveckling av bygden samt arrang-
emang som Nationaldagsfirandet, Sjöcaféer och Skördefesten. 
Har ni tankar, synpunkter och idéer kring något som rör 
Långasjö så hör gärna av er till styrelsen.

På www.langasjo.se samlas information om Långasjö, där finns 
bland annat en evenemangskalender. 

Johanna Chytraeus 

Hembygdsstugan

Stugan kommer att vara öppen under 6 veckor. 

4 juli - 14 aug. kl. 14 -19.00
Snart är sommaren här och det är vår förhoppning att 
vi, tillsammans med våra duktiga medarbetare, kan hålla 
stugan öppen.                         

Anne-Marie, Ingegärd och Barbro

Våfflor och kaffe, lotteri och försäljning                     
av egentillverkade alster

VÄLKOMNA  den 4:e juli kl. 14.00

Hembygdsföreningen har 
haft årsmöte
Hembygdsföreningen har hållit årsmöte på Café Stallet 
10 mars med god tillslutning, 35 medlemmar kom denna 
torsdagskväll. 2015 var föreningens 80:de verksamhetsår.

Styrelsen under 2016 ser ut på följande sätt efter de val som 
gjordes vid mötet : 

Stig Hermansson (ordf), Anders Einarsson (vice ordf), Kjell 
Karlsson (sekr), Eva Garami (v. sekr), Karin Einarsson, Göte 
Svensson, Nils Adolfsson (nyval), Karl-Erik Lennartsson 
(tidigare suppleant) och Ann-Helen Johansson (nyval). Supp-
leanter: Britt-Marie Claesson, Viktor Örnberg och Marie Bergh 
(nyval). Ingemar Elofsson och Ulla Nilsson avtackades efter 
många år i styrelsen.   

Av årsberättelsen framgår att stora investeringar har gjorts i 
föreningens byggnader även 2015 bl.a. framdragning av el till 
ladan på Klasatorpet, ny belysning i samlingssalen, fiberbred-
band har installerats i Vandrarhemmet och tak på skvaltkvarnen 
i Plaggebo. Bättringsmålning har gjorts i Vandrarhemmet, 
Klasatorpet och Hembygdsstugan. Fattigstugan ingår numera 
i Vandrarhemmets verksamhet. 

Klasatorpet har varit öppet för besökare 20/6 -23/8. Hem-
bygdsstugan har varit öppen 1/7-9/8.

Många medlemmar har liksom tidigare år varit engagerade i be-
manningen på Klasatorpet och i Hembygdsstugan. Klasatorp-
sresan gick i år till norra Kronobergs län med uppehåll i Berg, 
Aneboda, Ramkvilla Värdshus, Pilås och Sjösås hembygdspark. 

Midsommar firades traditionsenligt på Klasatorpet i ösregn 
detta år. 

På årsmötet togs beslut om stadgeändring, som i fortsättning-
en möjliggör upptagande av en årsavgift från medlemmarna. 
Årsavgiftens storlek bestäms av kommande årsmöten. Styrelsen 
kommer att försöka upprätta en aktuell medlemsförteckning 
under 2016.

Vidare meddelades att Länsförbundet har sitt årsmöte i Alg-
utsboda 8 maj och att man anordnar en resa till Skansen 27-28 
augusti med anledning av att 2016 är hembygdens år.

 

Utöver sedvanliga förhandlingar underhöll Björn Petersson, en 
tidigare långasjöbo, med sång och diktläsning från Pelle Nävers 
(alias Josef  Högstedt) samlingar. Han berättade också om sina 
kontakter med fyra generationer Högstedt. Björn avslutade ett 
uppskattat framträdande.

Kjell Karlsson
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Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel

   
Vi önskar Er varmt välkomna

Hasse med personal

Luftgevärsskyttet

Luftgevärsskyttet avslutades med prisutdelning i april. 

Nästa säsong av skyttet börjar söndagen den 11/9 kl 18-19.

Långasjö skf
Paulina Alexandersson

Galleri Garvaregården 
- ställer ut för 10:de året

I sommar är det den 10:e säsongen som Galleri Garva-
regården anordnar sommarutställningar.

Det blir tre utställningar:

Elin och Kenneth Sjöö, 4 - 26 juni
Elin Sjöö är keramiker och är verksam i Oskarshamn. Elin 
har brukskeramik som utgångspunkt i det mesta hon gör. 
Man kan se stora utsmyckade fat, flaskor och vaser och 
skulpturala former med många detaljer. 

Kenneth Sjöö förmedlar naturmotiv i olja, akvarell och 
grafiska blad. Inspiration hämtar han från det småländska 
landskapet men även från Gotland och den halländska 
kusten.

Torbjörn Hahne - bildkonstnär och skulptör, 2 – 31 juli
Leran är Torbjörns främsta material som inbjuder till många 
olika uttryck och processer i skapandet. Bilder, reliefer och 
skulpturer skapas i stengodslera. Han arbetar i många led 
med skisser, måleri och fotografier som överförs på scre-
enramar. Tryckningen sker sedan med olika färgade pastor 
och oxider.

Ylva Magnusson, 6 - 28 augusti
Ylva visar skulpturer, fåglar och djur med attityd, utifrån 
aktuella samhällsfrågor. Textiltryckta bilder med inspiration 
från den öländska floran. Hon arbetar också med videokonst 
och dokumentär film.

Britta Fransson
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Integration på Klasatorpet
När det var dags att göra vårfint på Klasatorpet i Långasjö, 
inbjöds en grupp från asylboendet i Emmaboda, för att 
hjälpa till. Samtidigt fick våra nya vänner en inblick i vårt 
lands historia, särskilt om den svåra tid, då våra landsmän 
emigrerade från sitt hemland. Då var det missväxt och 
nöd som orsakade flytten. Nu är det våld och krig som 
driver miljontals människor på flykt. 

Utvandrarfilmens berättelse om Karl Oskar och Kristina, 
som utvandrade från våra trakter, under svåra strapatser och 
lidanden, blev en länk mellan dåtid och nutid. Medhjälparna 
från Emmaboda tog del av historien med hjälp av de foton, 
som finns utställda i samlingssalen. De blev djupt berörda av 
berättelsen, när Stig Hermansson berättade till bilderna. 

Vännerna från asylboendet hjälpte till att städa upp runt 
byggnaderna efter stormar och skogsavverkning. Mest var 
det fråga om att "dra ris". Samtidigt pågick hela tiden samtal 
mellan ortsbor och asylsökande. Nya svenska ord och uttryck 
prövades, liksom glada arabiska tillrop. Sju långasjöbor och 
fem asylsökande arbetade tillsammans. 

De gamla bruksföremålen i husen var intressanta för våra 
medhjälpare. Många föremål liknar sådana som man kände 
igen från sitt hemland. 

Samvaron avslutades med ett besök i "Emigrantmuseet" vid 
vandrarhemmet och lunchservering i Café Stallet. 

Text Annika Hjalmarsson
Foto: Sölve Hjalmarsson

Usman, Abed, Muhammad, Stig, Adham och Safwan framför torpstu-
gan på Klasatorpet. 

Så fina blir syrier i gamla svenska hattar. Adham och Safwan poserar. Usman drar ris.
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Ryttarna som varit med och tagit Eriksmålas lag till andraplaceringen 
är, från vänster på bilden: Wilhelmina Walfridsson, Alma Lindahl, 
Matilda Axelsson, Moa Svensson, Thilde Hultberg, Moa Eklund, Ika 
Ahlex och Anna Haraldsson som saknas på bilden. Sittande framför är 
lagledaren Madeleine Jansson.

Eriksmåla Ridklubb tvåa i 
Småland
Det är Smålands Ridsportförbund som anordnar den så 
kallade ridskolecupen, där ryttare från Smålands ridskolor 
tävlar i ett lag och i en serie för sin klubb. Ridskolorna 
delas in i zoner, totalt fyra zoner, där man åker till respek-
tive ridskola och tävlar på deras hästar och ponnyer. Två 
ryttare från varje ridskola tävlar i dressyr, två i hoppning 
och dessutom ingår en tävling i hästkunskap, där ryttarna 
tillsammans skriver ett prov. 

De klubbar som har ingått i Eriksmålas zon, förutom Eriksmåla 
Ridklubb, har varit Lenhovda Hästsportklubb och Theleborg 
Ryttarsällskap. 

Efter den sista deltävlingen stod Eriksmåla klara för final. I 
finalen möts de vinnande lagen från Smålands fyra zoner. 

Finalen avgjordes i Värnamo och lagen som skulle göra upp 
var Ljungby Ridklubb, Vissmålens Rid- och Körsällskap, 
Kalmarbygdens Fältrittklubb och Eriksmåla Ridklubb. Efter 

Vad är en göl?  ”En göl är en liten, ofta djup, naturligt bildad 
sjö som finns i myrmarker. Har strand av torv och brunfärgat 
vatten”  

Som det även står i uppslagsverken ”att Toppgöl en sjö i 
Emmaboda kommun i Småland och ingår i Nättrabyåns hu-
vudsakliga avrinningsområde” .

Försöker man hitta någon avrinningsbäck eller annat flöde så 
hittar man inget, utan själva avrinningen går genom bottnen 
– grundvattnet. 

Annika Carlberg-Sjöström

Toppgöl 
- vacker och trollsk
Toppgöl är en av socknens dolda sjöar beläget en bit in i 
en vacker del av skogen en bit från Häljanäs. Den har en 
trolsk atmosfär runt sig och speciellt vacker gör den sig 
under sena eftermiddagen när solens sista strålar lyser 
på vatten ytan. 
 

En del änder söker sig gärna hit under våren till gölens skyddan-
de miljö men även andra fyrbenta varelser tycker om platsen.

en hel dag med tävlingar, som alla var väldigt jämna, stod det 
klart att Eriksmåla var tvåa i hela Småland. 

Madeleine Jansson
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•  Använd snålspolande munstycken, byt ut packningar i 
droppande kranar.

•  Tvätta inte bilen hemma. Åk istället till en riktig biltvätt, där 
samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds.

•  Ta vara på regnvattnet. Samla i en tunna och använd det till 
trädgårdsbevattning.

Egen brunn
Om man inte har tillgång till kommunalt vatten har man istället 
en egen brunn på sin fastighet. Både vattenkvalitet och vat-
tentillgång i en brunn kan förändras med tiden. Därför är det 
viktigt att sköta och underhålla sin vattentäkt och kontrollera 
vattenkvaliten regelbundet. Ett av de vanligaste problemen 
med enskild brunn är att det läcker in ytvatten i brunnen. För 
att förhindra detta bör materialet runt brunnen vara tätt och 
att marken lutar från brunnen. Brunnslocket ska vara tätt och 
säkert. Sätt gärna nät för luftningen av brunnen för att förhin-
dra smådjur som råttor och grodor att ta sig in

Det behövs inget tillstånd från kommunen om du ska gräva 
eller borra en ny brunn. Det är dock viktigt att placera en ny 
dricksvattentäkt på ett väl tilltaget skyddsavstånd till befintliga 
avlopp och helst uppströms en avloppsanordning. Den som 
yrkesmässigt anlägger en brunn är skyldig enligt lag att lämna 
information om placering av brunn till SGU (Sveriges Geo-
logiska Undersökning)

Har du en egen dricksvattenbrunn och vill veta kvaliteten på 
ditt dricksvatten, kan du göra det genom Bygg- och miljöen-
heten, Emmaboda kommun. 

Mer information med tips och vägledning för dig som har 
eller planera att anlägga en dricksvattenbrunn finns att läsa 
på följande sidor:

www.livsmedelsverket.se  ( Att anlägga egen brunn, Sköt om 
din brunn, Dricksvattenkvalitet- egen brunn).

        Kristina Persson
Bygg- och miljöenheten, Emmaboda kommun

Dricksvatten
-vårt viktigaste livsmedel
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och utan vatten 
kan vi inte leva. När vi vrider på kranen, duschen och 
trädgårdsslangen är vi vana att det kommer vatten, men 
vatten är ingen självklarhet. Vatten är en förutsättning för 
liv. Varje dag lånar vi vatten ur kretsloppet för att dricka, 
leva och må bra. Stenåldersmänniskorna drack samma 
vatten som vi och som våra barnbarn och barnbarnsbarn 
kommer att dricka. Alla ska ha bra dricksvatten i sin kran, 
inte bara vi utan också kommande generationer. Vi måste 
vara rädda om det vatten vi använder – något nytt tillförs 
inte kretsloppet.

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag." – 
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

Vattnet på vår jord cirkulerar i ett ständigt kretslopp; ånga av-
dunstar från sjöar och hav och faller ned som regn och snö. En 
del av vattnet tas upp av växternas rötter och avdunstar genom 
växterna. Resten tränger djupare ned och blir till grundvatten, 
som långsamt rör sig genom jordlagren och berggrunden för 
att slutligen rinna ut i sjöar, hav och vattendrag igen. En stor 
del av vårt dricksvatten kommer från grundvattnet, ökar vi 
användningen av grundvattnet ökar därmed påfrestningen på 
grundvattnet. 

Vatten är en förnybar resurs, en naturlig resurs som töms lång-
sammare än den fylls på. Den kan dock bli icke-förnybar om 
den används i större omfattning än naturens förmåga hinner 
återskapa den. En resurs måste ha tid på sig att återhämta sig 
för att kunna kallas förnybar.

Vi kan alla hjälpas åt att hushålla med dropparna av det livs-
viktiga livsmedlet.  

Tips hur du minska vattenförbrukningen
•  Diska och tvätta med fulla maskiner.

•  Undvik att diska för hand under rinnande vatten.

•  Stäng av vattnet i duschen under tiden du tvålar in dig.

•  Undvik att låta kranen i handfatet rinna när du borstar tän-
derna eller rakar dig.
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Kvarnmiljöer
Vi har besökt ett par gamla kvarnmiljöer i sörbygden, 
nämligen kvarnarna tillhöriga Allgunås Ngd, Lida Vgd 
och Allgunås Sgd.

Allgunås Ngds kvarn kallas av byfolket för Davids kvarn 
eller Liljegrens. Ägare idag är Lars Liljegren.  Lars  äger också 
Lida Vgds kvarn, som ligger alldeles intill och har en egen 
dammanläggning. De två kvarnarna drevs periodvis gemen-
samt fram till 1950. En scen ur Utvandrarna spelades in vid 
Lidakvarnen 1969. Lars vårdar sina förfäders kvarnar. Elias 
Liljegren var mjölnare vid sekelskiftet 1900. Hans son David 
tog över efter honom. Davids bror John tog över därefter. Han 
var den siste som hade kvarn och såg igång. Nu är det Johns 
son, Lars, som sköter anläggningen på ett hedersamt sätt. Det 
handlar om både byggnadsvård och naturvård. Husen kräver 
underhåll och dammarna hotar att växa igen. 

Lars har barndomsminnen från kvarnarna. Hans farbror, 
David Liljegren, ägde och drev de båda kvarnarna med respek-
tive sågar. När David plötsligt insjuknade och gick bort, fick 
Lars pappa, John Liljegren, rycka in och överta verksamheten. 
Detta var på 50-talet. John var bosatt i Lessebo och hade fullt 
upp där, men tog sin motorcykel ut till kvarnen i Allgunås om 
kvällarna, för att mala böndernas säd. På motorcykeltanken 
satt lille Lars, som brukade få följa med ut till det spännande 
kvarnstället. Vattenfallet dånade, turbinerna susade och när 
även stenarna satte igång sin monotona sång, somnade Lars 
så gott på kvarngolvet. 

Kvarnen var en spännande plats att vistas på. På våren, när 
vårfloden kom, var vattenfallet mycket kraftfullt. Den dånade 
som åskan och sprutade högt upp i trädtopparna. Då var det 
förenat med livsfara att gå för nära. Det fanns också många 
möjligheter att "dratta i". Lars har hört berättas hur en farbror 
föll i, alldeles vid vattenhjulet. Han hade krossats av de skarpa 
skovlarna, om inte någon fått tag i hans kalufs och dragit upp 
honom. Lars har också hört berättas om mannen som satt på 
räcket vid dammen, i samspråk med andra, när han plötsligt 
vände sig om, ställde sig på räcket och dök i kvarndammen. 
Man fick dragga efter honom. Det skulle vara problem med 
spelskulder, som blivit honom övermäktigt. 

Kvarnen blev en samlingsplats för bönder som kom med 
sin mäld. Det pratades och berättades medan hästarna vilade. 
Inte precis om Näcken kanske, men gärna om Greva-Fian, som 
många besökare hade egna minnen av. Denna unika käring, som 
gick "på socknen" och var helt utfattig, men ändå kunde sätta 
skräck i de flesta. Ryktet gick nämligen att hon med hemliga 
krafter kunde straffa folk, som inte behandlade henne väl. Lars 
fick egentligen inte lyssna till dessa hemska berättelser, men 
snappade ändå upp ett och annat. T ex hur Greva-Fia fick 
natthärbärge där hon så krävde -  folk vågade inte annat. En 
gång sov hon i samma rum som en dräng. Drängen blev mitt 
i natten varse, att korgen som Fia ställt under sängen började 
röra sig. Vettskrämd rusade han ut ur rummet. Alla visste vad 
Fia hade i korgen: sparade kroppsdelar från sin man. 

Nedanför fallet. Liljegrens kvarn.

Kvarnfallet vid Liljegrens kvarn.

Liljegrens kvarn Allgunås Ngd. Kvarnen och mjölnarbostaden invid 
kvarndammen.
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Liljegrens kvarn hålls i god ordning, även om kvarnhjul och 
sågklinga sedan länge stannat. Kvarnhjulet finns inte ens kvar, 
det byttes ut mot turbiner. De är förresten också borta. Men 
hela kvarnmiljön finns kvar, det åldriga huset med kvarnrum, 
undervåning och bostad. 

Sågbyggnaden står också kvar. Dammen har öppen vattenyta, 
bäcken forsar i två fåror. Fjärran från grannar och biltrafik 
ligger kvarnen i en skyddad sänka. 

Bron över kvarnbäcken på Liljegrens. På fotot syns också balanshjulet 
till stickhyveln, för tillverkning av takspån, invid väggen, samt öpp-
ningen där man tog ut mjölsäckarna. Tvärs över bron en anordning 
med remhjul för drivrem mellan tändkulemotor och kvarn.

Kvarnkaret i Liljegrens kvarn. I bakgrunden en lyftanordning, som 
användes då man tog ut den övre kvarnstenen för översyn.

Interiör Liljegrens såg. Sågbord med klinga. 

Under kvarnen i Liljegrens kvarn. Här hamnade det malda mjölet. Det 
hämtades direkt från nedre plan av bönderna med sina hästar.

Elcentral till vattenturbinen vid Liljegrens kvarn.
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Ett stenkast från Liljegrens ligger Lidakvarnen. 

Där hotar dammen att växa igen. Lars har fullt upp med att 
rädda vattenytan. 

Vi tar en avstickare till "Minas kvarn". (Allgunås Sgd) 
Också där finns själva kvarnmiljön bevarad, men utan några 
träbyggnader. Däremot stenfundament och uppbyggda däm-
men, murar och rännor. Vincan - vintergrönan - börjar så smått 
slå ut sina blåa små blommor, höga bokar har funnit livsrum 
på den gamla gårdsplanen, kvarnstenar och sågklingor vittnar 
om vad som en gång varit. 

Men här är allt hopp ute. Den en gång så stora kvarndammen 
dikades ut av byns bönder och omvandlades till mossar. Änkan 
Mina och hennes söner är sedan länge borta. 

Text Annika Hjalmarsson
Bild Jan-Erik Fransson

Lars Liljegren framför Lidakvarnen. Här spelades en scen i Utvandrar-
filmen in. 

Kvarnhjulet vid Lidakvarnen.

Resterna av en ”skala” och ”driften” vid Minas kvarn Allgunås Sgd. 
Med skalan skalades säden före malning

Kvarnfallet vid Minas kvarn. Fallet är högt och bra. Vattnet träffade 
kvarnhjulet ovanifrån - överfallskvarn. 
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Kvarnar i Långasjö socken
 - från en artikel i Långasjökrönikan 1961

"Kvarnen var en av den gamla bygemenskapens viktigaste angelägenheter 
och kvarnar av varierande typer har varit vanligt förekommande i vårt 
land sedan urminnes tid", så börjar en artikel, skriven av Arnold 
Alfredsson och Hugo Ingelsson, i Långasjökrönikan 1961. 
Ja, alltsedan människan för första gången krossade ett frö 
mellan två stenar, har detta malande pågått. Kopplingen till 
vatten uppkom dock inte i vårt land, förrän tidig medeltid, 
då invandrande munkar från södra Europa, tog med sig vat-
tenhjuls-tekniken till Norden. I anslutning till de kloster som 
anlades i Sverige, uppfördes den ena vattenkvarnen efter den 
andra. Bönderna var inte sena att ta efter, även om de gärna 
behöll den handdrivna stenkvarnen för husbehovsmalning. 
Vattenkvarnen var ju beroende av god vattentillgång, och stod 
stilla en stor del av året.

"Så vitt känt är, har i 29 av socknens 37 byar funnits 48 vattenkvarnar 
och en väderkvarn, men tänkbart är att även i de övriga 8 byarna funnits 
kvarnar." skriver Arnold och Hugo. Vi har svårt att förställa 
oss en eller flera kvarnar i varje by, men så såg det faktiskt 
ut under 1800-talet. Man vill gärna fråga sig om det fanns så 
gott om "vattenfall" i socknen! Så ser det ju inte ut idag. Då 
får man tänka på, att detta var före utdikningarnas tid och 
rinnande flöden fanns i så gott som var by. Det behövdes inte 
heller några strida strömmar, för att en liten skvaltkvarn skulle 
kunna anläggas och drivas. 

I Långasjökrönikan 1961 finns en förteckning över alla kända 
kvarnar i Långasjö socken. Arnold  och Hugo har inventerat 
och kommenterat. Nästan 50 kvarnar nämns i artikeln. Därav 
är en hel del s k skvaltkvarnar och även en väderkvarn nämns 
- i Bågesjö. Av en del kvarnar finns bara minnet av dem kvar, 
kanske återspeglat i namn som t ex "Kvarnaliden och Kvarnkär-
ret". Som exempel på bevarade kvarnar framhålls skvaltkvarnen 
i Plaggebo, som sköts av Långasjö Hembygdsförening och 
Liljegrens kvarn, i Allgunås, som är privatägd. 

Här följer en uppräkning av de kvarnar som Arnold och 
Hugo har nämnt i sin artikel:

Allgunås Vgd en skvalta, Allgunås Ngd en hjulkvarn med 
bröstfall, även såg, (Liljegrens), Allgunås Sgd en bröstfallskvarn 
(Minas kvarn), Blackamåla en liten husbehovskvarn, Brunamåla 
tre kvarnar, Brännamåla en kvarn, Bågesjö en hjulkvarn, en 
väderkvarn, Ekeboryd tre skvaltor, Enkoneryd en skvalta vid 
"Kvarnakärret", Grimsgöl en mera betydande kvarn, Hare-
bokvarn socknens äldsta kvarn, nämns 1557, Harbo Sgd kvarn 
och såg. Häljanäs två kvarnar och en skvalta, Ingemundebo 
två kvarnar, Kallamåla en skvalta ("Kvarnaliden"), Karsamåla 
en skvalta, Koppekull tre kvarnar, Kvarnaryd en hjulkvarn, 
Lida Vgd en kvarn, Lida Ögd en kvarn, Långasjö en elektrisk 
valskvarn fram till 1960, Mundekulla en skvalta, Parismåla en 
skvalta, Pellamåla två skvaltor, Piggsmåla en hjulkvarn och såg 
(nu: Bennsäters), Plaggebo två skvaltor, den ena bevarad, Ram-
sjö del i Skärsjöhults kvarn (samt försök till eget kvarnbygge), 
Sibbahult Ngd en skvalta, Sibbahult Sgd en skvalta, Skurebo två 

skvaltor, Strängsmåla en kvarn, Studsmåla en skvalta, Totamåla 
en husbehovskvarn, Trollamåla fyra skvaltor, Törsbo kvarn 
och såg hör till Vissefjärda, men ligger alldeles på gränsen till 
Långasjö. I bruk in i modern tid, välbevarad. 

Skvaltkvarnen kallas ofta bara skvalta. Skvaltan är en liten 
kvarn som kan fungera även i ett litet vattendrag. Skovelhjulet 
ligger horisontellt i vattnet. Den vertikala hjulaxeln leder direkt 
till kvarnstenen. Dessa småkvarnar försörjde ibland endast 
ett hushåll. 

Kölva / kölvekvarn, klubbkvarn och husbehovskvarn är andra 
namn på små kvarnar av samma typ som skvaltkvarnen. Kölva 
och klubba är samma sak. Benämningen torde ha med kvarnens 
fot att göra - utbuktning på vägg. (SAOB)

Hjulkvarnar är betydligt mer effektiva. De har vertikalt hjul 
och horisontell axel. Dessa kvarnar är av olika typer: 

Underfallshjul träffas av det strömmande vattnet i nederkanten.

Bröstfallshjul träffas av vattnet i höjd med hjulaxeln.

Överfallshjul träffas av vatten uppifrån. Man leder upp vattnet 
i en ränna. 

Annika Hjalmarsson

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!



Träskoposten nr 2 201616

Vatten 
Jag har inte tänkt skriva om elementet vatten och dess 
betydelse för vår planets överlevnad. Men kan konstate-
ra att vi borde vårda vattnets värde på ett bättre sätt än 
vad vi gör idag. Vissa forskare varnar för att bristen på 
rent, tillgängligt vatten, kan starta ett nytt världskrig i 
framtiden. Om jag då för över vattnets betydelse för mig 
själv under min uppväxttid, men även bristen på vatten. 
Ja, inte att det var lite vatten i kranarna, jo förresten, när 
pumpen körde slut, efter att vi barn lovat att se till djuren 
på betesvallen om somrarna. I med slangen i karet, sedan 
var det nånting annat som lockade och vi drog iväg.....

Vi hade en gång en sjö.....Bågsjön
I 10-12-årsåldern, när intresset för fiske började spira, var det 
jobbigt. Mor berättade om när hon var liten och var ute på sjön 
och la nät tillsammans med morfar Klas. Visst var det mycket 
vatten, när jag växte upp, men endast under våren, så nån fisk 
att tala om fanns inte att tillgå. Men fågellivet om våren var 
fantastiskt, det var så det "gölade" om morgnarna. Många 
söndagar var vi ute tidigt med kaffekorgen ute på hallarna för 
att beskåda allt liv. Och visst var det "fuskit" att flera av mina 
klasskamrater hade vatten inpå knutarna året igenom: Thomas 
och Per-Olof  i Lida och för att inte tala om Kennert och Rune 
i Ryna, de hade goda fiskesjöar i alla väderstreck.  

Varför man "drog ur korken" ur Bågsjön
Rune Alm och jag hängde ihop mycket under den tiden och vi 
blev efter hand mer och mer härskna och förgrymmade över 
hur orättvist det kunde vara. Ur min synvinkel var det Sibba-
hultarnas fel. Det var de som hade varit mest ihärdiga att "dra 
ur korken" i tid och otid - och fick mest nytta av tillgänglig 
odlingsbar mark. Och inte nog med det - de hade mage att 
kalla sjön för Sibbahultsjön! Rune var mer lågmäld över mitt 
angrepp på en hel by. Även om det var gränslandet, så tillhörde 
han ju mer Sibbahult än Bågsjö.  I min tidiga ungdom kunde jag 
inte förstå vitsen riktigt med att tappa ut vattnet och försämra 
fisket. Det hade ju pågått under väldigt lång tid tillbaka. Det 
handlade ju om överlevnad under svåra tider, stora barnskaror 
under 1800-talet som gjorde det svårt att "fö" en växande be-
folkning, och emigrationen drog igång på allvar. Först skedde 
utdikningen med enkla hackor, då hände det inte så mycket. 
Därefter spett och spade, samt enklare lyftanordningar. Ett 
stort framsteg var när stenkranens arm kunde vikas åt sidan 
över dikeskanten och få bort större bumlingar som hindrade 
vattenflödet. 

Vattenlek
Tänk, det behöver inte vara så märkvärdigt med vatten, för att 
det ska bli roligt. Att bygga fördämning och släppa på vatten 
var ju en upplevelse i små vattenflöden om vårarna. Barkbåtar 
och diverse flytetyg var inspirerande, men det var inte lika 
fullt så behagligt med vattenfyllda skor och blytunga kläder 
på köksgolvet......

Mete vid Harebokvarn
Några minnen, som särskilt har etsat sig fast i mitt minne under 
denna tid, var Harebokvarn. Jag hälsade på hos mors kusin 
Sigge och Berta och farbror Albert, som vi sa. Jag smet gärna 
ner till ån vid kokhuset. Där stod ofta något metspö på lut och 
mask var inte svårt att finna i omgivningen. Farbror Albert eller 
Sigge kom ofta ned och gav goda råd, var jag skulle placera 
flötet i strömmen. Men ända ner till "lilla lagunen" nedanför 
kompakta vassruggar, var svårt att nå. Det blev till att pallra 
sig i. Där stod jag med vatten upp till armhålorna och spöet 
utsträckt med värkande armar. Där fångade jag min första 
mört, som vägde 2,9 hg!

Att vittja nät
Mest spännande var det, då jag en kväll fick följa med Albert 
ut i båten och lägga nät uppe i sjön. Tidigt i ottan skulle nätet 
vittjas. Nattdimman låg fortfarande kvar över sjön, när vi gled 
ut i båten, och den sista, lite råkalla luften gjorde att jag huttrade 
av spänning. Albert stod upp i aktern och lyfte försiktigt upp 
nätet, bit för bit, medan jag skötte spakarna. Nätet fullkomligt 
bågnade av fisk, ja vi hade "fisk upp till knäna" - det var mört, 
braxen, sarv och någon sutare och gädda. Vi baxade upp nätet 
längs väggen på kokhuset. Det var spännande att försöka reda 
ut nätet och få loss fisken - den första timmen. Men solen hade 
börjat värma och det tillsammans med slemmig fisk, var inte det 
bästa, tyckte jag. Jag frågade Albert om jag kunde bli entledigad, 
men se det gick inte! - "Det här arbetet måste göras klart nu!" 
hävdade han (med all rätt). Sen dess har jag inte kunnat med 
tidigt morgonfiske om sommaren.

Ljudet av äpplen som når en vattenyta
Jag vill avsluta mina minnen om vatten med ett litet busstreck. 
Fast så bedömde inte vi det, men det gjorde tydligen Axel i 
Bågsjö, eller kan hända han uttryckte sig för farsan i en helt 
annan vokabulär.......

Rune och jag var ständigt ute och drog i markerna. Vi skulle 
ner till sjön och släntrade över Ingas och Axels trädgårdsplan. 
Där fanns en brunn, som användes flitigt, en sån med litet 
tak, rundstång, kedja och vev. Jo, visst stannade vi för att glo 
ned. Jodå, det var vatten där, rätt långt ned. Då plötsligt fick 
vi en idé (jag tror det var Rune....), kikade oss runt och fick 
ögonen på det dignande äppelträdet. Inga stora äpplen, men 
många! Och så började vi med att släppa ner äpplen, ett efter 
ett i lagom takt, för att höra det där speciella ljudet av äpplen 
som når vattenytan från en stor rund resonanslåda. Ja, vi var 
lättroade på den tiden!

Framåt kvällen kallade farsan in oss. Då hade Axel varit upp 
och varit riktigt upprörd över ofoget som luarna hade åstad-
kommit. Jo, det blev "högläsning" förstås och farsan avslutade 
som vanligt med: - "Jag vill inte veta av det fler gånger, för då 
ska ni få......" Men han sa aldrig VAD vi skulle få.....

Men där ser du, vilken betydelse vatten kan ha! För om det 
hade varit så att brunnen mot all förmodan varit sin, ja då hade 
ljudeffekten knappt varit hörbar. Vi hade förmodligen tröttnat 
efter 4-5 äpplen och dragit vidare mot nya upplevelser!

Lars Gustavsson
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Skvaltkvarnen i Plaggebo
Denna kvarn byggdes i slutet av 1700-talet och var i drift 
fram till slutet av 1800-talet. Min farfar, som var född 1889, 
ska ha varit med och sett kvarnen i drift när han var en 
liten pojke. Kvarnen står i närheten av kanalen i Plaggebo 
ca 300 meter från asfaltsvägen. Den ligger på mark till-
hörande Plaggebo Norregård 2:6. Man kan komma dit 
via en gångstig som börjar mitt emot den nedre parke-
ringen vid väg 520. En utdikning som gjordes i mitten av 
1900-talet gjorde tyvärr att vattnet inte längre rinner fram 
till kvarnen, utan har tagit en annan väg. Skvaltkvarnar är 
väldigt ovanliga idag. Det finns troligen bara en handfull 
(2-5 st) bevarade i hela Kalmar län.

Kvarnen flyttades 1867 till sin nuvarande plats. Det stod tidi-
gare vid kanalen alldeles intill byvägen på södra sidan. 

Kvarnens konstruktion
En skvaltkvarn är en av de minsta typer av kvarnar, anpas-
sad för små vattendrag med litet flöde. Ett kvarnhjul ligger 
ner i vattenådran. Detta är kopplat till en axel som går upp i 
kvarntrumman utan några leder. Där är en kvarnsten kopplad 
på axeln, och en annan sten är fast monterad i trumman. Säden 
maldes mellan dessa båda stenar. Byggnaden är korstimrat 
litet hus (ca tre gånger tre meter). Byggnaden renoverades på 
1950-talet i hembygdsföreningens regi. Då lade man på ett 
jordtak. Taket har lagts om igen hösten 2015, denna gång med 
ett brädtak. Enligt länsmuseet använde man torvtak/jordtak i 
huvudsak på bostadshus, där man hade behov av isolering. I 
denna typ av byggnad hade man inte detta behov, och där var 
brädtak vanligare. En stenlagd damm kan ses utanför kvarnen.

Kvarnens användning
Vanligtvis använde man kvarnen på nattetid. Bönderna hade 
ju många andra sysslor på dagen. Då tog bonden med sig en 
eller några säckar säd till kvarnen på kvällen. Sedan fyllde han 
säd i trumman och lade sig att sova. När säden var färdigmald 
gneds stenarna direkt mot varandra och det uppstod ett ljud 
som väckte honom, så han kunde fylla på mer säd.

Sagor och sägner
Varje kvarn har enligt folktron en egen tomte, och denne var 
man tvungen att hålla sig väl med. Detta tyckte jag var spän-
nande och lite otäckt, när jag var barn. Jag vågade mig inte ner 
till kvarnen på egen hand, vilket säkert också var avsikten med 
dessa historier. Här är en berättelse om Trollamålas kvarntom-
te som finns återberättad i boken ’Långasjö – försök till en 
sockenbeskrivning’ från 1938.

Det frodades rätt mycket mystik vid de gamla kvarnarna. I den nattliga 
ensamheten vaggades man lätt till ro av vattnets brus och kvarnstenarnas 
jämna gång, men man kunde också bli väckt av tomten, som gärna höll 
till i kvarnen. I en kvarn i Trollamåla berättas det ha funnits en tomte, 
som alltid passade kvarnen, när ägaren sov, och som väckte denne, när 
kvarnen blev tom. En gång fick man syn på tomten. Han hade trasiga 
och fula kläder, varför snälla människor sydde honom en ny kostym och 
hängde in i kvarnen. Tomten bytte genast ut sina gamla kläder mot de 
nya. Men nu blev han högfärdig. 
Någon hörde honom säga: "Nu är Junker fin, nu behöver han inte mala 
mer" Och det gjorde han inte heller. Så människorna tjänade inte mycket 
på sin godhet den gången.

Torbjörn Svensson

Skvaltkvarnen i Plaggebo.                                 Foto Jan-Erik Fransson

Bäckfåran ligger en bit från kvarnen.                Foto Jan-Erik Fransson
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Fiskeminnen från sjön 
Löften
”Löften, det är ett så vackert namn på en sjö, tycker jag”. 
Så formulerar sig Vilhelm Moberg när han, på sin ålders 
höst, gör ett återbesök i Moshultamåla och söker upp 
barndomens platser. Han blickat ut över sjön och kon-
staterar att det är synd att sjön blivit sänkt flera gånger.

Jag är beredd att hålla med honom; även för mig är sjön Löften 
en plats förknippad med minnen – inte minst från alla fisketurer 
genom åren. Ofta tillsammans med några jämnåriga kamrater 
från Bredalycke: Dan Albertsson, Bo Mårtensson och Dick 
Franksson. Även min yngre bror Krister var intresserad och 
följde gärna med.

På vintrarna hölls drömmen, om sommarens fiskeäventyr, vid 
liv genom läsning i ett litet vältummat häftet: ”Napp och nytt”. 
Där fanns fantastiska berättelser om rekordfiskar, förteckning 
över olika betesknutar och den oumbärliga huggtabellen; ett 
måste att studera före varje fisketur.

Från Bredalycke tog det inte många minuter att cykla eller köra 
moped till vårt vanliga fiskeställe, som låg vid gården ”Ham-
burg.”  Bröderna Kalle och John Petersson bedrev vid den här 
tiden, på 1970-talet, fortfarande sitt jord- och skogsbruk på 
gammalt vis med häst som dragare. Det hände ibland att de 
kom och pratade en stund med oss.

En slingrande stig från byvägen förde oss ner mot båtplatsen 
vid ”Hamburglandet”. De mäktiga tallkronorna rörde sig 
stilla i eftermiddagsbrisen och vattenblänket fick oss alltid att 
skynda på stegen. Fisket väntade! Någon gång ”lånade” vi en 
båt, men oftast nöjde vi oss med att fiska från land. Kanske 
som en eftergift till oroliga föräldrar – det var ingen av oss 
som hade flytväst.

Fiskespöet och min inkapslade haspelrulle, en Abumatic 150, 
låg i fiskeväskan tillsammans med metmask. Där fanns givetvis 
även några av de pålitligaste fiskedragen: Abu Reflex, Droppen 
och Mörrumsspinnaren.  

Eftersom sjön var så grund var det svårfiskat med drag från 
land. Den absolut vanligaste fångsten bestod därför av sjögräs. 
Väldigt irriterande i längden! Ett vassdrag kunde i bästa fall 
fungera, men helt optimalt var det inte. Någon gång hände 
det att en mussla fastnade på kroken, men någon pärla var 
det ingen som fann. 

Betydligt roligare, och ofta framgångsrikare, var det att i stället 
ägna sig åt mete. Det fanns gott om vitfisk; mörtarna var alltid 
på hugget och framåt kvällen kunde braxen och ruda bjuda på 
lite mer motstånd. 

Bambuspön använde vi så klart, men det gick betydligt bättre att 
komma ut på djupare vatten genom att koppla ihop metreven 
och linan med ett beteslås och använda kastspöet. 

De fångster vi kom hem med kvalificerade sig sällan för att 
hamna på middagsbordet. Katterna höll sig i alla fall alltid 
framme och visade stort intresse. Invägning av fångsten hörde 
till liksom att anteckna vikt och annat av intresse. 

Ett mer framgångsrikt gäddfiske på Löften minns jag med 
tydlig detaljskärpa. Den 21 september 1993 kommer jag hem 
från arbetet redan vid middagstid. Det är en tidig höstdag, 
med sol och hög, klarblå himmel. Morgonen innan har det 
varit minusgrader. Raskt samlar jag ihop min fiskeutrustning 

och åker iväg för att pröva fiskelyckan. 

När jag kommer fram till gården ”Hamburg” står John och 
Kalle på logen och tröskar säd. De är fullt upptagna av arbetet 
och lägger inte märke till mig.

Jag ror ut med djupa årtag och tar sikte mot ön ”Törnehall”. 
Jag har ett nytt drag jag tänker prova: Abu Atom Silver 20g. 
Solen kastar ljusreflexer i draget när jag fäster det vid en 
rejält tilltagen gäddtafs med stållina. Med ett vinande ljud 
löper linan ut och draget slår ner på vattenytan en bit bort. 
Jag börjar veva in.

Det dröjer inte länge förrän jag har landat en gädda på 4,5 kg. 
Inte illa, tänker jag. Men, det kommer att bli mera... Hugget 
kommer plötsligt och linan börjar löpa ut. Jag slår till bromsen 
på rullen och fisken hejdar sig en aning i sin rusning. Det 
känns att det är en aktningsvärd motståndare som jag har Abu Atom Silver.

Båtplatsen vid Hamburglandet.
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Törnehall. Törnehall i kvällsljus

fått på kroken. 

Efter flera drillningar börjar den bli trögare i rörelserna och 
jag har den nu helt nära relingen. Det är en rejäl gädda och 
jag har bara en liten klen håv tillhands. Hur ska det här gå? På 
något sätt lyckas jag styra den, nästan dubbelvikt, in i håven. 
Men just som jag lyfter den över relingen lossnar draget och 
gäddan kommer fri i båten. 

Jag greppar det som finns närmast till hands, ett öskar i plåt, och 
riktar ett slag mot gäddhuvudet. Allt händer nu inom loppet av 
sekunder. I tumultet som uppstår råkar jag slå av spötoppen, 

men det märker jag först senare när gäddan ligger avdomnad 
och stilla. Kampen är över nu och jag samlar ihop mina saker.

När jag kör hemåt i den ljusmättade eftermiddagen nynnar jag 
på den välkända hymnen ”Löftena kunna ej svika” och tänker 
att både Lewi Pethrus och Vilhelm Moberg hade rätt. Löften 
är en vacker sjö och den sviker inte heller när det gäller fiske. 

Magnus Eriksson

Löften
Sjön Löften är kommunens tredje största sjö med en yta 
på 1,7 kvadratkilometer. Större är bara Törn och Flaken. 
Sjön är grund, bara ett par meter i den djupaste delen. Det 
finns gott om stenblock som sticker upp ur vattnet och när 
man är ute med båten tar årorna ofta i någon sten. Den 
ligger i Långasjös norra ände, rinner genom Harebosjön, 
förbi Harebokvarn och vidare ut i Törn. Sjösystemet ingår 
således i Lyckebyåns avrinningsområde.

De byar som ligger runt Löften är: Bredalycke, Hamburg, 
Harebo, Ingemundebo, Moshult, Sibbamåla och Tjockebo. 

I nordvästra delen, mot Bredalyckelandet, ligger  en pilformad 
ö. Den heter Törnehall och har ett speciellt utseende. Mot 
väster och söder är det en ren klippa som stupar brant i sjön. 
På den östra sidan växer lite tallar och pors. Där är det inte 
brantare än att man kan gå i land. Namnet Törnehall sägs 
komma av ”Trehörnings hall”. Tre socknar möts i varsitt hörn 
där, Algutsboda, Ljuder och Långasjö. Ordet hall kan betyda 
bergknalle, men är också besläktat med adjektivet ”hälla” d.v.s. 
luta. ”Klippan på Törnehall häller åt väster”.

Vägen från Harebo går på Salebodaåsen, längs sjön, och är 
bedårande vacker nu när det börjar grönska.

Berit Elofsson Törnehall i solnedgång. En bit upp på klippan syns gränsröret där tre 
socknar möts.

Törnehall speglar sig i Löftens vatten.
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Fågellivet i Långasjö
Fågelklubben startade 22/3 1985. Jag var en av initiativta-
garna då Djurparken tvingades dra ner på verksamheten.
Det blev då tid att odla mitt fågelintresse ute i periferin. 
Vi var några entusiaster som gjorde inventeringar, till att 
börja med främst i Nybro kommun. Nybro -Emmaboda 
Fågelklubb utger sedan starten egen tidskrift, Fågelbladet 
med 3 nr år.

Här i Emmaboda kommun föll det på min lott att bevaka sjö- 
och sankmarker i Långasjö. Gällde att leta upp blåstreckade 
områden på Gröna kartans två blad. Vi fann då att i Långasjöns 
södra del fanns ett rikt fågelliv med en stor Skrattmåskoloni.

Till några ortsbors förtret; man stördes av att kanske 200 må-
sar letade mask i trädgårdarnas gräsmattor och förde oväsen 
där under tidiga morgnar ett par veckor om våren. I symbios 
med dessa häckade minst 3 par av den lilla färgsprakande 
Svarthakedoppingen som genom att placera sina bon inne i 
måskolonin klarade sina ägg och ungar från att bli uppätna av 
predatorer som Mink, Kråkfåglar och stora Gäddor m. fl. En 
orsak tros vara att dessa rovdjur utraderade måskolonin och 
så även doppingarna. 

När efter många turer restaureringen av Långasjön avslutades 
tillfrågades vi av det lokala Naturvårdsförbundet om iden  att 
bygga  ett fågeltorn placerat på lämplig plats. Vi enades om 
en central plats i området med sikt över sjöns båda delar. Här 
är  det ett kärt tillhåll för många fågelskådare främst på våren. 
Detta har gjort att Långasjön är den bäst bevakade lokalen i 
området. Här sågs under året 2013 hela 9 olika änder: Skedand, 
Stjärtand, Årta, Bläsand, Vigg, Kricka, Knipa, Storskrake och 
Gräsand.

Bland folket i byarna runtom har sedan tidigare funnits ett 
brett intresse för fåglar så jag fick redan på den tiden värdefulla 
tips om var det fanns olika arter. Några heta lokaler på 80-90 
talen var: Hällasjömålasjön med sin sällsynta Dvärgbeckasin 
som vissa år kring valborg låter höra sitt märkliga spel likt en 
galopperande häst i skymning och gryning.

Här häckade då 
även Svarthake-
dopping liksom 
i  Enkoneryd 
med sitt fågel-
torn, Kallamåla 
göl, Bjursjön, 
Bågs jön och 
H a r e b o s j ö n 
där man ibland 
k u n d e  h ö r a 
Rördrommens 

grova bölande. Senaste observationen av Svarthakedopping-
en är i Långasjön från 2013 då ett par gjorde häckförsök där. 
Storspoven gick sakta tillbaka och fanns som häckande endast i 
Häljanäs fram till 2005 då en unge hördes där. Därefter har de 
flesta vadare uppträtt sporadiskt och endast rastande på lokalen.

Sångsvan, Trana och Grågås har från 90-talet ökat och finns 
nu häckande i många sankmarker där Kanadagåsen tidigare 
dominerat. Sothönan har på senare år försvunnit helt där den 

förr häckade i de flesta av nämnda lokaler. Tofsvipan tycks  så 
här långt klarat effektiviseringen i jordbruket(ensilage) med 
några få par medan Sånglärkan försvunnit helt.

Skogshönsen drabbas av den intensiva skogsavverkningen som 
pågår under häcktid. Storskraken som i hundratal kan ses fiska 
i Flaken tidig november innan isläggningen; spektakulärt som 
man säjer numer.

Jag har ett särskilt intresse för nattfåglar och Ugglorna hör 
till dem. Jag räknar upp de hela 7 Ugglearter som observerats 
och i vissa fall häckat i området: Berguv, Lappuggla, Hökuggla, 
Hornuggla, Kattuggla, Pärluggla och Sparvuggla, de fyra sista 
har häckat här hemma i  Karsamåla. Nattskärra, Rördrom, 
Småfläckig sumphöna och Kornknarr har vissa år  hörts nat-
tetid i främst Harebosjön. Nattsångare som i Långasjön spelar 
varma försommarnätter, Rörsångare, Vattenrall och sällsynt 
Kärrsångare och Näktergal.

Sist ska nämnas att Rovfåglar främst Ormvråk verkar stabil 
medan övriga häckar med få par: Sparvhök, Lärkfalk, Duvhök, 
Brun Kärrhök, Glada och Fiskgjuse. I Långasjön har Tornfalk 
och Blå kärrhök, på senare år även Havsörn och Kungsörn 
setts. Småfåglar som Tättingar, Hackspettar, Svalor och Sångare 
har jag utelämnat då dessa skulle kräva allt för stort utrymme.

För den intresserade rekommenderas att gå till en dator , gå 
in på www.artportalen.se eller ännu enklare www.nefk.nu som 
är vår hemsida.

Som jag brukar säja: där står allt Du behöver veta.

Torgny Berntsson

Svarthakedopping

Knipa

Storhake
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Fiskerätten är skiftad, dvs. varje fiskerättsinnehavare fiskar 
inom sin bys vattenområde med fasta redskap. Spöfiske däre-
mot är tillåtet i hela sjön för delägarna.

Fiskekort säljs till allmänheten av b.la. ICA Vissefjärda, Lång-
asjö vandrarhem och Ödevata fiskecamp. 

Törn är en väldigt artrik sjö. Där har fångats abborre, gädda, 
gös, mört, benlöja, brax, björkna, sutare, sarv, sik, siklöja, ål, 
lake och signalkräftor. Gös, sutare,sik, siklöja och signalkräftor 
är inplanterade arter. Så kallade förstärkningsutsättnigar av ål 
och gäddyngel har också gjorts vid flera tillfällen och på 40- 
talet anlades två kläckningsdammar för gäddyngel som var i 
bruk under något 10-tal år.

I första hand är det gös och gädda som väcker störst intresse. 
Därefter kommer sportfisket. Gösen har etablerat sig väldigt 
bra efter utsättningar som gjordes på 90-talet och håller på att 
bli den dominerande arten i sjön. 

Text: Staffan Carlsson
Ordförande i Törn och Törngöls fiskevårdsområde

Foto: Gunnar Alsmark

Törn vid Ekeboryd med Staffan Carlssons sjöbod.

Staffan Carlsson.                                   

Fisket i Törn
Törn en av sydöstra Sveriges största sjöar med en areal 
på ca 760 hektar. Medeldjupet är bara 1,7 meter men med 
ett max djup av ca 9 meter. Sjön är flikig med många 
omgivande våtmarksområden och med ett 70-tal öar i 
olika storlekar. Den största är Storön längst upp i norr. 
Storön, Bastön och Kabblanäs är de öar som har haft fast 
bebyggelse men Kabblanäs är den enda som fortfarande 
har åretruntboende och fast förbindelse med fastlandet.

Törn ligger i ett biflöde till Lyckebyån. I Linneforsåns vatten-
systems uppströms finns bara två samhällen, Långasjö och 
Skruv. Sjöns vattenkvalitet är viktig inte minst för att den är 
en vattenreservoar för Karlskronas vattenförsörjning. Det var 
också anledningen till att sjön höjdes med 30 cm på 1970-talet. 
Innan höjningen var ca 20 % av sjöns yta täckt av vass ,säv och 
fräken men i dag är nästan all denna vass är borta. Vad detta 
beror på har diskuterats mycket, men förmodligen har vatten-
höjningen, mindre utsläpp av näringsämnen från samhällen och 
sist men inte minst kanadagässens betningar varit avgörande 
(se vidare om kommunens arbete med sjöns vattenkvalitet i 
Gunnar Alsmarks artikel i detta nummer).   

Fisket i Törn och Törngöl förvaltas av en fiskevårdsområdes-
förening (FVOF) där alla cirka 80 fastigheter med fiskerätt 
är delägare. FVOF bildades 1962 men redan 1935 bildade en 
föregångare ett gemensamhetsfiske med syfte att samordna 
fisket och bedriva fiskevård. 

Viken i Parismåla med Koön till höger.
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Gräspoesi
I krönikan till detta nummer om vatten betonar jag värdet av 
att se det stora i det lilla. Att förstå att sjöar kan mäta sig med 
oceaner, ”för dem som bor och är nära”.

Nu har en bygdens dotter i förskingring, Lena Peterson 
Engseth, skrivit en bok som verkligen personifierar denna 
hållning. Den heter Gräspoesi – i stråskog och tuvkrets och bygger 
till största delen på citat från dikter, romaner och essäer, alla 
kretsande kring gräs och gräsmarker.

Gräset mångfald    
Låt mig säga det med en gång. Boken är en liten pärla. Inte 
bara för att den utmanar den allmänna föreställningen att gräs 
i stort ser likadana ut, saknar blommor och är färglösa. Värdet 
ligger framför allt i den filosofiska hållning kring livets stora 
och små mysterier, som Lenas urval öppnar upp till. Och själv 
formulerar på följande suggestiva sätt.   

”Genom ett årslopp, som blir som ett livslopp, vandrar vi 
i poesin över ängar, genom skogar och längs sankmarker. 
Överallt finner vi gräs. Gulnat och grånat, vitt av frost eller 
som ett tätt, friskt grönt täcke, frodigt och böljande. Det vajar, 
susar och rasslar i tuvor och strån och på sitt alldeles egna vis 
talar gräset till oss. De här samlade diktfragmenten rymmer 
en mångfald av reflekterande iakttagelser och försätter oss i 
skiftande sinnesstämningar. Gräsens mängd färgar av sig på 
poesin och lämnar gräsfläckar omöjliga att få bort.”  1)

Bland daggpärlor och småkryp
Bokens brokiga samling av citat från fler än 100 lyriker och 
författare delas in i sinnrikt konstruerade kapitel; 

I Växtligetens eget barn förmedlas både barns och vuxnas naiva 
och basala känslor kring och upplevelser av gräs genom i första 
hand lek och lättja. 

I Gräskonsert och stråpromenad anammas ett småkryps- och insekt-
sperspektiv vid gräsrotshorisont. Det brummar av långsamma 
humlors flykt. Det klättras, kilas och svärmar. 

Kapitlet Regnpärlor och himladagg bjuder skimmer och nyvaknad, 

nytvättad värld. Regn och fukt, dimma, dagg och frost förenat 
med gräset öppnar ljusspel och sprider dofter över sankmarker 
och den invanda trädgården.  

   

Detta för att bara nämna tre av femton väldigt olika kapitel, där 
många handlar om sinnenas förnimmelser, färg, ljus, dofter, 
ljud och rörelser. Bredden är stor också när det gäller urvalet 
poeter och författare. Vi möter t.ex. ”400-årsjubilaren” William 
Shakespeare med bl.a. följande versrader om vatten. 

Daggpärlor plockar jag i gräset gärna
Till öronpärlor åt var gullvivtärna.

Och vi möter Harry Martinson i en snarlik betraktelse, igen-
kännbar för de flesta av oss under tidiga sensommarvandringar 
genom gräset.

Det är septembermorgon.
Dagg och spindelnät solsilvra gräset.

Med sina väl 140 diktcitat intar Harry Martinson en särställning 
i boken. Han är i mångt och mycket Lenas själsfrände. I dikt-
samlingen Utsikt från en grästuva från 1963, av honom själv kallad 
småprosa, förmedlar han med följande ord det perspektiv som 
Gräspoesi så generöst delar med sig av. 2)

Vi sitter kvar och fininställer våra ögon på det 
omedelbart näraliggande: på livet i grästuvan.
  

Gräspoesi är verkligen en bok att botanisera i, i dubbel bemär-
kelse. En bok där man stilla och eftertänksamt kan läsa några 
versrader här och där, då och då. 3) Läsning, liksom livet självt, 
har med hållningen till tid att göra. Eller som Tony och Claes 
Lewenhaupt påpekar i sin bok Äng. 

Den som har bråttom genom änget ser bara smörblommor och gräs.

Lena med Lake Superior i bakgrunden.               Foto Martin Engseth
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Spindelväven solsilvra gräset.                                                                                                                                                Foto Gunnar Alsmark

Med rötter i Långasjö
För de läsare som inte vet vem Lena Peterson Engseth är, 
avslutar jag med att ge några bakgrundsfakta. Hon är född 
i början av 60-talet, växte upp i Emmaboda, men skriver så 
här om sina kopplingar till bygden, när jag lite retsamt kallar 
henne för utböling.

”Utsocknes är jag, men min mor Elin var född i Långasjö, 
dotter till smeden Bergh. Familjen bodde i ett hus på backen 
ovanför Skytteparken/Ridhuset. Mina föräldrar ligger begravna 
i Långasjö, och min syster Ingrid (textilkonstnär med arbete 
på Växthuset i Långasjö) och jag är döpta i Långasjö kyrka av 
Jan Redin, min mors konfirmationspräst och tillika den som 
vigde mina föräldrar. 

Under flera somrar i min ungdom arbetade jag som turistvär-
dinna åt Emmaboda kommun då de hade turistbyrå, först i 
hembygdsstugan, senare i Guldgrävarstugan. Då knöts mina 
första hembygdsföreningskontakter i socknen. Jag läste också 
i Lund ett par år, etnologi bland annat. 

Lenas och Martins hus på Roman's Point, Cornucopia, Wisconsin.

Runt 1998 tog jag över biblioteksfilialen efter Eira Jonsson. 
Jag hade då arbetat på olika bibliotek i Emmaboda kommun 
sedan 1990. Jag tjänstgjorde i Långasjö och Vissefjärda fram 
till hösten 2008 då jag emigrerade till USA.

Min man Martin Engseth (antropolog, arkeolog, konstnär) 
träffade jag sommaren 2005 då han kom in på biblioteket i 
Långasjö i sökandet efter gårdar och byar där hans förfäder 
levat. Även om han är svenskamerikan i femte ledet på den 
gren han stammar från i Långasjö är det nog så att han idag 
har fler levande släktingar i socknen än vad jag har.”

Fotnot 1
Poaceae är det latinska namnet på gräsfamiljen. Den omfattar 635 
släkten med 9000 arter. Flera gräsarter odlas som föda, däribland råg, 
vete, havre och korn, liksom majs, ris, hirs durra och sockerrör. Vass 
är det högsta gräset i Sverige medan bambun tar ledningen i världen 
med arter som kan bli upptill 40 meter höga. Gräs är viktig föda för 
djuren, men har också en rad andra användningsområden; repslagning, 
korgflätning, taktäckning, borsttillverkning mm.

Fotnot 2
Det kan vara väl värt att gå in på Harry Martinson-sällskapets hemsida, 
som kontinuerligt ger nya infallsvinklar på ett författarskap, som fångar 
daggdroppen och speglar kosmos. I årets majnummer är det Lena Peter-
son-Engseth som skriver Månadens Martinson.

Fotnot 3
Blir man intresserad av att läsa mer, finns till varje citat en fotnot som 
anger från vilken diktsamling eller roman texten är hämtad. Boken 
avslutas med en omfattande litteraturlista – och med ett par tomma 
sidor ”med plats för egna anteckningar”.

Gräspoesi kostar 180 kronor och kan köpas antingen genom 
Lena på mejl, lenacpeterson@hotmail.com (hon uppskattar 
en hälsning från hembygden) eller Ingrid Peterson, på telefon 
10549 eller i Växthuset  och Galleri Garvaregården i Långasjö.

Gunnar Alsmark
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”Hjulångare” på Löften
”Timmervägen genom tallmon ,som bara om vintern 
nyttjades av kördon, gick fram till sjön Löften” citat från  
Sista brevet till Sverige. Wilhelm Moberg.

Löften är en sjö som är cirka 3 km lång och 2 km bred. Gränsar 
till en 5-6 byar. Den är grund och dyig, på grund av sjösänk-
ningen för att få mer mossmark. På  senare tid, 60-70- talet så 
släppte Skruv bryggeri ut spillvatten vid bäcken vid tilloppet 
som gjorde att den fick extra gödning (egen ej vetenskapligt 
bevisad teori). I öster går en kanal som mynnar ut i Harebosjön 
senare till Törn. På södra sidan är det högt och bergigt, vilket 
kan ha skapat möjlighet för en boplats på stenåldern. Pappa 
Sune berättade att han och hans skolkamrat Göte Johansson 
hittade en stenålderskanot i dyn på 30-talet. De talade inte om 
det för någon utan försökte rensa ur den själva med pinnar 
och en gammal spade, vilket gjorde att den torkade sönder. 
Sjön är fågel- och fiskrik.

Vi har ofta metat, isfiskat, lagt nät. Farfar lade ut ryssjor och på 
60-talet kunde man även fånga ål med ålarev. I väster ligger en 
vacker bergsö som heter Törnehall. Den utgjorde ett uppskattat 
utflyktsmål med olika farkoster, hemmabyggda inombordare 
med mopedmotorer. Leif  hade även en blekingseka men den 
var för djupgående vid lågvatten. 

En vinter byggde jag och två kompisar en isjakt av plankor och 
reglar. Medarna bak var två kallsågsblad. Fram på den ledade 
tvärgående regeln, monterades halvrör (skridskor utan skor). 
En alldeles för hög mast monterades fast i ett rör till pappas 
transportskruv, till hans förtvivlan. Vi hissade segel av en stor 
presenning. Vid jungfruturen drog det iväg med väldig fart, 
efter ett slag hörde vi att ljudet från medarna ändrade ton, när 
jag tittade längre fram var det öppet vatten ett sk. drag (rörligt 
vatten som inte fryser till om det inte blir väldigt kallt). Det 
gick inte att gira undan med det stora seglet, vi fick hala seglet 
och lägga oss ner och hala oss tillbaka med några 4” spikar 
till ispikar som jag hade i fickan. När vi kom på säkrare is så 
släpade vi tillbaka farkosten, lade ner projektet och han fick 

tillbaka sitt rör. Jag byggde även en motordriven sparkstötting. 

Ett av mitt bästa minne är när några släktingar vid ett av dom 
traditionella kalasen (lottbrytning) kom på iden att bygga en 
flotte. Det var 1967, vi hade avslutat renoveringen av vårt 
hus och pappa hade både plats och en del material. Morbror 
Karl-Erik ansvarade för byggnationen och min mosters man 
Tore Söderberg behärskade det tekniska. De sågade upp några 
gamla telefonstolpar till plank hos ”mjölaren” i Törsbo. För att 
den skulle flyta hämtade man 18 tomfat hos  ”Tunnkalle i Kim-
ramåla”. Givetvis måste den ha en motor. Min mosters man, 
Rolf  Wadermarsson hade en gammal Opel Rekord som de fick. 
Motor, växellåda, kardan och bakaxeln användes. Tore svetsa-
de skovlar på bakfälgarna. Sen var det dags för provkörning 
.Cirka 20-30 personer hade samlats vid ”Hamburgvägen” för 
att se spektaklet, bl.a.”Långasjö Ericsson” .Motorn startades 
och man lade i ettan. På några sekunder var de tre matroserna 
fullständigt genomblöta till  publikens förtjusning, på grund 
av vattenkaskaden som skovlarna åstadkom. Därefter byggde 
Karl-Erik: tralldäck, kajuta och en bänk över bakaxeln. Tore 
fixade ratt, mätare, roder, växelspak mm. Pappa monterade en 

Flotten på sjön Löften.

Maj-Britt,Leif,Börje,Inger,Bo,Sune,Lena,Berit,Eva,Elin,Britt-Ma-
rie,Johnny,Karl-Erik och Dagny.

Lena,Berit,Eva,Britt-Marie och Maj-Britt.
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reling av Gunnebonät så vi barn inte skulle trilla i sjön. 

Så var det dags för kräftskiva. Flotten lövades och all proviant 
bars ombord. Vi var nog femton personer ombord. Vi lite 
större barn fick sola och fiska från kajuttaket, de mindre fick 
leka på tralldäcket. Det var hur kul som helst, till skillnad mot 
att kraka hö och mjölka kor. Det gick bara att köra på ettans 
växel på grund av stenarna som fanns i sjön och vid högre varv 
blev bara kaskaden större, hastigheten ökade inte. Vattennivån 
sjönk mycket sommar och höst så flera gånger var det svårt 
att komma ut med farkosten och man tröttnade efter några år. 
Den drogs upp på land och min morbror Stig Elofsson med 
familj hade den  till sommarstuga. 

Nu står den där, lite sned och vind och påminner om en här-
lig tid. Jag är ju snickare, hur svårt kan det va……rodret och 
skovlarna ligger kvar uppe på sädesmagasinet och en gammal 
skrotbil är ju lätt att fixa …

- Booo! 

- Ja vad är det älskling?

- Skulle inte du klippa gräset? 

- Ja visst ja………………

Text Bo Sunesson
Foto Tore Söderberg och Sune Johansson

Solnedgång vid Flaken.

Sensommar vid badplatsen i Häljanäs.

Häljanäs badplats
Till stor glädje för många finns badplatsen i Häljanäs 
att tillgå. Själva badplatsen har funnits så länge man kan 
komma ihåg idag men man kan även dra sig till minnes 
att från början lär det ha varit ett ställe man gemensamt 
hade att tillgå för vattenhämtning till djur och annat. 

Själva strandlinjen har inte alltid varit där den är idag utan 
den låg betydligt högre upp. I slutet av 1800-talet skedde en 
sänkning av sjön som var brukligt på den tiden för att kunna 
få tillgång till mer mark att odla och då kom strandlinjen att 
bli där den är idag. 

I början av 1900-talet var det fortfarande inte brukligt att bada. 
De gånger när det behövdes var det nog mer nödvändigt än 
roligt. Tiderna förändrades ganska radikalt med influenser från 
andra länder bl.a. Tyskland.  Under 30/40-talet kom då den 
nya epoken att erövra vår socken som gick ut på att det var 
nyttigt och hälsosamt att hålla sig ren, bada och motionera. 

Ett föredöme och inspirationskälla till det var socknens mycket 
kända man John Johansson som såg till att en simlärare anli-
tades, simskola startade vid badplatsen och som brukligt var 
skulle den vara innan midsommar. Ofta var det kallt i vattnet 
men simma lärde man sig. Eldsjälar hade för detta ändamål 
samlat ihop brädor från olika ställen, en brygga byggdes samt 
en omklädnashytt med ett rum för män och ett för kvinnor. 
Det sägs att det var många kvisthål i väggarna där nyfikna 
blickar kunde titta. 

Fler och fler människor kom till badplatsen under somrarna. 
Under 50/60-talet fanns det även en liten kiosk som sålde 
godis och kylda drycker. Parkeringen låg då betydligt närmre 
strandkanten än vad den gör idag, men antalet bilar var ju inte 
heller lika många.

Vid kommunreformen 1971 då Långasjö kom att tillhöra 
Emmaboda och Kalmarlän visade det sig att det fanns pengar 
över i kommunkassan. Man ville då satsa på att bygga ut bad-
platsen med dusch/toalett,  stora omklädningsrum för män 
och kvinnor samt ett utrymme där simskolan kunde vara. En 
stor fin gräsmatta blev det också med tillhörande lekplats samt 
en campingplats för ca 12 campare.  

Varje år därefter har kommunen kört sand till badplatsen, lagt 
ut bryggor, sett till att en flotte placerats längre ut. 

Den mest populära platsen året runt är vindskyddet som Röda 
Korset en gång i tiden skänkte. Här finner många människor 
lugn och ro, ofta har man med sig lite kaffe eller något gott 
att äta medans man sitter i lä och tittar ut över sjön, vinter 
som sommar. 

Under den gångna vintern utsattes vindskyddet för mycket 
hårda vindar under stormen Gorm och hela vindskyddet 
hamnade upp och ned, trots den hårda behandlingen höll den 
som tur var och är nu åter på sin plats vid Flakens strandkant.

Annika Carlberg- Sjöström
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dy.  Andra tycker att den smakar hur bra som helst.  Själv har 
jag konsumerat både gädda och abborre och är väl benägen att 
hålla med de senare. Långt in på 1970-talet hade sjön ett rikt 
kräftfiske.  Vildminkar och kräftpest har emellertid tagit kål på 
dessa små eftertraktade dyrgripar.  Ålfisket var också betydande 
i sjön.  När sjösänkningen förstörde ålfisket i den angränsande 
Harebosjön blev de drabbade  tilldömda ett skadestånd.

På 1830-talet hade byn faktiskt en yrkesfiskare, som hette 
Magnus Mattsson och kallades ”Näta Mattsson”.  Han bodde 
på torpet Orraholm, som ett sekel senare beboddes av famil-
jen von Wendel.  Före sjösänkningen måste torpet ha haft ett 
mycket sjönära läge.

På östra sidan saknas annars bebyggelse intill sjön. Bröderna 
Jonassons gamla mangårdsbyggnad är det hus i Ingemundebo, 
som ligger närmast sjön.  Huset ligger precis intill den sjögata, 
som jag talar om längre fram.

På västra sidan- Harebosidan- däremot ligger flera hus med 
sjötomter.  Stränderna på västra sidan är faktiskt mycket finare 
än på vår sida. Det är väl närheten till Salebodaåsens sand som 
spelar in. Den före detta backstugan Löftesholm har en fin 
strandtomt och ägdes under några år av mina grannar i byn, 
makarna Herbertsson

Den gård, som ligger allra vackrast intill sjön, är det numera 
fint restaurerade Kråkenäs.  Men den ligger i Ljuders socken 
alldeles i den norra kanten av sjön.  Gården var ursprungligen 
en del av Kråkenäs säteri med mycket gamla anor.

Fisket i Löften spelar också en viss roll i Vilhelm Mobergs 
författarskap.  I Soldat med brutet gevär (1944) beskrivs hur 
löjan leker bland strandstenarna och i Sista brevet till Sverige 
(1959) fångar Karl Oskar den lekande braxen och trär upp 
genom gälarna på al-klykor.  Fisket var avgjort ett viktigt kom-
plement till vad marken kunde bjuda både på Karl-Oskars tid 
och långt in i modern tid.

Men sjön kunde inte bara ge utan tog också.  Den 14 decem-
ber 1862 gick den då 26 årige bonden Magnus Ingelsson ner 
sig på svag is och drunknade. Han hade förmodligen varit på 
skogsarbete vid Flyet (Orraholm) och tog en genväg över sjön 
hem till gården.  Han lämnade efter sig hustru och en fyra 
månader gammal son. Detta är den enda kända drunknings-
olyckan i modern tid.

En helt bortglömd men nog så viktig del i bybornas försörjning 
var leveranserna av is till mejeriet i Emmaboda. Alla bönder 
som levererade mjölk till mejeriet hjälptes åt att på vintrarna 
såga ut drygt halvmeterstora block ur isen med speciella issågar.  
Blocken lastades på hästdragna slädar, som drog in till mejeriet 
i Emmaboda.  Där förvarades isen i en särskild islada i sågspån 
till långt in på sommaren.

Ni minns kanske den lille pojkens (Pär Lager Kvist själv) rädsla, 
när han vågade sig in i isladan vid Växjö station i hans Gäst hos 
verkligheten (1925).  Den här slitsamma vintersysslan upphörde 
på 1950-talate när kyl- och frysanläggningar började tas i bruk.

Sjöns största ö är Risön. Den tillhör Ingemundebo och är 
samfällt ägd.  Idag bär ön skäl för namnet.  Gudrun gick hårt 
åt trädbeståndet.  Det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart 
att idag avverka den skog som trots alla vinterstormar över 
sjön står upp.

Löften
- socknens största sjö
Några bilder från då och nu

Löften är faktiskt med sina 1,71 kvadratkilometer sock-
nens största sjö.  Visserligen är Törn fem gånger större, 
men ligger ju som bekant i huvudsak i Vissefjärda socken. 
Nu hamnar ju visserligen den nordligaste delen av sjön 
utanför socknen i Ljuder, men jag tror ändå att den platsar 
som den största. Sjön är ju knappast en ocean.  Omräknat 
motsvarar ytan 17 hektar (om jag fått rätt på alla nollor) 
eller lika med halva arealen av en normalstor gård i byn.

Löften är en del av Lyckebyåns avrinningsområde.  Efter sjö-
sänkningsföretaget 1927 så är det största djupet bara 1, 9 meter. 
Sjön har ett rikt artbestånd av fisk.  De vanligaste är gädda, 
abborre, braxen och björkna men också löja, mört, sarv och 
sutare förekommer.  Fast jag tror inte löjan har setts till på länge. 
Sjön är också rik på häckande sjöfågel och på våren får vi varje 
år påhälsning av ett häckande tranpar, som betar på madarna 
intill sjön.  Idag är gräsänder, kanadagäss och sångsvanar kanske 
de vanligaste förekommande arterna.  Gamla bybor minns att 
fiskmåsar och fiskgjusar var ännu vanligare.  Strandskator var 
visst också vanligt förekommande förr.

Tyvärr lider sjön av sviterna efter dels sjösänkningen, som 
sänkte vattennivån med över en meter och kanske framför 
allt de orenade utsläppen från Skruvs bryggeri under många 
år ända in på 1960-talet. När jag första gången kom till byn 
i slutet av 1960-talet, luktade det faktiskt Tre Skilling Banco 
kring sjön.  Övergödning med stark vasstillväxt präglar tyvärr 
ännu idag sjön.

Under det sena 1900-talet kalkades sjön vid upprepade tillfäl-
len.  På fältet utanför mitt hus lyfte en helikopter med en stor 
behållare med kalk vars innehåll sedan släpptes över sjön i 
omgångar.  Kalkningen har gjort nytta och vattenkvalitén och 
siktbarheten bedöms som god.

Sjösänkningsföretaget 1927 var, sett i backspegeln, kanske inte 
så lyckat.  Visserligen fick bönderna i framförallt Ingemundebo 
och Harebo under några årtionden ut skördar av främst hö och 
havre, men idag skulle nog de flesta ha föredragit en oreglerad 
sjö med sitt naturliga vattenstånd.  Men det är svårt att sätta sig 
till doms över beslutet. När diskussionen om sjösänkningen 
fört kom upp efter första världskriget var försörjningsläget ett 
annat.  Minnen från nödåren var säkert levande hos många och 
emigrationen till Amerika hade precis börjat avta.

En positiv effekt av sjösänkning var den fotbollsplan som 
kunde anläggas på den gamla sjöbotten. Moshults IF hyrde på 
1930-talet 41 ar av byborna utan kostnad och spelade alla sina 
hemmamatcher där. Grannsämjan över sockengränsen var då 
som nu mycket god.

Om detta och hela sjösänkningsföretaget berättar vi mera om 
i den kommande boken om Ingemundebos historia.

Idag är fotbollsplanen igenväxt och sjön spelar knappast någon 
större roll för bybornas försörjning.  Ett litet fritidsfiske före-
kommer.  Många bybor ratar fisken, som man tycker smakar 
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Ingemundebo Byalagsförening, för sedan några år tillbaka en 
diskussion om att återskapa miljön kring byns gamla sjögata 
och båtstad.  2013 samlade byborna in medel för att restaurera 
och bredda sjögatan och båtstaden. Resultatet framgår av bil-
derna härintill.  I anslutning till båtstaden har också diskuterats 
att anlägga en liten badplats och en båtbrygga. Detta förutsätter 
att den intill liggande sjöviken rensas från sitt täta vassbestånd 
och en ordentlig muddring. Detta är ett omfattande arbete som 
kräver extern finansiering. Därför skall vi fortsätta dialogen 
med Sydostleader om ekonomiskt stöd. För några år sedan 
hade vi avancerade planer på motsvarande arrangemang vid 
den s k  Första ön, som ligger ca 100 meter norrut. 

Efter provgrävning i viken visar det sig att under dyn finns 
ganska fin sand, som skulle var väl ägnad att tjäna som badplats.  
Viken är ganska grund och skulle väl bäst passa för de små 
barnen.  Tar man emellertid roddbåten och ror ett stycke tvärs 
över sjön längs vänstra stranden kommer man till Mörthallarna.  
Detta är ett stort stenblock som sträcker sig ända ut i vattnet.  
Här badade byborna förr i världen. Botten är ganska fin och 
djupet är kanske upp emot det högsta i sjön.  Längre upp i sjön 
nära Orraholm finns ännu en badplats.  Här badade framförallt 
Moshultsborna förr i världen.

Löften är idag byns kanske främsta naturresurs och trots 
övergödning och vassbildning så skulle sjön kunna göras mera 
attraktiv.  För barnfamiljer vet vi att tillgång till nära bad är 
viktig.  Att som nu åka nästan två mil fram och tillbaka från 
byn till det utmärka Loafallet är som att gå över ån efter vatten.  
Kanske skulle ett återställande av sjön till samma nivå som före 
sjösänkningen vara en klok om än radikal åtgärd.  

Lars Bengtsson

Båtstaden idag.

Sjögatan idag.
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Nära vatten  

Veronica Stratmann-Reilly är från Tyskland. Hon besöker 
ofta Småland. Ja, när denna artikel skrivs, har hon faktiskt 
varit här 34 gånger! Hon bor då alltid i en liten torpstuga 
på Bastön, i mitten av sjön Törn. Här delar Veronica med 
sig av sina tankar och erfarenheter. Fotona har tagits av 
Veronicas man, Vince Reilly.

Det första jag ser, när jag vaknar, är vatten; en porlande, 
skimrande sjö. Ensligt belägen på en liten ö, Bastön, i denna 
sjö, ligger en stuga, byggd 1850, med torvtak, originalmöbler, 
öppen spis, oljelampor, utan el och med vatten från en brunn 
invid sjön. Jag får ofta frågan, vad i hela världen jag kan göra 
där hela två veckor, varje vår och höst, tillsammans med Vince, 
min engelske make, och Wastel, vår mycket tyska tax. Jag brukar 
svara, att jag inte åker på semester för att se på TV eller shoppa 
och gå på krogen, utan för att läsa, prata, tänka, promenera, 
fiska, leta svamp, cykla och upptäcka sjönära naturmiljöer. Det 
är mera i min smak.

När jag var barn, slukade jag alla Astrid Lindgrens underbara 
böcker. Livet i Bullerbyn var en barndomsdröm: äventyren som 
barnen på de tre granngårdarna var med om, deras farfar, alla 
intryck från Saltkråkan och Lönneberga - allt detta var en del 
av min barndom - så även Sverige. Och så en dag, när jag var 
23, med dessa barndomens berättelser inom mig, såg jag en 
bild i en resebroschyr, som berättade om en ö och ett gammalt 
trähus med brunn, där grävling och uggla härskade, inne i 
hjärtat av Småland, och då återuppväcktes min längtan. Och 
detta var till uthyrning! Jag bestämde mig genast.

Två månader senare, en ljummen sensommarkväll, satte jag 
för första gången min fot på en ö, som från denna stund skulle 
bli mina drömmars mål. Jag minns så tydligt de första som-
marnätterna. Den fuktiga sjöluften, främmande fågelkvitter. I 
fjärran dånar ett tåg. Månen sprider sitt kalla ljus. Stjärnorna 

skimrar klart över den vilande skogen.  På morgonen stiger 
dimman från vattnet. Naturen är fylld av droppande fuktighet. 
Solen skimrar svagt bakom dunkla moln.

Det är påsk på Bastön. Från min säng ser jag två grågäss, som 
glider fram på vattnet. Man säger om dem att de är varandra 
trogna hela livet. Någonting rör sig i fjolårsvassen. Från fönstret 
kan jag urskilja två rörhönor i de täta snåren. Överallt på vattnet 
och på stranden är det fullt av liv. Ett ljuvligt fågelkvitter över 
sjön och den ännu kala, vintriga skogen. Det ligger löften i 
luften! Livet på sjön väntar på att brista ut. När den skandina-
viska våren gör sitt intåg, då skimrar de fuktiga stränderna och 
ängarna i de svenska färgerna: blå och gula blommor pryder 
kanterna och inne i skogen har den fuktiga mörka mossan klätt 
in de gamla stenarna. Under de ljusa kvällarna, då jag hämtar 
upp vatten från brunnen, hör jag en gädda slå i viken i den 
tysta skymningen - och sedan blir det åter tyst. När jag stänger 
brunnslocket svarar ett eko från skogarna.

Sedan är det oktober - de varma höstfärgerna förvandlar 
skogen, dagarna blir kortare, ljuset blir mildare och det mörka 
vattnet ger skydd och värme om kvällarna. Jag är trygg i förviss-
ningen, att vara på en ö, som är omsluten av skyddande vatten, 
för en gångs skull fjärran från världens oro och brådska. En 
solig oktobereftermiddag kan man känna en kvardröjande fläkt 
från den förgångna sommaren från sjön. Då speglas Törns öar 
glasklart i vattnet. När man vidrör vattnet med åran, försvinner 
bilden, för att strax återskapas.

För flera år sedan, kom vintern redan i början av november. 
Över en enda natt, medförde en iskall östanvind en tidig is-
läggning av sjön, och för första gången kände vi, att här fanns 
oupptäckta faror. 

Den lätta roddbåten och en båtshake var våra enda hjälpmedel, 
för att nå fastlandet! Och vi, som inte hade vuxit upp vid en 
sjö, fann trots allt en liten svaghet i isen och kunde till slut ta 
oss iland på stranden. 



Träskoposten nr 2 2016 29

Här händer mirakler! Hösten 2012 invaderades trädgården 
av ett dussin små babygrisar, som kom för att äta fallfrukt från 
äppelträdet, som man kan se från stugans fönster. I mer än 
femton minuter höll vi andan och tittade. De rörde sig och åt 
med lekfull glädje och i glatt samförstånd. Senare, när vi helt 
lugnt satt och drack te utanför stugan, kom de tillbaka! De 
sprang runt oss utan att visa någon rädsla, en av dem stanna-
de upp för att betrakta oss med oskyldig nyfikenhet. Om vi 
någonsin kan se Guds ansikte, så är det här!

Men sorg kan drabba oss också här. På påskdagen detta år 
blev vår 17 år gamla tax helt uppenbart dödssjuk och behövde 
hjälp att få slippa sitt lidande. Vince rodde över sjön till gran-
nen Sonja, som vi visste hade egna hundar, och frågade henne 
efter ett djursjukhus. Hon kunde inte komma fram på någon 
av sina telefoner, men lovade kontakta oss, så snart hon hade 
något besked. Inom en timme kom hon roende till Bastön, 
knackade på och berättade att vi fått en tid klockan två. För att 
ge oss sällskap stannade hon på kaffe och berättade hur det är 
att bo i detta område. När tiden var inne, lyfte jag Wastel och 
bar honom över ön, insvept i hans favoritfårskinn, sedan över 
till båten och därefter in i bilen, där jag höll honom i famnen 
under den timslånga färden till djursjukhuset. Senare bar vi 
honom tillbaka i en vit låda och begravde honom på en backe 
på ön, med utsikt över Bastön och sjön. Hans grav markerade 
vi med en kant av stenar och planterade sedan små påskliljor 
på hela graven. 

Bastön var alltid, precis som den är för oss, Wastels favorit-
ställe. En stuga som han älskade, med en plats han mutade in 
åt sig själv varje kväll framför brasan. Så - Bastön är nu hans 
hem för evigt, ett hem som skyddar honom och håller honom 
varm med sin alltid så välkomnande och lugnande famn.

Text: Veronica Stratmann-Reilly
Foto: Vince Reilly 

Översättning: Annika Hjalmarsson
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Långasjöns död och upp-
ståndelse
Långasjön i hjärtat av byn fyller i sin nuvarande skepnad 
30 år 2017. Annandag Pingst 1987 invigdes sjön efter en 
unik restaurering. Många i byn minns ännu hur sjön såg 
ut före och under restaureringen men många kanske inte 
känner till hela historien. 
En av många som var djupt engagerad i restaureringen 
var folkskolläraren och hembygdsvännen John Johansson. 
Han var dessutom en flyhänt och uppskattad skribent. 
Nedan följer utdrag ur Johns personliga berättelse om 
Långasjöns död och uppståndelse, publicerad i Långas-
jökrönikan 1990. Mycket nöje!

Dan Bard

”Det ursprungliga namnet, som finns på en karta från 1696, 
är Långasjön. Att sockennamnet Långasjö hör samman med 
sjöns form är självklart. Sjön var ursprungligen en dryg fjär-
dingsväg lång dvs 3 km i nord-sydlig riktning. Då den fick sitt 
namn, och århundraden framöver, var den en frisk sjö med 
öppet vatten, och den hade rikligt med fisk av skilda slag. Fisket 
utgjorde ett bra tillskott till det dagliga brödet, i första hand för 
de egendomslösa, fattiga backstugusittarna invid sjön. Ibland 
blev fångsterna så stora, att fiskaren kunde sälja till prästen, 
klockaren och handlaren i kyrkbyn. När gäddorna lekte tidigt 
på våren och braxen lite senare gick affärerna bäst.

Ända fram till 1930-talet gick det att fiska i Långasjön utan 
hinder. Det var många feta abborrar, stora gäddor och svarta 
lakar som snärjde in sig i näten. Problem uppstod emellertid 
vid samma tid, då en nitisk fiskerikonsulent föreslog fiske-
rättsinnehavarna att plantera in sutare i sjön. Dessa uppfyllde 
snart hela sjön, slet sönder näten och köade för att komma 
in i ryssjorna. Den fisken hade nog Vår Herre inte skapat för 
småländska små sjöar.

Det rådde brist på åkrar men det fanns överskott på vatten 
tyckte man. Då fann man ut att man kunde utöka markägorna 
genom att tömma sjön. Det skedde med statliga myndigheters 
välsignelser och ekonomisk hjälp. Ingenjörernas tekniska kun-
nande kom emellertid bara att på kort sikt gagna människorna 
runt sjön. Framöver blev det till förfång för de miljöintressen 
som numera fått en framträdande plats i samhällsdebatten. 
Två sänkningar under 1800-talet och en så sent som i början 
av 30-talet visar detta. 

Riktigt påtagligt märktes inte resultatet av sjösänkningarna 
förrän på 50-talet och senare. Vegetationen hade gynnats ge-
nom grundare vatten, ökad användning av konstgödsel på de 
torrlagda mossarna och genom utsläpp från bebyggelsen vid 
sjön, innan kommunalt avlopp blev ordnat. Sjön höll på att 
kvävas, förvandlas till ett träsk. Syret förbrukades av växterna, 
fiskarna blev utan och många vände den vita buken upp.

I det läget vände vi oss till en sjö-expert limnolog-professor 
Sven Björk vid Lunds universitet. 1957 tog han prover på sjöns 
vatten och vegetation och undersökningarna fortsatte under 
60-talet av en grupp studerande på institutionen. År 1971 
fastslog professor Björk att ”sjön efter ytterligare 10 år inte 

kommer att kunna restaureras med någon nu känd metod”. 
Försök gjordes att med en speciell rotorkultivator och med 
landbaserade maskiner, bl a slängskopa slå sönder och ta upp 
vegetationsmassorna. Men resultatet blev bara en smal remsa 
öppet vatten närmast stranden. Vi hade kastat pengar i sjön 
till ingen nytta tycktes det. Det var bra nära att vi kastat yxan 
i sjön också.

I det skedet tog Hembygdsföreningen hand om arbetet. För-
söksverksamheten låg nere några år i slutet av 70-talet. Ingen 
hade kommit på, inte ens de lärde i Lund, hur man skulle bära 
sig åt.

Ett fel hade begåtts från början, nämligen att sikta till en res-
taurering av hela den långa sjön. Det var då som Karl-Gunnar 
Gunnarsson, en av optimisterna i ”sjöräddningen”, föreslog att 
vi skulle inskränka restaureringen till en del av sjön: området 
nedanför kyrkan och det som ligger i blickfånget. Nu berördes 
bara ett fåtal markägare. Och dessa visade glädjande nog större 
intresse för natur och miljö än för sina markinnehav. Förening-
en fick deras tillstånd att höja vattenståndet i sjön, om så skulle 
behövas. Vi borde förstås också ha inhämtat länsmyndighetens 
tillstånd, men det glömde vi bort! Man visste mycket väl vad 
vi höll på med och lät oss hållas utan några påstötningar. Det 
är vi nu tacksamma för.

Nu trodde vi oss veta hur vi skulle göra, nämligen valla in, 
pumpa ur och gräva bort. Så skall vi ha´t men var ska vi ta´t? 
Så ska vi göra men var ta pengarna?

Vi fick hjälp av Stiftsnämnden, som på prästgårdens ägor i 
Sjögärdet, lämnade tillstånd till en omfattande skogsgallring, 
som gav föreningen bortåt 50 000 kronor. Vi räknade med att 
detta borde räcka till en vad man kan kalla, amatörbyggd vall.

Men innan arbetet med denna började hade vi helt oväntat 
erbjudits gratis bortpumpning av vatten, när vallen väl var 
klar. Det var Flygts AB i Lindås som lovade att så länge det 
behövdes stå för lämplig pump och service. Här måste nämnas 
ännu ett namn, nämligen Eric Stål, överingenjör vid företaget. 
Han kom att under hela tiden restaureringsarbetet pågick ägna 
mycket av sin lediga tid åt Långasjön.

Så här gick vallbygget till: En duktig och oförvägen grävma-
skinist, Börje Lundin, gav sig ut med sin tunga maskin på 
gungflyet, efter att ha lagt tjocka stockmattor framför sig för 
maskinen att gå på. De uppgrävda tjocka rotfiltmassorna blev 
grunden för vallen. Arbetet var inte alldeles riskfritt, det gung-
ade betänkligt under maskinen ibland, och både grävmaskinist 
och restaureringskommitté drog lättnadens djupa suckar, när 
den 420 m långa vallen var klar. Från Geijers stora närbelägna 
sågverk började nu stora dumpers köra bark och annat såg-
verksavfall till vallen, och våren 1986 var den hög nog att stå 
emot vårfloden söderifrån.

Redan 1984 kunde vi sätta igång pumpen för ett första gräv-
ningsförsök. Ingen kan påstå att grävningen gick problemfritt 
från början. Överraskningar mötte, bl a i form av bristfälligt 
kartlagda djuphålor som måste passeras av grävmaskinerna 
och transportfordonen.

Allra effektivast kunde arbetet bedrivas den torra sommaren 
1986 då sjöbottnen på stora områden var fullständigt torrlagd. 
Några entreprenörer ställde upp gratis en vecka med maskiner 
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och folk. Men detta förslog givetvis inte till att genomföra 
hela projektet.

Vi beslöt att gå tiggarvägen. Tidningarna hjälpte till med 
information om sjöräddningen, teckningslistor om bidrag 
presenterades vid dörrknackningar och lades ut i Sparbanken. 
Vi bad om kontanter och timmer att sälja och förvandla till 
pengar. Teckningslistorna växte med namn efter namn, stock-
vältorna i byarna likaså. Till slut kom det också ett bidrag från 
kommunen på 100 000 kronor. Men då hade långasjöborna 
själva satsat bortåt 400 000. 

Huvudskakningarna från de många tvivlarna i början upp-
hörde, när man kunde se att man kunde tömma sjön inte 
bara på vatten utan också – och det var det viktigaste – på all 
dynga som samlats där. Nu började de flesta nicka bifall och 
medgav oförbehållsamt att det som från början tycktes vara 
omöjligt höll på att lyckas. Restaureringskommittén kände sig 
till slut så säker att styrelsen i hembygdsföreningen bestämde 
invigningen av den återuppståndna sjön till Annandag Pingst 
1987, den traditionella gångedagen som nu tillika förklarades 
som Långasjöns dag.

Tillställningen samlade mycket folk både från socknen och 
utomkring. Professor Sven Björk, limnologen i Lund, hög-
tidstalade, Lindåsseptetten spelade, Köriosa sjöng och en 
ungdomlig och orädd simmargrupp framförde ett special-

komponerat program i det fortfarande rätt kylslagna men rena 
vattnet. Några dagar innan hade en skolklass premiärbadat från 
bryggor som Lions Club i Emmaboda överraskat med som 
gåva. Invigningsdagen släpptes 40 st gräskarpar, en gåva från 
Bröderna Steens snickerifabrik, med uppgift att hålla sjön ren 
från ny växtlighet.

Långasjön kan alltså i sitt nya skick som förr erbjuda både fiske 
och bad. Runt sjön, delvis på den nya vallen, är anlagd en han-
dikappvänlig promenadväg, ca 1,5 km lång. Efter promenaden 
kan man sätta sig att vila i ”Sjöverandan” , som 1988 kom till 
genom en gåva av långasjösonen Bernt Elmberg och frivilliga 
arbetsinsatser av ett lag pensionerade duktiga yrkesmän.

År 1990 tillkom ett fågeltorn, omkring 12 m högt, på ”smalen” 
mellan norra och restaurerade delen av Långasjön och den 
södra så gott som helt igenväxta. Tornet ger möjligheter att 
studera det rika fågelliv, som uppstått genom och efter restau-
reringen. Samtidigt ger utblicken från tornet åt söder och norr 
en mycket klar bild av vad som skett med Långasjön, först 
genom sänkning och övergödning, sedan genom gemensam-
ma och resultatrika ansträngningar att återställa sjön till dess 
ursprungliga status.”

John Johansson

Lusthuset vid Långasjön                                                                                                                                                    Foto Jan-Erik Franson 
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Kalkning av sjöar och           
vattendrag
Försurningen av sjöar och vattendrag orsakar förändring-
ar och skador på djur och växter som lever i vattnet. För 
att motverka de negativa effekter som försurningen ger, 
sprids varje år cirka 3 000 ton kalk i Kalmar län. Sprid-
ningen sker med helikopter eller båt eller från så kallade 
doserare, kalksilos som mekaniskt matar ut kalken i 
vattendragen. Kalkningen är indelad i åtgärdsområden 
med i sin tur ett eller flera målområden. Varje målområde, 
som är en sjö eller ett vattendrag, har specifika motiv och 
mål för kalkningen som kan vara både vattenkemiska eller 
biologiska (Länsstyrelsen i Kalmar)
 

Helikoptern kommer
Det är trettondagsafton 2016 i Ekeboryd. Tidigt på morgonen, 
innan solen börjat lysa över ett snövitt  vinterlandskap, hör 
vi en helikopter landa på åkern mitt i byn, alldeles intill sjön 
Törn. Som så många gånger förr tar jag kameran och går dit, 
för att ta bilder förstås, men också för att få lite information. 
För vad vore ett temanummer om vatten, om inte vattenvård 
kommer med. Och Törn är en av de sjöar Emmaboda kommun 
satsar på - och har så gjort sedan 1979. I vår egen socken kal-
kar man dessutom i Flaken, Lidasjön, Skepen, Fornamålasjön 
och Löften. 

Vanligen kalkar man två gånger om året, med cirka 60% av 
mängden på våren, då tillflödet är stort, och pH-värdet som 
lägst, och resten på hösten. Men i Flaken blir det bara en gång 
om året eftersom tillrinningen där inte är så stor i förhållande 
till sjöns yta.

Kalkning av sjöar och vattendrag är verkligen en hel vetenskap, 
med ständigt föränderliga parametrar; nederbörd och tillrinning 
torra och våta år, växtlighet, nedfall av svavel och kväveoxider 
från atmosfären, utsläpp från jordbruk och industrier mm. Hela 
tiden måste man mäta surhetsgraden på en rad platser runt om 
i kommunen och anpassa kalkmängden därefter. Kartan på sid. 
34 visar hur fördelningen såg ut just den 5 januari i år, som 

egentligen är en försenad höstkalkning 2015, vilket förklarar 
siffran 60 ton kalk mot vårens 100 ton. 

Det vanligaste kalkmedlet till sjöar har varit finmalt kalkstens-
mjöl, 0 – 0,2 mm. Under senare år har det skett en övergång 
till grövre dammfri produkt (Optimix) när det gäller heli-
kopterspridning. För spridning med båt är den dominerande 
produkten fortfarande kalkstensmjöl. 

Många aktörer
Kommunens huvudansvarig och den som organiserar kalk-
ningen är Åsa Albertsson, avdelningschef  för bygg- och 
miljöavdelningen. Vid sidan av skrivbordsarbete, möten och 
konferenser är hon ofta ute i fält för att ta vattenprover på en 
mängd olika platser i kommunen, diskutera med markägare 
och, som denna kylslagna morgon i Ekeboryd, följa upp själva 
kalkningen. 

Hon söker också kalkningsbidrag från Länsstyrelsen, där staten 
går in med 85 % och kommunen får stå för resten. Åsa håller 
också i upphandlingar med olika huvudentreprenörer som 
t.ex. miljökalkningsföretaget Movab och Laroy Flyg, båda i 
Landskrona, kalkningslabbet i Östersund dit proverna skickas 
och med olika experter och konsulter.

 

En av dessa är Lasse Sangedal, limnolog och kalkningskonsult 
för ett enmansföretag i Växjö, som startade 1989. Själv kallade 
han sig ett tag för ”sjöräddare”, ett skämt som inte alltid gick 
hem hos alla. 

Om Lasses verksamhet skriver Företagsmagasinet från 2011 
Med precision placerar piloten den tomma behållaren i ställningen där 
en medarbetare snabbt flyttar över vajern till den fulla.  
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så här: ”När mätningarna av pH-värdet i våra marker och 
vattendrag visar sjunkande siffror, är det ofta Lasse Sangedal 
som får rycka ut. De ansvariga i kommunerna runt om i Sve-
rige vänder sig till honom för att få hjälp med att planera de 
kalkningsinsatser som behöver göras. Lasse Sangedal i Växjö 
är en av de få i Sverige som kan hantera den här typen av 
viktiga miljöåtgärder. För gemene man är det kanske bara en 
helikopter som flyger och far över ett område och släpper ut 
något under sig. Men det ligger mycket planeringsarbete bakom 
innan man kommer så långt.”

Planeringen beror naturligtvis på resultaten från de vatten-
prover Åsa tar och tillsammans diskuterar de kontinuerligt 
vilka åtgärder som behöver tas från år till år. Lasse berättar att 
mycket har blivit bättre med åren. I sjön Löften var pH-värdet 
6.6 när man senaste mätte, den 16 april i år, och för Törn låg 
det ännu högre, 7.0 vid mätningen den 11 februari 2016. Vat-
ten från båda dessa sjöar försörjer via Lyckebyån Karlskrona 
med dricksvatten (se också Staffan Carlssons artikel i detta 
nummer). För den som vill veta mer om detta rekommenderar 
Lasse  Lyckebyåns vattenförbunds hemsida. Det bildades 1988 
och är en sammanslutning av kommuner, kraftföretag, mar-
kavvattningsföretag och fiskevårdsföreningar, dvs. intressenter 
som på något sätt har tillstånd att påverka Lyckebyåns vatten.  

Och mycket har som sagt hänt. För 40 år sedan var viken mellan 
Basterön och Ekeboryd helt täckt med vass, och förbindelsen 
mellan norra och halva sjödelen gick i en smal ränna in i den s.k. 
ån. Nu är det knappt någon vass kvar, och fräken är helt borta. 

Snabba ryck – i tvåhundra knyck
Under årens lopp har jag följt helikopterns arbete med att 
sprida ut kalken och alltid förvånats över hur snabbt och 
smidigt det går. På de valda platserna runt om i kommunen, 
och de är rätt många, krävs först och främst en säker start 
och landningsyta intill målområdet, med bra möjligheter för 

kalkbilarna att komma till. På bilden från Ekeboryd ser vi hur 
helikoptern just lämnat en tom behållare och lyfter med en 
fylld. Turen ut över sjön tar en minut eller två, vilket räcker 
för markpersonalen skall hinna fylla den nyss lämnade.  För 
många år sedan fick jag och delar av familjen följa med upp på 
en fartfylld sväng i luften, ”men nu är restriktionerna mycket 
strängare”, säger piloten Håkan Grop. ”Grop som ett helt 
vanligt hål i marken”, förtydligar han sig när vi första gången 
träffas. Håkan arbetar för Laroy Flyg, som hösten 2012 tog 
över namnet Osterman Helicopter, ett välkänt varumärke för 
alla äldre läsare av Träskoposten. Företaget är specialiserat 
på kalkspridning från luften, med huvudsaklig verksamhet i 
sydvästra delar. Deras största uppdragsgivare är miljökalknings-
företaget Movab i Landskrona. Deras hemsida börjar med en 
text, som leder oss in på några avslutande ord om kalkningens 
historia, och framtid.

”För att skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö 
måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande 
ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten. Sverige har snart kalkat 
mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!”

Minskade svavelutsläpp 
Försurningsproblemet i våra sjöar och vattendrag uppmärk-
sammades under 60-talet. Värst var det vid mitten av 1970-talet 
då svavelutsläppen från de industrier som byggts upp efter 
andra världskriget var som störst och fiskdöden bredde ut sig.

”Men i och med bättre reningstekniker och östblockets kol-
laps försvann mycket av den smutsiga industrin och det gav 
direkta resultat i form av minskade svavelutsläpp”, säger Per 
Olsson, som är en av författarna till rapporten Nationell plan 

Åsa Albertsson och Lasse Sangedal.

Håkan Grop, pilot för Laroy Flyg. 
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för kalkning 2011-2015 (Naturvårdsver-
ket 2011). 

Sedan 1980 har svavelutsläppen minskat 
med mer än 90 procent i Sverige och 
70 procent i Europa. Renare bränslen 
och effektivare rening av rökgaser 
har betytt mycket. Men 90 procent av 
svavelutsläppen över Sverige kommer 
fortfarande från utlandet. Polen, Stor-
britannien, Tyskland och Ryssland är de 
största bovarna och den internationella 
sjöfarten står för en mycket stor och 
växande andel.

Men det är inte bara svavel som påverkar 
försurningen. Kväveoxider släpps ut vid 
all typ av förbränning och salpetersyran 
som uppstår när kvävet når atmosfären 
försurar också nederbörden. Och minsk-
ningen av kväveutsläppen är inte alls 
lika stora som den för svavel - bara 35 
procent. Kväveoxider och fosfater anses 
spela en viktig roll i övergödningen, som 
gör att sjöar växer igen och snabbare 

da och abborre är något tåligare. Oftast 
är det rom- och yngelstadierna som är 
känsligast. Vid ett pH-värde på 4,5 är i 
stort sett all fisk borta.

 

Naturvårdsverkets rapport visar att varje 
satsad krona på kalkning ger ¬dubbelt så 
mycket tillbaka i form av ökade skattein-
täkter för försäljning av fiskeutrustning 
och mat och logi för fisketurismen. 
För att nu inte tala om miljövärdet mer 
allmänt med en levande och väl funge-
rande sjö. 

Kalkning är också viktig för vårt dricks-
vatten. I områden där försurningen är 
kraftig är även en stor del av grund-
vattnet försurat. Det sura vattnet lakar 
ut metaller som aluminium, koppar, 
kadmium, zink och bly från marken, 
vattenledningar och varmvattenberedare. 
I sådana områden finns därför en risk att 
den som dricker vatten från egen brunn 
får i sig hälsofarliga halter av metaller (se 
Kristina Perssons artikel i detta nummer 
om provtagning av vattenkvaliteten).

Ett nödvändigt ont
Sjökalkning leder som sagt ofta till 
mycket positiva resultat. Men kalken i 
sjön förbrukas efter några år. Och även 
om nedfallet minskar kan det ligga kvar 
i marken under lång tid. Så kalkningen 
av våra sjöar måste fortsätta för evigt, 
verkar det som, om än i minskad om-
fattning. Idag har man kunnat dra ner 
på kalkningen med 40 procent sedan 
toppnoteringarna i början av 2000-talet.

Kalkningen är dock inte helt oproblema-
tisk. När våtmarker kalkas dör vitmossan 
ut och därmed också arter som rundsi-
leshår som växer på vitmossan. Tall kan 
också få stora skador i och med att bor 
(hälsovådligt grundämne) binds i marken 
när pH-värdet höjs, vilket i värsta fal kan 
leda till att träden dör.

Men tveklöst övervinner fördelarna med 
att våra vatten kalkas. Och det skall vi i 
kommunen vara glada över. Bara om-
kring 40 procent av landets försurade 
sjöar omfattas - direkt eller indirekt - av 
kalkningen. Glittrande blå bad- och fis-
kesjöar är ett småländskt signum och en 
viktig komponent i en levande landsbygd.

Gunnar Alsmark

övergår i våtmark. 

Kalkning för miljarder
I Sverige påbörjade man ett vittomfat-
tande kalkningsprojekt 1977, där Em-
maboda hakade på redan två år senare. 
Från början var försöken med statsbidrag 
tänkta att pågå i fem år, men kalkningen 
har fortsatt och 2011 beräknas projektet 
ha kostat skattebetalarna 4,4 miljarder 
kronor. Men pengarna skall definitivt 
inte ses som kastade i sjön. Idag är 85-90 
procent av de kalkade sjöarna fria från 
negativ påverkan av försurning. Cirka 7 
800 sjöar och 12 000 km vattendrag har 
räddats av denna den största miljövårds-
åtgärden som genomförts i Sverige.

För bottenlevande djuren som snäckor, 
musslor och kräftdjur, däribland flod-
kräfta, har kalkningsprojektet varit helt 
avgörande. Många fiskarter är också 
mycket känsliga för försurning, som till 
exempel mört och laxfiskar medan gäd-

Dumpningsplatser och kalkmängd i ton för sjön Törn.
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Våtmark och vattenspeglar
Många tolkar natur som något som står i motsats till 
kultur. Land mot stad, det orörda mot det exploaterade. 
I verkligheten finns mycket små, om än några områden 
i Sverige, som inte är kulturpåverkade. Även de ”orörda” 
fjälltrakterna är ett kulturlandskap som i generationer 
formats av renbete. Naturen i sin tur finns även kring den 
urbana människan. I städernas parker och villaträdgårdar 
möter vi en mångfald av växter och djur. För mig känns 
det mer fruktbart att påstå, att vi alla i Sverige lever i ett 
kulturlandskap där människan i årtusenden på olika sätt, 
och med skiftande framgång, påverkat sin omgivning.  

Dammbygge och bygemenskap
För snart 40 år sedan firade jag midsommar hos Inez och Bertil 
Fransson i Skurebo. Bertil hade berättat om dammen man 
byggt mitt i byn, i slutet av 60-talet, och om hur ägarna till de 
åtta gårdarna på olika sätt bidragit ekonomiskt och praktiskt. 
Projektet var intressant ur många aspekter.  

Att förvandla ett sumpigt kärr till en frisk liten sjö med öppen 
vattenspegel innebar ett estetiskt lyft för en i sig redan vacker by. 
Att man dessutom skapade en given samlingspunkt för de bo-

ende betydde mycket för byns sammanhållning och fortlevnad.

Midsommarfesten var en angelägenhet för byinvånarna och för 
Skurebybor i exil, så det kändes både ärofyllt och lite exotiskt 
att få delta. Under förmiddagen hämtades löv och plockades 
blommor. Stångens majades och restes. Sedan gick var och en 
hem till sig för att äta och kanske vila lite. 

Under seneftermiddagen samlades så alla, unga som gamla vid 
långborden intill sjön för att lyssna på musik, dansa runt stång-
en, äta tårta och dricka kaffe, eller kask för den som så ville.

Konsten att damma av ett gammalt kärr
När jag nu i mitten av april 2016 kör till Skurebo är det för att 
få inspiration till Träskopostens tema denna gång - vatten. Och 
vem kan då vara mer lämpad att prata med än Krister Jonsson, 
som dels som barn var med när den gamla dammens byggdes 
(se foto) dels under senare år själv arbetar med att anlägga flera 
nya vattenspeglar på gårdens ägor.

Vi börjar nere vid källan med sitt pampiga stenröse, vid den 
gamla dammens södra del. Året om ger den friskt och fint 
vatten och fryser inte ens under riktigt kalla vintrar. Från källan 
rinner grundvattnet ner i dammen, och ut på andra sidan ge-
nom ett rör under vägen och in i den nya dammen på Anettes 
och Kristers mark. Också där var förr ett kärr som behövde 
grävas ut, vilket man gjorde för ett par år sedan med hjälp av 
en inhyrd grävmaskin. Men det visade sig svårt att få dammen 
tät. Även om vallarna byggdes breda har de läckt vatten, så i 
höstas tömdes hela dammen och tätades på insidan med en 
3.5 meter bred gummiduk. ”Den köpte jag på blocket för 9000 
kronor i stället för de 38000 kronor den skulle ha kostat ny”, 

Arbete med dammen i Skurebo 1967. Från vänster Artur Johansson 
(Kristers morfar), Inez Fransson och Dagny Fransson.

Skurebobarn vid dammbygget. Från vänster Britt-Marie Haraldsson, 
Ivar Fransson, Annelie Johansson, Krister Jonsson, Ulf  Haraldsson, 
Jörgen Johansson.



Träskoposten nr 2 201636

säger Krister. ”Nu verkar det fungera. Nu väntar vi bara på att 
nivån skall höjas ytterligare en halv meter.”

På det djupaste stället är dammen över tre meter, mer än till-
räckligt för att plaska runt en varm sommardag, eller hastigt 
hoppa i efter ett bastubad på vintern. Men bastubygget dröjer 
nog ett tag till. Att omvandla ett kärr till en vacker sjö, att ta en 
kopp kaffe, ett glas vin eller grilla på kullen mot huset till och 
se kvällssolen glittra i vattnet, det är livskvalitet nog. 

EU-baserat bidrag
Men anläggande av dammar har också med hållbar vatten-
förvaltning att göra. För några decennier sedan var våtmark 
synonymt med ”surhål”, sumpmark eller träsk, d.v.s. en pro-
blemmark som inte gick att använda utan att den först drä-
nerades. I dag är denna uppfattning omprövad och man talar 
om våtmarker som en viktig miljö- och naturresurs. Krister 
berättar att Länsstyrelsen fördelar EU-baserat bidrag till dem 
som vill anlägga en damm – om man kan göra det på rätt sätt. 
Så här står det bl.a. i anvisningarna. 

”Våtmarken bör anläggas så den får en naturlig utformning. 
Variation är viktigt, variera vattendjup, skapa öar och uddar. 
Flacka slänter, minst 1:4, så att vattenytan får stora ytor att fluk-
tuera på, detta hämmar igenväxningen. Våtmarken bör göras 
tömningsbar för att underlätta skötseln. Djuphålor anläggs vid 
inlopp och utlopp som sedimentationsfällor.”

   

Allt detta stämmer i Kristers fall. Mitt i dammen ligger en liten 
ö och vid dammens västra del, där marken går brant ner till 
en vattensjuk beteshage med asp och björk, har han byggt in 
ett vertikalt plaströr i vallen. Inuti löper två varandra motsatta 
spår, där ett antal luckor kan skjutas ner för att man smidigt 
skall kunna reglera dammens vattennivå, och enkelt tömma 
den när så den behövs.

När allt snart är färdigt, kommer det att finnas två dammar i 
byn, som på ett vackert och naturligt, eller skall vi säga, kul-
turligt sätt omsluter grusvägen som går mot Häljanäs. Men 
dammar av det här slaget är inte bara en estetisk fråga.

Viltvatten och kvävefällor
Ett av Sveriges 16 miljömål är att sätta stopp för övergöd-
ningen av haven. En väg att nå dit är att skapa nya våtmarker i 
odlingslandskapet, vilket Krister är i full gång med. Genom att 
utnyttja naturliga försänkningar i landskapet anläggs ner mot 
Pellamåla tre dammar i rad, förutom ytterligare en. Våtmarker 
har flera funktioner, utöver att de förskönar landskapet. Den 
kanske viktigaste är att de fungerar som naturliga reningsverk 
för näringsämnen som kväve och fosfor. En bra våtmark kan 
eliminera upp till ett ton kväve per hektar och år. Då krävs att 
den ligger på en plats där det tillrinnande vattnet har en hög 
koncentration av kväve och inte rinner igenom allt för snabbt. 
Våtmarken ska vara grund och rikligt beväxt med hög vegeta-
tion som ger ifrån sig förmultnande växtdelar – en miljö där 
denitrifikationsbakterierna trivs. 

Krister Jonsson vid den gamla källan i Skurebo.

Den nya dammen i Skurebo.
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Våtmarker som anläggs på det här sättet kallas också viltvatten, 
eftersom de drar till sig djur och fåglar. Rent allmänt kan man 
säga att våtmarken utgör en mycket betydelsefull naturresurs 
som ger förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Våtmarker 
i jordbrukslandskapet skapar nya möjligheter för den biologiska 
mångfalden i området och utgör en spridningsväg för många 
växt- och djurarter. 

Också här finns möjlighet att få bidrag, denna gång från Skogs-
vårdsstyrelsen. Stödet kallas Nokås (Natur- och kulturmiljö-
vårdsåtgärder i skogen) och syftet är att berika skogsmiljöer 
av allmänt intresse. Det kan, som här, handla om att anlägga 
våtmarker. Men ekonomiskt stöd ges också till att restaurera 

äldre transportleder eller kulturmiljöer, rensa och märka stig 
eller vandringsled, eller hägna värdefull lövskog. Det sistnämn-
da är också något Krister är på gång med. För att förbättra den 
biologiska mångfalden anlägger han nu ek- och bokhägn, plan-
terar masurbjörk och ädellövskog, t.ex. körsbärträd för fåglar. 

Hejare på hägn
Det vore svårt att lämna Anettes och Kristers gård utan att 
nämna ännu ett kulturvårdande projekt, med anor från stenål-
dern. Det har precis tagit sin början, och kommer förmodligen 
att hålla på ett par år framåt, minst. Längs med den stora åker 
som ligger öster om gårdstunet är yngste sonen Simon i färd 
med att anlägga en riktigt vacker gärdesgård, med slanor av 
gran, kluvna med yxa och kil när så behövs, med störar av ene 
och vidjor av gran att binda med. Nio slanor hög blir den, och 
man planerar en total gärdesgård runt åkrar, hus och damm 
på närmare två km. Simon har läst jakt och viltvård och håller 
nu på att utbilda sig till skogstekniker, så han kan en del om 
konsten att bygga en gärdesgård. Men han får också hjälp av 
hembygdsföreningens egen expert och läromästare, Sölve 
Hjalmarsson, som under våren skall leda en kurs på gården i 
Skurebo, med allt material bekvämt på plats. Till detta, och till 
viltvatten allmänt i socknen får vi nog anledning att återkomma 
lite längre fram.

Gunnar Alsmark

Ny gärdesgård byggs runt hus och mark.

På Garvaregården har vi anlagt en damm i anslutning 
till den tidigare Garvareviken som hängde samman med 
Långasjön före sjösänkningen och restaureringen av sjön .

Under sommaren 2015 när det var riktigt varmt i vattnet så 
började det plaska, det var som om vattnet kokade i vattnet. 
Det var sutaren som lekte och det var en överraskning eftersom 
vi inte har planterat in någon fisk. 

Sutaren en tålig fisk, den kan uthärda lägre syrehalter än många 
andra arter. På grund av denna tålighet är sutaren lämplig att 
odla i dammar och sutare var förr en uppskattad matfisk och 
spreds aktivt till flera vatten. Sutaren äter främst från botten, där 
den puffar runt i slammet efter musslor, mygglarver, snäckor, 
insekter och kräftdjur.

Jan-Erik Fransson

Sutaren leker i dammen på Garvaregården
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Växter vid sjön
- en vandring runt Långasjön

På vandring utmed Långasjöns strand, kan man följa 
årstidernas växlingar. Den 1,7 km långa promenadslingan 
går genom olika naturmiljöer, som var och en innehåller 
växter efter sin typ. Låt oss följa vägen runt sjön och börja 
våra studier på den lilla konstgjorda ön. Vi tar bron över 
till ön, och undersöker den. Sedan går vi vidare runt sjön 
medsols.

"Gåsön"
När vi går över bron, beträder vi jungfrulig mark. Den här 
lilla ön skapades, när sjön restaurerades på  1980-talet. Jag 
skulle vilja kalla den Gåsön, eftersom vårens rastande vildgäss, 
gärna ligger därute och vilar. Ön, som till stor del består av 
bottenmassor från sjöutgrävningen, är nu bevuxen med bl a 
kråkklöver och frossört. Pampiga kärrtistlar brukar också 
få fritt spelrum här. Det är inga ovanliga örter, men mer än 
en vandrare har haft frågor om t ex kråkklövern, som också 
är rikligt förekommande längs sjöpromenaden. 

Kråkklöver "är bland de växter, hvilka helst utbreda sina 
krypande rötter (rotstockar) i kärrens 
lösa mark och dy och slutligen binda 
den, så att den med tiden bildar riktiga, 
om också länge gungande och vådliga, 
gångmattor öfver ställen, der förr ingen 
kunnat stiga torrskodd."  (Nyman 1868) 
Den blommar i juni/juli.

Frossörten är en liten blåläppad skönhet, som även kallas 
"getnos". Titta nära, så förstår du var-
för! Frossört ansågs förr vara verksam 
mot frossa och såldes på apotek under 
namnet Tertianaria herba (C F Nyman 
1867).  Blommar i juli/augusti.

Kärrtistel "Under sin Vestgöta-resa hörde Linné densam-
ma omtalas såsom en slags spåman om 
nästkommande vinters snörikhet, så att 
ju högre Kärrtisteln växte under somma-
ren, desto mera snö skulle komma under 
vintern, och Dybeck säger att densamma 
är i Dalsland och Bohuslän "almänt känd 
såsom ett snömärke för den blifvande 
vintern". Blommar juli/september.

Östra stranden
På våren blommar kabbeleka i sjökanten. Säven förnyar sig 
varje år, liksom kaveldunet.  Vi tar nu sikte på lusthuset. En 
del föredrar att kalla byggnaden för sjöverandan. I vilket fall 
kan man kan ta sin tillflykt in i den vid ruskigt väder, eller 
bara sitta och njuta en stund. Till vänster om vägen en karg 

och stenig backe beväxt med lingonris, ljung och enar. Vi 
passerar grinden ut till Sjögärdet, en vidlyftig beteshage, med 
en pampig lövsal av bok och ek. Här blommar om våren 
rikligt med vitsippor. 

Säven utnyttjades förr som tätningsmaterial och som simdynor, 
Linné skriver att "Emedan stjälkarna äro 
svampiga, kunna de, sedan de afskurits, 
med största lätthet flyta på vattnet. Där-
för bruka gossar i Sverige sammanbinda 
dem till knippor, med hvilka de kunna 
hålla sig uppe, så att de ej sjunka, under 
det att de söka lära sig simma." 

Kaveldun har givits många namn på grund av axens speciella 
utseende, till exempel cigarrer, narrkol-
var, dunstockar, kabbörter, krutläskare. 
Vid torkning måste de emellertid förbe-
handlas så att inte honaxen vid beröring 
skall 'explodera' och frigöra tusentals 
håriga frukter till stora dunmoln. Ett 
enda honax uppges innehålla mer än 
100000 blommor och dunet kan fylla 
en tioliters hink. 

Enligt Nyman (1868) kunde 'dunet' från honaxen användas 
till stoppning i dynor och bolster, men skulle då helst blandas 
med vanligt dun för att inte klumpa sig. Av rotstocken kunde 
man bereda nödbröd. 

Södra stranden
Bladvassen står hög som en mur mot sjökanten och vid sidan 
om promenadvägen reser sig ett av södra Sveriges högsta fågel-
torn. Strax därefter passerar vi grinden ut ur beteshagen. Här 
möter ännu  en ny miljö med frodig växtlighet på vägrenen, 
brännässlor, skogsfräken och annat kraftigt växande. Och 
mitt i detta en verklig uppstickare: rödfibblan, som på under-
liga vägar hittat sin plats på denna relativt  nyanlagda barriär. 
Har den kommit med fyllnadsmassor eller färdats med fåglar? 
Bok och ek byts ut mot al och björk längs strandpromenaden.

Bladvass är vanlig i hela landet utom i fjälltrakterna. Vassen 
växer vanligen i vatten, ända ner till 2,5 
meters djup, men ofta även på fuktig 
jord. Den är en karaktärsväxt för nä-
ringsrika sjöar. Ung vass är ett utmärkt 
kreatursfoder. Stråna användes förr till 
vassmattor eller till taktäckning . Vass 
kunde också efter rötning användes till 
grövre papper om man blandade massan 
med lump. Blomvippan användes till 
färgning och rotstocken kunde torkad 

och malen användas som nödbrödsämne. (virtuella floran)

Brännässla "All Nässla drifwer urin och renar bloden, i 
Lungsot och Skjörbjugg nyttig, hälst wårtiden, då intages 
utpressad saft af  späda Nässlor i wasla: eller brukas Decokt 
af  Nässle-rötter en näfwa til en kanna wattn något inkokt och 
drucket några glas om dagen. Med färska nässlor brännas lame 
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och borttagne lemmar; äfwen fötter wid upstigen Podager. Om 
wåren ätas de til grönkål: torkade nyttjas de til boskapsfoder...

...Om stjelkarna på samma sätt skötas som lin och hampa kunna 
de spinnas och kläder deraf  wäfwas. Med decoct af  rötterna 
färga bondhustrur Påskägg gule." (Carl Fredrik Hoffberg 1792)

Rödfibblan "är sällsynt men förekommer från Skåne till Norr-
botten. I Sydsverige påträffas den oftast 
i kulturskapade miljöer som parker, 
gräsmattor och vägkanter, medan den i 
norra Sverige också växer i ängsmarker 
och ängsbjörkskogar i fjälltrakterna". 
(virtuella floran)  Blommar juni/juli.

Västra stranden 
Under fortsatt promenad  längs sjön möter oss en varierad växt-
lighet i vägkanten. Detta växlar lite från år till år, allt efter hur 
vägrenen sköts. Ibland hinner många sommarblommor utveck-
las och bilda en färgglad inramning: smörblommor, gulvial, 
sommarfibbla, humleblomster, nysört, rölleka, vitklöver, 
skogsklöver, kråkvicker, vitmåra, grässtjärnblomma, 
kärringtand, renfana, skogsstjärnblomma, ängskovall, 
ängssyra, johannesört, hundkäx, svartkämpe, nejlikrot, 
daggkåpa, videört(strandlysing), klasefibbla, gökärt och 
blodrot är några exempel. Typisk strandvegitation med björk 
och al, vide, pors, kaveldun och bladvass.

Nejlikrot är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer 
oftast nära bebyggelse, i parker och runt 
gårdar men förekommer också till exem-
pel längs vägkanter och skogsbryn. Som 
läkeväxt är den "lagom stärkande, tillika 
lifvande samt lindrigt svettalstrande och 
tjenlig särdeles i diarrhéer och dysente-
rier". (Nyman 1868)

Blommar juni/augusti.

Gulvial är en flerårig, klängande ört med vek stjälk, som kan 
bli nästan en meter lång. Gulvial 

förväxlas ibland med käringtand. se 
nedan. Blommar juni/juli.

Käringtand saknar klängen, har till synes trefingrade blad, 
samt blommor som sitter samlade i 
flock. Den växer på ängar och hedmar-
ker och förekommer både på torr och 
fuktig mark. Blommar juni/juli.

Ängskovall är en ettårig ört som kan bli upp till fyra decimeter 
hög. "Vid Lycksele kyrka i Umeå lapp-
mark erhålles det, såvidt jag vet, allra för-
träffligaste smöret. Då jag på sagda plats 
frågade efter orsaken, svarades, att det 
var Kowall, hvilken växt här förekom-
mer ganska ymnigt, som åstadkom detta. 
Detta fann jag ock bekräftadt däraf, att 
de kreaturens betesmarker, som jag såg, 
voro rikligare täckta af  denna växt, än 
jag någonsin förut hade skådat." (Linné 
1737) Blommar juni/aug.

Nysörtens blomkorgar är ganska små, cirka en centimeter 
breda, och sitter samlade i kvastlika 
ställningar. Varje blomkorg har omkring 
tio, ganska breda, vita strålblommor. De 
inre blommorna, diskblommorna, är 
gulvita. "Denna täcka ört är aromatiskt 
skarp, uppväcker nysning om den, kros-
sad, lägges i näsan, och ökar saliven då 
den tuggas." (Nyman 1867) Blommar 
juli/aug. 

Strandlysing är en ganska högväxt ört med kransställda blad 
och en grenig klase med gula blommor.

Stjälken är upprätt och kan bli drygt 
meterhög. "Men denna ganska prydliga 
växt saknar nästan all lukt och smak, 
eller andra märkligare egenskaper. En-
dast såsom färgväxt är den användbar."  
(Nyman 1867) Blommar juli/aug.

Kråkvicker  är en bland våra vanligaste "Fjärilsblommor"och 
gör, särdeles der den kan uppklänga på 
buskar eller andra stöd, en ganska god 
verkan med sina ljusblå blomklasar och 
mångpariga blad."

(Nyman 1868) Blommar juni/aug.

Norra och östra stranden
De färggranna lupinerna prunkar före midsommar, lksom 
senare på sommaren den högresta rallarrosen (mjölkörten). 
Tidigt på våren blommar tussilagon rikligt längs vägen. Senare 
är det strösslat med smultron, vilka brukar få vara ifred för 
människor, eftersom det här är en populär hund-rastningsrun-
da! Naturligtvis breder kirskålen ut sig, här som på många 
andra ställen, fastän på försommaren uppblandad med väl-
doftande liljekonvaljer. 
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Rallarros eller mjölke "reser gerna sina blomspiror i skogs-
brynet eller lyser dermed upp barare, 
helst brända ställen eller hyggen kring 
uppvräkta trädrötter, ini mörka skogen, 
och uppträder icke sällan så talrikt, att 
den låter hela sträckor skimra i rosen-
rödt. Ofta nog sällskapar växten med 
hallon och try." (Nyman 1868) Blommar 
juli/aug.

Tussilago eller hästhov. Bladen, Folia Tussilaginis, såldes 
förr på apoteken och användes som 
dekokt mot hosta. Enligt Linné (1755) 
användes bladen som tobak, en metod 
mot hosta och astma som hade omtalats 
redan av Plinius (naturfilosof, född 23 e 
Kr) Blommar april/maj.

Kirskål är vanlig på alla typer av kulturmark i hela landet, utom 
i fjälltrakterna. Den anses vara ursprung-
lig i näringsrika ängsskogar. Späda blad 
kan användas som spenat.  "Quallern 
uppträder gerna sällskapligt och dess 
rotbildning är sådan, att växten vanligen 
täcker hela ställen med sina stora, vackra 
blad". (Nyman 1867) Blommar juni/aug.

Liljekonvalj. Bladen är stora och brett lansettlika och kommer 
direkt från jordstammen. Liljekonvalj 
blommar i maj-juni med vita blom-
mor som sitter i en bågböjd, ensidig 
klase. Blomstängeln är sidoställd och 
blommorna är hängande och mycket 
väldoftande. Kalken är klocklik med sex 
korta flikar och rent vit eller sällan rosa. 
Frukten är ett runt rödorange bär. Hela 
växten är giftig. (virtuella floran)

Vår vandring slutar vid badbryggorna, en solig sommardag 
är det en härlig tummelplats för barnfamiljer. Säkert har du, 
utefter vägen, upptäckt många växter, som inte nämnts i denna 
artikel. Naturen är så oerhört rik. Även på den begränsade 
yta, som anlagts runt den restaurerade sjön, har ett oändligt 
antal organismer etablerat sig. För 40 år sedan hade vi alls inte 
kunnat röra oss obehindrat i terrängen vid sjön. Stränderna var  
då övervuxna av sly, vassen stod kämpahög. Vi hade knappast 
sett någon vattenspegel. Nu kan vi med lätthet få en sjönära 
promenad och njuta av naturens rikedom.

Annika Hjalmarsson

10 år med
Långasjö Vandrarhem
För 10 år sedan tog Eva Garami över vandrarhemsrörelsen 
i Långasjös Kyrkstallar. Då hade redan verksamheten 
pågått i mer än 30 år. Flera föreståndare hade avlöst var-
andra. Året var 2006 och det dåvarande föreståndarparet, 
Sylvette och Roland Axelsson, planerade att avsluta sin 
gärning som vandrarhemsvärdar. Eva satt på den tiden 
i kassan i Långasjö Lanthandel. En dag väcktes frågan 
i kassakön, om vem som skulle efterträda Sylvette och 
Roland och helt apropå fick Eva frågan av Roland: Kan-
ske du vill? Då såddes ett frö, som skulle visa sig ha fallit 
i god jord.

Eva hade redan under sin tid i Ungern drömt om att få jobba 
med turister. Kanske starta en turistverksamhet för svenskar 
i Ungern? Nu blev det inte riktigt så. Eva och hennes make 
Andreas flyttade från Ungern till Långasjö. Och här fick Eva, 
efter att ha jobbat 9 år på industri och ett par år i butik, plötsligt 
chansen att pröva på ett turistinriktat jobb i sin hemort. Eva var 
snabb att nappa på erbjudandet. Efter diverse formaliteter var 
jobbet hennes och det var bara att spotta i nävarna och gå en 
företagarutbildning. Så startade hon eget företag med att driva 
vandrarhemsrörelse åt Svenska Turistföreningen i Långasjö 
Sockens Hembygdsförenings byggnad - kyrkstallarna. 

I Ungern väcktes också Evas intresse för folklor och folkdans. 
Sedan dess har hon haft tycke för lantliv och lantlig stil. Det 
passade henne perfekt att få driva och utveckla en rörelse med 
så nära anknytning till bygdens folkliga historia. Gamla möbler 
och prylar har sin naturliga plats bland inredningen, själva 
byggnaden andas 1800-tal. Varsamma händer har förvandlat 
en gammal stallbyggnad till ett bekvämt boende. Mycket av 
detta var redan gjort, men under de 10 år som Eva drivit 
vandrarhemmet, har många förbättringar gjorts. Och här har 
maken Andreas varit en stor tillgång. Han har egen snickeri-
firma och har kunnat utföra renoveringar och byggnadsvård 
på ett professionellt sätt. 

Under Evas 10 år som föreståndare har det skett många för-
ändringar. 2006 skedde de flesta bokningar på telefon. Nu är 

Den trevliga entrén till vandrarhemmet.
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det mejl  och onlinebokningar som gäller. Och utvecklingen 
går snabbt, på nätet sker förändringar och uppdateringar hela 
tiden. Dessutom måste man marknadsföra sig genom att synas 
på nätet. vandrarhemmet har egen hemsida,  facebooksida, 
instagram och pinterest-konto. Naturligtvis är vandrarhemmet 
bokningsbart online på många sidor tex på egna hemsidan, 
svenskaturistforeningen.se, booking.com, hostel.com m.fl. 
Ändå är det en vanlig kalender och en blyertspenna som åker 
fram när hon ska hålla ordning på sina bokningar. Eva tycker 
att det är stimulerande att delta i konferenser för vandrar-
hemsvärdar och viktigt att hålla sig a jour med kommunens 
turistverksamhet. 

Från 2006 till 2009 steg besökskurvan rejält, för att sedan börja 
vända neråt så smått. En förklaring till nedgången kan vara alla 
negativa nyheter om glasbrukens nedläggning. Allmänheten 
tror att Glasriket är totalt nedlagt, men så är faktiskt inte fallet. 
Trots allt bär sig vandrarhemsrörelsen - det finns ju mer än 
glas att marknadsföra i våra bygder! Eva ligger i framkant, när 
det gäller att erbjuda upplevelser och aktiviteter i närområdet.

Under 10-årsperioden har Eva 
och Andreas med förenade 
krafter utvecklat rörelsen till 
något mer än bara vandrarhem. 
2014 öppnade de Café Stallet, 
som ett svar på långasjöbornas 
önskan om en mötesplats. I 
samband med detta byggde 
Andreas ett nytt gästkök i den 
norra änden av stallängan. Eva 
och Andreas brinner för att 
utveckla landsbygden. De har 
inbjudit till många trivsamma 
kvällar i sitt café. Caféet har en 
stor utvecklingspotential. I en 
tävling under ”öppen dag” 1 
maj uppmanades alla besökare 
att komma med förslag och 

idéer på nya projekt. Första pris: en romantisk weekend i 
guldgrävarstugan! Vinnaren annonseras på vandrarhemmets 
hemsida och på Facebook.

Rummen har piffats upp och möblerats om. Man har bytt ut 
alla 190 cm sängar till 200 cm. Vi svenskar var kanske 10 cm 
kortare på 1960-talet, eller varför hade turistföreningens sängar 
just detta snålt tilltagna mått? Nu är i alla fall alla sängar utbytta 
och försedda med resårmadrasser. Brygghusets kök har också 
renoverats i år.

Inför sommaren 2016 satsas det för fullt. Andreas kommer att 
delta i verksamheten på Vandrarhemmet och Café Stallet på 
heltid under sommarmånaderna juni-augusti. Resten av året 
ägnar han åt sin snickerifirma. Eva jobbar med sitt företag hela 
året, men mest intensivt är det på sommaren. Höjdpunkterna 
är Korröfestivalen, Emmbodafestivalen, Power end of  Sum-
mer Meet i Emmaboda, men även släktträffar och bröllop kan 
innebära att det blir fullbelagt på vandrarhemmet. 

Och så kommer naturligtvis vanliga semestrande vandrar-
hemsgäster.

10-årsjubiléet markerades med Café Stallets öppningsfest sön-
dagen 1 maj med visning av de nyrenoverade lokalerna och en 
pristävling med lockande priser. Caféet erbjuder traditionella 
småländska bakverk och ett gott ekologiskt kaffe eller te. I sor-
timent finns hembakade kakor, pannkakor, våfflor, smörgåsar 
m m med tonvikt på närproducerat och ekologiskt.

Café Stallet erbjuder också  festliga samlingar för grupper, 
med en varierad meny. Rätter som "Langos, Rostbiff  med 
potatisgratäng, Stallets Aftonbuffé" och mycket mera finns på 
menyn. Cafélokalen är mycket trivsam och tar grupper från 
8 - 35 personer.

Besök gärna hemsidan: www.langasjovandrarhem.se. Där finns 
information om både vandrarhemmet, upplevelsepaket, Café 
Stallet och olika festmenyer.

Text: Annika Hjalmarsson
Foto: Vandrarhemmet Långasjö

Eva Garami

Café Stallet är en trevlig samlingsplats.
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Att vårda ett kulturarv

Klasatorpet i Långasjö är en oas, där man kan njuta av 
livets goda: fågelsång, gröngräs, torpmiljö, örtagård, 
husdjur, glass, högtider och gemenskap. Det är väl så vi 
ser på vårt populära utflyktsmål. 
Sommaren är en intensiv tid på Klasatorpet med många 
besökare från när och fjärran. Men en anläggning med 
byggnader, gärdsgårdar, hagar och ängar behöver stän-
dig översyn. Värdparet Karin och Anders Einarsson har 
omsorg om Klasatorpet hela året. 

I april i år var det dags att reparera taket på jordkällaren. Jord-
källaren var en viktig byggnad på det gamla dagsverkstorpet. 
Den skulle skydda årets skörd av potatis och rovor och behövde 
vara välbyggd och även hållas i gott skick. God ventilation, 
torrt och fint, med öppningen åt norr. Senaste reparationen 
var inför inspelningen av Utvandrarfilmen 1969. Det är mer 
än en bonnatid sedan och taket började ge sig. Det höll på att 
bli en fara för lekande barn och andra nyfikna, då det ligger i 
jämnhöjd med gårdsplanen och ser ut som en liten kulle, som 
inbjuder till lek. 

Det gamla taket med stockar, bräder och torv revs av Strands 
grävskopa. Torven lades åt sidan för att kunna återanvändas. 
Karl-Erik Lennartsson lånade en hjullastare med "snabel" och 
kunde med hjälp av den få nya stockar på plats. Själva ryggåsen 
hade klarat sig och kunde återanvändas. Ett arbetslag om sex 

personer lade nytt brädtak och byggmästaren Bo Sunesson 
rekommenderade en lämplig duk att täcka med. För säkerhets 
skull lade man på platonplast också. - Både hängslen och livrem, 
säger Stig Hermansson. Och som grädde på moset lade man 
tillbaka torven, som man plockat av, nu med grässvålen neråt. 
Nya vindskivor kom raskt på plats och dörrhålet justerades. 
Klappat och klart! Allt tog två dagar. 

Som en liten hälsning till framtiden skrev arbetslagets deltagare 
sina namn på takbräderna. 

- Jaha, nu kommer det att hålla så länge, så vi behöver aldrig 
lägga om det, säger Nils Adolfsson lite underfundigt med 
glimten i ögat. 

Annika Hjalmarsson

Framför jordkällaren: Karl-Erik Lennartsson, Nils Adolfsson, Anders Einarsson, Stig Hermansson, Ivar Elofsson, Gunnar Nilsson. 
Foton från Anders Einarsson

Takbräderna läggs på plats.
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I vanlig ordning, är det tager-vad-man-haver-principen som 
gäller för detta recept.

4 portioner

4 ryggbitar torsk, alt 1,5 
fiskblock

½ purjolök

2 msk smör

½ tärning grönskasbuljong 

ca 4 dl vatten

Salt och svartpeppar

Strimla purjolöken fint och fräs i smöret i en vid kastrull. När 
löken blivit mjuk, tillsätt vatten och grönsaksbuljong, låt koka 
upp och smaksätt med salt och peppar. 

Tillsätt fisken och låt den sjuda. Torsken är färdig när den 
enkelt delat sig. 

Torsk är som bäst när den tillagas till 52 grader. 

En vällagad vit sås med örter passar utmärkt till fisken.

Grön soppa med sting
Grön ärtsoppa är en ny soppfavorit hemma hos oss och passar 
perfekt med sin gröna färg nu på vårkanten.

Detta recept är hämtat från Expressens receptsajt mittkök.se. 

Grön ärtsoppa med sambal 
och lime

4 portioner

500 gr djupfrysta ärtor, gärna 
svenskodlade

1 gul lök

7 dl vatten

2 tärningar grönsaksbuljong

2,5 dl matlagningsgrädde, 
gärna svensk

1/2- 1 tsk sambal oelek

1 lime, rivet skal och saft

Till servering

Crème fraiche

Hacka och fräs löken mjuk och glansig. Tillsätt vatten och 
buljongtärningar och låt koka upp. Häll i ärtorna och koka 5 
min, ärtorna ska bli helt mjuka. Ta av från plattan och mixa 
med stavmixer tills soppan är helt slät. Tillsätt grädde, sambal 
oelek och lime och koka upp igen, smaka av med salt och 
peppar. Servera med en klick crème fraiche.

Clara Cardell

Claras matsida

Vatten, vatten, nästan vanligt 
vatten

Vatten är grunden för allt och extra påmind blir man om 
det i köket. Vi har väl alla stått mitt upp i någon matlag-
ning när vattnet har blivit avstängt och då blivit slagna 
av hur beroende vi är av det. 
Allt blir väldigt krångligt och bökigt när kranen gapar 
tom. Minnet är ofta kort, man är där vid kranen och för-
söker, nästan med våld, få fram vatten.

Fint vatten
Att smaksätta vanligt kranvatten är ett väldigt enkelt sätt att 
göra en vardagsdryck lite roligare och en kanna smaksatt vatten 
på en bjudning förhöjer festkänslan.

Nedan kommer några förslag på smaksättare. 

Hallon och citronmeliss

Färsk mynta

Apelsinskivor

Grapefrukt i skivor- gärna röd

Citron- en klassiker

Guska

Frysta bär

Blåbär och kanel

Citron och nejliko

En del smaksättare mår bäst om de får stå i kylen och dra ett 
par timmar innan de ska avnjutas. Och glöm inte, isbitar är alltid 
pricken över i:et! Tillsätt detta strax innan servering.

Kokt fisk
Kokt fisk kan lätt låta tråkigt, men ack vad fel det är! Kokt 
fisk är milt, gott och enkelt att tillaga. Med smakrika tillbehör, 
så som såser och grönsaker, förhöjer man fisken och får en 
fantastisk måltid.
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Siv och Sunes väg till 
Mundekulla

Bakgrund
Gården köptes av Carl Sandqvist år 1932 av Johan Petts-
son då han kom hem efter sju års arbete i Canada. Han 
flyttade då in med sin hustru Agnes Sandqvist och sonen 
Börje. De brukade gården med kor häst grisar och höns. 
1935 föddes Siv Sandqvist som är den sistfödda i byn. På 
den tiden var det fyra barn i byn. Det var Börje, Siv, Arne 
och Ingemar.  I den föregående generationen fanns det 
35 barn i Mundekulla och idag finns inga boende barn 
i byn. 1942 gick Siv i första klass i Harebo skola. Det var 
två kilometers gångväg till skolan och Siv minns en kall 
vinterdag då det var 39 minus, fröken bävade när eleverna 
kom så skoldagen fick tillbringas i hennes bostad, hon 
bjöd barnen på varm choklad.

Kloka Gummorna i Idemo och Tant Ida
Siv kommer ihåg "Imodäkorna" (från grannbyn Idemo) som 
var den tidens kloka gummor. Det sas att de kunde bota Eng-
elska sjukan som drabbade många barn på den tiden. Sune 
Fransson (Sivs make) drabbades hårt som barn och hans mor 
Gerda hade hört talas om "Imodäkorna". Hon anlitade då en 
bekant som kallades "Knölmanfred" som körde Sune med 
häst och vagn till Idemo från Strängsmåla. När de kom dit tog 
de fram en flaska med hemligt innehåll och sockerbitar. De 
räknade och räknade tills rätt antal var framme och de band 
sedan lintrasor runt lederna. Efter detta åkte Sune hem och 
fick inte vistas ute på nio dagar. En dag reser sej plötsligt Sune 
upp och går, han var vid detta tillfälle två år gammal. Det blev 
stor lycka i ”skräddar-familjen”.

Siv kommer också ihåg tant Ida som då bodde på Eneholmen. 
Hon var dagisfröken åt Siv de dagar Agnes hade bråda dagar 
på gården. Ida gav efter sej många goda minnen. Det var där 
Siv fick prova  egenodlade tomater doppade i socker. Ida hade 
stora solrosor vid husknuten och tidig vår fanns vita julrosor 
under snön.

Monica, Dan, Börje, Inga, Gunnel, Siv och Sune.

By i Bygden

Mundekulla
Vatten som berikar

Många av våra besökare undrar om det går att bada i de 
grävda dammarna i Mundekulla. Vi har valt att anläg-
ga dem på platser där grundvattnet är högt och de har 
utvecklats till vackra källsjöar då det går underjordiska 
vattenådror genom dammarna. Det är rent av hälsosamt 
att bada i dessa. Enligt Länsstyrelsens undersökningar, 
då de letade efter vattensalamandrar, meddelade de att 
vattnet i Hjärtsjön (dammen mitt i området) är bland det 
renaste i Kalmar län och en av de bästa lekplatserna för 
salamandern. 

Jordbruksverket vill stimulera till anläggande av dammar främst 
vid avrinningsområden från jordbruksmark, för att vattnet skall 
genomgå viss rening i dammen. Därför kan Länsstyrelsen ge 
stöd med upp till 40 % av anläggningskostnaden.

Vatten har stor betydelse för fågel-och djurlivet i naturen och 
i dag rekommenderar Länsstyrelsen att när man tex återställer 
grustag lämnar en vattenspegel kvar, för att berika djurlivet.

Vid en del vattendrag anlägger man dammar som fördröjnings-
magasin för att undvika översvämningar. I dag har det också 
blivit vanligt att man vid nyproduktion av vägar och bostäder 
tar hand om dagvattnet lokalt och då anlägger dammar som 
fördröjnings- och infiltrationsmagasin.

Man kan också anlägga dammar för ädelfisk som i Ödevata 
och i Trollagärde, för att bedriva fisketurism.

Det har också blivit populärt att anlägga trädgårdsdammar. Då 
använder man sig oftast av gummiduk och formar dammen 
fantasirikt och gör en tät botten med duken. Dessa kräver en 
viss skötsel för att man inte skall få in för mycket alger och 
icke önskad växtlighet, dessa är dock inte lämpliga att bada i

Men en damm kan berika en trädgård och skapa en trivsam 
och attraktiv miljö.

Det anläggs även avloppsdammar där man med vissa utvalda 
växter kan få en naturlig rening av avloppsvattnet.

Det finns mycket litteratur som beskriver vattnets betydels 
för vår miljö.

Bland annat har Södra och övriga skogsägarföreningar finansie-
rat en nyutkommen skrift "Skogens vatten ", om vattenhänsyn 
i skogsbruket. En ganska intressant bok där man bland annat 
kan läsa att längden vattendrag skattas till minst 60 000 mil 
och vi har ca 100 000 sjöar samt att minst 20 % av landets yta 
täcks av sjöar, vattendrag och våtmarker. Vi behöver alltså vara 
aktsamma om våra vattendrag och våtmarker.

Benrdt Elmberg
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Fägatan och Lill-lyckan
Vägen som går mellan huset och ladugården var vad man 
kallade en fägata, där man vallade korna till och från betes-
markerna. Siv kommer ihåg att hon och Börje satte två lönnar, 
en björk och en tysk gran längsmed tomten på fägatan. Karl 
släppte hästen för att beta av kanterna. Hästen bet av topparna 
på de nyplanterade träden. Men Karl sa att det inte var någon 
fara med det. Idag finns båda lönnarna kvar - Jättefantastiskt!

När Siv var liten kunde man se från huset ner till ”Lill-lyckan” 
och när Karl körde med hästen till mjölnaren "Stjärna" gick Siv 
hemma i spänd förväntan för att få se hästen komma tillbaka. 
Då sprang Siv det fortaste hon kunde för att möta honom, och 
ofta hade Karl med sej godsaker till henne.

 Idag ser man åter igen ”Lill-lyckan” efter alla stormar har det 
blivit glest mellan träden.

Siv och Sune tar vid
År 1974 tog Siv över gården med maken Sune Fransson. Sune 
är född och uppvuxen i Strängsmåla. Där fadern var skräddare 
vid namn Algot Franzén och modern Gerda Franzén. Agnes 
och Karl bodde kvar på gården till 1985 då de flyttade till äld-
reboendet Allégården i Långsjö. Under dessa år fick Sune lära 
sej skogsarbete både med hjälp av Carl och egna erfarenheter. 
På den tiden gjordes mycket skogsarbete på egen hand. När 
Sune fått ihop ett lass stock körde han det till försäljning själv 
med traktorn. Sune fick först se vem som betalade bäst så han 
sålde till Geijerträ, Arvid Karlsson eller Jarl Trä. 

År 1985 flyttade Siv och Sune till Mundekulla för att bli de nya 
bönderna. De första åren innehöll mycket renoveringsarbete av 
både hus och ladugård. Eftersom Sune är smed så är mycket 
gjort av järn och kommer hålla i all evighet.  De har haft både 
gris och höns på gården men eftersom åldern tar ut sin rätt 
lever de idag endast med gammel-katten Lisa.

Nya ägare
År 2010 var det en ny generationsväxling. Dottern Monica tog 
över med sambon Håkan Stenqvist. Eftersom Monicas syster 
Annica flyttade till USA och bildade familj föll det sej naturligt 
att Monica tog över gården. Siv och Sune bor fortfarande kvar 
på gården.

 Monica Fransson

Barnen på 40 talet: Börje, Arne,  Ingemar och Siv.

Sune och Håkan renoverar ladugård.

Agnes och Karl Sandkvist.
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efternamnet Johansson som dessutom  fick de alla en hel del 
tillsägelser. Namnet ”Johansson” ekade i korridorerna vilket 
fick Ingemar att fundera på ett mer originellt namn och valet 
blev ”Mundebo” för att hedra sin hemby. 

Från Bondson till Budgetminister
Efter värnplikten hade han siktet inställt på Socialhögskolan 
och besöken till hembyn Mundekulla blev allt glesare. Inge-
mar fortsatte därefter sina studier i Stockholm och via hans 
engagemang i Folkpartiet träffade han sin fru Lillemor. Åren 
1964-1978 var han anställd på Stockholms universitet och 
1976-1980 blev han Budgetminister (Finansminister), däref-
ter Landshövding i Uppsala 1980-1986 och sedermera chef  
för Riksrevisionsverket 1986-1993. På senare år har han varit 
ordförande i Sveriges hembygdsförbund och han därigenom 
hållit många tal och ofta återkopplat till sin barndomsbygd. 
Hembygden står ofta för björkar, sjöar och landsbygd men han 
betonar också att hembygden för många idag är stadsmiljö där 
man finner trygghet och identitet i stora byggnader, trafikerade 
gator och stadens brus. 

Hur styrs staten?
Ingemar har liksom många andra i hans generation har sett en 
värld i förändring och han har gjort en klassresa från bondson 
till finansminister. N¨got han är tacksam över, då han har lätt 
att förstå många olika typer av människor till följd av hans 
varierade erfarenheter. 

En gemensam nämnare i alla hans åtaganden har varit ansvar 
för ekonomi, leda sammanträden och program inriktning och 
han är fortfarande intresserad och engagerad i samhällsfrågor. 
Han berättar att ”ministeråren var lite speciella, Jag sysslade 
med budgeten och gav en överblick över hur det gick för riket.”

År 2008 blev han som 78 åring fil. dr i Statsvetenskap vid 
Stockholms universitet med avhandlingen "Hur styrs staten?" 
där han resonerar kring Sveriges situation. När jag frågar hur 
politiken skiljer sig idag jämfört med 80 talet svarar han ”Poli-
tiska spelet har utvecklats till ett krav spel, det är så höga siffror 
idag och man känner inte samma omsorg. Samhället har blivit 
dyrare att driva för folk har högre krav idag. Fler får utbildning, 
vi har bättre materiell standard men många har problem med 
sin hälsa och alla har inte jobb. 

Vi konstaterar av vi är långt från 30 talet, på gott och ont och 
samtalet avslutas med Ingemars ord ”..men björkarna blom-

Möte med                           
Ingemar Mundebo!
”Björkarna blommar lika vackert som 
alltid..”

Att ligga på sofflocket och läsa!
Ingemar föddes 1930 och bodde sina första 18 år i Mundekulla. 
Hans pappa Magni kom från Linneryd och mamma Hildegard 
från Älmeboda och de inköpte gården på ca 30 hektar 1927 för 
14.500 riksdaler av hemvändaren Frans Johansson. De sökte 
en gård som var så stor att de kunde försörja sig, utifrån sina 
förutsättningar och de hade både kor, hästar, höns och grisar.  
Ingemar var redan som liten intresserad av litteratur och så 
fort han fick en stund över läste han böcker. Hans föräldrar 
ifrågasatte till en början hans läs intresse men ”..så småningom, 
insåg dem att det fanns något i det.” 

Ingemar skrattade när jag berättade att Magni sagt följande till 
min farfar, Karl Karlsson i Skallebo: ”Du ska vara glad att du 
har söner som arbetar, min ligger bara hemma på sofflocket 
och läser” 

Vad var det som fick Ingemar att våga tro på sig själv, göra 
annorlunda livsval och trotsa både sina föräldrars och vänners 
förväntningar?

Johansson blev Mundebo
Under vårt samtal nämner han vid jämna mellanrum vikten 
av impulser utifrån och berättar att de enda yrken han kände 
till var bönder, präster samt de lokala småföretagen såsom 
Möbelkompaniet, Karlsönernas butik och bygdens sågverk. 
Däremot jobbade Magni i perioder som dräng hos en riksdags-
man i Linneryd vilket väckte Ingemars längtan. Han upplevde 
att han växte upp i en positiv tidsanda med framtidstro och 
när han skulle börja årskurs 6 i Harebo skola så fick han en ny 
lärarinna som insåg att han hade läshuvud utöver det vanliga. 
Hon gav honom böcker och uppmuntrade honom att läsa och 
under detta år tog hans liv en ny vändning och kunskapens frö 
började växa inom honom. Fritz Bredby i grannbyn Bredalycke 
hade gått på folkhögskola och inspirerade honom att börja på 
Sörängens Folkhögskola utanför Nässjö 1948. Därefter gjorde 
han Värnplikten i Växjö, 1950 där de var tre ungdomar med 

Peter Frederiksen bor i Ingemar Mundebos föräldrahem sedan 1975 
och trädgårdslandet har odlats varje är sedan dess.

Ingemar Mundebo och Siv Fransson
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mar lika vackert som alltid både här i Lidingö och hemma i 
Mundekulla….

Ett glatt återseende
För några år sedan var Ingemar Mundebo tillbaka i Mundekulla 
för att visa sin fru och sin dotter bygden där han växte upp. 
Ett kärt återseende med många glada skratt infann sig under 
mötet med barndomsvännen Siv Fransson. Även Anne återsåg 
då Ingemars dotter, Kia. De var nämligen arbetskompisar på 
80-talet i Stockholm, långt innan Anne visste att hon en dag 
skulle bosätta sig i Mundekulla. Kanske gör Kia som många 
andra och återvänder till sin pappas hembygd en vacker dag. 
Då kommer vi att stå på farstukvistens och ta emot henne 
med öppna armar för visst är det en fin bygd som vi bor i? 

Peter Elmberg

Ingemar, Kia, Lillemor och Anne

Mundekulla Retreatcenter

Historisk återkoppling
Mundekulla har liksom många andra byar i bygden anor sedan 
1100 talet, men var kommer namnet ifrån? Var det Ingemund 
som flyttade till byn där det fanns en kulle? ”Munde” betyder 
ju världen på latin men var man bevandrad i det latinska språket 
på 1100 talet? Ordet ”Kulla” betyder kvinna (jmf  Dalkulla), kan 
det ge någon förklaring eller var det förbipasserande munkar 
som fick ge namn åt byn? Utöver att Ingemar Mundebo fått 
inspiration till sitt efternamn från byn så visar det sig att ett 
vanligt förnamn sedan generationer bakåt är ”Peter”. Denna 
tradition tycks leva vidare då det i tre av fyra hushåll finns en 
Peter från Köpenhamn, en från Oslo och jag själv från Lund.

Mitt möte med Mundekulla
Min kontakt med Mundekulla inleddes kring 70 talets slut när 
vi firade släktens jular i Skallebo och då blev det ofta ett besök 
i skidbacken i Mundekulla. Inte kunde jag ana att jag 20 år 
senare skulle bosätta mig i familjens sommarstuga i Skallebo 
1997 och med jämna mellanrum besöka det förfallna huset i 
Mundekulla Norrgård. Det gick inte att undgå att fantisera sig 
bort när jag gick på de knarrande golvtiljorna, kände vinden 
som blåste in genom de sönderslagna rutorna och såg tape-
tresterna fladdra i vinden. Vem skulle ta sig an detta hus, eller 
var det dömt att förfalla? 

Jag gjorde slag i saken och kontaktade ägaren i Växjö och 
undrade om 50.000:- kunde bara ett lämpligt pris för det gamla 
förfallna huset men intresset var svalt. Min pappa Berndt hade 
däremot smålänningens envishet och efter 6 besök så gav 
ägaren med sig och gården hamnade i familjens ägor 1998 för 
250.000 riksdaler inkl. 8 ha mark. 
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Den småländska envisheten tycks ha gått i arv och under 18 
års tid har platsen utvecklats med både byggnader och en 
blomstrande verksamhet

Tänk sju generationer framåt
När jag läste sista året på Växjöuniversitet valde jag att studera 
i svenskbygderna i USA (La Crosse Wisconsin). Mitt intresse 
för kultur och historia fick mig att välja ämnen som indianhis-
toria och arkeologi varpå jag kom i kontakt med det indianska 
ordspråket "tänk sju generationer framåt innan varje viktigt 
beslut". Inspirerad av dessa tankegångar utgör idag verksam-
heten ett spännande ekologiskt experiment med rum isolerade 
av lin, ull, hampa, kork, kutterspån, träfiberull, ekofiber. Vi 
har bergvärme och urinseparerande toaletter på området men 
det som kanske vittnar mest om den ekologiska satsningen 
är våra 120 kvm ladugårds tak där solen speglar sig i solceller 
som genererar ca 17000 kWh per år. Vi har även flyttat hit 16 
byggnadsmoduler på 10x2,60 m som utgör grunden till både 
receptions och matsalsbyggnaden. Vi har återanvänt fönster, 
dörrar, tegelpannor och det mesta virket kommer från den 
egna skogen. 

När det gäller verksamhetens innehåll lämnar jag ordet över till Anne 
Solveig att beskriva det närmare….

Bortom skogen 
När jag var barn åkte vi till Öland varje sommar för att hälsa 
på farmor. Det innebar långa sträckor genom de Småländska 
skogarna och min mamma brukade säga: ”Här skulle man 
ju aldrig kunna bo”. Hon tyckte det var alldeles för mycket 
skog. Men troligen visste hon inte hur vackert det var bortom 
granskogen. När jag kom och hälsade på Peter första gången 
så kände jag mig hemma. Jag fick se Småland från sin vackraste 
sida med ängar och hagar, gamla stenmurar och små sjöar och 
det kändes som hela naturen andades ett lugn. Ett lugn som 
måste ha smittat av sig i den vänliga småländska dialekten som 
jag tyckte mycket om. 

Peter och Anne.
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Musiken som grund
Idag är Mundekulla en plats där både mindre och större event 
ryms. Allt från kurser, retreater, yogaläger till festivaler och 
konferenser. Vi vill erbjuda en lugn vacker miljö med miljötänk 
långt från stadens brus med kurser och teman som kan inspi-
rera till ökat välmående för både kropp och själ. Musiken är en 
viktig del av de flesta event här. Vi har även skrivit sånger som 
vi skapat cirkeldanser till (Mundekulladanser) och en Musikal 
- "Hemstannarna" som handlar om de som stannade kvar när 
många emigrerade till Amerika. Inspirationen till musikalen är 
min farmor som ursprungligen kom från Lillaverke i Nybro 
kommun men blev kvar hos sin mormor när övriga familjen 
utvandrade.  Välkommen att se den i samband med Folk och 
Jazzdagarna den 19 juni i vår Amfiteater där den sätts upp för 
fjärde sommaren (inom hus vid regn).

Senaste projekten
Fler och fler internationella gäster hittar hit. Restaurangbygg-
naden håller på att byggas ut så fler ryms att äta där. Berndt har 
låtit bygga ett utsiktstorn på kullen och anlagt vandringsstigar 
i skogen och just nu håller han på att skapa en vacker park 
med en mångfald av lövträd men också med en körsbärsdal 
och äppellund, vackra rhododendron, klättrande rosor och 
små dammar.

Mundekullas Paradis växer och utvecklas ständigt och Fritz och 
Fredrik kunde inte ana hur deras gård en gång skulle komma 
att se ut och att människor från när och fjärran skulle hitta hit.

Mundekulla Folk och Jazzdagar                   
17-19 juni 2016
Om du vill veta mer om Mundekulla och det vi erbjuder 
är du välkommen till någon av våra events, som deltagare 
kan du njuta av hela platsen och dess vackra omgivningar. 
Med tanke på att vi bor på platsen har vi bara öppet för våra 
kurs- och konferensdeltagare men i samband med årets Folk 
och Jazzdagar 17-19 juni erbjuder vi öppet hus, fika i gamla 
boningshusets Café och gratis rundvandring på området med 
Berndt Elmberg. Biljetter till konserterna, t ex Georg Riedels 
familjekonsert med Astrid Lindgren-visor kan köpas på plats 
eller bokas via nätet,  www.mundekulla.se.

Peter Elmberg och Anne Solveig

Drömmen i Mundekulla
I den gamla gården i Mundekulla pågick det en härlig aktivitet 
med att restaurera det gamla boningshuset. Jag möttes av en-
tusiastiska, trevliga människor. Peters familj och hans vänner 
var involverade i att återställa huset i sitt ursprungliga skick. 
Syster Malin restaurerade gamla fönster, Kristin blandade till 
limfärg och målade väggarna i köket enligt gammal tradition 
med schabloner samt vackra dörrar och väggmålningar. Markus 
Vallien byggde gärdesgårdar och gamla färgskalor och gamla 
tapeter letades fram. Hela projektet följdes upp i Barometern 
av Tina Jeppsson och kan läsas om i boken "Drömmen i 
Mundekulla". Många kom förbi och ställde frågor om restau-
reringen och Berndt arrangerade därmed en Byggnadsvård-
smässa. Människor strömmade in och ca 2000 personer per 
dag besökte mässan.  

Det inspirerade mig och Peter att arrangera en Musikfestival 
och senare även att bjuda in till Kulturcafé och plötsligt var 
verksamheten i Mundekulla igång. Övernattningsrum byggdes 
så vi kunde ha helgkurser. Därefter har verksamheten vuxit mer 
och mer och idag finns även en större receptionsbyggnad med 
kontors- och boenderum samt en stor lokal på andra våningen 
som används för olika arrangemang. 

Villa Solhem, ett gult vackert hus ligger lite längre ned på områ-
det och även här finns en ljus vacker kurslokal samt restaurang 
och boenderum. Mundekulla har idag drygt 40 sängplatser och 
även sovsalar och på sommarens större events går det att tälta. 
Peter har även låtit bygga upp några mindre byggnader såsom 
ett vackert ler och halmhus, två vikingastugor, ”hobbithouse” 
(ursprungligen en jordkällare), en gammal hölada på kullen 
och en mindre timmerstuga.

Många uppskattar lugnet i Mundekulla och den vackra idylliska 
naturen med öppna blommande ängar, små källsjöar som går 
att bada i och den omgivande skogen som är som en famn som 
omsluter platsen och gör att den blir som ett litet Paradis. Det 
har varit en spännande, glädjefylld och berikande upplevelse 
att kunna bo och arbeta här under alla år och stundvis har det 
varit mycket arbete.  Men när man tycker något är roligt så går 
det av bara farten. I början gjorde vi allt själva, så småningom 
anlitade vi städerska, kockar som lagade mat och de senaste 
åren även hjälp med kontorsgöromål.

Äppelträden blommar på baksidan av mangårdsbyggnaden.

Hästarna betar i Mundekulla labyrinten invid det vackra rundformade 
ler- och halmhuset.
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Livets vatten
Bibeln börjar med att en Gudsvind svävade över vattnet 
och den slutar med att den som vill ska fritt få dricka av 
livets vatten. Däremellan finns vattnet omnämnt som 
törstsläckare, som grav, som reningsmedel, som livgivare, 
som regn, som salta tårar, som smala bäckfåror och strida 
strömmar. Våra kroppar består av 66 % vatten. Våra kropp-
ar är Guds heliga tempel. Platsen där fostervattnet från 
urtiden alstras. Det är inte konstigt att vi dras till vatten 
och fascineras av dess kraft och rörelse. Inte konstigt att 
Jesus använder vatten som en symbol för något vi inte 
kan existera utan.

”Jag är levande vatten” säger Jesus. Det är en härlig bild för 
oss som kan se en stor kanna klart rent vatten att släcka törs-
ten med en varm sommardag. Kanske blir det en märklig bild 
för den som bara upplever torra fåror där det sipprar en smal 
rännil som inte ens går att fånga upp i en liten skål. Jesus säger 
sina ord till alla. Till oss som lever med en förbrukning på 
hundratals liter per person och dygn, som en påminnelse om 
att värna våra vattenkällor. Till dem som är ängsligt rädda om 
sina sista värdefulla droppar, som en drömbild att längta till. 

Tecknet för förbundet mellan Gud och människor, regnbågen, 
har blivit symbolen också för förbundet mellan människor och 
skapelsen själv. Regnbågsfolkets ordspråk hörs genom vågornas 
brus: När den sista fisken är fångad, och det sista vattnet på 
jorden är förgiftat, då kommer människan att upptäcka att det 
inte går att äta pengar. Vattnet är alldeles för viktigt för att vi 
ska förstöra det och förbruka det. Vi behöver verkligen vara 
rädda om vår jord, skydda vårt klimat och värna vårt vatten. 
Alla behöver vi vatten, både det vatten som släcker vår törst 
och håller oss rena och det livets vatten som släcker vår inre 
törst efter livsmening och glädje.

Ulla Sköldh Jonsson

Våren i Långasjö församling

Långasjö församling är en samlingspunkt för alla åldrar och 
varje vecka samlas allt från miniorer, juniorer, Lilla kören till 
onsdagarnas morgonbön med frukost och tisdagarnas övning 
med kyrkokören. Varannan vecka möts en samtalsgrupp som 
det här året på djupet har försökt lära känna de många kända 
och kända kvinnor som finns i bibeln. Vi har mötts till Dag-
ledigträffar med musik- program eller som när vi fick göra en 
resa till Kina med Vincent Engström. I slutet på januari fick 
ett 20-tal deltagare njuta av ”En dag för dej” med dans, sång, 
meditation och massage. Vi har mötts till Gemenskapsdag på 
Allégården. Vi har mötts till Föräldraträffar med varierande 
innehåll och rolig gemenskap mellan barn och vuxna. I kyr-
kan har vi vid en gudstjänst fått möta frälsarkransens olika 
pärlor. På Earth Hour day i mars lyste vi upp kyrkan med 
enbart levande ljus och fokuserade på vår miljö. Vi har på 
Palmsöndagen fått hela påskberättelsen dramatiserad för oss 
och i april anordnade kören ett uppskattat musikcafé med Olle 
Adolphson-sånger och så sjöng vi in våren innan brasan tändes. 

Långasjö församling är en samlingspunkt för alla åldrar och 
du är välkommen!

Foto Malin Gunnarsson
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Konsert med CajsaStina Åkerström
och Peter Nilsson, piano
Lördag 4 juni kl 18.00 i Långasjö kyrka

Samarrangemang med 

 

Dopets vatten 
Att vara liten och komma bort från sina föräldrar - det 
är många föräldrars skräck – och de skriver sina mobil-
nummer med bläck på barnens armar. De gör det därför 
att de älskar dem. Något av det värsta som kan hända är 
om de skulle tappa bort sina barn.
När en människa döps i kyrkan är det som att Gud sätter 
ett hemligt tecken på den människan och viskar: Du hör 
alltid hemma hos mig. Om du går vilse i livet kommer 
jag att leta efter dig tills jag finner dig. Hur du än känner 
dig – jag överger dig aldrig. Som ett tecken på detta – som 
en vattenstämpel på din panna…

Vad händer när du döps? Gud säger ja till dig. När du döps är 
det inte för att få ett namn, utan dopet är en välkomsthälsning 
från Gud. I dopet säger Gud: Jag älskar dig. Du är mitt barn 
och du är välkommen in i mitt rike.

Dopet är ett sakrament. Det betyder att det är en helig och 
speciell handling, som Jesus bad oss göra. 

Vattnet är det synliga tecknet. Men i ett sakrament händer 
också något osynligt. Den osynliga gåvan är att Gud ger dig 
den heliga Anden, Guds goda ande. Men som med alla gåvor 
måste du ta emot den om den ska bli din. Om du säger ja till 
Gud, så säger du samtidigt ja till att få en Hjälpare som alltid 
finns med dig

I dopet visar Gud att han bryr sig om oss innan vi ens kan 
bry oss om honom. Gud tar första steget. Därför är dopet ett 
synligt bevis på att vi får tillhöra Gud innan vi ens kan be eller 
förstår eller vet något om kristen tro. Det krävs ingen examen 
i troslära innan Gud vill bry sig om en människa.

Kanske kommer det dagar då du tvivlar på att Gud älskar dig 
och undrar om du verkligen är värd att kallas Guds barn. Då 
kan du tänka på sitt dop. Det är ett bevis på att du tillhör Gud, 
och en påminnelse om att Gud är med dig.

Vi döps i Faderns och Sonens och den heliga andens namn. 
Det är en bra sammanfattning: Fadern älskar dig. Jesus frälsar/
räddar dig och den heliga Anden hjälper dig.

Kanske är du inte döpt, men det är aldrig för sent, man blir 
aldrig för gammal, det finns en särskild välsignelse i dopet. 
Margareta Melin skriver så här:

”Jag är fin för du har skapat mig

Jag är dyrbar för du älskar mig.

Skön är jag i dina ögon en ädelsten i din hand.

Därför kan det kvitta om någon säger

att jag är värdelös och dum.

I mitt hjärta viskar du sanningen: 

att jag är värd mer än guld.”   

Det gäller oss alla!

Ulla Sköldh Jonsson

Foto Hanna Stark
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Emmaboda kommun       
informerar

Emmaboda kommun slutför utbyggna-
den av fiberbredband

- I första etappen anslöt sig hela 80 procent av fastigheter-
na på landsbygden. I Emmaboda/Lindås är i princip alla 
lägenheter och ungefär hälften av villahushållen anslutna 
till Emmaboda Energi stadsnät. Samtliga lägenheter och 
villahushåll erbjöds fiber. Senast 2019 ska alla hushåll som 
tackat ja fått sin fiber installerad, säger Weronica Stålered.

Tidsschemat för sista etappen på landsbygden:

Område 1: 
Åleberg, Moshult, Moshultamåla, Tomeshult, Fiskesjö med 
flera. Under 2016 och början 2017.

Område 2A: 
Vissefjärda-Muggetorpområdet med flera. Under 2017.

Område 2B: 
Grimmagärde med flera. Under 2017.

Område 3: 
Karsamåla, Skurebo, Fåglasjö med flera. Påbörjas 2017 och 
in i 2018.

Område 4: 
Ödevata-Torsjöområdet med flera. Under 2018.

Område 5: 
Norra kommundelen Boda, Stamphult med flera. Påbörjas 
2018 och in i 2019.

När det gäller tätorterna i Emmaboda kommun så är Alguts-
boda klart. Emmaboda och Lindås blir fullt klara i början av 
2017. Vissefjärda och Johansfors färdigställs vintern 2016. 
Långasjö och Åfors-Eriksmåla påbörjas 2017.

Berörda fastighetsägare kommer att få information per brev 
från Emmaboda kommun. Informationsmöten ska också 
hållas.

Kostnaden för anslutning av en villa till stadsnätet är 16 700 
kr inklusive moms om man anmäler sig under kampanjtiden 
för respektive ort. Därefter är priset för närvarande 19 700 
kr. I kostnaden ingår allt för att ansluta fastigheten inklusive 
grävning ända fram till huset.

Kostnaden för anslutning till Emmaboda Fibernät (landsbygd) 
är 15 000 kronor inklusive moms. I anslutningspaketet ingår allt 
material som behövs för att den enskilda fastigheten ska kunna 
ansluta sig till kommunens stamnät. Dessutom ingår svetsning 
i anslutningsbrunn och i den enskilda fastigheten samt blåsning 

av fiber. Schaktning på tomten från anslutningspunkten till 
huset står fastighetsägaren för. Det går även att ansluta sig i 
efterhand till en kostnad av 20 000 kronor. 

Priserna gäller för privatpersoner som ansluter sin bostads-
fastighet. För företag offereras anslutningen individuellt av 
Emmaboda Energi.

Weronica Stålered 



Välkomna till Nationaldagsfirandet
vid Långasjön den 6/6 2016 kl 13.00 – 16.00

•  Femkamp för stora & små – Start 13.00
•  Lådbilsrally – Tävlingen startar 14.00

•  Servering av Korv & Hamburgare 
•  Litterära stigen & öppet på Galleri Garvaregården 

•  Avslutning 15.30 med Lindås Musikkår och tal av Peter Lejon/Hanna Bard               

 /Sockenrådet och föreningar i Långasjö                                        


