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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.
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Höst på landet
Skolplanschernas 
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Bondeåret och naturen
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Höst  v.  36
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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

IT
Kommu-
nikation

Välkommen med 
bidrag!

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

Nr 2   5 maj        20 maj

Nr 3  25 aug           9 sept

Nr 4  10 nov         25 nov

TACK!

Stort tack till Bernt Damne för den 
penninggåva som har skänkts till 
Träskoposten.

Redaktionen
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Skördetid

Alla som suttit uppkrupna i ett av röda klasar dignande 
körsbärsträd och smaskat i sig och spottat kärnor vet vad 
lycka är – och magknip. Skördetid är något fantastiskt, 
men också problematiskt. Eller som en föreläsare om 
odlarglädje i trädgården uttryckte det. ”Som man sår får 
man, kanske, skörda!”

Detta gäller inte minst hobbyodlaren, vars fingrar ofta är mer 
ivriga än gröna, men det gäller naturligtvis också professionella 
jordbrukare, vars skörd också den styrs av kunskap och rådan-
de väderlek. Men i ingetdera fallet är dålig skörd en katastrof, 
jämfört med tidigare i Sverige. Då kunde missväxt, som den 
sista stora i Europa under åren 1867-1869, orsaka svår svält 
och död. Och blickar vi längre ut i världen ser vi på många håll 
hur hungersnöd fortfarande är starkt kopplat till det politiska 
systemet. Temat skördetid är verkligen ett ämne som spänner 
över vitt skilda områden. 

I dagens svenska, välorganiserade överflödssamhälle tänker jag 
mig att de flesta ser på skördetid som något lustfyllt, exklusivt. 
Något man gör om man tycker sig ha tid, ork – eller ”känner 
för det”, för att nu använda ett av dagens favorituttryck. Allt 
går ju att köpa över disk. Myggfritt, färdigrensat – och tids-
besparande, inte minst. Men naturupplevelsen går man miste 
om - och kvaliteten.

Själv tillhör jag entusiasterna. Mina skördetider knyts till vårens 
nässlor, pors och fläder, till sommarens smultron, hallon och 
blåbär, till höstens äpplen, plommon, potatis och svamp. 

I tanken i alla fall. I praktiken inträffar år då jag nästan inget 
plockat av naturens överflöd. Bekvämlighet kan vara ett svar. 
Konkurrens från andra roliga aktiviteter ett annat. Och så finns 
ju alltid höstens skördefester, i Långasjö, på Öland och många 
andra ställen, där man snabbt och enkelt kan safta, sylta och 
lägga in. Oftast med ekologiskt odlade råvaror. 

Klimatsmart, menar många. Andra höjer varningens finger.       
” Vad skulle hända om vi ställde om det svenska jordbruket till 
att bli 100 procent ekologiskt” - frågar sig fyra forskare med 
anknytning till SLU, och svarar – ”en katastrof  för framtida 
livsmedelsförsörjning med större belastning på miljön till en 
hög kostnad. Den mest drastiska effekten blir att vi då bara 
kommer att producera hälften så mycket mat på den åkerareal vi 
har i dag. Det kommer att bli omöjligt att nå Sveriges miljömål 
genom ekologisk odling. Ett vetenskapsbaserat jordbruk utan 
ideologiska förtecken är vägen framåt”.

Från politikens och forskningens svårtolkade värld till något 
mer jordnära – jordkällare. Dessa 1800-talets kylskåp finns det 
gått om i Långasjö, de flesta förfallna. Vill man ändra på det 
kan man söka restaureringsstöd hos Länsstyrelsen.

Nåväl, att bygga ett bra jordkällarvalv var svårt, dyrt och tids-
krävande och kallades förr för ett domedagsverk. Men rätt 
utfört blev det ett bra sätt att förvara skörden på, vid sidan av 
bl.a. torkning, saltning, syrning och ystning. Skördens tillvara-
tagande är ännu ett spännande ämne, som vi bara nosar på i 
detta nummer av Träskoposten. 

Ett annat ämne, väl värt ett eget temanummer, är kopplingen 
skördetid – arbetskraft. Grödornas kvalitet är en färskvara 
och det gäller att skörda snabbt medan vädret är gynnsamt. 
Idag sveper en modern skördetröska över ett fält på några 
timmar. Sädesaxen tröskas och spannmålen skruvas över till 
vagnar för vidare transport till torkning, luftning och lagring. 
Halmen kan antingen hackas, varvid den finfördelas och sprids 
ut jämnt över tröskans arbetsbredd, eller matas ut i en sträng 
som senare kan tillvaratas. 

Med samma effektivitet kan en enda person idag enkelt ta hand 
om vallodlingen genom ensilering, en process där bakterier i 
syrefri miljö fermenterar olika sockerarter till mjölksyra och 
andra syror, vilka sänker pH. De vita rundbalar som idag lig-
ger som gigantiska hagel på åkrarna kan tyckas fulare än äldre 
tiders hässjor, men ger ett mer högvärdigt foder än hö. Inom 
parentes sagt är detta en urgammal metod att konservera gräs. 
Redan för 2000 år sedan ensilerade romarna foder till sina 
krigshästar som foderreserv utefter sina härvägar genom att 
förvara det i grävda gropar.

Nog är det hissnande alltid att jämföra dagens effektiva 
skördemetoder av djurfoder, säd och potatis med de många 
arbetsmoment och dagsverken som krävdes längre tillbaka i 
tiden. Spannmål t.ex. skördades ursprungligen manuellt med 
skära eller lie och buntades ihop i kärvar. Kärvarna lagrades 
på logen och tröskades ur med slaga under vintern.

Vid sommarens slåtter var det nödvändigt att alla hjälpte till, 
också barn och gamla. Detsamma gällde höstens potatisplock-
ning, vilket äldre Långasjöbor säkert har många minnen av. 

 

Också i överförd betydelse lockar begreppet skördetid till 
många funderingar. Pensioneringen t.ex. kan ses som en 
skördetid i förhållande till vad man tidigare i livet byggt upp – 
förutsatt att man har hälsa och förstånd i behåll. Vilket väldigt 
många har. De flesta svenskar är väldigt bra på att fylla en blan-
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Gympa med Korpen
Lättgympa för damer

Start 12/9 kl 18.00

Långasjö gymnastiksal
Ledare: Margareta Hermansson

dad fruktkorg med roliga saker - utlandsresor förstås, kurser 
av olika slag, hobbyverksamheter, skämma bort barnbarnen, 
träffa en ny partner. Drömmen om ett bättre och längre liv 
är på god väg att bli verklighet. Svenskarna börjar faktiskt klå 
t.o.m. japanerna i konsten att bli äldre, säger TV-journalisten 
Marianne Rundström i sin bok Passé. De ofrivilliga pensio-
närerna (2016).

Också i religiösa sammanhang finns intressanta aspekter på 
skördetid. Centralt i den hinduistiska synen på självavandring 
är den karma man skapat genom att utföra goda eller onda 
handlingar, enligt principen som man sår får man skörda. 

En liknande princip, och metafor, finner vi också inom kris-
tendomen (se Ulla Sköldh Jonssons artikel). I Paulus´ brev till 
Galaterna (6:7-8) hämtar jag följande text. ”Ty vad människan 
sår, det skall hon ock skörda. Den som sår i sitt kötts åker, han 
skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens 
åker, han skall av Anden skörda evigt liv. ”                

Tanken på Domedagen som en villkorad bedömning av varje 
människas utveckling och moraliska vägval har tidvis spelat en 
stor roll i kristet tänkande. Idag talar man hellre om nåd och 
förlåtelse, att ingen människa är fullkomlig. Det sista gäller oss 
alla, sekulariserade eller troende, oavsett religion. Genom livet 
i stort – och i trädgården!

Gunnar Alsmark 

Ny medarbetare i            
redaktionen
Mitt namn är Tilda och jag har just fyllt 16 år. Denna 
höstterminen har jag börjat på Lars Kaggskolan i Kalmar 
där jag går Teknikprogrammet. 

Jag har spelat klarinett i snart fem år och är medlem i två aktiva 
orkestrar, Johansfors musikkår och Marinens Ungdomsmu-
sikkår Kronan som håller till i Karlskrona. Jag är även med i 
LUBO, Länets Unga BlåsOrkester som träffas 4 gånger per 
halvår och spelar. 

En gång i veckan tränar jag även orientering tillsammans med 
de andra i min klubb, Emmaboda Verda OK. Ibland åker jag 
under helgerna iväg på tävling runt om i landet. 

Jag har ju skrivit i Träskoposten innan men är nu med i redak-
tionen vilket jag tycker är väldigt kul!  

Tilda Gunnarsson

I detsamma hördes stoj och oväsen vid grinden. En massa ogräs ville 
tränga sig in, men hindrades av rödbetor och morötter. ”Vad nu då”, 
skrek ogräset, ”vi ä´ väl blommor vi med. Vi ä´ väl inte sämre än 
blåklinten som går därinne och stoltserar.”
Elsa Beskow. Blomsterfesten i täppan (1914)



Träskoposten nr 3 2016 5

Höstkalendern
  

September 
8/9 kl 17.00 Barngympan börjar i gympasalen

11/9 kl 18.00 Luftgevärsskyttet börjar på Allégården

12/9 kl 18.00 Gympa med Korpen i gympasalen

18/9 kl 10.00 Gemenskapsdag i Långasjö kyrka

28/9 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Oktober 
2/10 kl 14.00 Familjeträff  i Sockenstugan

7/10  Festsmyckning i Långasjö

7/10 kl 17.00 Lämna in 50-talskläder i gympasalen

8/10  Skördefest i Långasjö

8/10 kl 14.00 Konsert i Långasjö kyrka

16/10 kl 9.00 Höststädning i Bygdegården

18/10 kl 18.30 Cafékväll i Sockenstugan

21/10 kl 18.00 Familjeträff  i Sockenstugan

20/10 kl 19.00 Teatermusikal i Bygdegården

25/10 kl 18.30 Bilrebus i Bygdegården

26/10 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

November 
2/11 kl 14.00 Höstlovsbio i Bygdegården

9/11 kl 18.30 Kulturskolan i Sockenstugan

10/11  Manusstopp Träskoposten

17/11 kl 19.00 Teater i Bromboda Bygdegård

20/11 kl 14.00 Familjeträff  i Sockenstugan

30/11 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 51.

Fantasifull festsmyck-
ning
Inför Skördefesten förra året var det många som hjälpte 
till att festsmycka i Långasjö. Allt för att gästerna skulle 
känna sig välkomna. Bilden visar ett exempel. 

Vi hoppas att det blir lika fint och fantasifullt i år! 

Sockenrådets styrelse

1900-talets mode

Har du gamla tidstypiska kläder hem-
ma i din garderob eller på vinden? 

I så fall hoppas vi i sockenrådet att du vill visa upp dem 
i gymnastiksalen på den utställning som vi kommer att 
anordna under skördefesten. Vi hoppas att vi får lite olika 
klädesplagg att hänga upp som visar hur modet har växlat 
över tid och ibland kommit tillbaka igen. 

Vi vill gärna ha in dem på fredagskvällen 7/10 mellan 
17.00 och 19.00 för att kunna förbereda lite inför den 
intensiva, roliga och välbesökta lördagen. Du får gärna 
höra av dig Johanna A/Sjögren eller någon annan i sock-
enrådet om du undrar över något. 

Tack på förhand! 
Långasjö sockenråd 

Hus och lägenheter i Långasjö
Lägenheter
Emmaboda Bostads AB
0471-249830

Kyrkvägen 28
2 rum och kök, 5 077:-/mån

Ledig from 2016-09-01

Hus och gårdar
Långasjö Sockens Hembygdsförening
Stig Hermansson
0471-50171
Fattigstugan uthyres från 1 jan 2017
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Svenska Amerika Linjen

Mattias Enn
Estradör och sångare, uppvuxen i 
Ålem har nu hela världen som ar-
betsfält. Han har fått utmärkelser 
i både Zarah Leanders och Jules 

Sylvains anda.

Här skildras en flytande epok på Atlanten 
mellan Göteborg och New York. Kunglig-
heter, filmstjärnor och andra passagera-

re går ombord!

Nutidshistoria och livsöden varvas med 
skrönor, sanningar och hemligheter till 

musik av bl.a. Evert Taube, Karl Gerhard 
och Cole Porter.

Långasjö Bygdegård
20 oktober kl. 19.00

Varje våg

Ihopträngda på skeppet mot Ame-
rika mal tankarna i huvudena på 

Vilhelm Mobergs utvandrare. Hur 
kommer det bli? Vad har jag gett 

mig in på?

En dramatiseing av Vilhelm Mobergs 
kapitel om resan till den nya kontinenten 
tillsammans med nya texter av personer 

som idag är på flykt. 

Mobergs utvandrare lämnade Sverige för 
ett land långt borta, på samma sätt som 

många idag flyr krig och kommer hit. 

En aktuell föreställning som också för 
fram röster från dagens emigranter.

Bromboda Bygdegård
17 november kl. 19.00

Entré: 200 kr
Fika ingår

För att vara säker på att få plats, boka hos någon av oss: 

Jan Gustafsson: 070-633 77 39 

Ing-Marie Jonzon: 070-5427316

Berit Elofsson: 070-285 93 00
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Barngympa
 

Vårterminen 2013 började jag leda Barngympan i Lång-
asjö GoIF:s regi och därmed fick G:et i GoIF en mening 
efter år av uppehåll.

Varje torsdag klockan 17.00 samlas gympasugna barn i åldrarna 
2-5 år och gör av med energi. Även äldre och yngre syskon, 
mammor och pappor är med.

Vi värmer upp kroppen med hjälp av lätta rörelser och till bra 
musik. Sedan har vi hinderbana och barnen får springa fritt 
och testa på olika stationer.

Alla hjälps åt att plocka undan allt material till hinderbanan. 
Barnen är duktiga! Sedan är det dags att leka. Det kan vara 
”Kom alla mina gympabarn”, ”Björnen sover”, ”Springstopp” 
eller ”Handlarleken”. En annan favorit för barnen är när jag 
läser en saga och när jag säger vissa ord ska barnen springa till 
olika ställen i gympasalen.

Barnen brukar tycka det är lite trist när det är dags för stret-
ching och avslappning men de tycker det är kul och se om de 
når tårna. Vid avslappningen släcks det ner i gympasalen och 
alla (även föräldrarna) ska försöka att vara tysta. När vi tänder 
upp igen är det dags för avslutningsleken Raketen!

Jag vet att många av barnen älskar gympan. För en del är 
torsdagen den näst bästa dagen i veckan, efter lördag då så 
klart! Det är viktigt för barnen att ha en aktivitet som är deras 
och att mamma och/eller pappa är med och se vad de lär sig.

Torsdagen den 8 september startar vi igen i Långasjö Gymnas-
tiksal mellan 17.00-18.00. Jag hoppas att få träffa både gamla 
och nya gympabarn då!

Johanna Karlsson
Klara Nilsson går balansgång och får lite hjälp av mamma Åsa Nils-
son. Strax bakom går Thilde Fyhr. 

Namnupprop.

Våravslutning då vi gör raketen.
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Boksläpp

Ulvamon, ett gränsland i 
tid och rum
Nu är den klar: Ulvamoboken - så klar man nu kan bli 
med ett historiskt dokument...........
Efter några intensiva år av studier och efterforskningar är 
boken om Ulvamon nu till försäljning. Boken släpps på 
Skördefesten i Långasjö 8 oktober 2016. Därefter finns den 
att köpa genom kontakt med redaktionen (nedan) eller 
Långasjö Sockens Hembygdsförening. Vi kommer också 
att lägga ut den på lokala försäljningsställen.

Erland Berg Lindås, Jean Leek Urshult, Alva Carlsson Em-
maboda, Irene Israelsson Hällasjömåla, Torbjörn Svensson 
Plaggebo och Annika Hjalmarsson Långasjö har sammanställt 
en 80 sidor tjock bok med information om det sägenomspunna 
skogsområdet på gränsen mellan Småland och Blekinge. Vi har 
valt att kartlägga hela det sammanhängande skogsområde, som 
tillhör byarna  Ramsjö och Frostensmåla i Långasjö socken. 
Vi har också tittat in lite över gränsen till Ulvsmåla. Krönikor 
och kyrkböcker, intervjuer och hörsägner ligger till grund för 
innehållet i boken. 

Ur innehållet kan man nämna: beskrivning av ett trettiotal 
ställen med förteckning över innehavare, karta över områdets 
intressanta lämningar med angivna koordinater, ett tjugotal 
levnadsbeskrivningar, korta artiklar om bebyggelse och lev-

nadsvillkor, samt ett förord av etnologen Gunnar Alsmark 
Lund/Ekeboryd.

Boken är illustrerad med nytagna foton från Ulvamon. 

Levnadsbeskrivningarna har, när så varit möjligt, illustrerats 
med gamla foton. 

Tel nr vid beställning: 
Erland Berg 0471-12 392

Jean Leek 070-63 181 50

Alva Carlsson 0471-124 96

Irene Israelsson 0471-129 12

Annika Hjalmarsson 0471-505 94

Pris: 100:-  Ev porto tillkommer.

Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel

   
Vi önskar Er varmt välkomna

Hasse med personal
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Hembygds-   
stugan

Sommaren gick lika fort i år som 
tidigare och det var som vanligt med 
lite vemod vi stängde stugan efter sex 
intensiva veckor. Vi har även i år haft 
lika många nöjda och glada gäster 
som tidigare år. Alla som arbetat har 
gjort ett fantastiskt jobb, inte minst 
våra tre duktiga ungdomar, Jonna, 
Osman och Axel. Vi har ännu inte 
haft vår traditionella fest där vi röstar 
fram vilka föreningar i Långasjö som 
skall få del av överskottet vi fått. Det 
kommer att sättas upp på anslagstav-
lan vid affären. 

Vi vill samtidigt göra en efterlysning. 
Vi söker någon eller några som nästa 
år vill hålla i trådarna till denna trev-
liga, härliga och för Långasjöborna 
uppskattade träffpunkt. Du eller 
ni som vill ta er an denna uppgift, 
hör av er till Hembygdsföreningens 
ordförande Stig Hermansson, tel. 
0471-50171.  

Vi få säga som en tidigare medarbe-
tare sa: ”Vi får tacka varandra” för 
detta gör vi ju tillsammans.  

”Kaffetanterna”

Odd Hagels nya singel
Odd Hagel har i sommar släppt singeln "Låt mig gå 
vid din sida". En pigg och somrig låt som det i stort 
sett är omöjligt att sitta still till. Andra spåret "Lovsång 
till bitterheten" är även den en riktig höjdare och båda 
låtarna har varit mycket omtyckta av publiken vid Odds 
framträdande.

Releasefesten för den nya singeln hölls vid Café Stallet i 
Långasjö, en solig och helt magisk sommarkväll i juli. Dagen 
innan hade regnet stått som spö i backen, men denna kväll 
var himlen klarblå. Ett sjuttiotal personer kom för att höra 
de nya låtarna blandat med äldre material i ett fyrtiominuters 
framträdande som Odd höll tillsammans med sina musiker/
körtjejer Diana Idensjö Hagel och Tanja Ojaniemi. Det blev 
en riktigt lyckad kväll. 

Och den 29 oktober då höstmörkret faller värmer Odd upp 
kvällen med sin konsert "Odd Hagel, En bild i glas och ram" i 
Emmaboda folkets hus biosalong. En avskalad, intim konsert 
där man kanske kommer lära känna mannen bakom dessa låtar 
lite bättre. Något att se fram emot i höst.

Diana Idensjö Hagel
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Gemenskap på Klasatorpet

Visst är sommaren en fantastisk tid? Den som har för-
månen att bo på landet, kan verkligen njuta av tillvaron. 
Gå barfota i gräset, ligga utslagen i en solstol, fika vid 
trädgårdsmöbeln, grilla på kvällen, ta ett dopp i närmsta 
insjö. Eller packa bilen och dra ut på sommaräventyr 
längs vägarna. Kanske sticka till sommartorpet, där man 
får rå sig själv. Ut med ekan och fiska. Ströva i skog och 
mark, plocka bär och svamp. Allt det där är vi vana vid 
och tycker är ganska rimliga nöjen.

Tänk dej då, att bo på ett trångt hotellrum, kanske ihop med 
människor du aldrig känt tidigare. Att bara ha asfalt och be-
tong utanför knuten. Att inte kunna fixa din egen sommarfika 
eller grillkväll. Att inte ha någon bil. Att inte ha råd med tåg/
bussbiljett. Att inte ha någonstans att dra sig tillbaka. Att inte 
veta något om bär och svamp, och även om man visste det, 
inte kunna dra nytta av det. Att ha ständig oro för släkten, 
som bor långt borta. Att inte ens ha ett personnummer, inget 
bankkonto, bara en pytteliten summa (c:a 700 kr/mån) till 
telefon, kläder, nöjen, hygien … 

En ensamstående person kan kanske klara att leva under sådana 
betingelser sin första tid i Sverige. Men hur är det för en ung 
barnfamilj, att tränga ihop sig i ett tvåbäddars sovrum, utan 
lekytor för barnen, utan hopp, utan planering för framtiden? 
I synnerhet många unga mödrar gråter och är förtvivlade över 
sin situation. De har snart bott ett år i Emmaboda under dessa 
förhållanden och inte ens fått sin första intervju på Migrations-
verket. Extra svårt blir det, om ett nytt liv är på väg - en baby, 
som också ska bli intryckt i detta trånga inferno! Många längtar 
tillbaka - men till vad? Ett krigsdrabbat samhälle, där man inte 
ens tvekar att bomba ett förlossningshem …

Ja, så har många av våra vänner på asylboendet i Emmaboda 
det. Några ortsbor ville visa dem något annat och bjöd på en 
utflykt till Klasatorpet i Långasjö. Långasjö Sockens Hem-
bygdsförening upplät Klasatorpet utan kostnad och frivilliga 
krafter och organisationer ordnade buss, aktiviteter, fika och 
glass. Vi var lite undrande, om de skulle nappa på inbjudan. 
Ville de komma ut på landet? Fanns det något lockande i er-

bjudandet? Skulle det kanske bara göra lidandet större? Att få 
en glimt av hur det fria livet kan te sig?

Det skulle visa sig att intresset var stort. Platsansvarig på asyl-
boendet, Arlinda Dervishaj, som förmedlade inbjudan, hade 
slagit fast att "de 50 först anmälda får komma med". Och 
bussen blev full. Dessutom hade en hel hop anmält sig lite 
sent och kom inte med! Så vi fick ordna en utflykt till för dem. 

Bussen anlände till Klasatorpet och släppte av de förväntans-
fulla gästerna. Man samlades framför torpstugan och vår lokale 
guide berättade om torparlivet och emigrationen till Amerika. 
Två tolkar översatte till arabiska och dari. Vi kan känna gemen-
skap med våra nya vänner i det faktum, att även vi svenskar en 
gång har behövt lämna vårt land för en okänd framtid. Våra 
amerikafarare utsattes också för prövningar och fick ha gott om 
tålamod, innan de "kom i ordning" i det nya landet. Åhörarna 
var nyfikna och intresserade och ställde frågor. 

De fick även besvara frågor, som de erbjöds i en tipspromenad. 
Nästan ingen var bekant med tips-systemet, men de lärde sig 
snabbt. Alla frågor var på nybörjar-svenska. Deltagarna slog 
sina kloka huvuden ihop och kämpade sig igenom 12 frågor, 
flera av dem med goda resultat.

Tolkad guidning framför torpstugan.

Fika i gröngräset.

Alla blir glada av att spela pimpelgubbe.
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Fikasuget var det inte heller något fel på! Bullar, kakor, saft, 
kaffe och glass gick åt som smör i solsken. Sedan följde en 
stund av lekar och skratt i gröngräset. Ett gäng spelade kubb, ett 
annat lärde sig snabbt det ursmåländska spelet "pimpelgubbe". 
Små barn spelade fotboll och stora killar och tjejer spelade en 
sorts improviserad volley. Lekarna "Björnen sover" och "Katt 
och råtta" stod också på programmet. Många strosade runt och 
tittade in i stugorna, övade på svenska ord, klappade hästarna 
och njöt i största allmänhet. 

Vi hoppas och önskar att dessa medmänniskor snart ska få 
klarhet i hur deras framtid blir. Kanske kommer de en dag 
tillbaka till Klasatorpet, som turister, och säger: "Här var jag 
under mitt första år i Sverige. Jag fick en glimt av mitt nya lands 
historia och kände mig välkommen att ta del av den!"

  

Annika Hjalmarsson

Frieriet på hölasset
Donald Hummel och Ann-Kristin Elgan roade en rekord-
publik med sin föreställning Bonnaliv i sommarkväll vid 
Sjökaféet den 14 juli. Ett av inslagen var Vilhelm Mobergs 
bondkomiska drama Frieriet på hölasset.

Av övriga sjökaféer under sommaren var ett förlagt till kyrkan 
med premiär för Glasrikets Ungdomsmusikkår. Torgny Bernts-
son svarade för en fin kväll vid sjöverandan. Slutligen blev det 
Visor i sommarkvällen med trubaduren Björn Pettersson, som 
bjöd på ett fint program om Evert Taube och hans sånger. Den 
kvällen fick vi vara på Allégården.

Sölve Hjalmarsson
Donald Hummel och Ann-Kristin Elgan underhåller.

Prisutdelning.

Bollspel mellan Thor och Muhammad.

Deltagare i tipstävlingen.
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Vårsäsongen  2016 i divi-
sion 3 sydöstra Götaland
Efter ganska många genomförda träningar och tränings-
matcher samt ett bra träningsläger i Danmark så kändes 
det som vi var väl förberedda för säsongen som nykom-
lingar i division tre.
Lite smolk i bägaren var dock målvakten Robert Jonsson 
skada ca 1 mån innan seriestart samt Anton Alrikssons 
olyckshändelse tre veckor innan premiären, som ledde 
till en fingerskada med spelförbud i nästan tre månader.

Vi började hemma mot ett starkt Ljungby och det blev en klar 
förlust. I andra matchen borta mot Hällaryd kom vår första 
poäng efter 2-2. I inledning av denna match skapades flera bra 
målchanser och vi tog ledningen genom Linus Henriksson (vårt 
första mål denna säsong div 3). Hällaryd kvitterade och tog 
ledningen men i slutet av matchen får vi straff  och den sätter 
Christoffer Pumplun säkert.

I de kommande matcherna skapar vi mycket målchanser 
men tyvärr sätter vi inte dessa och får stryk tre matcher i rad 
(hemma mot Växjö United och borta mot både Älmhult och 
Sölvesborg).

I hemmamatchen mot Alvesta i sjätte omgången kom vår 
första seger efter det att Linus avgjort genomföra 3-2 med 
dryga 20 minuter kvar.

Efter denna match har det bara blivit förluster (1-3, 2-3, 0-4, 
0-1, 2-6, 3-4, 1-5).

I dessa matcher är det tre mindre bra matcher. I 0-4 matchen 
mot Saxemara räckte vi inte till. 2-6 borta mot Glömminge så 
fanns det en mindre bra period på femton minuter där vi tappar 
matchen. I sista matchen borta mot Ljungby har vi problem 
under första halvlek men spelar upp oss. De två sista målen 
kommer i slutet av matchen.

I de övriga fyra matcherna har det varit riktigt jämnt med bl.a. 
tre uddamålsförluster. Speciellt i matchen mot Älmeboda/
Linneryd som slutade 0-1 och där var vi minst lika bra som 
våra motståndare. Även i denna match skapar vi ganska många 
målchanser men tyvärr är vi inte tillräckligt effektiva.

Det som ändå är positivt är att vi har en god stämning i grup-
pen och vi jobbar vidare med att försöka "komma rätt" och 
få till det.

Efter bortamatchen mot Ljungby i början av juli tog vi ett 
träningsuppehåll men för de som ville fanns det möjlighet att 
träna kollektivt minst 1 ibland två gånger i veckan.

Den 25 juli startade vi upp igen med träning fyra gånger under 
v 30. Fortsatte veckan efter med en träningsmatch mot Ängö på 
Lindåsvallen mån 1 aug (det blev 0-0 och tyvärr fick vi Daniel 
Håkansson fotledsskadad) samt ytterligare två träningar på 
konstgräset för att vara förberedda för nystarten mot Växjö 
United borta lördagen den 6 augusti. I denna match tog vi 
ledningen med 1-0 och ledde i halvtid. Tyvärr gjorde Växjö tre 
mål i andra halvlek och det blev tillslut hemmaseger med 3-1.

I andra matchen hemma mot Älmhult kom vi under med 0-1 
redan efter någon minut, i annars en jämn halvlek. I andra 
halvlek fick bortalaget några billiga mål och det blev tillslut 
en klar bortaseger.

Vi hoppas att vi kan finjustera lite i vårt spel och hitta det 
vinnande spåret (likt i fjol). Vi skall göra allt för att ha minst 
tre lag bakom oss och i så fall få kvalspela oss kvar men nu 
börjar våra möjligheter krympa. Så länge vi har chansen ska 
vi dock försöka ta den.

Mats-Peter Rubin
Tränare Lindås/Långasjö 

Träningslägret i Tisvildeleje i Danmark under påskhelgen.

Spelartruppens sista träning på Lindåsvallen innan premiären. 
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Häljanäs camping 
är en guldgruva enligt många av de campare som år ut 
och år in kommer tillbaka till denna ganska unika plats.                                                                                                                                

Säsongen börjar i maj när bryggorna läggs ut i sjön tillsammans 
med flotten som placeras en bit ut. Även de stora skivorna som 
skyddat ingången till de båda omklädnadsrummen, duschar 
och toaletter tas bort. Dricksvatten kranen kopplas på, gräset 
klipps, bänkar och bord tas fram, sopptunnorna sätts på plats. 
Vindskyddet nere vid strandkanten putsas till.  Allt är färdigt 
för att ta emot campare och för de som vill njuta av att kunna 
ta sig ett dopp. Det dröjer inte länge innan de första camparna 
kör upp på gräsmattan, tittar sig omkring för att försöka hitta 
den bästa platsen att ställa upp sin husbil, husvagn eller tält. 
Några tuffa campare har även tyckt om att vara på camping-
platsen utanför säsongen tidigt på våren eller sent på hösten 
innan snön kommer.                                                                                      

Vad är det nu som gör att det är så många som hittar hit? Det 
finns ingen skylt som talar om att det finns en camping.  Är 
det kanske så att man hört rykte om att det skall finnas något 
i dessa krokar, kör man åt det här hållet för att det finns en 
sjö på kartan, eller…..?                        

En av de trognaste campare är Göran och Kerstin Mårtensson 
från Skurup. Första gången de campande var 1972, sedan dess 
har de kommit tillbaka i 44 år. Första gången de hittade hit och 
blev förälskade i platsen var deras båda söner små. Traditionen 
har levt vidare med att även de kommer med sina familjer och 
de båda sönerna har nu två pojkar var som får uppleva en del 
av sommaren här där deras pappor hade så roligt. Lugnet, 
stillheten närheten till bad den total avkoppling anser Göran 
och Kerstin. På 70-talet kommer de ihåg var det mer öppet 
och träden betydligt lägre. Varje år runt midsommar har de 
kommit hit och stannat 5-7 dagar, ibland även någon gång till 
under året, varje gång har de tyckt att det varit svårt att åka 
hem.  Här har man solat, badat, löst korsord och broderat. 
Internet som fungerar bra här har gjort att Kerstin kan jobba 
med sitt företag från husvagnen. Under dessa år har man även 
lärt känna ett 10-tal personer som bidragit till extra trivsel och 
nöjet att komma tillbaka.                                                                                                                                

Många campare från andra länder har hittat hit. Schweizare, 
tyskar, holländare, belgare, engelsmän även en del från fin-
land. När det gäller tyskar har det visat sig att det finns en 
bok som heter ”Mit dem Wohnmobilen nach SüdSchweden” 
(Med husbil genom Sydsverige). I boken finns det rutter de 
kan köra, inte de stora vägarna utan mindre som går genom 
många av våra byar. Campingplatser som är angivna är även 
de av den mindre sorten ofta utan dricksvatten och kanske 
bara ett torrdass. Häljanäs camping har fått nr 343, där står det 
koordinater för att hitta hit, hur det ser ut och vad som finns 
med bad, toaletter och dusch möjligheter. 

Alla som jag pratat med tycker att det är en fantastiskt fin 
camping, rofylld, underbar natur, fin badstrand och välskött. 
Augusti och september är de månader som de flesta utländska 
gästerna kommer. En del har återvänt hit många gånger. Det 
finns en familj från Hamburg som varit här 39 år i rad. Mannen 
jag pratade med berättade att han kom hit tillsammans med 
sina föräldrar när han var liten, redan då tyckte han att det 

här var paradiset på jorden, han kände sig fri och bara det att 
kunna bada hur mycket som helst var värt hela resan. Nu har 
han egen familj och hans barn får uppleva samma badglädje.                                                                 

Utvandrarleden har gjort att också vandrare stannar över på 
campingen. Tälten slås upp, campingköket tas fram, maten 
lagas efter ett bad eller kanske en välbehövd dusch. De vandrare 
jag pratat med gillar campingen och Utvandrarleden samt vad 
de sa ”Alla trevliga människor de mött”.  Än är detta år inte 
slut och många campare kommer förhoppningsvis att hitta hit 
innan allt stängs ned för vintern.

Annika Carlberg-Sjöström

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

Göran och Kerstin Mårtensson
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Nya öppettider!

Jämna veckor:
Mån 11-18
Tis 9-18
Ons Stängt
Tor 11-19
Fre 11-17

Ojämna veckor:
Mån 11-18
Tis 9-18
Ons 11-18
Tor 11-19
Fre Stängt

Ring och boka tid 
Tel. 070-716 14 50

Kyrkvägen 50, Långasjö

Välkomna! //Elina Elofsson

Det finns många olika konstruktioner och den mest vanliga 
är valv/valvslagen där källaren är byggd med ett stenvalv och 
ofta tillhörande potatisinkast. Hälletak som är en annan variant 
där taket är täckt av stora stenhällar eller kluvna stenbalkar. 
Överkragning/ överkragande tak, är en form där man lägger 
taket med stora stenar och de olika lagren läggs förskjutet 
mot mitten och tar stöd på de underliggande stenarna. Under 
50-talet förändrades behovet att ha en källare i de svenska 
hemmen.  Idag har det åter blivit populärt att bygga sin egen 
jordkällare. Det finns ganska många företag ute på marknaden 
som bistår med ritningar och material allt från betongblock, 
klinker, jättestora cementringar till glasfiberstommar där man 
sen får lägga på isolering, sten, jordmassor. 

Stuka (förvaring) är där man förvarar rotfrukter uppe på mar-
ken eller gräver en grop i sanden. Det behöver vara en plats 
där vatten inte samlas vintertid. I centrum av gropen blandar 
man sina rotfrukter med sand eller torv. Täcker därefter med 
halm eller löv (ett isolerande lager) därefter ett tjockt lager 
jord. Har man lagt en riktig stuka kommer temperaturen aldrig 
under noll. Det finns andra alternativ och det är att gräva en 
grop, ställa ned en cementring eller en låda, spann med lock 
på eller ett ekfat. Täcka med ett lager halm/jord och framför 
allt inte glömma ventilationen. Det är också mycket viktigt att 
man lägger ned skade fria rotfrukter som annars sprider mögel 
och förruttnelse mycket fort. 

Annika Carlberg-Sjöstöm

Jordkällare och stuka
En jordkällare och en stuka tillhör vårt kulturarv och är 
verkligen värda att bevara. Ett bättre ställa att förvara sina 
föda i som olika rotfrukter, dryck, burkar med sylt mm, 
än en jordkällare, finns knappast. 

En riktigt byggd jordkällare skall vara frostfri under vintern och 
vara sval under sommaren.  Gamla jordkällare ser man ofta i 
anslutning till gårdar och förr i tiden ansågs det mer värdefullt 
att ha en jordkällare på tomten. Under 1800-talet och tidigt 
1900-tal fanns det en jordreform där man ibland blev tvungen 
att flytta, men hade man en jordkällare så ansågs det betydligt 
mer krävande att flytta och riva ett boningshus med jordkällare 
än att riva ett hus och bygga upp ett nytt på ny mark. 

En bra jordkällare skall delvis vara nedgrävd i marken och 
stommen av murat tegel eller stenar. Ingången, gaveln, består 
av en tättslutande ytterdörr samt en innerdörr med ett lågt 
placerat ventilationsrör med insektsnät. Det första utrymmet 
kallas för svalen. Längst in i källaren finns ett eller två ventila-
tionsrör. Det här bidrar till att det blir god genomströmning 
av luft.  Jordens naturliga fuktighet gjorde att klimatet blev 
perfekt för rotfrukter. Källaren täcktes med jord som gjorde 
att källaren blev ordentligt isolerad och frostfri.  På många 
jordkällartak växer det gräs som gör att det kan vara ganska 
svårt att upptäcka den. 

Jordkällare troligtvis anlagd i mitten på 1800-talet.
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Bygg en jordkällare
Ekorren och nötskrikan samlar vinterförråd. Och vi 
människor gör likadant. I frysboxen kan vi förvara bär, 
svamp och kött. Förr var det en överlevnadsfråga att ha ett 
förråd för vintern. Numera kan vi ju köpa vad vi behöver 
dag för dag. 

Rotfrukterna kan inte frysas. De måste förvaras på annat sätt. 
Jordkällaren är det perfekta lagringsutrymmet. Förr fanns jord-
källare på varje gård och torpställe. Rester av jordkällare hittar 
man överallt i byarna och utmarkerna. Några är bevarade och 
används fortfarande. De flesta har övergivits och förfallit.I mitt 
hem fanns en potatiskällare under ett av uthusen. Där skyff-
lades potatisskörden ned genom en trumma i väggen. King 
Edward, Majestic och Up-to-date, som kallades ”Uptodater”. 
Innan vintern fylldes ventilationstrumman med halm för att 
utestänga kylan och mössen.

Vi bodde 35 år i en prästgård. Där hade funnits två fina jord-
källare. Men när kylskåp och frysbox hade gjort sitt intåg på 
1950-talet revs båda. Det tyckte vi var synd, för våra potatisar 
trivdes inte i prästgårdens varma och torra inomhuskällare. De 
skrumpnade och fick långa, vita groddar. 

Vi undrade om det inte skulle gå att återställa en av de gamla 
jordkällarna. Grävmaskinisten, som en gång fått uppdraget att 
riva dem, pekade ut platsen. Kunde det vara så att stenväggarna 
fanns kvar under jordlagret i backen? Vi började en utgrävning 
och hittade mycket riktigt mängder av stenar. Men allt var 
raserat. Min granne och jag bestämde oss ändå för att försöka 
bygga upp källaren igen. Vi grävde för hand och baxade ut 
alla stenarna för att kunna lägga en ny grund. Vi dränerade, 
fyllde på sand i botten och började foga sten vid sten till en 
ny jordkällare. För att den skulle bli tät fyllde vi med betong 
mellan stenarna och på utsidan. Vid ingången byggde vi en 
svale. Den bestod av dubbla murar med en fyllning av sand 
emellan. Det håller både kylan eller värmen ute. En jordkällare 
är ju både frostskydd och kylskåp.

Men så kom det besvärliga. Taket! En riktig gammal jordkällare 
hade ett stenvalv som tak. Vi varken vågade eller kunde bygga 
ett stenvalv. Det fick bli ett gjutet betongtak. Och vi fick pro-
fessionell hjälp eftersom ingen av oss var tillräckligt kunnig. Ett 
grovt cementrör gjöts in i taket för ventilationen. Genom svalen 

hade vi också lagt in ventilationsrör, för att det skulle bli drag 
genom källaren. En god ventilation är viktig. Källaren måste 
andas för att hålla bra temperatur och luftfuktighet. Av samma 
skäl gjöt vi inget betonggolv, utan nöjde oss med sandlagret.

Nu var bygget färdigt och måste täckas med ett rejält jordlager, 
minst 40 – 50 cm. Annars blir det inte frostfritt. Först lade vi en 
rejäl duk från gummifabriken i Värnamo över betongtaket. En 
bonde i byn fyllde sedan på jord med sin traktorskopa. Överst 
lade han ett jordlager med lingonris från skogen.

Hur blev det? Alldeles utmärkt! Potatis och morötter höll sig 
fräscha hela vintern och våren, ja ända fram till midsommar. 
Kål och äpplen klarade sig inte lika länge. De ville ha torrare 
klimat. Men saft och sylt mådde bra. Och vid vissa tillfällen 
kunde vi använda jordkällaren för matvaror som inte fick plats 
i kylskåpet.

Idag finns det färdigfabricerade jordkällare att köpa. Men man 
kan också mura sin egen av t.ex. lättbetong. Thor Åsman på 
Kyrkvägen byggde en ny jordkällare av lekablock på 1980-talet. 
Den har två rum. Ett för rotfrukter och ett för äpplen, saft 
och sylt. – Äpplena brukar hålla sig ända till Mors dag i slutet 
på maj, säger Ingrid. – Man får bara plocka bort ett och annat 
äpple som ruttnar, säger Thor. – Nu, när barnen är utflugna, 
behöver vi inte odla så mycket potatis.

Men, det kan bli andra tider. En bra jordkällare fungerar i gene-
ration efter generation med naturens egen energi som drivkraft.

Sölve Hjalmarsson

Den gamla jordkällaren på Klasatorpet är känd från Utvandrarfilmen.

Åsmans jordkällare på Kyrkvägen 13.

Här fogas sten vid sten.
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Plocka svamp
Svampplockning kombinerar vistelse utomhus, motion, 
orienteringsförmåga, naturkunskap, matlagning och ge-
menskap med likasinnade. Den finns en oändlig mängd 
kunskap och upplevelser att hämta i den takt som passar 
dig. Det bästa svampstället finns ofta alldeles i närheten.

Nu – i början av augusti när vi skriver detta - börjar det bli 
dags att mer intensivt besöka svampställena. Kantarellskogen, 
mandelriskvägen och några andra ställen väntar på oss. Det har 
varit extremt torrt där vi bor. Det borde ha varit högsäsong 
för kremlor redan. De flesta kremlor vi funnit har varit torra 
och angripna av larver. Men några kantkremlor, se bild, var 
fina och hamnade på spisen.

Det vi kallar ”svamp” är vad äpplet är för äppelträdet – en 
frukt som skall göra det möjligt för organismen att föröka 
sig. Själva svampen ser vi inte. Den lever som en väv (mycel) 
av fina trådar i marken, eller i trädet, om det är en vedlevande 
svamp. Till skillnad från äppelskörd, som föregås av blommor, 
bin och äppelkart kommer svampen som en överraskning. 
”Som svampar ur jorden” står de överraskande där. Eller i 
värsta fall uteblir de totalt, fastän vi är säkra på att svampen – 
det vill säga mycelet – måste finnas där, i marken eller trädet. 
Svampens fruktkropp producerar sporer som finns på skivor 
(hos skivlingarna) eller i tunna rör (hos sopparna).

Vad är svamp?
Svamparna är närmare släkt med djur än med växter och bildar 
ett eget rike: svampriket. Växterna producerar själva sin näring 
med hjälp av fotosyntesen ur koldioxid, vatten och ljusenergi. 
Djur och svampar måste ha maten serverad i form av socker 
(kolhydrat), proteiner och en del annat. Till skillnad från djur 
och människor, har svampen ”magen utanför kroppen”. Svam-
pen utsöndrar enzymer och andra matsmältande hjälpmedel, 
som bryter ner växtrester och annat till mindre molekyler, som 
svampen kan ta upp genom sin cellvägg.

En del svampar, t ex vår omtyckta kantarell, är smarta och 
idkar dessutom byteshandel med omgivande träd. Svampen 
lämnar vatten och mineraler till trädet och får sockermolekyler 
som betalning. 

Vi har i Sverige nästan 10 000 olika beskrivna arter av svampar, 
”bofasta i Sverige”, fler än 2000 är sådana som har så stora 
fruktkroppar att vi kan se dem. Ungefär 100 av dessa kan vi 
använda som matsvamp. Chansen att svampar vi slumpvis 
hittar är matsvamp, är alltså ganska liten. Det gäller att veta, var 
man ska leta och hur man artbestämmer svampen man finner.

Matsvamp
¨Med matsvamp menar vi en svampart som inte av någon 
anledning är olämplig att använda i matlagningen. Ett viktigt 
kriterium är att svampen ska innehålla smakämnen som efter 
anrättning upplevs som angenäma eller intressanta på något 
sätt.¨ (Nya svampboken, se nedan!)

Det ligger mycket erfarenhet bakom kunskaperna, som presen-
teras i svampböcker och annan litteratur. För att själv kunna 
artbestämma flera svamparter krävs, framför allt intresse, 
men helst också möjlighet att röra sig i naturen i olika miljöer. 
Känslan och intresset för ekologi, olika naturmiljöer, ökar i 
takt med svampintresset.

Svampen har litet eller inget praktiskt energiinnehåll. Men den 
innehåller proteiner uppbyggda av aminosyror. Det är bra! Den 
innehåller också mineraler. Det är för det mesta också bra. 

Kantkremla Rússula vésca.

Blek kantarell Cantharellus pállens kommer tidigt. Kan vara nästan vit på 
hattens ovansida. Minst lika god som kantarellen vi oftast hittar.

Citronslemskivling Gomphídius glutinósus är en god matsvamp. Läs i 
svampboken om rätt hantering!
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Dessutom fiber och inte minst innehåller våra matsvampar 
smakämnen, som inte finns i andra livsmedel. Svamparna kan 
ge oss den ”femte grundsmaken” umami (de andra är sött, 
surt, beskt och salt). Alla kan inte känna umami-smaken sägs 
det. Och alla gillar inte eller har inte vant sig vid den.

Man säger att Karl XIV Johan tog med sig matvanor, däribland 
att äta svamp, från Frankrike på 1700-talet. Han har som tack 
fått ge namn åt karljohan-svampen, en av favoriterna bland 
vilda matsvampar.

Detta bör vi tänka på när vi lagar till svamp:

• Var säker på att det du har är en matsvamp och att den är 
rensad och lika ren och fräsch som alla andra ingredienser du 
vill använda i köket.

• Ät inte rå svamp. Inte ens odlade champinjoner t ex i sallad.

• Svamp ska tillagas länge (svampens cellväggar av kitin är 
annars svårsmälta och smakämnena kräver tid och temperatur 
för att komma fram). 

• Stenmurkla betraktas inte längre som matsvamp. Giftet 
finns kvar även efter flera avkok och torkning hjälper inte 
heller. Gift ackumuleras i människokroppen och kan leda till 
allvarliga skador.

• Svamp är en smaksättare och inte lämplig att ätas i större 
mängd. Det gäller även odlad svamp t ex. champinjoner. 
(Livsmedelsverket har 2015 varnat för att äta stora mängder 
champinjoner regelbundet under lång tid på grund av innehållet 
av fenylhydraziner, som kan vara cancerogena.)

Hur lär man sig hitta och känna igen en 
svamp? 
Exempel på svamparter som är bra att känna till, för att de är 
bra matsvampar, är vanliga i våra marker, rimligt lätta att lära 
sig och saknar farliga förväxlingssvampar:

Kantarell

Blek kantarell

Trattkantarell

Rödgul trumpets-
vamp

Svart trumpets-
vamp

Blek taggsvamp

Fårticka

Blomkålssvamp

Karljohan  
(stensopp)

Brunsopp

Tegelsopp

Björksopp

Smörsopp

Sandsopp

Blodriska

Mandelriska

Citronslemskivling

Är man helt nybörjare, är det svårt att komma igång på egen 
hand. Så är det med det mesta. Ta hjälp av någon som kan, en 
som är van svampplockare. Acceptera att det tar tid att lära 
sig att urskilja de olika karaktärerna hos svamparna. Läs och 
begrunda inledande råd och förklaringar i någon bra svamp-
bok. Ät aldrig en svamp om du inte själv är säker på att det 
är en matsvamp. 

Kremlor, t ex. kantkremla, finns ofta rikligt. Men här finns 
förväxlingsrisk med giftsvampar och man måste först lära sig 
att särskilja kremlor från andra skivlingar. Vi tog nog tjugo år 
på oss innan vi började plocka och äta kremlor.

Matrecept med mera
Hur svampsoppan, såsen eller stuvningen tillagats och vad den 
innehåller mer i detalj kan vara lika hemligt som svampstället. 
Kocken har helt enkelt använt det som finns tillgängligt i 
trädgården, kryddhyllan och skafferiet för att fullända sma-
kupplevelsen. Men recept på svamprätter finns i varje tidning 
med självaktning under sensommar och höst. Kockarna i TV 
brukar också svänga till något med svamp. Man ska inte lägga 
i den färska svampen sist i soppan eller grytan, något som fö-
rekommit i TV. När tillagningstiden för svamp enligt receptet 
endast är några minuter har nog kocken andra intressen än just 
svamp. Svampnörden börjar med svamptillagningen någon 
timme innan de andra komponenterna sätts igång.

Trattkantarell Cantharéllus tubaefórmis är idealisk att torka. god i såser 
och soppa.

Karljohan /Stensopp Bolétus édulis har ett vitt åder-
nät på foten närmast hatten. ”Karljohan kan med 
fördel anrättas på alla tänkbara sätt och passar till det 
mesta” (Nya Svampboken).
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Från Hemmets kokbok (Lärobok i huslig ekonomi), 1940 lånar 
vi ett recept på svampsås. 

Anmärkning: Vi föreslår att svampen förkokas (utan att hälla 
bort vätskan) innan den fräses i smöret. Parentesen kring mjölet 
gäller främst glutenintoleranta men accepteras nog även av 
andra om rikligt med grädde används. Sockret kan man nog 
utesluta också. Lägg märke till tillagningstiden! 1940 kunde 
husmödrarna laga mat.

Svampsås (6 portioner)

1 l färsk svamp

2 msk smör

(3 msk mjöl)

1½ - 3 dl grädde

Mjölk

Salt

Vitpeppar

Socker 

Beredning: Svampen rensas (sköljs om det behövs) och skärs 
i lagom stora bitar. Dessa fräsas i smöret en god stund eller 
tills smöret blir klart. (Mjölet strös över), grädde och mjölk 
späds på under omrörning och såsen får småkoka i omkring 
½ timme. Den smakas av med kryddorna.

Här kommer ett ”modernare” förslag (ursprung Allt Som Mat) 
på ett ”tillbehör” eller förrätt

Kantarellmums
2 l färska kantareller

Smör

3 ägg

3 äggulor

4 dl grädde

3 dl mjölk

Persilja

Beredning: Svampen förkokas och fräses i smör. Sönderdela/
mixa hälften av den frästa svampen. Blanda all svamp med ägg, 
äggulor, salt, svartpeppar, grädde och mjölk. Smöra portions-
formar. Häll i blandningen. Grädda i 150 grader i nedre delen 
av ugnen ca 45 minuter. Garnera med persilja.

Svampböcker 
Svenska svampböcker blev populära (¨folkliga¨) på 1930-talet 
och efter andra världskriget. Dagstidningarna började då också 
informera om svamp. Gamla svampböcker är ofta trevliga att 
läsa och en del har fina illustrationer. Men delar av informatio-
nen om svampars lämplighet som mat är inaktuell. Nya kunska-
per och erfarenheter har kommit. Därför behöver du en bok 
utgiven för svenska förhållanden, skriven de senaste tio åren.  

Exempel:

• Michael Krikorev, bästa Matsvamparna; ICA bokförlag

• Pelle Holmberg och Hans Marklund, Lilla svampboken; 
prisma

• Pelle Holmberg och Hans Marklund, Nya svampboken; 
prisma

Dessa svampböcker, och flera andra i bokhandeln, är mycket 
bra och en god investering.

Mycket information finns också att hämta ”på nätet”. 

En pålitlig sajt är www.svampguiden.com. Där finns utmärkta 
bilder, beskrivningar och ett forum för hjälp med artbestäm-
ning.

Svampkonsulenterna har en hemsida www.svampkonsulent.se. 

Där kan du söka svampkonsulenter nära dig och där finns 
också länkar till ännu mer information om svamp. 

En viktig kunskapskälla om giftsvampar är giftinforma-
tionscentralen www.gic.se. En broschyr på valfritt språk (bra för 
besökare och nyblivna svenskar) om de farligaste giftsvamparna 
i Sverige kan laddas ner https://giftinformation.se/serviceme-
ny/in-english/mushroom-brochure/ till din dator eller mobil. 
Svampkonsulenterna har medverkat till broschyren. 

Artportalen www.artportalen.se finns för den som vill rappor-
tera eller söka fynd av växter, svampar och fåglar. Fyndplats 
för matsvamp brukar av någon anledning inte bli rapporterad.

En av våra lärare har gjort ett i sitt slag enastående kompen-
dium:

Elisabeth Wiklund, ”Det du behöver veta om svamp … och 
lite till.. ”, Umeå universitet 2009. Här ges fakta om svamp på 
ett biologiskt korrekt sätt.

Viktigt
I Sverige finns ett antal dödligt giftiga svampar. Dödliga om 
vi äter dem. De finns i våra marker. En liten del av en sådan 
svamp i en maträtt kan döda. Sjukvården kan hjälpa till, om 
den drabbade kommer i vård snabbt. Se ovan om giftinfor-
mationscentralen. Om man följer råden i svampböckerna, 
kan svampplockning och matsvamp ge nytta och mycket nöje.

Det är inte varje år korgen får ett sådant innehåll. Men det händer!
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Om oss
Birgitta har plockat svamp i olika delar av landet sedan hon 
var barn. Sven har plockat svamp i tio år men följt Birgitta i 
skogen i fyrtio år. ”Birgitta hittar svampen och jag hittar hem”. 
Birgitta använder också svamp till att färga garn.

Vi är båda svampkonsulenter sedan 2008 efter att ha gått kur-
ser ordnade av Umeå universitet. Vi bor i Tranås sedan 1973. 

Sven och Birgitta Damne

Skördar förr och nu
För oss som bor på landet så är jordbruket mer nära än 
för många andra. Vi ser årets alla årstider i mer än bara 
vädret. Lamm betyder vår, balar betyder sommar och 
svamp betyder höst. Det är inte så att stadsbor inte kan 
naturens gång, men vi kommer i kontakt med den på ett 
helt annat sätt. 

När människorna började etablera sig på ett och samma ställe 
under yngre stenåldern så började man odla. Ända sedan dess 
har man brukat jorden omkring sig för att kunna överleva. 
Alla hade en jordplätt där man fick sin mat ifrån. Fram tills vår 
tidsålder. Det är inte förrän nu som det inte är självklart att äga 
jord som man själv odlar och sköter. Istället kan man säga att 
det är någon annan som sköter den åt dig, sår, skördar, rensar, 
plockar osv. Du behöver bara gå till affären och tillbaka för att 
få det du behöver. Men hur går detta till? Hur klarar ett par få 
personer att ge föda så att det både räcker och blir över till en 
hel planet där alla för bara några decennier sedan var tvungna 
att odla allt själva för att knappt överleva?

Till att börja med är det tekniken som är en stor faktor igen. 
Att utvecklingen har gått så fort gör att det är möjligt för någon 
att sköta allt själv. Man har hittat nya tekniker som gör att man 
får fram mer av det man odlar och man har nya maskiner som 
gör att man kan odla/skörda det snabbare. Men allting som 
man använder kanske inte är så jättebra för oss?

När man under 50/60-talet började använda olika ogräsmedel 
så tänkte man inte på följderna. Eller tänkte gjorde man kanske, 
men man visste inte om det som hände. Det var inte förrän 
några år senare som man insåg att det man släppte ut i naturen 
inte kanske var så bra för miljön. Men även fast man kom på 
det och insåg dess dåliga sida så används det fortfarande? Visst, 
inte alls i samma mängd, men man fortsatte ändå att spruta 
gifter på maten som vi sedan ska äta.

Men, fler och fler börjar få en aning om detta med miljö. En 
trend har börjat sättas att man ska bry sig om vad man stop-
par i sig, och att man ska undvika konstiga saker. Människor 
börjar bli medvetna om vad olika ingredienser innehåller och 
vill ha allt bättre koll på vad de olika namnen på innehållsför-
teckningen betyder. Vilket leder till en ny trend. Att odla själv.

Eftersom allt fler själva vill odla maten så börjar kolonilotter-
na att få allt högre tryck på sig. Folk köper lådor att odla i på 
balkongen och på dagis börjar man med projekt som är just 
att odla. Men kan detta leda till att fler flyttar ut till landet?

För om alla människor vill odla så kan väl inte kolonilotterna 
räcka till? Vissa kommer att känna att detta är deras grej och vill 
ha större, andra vill inte bara odla grönsaker utan även kanske 
börjar få tanken att äga en liten gård, en bit skog osv. Kanske 
kan den lilla biten kolonilott leda till att de kanske köper ett 
hus "i skogen" (vi skulle i själva verket kalla det i någon by 
någonstans, men ni vet, alla ser saker på olika sätt). Kanske 
kan människors medvetenhet om att vi är vad vi äter leda till 
att fler flyttar ut på landet och håller det vid liv?

Tilda Gunnarsson

Att leta efter svamp längs skogsvägar och stigar genom blandskog kan 
löna sig.

Trädgårdsodling på Garvaregården.                   Foto Jan-Erik Franson
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Eleonora Karlsson.

Anny Ursjö.

Axel Svensson. Hans badkarsbil vann bantävlingen för andra året i rad.

Jojje Helmersson .

Simon Johansson.

Festlig nationaldag
Lådbilstävlingen var en av höjdpunkterna vid årets natio-
naldagsfirande. Tio fina bilar med tolv unga förare deltog. 
Efter en kort startsträcka gällde det att rulla så långt som 
möjligt i kyrkbacken ner mot sjön. Och så belönades det 
mest kreativa och fantasifulla bygget. Här segrade den 
som fick flest röster.
 

Bygdens föreningar hjälptes åt att ordna femkamp för stora 
och små. Korvgrillning, servering, litterär stig, ansiktsmålning, 
ballongskulpturer ingick i programmet. Och så var det tradi-
tionsenlig avslutning med Lindås musikkår och högtidstal vid 
sjön. Årets tal var skrivet och Peter Lejon och framfördes av 
Hanna Bard.

Sölve Hjalmarsson
Foto Jan-Erik Fransson

Mete var ett moment i femkampen.               Foto Sölve Hjalmarsson
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Olympia, Alma och Malte.

Pontus Forsberg.

Alma Elofsson. Hennes bil röstades fram som mest kreativa och 
fantasifulla bygge. Den inbyggda elmotorn var dock avstängd under 
tävlingen.

Edvin Jonasson.

Nova Hammarlund.

Edvin Alm.Ella Fransson.

Noa Fransson.
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Kulturmiljödag i Långasjö
Lördagen 28 maj 2016 inbjöds det till Kulturmiljödag i 
Galleri Garvaregården Långasjö. Dagen arrangerades av 
Emmaboda Kommun och Kalmar Läns Museum. 

Temat var: "Med skogen som resurs", och lade fokus på den 
betydelse skogen och skogsnäringen haft i Långasjö socken. 
Görel Abramsson och Nanna Johannisson från Emmaboda 
Kommun höll i trådarna och medarbetare från Kalmar Läns 
Museum demonstrerade gamla tekniker. 

Inne i galleriet fanns exempel på möbler, tillverkade i socknen, 
t ex en matsalsmöbel från Steens och en gammal allmogesoffa 
från hembygdsstugan. Under dagen kunde man också göra 
en avstickare till Richard Kauttos Möbel o Specialsnickeri 
i Sibbahultsmåla, där mäster själv tog emot och visade sina 
produkter. Byn Ingemundebo inbjöd också till besök. Det 
gamla bysnickeriet och möbler därifrån, visades av Gun-Britt 
Karlsson och Lars Bengtsson.

Eftermiddagen bjöd på föreläsning och information om Kom-
munens Kulturmiljöprogram. En ny broschyr, kallad: "Kultur-
miljöer i Långasjö socken, med skogen som resurs", presenterades. 
Den innehåller 29 objekt i socknen, av kulturmiljöhistoriskt 
intresse. Broschyren finns bl a på Vandrarhemmet, Galleri 
Garvaregården och Klasatorpet. 

Annika Hjalmarsson

Görel Abramsson i samspråk med besökare och representanter för 
Kalmar Läns Museum.                                    Foto Jan-Erik Fransson

Bosse Sjögren, Johanna Arvidsson-Sjögren och Nina Svensson i all-
mogesoffan.                                                    Foto Jan-Erik Fransson

Richard Kautto visar återanvändning av gamla dörrar.  
Foto Sölve Hjalmarsson

Interiör Snickarverkstaden Ingemundebo. 
Foto Sölve Hjalmarsson
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beräkning, menar Peter Danielsson, att det år 1571 fanns 
knappt 300 invånare i Långasjö socken och c:a 400 invånare 
år 1620. Omkring år 1700 beräknas folkmängden till drygt 
700 personer. Sedan vidtog krigens tid, Sverige åderläts på 
arbetsdugliga män, befolkningen led och svalt. Pesten slog 
också ut delar av befolkningen 1711. Ändå blev det en snabb 
återhämtning och 1750 hyste Långasjö en befolkning om 1200 
personer. 50 år senare var vi uppe i 1400 personer, allt blev nu 
"bättre och bättre, dag för dag", mest p g a "freden, vaccinet och 
potäterna". Men välfärden gav en befolkningsexplosion - 1830 
var vi 1633 personer. År 1850 var det 2000 pers. (1880 var vi 
2700! - det är befolkningstoppen.) Den odlingsbara jorden "tog 
slut". Människor drevs ut i skogarna till fattigdom och elände, 
brännvinskonsumtionen hade accelererat. Samtidigt startade 
emigrationen till Amerika. Under perioden 1850-1930 emig-
rerade c:a 1400 personer från Långasjö. Det lättade på trycket, 
och vad bättre var, en hel del emigranter återvände, stadda vid 
kassa och kunde köpa sig en gård eller starta en rörelse. Där 
såddes t ex ett frö till det som idag är Södras stora sågverk i 
Strängsmåla, i och med att återvändaren Alfred Geijer startade 
affär och såg, efter sin hemkomst. 

Nu lades också grunden till Långasjö Sockens Sparbank, som 
än idag är en flitigt anlitad, kundvänlig bank, med betydligt 
fler fasta kunder än det antal socknens folkmängd utgör. Så 
långt var allt väl.

Men hur tänkte Långasjöborna, när de tackade nej till järnväg? 
Här var man visserligen känd för sin konservatism. Inte ville 
man ha ett järnband över sin åkermark, eller ett frustande ång-
lok i byn. Nej, tack, sa Långasjö, det blev bara ett litet järnbeslag 
i tåspetsen på den träsko som Långasjö sockens kartbild utgör. 
Det var väl ändå, ett misstag, att tacka nej till moderniteten?

- Nej, säger Peter Danielsson, det blev Långasjös lycka. 
Socknen löste sina transportproblem på annat sätt. Åkerier 
uppstod, vägar anlades och förbättrades. Vi klarade oss själva 
och fick på så sätt en mycket levande och företagsrik socken. 
(Ja, vad hade hänt om Långasjö tackat ja? Hade det blivit en 

Långasjö socken                  
- från dåtid till nutid
Referat av en intressant föreläsning av historikern Peter 
Danielsson från Kalmar läns museum. Lite egna reflek-
tioner har poppat upp, och bakats in i texten, det måste 
erkännas!

Och så sa han det: "Nybyggarland!" Långasjö är ett nybyggar-
land. Vi är ju vana att vår bygd blir kallad Utvandrarbygd! Allt 
beror ju på vilket historiskt perspektiv man har. Och i Peter 
Danielssons långa perspektiv är Långasjö ett Nybyggarland. 

Det var nämligen så, att före 1200-talet var det inte mycket 
folk alls i den här trakten. Enstaka platser hade varit bebodda 
i forntiden, därom vittnar stenåldersfynd och bronsåldersrös-
en. Men mest var det en vild och glad natur, som utvecklades 
som den behagade, lövskogar, vildsvin, klövvilt, varg och räv. 

Peter Danielsson antog, att just vår bygd efter hand befolka-
des av frigivna trälar, som av någon herreman utlokaliserats 
till skogsbygden t ex från herresätet i Bergkvara. Dessa trälar 
erbjöds ett stycke land i "obygden", med tillåtelse att där bryta 
mark och bygga bo - inte helt olikt det betydligt senare torpar-
systemet. Kristendomens införande hade bl a lett till frigivning 
av trälar. Nu fick de en ärlig chans till försörjning och deras 
efterkommande kunde betrakta sig som jordägare. På så sätt 
kan man säga att vår bygd blev nybyggarland på 12-1300-ta-
len. När tillräckligt många gårdar etablerats, var det dags för 
befolkningen att bilda socken, bygga kyrka och kalla präst.

Från denna kolonisationsperiod härstammar bynamn som 
slutar på -ryd, -måla, -torp och -boda. 

Så långt var allt väl, men på 1350-talet drabbades bygden av 
den fruktansvärda Digerdöden. De fattiga drabbades hårdast, 
befolkningen glesnade och de som överlevde kunde råda 
över allt större ägor och även ställa krav gentemot överheten. 
Långasjö etablerade sig som en stabil region med ett livskraftigt 
jordbruk, trots de knappa förutsättningarna. Efter Digerdöden 
infann sig alltså en förhållandevis god tid i vår historia.

Sen råkade Gustav Vasa bli kung. Snabbt och lätt bestämde 
han, att allt som ingen gjorde direkt anspråk på, tillföll kronan 
(=honom). Nu blev det "ordning och reda", jordeböcker och 
skatter. Gustav Vasa hjälpte reformationen att få fäste. Så snart 
en katolsk präst gått ur tiden, ersätts han med en protestantisk 
sådan. Gustav/staten fick därmed ett stort inflytande över 
kyrkan och kunde styra och ställa även med den. Tunga skatter 
och utnyttjande av kyrkans egendom utlöste nordens största 
bondeuppror med en viss Nils Dacke i spetsen. När upproret 
slagits ner, erbjöd Gustav de kvarvarande kämparna plats som 
kronans soldater. Han tog fogdarna i örat och stod till synes 
på böndernas sida.

I och med införandet av skatt, kan man från denna tid avgöra 
den ungefärliga folkmängden i olika socknar. Utifrån denna 

Peter Danielsson föreläser om Långasjös historia. 
Foto Jan-Erik Fransson
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järnvägsstation i Brunamåla eller Ingemundebo? Hur hade 
det stationssamhället i så fall sett ut och vad hade hänt med 
kyrkbyn? Plats för reflektion.)

Visst avfolkas landsbygden. Industrialismen har lockat folk till 
större orter, jordbrukspolitiken har tagit knäcken på bönderna, 
idag är folkmängden nere i c:a 900 personer. Men ute i byarna 
vaknar de gamla timmerhusen till liv, när unga familjer bosätter 
sig där. De små inägorna betas av hästar och får - även kor, 
faktiskt. De, med skog igenplanterade markerna, avverkas 
och visar upp det gamla odlingslandskapets rösen och murar. 
Susan Johannisson från Kalmar Länsstyrelse påpekade i sitt 
anförande, att de inägor som finns inritade på en karta från 
1600-talet, alltjämt är skönjbara och t o m dokumenterade på 
en nutida karta. 

Vi lever! Vi bor i Nybyggarland! Det var väl det jag anade! 

Vi är - en del av oss - ättlingar till de trälar som en gång ko-
loniserade det här området. Vi har klokt nog blandat in lite 
friskt blod från andra håll. Vi håller ställningarna. Vi bor i 
Nybyggarland!

Annika Hjalmarsson

Befolkningsutvecklingen i Långasjö socken

År Antal
1571 300

1620 400

1700 700

1750 1200

1800 1400

1830 1600

1860 2400

1883 2700

1895 2500

1910 2100

1950 1200

2016 900

Nybliven 
hästägare

Jag heter Molly Sandström och 
jag är snart 10 år. Jag bor i Lindås tillsammans med min 
pappa Roger, min mamma Pernilla och min bror Joel. 
Mitt djurintresse började när jag var riktigt liten. Jag lekte 
med mina gosedjur som om de levde. En av de första 
var hunden Bertil och han var med vart jag än gick. Mitt 
hästintresse började hos Jörgen och Susanne i Skurebo. 

Där red jag för första gången på shetlandsponnyn Lina. När jag 
var 5 år började jag på ridskola. Förra året var jag medryttare 
hos Johanna och Ella i Strängsmåla. Ellas ponny Lillan var snäll 
men lite busig i ridningen. I höstas började mamma, pappa och 
min faster Susanne kolla på ponnys i smyg och de kom fram 
till att jag skulle ha en C-ponny. Mamma och pappa berättade 
för mig att jag skulle få en häst och vi letade och letade och till 
slut hittade vi, Axxas Ghostbuster. Vi åkte och provred och 
vi fastnade för honom. När han var veterinärbesiktad köpte 
vi honom. Då var jag så glad att jag nästan började gråta. 
Ghostbuster är en brun 13-årig valack. Han är en C-ponny 
med en pappa som är Svensk ridponny och en mamma som är 
Dartmoor. Nu bor han hos Susanne och Jörgen i Skurebo. Där 
finns också islandshästen Fjalar och shetlandsponnyn Bonette. 

Nu är jag medlem i Långasjö hästsportklubb och jag tycker det 
är roligt att åka och träna i deras fina ridhus. Utanför ridhuset 
finns ju också en stor paddock där jag kan träna både dressyr 
och hoppning. Ibland rider jag helt själv och ibland rider jag i 
grupp. Min tränare heter Ingrid. Ghostbuster och jag har tävlat 
en gång. Det var en klubbtävling i Långsjö ridhus. Jag var nöjd 
med min häst och mitt resultat. 

Att ha häst är roligt.  Jag rider ungefär 4 gånger/vecka. Min 
faster Susanne hjälper mig jättemycket med det dagliga jobbet i 
stallet och det är jag väldigt glad för. Det är jag som ryktar och 
pysslar om Ghostbuster. Han är den bästa hästen man kan ha 
och jag trivs att vara nybliven hästägare.    

Molly Sandström    

Molly Sandström med hästen Axxas Ghostbuster.
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Högtidstalet

Nationaldagen 2016
Du tronar på minnen…
... från årtusenden av möten.

Möten mellan människor, mellan folkstammar, mellan 
kulturer. Vi som idag kallar oss för svenskar är resultatet 
av alla liv före våra. De har innehållit ljus och mörker, 
glädje och sorg - allt det som ett människoliv rymmer. 
Detsamma hade gällt om vi hade kallats oss för norrmän, 
danskar, portugiser, indier eller kubaner. Alla folk är re-
sultatet av årtusenden av möten. Det finns ingen konstant 
folkstam - någonstans, utom möjligen på isolerade platser 
dit besökare aldrig har nått fram.

Betyder detta att vi inte ska vara stolta över oss själva? Vi 
är som alla andra och ingen har rätt att känna stolthet över 
någonting? Ska vi därmed trivialisera våra egna sedvänjor? 
Självklart inte. Vi har samma rätt som alla folk till en positiv 
självbild och kärlek till det som vi har närmast oss. Det är inte 
ur en ljus självbild och ett kärleksfullt förhållande till sin miljö 
som främlingskap och hat växer. 

En harmonisk människa hatar inte. Hon tillbringar inte tim-
tals på internet med att tala om hur mycket hon avskyr andra 
människor. Hat är inte den logiska följden av kärlek och re-
spekt. Hat bottnar i rädsla och rädsla är otrygghet. Otrygghet 
måste tas på allvar. Om det finns fog för den, om den är rimlig, 
hör egentligen inte till saken, för otrygghet gör människan illa. 
Varför känner sig då vissa människor så pass otrygga att de 
påstår sig hata människor som de aldrig har träffat och därför 
inte kan något nära förhållande till?

Det är frågor som måste tas på allvar. Det räcker inte med att 
försöka slå det ifrån sig. Så länge det finns hat och otrygghet 
måste vi fråga oss varför och vi ska inte göra det enkelt för oss 
och falla för frestelsen att förringa och förminska, för då gör 
vi samma misstag som de som vi anser har fel.

Jag älskar Sverige. Jag älskar Småland. Jag älskar Långasjö, 
Vissefjärda, Emmaboda, Lindås, Broakulla, Algutsboda, Boda 
glasbruk och Eriksmåla/Åfors. Jag älskar svenska traditioner 
eftersom de varit med om att forma mig och min familj och 

på så vis har ramat in mitt liv, men dessa traditioner bör in-
kludera alla som vill ta del av dem och samtidigt respektera 
samhällskontraktet.  

Livet handlar ytterst om kommunikation. Vi måste berätta om 
oss själva och säga vårt hjärtas mening. Vi måste lyssna när 
andra gör detsamma, för om vi är ovetande om oss själva och 
om alla andra förstår vi just ingenting. 

När vi nu blivit  fler i Sverige - det land som är vårt hem och 
som förtjänar alla våra omsorger - måste vi berätta om oss själ-
va. Vi måste vara informativa och tydliga och vi ska inte sluta 
med det vi har gjort i generationer för att vara till lags. Bjud in 
och säg välkommen istället. Att vara till lags är inte riktigt ärligt.

Den hembygd som vi en dag som denna ser på ett alldeles 
särskilt sätt är också ett resultat av möten. En vandring från den 
ena byn till den andra. En man som steg av tåget. En kvinna 
som fick ett nytt jobb och köpte ett hus. En pojke och en flicka 
som suttit i en överfull plastbåt på Medelhavet...

Sverige är inte konstant och har aldrig varit det. Det enda som 
är konstant är förändring, och utan förändring hade ingen av 
oss stått här idag.

Jag tycker att nationaldagen är ett utmärkt tillfälle att se var-
andra och vår gemensamma plats på jorden. Och min fasta 
övertygelse är, att det samhälle som är bäst på att ta hand om 
de mest utsatta är det bästa samhället för alla, och skiljelinjen 
mellan att vara vinnare eller utsatt är tunn som en vattenyta.

Leve Sverige!

Nationaldagens avslutning vid sjön.                Foto Sölve Hjalmarsson

Hanna Bard höll årets högtidstal som Peter Lejon hade skrivit.
Foto Jan-Erik Fransson

Lindås Musikkår.                                              Foto Jan-Erik Fransson
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Naturen som konstform 
och inspiratör

I skördetider när hösten nalkas kan man inte låta bli att 
förundras över vilken mångfald av färger, former och 
skönhet naturen har. Grönsaker, frukter och bär kan också 
handla om konst och kreativt skapande. Konstformen 
Land Art eller naturinstallationer, sprungen ur 60-talets 
miljörörelse, är en form av samtidskonst som har blivit 
allt större. 

Det finns kända konstnärer över hela världen som har naturen 
som arbetsfält, där man skapar möten mellan människa och 
natur, där platsen har en speciell betydelse och dess föränderlig-
het. Naturen blir en inspiratör och en medskapare. När konst-
verken tar form genom platsens naturmaterial skapas det en 
anknytning till platsens kultur. Ett känt verk är ”Spiral Jetty” av 
Robert Smithson, en spiral av stenblock i Stora saltsjön i Utah 
i USA. Konstnärsduon Christo och Jeanne-Claude, är kända 
för att klä in byggnader och naturen i tyg och andra material. 

I Sverige på Äppelmarknaden i Kivik på Österlen, skapar 
konstnären Emma Karp Lundström varje höst världens största 
äppeltavla.

Konstformen skapar också möjligheter att utveckla ett arbete 
med natur och hållbar utveckling i förskola och skola. En 
arena för ett utforskande arbetssätt som öppnar upp för olika 
möten mellan natur och människa. Det blir en möjlighet att 
dröja sig kvar och få syn på det som annars skulle kunna bli 
ett flyktigt möte.

Text och bild
Anna Rosén

Fakta-ruta:
Land Art är en konstform som uppstod i slutet av 60-talet i USA, som 
protest mot den kommersialisering av konst som skedde då. Verken är 
platsspecifika och intimt kopplade till en speciell plats i naturen som 
konstnären utforskar och samarbetar med. Det kan vara skulpturer 
eller installationer av naturmaterial eller annat material. Verken står i 
förbund med naturen och dess krafter och blir på så sätt föränderliga 
utifrån det.
-Besök Gothenburg Green World 2016 – nordens främsta parker som 
inspiratörer och initiativtagare till en grönare värld.
Vill man veta mer om Land Art kan man söka på:
Land Art
Eco Art
Eko konst

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

Naturkonst
Miljökonst
Jordkonst

Naturens färger inspirerar till att skapa konst.

Äppeltavlan i Kivik  av Emma Karp Lundström 2015.

 
”En och många” – Land Art i Pildammsparken, Malmö.
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Potatisplockning förr och nu

Under andra hälften av 1800-talet och fram mot 1950-talet 
fick barnen ledigt från skolan för att hjälpa till med pota-
tisskörden ”Potatislov”, det var främst på landsbygden. 
Alla skulle då hjälpa till, gammal som ung. Årsförbruk-
ningen skulle skördas. 

Många gånger fick man ta in extra hjälp och många  gånger 
var det barn som fick då fick hjälpa till. Allt skulle plockas 
upp för hand och sorteras samtidigt. Oftast var lovet i slutet 
av september eller i början av  oktober, ett par dagar eller 
ibland upp till två veckor allt beroende på var man bodde och 
vädret. När man inte behövdes på den egna gården gick man 
och hjälpte till hos någon granne. Betalt för sitt arbete fick 
man även som barn. 1911 kunde en dagslön ligga på ca 1:38 
kr omräknat till dagens valuta blir det ca 70 kr. Vuxna män 
hade 2 kr och vuxna kvinnor: 1:95 kr

Även skolläraren fick hjälp av sina elever att ta upp sin årliga 
potatisskörd från potatislandet som oftast låg i anslutning till 
skolan.

En del lärare var inte allt för entusiastiska inför potatislovet, 
man tyckte att det blev ett onödigt avbrott i skolarbetet och 
det var svårt att komma igång igen. 1924 skrev Albert Lem-
borg i svenska lärartidningen om vad ”Moder Jord”  hade för 
påverkan på barnen.

… För övrigt är potatisveckan, även när den inte missbrukas, ett 
oting. Det har lästs så länge under höstterminen, att man riktigt bra 
kommit i gång. Barnen börjar förstå vad det gäller, de kunna sina 
läxor och skriva och räkna riktigt snällt. Men då kommer hux flux 
potatislovet och förstör alltsammans. Ett nytt intresse har insmugit 
sig hos dem. Moder jord har en förunderlig förmåga att fängsla. När 
barnen komma igen till skolan efter en eller två veckors bortavaro, ha 
de slappat av rätt betydligt. Åtskilligt av det de förut läst, ha de glömt 
bort, och det blir nästan att börja från början igen. Först mot slutet av 
terminen äro de som riktiga skolbarn igen, men då är det för sent.

Under 40-50-talet började förändringen av potatisupp-
tagningen det blev betydligt lättare att hantera pota-
tisskörden genom att man använde sig av ett åder för att 
ta upp potatisen. Den användes även till att sätta pota-
tisen med i början av maj. De större lantbruken, under 
den här tiden skaffade sig snart en traktor och en sprätt.                                                                                                                                   
Potatislovet kom att förändras i takt med att jordbruket för-
ändrades. 1959 togs det statligt reglerade potatislovet bort. 
Under 70-talet återinfördes höstlovet. 

Tiderna förändras och idag behöver man inte som förr se till 
att det  blir så mycket potatis så att det skulle räcka till en familj 
för ett helt år.  Nu är det så mycket lättare att kunna gå till 
affären och köpa det man behöver ha till sin middag.  Idag är 
det stor odlingar med stora maskinella potatis upplockare där 
det förr behövdes många människors arbete. Idag behövs bara 
några få människor som kontrollerar upptagningen av potatisen 
och ser till att allt kommer in i stora mörka kylutrymmen som 
håller max +4-6 grader samt en lagom fuktighet för senare 
leverans till affärerna.                        

De människor som odlar för eget bruk idag gör det i betydligt 
mindre skala, men en del som har möjligheter satsar på lite 
större odlingar som skall räcka till ett år för en familj och nu 
tas potatisen upp med hjälp att traktor och potatisåder.  Men 
det är klart mindre odlingar så gäller det fortfarande att ta upp 
potatisen med en grep. 

Annika Carlberg-Sjöström

Potatisskörd. 
Bilden är från potatisplockningen i Sölve Hjalmarssons hem 1962.

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!
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Bland havtorn och morötter

- Att odla ekologiskt är självklart, berättar Staffan. Det 
finns inga alternativ för att göra annorlunda.

Vi är på väg till Karsamåla, jag och Gunnar, en liten by 
söder om Långasjö som består av några hus med lador, 
ängsmark och skog. Landskapet öppnar upp sig och vi 
stannar till vid en stengärdsgård. Himlen är blå, det är 
vindstilla men stora åskmoln håller på att torna upp sig. 
Ljuset är vackert. På andra sidan vägen en bit in över 
ängen ligger de ekologiska odlingarna inhägnade med 
får stängsel. 

Katarina och Staffan Jonasson tar emot oss och vi promenerar 
in i det vackra odlingslandskapet. Färgprakten är fantastisk med 
alla olika sorters frukter, bär och grönsaker. Det är vackert, 
välskött och man känner sig direkt inspirerad av platsen.

Odlingarna är uppdelade i 12 långa rektangulära sängar som 
ligger efter varandra i rader med gräsgångar emellan. Varje 
bädd har ett flertal olika grönsaker allt enligt organiskt- bio-
logisk anda. 

Rötterna har de i Växjö och Karlskrona men sedan 25 år tillbaka 
har Katarina och Staffan bott på gården med sina tre barn i 
Karsamåla och odlat grönsaker. Först för husbehov i mindre 
skala men nu är odlingsarealen uppe i ca 250 kvadratmeter 
odlad mark. 

-Men först och främst är det för självhushållning, betonar båda.

När vi går runt och tittar fascineras jag av att det är så många 
olika sorters grönsaker, frukter och bär. Havtornsträdens bär 
lyser med sin orangea färg och Katarina berättar att de har 
planterat fyra träd, både honträd och hanträd för att det ska 
bära frukt. Av bären gör de likör och marmelad. Det finns 
också svarta och röda vinbär, blåbär och jordgubbar. Förra året 
plockades 180 liter jordgubbar. Vi får veta att allt som odlas 
och plockas dokumenteras i dagboksjournal varje år.

Det finns morötter, palsternackor, rödbetor, selleri, bönor 
i olika sorter, dill, purjolök, gräslök, vitlök, gul lök, rucola, 
kinakål, grönkål, brysselkål, vitkål, kålrabbi, svart kål, ärtor, 
majs, pumpa och sparris. Allt i en genomtänkt blandning av 
de olika grödorna i sängarna.

-Varje år har vi två sängar potatis med fem olika sorter, säger 
Katarina. 

Jag vet, med egen erfarenhet, vilket slit det är men också vil-
ken positiv kraft och glädje det ger att arbeta med jorden - så, 
plantera och skörda. Vi kommer in på det här med fiender. 
Hälften av majsen frös bort. Men det är inte bara vädret som 
kan ställa till det. Morötterna som odlas under duk har mo-
rotsflugan som värsta fiende vars larver minerar moroten med 
sina gångar. Men också mördarsniglar, tvestjärtar och rådjur 
kan ställa till det. Kålfjärils larver är också ett problem. De äter 
upp kålbladen så det bara blir ett kål skelett kvar.

-Bålgetingen är bra för den äter larverna, berättar Staffan. 

-Att odla ekologiskt är självklart, fortsätter Staffan. Det finns 
inga alternativ till att göra annorlunda. Det blir också en livsstil 
men man kan inte leva på det. 

Både Katarina och Staffan har annat arbete i kommunen, men 
man siktar på att kunna jobba mindre och klara sig själv. De har 
alltid jobbat tillsammans med odlingarna, men med en mjuk 
start. Efterhand har man utökat och provat sig fram.

-När man odlar får man en mjuk motion, säger Staffan. 

-Det händer att man byter lite grönsaker mot ett stycke vilt, fisk 
eller annat gott som dyker upp, berättar Staffan. Och mycket 
riktigt, efter en stund kommer en sommargranne på besök. Han 
har sina barn med sig, och de går runt bland odlingssängarna 
och tar lite grönsaker.

-De brukar komma hit och plocka lite av grönsakerna, säger 
Katarina. Hemma har de en stor bakugn som de gräddar 
hemgjorda pizzor i, toppade med grönsaker.

Havtorn är en av de äldsta växterna i vår natur och innehåller höga 
halter av C-vitamin.           

-Att odla blir som en livsfilosofi – allt hänger ihop, säger Katarina och 
Staffan.            
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Som tack för grönsakerna kan det bli nygräddade pizzor till 
kvällsmat.

-Det faller sig naturligt att kunna byta och dela med andra. 
Älg, rådjur och vildsvin finns i bygdens omgivningar och vi 
har grönsaker, frukter och bär, säger Staffan.

Efter att ha tittat runt på odlingarna och blivit presenterad för 
gårdens två vita getter blir vi inbjudna i boningshuset på kaffe 
där vi fortsätter vårt samtal.

Det var Staffan som tog initiativet till att odla, berättar Kata-
rina, och det har alltid varit utifrån ett organiskt – biologiskt 
odlingssätt. 

Odlingsmetoden skapades av Schweizaren Hans Peter Rusch på 
1940-talet och är en form av ekologisk odling. Den verkar för 
att bibehålla och bygga upp en levande jord med bra mikroliv 
där man använder gröngödsling, täckodling och en noggrann 
växtföljd och organiskt gödsel som t.ex. hästgödsel.

-Det är viktigt att jorden får hämta kraft och att man använder 
sig av växelbruk där växtföljden är viktig, berättar Staffan. 

-Att odla blir som en livsfilosofi - allt hänger ihop.

Sedan 5 år är man med på Långasjö skördefest och där säljs 
det mesta av vad man odlat på gården. Sylt, saft och andra 

inläggningar och nyskördade grönsaker.

-Havtornsmarmeladen är väldigt populär. Det var en dam som 
hade kört 6 mil enbart för den goda marmeladens skull och 
så var den slut när hon kom fram, berättar Katarina. Men det 
är ett gott betyg och det gör att man fortsätter och tycker att 
det är roligt. 

Efter ett långt och trevligt samtal med Katarina och Staffan 
som verkligen varit generösa med att berätta om sina år i Kar-
samåla knackar det på dörren. Det är sommargrannen igen. 
Han bjuder på nygräddade pizzor som tack för grönsakerna 
och en härlig sommar.

Vi tackar för oss och ser fram emot ett återseende på Jakt- och 
skördefesten den 8 oktober i Långasjö.

Text och foto
Anna Rosén

Faktaruta:
Organisk-biologisk odling bygger på naturens egna processer, där man 
strävar efter att efterlikna naturens egna metoder när man odlar (Odla.
nu, din trädgård på nätet).
Vill man veta mer om ekologisk odling kan man söka på:
Ekologisk odling
Organisk-biologisk odling FOBO
Biodynamisk odling Svenska Demeter förbundet
Naturenlig odling
Organic

 

Göingegetterna Kickan och Maja, en svensk 
lantras, gör stor nytta på gården.
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Lammproduktion

Vid tröskningen – då skördar spannmålsbonden.

Vid mönstringen – då skördar fårbonden.

I slutet av augusti när lammen är ca. 4 månader så kom-
mer det en domare till gården och tittar noga på alla lamm. 
Domaren kallas för mönstrare, och det är med hjälp av 
hennes expertutlåtande jag som fårbonde får veta hur 
årets ”skörd” har gått. Alltså hur fina och välväxta årets 
lamm blivit över sommaren. 

Alla förberedelser under det gångna året ställs på sin spets 
denna dag! Hur fina i hullet var tackorna när de blev dräktiga? 
Hur har de olika baggarna passat med sina tackor? Har betet 
gett tillräckligt med mat så att lammen vuxit bra? Har vädret 
varit gynnsamt under året eller har det varit för blött, för torrt 
eller för varmt? Bönder pratar ofta väder av en anledning.

Det är otroligt många olika aspekter som påverkar hur fina 
lamm varje enskild fårbonde har. En absolut förutsättning är så 
klart att man har friska, starka djur med bra gener. Hur bra mat 
djuren än får så kan det aldrig väga upp ett dåligt genetiskt anlag. 
Det gäller att matcha stora, vackra, trygga tackor med baggar 
som ger många lamm, har fin kropp och ger vackra lockar. Då 
kommer med automatik fårens alla andra fördelar: hagarna 
hålls vackert betade med en massa insekter och smådjur och 
örter. En tätplanterad granskog är relativt steril jämfört med 
en äng där betande djur sköter markerna på sommarhalvåret.

Får som är svaga eller har problem drabbas oftare av sjukdo-
mar och andra besvär. Det är lätt att hamna i en negativ spiral. 
Däremot om du har en frisk, stark tacka som ger fina lamm, 
så hamnar djuren i en positiv spiral. De kan lättare stå emot 
alla faror som finns ute på betet ute i ”stora vida världen” (= 
Långasjöhagarna.)

Som fårbonde måste du ha ett bra djuröga för att få en fin 
skörd. Det innebär att du ska kunna se på dina djur om något 
inte står rätt till och att handla därefter. Ser inte den tackan lite 
slokörad ut? Detta gräs verkar inte vara så smakligt, nu behö-
ver nog fåren komma till en ny hage. Är det kanske dags att 
ta träckprov på lammen nu? Klövarna behöver klippas. Bättre 
att göra det nu än att vänta till ullklippningen o.s.v.

Med åren har jag blivit allt bättre på att känna vad jag borde 
göra. När man anar att något inte står helt rätt till gäller det 
att handla direkt och att inte vänta. Att ligga steget före gör 
jobbet oändligt mycket lättare än att försöka jaga ifatt något 
som hunnit bli ett besättningsproblem.

24:e augusti i år har jag årets mönstring. Alla siffror och anteck-
ningar om varje lamm förs in i ett dataprogram och strax efter 
kan jag få ut statistik på det mesta om mina djur. Uppgifterna 
är dessutom kopplade till alla andra fårbönder i Sverige, som 
använder samma dataprogram, och jag kan lätt se hur mina 
får står sig i jämförelse med andra avelsbesättningar runt om 
i Sverige. 

I skrivande stund går jag alltså ”i väntans tider” inför dagen 
M som i mönstring. Lammen ska delas från tackorna. Ladu-
gården ska ställas i ordning inför mönstringen så att arbetet 
flyter rätt. Alla papper kring djuren ska vara i ordning. Sedan 
när mönstringen väl är igång får inget annat störa. Då får varje 
enskilt lamm kliva upp på vågen. Mönstraren tittar på lockarna, 
känner på kroppen, ger poäng på lockarnas glans och täthet. 
Lockarna får namn: stor, liten eller mellanlock. Färgen bedöms. 
Är den grå, ljusgrå, vitgrå, svartgrå? Mönstringen brukar ta 
ett par dagar och sedan kan jag förhoppningsvis andas ut: 
kanonfina lamm även i år!

Malin L Gunnarsson, 
Långasjölamm
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Växthus med växtkraft
Långasjö Växthus AB är ett framgångsrikt företag. Under 
ledning av Carle-Johan Sandberg har man under många 
år gradvis utökat verksamheten, som idag omsätter runt 
5 miljoner per år, med en duktig och erfaren personal på 
sex fast anställda. Vid behov kan också en inhyrd person 
rycka in med kort varsel. 

Carle-Johan träffade jag för första gången för bra många år 
sedan nu. Då hade han precis satt upp ett tält och en liten 
bod vid vägen intill föräldrahemmet i Kallamåla. Den gången 
slogs jag av hans tilltro till kundernas ärlighet, vilket kändes 
väldigt bra, och svenskt. Eftersom Carle-Johan hade fullt upp 
med odlingarna stod försäljningen många gånger obemannad. 
Som kund fick man därför ta de blommor och grönsaker man 
ville ha, själv räkna ihop summan och lägga pengarna i en box. 
Praktiskt, och onekligen något att visa upp för imponerade 
utländska vänner.

Försäljningsmetoden finns kvar som en kuriositet än idag, men 
under öppettiderna betalar man över disk och har alltid kunnig 
personal att rådfråga. Ekonomiskt ligger tyngdpunkten på för-
säljning i stor skala till närområdet, med leverans från egen bil. 

Intresset för närodlat ökar hela tiden, säger Carle-Johan och 
berättar, att produktionen är mycket miljösmart. På vintern 
värmer man växthusen med egenproducerad flis och man har 
så kallad luftgödslad plantering genom att köpa in koldioxid i 
fryst, flytande form. Koldioxid är del av fotosyntesen och en 
förutsättning för att en växt ska kunna växa. Mer koldioxid 
i luften gynnar tillväxten, helt enkelt. Genom en avancerad 
dataanläggning kan man genom censorer styra klimatet i varje 
växthus för sig. Värmegrad, fukthalt, ventilationsluckor mm. 
regleras från en gemensam central. 

   

Produktionen omfattar två större kategorier. Blommor och 
utplanteringsväxter, som har sin peak på våren. Och frukt, 
rotfrukter och grönsaker med högsäsong på sensommaren 
och hösten. Mycket odlas i växthusen, men en hel del också 
på friland, som t.ex. potatis och jordärtskocka. All odling, 
med undantag för potatisen, är obesprutad. Men den är inte 
ekologisk, säger Carle-Johan. Om så vore hade jag fått gå till 
banken för att klara mig!

Den egentliga orsaken till mitt besök var att kort skriva om det 
senast byggda växthuset, 400 kvadratmeter stort, med inrikt-
ning på paprika- och gurkodling. Innan vi avslutar mötet med 
en tur till jordärtskockeblomsterprakten  i Karsamåla ”som du 
bara måste se, Gunnar”, pratar vi om gurkors form och utse-
ende. Förr kunde de vara lite hur som helst, raka och krokiga, 
smala och tjocka, stora och små, precis som morötterna. Med 
strängare EU-regler har kvalitetskraven höjts, så att alla gurkor 
skall ha i stort samma vikt och rakhet, i alla unionens länder. 
Men om detta har lett till bättre produkter, näringsmässigt sett, 
är Carle-Johan tveksam till. En stor och spännande diskussion, 
som vi båda av tidsskäl valde att skjuta på framtiden.  

Gunnar Alsmark

Nya växthuset för odling av gurka och paprika.

 
Carle-Johan Sandberg Långasjö Växthus AB.

Blommande jordärtskockor i Kallamåla.
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Skördetid - idyll eller elände?

Träskopostens äldre läsare minns nog de många pap-
persbonader som prydde vardagsrum, kök och utedass 
under 40- och 50-talen. De var för sin tid unika för Sverige 
och går historiskt tillbaka på ett äldre folkligt bonadsmå-
leri. Men sina närmsta föregångare har de i 1800-talets 
oljetryck, som också de fanns i många svenska hem. De 
vanligaste motiven var bibliska framställningar, familje-
idyller och kungligheter.

Bland de som målade papperbonader var nog Anders Olsson 
mest uppskattad. Hans ”trevliga motiv på hög papperskvalitet”, 
som det stod i Bröderna Wennerlunds vår- och sommarkatalog, 
såldes för en billig penning i enorma upplagor, vissa i en miljon 
eller mer. Anders Olsson blev främst känd som ”tomtemålare”, 
ett epitet han starkt ogillade. Väl så vanliga, och omtyckta, var 
hans sommarbilder av en välmående landsbygd, med välskötta 
gårdar och djur och ständigt vackert väder. 

En av hans mest spridda bonader, som också jag hade i mitt 
pojkrum, är den på höbärgning med muskulösa parhästar 
spända framför skrindor och glada, vackra människor; barn, 
unga och gamla i harmoni med varandra, och med naturen. 
”Ett lyckorike med ständig sommareftermiddag och en lant-
brukarbefolkning som tycks modellerad efter amerikanska 
filmstjärneideal och den sovjetiska propagandans kolschosarbe-
tare”, som Dan Backman skriver i sin bok om Anders Olsson.

Visst är bilden idealiserad, men samtidigt realistisk. Under 40- 
och 50-talen finns fortfarande många småjordbruk i vårt land 
med begränsad automatisering, där traktorn ännu inte ersatt 
Ardennerhästarna, där höet hässjades och fick torka ute på 
åkrarna för att sedan i skrindor med hjul av trä skodda med 
järnband köras till ladans höloft.

Den världen var under skoltiden faktiskt också min några 
intensiva veckor efter midsommar, när min bror och jag ar-
betade med höskörden hos Joel Nilsson på gården Eskilstorp 
nära Hästveda i Göinge. För oss var arbetet en del av vår 
borgerliga uppfostran. Alla barn mår bra av att prova på hårt 
fysiskt arbete, att lära sig respektera handens arbetare såväl 
som tankens, löd budskapet. 

För Joel var vår hjälp inte bara viktig, utan helt nödvändig. Som 
ogift, och ensamstående sedan hans bror plötsligt avlidit, fanns 
inga barn eller släktingar som kunde hjälpa till med höbärgning, 
potatisplockning och liknande. 

Men Rudolf  på rakan, en äldre och erfaren diversearbetare, som 
bl.a. hjälpte min far med att spränga bort stubbar från tomten 
med dynamit, var med i många år. Och så vi sommargästbarn 
då, som fick duga, i brist på annat. 

Och nog dög vi alltid, vågar jag kaxigt hävda. Efter hand 
åtminstone. Första gången jag stod där med en tjuga i han-
den sommaren 1949 var jag bara åtta år. Samma år som allt 
barnarbete helt förbjöds i Sverige, för övrigt. När jag slutade 
var jag femton.

Pappersbonad av Anders Olsson.. Höbärgning.

Höbärgning med löspress i Ekeboryd 1982. Erik Alm med barnen 
Thomas och Catharina samt inhyrd person.
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Jag var liten och tunn, men seg och uthållig och fick på grund 
av min litenhet, förutom själva hässjningen ute på fälten, den 
otacksamma uppgiften att ta emot höet uppe på slindret, där 
det skulle trampas ihop och fördelas ut under takstolarna så 
snabbt det bara gick. Ju mer hö som fylldes på, desto trängre, 
varmare och dammigare blev det. Nog var det 40 grader och 
mer många gånger, med en luft som knappt gick att andas, 
full av flugor och bromsar, ilskna getingar inte att förglömma.

   

Min egen erfarenhet från barndomens höbärgning är verk-
ligen långt från pappersbonadens käcka idyll. Rekvisitan må 
vara densamma, med sommar och sol, hästar och träskrinda, 
med långhässjor, pinnräfsor och tjugor - men bilden bedrar. 
Arbetsdagarna var inte bara långa, hårda, svettiga, fulla av kli 
och klåda, utan också av vresigt, irriterat tonläge när något 
”sket sig” (ordet ”krabba” fick jag lära mig här i Långasjö), 
när hästarna bet och trilskades, när regnmolnen tornade upp 
sig efter lunch och det blev extra snärjigt. 

Men för mig och min bror var allt detta bara ett gästspel, ett 
slags äventyr. Efter utfört dagsarbete kunde vi lugnt cykla 
hem till vårt sommarhus, dyka ner i en svalkande sjö från 
egen brygga, tvaga bort höboss från hår och hud, få god mat 
och omtanke från kärleksfulla föräldrar - och gå till sängs med 
vetskapen om att höbärgningen bara varade i två, tre veckor... 
och var rätt kul ändå, många gånger.

   

Långt tuffare då för många andra barn. I Sverige, precis som i 
andra delar av världen, har barnarbete alltid varit ett väsentligt 
inslag i många fattiga familjers överlevnad. Men också bland 
besuttna bondefamiljer förutsattes det att barn deltog i arbetet 
så snart de kunde ”och behovet av städjade drängar och pigor 
stod i ett direkt förhållande till hur många av gårdens egna 
barn som kunde hjälpa till i arbetet” (Lars Olsson 1984:151).

Många äldre Långasjöbor kan berätta om hur de som barn fick 
utföra olika arbetsuppgifter, både hemma på gården och hos 
andra. En sådan syssla var att ”bulta but”, dvs. gå med en stor 
träklubba och slå sönder ler- och jordklumpar som låg över 
åkrarna. Lite längre fram på året kom rensningen av ogräs, och 
under sommarens olika skördeperioder fanns många ”lämp-
liga” barnarbeten. Hallon och vinbär skulle plockas, liksom 
skogens blåbär och lingon. Och på hösten kom potatisplock-
ningen, där barnen ända fram till 1959 fick ledigt från skolan 
för att kunna hjälpa till (se Annika Carlberg-Sjöströms artikel). 
Att barnen såg fram emot potatislovet med högst skiftande 
inställning är värt att notera. Och detsamma gäller lärarna, 
där många tyckte lovet att förstörde studierytmen i klassen.

Låt mig avsluta med att knyta an till rubriken Skördetid – idyll 
eller elände? Svaret på frågan är som så ofta ett både-och. Ar-
betet var visserligen hårt, men det var man van vid förr. Och 
vi får inte glömma att längre tillbaka i tiden innebar slåttern 
såväl som sädesskörden att många människor från olika gårdar 
och torp kom samman också för att äta, dricka, skämta och ha 
roligt. Och när sista hölasset kommit under tak var det dags för 
slåttergille, åtminstone om man bodde i de boskapsskötande 
delarna av landet. 

I åkerbruksbygderna var det vanligare med skördefest, när 
säden hade bärgats. Vid båda dessa tillfällen sparades det var-
ken på mat, öl och brännvin, för säg den husbonde som ville 
få rykte om sig att ha gjort ett dåligt gille. Det gällde ju också 
att tänka på att få arbetskraft också nästa år, om inte annat.

 

Där prästgårdarna hade stora slåttermarker var det vanligt att 
prästen budade till slåtteröl. I klassikern Årets fester berättar 
Albert Eskeröd, om hur det från en plats i Småland kunde 
komma en 10-15 personer från varje by och att gillet som regel 
var den enda arbetslönen. Men då skulle det också vara ett or-
dentligt gille, ”och de präster som ställde till med slåtteröl var 
nog tvungna att åtminstone för den gången se mellan fingrarna 
med en del världsliga svagheter” (1953:145). 

Gunnar Alsmark

Litteratur
Eskeröd Albert. Årets fester. Halmstad 1965 (1953)
Olsson Lars. Barns arbete och arbetets barn. I: Barn i tid och rum. 
Red. Karin Aronsson et al. Kristianstad 1984 

Röda Korset

Höstinsamling för 
Världens barn

Röda Korsets roteombud kommer att 
knacka dörr 19 – 25 sept.

Insamlingsgalor kommer att hållas i Åfors 
och i Bromboda den 27 sept.
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Tröskan kommer – 
tröskan går
– Hurra! Tröskan har kommit!

Vi tog glädjeskutt på vägen hem från skolan när vi såg 
spåren. Den stora lokomobilen som drog bolagströskan 
hade järnhjul. Den vägde 7 ton och gjorde djupa avtryck 
i vägbanan. 

Tröskningen var en av årets stora begivenheter. Det blev fest 
i byn en hel vecka. På varje gård hade man förberett sig väl. 
Skörden var inbärgad. Ved och vatten till ångmaskinen fanns 
på plats. Mat och dryck till tröskfolket. Arbetsstyrkan bestod 
av ett 10-tal man. Maskinisten, som skötte ångmaskinen, såg till 
att drivremmarna låg på plats, smorde alla lager, justerade halm-
pressen. Några som langade fram kärvarna från ladan, någon 
som skar av banden på kärvarna, en som matade tröskan, en 
eller två som tog hand om halmbalarna, någon som hanterade 
agnarna och sist, men inte minst, de som bar den nytröskade 
säden i tunga säckar på ryggen till sädesmagasinet. Alla skulle 
ha mat och dryck. Dagen inleddes med frukost, helst med en 
sup eller två. En rejäl middag med efterrätt. Sedan eftermid-
dagskaffe med smörgås och en sup för den som önskade. De 
som övernattade skulle också ha kvällsmat. Arbetslaget följde 
med tröskan från gård till gård i byn. Grannarna ställde upp 
för varandra. 

Gun-Britt i Bommen minns hur hennes mamma lagade 
mat och bakade inför tröskningen. När hon till sist bakade 
korintkakor ”till tröskan” frågade Gun-Britt: – Äter tröskan 
korintkakor? 

Mina minnen är från 1950-talet. Klas Fredriksson var den 
skicklige maskinisten i trettioårsåldern. Han hade börjat som 
matare när han var 17 år gammal och visste hur ett tröskverk 
fungerade. Gottfrid Liljeberg i Stekaremåla var hans företräda-
re. Han var född i Skurebo. Ett år hade man av någon anledning 
anställt en ny maskinist, som inte klarade sin uppgift. Han blev 
omedelbart avskedad och Klas återanställd.  

Sextio år senare berättar Klas hur han blev nykterist. Han hade 
fått sin sup till frukosten som de andra. Men vid ett tillfälle var 

han nära att köra på ett nyfiket barn med lokomobilen. Det 
blev droppen som fick honom att avstå från dropparna – för 
resten av livet!

Till vår tröskförening hörde ett 40-tal gårdar i byarna Bru-
namåla, Hällasjömåla, Törsbo, Rörsbo, Tinkelsbo, Lindehult, 
Grimmansmåla och Krysseboda. Kanske någon mer. Man sam-
arbetade alltså över sockengränserna. Den gamla lokomobilen 
blev sliten, skrotades 1954 och ersattes med en dieseldriven 
traktor. Det var en stor besvikelse för oss barn. Ångmaskinen 
var ett fantasieggande vidunder med ventiler, pistonger och 
svänghjul. Det pyste, bolmade och luktade härligt av smörjolja. 
När maskinisten drog i ångvisslan hördes det i hela byn. 

Bolagströskan tystnade 1967. Tröskverket förvaras i ett skjul 
i Törsbo. På hösten 1993 drogs det fram (en sista gång?) för 
inspelning av hembygdsfilmen ”Tröskning på gammalt vis”. 
Det skedde i Hällasjömåla och skildras i en utförlig artikel om 
tröskning i Vissefjärdas hembygdsbok ”I Dackebygd” 1994. 

Lokomobilen eldades med ved. Vem är flickan på Liljebergs foto? 
Någon som vet?

Tröskning på stället Sjöholmen i Brunamåla i slutet av 1940-talet. (Bild 
från I Dackebygd, 1994)

Gottfrid Liljeberg framför lokokomobilen av märket Marshall, tillver-
kad i England.
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Numera är det skördetröskor som gäller. När vädret är gynn-
samt kan en man beta av ett stort fält på några timmar. Ett 
arbete som förr sträckte sig över veckor och månader. Säden 
mejades med lie och bands för hand i kärvar, som först torkades 
ute på åkern, sedan inne på logen innan man kunde tröska.

På 1800-talet tröskade man fortfarande säden med slaga. 
På Klasatorpet är slagorna upphängda som minnen från en 
svunnen tid. Tröskningen skedde på hösten och vintern. Säden 
måste vara väl torkad. Man löste upp kärvarna och bredde ut 
dem på logens täta trägolv. Och så fick slagorna dansa. Helst 
i fyrtakt: Ett, två, tre, fyr, ett, två, tre, fyr. Rytmen inbjöd till 
sång. Då gick arbetet som en dans.  

I slutet av 1800-talet gjorde cylindertröskorna sitt intåg. De små 
stifttröskverken kunde dras med vev. Det var ett tungt arbete. 
Med en ”vandring” gick det bättre. Korna, oxarna eller hästen 
drog vandringen runt, runt. Kraften överfördes med kugghjul 
och drivaxlar till tröskverket. Kärvarna löstes upp och matades 
in i ena änden. I andra änden kom den nytröskade säden, ag-
narna och halmen ut. Nästa moment var att ta vara på halmen. 
Agnar och säd separerades med ett kastverk, som vevades för 
hand och blåste iväg agnarna med en stor fläkt. På Klasatorpet 
ligger de gjutna kugghjulen från en gammal vandring. Och inne 
på logen står ett stifttröskverk och ett kastverk. 

Slåttermaskinerna revolutionerade skördearbetet. Importe-
rade märken som International Harvester och McCormick, 
de svensktillverkade AKTIV, Hercules, Thor och andra. 
Hästen, helst två hästar, eller traktorn fick göra det tunga 
jobbet. Men fortfarande måste man binda kärvar av stråsäden. 
Först kompletterades slåttermaskinen med en avläggare, som 
portionerade lagom mängd säd för en kärve, som bands för 
hand. Ännu bättre blev det med självbindarna som spottade 
ut färdigbundna kärvar på åkern.

I Klasatorpets museum finns ett antal planscher som någon 
skolklass har gjort 1953. Det året var det 36 % av bönderna 
som mejade säden med lie. 37 % använde avläggare och 27 % 
självbindare. 26 lantbrukare i Långasjö använde stifttröskverk. 
60 bönder hade egen självrensande tröska. Och 90 var anslutna 
till någon bolagströska. 

Idag kan en enda skördetröska klara alla moment på en gång. 
Om det nu blir någon tröskning. På gården i Koppekull, till 
exempel, har den stora skördetröskan stått stilla de senaste 
åren. – Vildsvinen har gjort spannmålsodlingen omöjlig, säger 
bröderna Pettersson. 

Tröskan kommer – tröskan går.

Sölve Hjalmarsson

Skördetröskan klarar alla moment på en gång.

Stifttröskverk på Klasatorpet.

Havrenekerna ställdes upp som ”gubbar” för att 
torka på åkern.

Min morfar Theodor mejar havren och far Sture binder kärvar. Lien 
var försedd med en mejbåge som fällde stråna inåt för att det skulle 
vara lättare att ”ta upp”.
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By i bygden     

Frostensmåla                      
- den folktomma byn

Frostensmåla gård beskrivs i P.G Vejdes bok Gård och by i 
Långasjö socken så här: ”En synnerligen krokig och småbackig 
väg leder fram till gården i Frostensmåla, vare sig man kommer 
från Ramsjö i norr eller Skärsjöhult intill stora vägen mellan 
Rävemåla och Eringsboda. Här och var kommer bergknallarna 
nästan i dagen mitt i den smala vägbanan, och intill denna ligger 
större och mindre block av den grovkorniga Blekingegrani-
ten, som just i den här trakten stöter samman med den gråa, 
finkorniga Växjögraniten.

Västerut till gränsen mot Älmeboda breder gårdens mer än 
100 ha stora skogar ut sig. Den lilla Nättrabyån utgör gränsen.” 

Historiskt kan man se att gården gått igenom samma utveck-
ling som så många andra svenska gårdar: varit kyrkogods, 
blev kronodomän vid Gustav Vasas reformation, sedan frälse-
hemman, och så kronodomän igen och till slut fri bondejord. 
Gården brändes och plundrades 1564 av danskarna under 
Nordiska sjuårskriget.

Idag är den en tyst och stilla skogsgård, med långt till närmaste 
granne och det känns tyst och ödsligt. Men annat var det säkert 
förr, då det var en aktiv gård med nötkreatur, hästar och höns. 
På min farfar Oskars tid, med sex barn på gården, med piga 

och dräng, var man minst 10 personer vid varje måltid. 8 torp 
fanns på gårdens mark. Dessa torpare gjorde dagsverken, mest 
under sådd och skördetid, så då var antalet personer på gården 
säkert det dubbla. 

Det fanns också en backstuga på gårdens ägo som fungerade 
som ”fattigstuga”. Här bodde de allra fattigaste, som inte hade 
varken mat eller husrum. De fick förlita sig på att bönderna 
i omgivningen gav dem mat. Ibland kom de inte överens, så 
miljön där var väldigt dålig, berättar faster Greta.

Att gården låg vid ”socknens ände” märktes, för här slutade alla 
ledningar. När det åskade, slog blixten ofta ner och åtminstone 
barnen var riktigt rädda. Greta berättar, att hon brukade gå 
ut i vedboden och sitta där tills det åskat över, för där fanns 
inga ledningar. Hon berättar, om en gång när åskan slog ner, 
då husets hund var på andra våningen och blev så rädd att 
han hoppade ut genom det stängda fönstret. Han sprang och 
gömde sig i ladugården. Greta fick locka länge, innan han kom 
fram, och lyckligtvis var han helt oskadd. 

För några år sedan brann huset ner till grunden, troligen orsakat 
av ett åsknedslag. Då var gården sedan länge såld och ingen 
bodde där kontinuerligt. Nu är huset uppbyggt i nästan samma 
stil som förr och används i huvudsak för rekreation.

Karin Bard

Frostensmåla gård idag.                              Foto Annika Hjalmarsson

Vägen genom Frostensmåla by.                  Foto Annika Hjalmarsson

Frostensmåla gård 1938.                                      Foto John Johansson

Bilden är tagen i mitten av 1920-talet. Bilden föreställer familjen Frans-
son med piga och dräng. Från vänster: Helmer, Bertil, Greta (framför 
Bertil), gårdens dräng Oskar Liljegren, Göte, Oskar (sittande), gårdens 
piga Alma Karlsson, Helga (sittande) och Alrik. Fattas gör min pappa 
Stig som var i skolan då fotot togs.
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Byns åtta torpställen
Folkökningen på 1700 -1800-talen gjorde att inte alla kunde 
beredas plats på gårdarna i byn. Räddningen kunde vara att få 
bruka ett torp. Torpen anlades där det fanns en möjlighet att 
bryta ny mark och odla upp den. Men det var den stenigaste 
och sämsta marken i byns utkant. När det inte räckte för att 
täcka bostadsbehoven, tillkom små backstugor utan tillhöran-
de mark. Flera hamnade djupt inne i skogen, ända inne i den 
mörka Ulvamon. Tidigast bland torpen i Frostensmåla var 
soldattorpet nr 45, senare kallat Liljegrens. Det anlades troligen 
omkring 1700, efter genomförandet av det s k indelningsverket, 
1686. Från 1686 finns en lång rad knektar inskrivna i rullorna. 
Gissningsvis dröjde någon tid, innan själva soldattorpet anla-
des. Från mitten av 1700-talet tillkom sedan flera små ställen 
i skogen, t ex Motorpet, som senare fick namnet Bergatorpet 
efter torparen Frans Berg. Även torpet Lönnedal anlades un-
der 1700-talet. På 1800-talet tillkom Kvarntorpet, Sundslätt, 
Grönalund och Sjödal. En del av torpen har alternativa namn, 
ofta knutna till en person, som innehaft torpet. Några torp 
friköptes runt 1900, som Lönnedal, Grönalund och Sjödal. 
Dessa är fortfarande i bruk som fritidsställen.

Grönalund
Ett torp, som finns bevarat i gott skick, är Grönalund. Stället 
ligger väl synligt från vägen, som slingrar sig mellan Fros-
tensmåla och Ramsjö. Siv Fransson tar emot på torpet och 
visar och berättar. Från början var Grönalund endast en enkel 
backstuga, på ofri grund, ett litet hem för Träsko-Gummen 
och hans familj. När den utfattige Gumme och hans hustru 
flyttat, blev stugan ett välbehövligt hem för en barnrik familj, 
kommen från Ulvamons djup. Fadern hette August och var 
född i en liten backstuga i Ramsjö Sgd. Den hette faktiskt 
Grönalund, den också. Modern hette Matilda och var dotter 
till den s k Örjas-Nissen på Kvarntorpet i Frostensmåla. Som 
nygifta bodde August och Matilda "inhyses" hos Matildas för-
äldrar på Kvarntorpet och flera av barnen föddes där. Perioden 
1896-1904 bodde hela den barnrika familjen i stugan Liljedal 
i Ramsjöskogen, den lilla stuga som senare kom att kallas 
Gröta-Linas. 1904 flyttade så familjen till Grönalund i Fros-
tensmåla. De nio barnen växte upp och sex av dem emigrerade 
till Amerika. Det kan tyckas anmärkningsvärt, att så många i 
familjen kunde skaffa sig amerikabiljett. Fadern, August, som 
kommit ur de enklaste förhållanden, avancerade till "sågare", 
med anställning i bl a Malmbäck. Säkert fordrades det gnetande 
och sparande för de sex emigranterna, innan de fick ihop till 

resan. Dottern Betty t ex, tjänade pengar på Gotland. Det var 
också vanligt, att den som kommit före till Amerika hjälpte 
sina anhöriga med biljettpengar. Så fick t ex Per en biljett av 
brodern Karl. (En smålandssocken emigrerar: Oskar och Karl, sid 
366. Per, sid 436. Betty, sid 466. Gunnar, sid 536. Wilhelm, sid 523).

Sonen Karl, som var född 1884, emigrerade ("rymde") 1907, 
samtidigt som brodern Oskar, född 1889. Per, född 1891, 
emigrerade 1911. Betty, född 1895, emigrerade 1013. Wilhelm, 
född 1898, emigrerade 1923. Gunnar, född 1903, emigrerade 
1929. Kvar i Sverige blev barnen: Selma, född 1887, Erik, född 
1901, Ejnar, född 1905. 

Sonen Per var borta i 22 år och kom tillbaka med ett litet kapi-
tal. För det kunde han, på 1930-talet, friköpa Grönalund. Han 
kom att bli kallad "Rikemannen" eller "Amerikanar´n". Änkan 
Matlida bodde tillsammans med sonen Per på Grönalund till 
sin död 1954. Per hade kor och kärnade själv smör, som han 
levererade till handlar´n i Yxnanäs. Han tog aldrig ut av sin 
pension - han hade så han klarade sig ändå!

Dottern Selma, som stannade i Sverige, gifte sig 1909 med 
skåningen Johan Alfred Olsson. Året efter föddes parets 
dotter Tilli. När Tilli var tre år, rymde hennes far till Ameri-
ka. När hon var sju år, dog hennes mamma, Selma. Tilli fick 
växa upp hos mormor Matlida och morfar August på Grö-
nalund. Hon var en glad och klurig flicka med god sångröst. 
Hon gifte sig ung med Oskar Blom och fick bl a dottern Siv. 
Siv och hennes man Edhard tog över Grönalund efter Per. 
Med liv och lust satte de igång att renovera huset på ett pie-
tetsfullt sätt, samt prövade att odla havre och andra grödor. 
Bakom torpet skymtar Staffansgölen. Idag är Grönalund ett 
litet smultronställe. Ett gott exempel på en liten enkel  back-

Siv Fransson på torpet Grönalund.

Grönalund, Frostensmåla.

Karl Petersson från Grönalund. Klipp från 1960-talet.  
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stuga, som utvecklats till ett vackert smålandstorp i kanten 
av den stora skogen. 

Liljegrens

Ett annat torp av kulturhistoriskt intresse är soldattorpet nr 45, 
Liljegrens. Torpet ligger en bit in i Frostensmålaskogen. Här har 
åtskilliga soldatfamiljer, och även andra familjer, avlöst varandra 
genom tiderna. Knektalängden är hämtad ur C G Collins bok: 

Knektar i Konga Kompani. Siste soldaten Elof  Liljegrens son, 
Oskar Liljegren friköpte torpet 1935. Idag fritidshus. Skyltat.

Knektalängden:
Måns Jonsson   1686-1695

Jon Larsson   1696-1709

Nils Svensson   1709-1710

Jacob Hindrichsson Talbom 1710-1711

Johan Jonasson Schenning  1712-1715

Måns Pärsson Talbom   1716-1737

Nils Jonsson Modig  1738-1739

Nils Persson Lindgren  1739-1759

Håkan Nilsson Frosting  1761-1763

Hans Abrahamsson Frostberg 1773-1775

Olof  Nilsson Fors  1777-1793

Johan Mattisson Granat  1802-1812

Erik Petersson Alm  1812-1826           .

Peter Pettersson Frost  1826-1849 

Johan Gustaf   Frost Liljengren  1849-1880

Elof  Liljegren   1880-1905

Motorpet/Bergatorpet   

ligger inne i Frostensmålaskogen nära ett kärr. Det nås enklast 
från Ramsjö Ngd:s skogsväg. Spår av husgrund, skorsten, 
jordkällare, odlingsrösen. Två gamla lövträd, en oxel och en 
lönn, vittnar också om tidigare bosättning.

Möjligen kallades Motorpet, tidigare Moen, och ännu tidigare 
Erikstorp. Om så är fallet, har det bott människor på stället 
sedan 1700-talet. I början av 1800-talet bodde den illa beryk-
tade Rubben (Nils Svensson) här med sin familj, under 10 års 
tid. Han flyttade sedan till en backstuga i Ramsjögärdet. Det 
framgår att Rubben inte skött sig som torpare. Brännvinsför-
säljaren Nils P Petersson - Örjas-Nissen - och hh Ingrid bodde 
på Motorpet, 1861-66. 

År 1866 kom Frans Johannesson Berg och hans hustru Sara 
Petersdtr till Motorpet. De kom att bo där i nära nog 50 år. 

Köket på Grönalund.

Grönalund i vinterskrud, målning av Siv Fransson.

Motorpet/Bergatorpet, Frostensmåla.   

Sodlattorp nr 45, Liljegrens, Frostensmåla. 
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En stor barnaskara växte upp. De var: Peter Gustav, Johan 
Holofernes, Emilia Charlotta, Hilda Kristina, Johanna Matilda, 
Amanda Helena, Elis Alfred, Carl August och Fritiof  Albert.

Torpet bytte namn till Bergatorpet - dock inte i kyrkboken. 
Frans var lumpsamlare, samt hade förnödenheter som mjöl och 
socker till försäljning, kanske även brännvin. Sara var jordemor 
d v s barnmorska. Från detta radarpar utgår den utbredda 
"Bergasläkten". Johan Berg på Kvarntorpet och Albert Berg-
gren på Lönnedal var två av deras söner. Smeden Ragnar Berg 
i Långasjö och hans efterkommande och många, många flera, 
är släkt i rakt nedstigande led. Många ättlingar "vallfärdar" till 
den lilla skyltade torpruinen i Ulvamon. 

Kvarntorpet

låg invid Nättrabyån, mitt emot Skärsjöhults kvarn. Torpet 
har fått sitt namn av närheten till Skärsjöhults kvarn. Alla 
byggnader är nu borta, men platsen är markerad med kultur-
minnesskylt och man kan hitta både husgrunder, jordkällare 
och odlingsrösen. Siste torparen här var Johan Berg och hans 
hustru Elemina. Johan Berg var en driftig man och åtog sig 
bl a kanalgrävningar med flera anställda, samtidigt som han 
utvecklade torpet. Närheten till Skärsjöhults kvarn gjorde, att 
Johan Berg kunde koppla in sig på deras kraftverk och på så 
sätt få socknens första elektrifierade hushåll, redan 1910. Johan 
dog 1917, men Elemina bodde kvar på stället ända till 1935. 
Barnen som växte upp på torpet var: Rudolf, Reinhold, Adina, 
Rikard, Ragnar och Helga. Rikard emigrerade till Amerika 1930. 
Husgrunden är skyltad.

Sundslätt/Aronatorpet 
låg utmed vägen mellan Skärsjöhult och Frostensmåla, en liten 
väg in till höger. Inga byggnader finns kvar, men husgrunder, 
äppelträd, lönnar, snöbärsbuskar, slån, bråtugn, mm vittnar 
om vad som en gång varit. Magnus Mattesson Sund är av allt 
att döma den som gett torpet dess namn. 

Under en period av 40 år, 1870-1910, bodde torparen Sven 
Carlsson och hustrun Carolina Matilda på Sundslätt. De hade 
träffats i Schleswig-Holstein. Paret fick bl a en dotter vid namn 
Isina Olivia. Olivia gifte sig med August Adrian Karlsson 
och de tog över torpet en tid, för att sedan flytta till Kulladal, 

Skärsnäs, Älmeboda. 

August Adrian Karlsson blev kallad Sinason, troligen p g a sin 
hustrus ovanliga namn (Isina). Han köpte senare Lönnedal, 
som han brukade tillsammans med sonen Sven. Till Sundslätt 
kom, 1913, Aron Petersson med familj, och torpet kallades 
efter honom: Aronatorpet. Sista familjen i raden av boende 
var familjen Fritz W Holmström, som bodde där 1928-1934. 
Sonen Gustav Erik Holmström föddes på Sundslätt 1932. 
Gustav Erik bodde senare på "Holmströms" i Ulvsmåla och 
avled våren 2016. Torpet Sundslätt revs på 30-talet. Platsen är 
märkt med skylt.

Lönnedal/Hallamassetorpet 

är beläget ett stycke in i skogen vid  Frostensmålavägen. Torpet 
har gamla anor, det anlades redan på 1700-talet. Förste kände 
innehavaren var Börge Nilsson. Flera soldater har bott på 
torpet, många av dem som gratialister. Stället är inte regist-
rerat som soldattorp, åtminstone finns det inte med i Collins 
förteckning i boken Knektar i Konga Kompani. 

1868-1881 innehades torpet av Magnus Petersson, kallad ”Hal-
la-Massen”, en färgstark person som gjort avtryck i historien. 
1887 kom så Fritiof  Albert Berggren, korpral nr 22 Fåglasjö, 
(son till Sara och Frans Berg) och hans hustru Karolina Hå-
kansdtr. När indelningsverket upphörde, köpte Albert torpet. 
Han innehade det sedan i dryga 40 år, innan sonen, Gunnar 

Kvarntorpet, Frostensmåla. Erland Berg sätter upp skylt på sitt släkt-
torp. 

Lönnedal, Frostensmåla.

Sundslätt, Frostensmåla.     
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Berggren, tog över. Gunnar lämnade torpet omkring 1940 
och efterträddes av Hartvig Johansson. Efter bara några år 
bytte torpet ägare igen - denna gång till August Karlsson, som 
flyttade dit tillsammans med sin son, Sven Karlsson. Sista per-
manentboende var Sven Karlsson och hans syster Ingeborg. 
De slutade båda sina dagar på äldreboendet i Långasjö, Sven 
1987 och Ingeborg 1999. Torpet är kvar i släkten. Skyltat.

Sjödal   

ligger granne med Lönnedal. Det befintliga huset är  nybyggt. 
Förste kände torpare var Frans Johan Magnusson, kallad 
Halla-Fransen. Näste torpare hette Johan August Carlsson 
och kallades för Måns-Augusten. Hans hustru hette Hilda 
Andersdtr. De bodde på torpet 1887- 1916. År 1917 flyttade 
en ny, ung familj till Sjödal. Det var torparsmeden Arvid Blom 
med hustru Anna. Arvid var son till f  husaren P G Blom och 
Anna var dotter till Hilda Olsson. Familjen fick åtta barn, 
enligt församlingsboken "Långasjö AIIa:4 sid 296". Torpet är 
kvar i släkten.

Nyadal/Frans Falks
låg intill vägen mot Liljegrens från Frostensmålahållet. På 
1860-talet bodde här torparen Olof  Mattsson och hans hus-
tru Johanna Johannesdotter, kallad Ola-Hannan. Medan de 
bodde på Nyadal föddes barnen Hilda (Ola-Hildan), Karl 
Martin och Johan Julius. Familjen flyttade sedan till Lunnedal 
i Ramsjö. Till Nyadal kom då Carl Petersson och hh Cecilia 
Nilsdtr. De fick flera barn, bl a dottern Elin, som gifte sig med 
en möbelsnickare, Frans August Eliasson, född i Pellamåla 
Långasjö. Frans kallades, enligt uppgift, för Frans Falk eller 
Falkafransen.  Familjen bodde kvar in på 1920-talet. Platsen 
är försedd med skylt.

Beskrivningarna av de olika torpen har tagits fram under 
arbetet med att sammanställa den s k "Ulvamoboken", som 
släpps på Skördefesten i Långasjö 8 oktober 2016. Källor har 
varit: Kyrkböcker via Arkiv Digital, Gård och by i Långasjö 
socken, Yxnanäsdokumentet (anteckningar av C A Johansson), 
Knektar i Konga Kompani, Långasjökrönikan 1975, intervjuer, 
fältstudier.

Annika Hjalmarsson

Fasanen ”Torsten” i 
Långasjö
En dag i februari på Torstendagen kom en fasan och 
hälsade på i trädgården. 

Nästa gång han kom hade han med sig sin halta fru fasan. Det 
visade sig vara tama fasaner som hade fötts upp på Västregår-
den i Långasjö och sedan släpps ut i frihet.

Så gott som dagligen kommer ”Torsten” fortfarande på besök 
när jag är ute i trädgården. Han promenerar med till källar-
trappan och väntar på att jag ska komma ut med fågelfrön. 
Sedan  springer han före till matplatsen som ligger längre ner 
i trädgården och låter sig väl smaka. 

Britta Fransson
Fasanen ”Torsten”.

Sjödal, Frostensmåla.

Nyadal, Frostensmåla.
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Claras matsida

Squash
Grönsaken squash tillhör pumpasläktet. Det finns både 
gul och gröna squash och de delas in i sommarsquash 
och vintersquash. Sommarvarianten kallas även zucchini 
eller courgette och brukar oftast vara ganska små. Vinter-
varianten har lite tjockare skal vilket gör att den är mer 
hållbar och kan därför lagras längre.
Squash är relativt enkelt att odla efter som till och med en 
hobbyodlare som jag har fått en hyfsad skörd.

Syltad squash
Detta är ett sötsyrligt tillbehör som passar till de flesta lite 
mustigare maträtter. Detta recept har jag hittat på Dansukkers 
hemsida. Kanelen och kryddnejlikan gör en påmind om julen. 
Förvarar man burkarna svalt och mörkt så håller de sig väldigt 
länge. Vi åt upp de sista från förra året bara ett par veckor innan 
vi gjorde en ny omgång nu i sommar. 

1 kg squash

¾ dl ättika 24%

3 dl vatten

6 dl socker

2 tsk salt

1 kanelstång

4 kryddnejlikor

1 tsk svartpepparkorn

Skal från en halv citron

Skala, halvera och kärna ur squashen. Dela den i 1-2 cm breda 
bitar eller i tärningar om ca 1,5cm*1,5cm. Koka upp ättika, 
vatten, socker och salt. Lägg i all squash. Koka dem i ca 2 mi-
nuter, så att de blir lite mjuka. Ta upp bitarna med en hålslev 
och lägg dem i glasburkar. Tillsätt kryddorna och citronskal i 
lagen och koka den ganska kraftigt utan lock i 15 min, den ska 
tjockna lite. Lyft av grytan från spisen och låt lagen svalna innan 
den hälls över squashen. Se gärna till att få lite av kryddorna 
i varje burk.  Förslut och låt squashen gärna stå i några dagar 
och gotta till sig innan den äts.

Färsfylld squash
Detta är ett barndomsminne för mig. För varje sensommar fick 
vi en stor squash av min mormor som hennes bror Kalle hade 
odlat. Han bor för övrigt i Bräkne-Hoby och odlar fortfarande 
en massa squash. Mamma gjorde alltid (vad jag kommer ihåg) 
färsfylld squash av den. 

Gör en köttfärsröra, din favorit eller testa något liknande 
den här nedan som är smaksatt med kanel. Här kommer ett 
cirka-recept, jag är inte så duktig på att mäta upp saker när jag 
gör köttfärsröror. Det gäller att smaka av många gånger och 
helt enkelt testa sig fram till en god smak.

500 gram blandfärs eller nötfärs

1 stor gul lök

1 vitlöksklyfta

1 finriven morot

1 tetrapack med krossade tomater

Ca 1 dl vatten

2 msk tomatpuré

Torkade örter, t.ex. 
oregano eller timjan

Salt och peppar

Kanel 

1 stor squash

2 dl riven ost

Salt 

Fräs färs, lök, vitlök och den rivna moroten. Ha i de torkade 
örterna och tomatpurén, de mår bra av att svettas lite innan 
man häller de krossade tomaterna och lite vatten. Koka ihop 
och smaka av med salt, peppar och en rejäl pudring  med kanel. 

Dela squashen på längden och gröp ur kärnhuset. Salta och 
lägg i en ugnsfastform. Baka av squashen i ugnen i ca 10 min 
på 225 grader, detta så att den blir något mjuk och för att den 
släpper lite vätska. Häll av överflödig vätska. Lägg köttfärsröran 
i urgröpningarna. Strö över riven ost och gratinera i ugnen så att 
osten smälter och får fin färg. Servera en fräsch sallad till och ris. 

Zucchinibiffar 
Detta recept hittade jag i boken Vår gröna kokbok tidigare 
i somras. Vi blev verkligen superförtjusta i dessa biffar och 
har lagat dem flera gånger på bara några veckor.  Jag har dock 
gjort om receptet lite så att det är mer anpassat efter vad jag 
brukar ha hemma. 

2 zucchini (ca 600g)

4 dl riven smakrik ost (egentligen ska det vara parmesan, men 
den är ganska dyr och sen vill jag gärna använda ost som är 
gjord på svensk mjölk så gott det går)

1 gul lök

1 chili alt. chiliflakes

2 dl vetemjöl

1 dl ströbröd

2 tsk torkad oregano

1 tsk salt + salt till ur-
vattning

Olja till stekning

Riv zucchinin grovt på 
ett rivjärn eller i en mat-
beredare. Häll ut rivet i 
en relativt stor form och salta lätt, låt stå en liten stund, detta 
för att dra ut vätska. Riv undertiden osten och hacka lök och 
chili fint. Blanda ost, lök, chili, mjöl, ströbröd, ägg, salt och 
oregano i en bunke. Krama ur zucchinirivet och blanda ner 
det i smeten. Värm upp oljan i en stekpanna. Forma smeten 
till 12 st biffar eller klicka ut smeten direkt i stekpannan. Stek 
på medelvärme ca 3-4 minuter på varje sida. 

En grönsallad och kall yoghurtsås passar perfekt till. 

Clara Cardell
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I mödernes fotspår under 
300 år  
Jag slår på bilradion medan jag tar mig allt högre uppför 
det småländska höglandet. Jag är på väg från Skåneland 
med sina slätter och öppna landskap mot Smålands 
tystnad och slutenhet. Ett slags meditativt varande och 
ordlös kommunikation från gran till tall, från tall till gran 
verkar sprida sig även till bilen. Plötsligt börjar radion 
spela Beatles gamla ”Get back”. Den har jag inte hört 
på decennier: ”Get back, get back to where you once 
belonged.” ”Återvänd, återvänd, till dit du hörde hemma 
en gång”.  Är det någon som nu kommunicerar med mig 
eller är det bara slumpen, att min påbörjade släktresa 
bakåt i tiden, sammanfaller så väl med låten? 

Vi närmar oss Alvesta och där ser jag den välbekanta skylten 
mot byn Benestad till höger. I Benestad växte min mor upp 
med sina åtta syskon och där bodde mormor Ruth från Vis-
sefjärda med morfar Carl från Tomelilla. Han arbetade som 
postiljon ombord på sträckan Lund-Kalmar. Jag  beger mig  
till Alvesta kyrka för att söka upp mormor Ruths grav. Av alla 
de ursprungliga elva i familjen finns nu bara de två yngsta sys-
konen kvar på jorden: moster Vera och morbror Erik. Tidens 
gång slår mig extra tydligt när jag sätter mig vid graven och 
begrundar dem som ligger där. Jag minns min mormors långa 
fläta som ringlade sig en bit på golvet när hon tog ner knuten 
om kvällarna innan läggdags. Stunden man fick borsta det långa 
håret åt henne medan hon satt på en pall. Jag minns moster 
Ingrids glada skratt och humor och moster Nornas sjukhem 
där jag arbetade i ungdomen på sommarloven. Nu vilar de här 
efter ett liv av möda. Det är nästan som jag själv andas ut när 
jag tänker att det är över. 

Mot Dackebygd
Nästa dag reser jag vidare österut mot min mormors barndom 
utanför Vissefjärda. Skogen tätnar ännu mer och reser sig allt 
högre. Här verkar Smålandsskogen ha sitt absoluta centrum. 
AB Timber med sin slogan ”Loads of  timber. Any time. Just 
in time” har köpt upp mycket skog häromkring. Deras lastbilar 
rullar ständigt söderut med resterna av fallna trädsoldater på 
sina flak. ”Om vi skulle lasta allt timmer som avverkas i Sverige 
varje år på timmerbilar, som vardera är 24 meter långa, så skulle 
raden av timmerbilar nästan nå ett halvt varv runt jorden. Så 
stor är volymen. I dag har vi dubbelt så stor virkesvolym som 
vi hade för hundra år sedan.” (Skogstyrelsen.se) ”Det finns 
bara en liten spillra kvar av den svenska naturskogen, och 
inte ens den skyddas i dag. Det gör att hundratals växter, djur 
och svampar är hotade till utrotning i vårt land”, säger Mikael 
Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen. Jag tänker 
också på de urmjölkade, tvångskalvande korna som för tidigt 
går i graven, när de inte längre ger den avkastning man kräver 
numera. En gammal indian i Nordamerika sa när de vita kom 
dit: ”Först när de har huggit ner det sista trädet, förgiftat den 
sista floden, ätit upp den sista fisken, kommer de att förstå att 
man inte kan äta pengar”. Man undrar om man ska oroa sig 
eller inte.. 

När jag har installerat mig på vandrarhemmet i Långasjö sjunker 
jag framåt natten ner i en sömn fylld av granarnas sus utanför 
mitt fönster. På natten drömmer jag att en ung Navikvinna 
ur filmen AVATAR viskar något i mitt öra om urträdet som 
håller på att dö, men jag kan inte minnas vad. Jag är i vart fall 
framme i det förflutna inställd på att följa mitt släktträd bakåt 
från mormor i Vissefjärda socken över till kvinnorna på går-
darna i Långasjö socken. Det kommer att bli några intensiva 
dagar fulla med kaffe och samtal. Men det vet jag inte än när 
jag sluter mina ögon denna första kväll i djupaste Småland. 

Framtidstro eller skepsis
Nästa morgon gör jag mig beredd på att upptäcka själva 
Långasjö samhälle. Jag beger mig till kyrkan och ser Elisabeth 
Bergstrand-Poulsens mäktiga altartavla som syns så fort man 
kommer in genom dörren. Bergstrand-Poulsen är en av byg-
dens två kända kvinnor. Hon målade och skrev om bl a bygdens 
folk, om deras liv och umbäranden. Den andra är författarinnan 
Gertrud Lilja som även hon skrev om Långasjöbor. Gertrud 
Lilja hade också mycket att säga om den moderna utvecklingen. 
Först var hon begeistrad över cykeln och de första bilarna men 
allteftersom grodde hennes skepsis inför det samhälle som 

Utdrag ur Examenskatalog i Skäfveryd för höst-
terminen 1901 klass 3:
Målsman: Maria Charlotta Pettersson, Grämmamåla.
Lärjunge: Ruth Elisabeth Forsberg f. 18920524
Ämnen: Modersmål - betyg "litet a"
Biblisk historia - "litet a"
Katekes - "litet a"
Skrivning - b
Räkning - "litet a"
Uppförande - "litet a"
Flit - "litet a"

Ingvor Sabina Le John på Slott, Ellingsmåla 2016.

Mormor Ruth står bredvid lärarinnan i första ledet, år 1901.
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växte fram. Hon säger 1960 när hon är 73 år: ”Vinna tid? Och 
förlora massor med intryck under flygresor i en färglös rymd, 
under bilresor på fantasilösa autostrador.” och ”I bullret från 
dammsugaren drunknar längtan, samvetskval och saknad. Vi 
är sunda och beskäftiga, moderna och sakliga även vi.” 

Ute på kyrkogården, där under 800 år generation efter gene-
ration har vilat, försöker jag tyda de äldre gravstenarna som 
ligger upplagda längs kanterna, men får inget napp. Fyra av 
min anmödrar vilar här. Jag promenerar istället runt Långas-
jön under det att jag genomför en liten tipstävling i att känna 
igen personer ur Bergstrand-Poulsens böcker. Jag känner med 
flickan ”Mataledan”, som föddes med eldsmärken i ansiktet och 
som fick drängen att vid matbordet utbrista till sin husbonde 
att han inte kunde äta vid åsynen av henne vid bordet. Han 
blev alldeles ”le åt maten, ”matale” Jag försöker också lära mig 
se skillnaden mellan gulvial och kärringtand. Jag har med mig 
nummer 2 /2016 av TräskoPosten med tema Vatten, där det 
finns ett reportage som tar upp alla växter runt Långasjön. 

Hemkär eller ressugen
Jag avslutar dagen med att gå till Hembygdsgården för att dricka 
kaffe och äta våfflor med sylt och grädde. Där lär jag känna två 
underbara kvinnor Ros-Marie Sandberg och Asta Bjelkenbrant. 
De tar hand om mig så väl som om jag kommit hem till dem. 
Jag återvänder till dem igen en annan dag och de berättar lite 
om sina liv för mig då. Ros-Marie Sandberg kommer från själva 
Långasjö och har varit samhället troget hela sitt liv förutom 5 år 
utomlands i Afrika. Då var hon i Tchad och Kamerun genom 
Pingstkyrkans verksamhet. I Långasjö arbetade hon som lågsta-
dielärare hela sitt liv.  Asta Bjelkenbrant bor i Emmaboda men 
arbetade i många år som kokerska på ett vårdhem i Långasjö. 
Nu är hon volontär i Hembygdsföreningen samt syr täcken åt 
frysande i Litauen via Gantekyrkan ( Metodisterna). Vi talar 
också om att vara våga leva fullt ut! Med åldern och mer stil-
lasittande krymper lätt ens livsruta och till slut kan man känna 
sig rädd att ge sig iväg på långa resor som man faktiskt vill göra. 
Då är det viktigt att man trotsar rädslan och gör det ändå. Mitt 
eget motto till mig själv, när känslan kryper på, är ”hur svårt 
kan det vara”! Då får jag modet att göra det jag vill. I Ruts bok 
3:11 i Bibeln finns orden: ”Så frukta nu inte min dotter, det du 
vill, vill jag”. I Hebréerbrevet 10:25 står det: ”Ge inte upp er 
frimodighet. Den ska rikligen belönas”. Mer än så behöver en 
kvinna inte läsa i Bibeln, tycker jag. Hur svårt kan det vara! :-) 
De tre patriarkaliska, abrahamitiska religionerna har spelat ut 
sin roll för att rädda framtiden. Nu behövs modiga kvinnor! 

Tant Gullie i Hyltan
Nästa dag bilar jag till mammas kusin Gullie Mattsson i Hyltan 
utanför Vissefjärda. Hon och jag har haft kontakt via dator 
och telefon sedan jag läste etnologi i Lund och började skriva 
om släkten. Nu är det några år sedan vi träffades, Hon möter 
på trappen till sitt hus och ger mig en kram. Hon har redan 
dukat till kaffe och vi sätter oss och börjar prata om släkten. 
Hon är med i min FB-grupp för släktforskning och vi har 
ofta kontakt där i olika spörsmål, men det är något annat att 
kunna tala ansikte mot ansikte. Gullie härstammar också från 
gården Slott. Hon är aktiv i olika föreningar och har spelat 
med i sommarteatern i Kyrkstallarna i Vissefjärda i flera år. I 
sommar är hon dock ledig. Timmarna går och vi har varit både 

över och under jord i vårt samtal! Till slut blir det dock dags att 
bege sig mot vandrarhemmet och när vi kramas adjö hoppas 
jag att det inte dröjer lika länge tills vi ses igen. 

Kärlek på perrong
Nästa dag beger jag mig till Emmaboda. På sommaren 1914 
gick mormor nämligen en sykurs i stan men hade varit på 
Öland på en resa. Hon steg av tåget i Emmaboda och av steg 
också en ung postiljon vid namn Carl Edvard Hansson. Han  
blev betagen av kvinnan på perrongen och följde efter henne 
för att se vart hon tog vägen! Ruth hade gått in i en trädgård 
där sykursen höll till. De satt ute och sydde på eftermiddagen. 
Carl vågade sig in och frågade henne om hennes namn och 
om hon kunde tänka sig att promenera runt kvarteret. Vilket 
hon accepterade. För att göra en lång historia kort gifte de sig 
våren 1915 och flyttade till Alvesta där Carl nu hade fått fast 
tjänst. Jag tar några kort på perrongen och försökte se dem 
framför mig och det är inte svårt. 

Ett historiskt beslut
Jag återvänder till Vissefjärda för att börja följa min anmödrar 
bakåt i tiden. Min mormor Ruth föddes i Fåglasjö 1892. Tyvärr 
föddes hon utanför äktenskapet, då soldaten J.A. Augusts-
son-Fors kom på andra tankar. Mormor har beskrivit hur 
hennes mor tänkte dränka sig men inte vågade. Jag broderar ut 
texten något: ”När Kajsa-Stina gick stigen ner till sjön för att 
dränka sig, visste hon inte att världen stod på tröskeln till en 
ny tid; en tid med andra värderingar och synsätt, så olik hennes 

Emmaboda station då det begav sig, när de möttes.

Ingvor Sabina Le John och Gullie Mattsson.
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egen. Fostret sparkade i hennes mage som för att protestera 
inför det kommande. Hur mycket förstår ett litet barn inne-
sluten i  livmoderns trygga rum, så nära men ändå så fjärran 
det ofantliga livet utanför. Kanske allt”. 

Hennes mor arbetade sedan som piga runt om i Vissefjärda 
och Ruth växte upp som ”pigans oäkta unge”. Ruth blev dock 
genom försynen tagen som fosterbarn av sin lärarinna Norna 
Sjöstrand i Sidlandsmåla när modern dog ung i kräftan. Ruth 
fick därigenom ett helt annat liv. I sina memoarer skriver hon 
långt senare att hon på nära hand fått uppleva människors 
svekfulla sätt. Ingen ville leka med henne som den oäkta ungen 
medan alla ville känna henne som fosterdottern till lärarinnan.. 

Slott, Ellingsmåla
Hennes riktiga mor hade dock inget dåligt förflutet. Hon kom 
från bondgården Slott utanför Ellingsmåla. Hon hette Maria 
Charlotta Petersdotter, född 1856. Hennes far Peter Svensson 
brukade gården Slott tillsamman med sin bror Johan Svensson, 
mer känd som ”doktarn i Slott”. Om hans liv och botargärning 
har jag tidigare skrivit i ”I Dackebygd”. När Peter så dör för 
ung mäktar inte brodern Johan fortsätta och bådas andelar 
säljs samtidigt. Gården går ur en släkts ägo för gott, där den 
tidigare varit i flera hundra år. 

Jag har besökt gården Slott och familjen Johansson en gång 
tidigare. De är ättlingar till dem som köpte den på 1860-talet. 
Jag kör nu igen den knaggliga, slingrande avtagsvägen från 
520:an mellan Vissefjärda och Långasjö. Väl framme sitter de i 
trädgården i det soliga vädret och firar en födelsedag med kaffe 
och tårta. Strax ställs en kopp fram för mig och samtalet är fort 

igång om gamla tider. Mest är det dock jag som pratar och de 
andra som lyssnar. Jag är intensivt inne i det förgångna och 
allt som hände då. Jag vet inte själv varför jag är så engagerad 
men det är som jag ska ställa något till rätta. Kanske har mina 
anmödrar talat till mig om nätterna när jag sovit.. 

Maria Charlottas mor gifte in sig i släkten på Slott. Hon hette 
Kajsa-Lisa Petersdotter född 1822 i Fåglasjö. Det är dit som 
Maria Charlotta återvände för att föda Ruth i sin ensamhet. 
Både modern Kajsa-Lisa och mormodern Helena Svensdotter 
var redan borta; Maria Charlottas syskon hade utvandrat till 
Amerika och gården Slott var såld. Därefter tjänade hon på ett 
flertal gårdar runt om i Vissefjärda som Ruth senare beskriver 
i sina memoarer. Man får läsa hur den lilla flickan fäster sig vid 
olika människor längs vägen, får göra uppbrott när modern 
får ny plats någon annanstans. Idag vet vi hur en barnasjäl på-
verkas av för många uppbrott men vad visste man då och vad 
hade man kunnat göra åt det! Kände hon sig någonsin hemma 
någonstans? Jag tänker många gånger på just Maria Charlotta 
med sin dotter Ruth, två kvinnor att ta vara på sig själva i en 
värld där så mycket hade förändrats för dem. 

Kvinnorna i Långasjö socken
Det är med Kajsa-Lisas mor vi går över gränsen till Långasjö 
socken. Min mm mm m (mormors mormors mor) Helena Svens-
dotter föddes 1788 i Trollamåla Södergård. Eftersom jag inte 
tidigare har följt denna mödralinje bakåt är jag mycket nyfiken 
på platserna där de alla bott. Jag vänder nu bilen mot Långasjö. 
Så småningom ser jag skylten Trollamåla åt höger och svänger 
in på en mindre grusväg. Hennes mor i sin tur kom från Bågsjö 
och jag återvänder till väg 520. På vägen passerar jag Plaggebo 
som spelat en stor roll i mitt förflutna också genom giften fram 
och tillbaka mellan just de två gårdarna. Jag stannar för att ta 
ett kort på det gula, vackra huset. Här bor en människa som 
bryr sig, det syns! 

Bågsjö, kvinnornas arvegård
Jag fortsätter och är snart i Bågsjö, vid det gråmålade huset. 
Här finner jag ett nytt kaffekalas i trädgården. Jag blir snart 
sittandes med en kopp framför mig igen medan vi  försöker 
reda ut släktförhållandena. Vid bordet sitter just ägarinnan 
till det gula Plaggebo, Magdalen Thiel och hennes dotter Elin 
Eriksdotter. Huset i Bågsjö ägs av Magdalens bror Carl-Anton 
Thiel. Härifrån kom alltså min mm mm mm Botil Svensdotter 
född 1759, min mm mm mm m Maria Nilsdotter, född 1733 
och min mm mm mm mm Sissela Månsdotter född 1703 men 
som gifte sig hit från Backa, Ljuder. Magdalen Thiel berättar 
att gården Bågsjö har gått i arv på kvinnornas sida i många 
generationer vilket inte är så vanligt. Magdalen engagerar hem-
bygdsföreningens ordförande Stig Hermansson i mitt sökande. 
Han och jag tillbringar en del av kvällen i vandrarhemmets 
gästkök, där vi sida vid sida plöjer igenom olika böcker. Han 
tipsar mig om att åka till Ingvar på Näset vid Parismåla och 
fråga mer nästa dag. 

Min sista dag i Långasjö packar jag och städar ur mitt rum. 
Jag äter middag med Andreas och Eva Garami som driver 
vandrarhemmet, vilka jag har blivit märkligt bekant med under 
dessa dagar. De bjuder på potatisgratäng och Andreas tycker 

Mormor Ruth gifter sig med Carl Edvard Hansson i Emmaboda kyrka 
1915.
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att jag ska flytta tillbaka till min hembygd igen. Det kan inte 
bli svårt för dig att engagera dig i något här, skrattar han, med 
tanke på hur jag har flängt runt.  Låten ”Get back” sjunger 
återigen i mina öron. Jag är mätt på storstaden, jag har blivit 
äldre och jag längtar till SKOGEN. Skogen är ett levande vä-
sen för mig. Kanske har jag inte så fel om de själsliga träden. 
Vår asatro före kristendomen använde trädet Yggdrasil som 
symbol för kontakten mellan världarna. Det kanske inte var 
en slump. Kanske är Yggdrasils söner och döttrar inte bara 
virke att elda upp.. 

Vid regnbågens fot
Nu far jag till Ingvar och Solveig Karlsson på Näset. Gården 
ligger vackert med utsikt över sjön Törn. När jag knackar på 
öppnar Solveig och det dröjer inte länge förrän kaffekitteln 
kommer på också där! Jag känner en djup tacksamhet för all 
den öppenhet och hjälp som getts mig under dessa dagar och 
avslutningen på resan kan inte bli bättre än detta besök. Solveig 
och Ingvar visar mig en bild på regnbågen tagen kvällen före. 
De säger att det var ett märkligt rött sken över hela gården 
som de aldrig någonsin sett förut.  Släktforskningen faller bort 
och istället diskuterar vi världens situation, Sveriges situation. 
Vi känner alla tre en oro inför hur framtiden ska arta sig med 
så mycket omvälvningar. Men än finns livsglädjen kvar ändå 
och vi skrattar mycket och ofta runt bordet innan jag bryter 
upp för att resa. 

Nu vänder jag bilen mot Skåne och via Tingsryd tar jag mig 
ner mot Karlshamn. På motorvägen känner jag mig nästan 
hemma. Då knackar någon mig på axeln och det är min mor-
mor Ruth. Hon tittar på mig så vänligt och ger mig en kram 
för allt arbete jag gjort dessa dagar och plötsligt är vi i hennes 
kök i Benestad. Hon har satt fram sirliga små kaffekoppar och 
tycker väl att jag ska dricka kaffe med henne också, likväl som 
med alla andra! Jag muttrar något om att jag kör bil men hon 
svarar att jag vet precis hur jag ska dela upp mig och vara med 
henne också. Jag gör så och medan jag kör vidare på jorden, 

dricker vi kaffe på varsin sida av hennes köksbord i himlen 
under tysthet och begrundar denna ”hemvändarresa” och 
hennes innehållsrika liv så långt. Men vad som hände sedan i 
hennes liv får jag berätta en annan gång! 

Anmödrar
Sissela Månsdotter 1703-1785 Bågsjö

Maria Nilsdotter 1733-1811 Bågsjö

Botil Svensdotter 1759 - 1828 Bågsjö

Helena Svensdotter 1788 - 1871 Trollamåla 

Kajsa-Lisa Petersdotter 1822 - 1871 Fåglasjö

Maria Charlotta Petersdotter 1856 - 1906 Slott, Ellingsmåla 

Ruth Forsberg 1892 - 1968 Fåglasjö 

Märta Johnsson 1924 - 2010 Alvesta 

Ingvor Sabina Le John 1954 Vetlanda

Ingvor Sabina Le John

Mormor Ruth när hon reste och besökte barnen.

Mormor Ruth i sitt kök på äldre dar i Benestad.
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Skördetid
Sedan några år tillbaka firar vi en Skördefest i Långasjö. 
En dag då vi säljer och köper frukt och grönsaker, plantor 
och blommor och annat som är odlat och tillverkat här 
i bygden. Skörden var ju i det gamla bondesamhället en 
viktig tid. Då skulle allt det nedlagda arbetet bära frukt 
och det som skördades skulle tas till vara och bli till liv 
och hälsa under en lång vinter. 

Tacksägelsedagen i kyrkoåret speglar på ett fint sätt den tack-
samhet vi kan känna inför en god skörd och vad jorden gett 
oss. I dag lever vi mycket längre från det agrara samhället. 
Bondens liv är inte allas liv längre och storstadens skolbarn 
får idag besöka lantbruk och odlingar för att förstå samman-
hanget mellan vad vi äter på tallriken och vad som växer eller 
lever på jorden. 

Vad har vår livsstil med skördetid att 
göra?
För oss som lever idag är maten på bordet en självklarhet, 
men det var det inte för alla de Långasjöbor som tröttnade 
på missväxt och steniga åkrar och begav sig till Amerika för 
mer än hundra år sedan. Kanske tar vi det alltför självklart att 
jorden ska ge oss den mat vi behöver. Vår livsstil tär hårt på 
jordens resurser och vår påverkan på klimatet hotar på sikt 
vår överlevnad. Vår livsstil – har den med skördetid att göra?

Jag blev ombedd av redaktionen för Träskoposten att dela 
några tankar kring begreppet skördetid och då utifrån det 
bibliska perspektivet. Bibeln talar mycket om sådd och skörd, 
om jordens förmåga att ge oss föda och att vara aktsamma om 
jorden och vårda den.

Vad man sår får man också skörda
Men begreppet skördetid används också i en annan bemärkelse, 
aposteln Paulus skriver: ”Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad 
man sår får man också skörda.” (Galaterbrevet 6:7) Det finns ett 
samband mellan våra handlingar och våra liv. Det kan tyckas 
självklart, men jag är inte så säker på att vi alltid uppfattar 
det så. Är vi fyllda av kärlek så delar vi också kärlek. Är det 
bitterhet, avundsjuka eller ilska som fyller oss, så är det nog 
det vi delar och sprider omkring oss. Det jag andas in, andas 
jag också ut. Vad ger mitt liv inspiration? Vad är det jag tar in 
och låter mig fyllas av?

Paulus fortsätter så här: ”Låt oss inte tröttna på att göra det som är 
rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det 
finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor.”  Det betyder 
något för våra liv vad vi sår ut, vad vi planterar. Ett barn som 
får mycket kärlek blir en trygg och empatisk människa, men 
barn som inte får uppleva detta, kanske till och med känner 
sig oönskade, blir ofta otrygga och med en mycket liten själv-
känsla. Sprider vi uppmuntran och förhoppningar får vi med 
all säkerhet skörda glädje. Exemplen kan göras många.

Varför vänta till tidens slut med att så ut det som är gott?

Skördetiden kan också ses som en bild för domen vid tidens slut. Det 

är en bild som är hämtad från profeten Joel 3:13: ”Skörden är mogen, 
sätt fart på skäran, kom och trampa, vinpressen är full, ja presskaren 
flödar över – så stor är folkens ondska.” Joel inser att hans folk står 
inför en kommande invasion och han manar folket att göra bättring 
och han lovar dem att om de vänder om till Gud, så kommer Gud att 
välsigna dem och låta sin ande komma över dem. Då väntar en ny 
tidsålder av glädje på jorden. 
I Nya Testamentet tas den bilden upp av både evangelisterna 
Matteus och Markus.” Skördetiden är världens slut, och skördefolket 
är änglarna” Matt 13:39. Markus utrycker sig så här ”… men de 
som har tagit emot sådden i den goda jorden, det är sådana som hör ordet 
och tar det till sig och bär frukt trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt.” 
Mark 4:20.

Men varför vänta till tidens slut med att så ut det som är gott? 
Vår värld behöver det mer än någonsin just nu!

När såg vi dig hungrig?
Genom hela Bibeln går tanken att Guds rättvisa en gång ska 
få råda. En dag då det onda och destruktiva, ja till och med 
döden ska vara borta. I Matteusevangeliets 25:e kapitel kan vi 
läsa om hur Jesus en gång kommer att döma oss människor: 
”Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har 
väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, 
jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand 
om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till 
mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att 
fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav 
dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken 
och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte 
dig? Kungen skall svara dem: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av 
dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”

Vi kan vara frimodiga på domens dag
Om det är så att vi en gång ska avlägga räkenskap för våra 
liv finns ingen av oss som är felfri. Vi kan ha de allra bästa 
intentioner, men vi kommer ofta till korta och det blir fel. 
Det finns bara en som har levt helt, som i allt har visat kärlek 
och som i allt har gjort Guds vilja. Det är Jesus Kristus han 
som också i bibeln kallas Människosonen. I honom blev 
Gud människa, i honom delade Gud människans livsvillkor. 
Genom Jesu kärlek ända till sveket, smärtan och döden på ett 
kors, har också vi blivit hela, förlåtna eller med ett högtidligt 
ord – rättfärdiggjorda. Jesu lärjunge Johannes skriver: ”Gud är 
kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. 
I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga 
på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen.”  
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Med Guds kärlek i våra hjärtan kan vi alltså vara frimodiga när 
”skördetiden” kommer. Bibelns klara budskap är att ondskan, 
hatet, allt som trasar sönder och dödar har ett slut.

Utmaningen
Den sista aspekten på begreppet skördetid som jag vill lyfta 
fram hämtar jag från Jesu egna ord: ”Skörden är stor men arbetarna 
få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” 
(Matt 9:37) I sitt sammanhang handlar det om när Jesus vand-
rar omkring bland byar och städer och ser hur ”illa medfarna 
och hjälplösa” människorna är och han fylls av medlidande. 
Han ser och upplever att det är många som behöver bli sedda, 
upprättade, helade och hjälpta. Den utmaningen och bönen 
går vidare till oss. Det finns så oändligt mycket att göra och 
dela i vår värld idag, både globalt men också här i Långasjö. 
Ibland hör jag människor förundrat fråga: var kommer allt 
hat ifrån idag – på nätet, i hot och våldsdåd, i terrorism och 
krig? Och jag tänker – om vi öppnar våra hjärtan för kärleken 
från Gud, lyssnar till Guds ord – skulle inte vi och världen bli 
annorlunda då?

1898 skrev Eric Bergquist en sång som senare kom att publ-
iceras i Sions toner som jag förknippar med temat skördetid. 
Sista versen lyder så här: ”Tröttna då ej att Guds ord så ut. 
Kärlekens möda får lön till slut. Om än med tårar du nu får 
så, skall du med jubel skörda få.”

Till sist - ”Så er sådd i rättfärdighet, skörda efter kärlekens lag, bryt 
er ny mark.”( Hosea 10:12)

Ulla Sköldh Jonsson 

Här byggs det

Strax utanför Långasjö kyrkogård byggs det för fullt. 

Det kommer att bli nya förrådsutrymmen för kyrkogårdens 
gräsklippare och traktorer samt personalutrymmen för vakt-
mästarna. Ett efterlängtat och välkommet bygge som även 
kommer att inrymma en handikapptoalett för kyrkogårdens 
besökare.

Välkomna till Dagledigträffar
i Långasjö Sockenstuga!

Onsdag 28.9 kl 14.00

Sång och glädje med kören Sångarbröderna
 från Emmaboda under ledning av Hans Möller.

Onsdag 26.10 kl 14.00

Littanla – Smålands skyddshelgon
Sölve och Annika Hjalmarsson berättar om Littanla från 
Långasjö.

Onsdag 30.11 kl 14.00

Sång och musik i adventstid
Sivert Eklund och Michael Reingård

spelar gitarr, piano och sjunger medryckande sånger!
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Lördag den 8 oktober

Skördefest i Långasjö med 
Magnifiket

11.00 – 15.00 Skördemarknad runt kyrkan och 
sjön
Försäljning, hantverkare, utställningar och mycket mer. 

”Magnifiket” – konditorifika i Sockenstugan

Njut av det bästa av hembakade kakor i alla dess former. 

Behållningen går till projektet ”Bundle of  Joy” i Filippi-
nerna.

14.00 Konsert i Långasjö kyrka med Barbers-
hopkören ”Dacke Drängar” från Växjö.
Avsluta Skördefesten med en skön stund med härlig sång 
och musik! 
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Kom med och sjung! 
Tycker du om att sjunga, oavsett ålder, är du välkommen 
med.

Det finns alltid plats för fler. Att sjunga är friskvård och 
glädje.

Lilla kören (barnkör F 1-2)

Övar torsdagar kl 12.45 - 13.30. Start 8/9

Ny kör för barn åk 3-6 onsdagar kl 14.15 – 14.45 Start 7/9

Kyrkokören
övar tisdagar kl 18.30 – 20.00. Start 6/9

Hör av dig till Britta Mård på tel. 0471-254 62/070-254 
33 03

Dags för minior & Junior 

Vecka 36 startar Minior & Junior. Alla är välkomna till en 
spännande termin med äventyr, lek, prat och pyssel! 

Miniorerna    F – åk 2 träffas tisdagar kl 12.45 – 14.00

Juniorerna  åk 3 – åk 6 träffas tisdagar kl 14.20 – 15.50

Mer information kan du få av Linda Ursjö tel. 0471-254 
68/076-760 31 54

Magnifiket 2015 hjälpte över 900 
barn! 
Ett stort tack till alla i Långasjö som genom att baka eller fika 
vid Skördefesten stöttade årets Bundle of  Joy. Över 14.000 kr 
inbringade dagen. Nu i sommar vid Ocoy Elementary School 
fick 878 barn ta emot var sin ryggsäck med saker som är bra 
att ha i skolan och vid Tomonoy Elementary School 130 barn. 
Alla fick dessutom vara med om en liten fest! En stor dag för 
många barn i den Filippinska övärlden. ”Gud välsigne er alla!” 
Hälsar Louie Svensson och hoppas att lika många ställer upp 
även nästa år.



Träskoposten nr 3 201650

Söndag den 18 september

Gemenskapsdag

Välkomna till en dag i gemenskapens tecken – ung som 
äldre!

Vi firar Högmässa kl 10 där Kyrkokören sjunger och vi 
får sjunga tillsammans och fira gudstjänst.

Efter gudstjänsten är alla välkomna till ett sångprogram i 
Sockenstugan där Malin Björklund sjunger och spelar gitarr. 
Smörgåstårta, kaffe o kaka serveras!
Vill du delta i måltiden - anmälan senast den 12 september 
till Elsie Fransson 0471-500 77 eller Ulla Sköldh Jonsson 
0471-124 56. För kyrkskjuts ring Taxi Emmma 0471-101 00.

Varmt välkomna!

Onsdag 9 november kl 18.30

Kulturskolan stämmer upp
Elever från kulturskolan sjunger och musicerar och lokala 
förmågor medverkar! Det blir också fika för alla. Ett sam-
arrangemang mellan Kulturskolan och Långasjö församling.

Familjeträffar
Nu är det snart dags för höstens Familjeträffar! Välkomna 
med alla barnfamiljer i Långasjö. Skriv in datumen i alma-
nackan!

Söndag 2 oktober kl 14.00 – 16.00
Gudstjänst med små och stora där Lilla kören sjunger och 
Minior & Junior medverkar. Det är Änglarnas dag 
(Den helige Mikaels dag) och vi firar också dopets dag 
då vi delar ut våra dopänglar till årets dopbarn. Fika för alla 
i Sockenstugan med ”doptårta”.

Fredag 21 oktober kl 18.00 – 20.30
Familjeträff  med middag i Sockenstugan.

Hur vårdar vi relationen till dem vi le-
ver tillsammans med?
Vi får besök av en familjeterapeut från Svenska kyrkans 
familjerådgivning.

 Det kommer att handla om såväl parrelationer som relatio-
nen till barn, föräldrar eller andra närstående. Vi får lyssna, 
samtala och dela tankar. Aktiviteter för barnen!

Söndag 20 november kl 14.00 – 17.00
Gudstjänst med små och stora där Lilla kören sjunger och 
Minior & Junior medverkar.

Familjeträff  med middag i Sockenstugan.

Vi gör adventspyssel, umgås, leker och har trevligt 
tillsammans!

Tisdag 18 oktober kl 18.30

Cafékväll

med kyrkokören
Vi sjunger ur den ”nya” psalmboken ”Psalmer  i 2000-talet” 
och lär känna några av författarna.

Smarrigt fika utlovas! 
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