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Ett stort tack till våra sponsorer ! 

...Emmaboda kommun 
 som bidrar med utskicket av Träskoposten.

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ge bort Träskoposten som 
present!

Träskoposten delas ut gratis till alla i 
Långasjö Socken och så kommer det 
att förbli. 

Men för dig som bor någon annanstans, 
erbjuder vi nu, att för 150 kr (utlandet 
200 kr) få fyra följande nummer av tid-
ningen hem i brevlådan. 

Och för dig som bor i Socknen, vil-
ken trevlig present till någon utflyttad 
sockenbo!

Sätt in 150 kr (utlandet 200 kr) på 

Bg 5049-6561, märk talongen med  “Pre-
numeration + namn”. 

Skicka namn och adress med e-post till 
info@traskoposten.se eller skicka upp-
gifterna till Träskoposten, Kyrkvägen 26, 
361 95 Långasjö.

Omslagsbilden 
Ethel Svenssons 
släktträd.

Foto Annika Carl-
berg-Sjöström
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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

Ta i trä
Välkommen med 

bidrag!

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2017
 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  16 febr          3 mars

Nr 2   4 maj        19 maj

Nr 3  24 aug           8 sept

Nr 4  9 nov         24 nov

TACK!

Stort tack för den penninggåva som 
har skänkts till Träskoposten av 
Anna Carin Larsen.

Redaktionen
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Ingen människa är en ö
Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa 
är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. 

Dessa ofta citerade ord skrevs för 400 år sedan av engels-
mannen John Donne, poet, präst och provokatör. Vi hör 
ihop, på gott och ont, vare sig vi vill det eller ej. Med familj 
och släkt. Med arbetskollegor på jobbet. Med grannar 
runt vår bostad. I det offentliga rummet när vi går för att 
handla, för att äta en bit mat, köra bil, träna på gymmet. 

Tanken att vi alla tillhör en större enhet passar väl in i ett 
temanummer om släktforskning. Att söka sina rötter handlar 
om sammanhang, men också om existentiella frågor. Vem är 
jag, egentligen? Vilka var min mors och min fars släktingar? 
Var och hur levde de? Vad betydde släkten för dem? Och vad 
betyder den för mig, idag? 

Intresset för släktforskning fick ett ordentligt uppsving under 
slutet av 70-talet, mycket tack vare Alex Haleys Rötter från 
1976, och filmatiseringen av boken, sänd i SVT 1980. Rötter 
heter också ”Världens populäraste släktforskningsprogram 
som från datorn hemma i fåtöljen hjälper dig att utforska din 
släkthistoria, skapa ditt släktträd, lägga till foton mm”. Den 
digitalisering som under senare år delvis ersatt besök på bibli-
otek och landsarkiv, mikrofilmsrullar, fysiska arkivalier mm har 
inneburit närmast en revolution för släktforskare. 

I radio och TV förekommer allt oftare program, där människor 
söker sina rötter, antingen kända svenskar, närmast helt ove-
tande om sin bakgrund, eller t.ex. amerikaner som härstammar 
från Sverige. Men innebär detta ökade intresse för släktforsk-
ning också ett ökat intresse för släktingar, här och nu? Nej, inte 
nödvändigtvis. Vi lever i ett av världens mest individualiserade 
samhällen, med en stark stat som i mångt och mycket lägger 
livet till rätta, från vaggan till graven. Samhällets skyddsnät 
är omfattande och när det krisar är det knappast släkten som 
griper in. Helst skall vi klara oss på egen hand, så länge det 
går. Eller rådfråga experter av olika slag, familjeterapeuter, 
psykologer, dietister, you name it. 

Och barnen skall helst uppfostras i en anda av frigörelse, där 
banden till föräldrarna ses som ett hinder. Att åka på släkt-
middag eller ett födelsekalas för mormor eller farfar är inte 
lika självklart nu som förr. Detsamma gäller det gamla kristna 
budordet du skall hedra din fader och din moder. ”Det beror väl 
på”, säger de flesta svenska ungdomar idag. Släktskap innebär 
inte automatiskt rätten till åtlydnad, till villkorslös respekt. Allt 
handlar om hur man som förälder beter sig. Tanken kan verka 
hädisk, men speglar den enorma förändring som ägt rum i sy-
nen på släktrelationer. Idag är blod inte givet tjockare än vatten. 

Men i släktforskarens värld är inget enkelt och entydigt. Det är 
bara att titta på arvstvister, så ser man att ordspråket släkten är 
värst har väl så stark giltighet, också förr. Ordspråket har faktiskt 
medeltida ursprung och är en förkortning av Släkten är värst mot 
de fattiga, dvs släkten är inte att lita på när man behöver hjälp.

Utifrån min etnologiska bakgrund tänker jag mig släktforskning 
på tre olika nivåer. Den första, väl så viktiga, är att med olika 
typer av material skapa genealogier, som grafiskt kan illustreras 
med ett släktträd. Men för mig är detta ett avlövat träd. 

Nästa steg är att låta trädet blomstra, få blad från vilka vi kan 
läsa berättelser om våra släktingars liv och leverne. Hur blev 
deras stund på jorden, egentligen, i helg och söcken, i känslor 
och kärlek, i glädje och sorg? Genom t.ex. dagböcker och brev, 
men också genom att prata med de släktingar som fortfarande 
lever, kan vi åtminstone ana något av den komplexitet som 
präglar alla människors liv, oavsett när och hur de har levat. 

Och till sist, riktigt spännande blir det när man försöker sätta 
in sina släktingar i deras historiska sammanhang. Hur såg 
hierarkier och maktstrukturer ut? Hur var förhållandet mellan 
män och kvinnor, känslomässigt, juridiskt? Hur var synen 
på barn och bestraffning? Vad var i grunden tänkbart – och 
otänkbart – vid just den tid vi beskriver? Att försöka göra detta 
så ärligt och verklighetstroget som möjligt, utan att väja för 
det obehagliga, osympatiska, kan vara en nog så omskakande, 
smärtsam process. Plötsligt kan självbilden krackelera och 
okända dörrar öppnas till dryckenskap och våld, prostitution 
och kriminalitet. Men det är först då vi kan se helheten, eller 
med John Donne´s metafor, arkipelagen bakom alla öar. Och 
väl där bör vi påminna oss om att hans närmast visionära ord 
handlar om varje människas absoluta värde och sammanhang. 
Att inte förtvivla eller bli cynisk, utan att bry sig, visa respekt, 
försöka förstå.

Gunnar Alsmark

Om du är intresserad av att börja släktforska har Sveriges Släktforskar-
förbund nyligen (2016) givit ut ett kortfattat häfte som heter Forska. 
Dokumentera. Arkivera. Liten släktforskarguide.

Bus och Frö bor på varsin stenig ö mitt i det stora havet. I sin ensam-
het känner de sig ynkligt små, så en dag börjar Bus och Frö med iver 
att fundera ut hur de ska överbrygga havet som skiljer dem åt. Men 
hur gör man egentligen?
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Vårkalendern
Mars
4/3 kl 10-13 Världens barn i Emmaboda förs.hem

5/3 kl 16.00 Musik i Långasjö kyrka

5/3 kl 17.30 Sockenrådets årsmöte i Bergstrandsalen

9/3 kl 18.30 Berättarkväll i Café Stallet

16/3 kl 18.30 Hembygdsför. årsmöte i Café Stallet

18/3  Bussresa med Långasjö GoIF

19/3 kl 14.00 EB-P sällskapets årsmöte I Sockenstugan

22/3 kl 18.30 Naturvårdsför. årsmöte i Café Stallet

22/3 kl 19.00  GoIF årsmöte i klubbstugan

22/3 kl 18.30 Ulvamon berättar, Emmaboda Bibliotek

23/3 kl 18.30 Berättarkväll i Café Stallet

25/3  Earth Hour Day

25/3 kl 16.00 Luthers hitoria i Algutsboda kyrka

26/3 kl 17.00 Rosensällskapet i Café Stallet

29/3 kl 14.00  Dagledigträffar i Långasjö Sockenstuga

30/3 kl 19.00 Långasjö ÄHSO årsmöte

30/3 kl 19.00  Teater i Emmaboda Folkets Hus

31/3 kl 18.00 Familjeträff  i Långasjö

April
6/4 kl 18.30 Berättarkväll i Café Stallet

8/4 kl 16.00 Musik i Långasjö kyrka

20/4 kl 19.00 Teater i Föreningshuset i Vissefjärda

26/4 kl 14.00  Dagledigträffar i Långasjö Sockenstuga

30/4 kl 19.00  Musik i Valborgsmäss i Långasjö kyrka

30/4 kl 19.30 Valborgsmässofirande vid Långasjön

Maj
13/5 kl 15  Stensö Vokalensemble i Sockenstugan

14/5 kl 14-16 Familjeträff  vid Långasjön

21/5 kl 10.00 Kyrkogårdsvandring

25/5 kl 08.00 Gökotta på Klasatorpet

28/5 kl 16.00 Musik i Långasjö kyrka

Juni
3/6 kl 13-18 Vernissage hos Galleri Garvaregården

6/6  Nationaldagsfirande

10/6 kl 10-16 Pilgrimsvandring från Sockenstugan

11/6 kl 10.00 Långasjö församlings Gångedag

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 48.

Årsmöte

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Torsdagen den 16 mars kl 18.30 i Café Stallet

Monika Eriksson:
Saga och sanning om människor i 

Långasjötrakten

Årsmötesförhandlingar
Kvällsfika

 Välkomna                                            Styrelsen

Ny medarbetare i redaktionen

Jag heter Tanja Muratova, född 1975 och är uppväxt i en 
liten rysk stad som heter Bratsk. Jag är en social, kreativ, 
vänlig person som älskar livet. Mitt fotointresse har jag haft 
sedan barnsben. Min första lärare med fotografi var min 
pappa. Mitt fotointresse utvecklades vidare 2012 när jag 
träffade min man som jag bor med i Skurebo. Jag tycker om 
att ta bilder på allt möjligt och min favorit är att fotografera 
människor i olika ålder. Med hjälp av min kamera vill jag visa 
hur underbara människor kan vara. Jag trivs väldigt bra i vår 
lilla by eftersom jag bor på landet, rider och träffar många 
trevliga människor. Jag är tacksam till alla som hjälper mig 
att integrera mig i det svenska samhället.

Och jag är så glad att vara med i Träskoposten nu!  
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ROSEN BLOMMORNAS DROTTNING

Vackra, Doftande och lättskötta rosor 
finns de?

26/3 kl 17.00
Café Stallet Långasjö Vandrarhem

Entré 50:- (kaffe och bulle ingår)                                                                                                                                          
Föranmälan till Annika 070 832 0772 senast den 23/3
Christer Jonsson Svenska Rosensällskapets vice ordf. 
är en hängiven trädgårdsentusiast! Han bor med sin 
fru Lena på Rosengården i Bäckebo där de har i sin 
trädgård ca 200 sorters rosor blandat med pioner, 

klematis och andra perenner.
Läs mer om deras trädgård på: www.rosorsydost.se.

                  VÄLKOMNA!          

Vi söker ny köpman till 
Långasjö Sockens Butikslokal
Ni som är intresserade av att driva en lönsam 
livsmedelsbutik i det vackra samhället Långasjö är 
välkomna att höra av er till oss. 
Vår nuvarande handlare sedan många år går nu i 
pension till hösten.
Livsmedelsbutiken omsätter f.n. 6.2 mkr. Hela 
lokalen är på 290 m2 varav butiksyta 190 m2.  
Goda utvecklingsmöjligheter finns. 
Långasjö ligger i Emmaboda kommun, ca 6 mil 
från Växjö, Karlskrona och Kalmar. I vårt samhälle 
finns ett rikt föreningsliv, många barnfamiljer och 
flera intressanta företag.
För mer information kontakta, Bo Eddie Rossboll, 
070-674 24 87 eller mejla er intresseansökan till 
b.rossboll@gmail.com
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Välkomna på Årsmöte

Långasjö Älg- och Hjortskötselområde 

Torsdag den 30 mars
Kl 19.00 i Bygdegården, Långasjö

Styrelsen Långasjö ÄHSO

Välkomna till 

Årsmöte
Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Onsdagen den 22 mars 18.30

i Café Stallet, Vandrarhemmet

Vi bjuder på fika och visar bildspel om 
Långasjöns senaste 30 år

Välkomna!

Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet 
inbjuder till 

ÅRSMÖTE sönd 19 mars kl 14:00 

i Sockenstugan Långasjö

Årsmötesförhandlingar

OSTKAKEFEST

PORTRÄTTGALLERI 

med samtal

ALLA VÄLKOMNA!

ULVAMON - ett gränsland i tid och rum
Intresset för boken om Ulvamon har varit stort. Första 
upplagan är slutsåld. Vi kommer att trycka en ny upplaga, 
som snart ska finnas att tillgå. Erland Berg har under vintern 
tillverkat fler skyltar, så att mer än 30 objekt är markerade 
med skylt. I Ulvamoboken finns koordinater för GPS angiv-
na för varje ställe. På varje skylt finns, förutom ställets namn 
och årtal, den bokstavsbeteckning som de olika objekten 
har i Ulvamobokens förteckning.

Så snart den nya upplagan är klar, kan böckerna köpas på 
följande ställen: Vandrarhemmet Långasjö, Sparbankeneken 
Långasjö, MatÖppet Långasjö, ICA Vissefjärda, Sparban-
keneken Älmeboda, Kommunens besökscenter Emmaboda 
eller hos någon i redaktionen: Jean Leek, Erland Berg, Alva 
Carlsson, Irene Israelsson, Torbjörn Svensson, Annika 
Hjalmarsson.

Om du önskar guidning i Ulvamon, kontakta Erland 
Berg 0471-12392 eller Irene Israelsson 0471-12912

Välkommen till Biblioteket i Emmaboda onsd 22 mars 
kl 18:30. Bildvisning och berättelser från Ulvamon. Hur 
man använder GPS i skogen. Försäljning av böcker.

Ulvamogänget
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Årsmöte

Långasjö GoIF

Onsdagen den 22 mars kl. 19.00

i klubbstugan
Välkomna
Styrelsen

Foto Tanja Muratova

                         
Styrelsemöte 170216.

Hus och torp i Långasjö
Fastighetsbyrån Nybro
0481-499 901

Långasjö 114

5 rum, 104 m²

575 000 kr

Emmaboda Fastighetsförmedling
0471-337 60

4-5 rum, 130 m²
495 000 kr

Info från Föräldrastyrelsen
- Protokoll från styrelsens möten finns 
på kommunens hemsida, Edwise och 
anslagstavlan vid Fritids i skolan. 

- Kommande möten: 27/3, 27/4, 22/5

- Personal sökes till Fritidsgården. 
För mer info kontakta Linda Ursjö, 
070-480 42 35

Linda Ursjö
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Bibliotekets krönika
Är du intresserad av ett bredare 
perspektiv på släktforskning 
så kan du ta dig an Karin Bojs 
senaste bok, Svenskarna och 
deras fäder. 
Den handlar om svenskarnas 
härstamning och som baseras 
på moderna DNA-studier och 
är skriven tillsammans med Pe-
ter Sjölund. Bojs är vetenskaps-
journalist och författare till bl.a. 
Min europeiska familj (2015) och 
Sjölund är expert/entreprenör 
inom genetisk släktforskning. 

Marie Hinderyd
Bibliotekarie

Vissefjärda, Långasjö bibliotek
0471-249214, 0471-249215

Marie.Hinderyd@emmaboda.se

Efterlysning

Vem/Vilka vill ta hand om serveringen
i Hembygdsstugan i år ? 

(förslagsvis 5 veckor)

      Hembygdsföreningen /Stig Hermansson  
      0471-50171

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

����������
�����������������

Enkelt
och

bekvämt!
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Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel

   
Vi önskar Er varmt välkomna

Hasse med personal

Låt gamla trämålningar tala 
– Ramsjö Södergård

I Ramsjö Södergårds övre våning som en gång i tiden 
var sädesmagasin, finns ett antal målningar på väggarna, 
målade på breda träplankor. Enligt hörsägen skall dessa 
ha kommit från Södra Sandsjös gamla kyrka. Om denna 
kyrka eller kapell står det att läsa att kapellet byggdes 1590 
ut mot den danska gränsen och ersattes med en ny kyrka 
1838. Kapellet revs  samma år. Det står att läsa i boken 
”Gård och By i Långasjös socken” att den första ägaren 
till Ramsjö Södergård nybyggda gård tillträdde 1838.
                                                                       

Materialet från det gamla kapellet lär ha återanvänds till olika 
byggnader runt om i trakterna.  Allt skulle tas tillvara. I en gård 
till i närheten av Rävemåla lär det finnas några plankor med 
målade änglar på inne i någon vägg i boningshuset. Troligtvis 
också de komna från det gamla kapellet.                                             

Det finns inte mycket information att finna om det gamla ka-
pellet som kan berätta om vem eller om de var fler som målade 
de fina kyrkodekorationerna eller var de kom ifrån. Det kan 
ha varit lokala konstnärer eller kringvandrande allmogemålare 
som målade kapellet.                             

Färgerna som man då använde var jordfärger – pigment, som 
dåtidens konstnärer blandade till själva. Mineralpigmenten 
var mer eller mindre tagna ur jorden, dock hade man börjat 
få en del pigment importerat från andra länder.  Kalkfärg 

användes på puts . Limfärg, äggoljetempera och äggtempera 
användes på trä. Även trä kunde målas med kalkfärg. Tittar 
man riktigt noga på Ramsjö Södergårds trämålningar ser 
man att grunden är kalkfärg, och de blå blommorna målad 
med kobolt, som var en dyr färg under denna tidsepok och 
som endast användes i kyrkor. Den gula färgen i blommornas 
mitt är troligtvis guldockra, ett jordpigment och girlangerna 
ser också ut att vara målade med något jordpigment. Helt 
fantastiskt är det att färgerna har kunnat behålla sin styrka 
efter så många år och tillsammans med olika verksamhe-
ter.                                                                                                                                            

Om träplankorna ändå kunde tala, vad intressant det skulle 
vara att få höra plankans egen historia.

Annika Carlberg-Sjöström

Välbevarad väggmålning.
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Läsarnas sidor

Kerstin Olsson har skickat 
några bilder
Anslagstavlan skall ses som en mötesplats där läsarnas 
tankar och frågor väcker funderingar, gensvar. 

I samband med artikeln om Johan Edvard Nilsson på Väktar-
gården sände Kerstin Olsson, som själv aldrig bott i Långasjö, 
ett antal bilder hon funnit i sina gömmor. Kan möjligen någon 
av Träskopostens läsare hjälpa till att identifiera personerna på 
de tre fotografierna. Två personer känner hon igen. 

Den ena är hennes faster Herta Hanna Elina  (1909), gift 1940 
med Axel Thelander, Plaggebo. På bilden med de fem flickorna 
sitter hon i mitten, och på bilden med de två ”påskkärringar-
na”? står hon till vänster. 

Den andra är Kerstins farbror Erik Johansson (1902). På den 
tredje bilden nedan står han överst till höger, iklädd hatt. 

Men vem är alla de andra på bilderna? När och var kan de 
vara tagna?

Gunnar Alsmark

Personen överst till höger iklädd hatt är Erik Johans-
son, Johan Edvards son och Kerstins farbror.

Herta är flickan som sitter i mitten. 

Två flickor är ”påskkärringar”? Eriks syster Herta står till vänster.

Prenumeranter - se hit!
Träskoposten har mer än 150 prenumeranter. Vi i redaktio-
nen är lite nyfikna på er! Vad är ni för några? Varför prenu-
mererar ni på vårt sockenblad? Vad har ni för bakgrund? 
Vad har ni för erfarenheter? Vilka berättelser bär ni på? Vad 
har ni för förväntningar? 

Vi vill tillägna er ett eget nummer - nämligen nummer 3, 
2017 - höstnumret. Då kommer Träskoposten att ha som 
tema: Prenumeranterna berättar. Sätt er redan nu vid datorn 
eller skrivblocket och påbörja er berättelse. Inget är för 
småttigt, allt är av intresse. Ta tillfället att få skriva av dig!
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Hej Gunnar
Jag hade fel, killen i mitten på bilden heter Daniel Åkesson 
är kompis till Viktor.                                           H / Staffan

Hej Jan-Erik!

Idag fick jag tidningen ifrån min granne för att läsa den. 
Lennart var inte så förtjust i temat IT och kommunika-
tion. Han har varken mobil eller data, gör allt för hand i 
skogen. Hans bästa vän är BM Viktor.
Omslagssidan har ett vackert foto; så långa skuggor! 

Det var roligt att du publicerade vårt hus. 

Nu kommer jag till sidan 37 längst ner till vänster står det:

                      ”Sista hjässan på Rammsjö…”

Då skrattade jag för mig själv. Jag tyckte alltid om Emil från 
Lönneberga med Alfred som sjöng om sitt jobb:   ”… och 
jag hässja mitt hö”

Tack för återigen en fin utgåva av Träsko Posten.
Hjärtliga hälsningar,

Linda Böhme.

Fem generationer "flickor"

Mellan jul och nyår var Sally Olsson, 2 månader gammal, 
med sina föräldrar Sofi Olsson och Mattias Börjesson från 
Göteborg, för första gången på besök hos morföräldrarna 
Anna & Håkan Olsson i Långasjö.

En eftermiddag ägnades åt ett besök hos Evy Hjalmarsson i 
Emmaboda.

Fem generationer "flickor" träffades hos mormorsmormor 
Evy Hjalmarsson, 90 år. På bilden syns Evy och Sofi med Sally 
i knäet. Bakom dem mormor Anna och gamlamormor Karin 
Einarsson Långasjö.

Text: Karin Einarsson
Foto: Ronny Hjalmarsson
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By i Bygden

Råamåla
Enligt boken ”Gård och By i Långasjö socken” hette 
byn Rudemåla första gången den omnämns i skrift på 
1500 talet. Därefter skrivs namnet Rådemåla och senare 
Rådamåla. ”Möjligen har gården grundats av en man 
med det fordom ej ovanliga tillnamnet Rå”
Byn har idag 22 invånare, och utav byns 13 hus så är 9 
bebodda permanent.

Historien om vår gård
Idag äger jag, Ann-Helen Alexandersson, Råamåla 1:8 tillsam-
mans med mina föräldrar Lena och Einar Alexandersson. Vi 
har 3 boningshus på gården, Jag och min familj i det stora huset 
vid vägen och mamma och pappa bor i det tidigare soldattor-
pet, ”Sandhem”, om ligger på norra sidan och ungefär en km 
från ”stora vägen”. Det tredje huset, som vi kallar ”Janriks” 
(eftersom Janrik Einarsson ägde det på 70-80 talet), brukar vi 
hyra ut till turister på sommaren.

Det huset jag och min familj bor i, flyttades till nuvarande plats 
1854 av min farfars farmor och farfar Kajsa-Lisa Magnusdotter 
och Nikolaus Håkansson. Min farfars far  Alexander Nicklas-
son var då 2 år. Det var många som tyckte det var ett tokigt 
val av plats, då den var otillgänglig och bevuxen av mycket 
snåriga nyponbuskar och liknande. Huset låg tidigare bredvid 
huset där nu Paulina och Håkan Alexandersson bor. Nikolaus 
kom från Kavsjömåla i Älmeboda socken och gifte sig med 
Kajsa-Lisa från Råamåla. 

Ström och telefon
1920 och 30-talen var en tid som det hände mycket på gården. 
I början på 30-talet fick man elström. Joel Eliasson, som gick 
under namnet ”ljusets fader” och som hade en gård i Brän-
namåla hade uppdraget att besöka byarna runt omkring och 
teckna andelar på elström från Olofströms Kraftbolag. Man 
fick teckna antal ljuspunkter, lampor i taket, och elkontakt i 
väggen i ett rum. Det fanns de som köpte ”tjuvkontakter” som 
fördelade strömmen till flera ljuskällor men det var inte tillåtet. 
Telefon som kom från Häljanäs telefonstation och installerades 

i slutet av 20-talet. Bröderna Karl och Oscar Alexandersson 
delade på en linje.  Karl, som var äldst, hade nummer 1A, med 
en signal och Oscar hade 1B med 2 signaler. 

Einars minnen från 1940-50 talet
Ar 1926 blev min far Oscar fjärdingsman vilket han var till 
1954. De sista 2 åren innan pensioneringen 1956 ändrades 
fjärdingsman till polis.

Svante Alexandersson, Einar Alexandersson, Eva Alexandersson och 
Birger Sjögren.

Einar Alexandersson, Doris Lorenzsson och Börje Karlsson (i Sibba-
hult). Ungdomar på släktkalas som bar ut fåtöljerna i trädgården för att 
lyssna på musik. Stolarna var förmodligen upptagna av de vuxna som 
var på kalaset. I bakgrunden ser man allén som gick genom byn.

Ulla Karlsson (född Alexandersson) och Mary 
Fransson (född Alexandersson).

Oscar Alexandersson, Långasjös förste polis.



Träskoposten nr 1 2017 13

I slutet på 30-talet under andra världskriget kom "Luftbevak-
ningsgubbarna", som skulle bevaka luftrummet, till Råamåla. 
Det var främst män från socknen, men också från Emmaboda 
och Skruv. Vi hade en undantagsstuga på gården, som passade 
till dem att bo i och de byggde ett luftbevakningstorn, ca 15m 
högt, bakom Anette Sjögrens ladugård. Där skulle de bevaka 
och rapportera om det kom något flygplan. De hade telefon 
uppe i tornet med ledning ner till huset de bodde i. De gick 
också vakt under nätterna utanför husen.  Jag minns särskilt 
den gruppen som Arvid Carlsson från Långasjö var chef  
över. Arvid hade bil, vilket en liten kille som jag beundrade 
när han kom körande. Jag stod och tittade på bilen när han 
kom körande och parkerat den utanför huset. En dag, när han 
skulle låsa den så frågade han om jag ville sitta bakom ratten 
och låtsas att jag kör den? Han förmanade mig och sa att ”du 
får inte röra några knappar”.  

Det var en stor upplevelse och jag minns händelsen än idag. 
Senare, omkring. 1942-43, kom luftbevakningsflickorna och 
ersatte gubbarna.  

På den tiden, innan man i mitten av 50 talet byggde ny väg, 
var det en allé med lövträd utmed byvägen. 

Det var några rejäla vintrar på 30-40 talet, och på den tiden fick 
byn själva ordna med snöplogning. Man hade en stor träplog, 
som stod uppställd mot ett träd vid Karl Alexanderssons la-
dugård, sedan fick bönderna släppa till hästar att dra den. Var 
det mycket snö blev det ganska tungt, då behövdes 2 hästar 
att dra plogen. Den som bestämde när man skulle ploga var 
den bonden som var äldst i byn. Han kallades för" Plogfogde", 
och när han kallade fick bönderna ställa upp. Den "fogde" 
som jag minns hette Karl Magnusson. Förutom allé var det 
också stenmurar längs delar av byvägen, så när det kom mycket 
snö fick man skotta för hand. Jag minns en gång i början på 
40-talet, då var det mycket snö och man fick skotta för hand. 
Det var kallt och snödjupet var större än vad jag var lång. Jag 
tyckte synd om gubbarna som skottade undan snön från vägen.

Planerna gick i lås till slut
I dag bor jag och Anette Sjögren återigen på varsin av de röda 
gårdarna på var sin sida av vägen i Råamåla. Vi är lika gamla 
och växte upp här. 

Vi minns båda att vi satt vid det bästa plommonträdet och kom 
överens om att ”Här skulle vi bo när vi blev vuxna”. Jag var lite 
tidigare än Anette och har bott med min familj i vårt hus sedan 
1997, medan Anette köpte föräldragården och flyttade dit 2014.

Det var ett bullerbyliv här i byn när vi var små. Våra pappor 
hade djur och vi åkte hölass och hoppade i höet på sommarn.  
Vi hade koll på varenda skogsdunge, som var lämplig att bygga 
en koja i. Det var roligt att leka med Anette, för hon var vild 
och påhittig.

Hästarna, som vi lånade av Roland på Holmen, hade vi mycket 
roligt med. Vi började med shettisarna Medea och Bonette, 
för att med åren övergå till russ och New Forest.  Anettes 
storasyster Carina, som är 4 år äldre än oss såg vi mest till när 
det gällde hästarna, annars var vi väl för små att leka med.

Vid olika tillfällen bodde det andra barn i byn, bl.a. i Åke 
Alexanderssons hus, och i vår familj hade vi ”Sommarflickor” 
från Göteborg flera somrar, så lekkamrater fanns det gott om.

När vi gick påskkärringar och när vi firade barnkalas, så var 
barnen från Strängsmåla med. Det var syskonen Katarina och 
Joakim Fransson och Ulrik Johansson, som främst var i våra 
åldrar. Då lekte vi ”Tjuv o polis”, ”burken” och ”steget”, lekar 
som krävde lite fler deltagare.

    Ann-Helen Alexandersson

Ann-Helens gård.

Anettes gård.

Anette Sjögren och Ann-Helen Alexandersson.
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Det började med ett te-
lefonsamtal en tidig lör-
dagsmorgon…..

- "Du måste vakna, det är en man som heter Sune som vill 
prata med dig, och det är viktigt." Dessa ord var det jag 
hörde en tidig lördagsmorgon när min fru Tove ruskade 
liv i mig.  Jag låg i feber och det var med stor möda jag 
tog mig till telefonen. 

- ”Hej det är Sune i Råamåla, och jag undrar om du vill bli 
ägare till Råamåla 1:6,” sa rösten högtidligt i andra änden. Jag 
blev lite överrumplad och innan jag hann svara så fortsatte han: 
”Du nämnde ju att du kunde tänka dig att köpa gården när ni 
hjälpte mig att ta ner torrgranarna nere mot sjön i somras. Nu 
har jag frågat de andra som står mig närmast, men ingen av 
dem har tackat ja, så nu undrar jag om ni vill köpa den? Och du 
ska få den för samma pris jag erbjudit de andra, men ni måste 
lova att ni flyttar hit, annars får ni inte köpa gården,” sa han 
kort. Jag minns att jag tittade på Tove och hon såg frågande ut, 
men innan jag frågat henne så sa jag: ”Sune, vi vill jättegärna 
köpa din gård, men jag ligger sjuk just nu så vi hinner inte 
komma till dig idag för att prata färdigt om detta.” Då säger 
han:  ”Jag är en hederlig man och har jag sagt att det är så, så 
blir det så. Jag gratulerar dig till att vara ny ägare till Råamåla 
1:6. Ring mig när du är frisk så kan du och Tove komma hit 
på rundvandring.” Sen lade Sune på luren……

Där stod jag febrig och lite smått förvirrad och sa till Tove: 
”Vad har jag gjort nu? Vi har tydligen köpt Sune Lorentzons 
gård i Råamåla och vi ska flytta dit”. Hennes reaktion var inte 
det jag hade väntat mig. Hon svarade lugnt:  ”Jaha, och vart 
ligger det då?” Jag ringde också min pappa Gösta och berät-
tade om telefonsamtalet och han sa att: ”Har Sune sagt så, så 
blir det så.” 

Detta var strax efter nyåret 1998, och vi bodde då i huset mitt 
emot ”Klintakrogen”, där Odd och Diana Hagel bor idag. Vår 
äldsta dotter Maja var 2 år, och vi hade precis bett snickaren 
Bengt Blomqvist om hjälp med ritningar för att renovera käl-
larplanet. Vi hade dock pratat om att vi helst av allt skulle vilja 
bo på en gård, och med min och Toves bakgrund som barn 
i jägarfamiljer och min skogliga gymnasieutbildning så hade 

drömmen om en egen skogsgård alltid funnits. Och nu stod 
vi plötsligt där, ägare till Råamåla 1:6. 

Sune hade på ålderns höst bestämt sig för att flytta till en 
lägenhet, och vi kände att vi hade all tid i världen att börja 
renovera för att så småningom kunna flytta in. Där fanns ingen 
vattenburen värme, dusch eller toalett inomhus, och vi förstod 
att det var en totalrenovering som behövdes. Bengt Blomqvist 
fick alltså byta ritningsobjekt och han lade ner ett stort arbete 
för att få det funktionsdugligt för en barnfamilj. 

Nu skedde många saker på kort tid: vid en besiktning av käl-
laren i Råamåla så upptäckte Bengt att husets grundstomme 
var fuktigt och rötskadat. Jag glömmer aldrig hans ord när vi 
stod där i det mörka källarutrymmet: ”Nähä du Kenne, det 
är bara att riva och bygga nytt. Det blir både billigare och går 
snabbare än om vi ska fixa så det här blir bra.” Först blev vi 
chockade, för detta var ju inte vad vi hade räknat med. Vi ville 
ju ha kvar det gamla vackra huset med dess charm och mysiga 
kakelugnar, och nu föll allt vi planerat ihop som ett korthus. -

Bengt lovade att fixa kontakter med några hustillverkare och 
inom någon vecka hade vi möte med den husfabrik som vi 
tyckte hade de hus som mest liknade det gamla huset som stod 
på Gården.  Där kunde vi få ändra och byta till att få det som 
vi ville ha det. För det var viktigt för oss att det nya husets 
utseende skulle bli så likt det gamla som möjligt. 

 Sune var som bäst igång med att flytta och han tyckte det var 
jobbigt att lämna sitt hem där han alltid bott. Vi valde att inte 
nämna detta med att riva och bygga nytt, för att inte förstöra 
hans flytt ner till Långasjö. Så medan vi hjälpte honom att flytta 
till hans nya lägenhet, så höll vi god min. Men vi hade ju lite 
andra saker också att tänka på. Vi skulle snabbast möjligt hitta 
ett nytt hus att bygga, sälja vårt andra hus,  hitta nånstans att 
bo under byggtiden, och det viktigaste av allt, fungera som en 
vanlig barnfamilj med jobb, barnomsorg och annat som ska 
skötas. Problemen löste sig efter hand som tiden gick. Huset 
i Strängsmåla såldes, och vi fick lov att hyra grannhuset av 
Hilkka Alexandersson (där Håkan och Paulina m familj bor 
idag). Efter att ha träffat en säljare från Andréens Trähus i 
Vetlanda så skrev vi kontrakt på ett hus som vi tyckte om. 
Byggansvarig blev Bengt Blomqvist och han hjälpte oss med 
det praktiska och ärligt talat hade vi nog inte orkat med allt 
som hände runt omkring oss under denna kaosartade tid om 
inte Bengt hade ställt upp för oss som han gjorde. Tack än en 
gång Bengt! (Om du läser detta). 

Det var en emotionellt jobbig tid för oss alla. Sune blev väldigt 
ledsen när han fick veta att vi skulle riva hans fina hus. Han Hanna och Maja.

Sunes hus. Byggår omkring 1870.
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trodde inte att vi skulle bygga ett nytt, och ”om det nu var sant, 
så blir det nog bara en liten sockerlåda” sa han. 

 Den gamla husstommen sålde vi och de kom en helg och 
sågade isär, lastade på lastbil och forslade det till Löttorp på 
Öland, där det byggdes upp på nytt. Tanken var sedan att 
forsla bort övrigt material, men efter ett samtal med dåvaran-
de brandchefen Sven Einarsson, så bestämdes att de skulle 
ha en brandövning och helt enkelt tända eld på resterna och 
sedan träna på att skydda intilliggande hönshus och vedbod. 
De visade verkligen sin yrkesskicklighet och lyckades även att 
rädda vår syrenhäck och flera fruktträd. Någon vecka efter 
hade Strands Maskiner jämnat allt med marken och det syntes 
inget av det gamla huset.  

Under tiden mellan att gamla huset var borta till starten av 
planeringen av nya husplattan, så hade vi mycket att stå i. Vi 
flyttade in i Hilkkas hus och vi byggde hundgårdar till våra 
jakthundar. Tove som jobbade i Kalmar som sjuksköterska blev 
erbjuden nytt jobb med fast tjänst i hemsjukvården Lessebo, 
och så mitt i detta (Kanske inte så välplanerat men väldigt 
välkommet) upptäckte vi att det skulle bli 4 st. som kommer 
flytta in i det nya huset. Nedkomsten av vårt andra barn var 
fastlagd till början på Mars -99. Vi hade blivit lovade att nya 
huset skulle vara inflyttningsklart till nyåret, så det var ju lugnt 
tyckte vi…….

Den 14 oktober ösregnade det och det var ju inte de bästa 
förutsättningarna för att sätta upp ett hus. Veckorna innan 
så hade vi plockat ner staketet, huggit ner fruktträd och gjort 
plats för de två långtradare som skulle leverera huset. Plattan 
hade gjutits några dagar tidigare, några meter närmare den 
gamla vägen. Det var en mäktig känsla att se när de började 
sätta modulerna på plats. Regnet gjorde oss lite nervösa men 
snickarna som satte upp huset lugnade oss och sa att med några 
avfuktare så skulle allt vara torrt inom nån vecka. Det funkade 
och sakteliga började huset ta form. Vi hade god hjälp av våra 
familjer och kamrater som hjälpte oss med allt från att vara 
barnvakt, snickra och lägga tak på kvällar och helger. Bygget 
blev dock lite försenat och det blev många oroliga tankar och 
sömnlösa nätter när det visade sig att vi skulle få vänta med 
inflyttning till efter nyåret. 

Den 14 februari (alla hjärtans dag) flyttade vi in i vårt nya hus 
och den 6 mars föddes Hanna. Under byggtiden hade Sune 
börjat inse att vi stod vid vårt ord att bygga ett rejält hus, och 
det var med stolthet vi kunde bjuda honom på inflyttningsfika. 

Vi hade plockat ner den gröna fina kakelugnen från gamla 
huset och satt upp den mitt i det nya, och vi glömmer aldrig 
när Sune steg in, och efter att gått runt i huset säger: detta är 
en boning för kungligheter. Bättre betyg kunde vi ju inte få 
och det var skönt för oss att få bekräftelsen av honom att det 
hade blivit bra till slut. 

Sune berättade för oss att det gamla huset hade flyttats en 
gång i tiden. Det stod ursprungligen väldigt nära huset där 
Håkan och Paulina bor idag. Om jag inte minns fel så var det 
planeringen av den nya vägen som gjorde att man var tvungen 
att flytta det, och man gjorde det genom att rulla det på tim-
merstockar. Gården ägdes ursprungligen av Sunes mor och far, 
Anna och Karl Lorentsson, och togs sedan över av Sune som 
bodde där själv fram till 1998. Sune hade inga arvingar, men 
han skrev ett dokument 1995, där han beskrev hur han ville att 
gården skulle leva vidare. Detta papper gav han oss i samband 
med att han skulle flytta, och det var intressant att se att allt 
faktiskt stämde med hur det gick. Dokumentet har vi sparat 
och tänker ge till våra efterträdare en gång i framtiden.  Sune 
var på det klara med att gården skulle bebos av en barnfamilj, 
och han var fullt medveten om att arealen var för liten för att 
man skulle kunna leva av den. Han själv bedrev lite jord- och 
skogsbruk, men inkomsterna var inte stora så han levde väldigt 
sparsamt. Namnskyltarna på kossorna som stått i båsen hänger 
fortfarande kvar i ladugården som minne från den tiden.  Våra 
barn har haft väldigt roligt åt dessa skyltar och många är de 
kossor som ”mjölkats och matats” av Maja och Hanna när de 
var små. Under en kort tid hade vi två hästar, så då kom stallet 
också till användning. Vi har även haft höns i perioder men när 
räven tagit dem så har vi nu pausat från detta.

Idag, 18 år efter inflyttningen kan vi se tillbaka på en fantastisk 
tid. Barnen har kunnat växa upp i en trygg och fin miljö, nära 
till naturen.  Närheten till Långasjö samhälle med skola och 

Toves och Kennes hus från 1999. 

Hanna och Maja trivs i naturen. Dammen nere i skogen.
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affär gör att man klarar sig bra även som barnfamilj. 

Vi är intresserade av jakt, djur och natur, och med den runt 
om oss så har det aldrig varit ett svårt val om var vi vill bo. Att 
vakna en tidig morgon när solen stiger och njuta av en kopp 
kaffe medan man tittar ut på  skogen, ängar och åkrar som finns 
runt om, då är livet som bäst. Man tar hundarna och går en 
sväng i skogen, kanske plockar Tove lite svamp till middagen. 
Jag kan ta bössan på axeln, gå ut genom dörren så är jag på 
mina jaktmarker.  Detta är för oss livskvalitet. 

När vi byggde och hade grävmaskinen här passade vi också 
på att gräva en damm nere i skogen. I den hade vi foreller och 
kräftor. Barnen och deras kusiner, övrig släkt och vänner har 
fiskat både forell och kräftor i dammen.

På vintern när det var riktigt tjock is skottade vi upp och åkte 
skridskor. När mörkret föll tände vi brasa och marschaller, 
drack varm choklad, grillade korv och sen hämtade vi traktorn 
och fortsatte åka i skenet från eld och traktorns strålkastare.

Med åren och mindre tid och intresse har den tyvärr vuxit 
igen en del. Men ifjol bestämde vi oss att försöka ”öppna” 
upp den så nu har vi släppt i tre karpar som vi hoppas skall 
kunna hålla undan växtligheten i dammen. I vinter har vi satt 
i en pump så att den inte fryser till. En och annan kräfta tar vi 
fortfarande upp varje år.

Vi har många härliga minnen från utflykter på olika platser runt 
om i skog och mark. Det var korvgrillning, pinnbrödsbakning 
och så chokladmjölk. Frågade man barnen när de var små vad 
vi skulle göra så var det inte bio eller åka till staden, utan de 
ville hellre ha picknick i skogen.

Maja vår äldsta har flyttat ut och bor i egen lägenhet nere i 
Långasjö med sin hund Ghimli. Hon jobbar just nu tre dagar 
i veckan på Steens Hyvleri, och de andra två dagarna läser hon 
på Kom Vux i Emmaboda. Hon vill sedan vidareutbilda sig 
och planerna i nuläget är till audionom. Hon har pojkvännen 
i Skåne så vi får väl se vart flyttlasset går. Hanna går sitt andra 
år på gymnasiet i Kalmar med inriktning skog, mark och djur, 
inte ett så otippat val. Tove jobbar sedan några år tillbaka i 
hemsjukvården i Emmaboda. Hanna och Tove bor själva ett 
par nätter i veckan då jag sedan ett halvår tillbaka jobbar som 
försäljningschef  på Wallnäs sågverk i Mariannelund. I familjen 
finns också våra 2 hundar, Smilla vår gamla dam som snart blir 
11 år. Hon får numera samsas med vår (Hannas) Tollarpojke 
Riki. Han är ett snart 2 årigt energiknippe.

Hur ser vi på framtiden och bo på landet?, Ja det kommer vi 
nog aldrig lämna, men om vi kommer bo kvar i ett stort hus 
när båda barnen är utflugna, det får framtiden utvisa. Men vi 
tror inte att vi behöver vara oroliga att landsbygden dör ut i 
våra trakter. Möjligheten att ”jobba hemifrån” har för många 
ökat i och med 4G tekniken och att fibern finns. Jag själv job-
bar idag minst 1 dag i veckan från mitt kontor i Långasjö, och 
det fungerar utmärkt. Dessutom är huspriserna väldigt låga 
häromkring jämfört med att bo i de större samhällena eller i 
städerna, så även om man får lite mer transportkostnader så 
väger det upp, för speciellt barnfamiljer att kunna låta barnen 
växa upp i små samhällen och gå på mindre skolor med färre 
elever i klasserna. Vi tycker inte att vi kunde ha valt en bättre 
plats för våra barn att få växa upp på.

Kenne, Tove, Maja och Hanna Johansson

Råamåla 1.7, 1:12
Håkan med familj övertog gården 2010 av hans föräldrar 
Åke och Hilkka Alexandersson. 

Vi renoverade huset och flyttade från Emmaboda till Råamå-
la när huset var klart 2014. Hela familjen trivs mycket bra i 
Råamåla.

 

 

Paulina Alexandersson/Hilkka Alexandersson

Familjen, Karl och Signe med barnen Karin, Åke och Greta Alexan-
dersson, framför nybyggda huset 1931. Yngsta dottern Mona föddes 
i huset 1938. Deras gamla åttaknutabyggnad från 1880-talet stod på 
samma plats och revs innan det nya huset byggdes.

Släktgård i tredje generationen. Här bor Håkan, Paulina, Mikaela och 
Albin Alexandersson.

Karl A Alexandersson född 
7/11 1882. Bild från boken 
”Porträttgalleri från Småland 
1932”.  Efter en kort vistelse 
i Stockholm återvände Karl 
Aug. Alexandersson till 
Råamåla, där han var född och 
köpte då granngården, där 
han drev jordbruk. Han blev 
dessutom  Långasjös ”meste” 
ordförande, med uppdrag i 
kommunalnämnd, fattigvårds-
styrelse, valnämnd, barn-
avårdsnämnd,  folkskolesty-
relse mm, samt huvudman för 
Långasjö Sockens Sparbank.
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Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se

Sibbahultsmåla

Richard Kautto

Jag specialtillverkar Inredningar Möbler 
Kök Dörrar mm 

Är ert hus inte byggt enligt dagens 
standardstorlekar inga problem!

Allt efter era önskemål och med hög kvalité

Tack för gåvan
Vill börja med att tacka Hem-
bygdsföreningen och Er som 
jobbar i våffelstugan för den gåva 
vi fick. Tack Så Mycket.

Träningar
Vi har som vanligt dressyrträning för olika tränare Ingrid Eriks-
son och Alette Camnert i olika utbildningsstadier och nytt för 
i år är markarbets/hoppträning för Pia Skanhed. Vill du vara 
med på någon av träningarna kan du kontakta vår förening.

Tävlingar
Vi kommer att ha dressyrtävlingar i vår och den första har vi 
den 23 april för ponny. Kafeterian är alltid öppen när vi har 
tävlingar och vill man komma in och titta eller fika så är ni 
välkomna. Den 11 juni har vi Sparbanken Eken Dressyrtävling 
för stor häst och vi har även fått förfrågan om vi vill anordna 
Allsvenskan Final Div. 1 denna dag vilket vi med glädje tackade 
ja till. Vi är lite stolta över att blivit tillfrågade om att anordna 
denna final. På våra tävlingar kommer det många som aldrig 
varit i Långasjö men som tar en runda i samhället mellan klas-
serna och tycker att det är ett väldigt fint i Långasjö.

Smålandsmästare i föreningen
2016 blev Linda Strand med sin häst Acapella Smålandsmästare 
i Dressyr. Linda har fött upp sin häst själv och lärt upp henne 
från grunden.  Linda och Acapella har klättrat snabbt upp i 
klasserna de sista två åren och vi hoppas att även 2017 skall 
bli ett lika bra år.

Vi önskar även våra andra ryttare som tävlar för Långasjö 
Hästsportklubb ett bra 2017.

Susanne Gustafsson

Linda Strand och Acapella.                                        Foto Tuija Strand
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Att söka rötterna med    
fötterna
Numera är det ju rätt vanligt att man på olika sätt använ-
der internet för att utforska sin släkt och deras öden. Den 
här artikeln skall beskriva hur det innan dess kunde gå 
till på ett mera handfast sätt.

Det hela började 1954 då Myrtel Berglund var på besök i 
Sverige tillsammans med en vän som hade släktingar i Hov-
mantorp. Av sin mormor Emma hade Myrtel hört: ”Om jag 
hade pengarna i min hand för att resa tillbaka till Sverige, så 
skulle jag aldrig göra det”. De orden hade förbryllat Myrtel. 
Hur kunde en så förnöjsam, strävsam och positiv person uttala 
sig så negativt om den plats hon härstammade från? När nu 
Myrtel befann sig så nära Långasjö, som var den plats varifrån 
Emma en gång utvandrade från, beslöt hon att söka sig dit.

Från Emmaboda kom hon till Långasjö med buss, steg av vid 
kyrkan och började vandra omkring på kyrkogården och den 
närmaste omgivningen.

Vandringen var närmast planlös, men när hon kom till Karlsö-
nernas affär bestämde hon sig för att beställa en taxi och åka 
tillbaka till Hovmantorp.

Taxichauffören skulle snart vara där när bara skolskjutsen var 
avklarad. 

Hon frågade chauffören Albert Karlsson om han kunde visa 
henne till en plats som hette Granet. Det kunde han och sista 
biten fick de gå. Nu hade hon fått se platsen där hennes mor-
mor bott och där hennes mor var född. Men inget av huset 
fanns kvar – endast rester av en husgrund. Allt låg intill en 
liten lycka och i kanten fanns en vattenkälla.

När emigrantcirkeln på 1960-talet gjorde efterforskningar om 
långasjöbor i Chisago county var Myrtel en viktig förbindel-
selänk. Även när emigrantcirkeln anordnade resor till svensk-
bygderna var hon till stor hjälp med att knyta kontakter med 
folk i hennes hemstad Lindstrom.

1974 gjorde Myrtel en andra resa till Sverige och då fanns bland 

Medverkande i Emigrantspelet ”Gråt inte mor, i Amerika får ni bö-
nekaffe”. Bakre raden fr v. Samuel Thelin, Anna Hermansson, Karin 
Hermansson, Maria Hermansson, Carolina Thelin. Främre raden 
Bertil Fransson, Inez Fransson och Thomas Klasson.
Foto Gothard Karlsson

Tage Klasson som chauffören och Margareta Hermansson som Myrtel 
Berglund i Emigrantspelet.
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de nyfunna släktingarna Eva och Gotthard Karlsson till hands 
att visa henne runt här. På Granet, där den lilla backstugan stått, 
hade man nu frilagt grunden så pass att man kunde se rester 
av murstock och spis. Myrtel kunde t o m hitta några skärvor 
av glas och porslin som hon tog med sig hem till Lindstrom.

 När Myrtels mormor Emma Ingelsson dog 1936 hade hon inte 
kunnat föreställa sig den stora förändring som skett i Sverige 
sedan hon utvandrade 1887. Den svåra situation som hennes 
familj hamnat i och det torftiga livet på Granet hade satt djupa 
spår i hennes medvetande. Så var det ju inte längre och Myrtel 
hade nu fått förklaringen till varför mormor Emma förmedlat 
en så negativ bild av Sverige.

Myrtel Berglund återkommer ännu en gång till Långasjö. Nu 
får hon i form av en teaterpjäs uppleva hur det gick till när 
först hennes morfar och sedan hela hans familj emigrerade 
från Långasjö. John Johansson hade nämligen skrivit en do-
kumentär med titeln: ”Gråt inte mor, i Amerika får ni dricka 
bönekaffe” Fakta hämtades från såväl kyrkböcker som kom-
munalnämndens protokoll och talar sitt tydliga och kärva språk 
om förhållandena för familjen på Granet. För att förstärka 
verklighetsunderlaget uppfördes det hela på och intill grunden 
för backstugan.  Detta hände 1982 och såväl Myrtel som den 
vältaliga publiken greps av familjen Ingelssons öde.

Sven och Emma Ingelsson ägde en gård i Harebo 1868–1873. 
De ”svaura auren” i slutet av1860-talet fick till följd att de 
tvingades sälja gården. Sven arrenderade därefter en liten gård 
i Råamåla fram till 1881. Han blev då antecknad som inhyses 
och senare samma år flyttade familjen till Granet. Planer fanns 
flera gånger på att emigrera, men det blev inte av förrän på 
våren 1886. Då reser Sven utan att ta ut flyttningsattest. Vid 
husförhöret på hösten antecknas att han rymt. Redan påföl-
jande år har han ordnat med amerikabiljett för hustrun och 
de fyra minsta barnen. De två äldsta flickorna kommer efter 
hösten 1888. Familjens framtid i Amerika kan man läsa om i 
En smålandssocken emigrerar. (s.743)

Vad som hände på Granet kan man med fördel uppleva på den 
CD som finns inspelad från teaterföreställningen.

Myrtel har berättat att hennes mormor hade spunnit på en 
spinnrock som tagits med vid resan till Amerika. Detta kommer 
också fram i föreställningen på Granet.

Genom Myrtel Berglunds ”fotarbete” ökade intresset för 
släktforskning samtidigt som emigrationen från Långasjö blev 
ytterligare belyst.

Stig Hermansson

Fårmidabel träning hos 
Långasjölamm
Att träna är roligt. Att röra sig till musik är roligt. Att 
dessutom göra detta tillsammans med andra trevliga 
människor, ja, ni förstår själva – det är dubbelt roligt! 
Men fårmidabel träning? Vad är nu detta för påhitt? Jag 
blev ombedd att skriva några rader om denna aktivitet 
som jag vågar påstå inte finns någon annanstans i hela 
världen förutom i Långasjö.

Nu är det dock inte så unikt som det först verkar: Jag utbildade 
mig till Friskis och Svettis-ledare i mitten av 90-talet och var 
jympaledare (ja, på Friskis och Svettis-språk stavas jympa med 
J) i Kalmar. Efter att ha flyttat till Långasjö höll jag medeljym-
pa-pass i Flygthallen under flera år och det var meningen att 
Emmaboda Friskis och Svettis skulle bli en filial till Nybro- eller 
Kalmarföreningarna och så småningom bli en egen förening. 
Det gick dock si sådär med de planerna. Antalet motionärer 
var stort och flera var intresserade av att gå utbildningen, men 
vi var ändå inte tillräckligt många för att kunna få igång en 
aktiv förening. 

120 tackor och tre barn senare fanns inte längre tiden och jag 
valde att sluta leda jympa i Flygthallen. Men tanken att någon 
gång vid lämpligt tillfälle plocka upp det igen har alltid fun-
nits. Detta tillfälle blev januari 2017. Efter att ha satt samman 
ett träningspass under julveckorna testkörde jag det uppe på 
loftet, på gården där vi bor, på självaste nyårsafton. Det är ju 
tur att man har vänner och släktingar att testa sina nya idéer 
på! Jag ville se om lokalen fungerade och om passet höll rätt 
kvalité för att få med de olika ingredienserna som krävs i ett 

pass: kondition, styrka och smidighet. Vårt härliga nyårsgäng 
gav med besked godkänt. Detta med glada tillrop och svettiga 
kroppar och vi kunde konstatera att man borde inledda alla bra 
fester med ett gemensamt fyspass. Vilken stämning!

Det återstod dock att ta reda på att mitt träningspass inte skulle 
krocka med annat utbud i byn. Långasjö GOIF har cirkelträ-
ning i gympasalen på skolan och aktiviteterna ska komplettera 
varandra – inte konkurrera med varandra. Som väl var blev 
det på olika dagar och nu kan man alltså träna tillsammans i 
grupp vid två tillfällen i veckan i vår lilla by! Icke att förglömma 
Margaretas gympa på skolan strax innan Fårmidabla träningen 
kör igång. 

Att köra i egen regi har många fördelar. Jag anpassar helt enkelt 
träningen efter fåråret. När lamningen kör igång, ja, då får vi 
träna var och en på eget håll. Då ägnar jag min tid åt att förlösa 
lamm! Över 200 stycken blir det i år. Hepp, hepp! Då gäller 
det att vara i form för att orka!

Malin L Gunnarsson, Långasjölamm

Varm gemenskap en småkylig vinterkväll i Långasjö.
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Johan Edvard på Väktar-
gården
I förra numret av Träskoposten återgavs ett ”Brev från 
Boden”, sänt till undertecknad från Kerstin Olsson. In-
spirerad av en text kring temat släktgårdar (Träskoposten 
2016:1) undrade Kerstin om vi i redaktionen kunde hjälpa 
henne att få veta lite mer om sin farfar, Johan Edvard 
Nilsson på Väktargården i Strängsmåla. Han var född 1867 
och dog 90 år gammal, 1957. ”Var han uppvuxen i några 
av byarna? Hade han syskon? Hur har Väktargården fått 
sitt namn? Frågor som hoppas på svar!”

Nu några månader senare har en hel del fakta kommit fram, 
främst tack vare Torbjörn Svensson i Plaggebo, men också 
från Ruth Elofsson i Långasjö, som bl.a. berättar att Kerstin 
och hon är släkt, sysslingar närmare bestämt. Surprise surprise, 
tänker jag. Alla är visst släkt med alla här i Långasjö, på ett 
eller annat sätt. 

Så är det naturligtvis inte, men släktbanden är onekligen många, 
och i vissa fall väl dokumenterade.1) Jag tror att många läsare 
är intresserade av att få veta svaren på Kerstins frågor, så här 
kommer lite släkthistoria, med förvirrande många namn och 
årtal för den oinvigde. Men knappast för flertalet Långasjöbor. 
Själv har jag haft stort nöje av att reda ut olika släktsamman-
hang, läsa på och fylla i med ny kunskap.

Från Mörrum i Blekinge till Boden
Kerstin Lovisa Karolina Olsson föddes i Mörrum i Blekinge 
1939. Hennes far John Johansson var född 1901. Han dog 
redan 1948, när Kerstin var nio år. Hennes mor, Aina Jo-
hansson (Schelin) föddes 1903 i Ljungbyholm och dog 1981. 
Föräldrarna gifte sig 1933 och flyttade först till Smedby, sedan 
till Hallabro och därefter till Mörrum, där John tjänstgjorde 
som kamrer vid en filial till Kalmar konservfabrik. 

Kerstin utbildade sig till småskollärare och gifte sig 1964 med 
Lars Olof  Olsson från Karlskoga, också han lärare. När Lars 
Olof  fick en fast tjänst i Boden flyttar de dit 1971. 

”Ett bra beslut”, säger Kerstin när vi talas vid i telefon. ”Lugnt 
och bra, inte minst för barnen. Och när jag pensionerades 
valde jag att stanna kvar, trots att Boden är ett ganska slutet 
samhälle, precis som Långasjö. Man får bestämma sig här i 
livet och jobba för det man väljer”.

Från far till son – och till en dotters man
Kerstins farfar, Johan Edvard Nilsson, var som nämnts född 
1867, det första av tre mycket svåra nödår i Sverige, som ledde 
till stora umbäranden för människor och djur. Johan Edvards 
föräldrar heter Nils Petter Carlsson, född 1839, och Johanna 
Kristina Karlsdotter, född 1841. De bor i Plaggebo Norregård 
2:4, en bred åttaknutabyggning, troligen byggd före 1820, 
och därmed före storskiftet som i Plaggebo äger rum 1822. 
Gården är förhållandevis stor, 65 ha, och brukas från slutet av 
1600-talet och fram till våra dagar inom en och samma släkt. 
Förste ägare är Per Nilsson och Bertha/Brita Nilsdotter. Deras 
son Jacob Persson (hustrun Kirstin Pehrsdotter) tar över 1733, 
och deras son Jacob Jacobsson (hustrun Cathrina Carlsdotter) 

1766. En generation senare, 1797, blir deras son Nils Jacobsson 
(hustrun Cathrina Jönsdotter) ägare till gården, som i sin tur 
1829 lämnar över den till sonen Carl Peter Nilsson (hustrun 
Maja Stina Petersdotter). Nästa skifte från far till son äger rum 
1864 då Johan Edvards far Nils Petter Carlsson står som ägare 
fram till 1897. 

Så svaret på en av Kerstins frågor, var hennes farfar uppvuxen 
i någon av byarna i Långasjö, blir onekligen ja, med råge, om 
uttrycket tillåts. Johan Edvard föds in i en välbärgad, etablerad 
bondesläkt där gården gått i arv i över två hundra år vid tiden 
för nästa ägarskifte 1897. Men här händer något i successio-
nen. Varken Johan Edvard eller någon annan son tar över, 
utan det gör svärsonen Sven Valfrid Ohlsson (1873-1949), när 
han ingår äktenskap med dottern Hulda Augusta Nilsdotters 
den 26 mars 1897. Valfrid blir därmed också svåger till Johan 
Edvard (se fotot nedan). Med Hulda får Valfrid åtta barn. När 
hon dör 1916, 42 år gammal, gifter Valfrid genast om sig. Hans 
nya hustru heter Hulda Kristina (Svensson) och är född 1883 
i granngården Plaggebo Norregård 2:6. 

Genom detta äktenskap förenas två släkter, Kerstins farfar 
Johan Edvard och ägarna bakåt i tiden på Norregård 2:4 och 
ägarna till Norregård 2:6, där den förste i nuvarande släktföljd 
är Johan Jonasson 1867. Hans son Sven Gustav Johansson, far 
till Hulda Kristina, blir ägare 1878 liksom i sin tur hans son 
Karl Johan Svensson med hustrun Alma Svensson 1918. Det är 
med Karl Johans syster Hulda som Valfrid gifter om sig 1917. 

Nästa ägarbyte äger inte rum förrän 1958, då Karl Johans son 
Kenneth Svensson med hustrun Ulla Svensson tar över. Och 
idag, sedan 1996 äger Kenneths son Torbjörn Svensson gården, 
tillsammans med hustrun Carina Svensson och deras tre barn. 

En öl eller två i trädgården
I Långasjökrönikan från 2012 har Torbjörn Svensson gjort en 
mycket gedigen och intressant beskrivning av hur byn Plag-
gebo växer fram och hur släktrelationerna ser ut över tid. Där 
finner vi också ett mer än 100 år gammalt foto som ger lite liv 
och gestalt åt genealogierna ovan. Längst till vänster sitter far 
och son, Nils Peter Carlsson och denna artikels huvudperson, 
Johan Edvard Nilsson, Kerstins farfar. Och där ser vi också 
Valfrid Olsson, som gifte sig med Johan Edvards syster Hulda, 
och tog över Plaggebo Norregård 2:4, och Sven Johansson, 
Torbjörns farfars far. Den femte personen är Johan August 

Bilden är från det första släktmötet 1955, som Elsa Gantelius anord-
nade tillsamman med Herta Thelander i Plaggebo. Äldste deltagaren 
är Johan Edvard Nilsson, som står tillsammans med yngsta deltagaren, 
Brita Johansson på Elsa Gantelius´ arm.
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Thelander, husar och senare lantbrevbärare. 1891 flyttade 
han tillsammans med sin hustru Ida Charlotta Carlsdotter in 
i Kvarnlyckan, Plaggebo, en f  d backstuga som fortfarande 
finns kvar. Huset ombyggt 1912. Tjugo år senare flyttar Johan 
Augusts son Axel in i huset. Han var gift med Kerstins faster 
Herta, och var precis som sin far lantbrevbärare.  

Johan Edvard Nilsson
Johan Edvard bor kvar i föräldrahemmet i Plaggebo, enligt 
källorna verksam som snickare. En gängse titel vid denna tid, 
då många unga män sysslade med hemsnickeri i väntan på att 
bli hemmanägare, skaffa sig ett annat yrke, eller emigrera.  År 
1901 gifter han sig och köper då Väktargården, en liten jord-
bruksfastighet på 8 ha i utkanten av Strängsmåla, på vägen mot 
Skurebo och Lida. Där bor han tillsammans med sin hustru 
Carolina Matilda Eliasson (1868-1922) från Strängsmåla fram 
till sin död 1957. De får tre barn, John Elis (Kerstins far), Erik 
och Herta (som gifte sig med nyss nämnde Axel Thelander 
från Plaggebo). Gården tas först över av Erik och Herta, men 
när Hertas man Axel avlider 1961 känner hon att det blir för 
tungt och 1964 står Erik Johansson som ensam ägare. Men 
att bo på gården är det inte tal om. När Erik som ung bodde 
hemma hos sin far och mor på Väktargården arbetade han som 
biträde på Geijers lanthandel i Strängsmåla. Och 1931 flyttar 
han till Kråkenäsryd i Sandsbro utanför Växjö för att öppna 
en egen lanthandel, som han drev med sin fru ända till 1969. 
Som ung arbetade även familjens dotter Marianne i affären. 

”Ett dygnet-runt arbete”, säger Marianne. ”På den tiden för-
väntade sig folk att de kunde ringa på nästan när som helst 
för att handla varor. Det gavs ingen möjligt att vara speciellt 
mycket på Väktargården”. Johan Edvard beskriver hon som 
”en liten trevlig man”. De träffades inte så ofta, men på äldre 
dar firade han varannan jul hos Marianne och hennes man 
Gillis Alm i Sandsbro. Någon gång varje sommar försökte 
hon också hälsa på honom i Strängsmåla.  

Kerstins minnen av sin farfar och hans gård är inte så många. 
När hon var ung minns hon en kortare sommarvistelse på 
Väktargården, medan hennes far ännu levde. Han tyckte det 
var viktigt att barnen höll kontakt med sin släkt. Sista gången 
Kerstin träffar Johan Edvard är när han fyller 90 år 1957, 
samma år som han går bort. 

Ruth Elofsson, som växte upp i Karsamåla ganska så nära 
Väktargården, berättar att hon mest minns när han kom cyk-

lande till handelsboden i Strängsmåla. Men hon nämner också 
att när hon var barn på 40-talet (född 1939) var Väktargården 
utarrenderad till Anton Eriksson, som från början av 50-talet 
startade Blomstergården i Karsamåla.  På åkerlyckan mitt emot 
Väktargården, på andra sidan vägen, odlade Anton säd och 
potatis, och Ruths föräldrar hjälpte ofta till med skörd och 
potatisplockning. Och då fick Ruth följa med, eftersom ingen 
annan kunde passa barnen hemma. 

Hur Johan Edvard försörjde sig och sin familj vet hon inte. Att 
han kallade sig snickare i unga dagar var det många som gjorde. 
Och på Väktargården fanns ingen snickeriverkstad. Sondottern 
Marianne menar att han bara hade gården, så liten den än var.

Ruth berättar också om sin släktrelation till Kerstin. Hennes 
farmor Emma och Kerstins farmor Carolina Matilda (Lina 
kallad) var syskon. Det är alltså Kerstins farfar Johan Edvard 
Nilsson som gifter in sig i den stora släkt, som presenteras i Elsa 
Gantelius En småländsk bondesläkt från 1958 och som handlar 
om Peter Jonasson och Stina Månsdotter i Långasjö. I boken, 
som finns i en av Torbjörn Svensson redigerad nyutgåva från 
2001, kan vi följa alla deras tolv barns släkttavlor. 

Nummer sex i ordningen är Anna Cecilia Petersson (1833-
1907). I sitt äktenskap med Elias Håkansson (1854-1928) 
blir hon mor till fem barn. Två av dem är Carolina Matilda 
(Johan Edvards hustru) och Emma, som gifter sig med Jonas 
Magnusson (1854-1928). De får sex barn, där den yngste heter 
Gunnar, Ruth Elofssons far.  

Väktargården
I Gård och by finner vi tillnamnet Väktargården på den jord-
bruksfastighet Strängsmåla 1:2 Johan Edvard förvärvar 1901. 
Eftersom han inte hade något med kyrkan att göra måste 
namnet vara äldre än så. 

Tavla broderad i korsstygn 1985 av Ruth Elofsson. I mitten ser vi 
hur Ruth och hennes man Ivar knyter samman två släkter genom sitt 
giftermål den 13 juli 1963. Längst ner till vänster ser vi Anna Ceci-
lia Petersson och hennes man Elias Håkansson. Två av deras barn 
förekommer i artikeln. Emma, som gifter sig med Jonas Magnusson 
och vars yngste son Gunnar är Ruths far. Och Emmas syster Carolina 
Matilda (ej med på tavlan) som gifter sig med Johan Edvard Nilsson 
och blir farfar till Kerstin Olsson.                     Foto Tatyana Muratova

Valfrid Olsson, (längst till höger) bjuder på öl i sin trädgård i Plaggebo, 
troligen runt 1910. Johan Edvard Nilsson sitter som nummer två från 
vänster.                                                     Långasjökrönikan från 2012
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Torbjörn Svensson hjälper mig att reda ut hur det förhåller 
sig. Förste ägare till gården heter Andreas (även Anders kallad) 
Petersson och är född 1791. 

Enligt husförhörslängderna flyttar han till gården 1821 och 
kommer sedan att med lite olika beteckningar stå som kyrko-
väktare, väktare och kyrkovaktare. Andreas dör 1871. 

När Johan Edvard dör tar Kerstins farbror Erik och faster 
Herta över gården. Men efter några år dör Hertas man Axel, 
och från 1964 står Erik Johansson som ensam ägare till Väk-
targården. Som jag nämnt ovan drev han lanthandel utanför 
Växjö och gården stod obebodd. Sedan tog Eriks dotter Ma-
rianne över gården, men inte heller hon bodde där. Efter 99 år 
i släktens ägo, år 2000, såldes den till en person i Skruv, som 
ganska snart sålde den vidare till en dansk familj. 

I ett tackbrev för det gensvar och de kontakter Kerstin fick 
avslutar hon med följande reflektion. ”Väktargården, som 
byggdes omkring 1880, återgår nu, sakta men säkert, till det 
som det en gång var, ett stycke natur i södra Småland.”

Gunnar Alsmark

Fotnot
1) Elsa Gantelius & Torbjörn Svensson 2001 En Småländsk Bondesläkt
Kjell Lekeby 2015 Måns Nilssons släkt i Långasjö. Byarna Kallamåla och 
Ramsjö 

Claras matsida
Släktforskning är inte något som jag själv har så mycket er-
farenhet av. Har haft fördelen att äldre släktingar har varit 
intresserade och fördjupat sig i vår släkts historia. 

Recept är ju en sak som många gärna delar med sig av, och det 
är alltid lite extra roliga när man får ett recept av en släkting 
eller familjemedlem. Det kan ju vara recept på mat som man 
ätit mycket i sin barndom och har många minnen till.  

Detta är ett recept på en chokladkaka som min mormor brukar 
göra. Det är en enkel och otroligt saftig kaka. Kan ätas som 
den är eller serveras med vispad grädde.

Mormors chokladkaka
Blanda ihop:
3 dl socker

2,5 dl mjöl

3 msk kakao

2 tsk bakpulver

1 tsk vaniljsocker  

Häll i: 
150 g smält smör och 2 i hopvispade ägg, blanda väl. 

Rör sedan försiktigt i 1,5 dl hett vatten. Häll upp smeten i en 
smord och bröad form av valfri sort. Grädda i 175 grader i ca 
40 minuter. Skulle kakan bli lite döbakt och kladdig i mitten 
gör det inget, det gör den nästan ännu godare. Njut.

Clara Cardell

Väktargården idag, vintern 2017.
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Årets Karl-Oskar och 
Kristina kommer från 
Långasjö!
Vid Emmabodadagens galaföreställning den 14 februari 
2017 presenterades bl a vinnarna i kommunens tävling 
om "årets Kristina och årets Karl-Oskar". Högtidlighe-
ten inramades av sång och musik. Beata Fransson sjöng 
och kompade själv på gitarr. Ann-Marie Fagerström höll 
i arrangemanget.

En jury bestående av: Hugo Grönlund, Sanna Bondesson, 
Åsa Bonell, Britta Fransson, Börje Forsberg, Ann-Marie 
Fagerström, Jan Karlsson och Alfred Sjögren, hade enats om 
följande vinnare:

Årets Kristina blev Margareta Hermansson, Långasjö. 

Motivering: Margareta Hermansson har i mer än 40 år varit en 
engagerad ledare för damgymnastiken i Långasjö. På sitt uppmuntrande 
och stimulerande sätt leder hon ett 20-tal kvinnor i åldrarna 30-90 år, 
en såväl trivsam aktivitet som personlig utmaning. 
Vi som deltar i Margaretas gympa kan intyga att hon inspi-
rerar oss alla på ett mycket vänligt och sympatiskt sätt. Hon 
har under dessa 40 år gjort en otrolig insats för den kvinnliga 
folkhälsan i Långasjö!

Årets Kristina blev Margareta Hermansson.     Foto Tatyana Muratova 

Årets Karl-Oskar blev Carle-Johan Sandberg.   Foto Tatyana Muratova 

Årets Karl-Oskar blev Carle-Johan Sandberg, Långasjö. 

Motivering: Carle-Johan Sandberg har drivit Långasjö Växthus AB i 
tolv år. På den tiden har personalstyrkan fördubblats och förutom tomater 
erbjuder man gurkor och perenna växter till kunderna. Carle-Johan är 
Karl-Oskar för hans lokalodlade matprodukter och växter som skapar 
arbetstillfällen. 
Här njuter vi av nyskördade närodlade tomater 6 mån/året. 
Vi kan se karavaner av bilar söka sig till Carle-Johans växthus. 
Glada kunder fyller sina kassar med nyttiga grönsaker och 
prunkande växter. Carle-Johan har satt Långasjö på kartan!

Annika Hjalmarsson
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Alvas släktforskning
Alva Carlsson i Emmaboda har ägnat sig åt släktforsk-
ning sedan 1989. Uppmuntrad av en kamrat anmälde 
hon sig till släktforskningskurs med Lena Petersson på 
Emmaboda bibliotek. Med sig i bagaget hade hon några 
spektakulära släkthistorier, som hon gärna ville kolla upp. 
Det var Alvas mamma Astrid, som gärna berättade om 
händelser i släkten. Men kunde det vara sant, att någon 
anfader ramlat ner från ett kyrktorn? Eller att en anmoder 
fått trillingar? Eller att Alvas familj var släkt till självaste 
Lina Sandell?

Frågor får svar
I sinom tid skulle Alva forska sig fram till svar på alla tre frå-
gorna och konstatera att det låg ett korn av sanning bakom 
alla mamma Astrids historier:

1. En "ana" var kyrkvaktmästare i Eringsboda. Sannolikt att 
det var han som ramlat från ett kyrktorn.

2. Alvas mormors morfars syster födde trillingar. De överlevde 
spädbarnstiden, men dog som små.

3. En "ana" på pappans sida, var ingift med Lina Sandells 
"ana". Ana = släkting.

Alva börjar släktforska
Alva gick alltså en kurs på biblioteket i Emmaboda 1989. Det 
var innan de nutida datoriserade släktforskningsprogrammen 
hade utvecklats. Man läste i stället kyrkböcker på mikrokort 
med hjälp av en mikrokortläsare. Mikrokortet var i sin tur en 
vidareutveckling av de jobbiga mikrofilmerna, som man höll på 
med ett tag. Nu fick man rekvirera dessa mikrokort från SVAR 
i Ramsele. Men mikrokort med kyrkböcker från kommunen 
fanns redan på biblioteket i Emmaboda och Alva kunde börja 
med att leta reda på släkten i Långasjö, närmare bestämt i byn 
Frostensmåla. Där, på torpet Sundslätt, föddes hennes mormor 
Olivia år 1882 och med utgångspunkt från henne kunde Alva 
gå bakåt i tiden och hitta mera. T ex att mormorsmor vistats 
i Schleswig-Holstein. På kursen fick Alva lära sig att noggrant 
anteckna var hon hittat uppgifterna, i samma takt som hon fann 
dem. Detta var en nyttig lärdom som hon haft mycket glädje av. 
Tänk att hitta en rolig uppgift i en av de gamla kyrkböckerna, 
som man kan studera på nätet, anteckna ett namn på en person 
och sedan vilja gå tillbaka och kolla lite mer. Och så har man 
glömt vilken kyrkbok det var! Typiskt förargligt! Men har man 
skrivit: Långasjö AI:12 sid 219, då är det lätt att hitta. Fyll också 
i en ansedel för varje person och se till att skaffa en mall för 
släktträd att fylla i efter hand. Släktträd och ansedlar finns att 
tillgå, både pappersprodukter och digitala. Numera har Alva 
all dokumentation digitalt på datorn.

Alvas goda råd
Om du är intresserad av att börja med släktforskning, bör du 
följa Alvas råd: Börja alltid med att intervjua dina nu levande 
äldre släktingar. Anteckna. Tag reda på foton och sätt igång 
att skriva på baksidan vad eller vilka de föreställer. Tag kontakt 
med släktingar runt omkring och fråga efter foton. Det kan 
dyka upp oväntade bevis för sådant som man bara hört talas 

om. Som när Alva av en släkting fick ett foto på en "trapper" 
(pälsjägare) i Amerika, som stod och höll upp en mängd skinn. 
WOW! Det måste vara den pälsjagande släktingen som blev 
mördad i Amerika! Dokumentera sånt som du hittar. Scanna 
foton och brev, fotografera minnessaker och byggnader! 

När du samlat ihop berättelser och foton, kan det vara dags att 
skaffa ett program för att läsa kyrkböcker på din dator. Alva 
använder Arkiv Digital, som är avfotograferad dokumentation 
av kyrkböcker mm.  Man får betala prenumeration. (se be-
skrivning av Arkiv Digital). Den digitala släktforskartidningen 
Rötter är också bra. Man kan gå in på Rötters hemsida. Där 
finns många tips på föredrag och erbjudanden om allt möjligt 
material. Det finns många fler program, utbudet är stort. Om 
du skaffar CD-skivor till din forskning, dubbelkolla alltid 
uppgifterna du hittar där. För att få hjälp att välja eller lära dig 
hantera programmen kan du kontakta biblioteket i Emma-
boda, och/eller anmäla dig till en släktforskarkurs.

Föreningar
- Gå med i en släktforskarförening! tycker Alva. Själv har hon 
haft mycket nytta och glädje av att vara med i en genealogisk 
förening. Föreningarna representerar olika län, Kronobergs 
Genealogiska, Kalmar Genealogiska, Blekinges Genealogiska, 
eller en genealogisk förening från ett annat område som du vill 
forska i. Varje förening har erbjudanden, information, föredrag 
och medlemsrabatter på litteratur och program. Årets höjd-
punkt är släktforskardagarna, som hålls varje år på någon större 
ort: Växjö, Gävle, Umeå .... i år är det i Halmstad. Dagarna 
erbjuder föreläsningar och mässor med presentation av senaste 
nytt, t ex inom DNA-forskning. Man knyter nya kontakter och 
hittar oväntade släktingar lite överallt. 

Alvas guldkorn
Alva är en hängiven släktforskare. Hon känner andra släktfors-
kare, som i sin forskning hela tiden hoppas att de ska hitta att 
de är släkt med kungen eller någon annan berömdhet. Men 
Alva nöjer sig med det lilla. Att hitta barnbarn till en av mor-
mors systrar i Danmark, var roligt. Att få en aning om enkla 
människoöden kan vara nog så intressant. Men - tro det eller 
ej - Alva är släkt både till Vilhelm Moberg och prästen Dietricus 
Petri Mollerus, som var verksam i Långasjö 1651–1698!

Text: Alva Carlsson/Annika Hjalmarsson

Annika och Alva i Emmaboda biblioteks släktforskarhörna.                                                        
Foto Tatyana Muratova 
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Att släktforska på Emma-
boda bibliotek
På Emmaboda bibliotek finns många användbara resurser 
för dig som släktforskar. Det finns flera digitala resurser 
och mycket tryckt material som kan hjälpa dig. Är du ny 
som släktforskare, och det inte finns någon nybörjarkurs 
du kan gå på, så kommer man långt genom att läsa någon 
av grundböckerna om släktforskning. Och så får man 
sätta igång och prova!

Biblioteket har en särskild avdelning för släkt- och hembygds-
forskning med aktuell litteratur i ämnet släktforskning, som vi 
ständigt förnyar. Två av böckerna som köptes in i ämnet 2016 är 
Källkritik och källhänvisningar av Michael Lundholm och Fader 
okänd av Elisabeth Reuterswärd. Exempel på en grundbok 
om släktforskning är Börja släktforska av Per Clemensson. 
Han är också författare till klassikern Släktforska steg för steg. 
På släktforskaravdelningen finns två datorer med resurserna 
Arkiv Digital, SVAR och EmiWeb.

I Arkiv Digital forskar man i kyrkböcker och andra historiska 
dokument som t ex bouppteckningar. Bilderna är i färg och 
lika läsbara som originalen.

SVAR (Svensk arkivinformation) ger tillgång till databaser 
och inskannade bilder, bl.a. kyrkoarkiv, folkräkningar och 
mantalslängder.

EmiWeb är ett webbaserat arkiv om invandring och utvandring 
till och från Norden.

På de två släktforskardatorerna finns också installerat ett flertal 
cd-skivor i ämnet släktforskning. De kan ofta vara en ingång 
till din släktforskning, och roliga att kanske leta fram sin egen 
familj i!

De är:

• Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1910, 1970, 1980, 1990

• Sveriges dödbok 1901–2013

• Kronobergs Genealogiska Förenings databas 2016

• Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrums CD1, CD2, 
CD3 (bl.a. Emmaboda kommun) och CD4

• Emibas – emigrantregister

• C.Grill - Statistiskt sammandrag av Svenska indelningsverket

• Rotemannen, befolkningen i Stockholms stad 1878-1926

• Begravda i Sverige 2

Den som vill släktforska använder tjänsterna utan kostnad. 
Datorerna kan bokas tre timmar per dag. Bibliotekspersonalen 
visar gärna hur de olika programmen fungerar.

Vid några tillfällen varje termin finns representanter från Kal-
mar Läns Genealogiska Förening på plats på biblioteket och 
man kan då få hjälp med sin släktforskning av dem. 

Text: Lena Jonasson Fransson Emmaboda Bibliotek

Att släktforska med Arkiv 
Digital
Arkiv Digital har cirka 66 miljoner färgbilder från kyr-
koböcker och andra historiska dokument. Vare sig du 
är nybörjare eller mer erfaren kan du med hjälp av Arkiv 
Digital online enkelt släktforska via nätet. Genom Arkiv 
Digital har man tillgång till kyrkböcker och andra histo-
riska dokument i hela Sveriges land. Din historia är bara 
några klick bort!
Att abonnera på Arkiv Digital (AD) kostar 295:-/mån. 1395:-/
helår.

Exempel på vad man kan hitta i AD under Långasjö.
husförhörslängder 1699–1895

församlingsböcker 1896–1935

inflyttning/utflyttning 1698–1947

födelse/dop       1698–1944

lysning/vigsel    1698–1964

död/begravning 1698–1945

generalmönstringsrullor: 

Smålands Husarer 1692–1884

Kalmar regemente 1683–1886

Konga Häradsrätt:

bouppteckningar 1650–1930

domböcker 1614–1851

sockenstämmoprotokoll 1651–1847

Här har man tillräckligt med läsning för resten av livet! Alla 
dokument är scannade från handskrift och ibland kan handsti-
len vara svårtydd. Dessutom förekommer många förkortningar 
och uttryck som vi inte längre använder. Vill man ha hjälp att 
tyda vissa ställen, kan man gå med i Facebook-gruppen "Släkt-
forskning för noviser". Där kan man fråga om allt! Gratis.

Annika Hjalmarsson     
På Emmaboda bibliotek finns gott om litteratur i ämnet.                                                       
Foto Tatyana Muratova 
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Långasjöarkivet

Uppkomst Systematisering Förvaring

Allteftersom olika föreningar i Långasjö upplöstes eller 
bytte styrelser uppstod ett problem. Vad skulle man göra 
med alla gamla handlingar och var skulle man förvara 
dem? 

I många fall blev Hembygdsföreningen tillfrågad och tog hand 
om materialet tills vidare. När det hopade sig allt fler kassar 
och kartonger tillfrågades banken om man kunde upplåta plats 
i sitt arkiv. Så pågick det under flera år. Medan det ännu gick 
att överblicka åtog sig Bertil Karlsson att göra en förteckning 
över de föreningar som lämnat in handlingar och något om vad 
de innehöll. Det visade sig senare att detta var till stor hjälp. 
Bertil var under många år studieorganisatör och kände väl till 
föreningslivet i Långasjö. Det fortsatte att fylla på med hand-
lingar och situationen blev alltmer svåröverblickbar. Dessutom 
var det svårt att komma till i bankens källarvalv.

Långasjö Hembygdscirkel hade dessutom fått mottaga ett 
mycket intressant och omfattande arkivmaterial från Gertrud 
Lilja som man studerade och försökte systematisera. Det 
innehöll handlingar som tillhört Gertrud Liljas morfar Gus-
tav Nilsson i Strängsmåla. Han hade under åren 1860–1890 
varit nämndeman och dessutom innehaft flera kommunala 
förtroendeposter. (se artikel i Långasjökrönikan 1972) Fotot 
visar studiecirkeln i arbete i dåvarande emigrantrummet. När 
detta material kom till Arkivföreningen tog Ingrid Lindahl på 
sig uppgiften att systematisera detta och göra det sökbart på 
Internet.

Emmabodabygdens Arkivförening ställde frågan om Hem-
bygdsföreningen kunde tänka sig att bli medlem och få hjälp 
att ta hand om materialet på ett arkivriktigt sätt. Långasjö 
Sockens Sparbanksstiftelse ställde medel till förfogande och 
arbetet kunde börja. Först flyttades allt materialet till Vissefjärda 
för katalogisering. Det blev ett omfattande och gediget arbete. 
Här blev Bertil Karlssons förarbete till stor hjälp. Lena Franzén 
utförde själva arkiveringen stöttad av Torsten Israelsson. Ef-
tersom det var ont om utrymme i arkivlokalerna i Vissefjärda 

Nämndeman Gustav Nilssons arkiv

När man släktforskar är det spännande att hitta uppgifter ”vid 
sidan av” de gängse förteckningar som finns i kyrkböcker och 
annat. Man kommer lite närmare sina anor i svunnen tid när 
man t ex hittar ett undantagskontrakt som visar farfars åtagand-
en för sina föräldrar när han övertog gården. Bouppteckningar, 
köpehandlingar, auktionsprotokoll, testamenten, lagfarter, 
arvsärenden, reverser och mycket annat, fanns i denna stora 
samling av papper. En fantastisk spegling av 1800-talets andra 
hälft. Allt som hade varit nämndemannens ansvar, både vad 
gäller underlag till tingshandlingar och det han, som betrodd 
skrivkarl, hade hjälpt folk i socknen med.  Fram till år 1889 
tillhörde dessutom Kåraböket, den del av Vissefjärda som 
ligger väster om Lyckebyån, Konga Härad med tingsställe 
i Ingelstad. Det kom därefter att föras över till Södra Möre 
liksom Vissefjärda socken i övrigt.

Utöver ovan nämnda, mera vanligt förekommande hand-
lingar, fanns arkiv från Gustaf  Nilsson och Gertrud Maria 
Magnusdotter i Strängsmåla, August Lilja, Lägenheten Fridhem 
Långasjö, Gertrud Lilja Långasjö och åldermannen Petter 
Nilsson Stångsmåla. Dessutom ett antal konkurser med alla 
sina handlingar som Gustav Nilsson varit huvudman för.

Till arkivet i Vissefjärda hade vi tidigare fått ett liknande arkiv 

Långasjö Sockens Hembygdsförening i samarbete med 
Emmabodabygdens Arkivförening sammanställde detta 
föreningsarkiv nov 2012 med ekonomiskt stöd av Långasjö 
Sockens Sparbanksstiftelse och medverkan av Sparbanken 
Eken.

transporterades allt tillbaka till Långasjö, där det nu placerades 
in i god arkivordning. Överblicken var nu god, men fortfarande 
inte tillgängligheten. (se foto och anslag)

Efter en tid kunde Arkivföreningen erbjuda utrymme för 
det iordningställda materialet och flytten gick återigen till 
Vissefjärda, där det nu kommer att bli mer lättåtkomligt och 
överblickbart.

Stig Hermansson

Långasjöarkivet innan flytten till Vissefjärda.     
Foto Stig Hermansson

Arbetsmöte i ”Emigrantrummet”. Sortering av Nämndeman Gustav 
Nilssons arkivhandlingar.                                Foto Gotthard Karlsson



Träskoposten nr 1 2017 27

Emmabodabygdens Arkivföreningen 

Emmabodabygdens Arkivföreningen bildades 1983, då under 
namnet Vissefjärda Folkrörelsearkiv. 

De senaste tio åren har föreningen haft en stark utveckling vad 
det gäller arkivering och utåtriktade aktiviteter. Samarbete med 
andra föreningar som bland annat Långasjö- och Vissefjärda 
Hembygdsförening har gjort att verksamheten fått en mycket 
positiv utveckling.  2006 lyckades föreningen få fram medel för 
att påbörja digitalisering av ett arkivregister. Visual Arkiv an-
skaffades och sedan 2011 läggs föreningens register ut på nätet 
under Riksarkivet med sökadress www.sok.riksarkivet.se/nad

Idag har arkivet ca 400 hyllmeter arkivmaterial. Det äldsta från 
1600-talet. Utöver det rena pappersarkivet så finns ca 6 500 
digitaliserade och registrerade bilder från Emmaboda kommun, 
ca 350 timmar med ljudband och ett 50-tal VHS-kassetter samt 

från nämndeman Frans Gustavsson i Andersmåla Vissefjärda. 
Detta sträckte sig mellan åren 1890-1920. Med ens insåg jag 
det stora värdet av att sortera handlingarna från Långasjö på 
samma sätt för att få dem sökbara.

Först ämnessortera, alla auktionsprotokoll i samma hög, alla 
köpekontrakt osv. Sedan gällde det att få dem i kronologisk 
ordning, år och månad. Förteckna och skriva upp bynamn, 
personnamn år och datum ev annat av speciellt intresse. Dessa 
uppgifter kom sedan att bli sökord i Visual arkiv på nätet 
där vi har en depå. Visual arkiv har fr o m 2017-01-09 gått 
upp i Nationell arkivdatabas (NAD) som numera publicerar 
arkivförteckningarna och man får hänvisning dit. Hittar man 
en handling kan man via arkivet i Vissefjärda få den skannad 
och mejlad till sin adress.

Några exempel på vad man mera kan hitta i innehålls-
förteckningen
1873-07-14 Beslutade kommunalstämman Långasjö att anlägga 
ny väg från häradsvägen vid Brunamåla mot Emmaboda järn-
vägsstation. Skrivelsen sänd till Kungl. Majt. Befallningshavare 
i Kronobergslän och Landshövdingeämbetet i Kalmar län.

Handlingar finns till 1885. (Man kan söka på kommunalstämma 
häradsväg eller Brunamåla).

1869-07-20 Arbetare som förrättar arbete på vägen i Strängs-
måla hage. Flera namn.

1878-01-05 Debiteringslängd för 1877 års löningsmedel till 
prästerskapet utgående av hemmanen. (smör, spannmål mm 
redogörs för samtliga gårdar).

Ett brev till nämndeman Gustav Nilsson från anonym som 
erhållit tio kronor vilka han ej redovisat och nu sänder tjugo i 
stället. Avslutar med ”en medvandrare till evigheten”.

Tänkvärda ord och med dessa rader hoppas jag väcka intresse 
för de gamla handlingarna och önskar alla och envar Lycka till 
med forskning av vilket slag det vara må. Det är spännande.

Ingrid Lindahl

en hel del 16- och 8-mm filmer som också är digitaliserade. 
Under 2013 digitaliserades 22 000 notblad åt tio av Glasrikets 
musikkårer. Det äldsta materialet valdes ut och då i huvudsak 
det handskrivna, för att räddas till framtiden, men också för 
att göra det tillgängligt för nya generationer av musiker. I dag 
är sex personer anställda i arkivföreningen på deltid, där de 
jobbar med olika delar inom arkivverksamheten. Utöver detta 
så tillkommer ca 800 timmar om året från den mycket aktiva 
föreningsstyrelsen.

Sedan 2015 har arkivföreningen ett samarbete med Emmabo-
da kommun kring Glasbruksarkiven. Det handlar om Boda, 
Johansfors, Kosta, Modala och Åfors glasbrusarkiv som ingick 
i köpet av glassamlingarna som Emmaboda kommun köpte 
för ett antal år sedan. Här pågår ett omfattande arbete med 
att sortera och registrera handlingarna. Totalt ca 20 ton pap-
perarkiv. Ett arbete som förväntas pågå ytterligare ett antal år.

Glasbrukens arkiv är också intressanta ur forskarperspektiv 
när det gäller glashistoria och design. Därmed också nationellt 
och internationellt intressanta. Glasbruken är en del av den 
grund som gett förutsättningar för våra samhällens framväxt 
i Lyckebyåns dalgång. 

Under arbetets gång med att sortera och registrera har en di-
alog förts med Emmaboda kommun om en slutlig förvaring 
av glasbruksarkiven. Föreningen har presenterat ett förslag 
på utbyggnad med 700 hyllmeter i anslutning till befintliga 
arkivlokaler och då med en forskarplats i anslutning till arkivet. 
Föreningen har också erbjudit sig att sköta och förvalta dessa 
arkiv i framtiden. 

Ledstjärna för arkivförening är att ha ett ”levande arkiv” där 
människor kan komma och gå, ta del av vad som finns bevarat av vår 
gemensamma historia.
I dag finns Långasjö Hembygdsförenings arkiv som en viktig 
del i Emmabodabygdens Arkivförenings arkiv. Detta material 
från Långasjö Socken sträcker sig från 1820-talet och fram 
till nutid.

Allt detta material är förtecknat, dvs. det har upprättats inne-
hållsförteckningar för alla handlingar.

Bland de arkiv som finns från Långasjö är ett flertal privata 
arkiv som Gustav Nilsson, John Johansson, Gertrud Lilja, 
Elisabeth Bergstrand – Poulsen, soldaten Peter Stolts med flera.

Bland föreningsarkiven märks politiska föreningar, nykter-
hetsföreningar, ekonomiska föreningar, idrottsföreningar, 
kulturella föreningar med flera.  Här finns även något mindre 
företagsarkiv. Ett av dessa företagsarkiv är Helljunga Glasbruk 
i Häljanäs. Ett litet glasbruk som endast fanns under ett fåtal 
år. Detta glasbruk hade samma ägare som Modala Glasbruk. 
Mer om detta finns att läsa i tidigare nummer av Träskoposten.

I arkivet får man ta del av historien om människorna, händel-
serna, livsödena med mera. Det är härifrån kunskapen om det 
förflutna kommer. 

Har du själv gamla handlingar och foton från Långasjö Socken 
eller andra delar av Emmaboda kommun? Kontakta gärna 
oss i arkivföreningen så att detta blir bevarat för kommande 
generationer. Kontaktperson är föreningens ordförande Göran 
Persson telefon 070-311 74 77 eller mejla gpersson@telia.com.

Göran Persson
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Ethel – den moderna        
tidens släktforskare
Under den senaste tiden har det visats på TV en reklam 
om ett släktforskarprogram som heter ”Ancestry” där de 
visar hur lätt det kan vara att hitta sina anfäder. Tanken 
slog mig, att så lätt kan det knappast vara. Jag hade hört 
på ryktesväg att Ethel Svensson i Lida var en hängiven 
släktforskare, en duktig sådan. Förutom att hon hittat sina 
egna släktingar även hjälpt andra att hitta sina. 

Jag kontaktade henne och vi bestämde att träffas en kväll där 
hon kunde förklara för mig hur den moderna släktforskningen 
går till. En helt ny värld öppnade sig, jag som bara tagit del av 
fint dekorerade pappersrullar med släktnamn skrivet i sirliga 
bokstäver. Hon berättade för mig att hennes genuina intresse 
började redan 1980 och har sedan dess bara förstärkts. Det 
hon har satsat på är den moderna släktforskningen, eftersom 
hon är mer intresserad av nutidens människor än av de gamla 
och att nutiden är från 1800-talet och framåt.  

Hon började med att förklara för mig hur det går till att söka 
efter sina anfäder. Det finns verkligen många kanaler att söka 
i. Ett bra alternativ är ett släktforskarsprogram som heter 
”SVAR” och kostar ca 900: -, det är en betaltjänst precis som 
alla släktforskarprogram är. En del gratisinformation kan man 
ändå finna på nätet som www.birthday.se, www.hitta.se samt 
www.skatteverket.se. 

Är det så att man behöver kontakta Skatteverket/folkbokföring 
för att få fram information om en viss person så vill de helst ha 
hela namnet. Ibland kan det visa sig att man kanske bara har 

ett namn att gå efter. Sen behöver de adress och halva person-
numret. Om det är så att personen levde den 31/6 1991 när 
Skatteverket tog över folkbokföringen från kyrkan, begär de 
en personbild. Det smidigaste är nog att innan man kontaktar 
Skatteverket, köper (ca 500 kr) eller lånar från någon en CD 
skiva ”Sveriges befolkning 1970” eller ”Sveriges befolkning 
1980”. På dessa CD finner man de personerna som då levde 
med namn, personnummer, partner, barn, bostad, församling 
och när de är födda. Hittar man den informationen man be-
höver, är det sedan dags att gå vidare och ringa Skatteverket. 
En annan CD man kan ha stor nytta av är den med ”Avlidna 
från 1901 – 2013”. 

Häpen blev jag när jag fick höra vilket otroligt arbete som görs 
av privatpersoner i de olika släktforskarföreningarna. Bland 
annat har man bidragit till att skriva av ”dödböcker” och föra 
upp allt på ”namn- döda”. All denna information förs sedan 
vidare till en central. Men innan informationen förs till denna 
central är allt dubbelt korrekturläst och granskat. Trots denna 
noggrannhet kan det uppstå fel. För att vara helt säker på att 
den informationen man behöver stämmer, finns det gamla 
digitala säkrare skivor i arkiv från 50/60-talet.                                                                                                                                

Ethel berättade också för mig att den svenska sekretesslagen 
gäller i 70 år. Det innebär t.ex. att kyrkoböckerna i en liten 
församling inte släpps förrän sista sidan kan visas. 1935-39 är 
nu släppta och mycket nutida information har kommit fram. 
Vissa uppgifter berättar hon, har hon väntat på i 20 år, och 
det innebär att hon i princip har fått börja om från början. 
Annan information som kanske kan vara bra att veta fortsatte 
hon, är om en person behöver få information om t.ex. ”okänd 
fader”, då behöver denna person personligen besöka det kom-
munarkiv som den personen man söker tillhör/tillhört. Söker 
man information åt en förälder eller syskon behöver man ha 

Ethel Svensson i Lida.

Släkttavla med foton och namn.



Träskoposten nr 1 2017 29

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

fullmakt med sig och en handläggare följer då alltid med och 
man får endast ta del av den information som berör en själv 
eller den man har fullmakt för. Det andra är sekretessbelagt. 

Ethel förklarade vidare att på internet finns det även ”Anbytar-
träff ” som är en modern typ av släktbytarträff. Facebook är 
också en annan modern form att söka efter släktingar. Vill man 
och behöver, så finns en sluten grupp på Facebook, som heter 
”Släktforskning”. I den gruppen hjälper man varandra för att 
kunna gå vidare i sitt sökande när man kört fast. Vidare fick 
jag veta att det finns olika forskararkiv som, ”Arkiv digital”, 
där man fotar av kyrkböckernas originalsidor i färg. ”SVAR” 
däremot fotar i svart/vitt men att de under senare tid även 
börjat med färgfoto.                                                                                         

Ethel började leta efter sina anhöriga som emigrerat till Ame-
rika och fann då att det amerikanska systemet är baserat på 
folkräkningsprincipen. Ett system som genomfördes första 
gången 1890 och sedan dess gjorts var tionde år. Den Infor-
mation som man kan få ta del av sträcker sig fram till år 1940, 
därefter inträder deras sekretesslag som troligtvis också är på 
70 år. Sista frågan jag hade till Ethel efter en mycket intressant 
släktforskar kväll var – Vad är det som gör släktforskningen 
så intressant för dig?                                                                                 

Till svar fick jag.  – Det är människors öden. Där ursprunget 
varit helt okänt och så småningom efter sökande i många arkiv, 
tex Facebook mm, hittat sin släkt, kunnat foga samman det 
hela och funnit sina rötter. Det är stort!

Annika Carlberg-Sjöström

Valborgsmässofirande

Traditionsenligt Valborgsmässofirande 
vid Långasjön 30 april

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

Lotteri med goda vinster och korvförsäljning
Välkomna!

    
     Långasjö Rödakorskrets
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Min väg till släktforskning
Släktforskning är något som började intressera mig i 
dryga 20-årsåldern. Det började en kväll vintern 1991-92. 
Jag bodde då i lägenhet i Emmaboda. Min kusin Eva 
var på besök. Hon berättade att hon gick Komvuxkurser 
och bland annat hade de börjat med lite släktforskning. 
Samtidigt som vi satt och pratade om detta, ringde min 
pappas kusin, Herbert Svensson i Råamåla. Han hade 
varit med i en släktförening som vi kallar för Peter och 
Stinas släktförening, och han kände att han, med ålderns 
rätt, ville lämna över uppdraget till mig. Jag var inte sen 
att tacka ja.

Släktföreningen
Det hade gjorts en stor släktforskning på min släkt redan 1955. 
Forskningen utgår från Peter Jonasson och Stina Månsdotter i 
min hemby Plaggebo. Detta arbete gjordes av Elsa Gantelius. 
Hon satte samman ett släktmöte 1955, och 1959 gav hon ut 
en bok som heter ’En småländsk bondesläkt’. Det skapades en 
släktkommitté med representanter för de olika släktgrenarna. 
Kommittén organiserade släktmöten ungefär vart tredje år. 
Varannan gång trycktes det tillägg till släktboken, där det fanns 
nya händelser i släkten såväl som rättelser av felaktigheter. 
Sommaren 1992 var det dags för ett nytt släktmöte och det 
blev mitt första uppdrag att hjälpa till med det. Jag hade själv 
aldrig varit med på några släktmöten innan dess, så allt var 
nytt för mig. För att få arbetet effektivt ville jag datorisera det 
hela. Jag hade redan jobbat med datorer i många år och efter-
som jag är programmerare kunde jag inte låta bli att göra mitt 
eget släktforskningsprogram. De program som fanns då var 
DOS-baserade och jag ville ha ett Windows-baserat program. 
I detta program matade jag in uppgifterna från släktboken och 
de tillägg som tryckts. Mitt primära uppdrag blev såklart att 
ansvara för min egen släktgren. Jag insåg snabbt att mycket 
uppgifter saknades, eftersom större delen av personerna är 
ättlingar till emigranter.

Försvunna Amerikanska släktingar
Min farfar Carl Johan Svensson emigrerade till USA liksom 
många andra Långasjöbor. Före honom hade hans syster 
Amanda och morbröderna Petter Magnus Lindblad, Johan Au-
gust Lindblad och Elias Carlsson utvandrat. Amanda dog ung, 
redan 1915, medan farfar fortfarande var kvar i USA. Farfar 
återvände till Sverige 1917 och därefter höll han brevkontakt 
med några av släktingarna. Han dog 1967, några månader 
innan jag föddes, och med honom dog också kontakten med 
släktingarna. Så jag började leta i farfars gamla brev. Jag hittade 
tre adresser till släktingar, som jag provade skriva till. Det var 
Johan Augusts dotter Alfhild och Amandas barn Alyce och 
George. Alfhild hade dött några år tidigare. George hade flyttat. 
Men Alyce bodde fortfarande kvar på samma adress som 1967. 
Hon blev jätteglad att höra livstecken från Sverige igen. Och 
hon visste massor. Hon hjälpte mig med att få kontakt med 
alla de amerikanska släktingarna och släktträdet kunde äntligen 
bli komplett. Hon skrev jättelånga handskrivna brev som jag 
hade stor möda att läsa. Elias Carlssons barnbarnsbarn Donna 
Dziak var faktiskt här och medverkade på släktmötet 1995. Det 
råkade passa med en resa till Europa som var planerad innan. 

Till detta möte var det också dags att trycka ett nytt tillägg, 
vilket gjorde det extra viktigt att få alla uppgifter rätt.

Ny släktbok
Arbetet med släktkommittén växte och 2001 tog vi beslutet att 
göra en nyutgåva av boken. Den gamla hade varit slutsåld sedan 
länge. Alla tilläggen gjorde att det blev lite rörigt att hitta upp-
gifterna. Boken kompletterades med uppgifter som fördes in 
på sina rätta ställen och nya släktträd trycktes upp. Jag passade 
på att söka fler amerikanska släktingar. Fast denna gången var 
det på andra släktgrenar, och med annat tillvägagångssätt. Jag 
sökte i amerikanska telefonkataloger på nätet och ringde helt 
enkelt upp de personer jag hittade. Några av dem gav faktiskt 
träff. Jag gjorde redigeringsarbetet på boken och mina kollegor i 
kommittén samlade in uppgifter om sina respektive släktgrenar 
och korrekturläste. Boken blev färdig strax innan släktmötet 
2001. Släktträden levererades som lösblad och dessa skulle 
sorteras upp och läggas in i en ficka i slutet av boken. Fickan 
skulle dessutom limmas fast. Detta var något jag engagerade 
familjen i kvällarna innan mötet. 

Forska på egen hand
Så här långt handlade det om att förvalta en släktforskning 
som redan var gjord. Men jag blev biten och ville göra mer. Så 
parallellt med släktkommitténs arbete, började jag även forska 
på egen hand. Först började jag skriva ner gamla noteringar 
och intervjuade mina föräldrar. Sedan fortsatte jag med att 
åka runt mellan olika bibliotek och läsa i mikrofilmer. Kom-
munbiblioteket i Emmaboda hade det som rörde kommunen. 
Jag lyckades rentav få låna hem en projektor av äldre modell, 
för mikrofilm på rulle. På det sättet kunde jag sitta och forska 
hemma, till långt in på nätterna. 

Släktträd över Peter och Stina, deras föräldrar och barn.
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Sedan fortsatte jag på länsbiblioteken i Kalmar och Karlskrona 
och på Släktforskarnas hus i Växjö. Om jag behövde sådant 
som rörde andra platser, kunde jag beställa mikrokort genom 
biblioteket. Jag och min fru Carina forskade även på hennes 
rötter på stadsbiblioteket i Örnsköldsvik.

Hur börjar man?
Ofta vill man börja med utgångspunkt från sig själv och sedan 
gå bakåt, generation för generation. Om man gör en liten 
räkneoperation inser man att förfäderna snabbt blir många. Vi 
har ju två föräldrar, som också har två föräldrar och så vidare. 
Efter tio generationer är de 1024 st, tanken svindlar. Jag började 
med att läsa växelvis i husförhörslängder och födelseböcker. 
På det sättet kan man ganska snabbt få en uppfattning om hur 
ens anträd ser ut. Jag gav alla anfäder en kod som talar om var 
man befinner sig i trädet. Själv har jag koden 01:1 och min fru 
01:2. Min far har 02:1, mor har 02:2, svärfar 02:3 och svärmor 
02:4. Min farfar får koden 03:1, farmor 03:2, morfar 03:3 osv. 
Ni förstår själva modellen. Det finns naturligtvis andra sätt att 
numrera, men det var detta jag fastnade för. Sedan har jag valt 
att ange en status på varje person. * betyder att jag har kon-
trollerat uppgiften i födelsebok, + död- och begravningsbok, 
V vigselbok och A att jag gått igenom alla husförhörslängder. 
Detta är ett system jag har hittat på själv och jag anser det an-
vändbart. Jag brukar notera källor på varje person, så jag kan gå 
tillbaka och kontrollera igen, om det skulle behövas. Först nöjde 
jag mig med att bara undersöka förfäderna, men efterhand har 
jag varit noggrannare med att följa syskonen till mina förfäder. 
Så småningom kan man råka ut för att förfäderna var släkt med 
varandra, så att grenarna går ihop igen. Detta kallar man för 
anförlust, om förfäderna tillhör samma generation. Tillhör de 
olika generationer kallas det för anförskjutning.

Gräv där du står
Jag har haft turen att många förfäder har varit bofasta i Lång-
asjö-trakten. Det är klart enklast att börja forska på platser 
man känner till. Sedan kan man fortsätta på förfäder som kom 
från andra församlingar. Själv föredrar jag att jobba med en 
församling i taget. På det sättet kan jag lära mig lite om byarna 
där. Boken ’Gård och by i Långasjö socken’ har varit en källa jag 
har haft nytta av. Där finns ju en del släktförhållanden beskriv-
na. Då kan man ha en bra start, som man sedan kompletterar 
från kyrkböckerna. KGF:s databas (Kronobergs Genealogiska 
Förening) är en annan bra källa där man snabbt kan hitta svar, 
speciellt vad gäller födslar. Även här dubbelkollar jag i kyrk-
böckerna. En databas består ju av andrahandsuppgifter som 
andra forskare skrivit av från kyrkböckerna. Många gånger 
duktiga forskare, som är bättre på att tolka texterna än vad jag 
är. Trots detta finns det fel, ibland beroende på att man inte 
haft lokalkännedom om vad platserna heter. Släktforskning är 
inte alltid en exakt vetenskap. Många gånger måste man försö-
ka tolka vad det står. Namn på personer och platser kan vara 
förkortade. Uppgifter kan förändras mellan olika kyrkböcker. 
Ibland är det ett riktigt detektivarbete att förstå hur det hänger 
ihop. Man kan hamna i återvändsgränder, där man helt kör 
fast. Det kan bero på oäkta barn, där fadern inte finns angiven. 
Någon kan anges komma från en viss församling, men som 
inte finns att hitta där. Själv gäckas jag av min farmors morfar 
Tore Johansson Elmqvist, född 1834. I den äldsta kyrkobok 
jag hittat honom, står han som fostergosse, utan uppgift om 
hans ursprung. Alltså är båda hans föräldrar okända. Status 

Alyce som jag brevväxlade mycket med, tillsammans med hennes bror 
George och Far Michael Shaughnessy, då nybliven änkeman. 
Fotot är från ca 1915.

Ett familjefoto på min farfar med föräldrar och syskon. Bakre raden: 
Hulda som var mor till Herbert Svensson, min farfar Carl Johan, 
Amanda som var mor till Alyce och George, I mitten: Helena Carls-
dotter och Sven Johansson och längst fram Ernst Gunnar som dog 
som barn. Fotot är taget ca 1901.
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för min släktforskning nu är att 420 förfäder är hittade, den 
äldsta i generation 11, född ca 1637. Jag har väl några grenar 
som inte är färdigutforskade, men i stora drag har jag små 
förhoppningar om att komma så mycket längre bakåt. På min 
frus släkt har vi kommit lite längre. Där finns en förfader född 
1599, men då handlar det om andrahandsuppgifter tagna från 
släktforskningar andra gjort. Längre bakåt är svårt att komma, 
om man inte har förfäder tillhörande präster, adel, kungahus 
eller andra stormannaätter som är väl dokumenterade. Så gamla 
uppgifter finns inte i vanliga kyrkböcker.

Var söker man uppgifter
Den viktigaste källan för släktforskare är kyrkböckerna. De 
fotograferades redan på 1950-talet av mormoner. Det är dessa 
filmer som traditionellt har varit tillgängliga på biblioteken. Men 
på senare år har det gjorts nya fotograferingar med bättre kva-
litet. Dessa används av Arkiv Digital, som är min primära källa 
idag. För Långasjö finns kyrkböcker från ca 1700 och framåt. 

I slutet på 1800-talet byter husförhörslängderna namn till 
församlingsböcker. Uppgifter nyare än 70 år anses inte som 

offentliga och finns därför inte tillgängliga. Vilka år som finns 
i kyrkböckerna varierar mycket mellan olika församlingar. I tex 
Vissefjärda församling har delar av arkivet brunnit, vilket gör 
att hela 1700-talet fattas.

Kartor och koordinater
På senare tid har jag börjat ägna mig åt hembygdsforskning 
också, där jag har sökt i gamla kartor och skifteshandlingar. 
Även detta kan vara av intresse för släktforskare, om man 
vill ta reda på var förfäderna bodde. Jag har haft stor nytta 
av Lantmäteriets historiska kartor. Dessa finns tillgängliga på 
lantmäteriets hemsida kostnadsfritt. Med hjälp av dessa kartor 
och tillsammans med verktygen Google Earth och Google 
Maps, har jag lyckats kartlägga och ta fram koordinater för 
många torp och backstugor. Detta har jag gjort i mina arbeten 
med Plaggebo i Långasjökrönikan från 2012 och boken om 
Ulvamon som gavs ut förra året. 

Torbjörn Svensson

Några böcker jag haft nytta av i min forskning, tillsammans med den släktbok som jag varit med att framställa.

Foto Tanja Muratova
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Cirkelträning i Långasjö
Långasjö GoIF har utökat sin verksamhet för att ge fler 
möjlighet till en aktiv fritid. Christian Svensson berättar: 
Jag lärde känna Malin Johansson (som håller i Cirkelträ-
ningen) genom jobbet och visste att hon körde cirkelträ-
ning i Skruv. Efter ett tag flyttade hon hit och då frågade 
jag om hon inte kunde tänka sig att vara ledare för det 
här i Långasjö. Det möttes först av ett svagt intresse från 
henne men med lite övertalning så gick Malin med om att 
köra en provperiod på 6 tillfälle. Jag kollade med Långsjö 
GoIF om det var i deras intresse att arrangera något sådan 
och det välkomnades stort. 

Vid första tillfället var man lite spända på om det skulle kom-
ma några. Det kom 6 personer och det var helt ok. Gången 
efter kom ytterligare några och så har det fortsatt. Tiden gick 
och sista omgången kollade vi av intresset för en fortsättning. 
Alla var eniga om att de ville ha en fortsättning. 10 januari 
körde vi igång igen och vi kör varje tisdag kl.18:30 fram till 
den 25/4. Vi har även hjälp av Linnea Sixtensson när Malin 
jobbar 3-skift. Det är två tuffa tjejer som ser till att vi utmanar 
oss själva men på ett uppmuntrande sätt. Vi är 8-13 pers vid 
varje tillfälle. Vi välkomnar självklart fler till ett underhållande 
träningspass som är till för alla. Som nybörjare eller otränad 
kan du hoppa med närsom.

Linda & Tobias Klaesson har varit med flitigt: Vi tycker cir-
kelträningen är bra! Man går igenom hela kroppen och bygger 
upp bålen. Perfekt att träningen är i Långasjö också!

Malin Johansson, ursprungligen uppvuxen på gård utanför 
Braås, bor nu i Långasjö, 22 år. Jag har under hela min uppväxt 
varit aktiv inom ridsporten. Tränat, tävlat och utbildat hästar 
samt varit mycket aktiv i ridklubben och dess ungdomsverk-
samhet. Efter gymnasiet la jag ridsporten på hyllan. Jag började 
träna lite på gym men tyckte det var svårt att veta vad jag skulle 
göra på gymmet samt att få ihop ett bra pass. Då fick jag upp 
ögonen för cirkelträning och tyckte genast att det var ett in-
spirerande sätt att träna på: köra ett bra pass för hela kroppen 
på rätt kort tid. Strax därefter började jag hålla i cirkelträning 
i Skruv. Många av passen jag håller i Långasjö har hittills varit 
så kallade HIIT pass (högintensiv intervallträning). Då det 
är lätt att göra passen endast med kroppen som vikt oavsett 
om man vill träna styrka, kondition, balans eller rörlighet. Att 
använda kroppen som vikt gör det också lätt att anpassa efter 
sin egna nivå. Alla är vi nybörjare i början och det tar olika lång 
tid för oss att bygga upp en stark kropp. Därför visar jag alltid 
olika svårighetsgrader på övningarna. Du kan få passet att bli 
lätt men också mycket ansträngande! Jag tror att det är därför 
många uppskattar denna sortens träning! Utöver att jag håller 
i passet så åker jag längdskidor, rullskidor, cyklar landsväg och 
mountainbike, samt försöker få in styrkepass, spinning och 
mycket annat skoj. Jag älskar variationen! Jag hinner aldrig bli 
uttråkad, och min kropp håller sig mångsidig. Alltför många 
människor saknar aktiv rörelse i sitt liv. Det motiverar mig till 
att hålla i passet, få människor att må bättre. Det finns inget 
härligare än att känna all kraft som strömmar genom gympa-
salen under passet! Välkomna!

Linnea Sixtensson, 28 år och gift med John. Tillsammans 
har vi två barn, Hampus och Felix. Vi har bott i Långasjö i 
ungefär 7 år och trivs väldigt bra här, därför är det kul att jag 
blev tillfrågad att hålla träningspassen ihop med Malin. Jag 
har en gedigen träningsbakgrund då jag från barnsben alltid 
har utövat någon sport och tränat. Har även en bakgrund 
som elitidrottare då jag spelat ishockey i högsta damligan, 
men även i junior- och A-landslag. Jag har varit fystränare 
för Emmaboda IS damlag i några år nu och även varit före-
läsare och tränare för tjejer i Smålands ishockeylag. Jag har 
alltid varit intresserad av kost och träning och valde därför 
att utbilda mig till biomedicinsk hälsovetare och med min 
utbildning har jag ganska bra koll på fördelarna med att träna 
enligt HIIT-metoden. HIIT betyder High Intensity Interval 
Training, eller högintensiv intervallträning på svenska. Det är 
precis som det låter intervallbaserad träning där man primärt 
syftar till att hålla en riktigt hög intensitet. Hur snabbt man 
kan utföra vissa övningar beror ju på ens egna nivå (vilket gör 
att ALLA kan träna HIIT) men oavsett vilken nivå man är på 
så ska HIIT vara mycket ansträngande. Passen genomförs på 
kort tid, med korta intervaller. Flera studier har på senare tid 
visat på positiva effekter av HIIT jämfört med mer traditonell 
träning. Konditionsmässigt har forskare sett att man får en 
ökad oxidativ förmåga (alltså förmågan att förbruka syre) i 
musklerna, man ökar sin mjölksyretröskel och att man förbätt-
rar sitt VO2 max jämfört med vanlig distansträning. Man har 
även sett metabola förbättringar vid HIIT-träning och där kan 
man se att insulinkänsligheten förbättras efter bara två veckor 
med träningsformen. Även hjärta och kärl påverkas positivt 
av träningen och man har sett att kärlens elasticitet förbättras 
vid HIIT-träning. De här hälsofördelarna får man dessutom 
genom väldigt lite investerad tid vilket naturligtvis kan vara en 
fördel för den som vill få träningen avklarad snabbt. Det kan 
ju både vara för att man tycker distansträning är tråkigt men 
även för att man helt enkelt inte har tiden till att genomföra 
distanspasset just den dagen.

Camilla Lennartsson
Långasjö GoIF

Ett glatt gäng innan passet drar igång. Tränarna Linnea Sixtensson 
(nere till vänster) och Malin Johansson (nere till höger). 
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Göthes farfars farfar
”Vi får då gå tillbaka nära 200 år i tiden, till min farfars farfar 
Johan Svensson”, säger Göthe. Han är född 1821 Sutaremåla 
i Algutsboda socken och son till Sven Hemmingsson (1774-
1827), om vilken man kan läsa i Algutsbodaboken 2003. Johans 
hustru heter Ingrid Maria Gustafsdotter (1825-1874) och är 
dotter till Gustav Pettersson (1797-1864), som brukade gården 
1:8 i Pellamåla vid tiden för skiftet, 1835. Från att byggnaderna 
varit samlade mitt i byn flyttar man efter hand ut till de nya 
enheterna. Men allt detta tog tid och tittar man i Gård och By 
är samtliga boningshus, med ett undantag när, uppförda först 
under åren 1865-1882.

Några år efter giftermålet flyttar Johan och Ingrid Maria in i 
granngården 1:7 och blir jordbrukare på ett hemman om 21 
ha. Det gamla huset som de bodde i finns inte kvar. Nuvaran-
de bredbyggning uppfördes 1879, då gården ägdes av Sven 
August Johansson, ett av de nio barn Johan och Ingrid Maria 
fick under åren 1844-1866. Ett dog redan som spädbarn, men 
de andra åtta får bilda stommen i den berättelse som nu följer.        

Johan och Ingrid Marias barn 
Anna Maria är första barnet, född 1844. När hon är 25 år 
gammal flyttar hon till Chisago Lake i Amerika, dit många från 
Långasjö socken redan emigrerat. En av dem är Carl Johansson 
från Skurebo, som reser ut året innan, 1868, och då tar namnet 
Fredell. I januari 1870 skrivs han in i församlingen i Chisago 
Lake och, som det står i En Smålandssocken emigrerar (s 
618), ”samtidigt ingick gifte med Anna Maria Johansdotter 

Ättlingar till Johan och 
Ingrid Maria i Pellamåla
Några veckor före jul blir jag uppringd av en Långasjöbo 
i exil som berättar att han gärna vill bidra med något från 
den släktforskning han länge sysslat med. Det är Göthe 
Gunnarsson från Pellamåla, vars namn nog många äldre 
läsare känner till, trots att det är över 60 år sedan han 
lämnade bygden. Efter realen i Emmaboda 1956 läste 
Göthe på handels i Kalmar. I hela sitt yrkesverksamma liv 
arbetade han inom skattemyndigheten, först i Ängelholm, 
sedan i Kristianstad. 1976 flyttade han och hans fru Ulla 
med barn till ett villaområde i Åhus där de fortfarande 
bor kvar. Och det är där vi nu sitter när jag ber honom 
berätta kring de bilder, fotoalbum och släkttavlor han lagt 
upp på köksbordet.

Gunnars pojk i Pellamåla
Göthes far Gunnar Carlsson föddes 1901 i Prämboda. I sam-
band med att han gifter sig 1934 blir han ägare till Pellamåla 1:8, 
en jordbruksfastighet på 21 ha. ”Gården gav han en mönstergill 
skötsel och förbättrade den till både hus, jord och skog”, som 
det står i dödsrunan. 

I bygden var Gunnar en aktad man med en mängd uppdrag; 
ledamot av kommunal- och taxeringsnämnderna, kommunal-
fullmäktige, kyrkoråd, nykterhetsnämnden, barnavårdsnämn-
den och Logen Höstrosen av IOGT. Han ingick också under 
många år i hembygdsföreningens styrelse.

Under efterkrigstiden försvinner väldigt många småjordbruk 
och inget av Gunnars och Linneas tre barn, Ingemar, Göthe 
och Britta är intresserad av att ta över jordbruket. Men gården 
stannar ändå kvar i släkten ända fram till 2015, då den säljs till 
Johan Karlsson i Lida. 

Göthes släkthistorik på fädernet för oss ända ner till mitten av 
1700-talet, till Henning Pehrsson och hans hustru Catharina 
Månsdotter i Algutsboda. Men i detta sammanhang bestämmer 
vi oss för en berättelse som börjar när Långasjö kommer in 
i bilden.    

Pellamåla 1:8. Boningshuset en åttaknutabyggning uppförd 1868.

Göthes föräldrar Linnea och Gunnar Carlsson, Pellamåla.

Göthe Gunnarsson, född 1939, Pellamåla.
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och att giftermålet var närmaste anledning till medlemskap i 
församlingen. Den som vill må ana gammal kärlek – avståndet 
mellan Skurebo och Pellamåla är inte stort”. 

Under åren 1871–1875 nedkommer Anna Maria med fem barn. 
Två år senare avlider hon i tyfusfeber. Deras två äldsta söner, 
Johan August och Herman, ägnar sig åt affärsverksamhet och 
sätter upp ett företag på 1890-talet där de säljer möbler och ju-
veler, pianon, konfektion. De iordningställer också en badlokal 
och en barberarverkstad, låter servera lunch och hyr ut rum.

Barn nummer två är Sven August, född 1847. 1876 övertar 
han föräldrahemmet i Pellamåla, som han tillsammans med 
sin hustru Carolina Sofia Nilsdotter (från Älmeboda) innehar 
fram till sin död 1903. Då blir Anton Svensson, den yngste av 
deras tre barn, ägare till gården 1:7 ända fram till 1954. 

Äldste sonen, Carl Alfred Svensson (född 1872), Göthes 
farfar, blir också han hemmansägare genom att 1902 flytta 
in i granngården 1:8. En generation senare, 1934, tar Gunnar 
Carlsson, Göthes pappa, över gården, som 1976 blir sterbhus 
när Gunnar dör. Som ovan nämnts går den ur släkten 2015.   

Också tredje barnet, Peter Magnus född 1850, innehar föräld-
rahemmet några år, 1873-1876 närmare bestämt. Därefter blir 
han hemmansägare i Frostensmåla, Vissefjärda. Hans hustru 
heter Anna Maria Olaidotter och är jämgammal med sin make. 
Hon var känd som Caisa Lisas dotter”, vars föräldrar var Peter 
Jonasson från Brunamåla och Stina Månsdotter från Plagge-
bo. Som nygifta bosätter de sig i Plaggebo Södergård. De får 
tolv barn, varav Caisa Lisa är nummer ett i barnaskaran. Det 
är om Peter och Stina och deras ättlingar som Elsa Gantelius 
skriver i sin släktkrönika En småländsk bondesläkt från 1959, 
och som Torbjörn Svensson i Plaggebo tillsammans med en 
släktkommitté förtjänstfullt gjort en uppdaterad nyutgåva av. 
Den utkom 2001, samma år som det senaste, kanske sista 
släktmötet ägde rum. 

När Caisa Lisa gifter sig flyttar hon och hennes man till Luvön i 
Vissefjärda. Men hon trivs aldrig där och när mannen dör 1858 
flyttar hon tillbaka till Långasjö där hon bosätter sig i Pellamåla. 

Men nu tillbaka till Peter Magnus och Anna Maria. Genom 
deras äktenskap knyts de två släkterna samman. Paret fick 
fem barn. Hulda Serafia född 1882, Ernst Valfrid född 1884, 
Karluno född 1887, död vid fyra års ålder), och tvillingbrö-
derna Enok och Erik, födda 1889. Två av barnen emigrerar 

till Amerika, vid olika tidpunkter. Ernst Valfrid bosätter sig i 
Wisconsin (se nedan) medan Erik, den yngste i syskonskaran, 
oturligt nog reser med Titanic och omkommer när båten 
förliser i april 1912.

Fjärde barnet föds 1854 och heter Eliana Matilda. Om henne 
vet man inte så mycket. Hon gifter sig 1874 med skomakare 
Frans Johannesson, Östra Hällesjö, Algutsboda, där de bor i 
en backstuga vid namn Björkholmen. De får två barn, Johan 
August Vilhelm född 1875 och Karl Hjalmar född 1878. Året 
därpå avlider Frans medan Eliana Matilda överlever sin man i 
över 40 år (död 1922).    

Elias är barn nummer fem, född 1857. Han emigrerar till 
Stillwater i Minnesota 1876. Till yrket är han finsnickare och 
orgelbyggare och antar namnet Linnell vid giftermålet med 
Mathilda, som också hon emigrerat från någon plats vid grän-
sen mot Norge. De får fyra barn, dottern Minnie och sönerna 
Theodor, Gilbert och Mauritz. På äldre dagar fortsätter Elias 
att förfärdiga finare träarbeten, bl.a. skin med intarsia.   

Nästa barn blir en flicka. Hon föds 1860 och får namnet Emma 
(Johansdotter). Bara 17 år gammal gifter hon sig med Sven 
Johan Åkesson, ägare till fastigheten Pellamåla 1:10. Där bor 
de under åren 1877 till 1902 varefter de flyttar till Piggsmåla 1:9 
där de stannar från 1903 till 1921. Huset, en åttaknutabyggning, 
byggdes 1850 och står fortfarande kvar. Makarna får sex barn. 
Anna Charlotta född 1885. Ida Viktoria född 1888. Augusta 
Matilda född 1891. Carl Alfred född 1894, Otto Vilhelm född 
1897, Ellen Amanda Sofie född 1900. 

Tre av barnen utvandrar till Amerika. Tillsammans med sin 
yngre bror Otto och grannpojken Gunnar Svensson reser Carl 
Alfred till North Dakota. I En smålandssocken emigrerar kan 
vi läsa lite mer om deras öden ”over there”, men också om 
systern Augusta, som reser tillsammans med sin kusin Ernst 
Petersson, Frostensmåla till Minneapolis, Minnesota, där hen-
nes morbror Elias bor (han som var orgelbyggare). 

Barn nummer sju, Karolina Sofia, föds 1863. Hennes lev-
nadsöde skiljer sig från de andra syskonen. När hon är 24 år 
gammal ”hamnar hon i olycka” och föder en ”oäkta” dotter, 
Nanny Elise (1887). I husförhörslängden kan vi se att hon 
arbetar som piga hos Alfrid Kroon på Långasjö Västergård, 
inflyttad den 10 oktober 1888 och utflyttad till Tyskland den 
11 oktober nästföljande år. Om dottern Nanny följde med 
vet vi inte, men i Sveriges Befolkning 1900 finns hon som 
fosterbarn hos Nils Magnus Nilsson och hans hustru Helena 
Magnusdotter i Kallamåla, enligt uppgift ditflyttad 1891, tre 
år gammal. Där bor Nanny fram till hon är 16 år då hon 1903 
flyttar till Tyskland, förmodligen till sin mamma. 

”Från min barndom har jag minne av att vi under och efter 
kriget skickade matpaket till Tyskland”, berättar Göthe, något 
som understryks av ett brev som han funnit i sin fars hand-
lingar. Det är daterat den 16 januari 1948 med Nanny (nu med 
efternamnet Funke) som avsändare. Jag väljer att återge brevet 
i dess helhet efter denna artikel, eftersom det ger liv och färg 
åt de släktkonstellationer och knappa uppgifter som följer 
personerna i artikeln. Det är också ett gripande tidsdokument, 

Göthes farfar och farmor, Carl och Johanna Svensson, Pellamåla.
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inte bara från efterkrigstidens Tyskland, utan också från sekel-
skiftets Långasjö, då synen på barn utanför äktenskapet var 
väldigt annorlunda den vi nu har.

    

Sist i syskonskaran är Ida Charlotta, född 1866. När hon är 
21 år gammal emigrerar hon till Stillwater i Minnesota där 
hennes äldre bror Elias redan bor. Där bor hon det första året 
men ingår 1889 äktenskap med Frans August Johansson från 
Kvarnaryd i Långasjö. Frans var sex år äldre och hade precis 
som sin blivande hustru emigrerat vid 21 år ålder. Han slår sig 
ner i Stillwater där han får anställning hos en köpmannafamilj 
Brown. I flera år blir Frans familjens allt i allo och utför sysslor 
som förekommer med hus och trädgård mm. Bland annat kör 
han familjen Browns hästar, då någon av familjen skulle ut och 
åka. Men så träffar han som sagt Ida Charlotta Johansdotter 
och någon tid efter giftermålet flyttar Frans och hon västerut 
mot Stillahavskusten till staten Washington, där de bosätter sig 
i en liten stad som heter Snohomish, inte så långt från Seattle.

Efter bl.a. ett mindre framgångsrikt försök att vaska guld i 
Alaska 1897 blir hemlängtan till Sverige för stor, och året därpå 
återvänder Frans med Ida och deras fyra barn till Sverige. Första 
tiden bor de hos Frans föräldrar i Kvarnaryd medan de ser sig 
om efter ett eget ställe. 1889 köper de Mundekulla Norregård 
2:2 som de innehar fram till 1927. När Frans dör 1934 gifter 
Ida om sig med sin ungdomsvän Peter Johan Turnqvist (1863), 
som hela sitt vuxna liv bott i Amerika. Men just detta år be-
slutar han sig för att hälsa på hemma i Sverige. Paret bosätter 
sig i Skallebo, där Ida avlider 1948 (se begravningsinbjudan).  

Med utgångspunkt i Johan och Ingrid Maria och deras åtta barn 
har vi fått en lika brokig som kortfattad berättelse om några 
Långasjöbor från förr. Hur deras liv egentligen formade sig, 
i helg och söcken, i känslor och kärlek, i glädje och sorg vet 
vi väldigt lite om. Men i dagböcker och brev, som det som nu 
följer, kan vi åtminstone ana något av den komplexitet som 
präglar alla människors liv, oavsett när och hur de har levat. 

Gunnar Alsmark

Träskopostens ambition är att så mycket som möjligt skapa 
en dialog mellan läsarna och de personer som förekommer 
i artiklarna. Om några har ytterligare information eller 
kommentarer till ovanstående text går det bra att vända 
sig direkt till Göthe Gunnarsson. Hans mejladress är 
gunnarssong@yahoo.se

En viktig källa till denna text har varit En Smålandssocken emigrerar. Bok-
en, som kom ut för exakt 50 år sedan, är resultatet av ett enastående 
forskningsarbete som resulterade i över 900 sidor med uppgifter om 
långt över 1000 emigranters släktrelationer, emigration och fortsatta liv 
i Amerika, så långt det nu varit möjligt att dokumentera. Vi har säkert 
anledning att uppmärksamma denna bok längre fram i år.

Inbjudan till Ida Charlottas begravningsakt i Långasjö kyrka, med bör-
jan kl. 11 f.m. Tidpunkten var relativt sen, jämfört med inbjudningar 
20–30 år tillbaka i tiden. Då kunde samlingen i kyrkan börja redan halv 
sju på morgonen.

Frans Aug. Johansson med hustru Ida och barnen Lillie, Edvard och 
Minnie i Snohomish, Wash. 1895.  Från En smålandssocken emigrerar.
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Brevet från Nanny
Johan Svensson och Ingrid Maria Gustafsdotter, båda 
födda på 1820-talet, blir 1847 ägare till gården 1:7 i Pel-
lamåla. 1863 föds Karolina Sofia, ett av deras åtta barn. 
När Karolina är 24 år ”hamnar hon i olycka” och föder 
1887 ett ”oäkta” barn, som döps till Nanny. Året därpå 
lämnar Karolina Långasjö och flyttar till Tyskland. Nanny 
blir placerad i en fosterfamilj i Kallamåla.   

Men - som ”horunge”, och övergiven av sin mamma, kan det 
inte ha varit lätt att växa upp i en tid präglad av moralism och 
trångsynthet. När Nanny fyller sexton år flyttar hon till Tysk-
land. Hur hon där skapar ett nytt liv, under två världskrig, vet 
vi inte. Men att hon aldrig riktigt känner sig hemma i Tyskland, 
nämner hon i brevet och tillägger. ”Jag var ensam i Sverige 
också. När man inte har några syskon, inga föräldrar, så är 
man ingenstans hemma!” 

Brevet från Nanny (som jag valt att skriva av bokstavligen) är 
sänt i januari 1948. Tyskland ligger fortfarande i ruiner efter 
de allierades bombningar och många måste kämpa för den 
vardagliga brödfödan. Nanny ber om – och får – viss hjälp 
från sina släktingar i Långasjö, som hon saknar. 

Dillenburg den 16.1.48.
Kära släktingar! 

Jag få tacka så mycke för brev och foto det var rolig att få se 
och höra något ifrån eder. Jag har tänkt att ni har glömt mig. 
Ja, i sommer ha ni alltid mycke arbete, också i venter (vinter), 
en bonde blir aldrig arbetslös. Ni har tre rara barn, era barn är 
alla tre blånd och har blå ögon? Er hustrud (Linnea Carlsson) är 
nog mörk. Gunner (Gunnar Carlsson) lickner sin farfar tycker 
jag. Att er fasto Anna är död viste jag inte, hur gammal är Annas 
flicka? Jag trode hon hetade Nanny, eller hade hon två flickor? 
Det intresera mig, jag var en gång i Annas föräldrahus, då hade 
hon en liten flicka. Eder farbror Anton må ni hälsa ifrån mig, 
ni kann säga, ifrån sin fasto Linas dotter, vi var en kort tid 
tillsamman när vi var små barn, så har min mor talat um, men 
Anton har inte tyckt um mig sade mor, han var ju tre år älder. 

Jag tänker mycke på barndomstiden jag var aldrig ricktig hemma 
i Tyskland, men jag var ensam i Sverige också, när man inte 
har några syskon, inga faräldrar, så är man ingenstäns hemma. 

Nu har jag blivit gammal, också har jag ett hjärtlidande, så kann 
jag väl inte tänka på att resa till hemlandet någon gång. Står 
ni i förbindning med släktingarna ifrån Mundekulla? Mosto 
Ida är ju också död, Lilly har nog saker som var min mors, det 
felade en koffer med lenne (linne) och kläder. in år 39. har jag 
skrivit hänne, men hon skrev tilbaka att hon inte, har något 
ifrån min mor. innan mor dog sade hon att hon har skikat en 
koffer till Lilly. kanhända gick den förlorad – sedan des skriver 
Lilly inte, hon var sjuk, hade truma, det är något i halsen. vet 
Gunner något om det? kanhända lever hon inte.   

Gunner fråger om det har blivit bettre med maten. Ja, det har 
blivit lite bettre, bröd och potata räcker till, när man har bröd 
behöver man inte hungra ”svälta”. Kött få vi 300 gram per 
person i månad. fläsk har vi inte hatt sedan Gunners skikade 
den store biten ifrån er far. Mjöl, gryn, fet, ost smör margarin 
få vi så lite dermed kan man inte klara sig. fisk få vi också på 
kort. sill är fri, men man kann sällan få några. Om Gunner vill 
senda mig en paket är jag glad. jag tänker att er farbror Anton 
också kann hjälpa till, men ni skall inte köpa något. kanhända 
kann ni få tag på en liten bit fläsk. eller smör. om Gunner 
vill skika lite mjöl, så behöver det inte vara så fint vetemjöl, 
kanhända har ni själv mjöl som ni har låtet mala, sådant groft 
mjöl är bra. Gunner behöver inte vara räd att paketen inte går 
fram. den första gången fick jag ett brev ifrån Ingelsson, han 
hade skrivet Dillenburg med T. burg med ”berg”, Gunner har 
också skrivet Dillenberg, ”det heter Dillenburg”. Ingelsons 
brev kom fram, men paketen har blivet stulet.

Nu sänder jag några fotos, jag få sluta med många kära hälsningar 
ifrån Nanny Funke

Jag har fått en paket till julafton ifrån Hugo Ingelsson i Kallamåla.     

gm Gunnar Alsmark

Röda Korset

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 
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Elias emigrerade till    
Australien
Jag vill börja med en hänvisning till en släktberättelse 
som publicerades i Träskoposten nr 3 2016. I den ar-
tikeln berättade Ingvor Sabina Le John om sin släkt, 
och mitt i berättelsen studsade jag till. Jag hade känt 
igen ett namn från min egen släktberättelse: Helena 
Svensdotter i Trollamåla Södergård, född 1788. Hon är 
ju syster till en av mina anmödrar: Kristina Svensdotter 
född 1795 i Trollamåla Sgd.
Nu börjar en helt ny släktberättelse att spelas upp, 
nämligen den om "Kristina från Trollamåla" och i 
synnerhet hennes barn och barnbarn. Kristina gifte sig 
med Thore Jonasson från Lida Västergård. De tog över 
Trollamåla Södergård och fick tio barn. Den äldste av 
barnen hette Swen.  (Långasjö A1:13 sid 37)

Parismåla 2/16 Första kullen
Kristinas äldste son, Swen Thoresson, gifte sig med Ce-
cilia Magnusdotter och de tog över Cecilias föräldragård i 
Parismåla 2/16. Det är gården där Vanda Karlsson Lindås 
(tidigare Piggsmåla) föddes och växte upp. På den här lilla 
gården kommer det att födas 11 barn. Man kan dela upp 
dem i två kullar. Cecilia dog nämligen redan 1847, och Swen 
gifte om sig med en Christina Nilsdotter. Cecilia födde fem 
barn och Christina födde sex. Barnen i Cecilias kull är: Peter 
Jonas -38, Martha Stina -39, Carl August -41, Johanna - 43, 
Elias -46. Pojkarna Peter Jonas och Carl August dör båda 
1847, den ene i februari, den andre i april. Samma år, i mars 
månad, dör också barnens mor Cecilia. Vilken tragedi! På tre 
månader har tre familjemedlemmar dött! Inga dödsorsaker 
finns angivna i dödboken. Man kan nog tänka sig att det 
var en smittsam sjukdom som drabbade så hårt. Döttrarna 
Johanna och Martha Stina är 4 respektive 8 år. Lillebror Elias 
är ett år. (Långasjö A1:15 sid 32)

Parismåla 2/16 Andra kullen
Fadern Swen Thoresson står nu ensam med tre barn. Bästa 
sättet att lösa familjeproblematiken var att skaffa sig en ny 
hustru. Detta började ofta med att man anställde en hushål-
lerska. Hur det gick till i det här fallet vet vi inte, men 1851 
föds ett nytt barn i familjen och då är Swen Thoresson gift 
med Christina Nilsdotter från Vissefjärda. Swen och Christi-
na får sex barn: Anna Cecilia -51, Carolina -55, Emma Sofia 
-58, Claes -61, Johan August -65, Karl Alfred -68. Jag blir 
berörd av att första dottern i detta äktenskapet får namn 
efter hustrun i första giftet. (Långasjö A1:19 sid 38)

Claes - bygdens kodoktor
Av Swen Thoressons många barn, är det några som särskilt 
har intresserat mig. Det är Johanna, som blev min och mina 
syskons farfars mor och Martha Stina, som blev dömd för 
barnamord, Elias, som emigrerade till Australien och Claes, 
som blev hela bygdens kodoktor. Det var sonen Claes, som 
tog över gården i Parismåla. Han gifte sig med Hilda Frans-
dotter och de fick nio barn. En dotter hette Svea och det 
blev hon som tog gården vidare tillsammans med maken Erik 

Karlsson. De fick två döttrar. En av dem är Vanda Karlsson i 
Lindås. Vandas morfar Claes var känd i bygden som kodoktor. 
Dag och natt var han beredd att rycka ut för att bota en ko 
eller hjälpa till att dra ut en kalv. - "Vilken natt som helst kunde 
det slå på kvistdörren och då var det bråttom!" berättar Vanda. 
"Morfar kunde inte cykla, så han sprang på sina utryckningar 
i bygden. Men när han var 65 år, kom han till slut hemåkande 
på en cykel som han köpt hos Sjöblom i Kallamåla." Hemma 
på spisen kokade han örtmediciner till djuren. En ko var vid 
denna tid en mycket värdefull investering. Mycket stod på spel 
om kossan blev sjuk. Man hade större förtroende för Claes i 
Parismåla än för veterinären i Emmaboda.

Elias - äventyraren
Men det var den lille pojken Elias, som tog släkten ut i vida 
världen. Han hette Elias Swensson. Han var född i Parismåla 
1846, yngst i första kullen, moderlös vid ett års ålder.  Första 
steget tog han till Lenhovda, 26/8 1863. Men längre än så 
ska det bära av! Elias flyttade till Danmark och vidare till 
Tyskland. I Schleswig Holstein träffade han en blekingeflicka, 
båtsmansdottern Karna Andersdotter Tunnbo från Ljusaryd, 
Jämshög. Hon var ung änka och hade en liten dotter.  Paret 
gifte sig 1877 i Flensburg och fick sitt första gemensamma 
barn, Oscar Alfred, samma år. Året därpå tog den lilla famil-
jen det stora beslutet att emigrera till Australien. I samband 
med emigrationen bytte Elias efternamn, därtill uppmanad 
av myndigheterna i Flensburg, från Swensson till Thelander. 
Säkert viskade en liten fågel i Elias öra: Ta samma efternamn 
som din namne, farbrodern Elias Thelander - han som blev 

 
Claes och Hilda Svensson Parismåla.            Foto: Vandas familjefoton.

Huvudbyggnaden på Parismåla 2/16   Foto: Vandas familjefoton.
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skollärare och kantor! Och så blev det. Sedan dess har namnet 
Thelander följt släkten i Australien. Elias själv fick många barn, 
som fört namnet vidare och idag består släkten av upp emot 
400 personer !

Den långa resan till Australien företogs med skeppet Friede-
burg från Hamburg den 22 juni 1878. Resan tog 4 månader. 
Skeppet fick lägga till i Rio de Janeiro för att hämta färskvat-
ten, eftersom "the condenser" gått sönder. 18 personer avled 
under resans gång. Man anlände till Brisbane den 16 oktober 
1878. Eftersom några av passagerarna insjuknat i tyfus, fick 
man stanna i karantän i 18 dagar. Hårt prövade släpptes sedan 
Elias med hustru Karna och två barn, Augusta och Oskar, av 
på en ny kontinent och de slog sig ner i Brisbane, där många 
släktingar bor än idag. Varför Australien? Varför inte Amerika? 
Ingen vet. Kanske ville Elias inte följa strömmen, utan gå sin 
egen väg. Och den vägen gick via Danmark och Tyskland. 
Därifrån en båtresa på 4 månader till Australien! 

I Elias och Karnas familj föddes barnen: Augusta Catherine 
-70 (Karnas) , Oscar Alfred -77, Emma Cecilia -79 Andrew 
Sven -81, Charles August -83, Elizabeth Carolina -88, Johanna 
Ida -88, Peter George -90, Elias Albert -93.

Släkten Thelander har ett släktträd på Ancestry med 1369 
personer dokumenterade.

Källa: Släkten Thelanders släktforskning /Ancestry.

Sommaren 2016 besökte emigranten Elias´ sonsonson, Neil 
Thelander, med hustru Vivian och dotter Katherine Långasjö. 
Neil är barnbarn till Elias yngste son, Elias Albert. Vi hade 
stämt möte hos Vanda i Parismåla. Med på träffen var Neils 
"next next cousines", Annika och Anders, vilkas farfars mor 
var syster till Elias d ä. Det blev ett känslosamt möte. På gården 
i Parismåla finns möbler och redskap från de gemensamma 
förfädernas tid. Vanda berättade och visade. Hon har hela 
släkthistorien i gott minne. På tillbakavägen stannade vi vid 
Trollamåla Södergård och fotograferade. Det var här anmodern 
Kristina Svensdotter föddes 1795.

Text: Annika Hjalmarsson
 

Elias Thelanders barnbarns barnbarn Katherine Thelan-
der har skickat ett mail från Australien till Träskopostens 
läsare: 

Katherines berättelse:
Jag sitter med mina släktingar och äter kebabpizza och be-
undrar de australiensiska souvenirer som pryder deras hus. 
Där finns didgeridoos, varningsskyltar med kängurur och en 
hatt med korkar som dinglar från brättet. De är symboler från 
mitt hemland och här hittar jag dem i mina mycket långväga 
släktingars hem. Jag heter Katherine Thelander. Jag är 20 år 
gammal och så här fann min familj och jag våra skandinaviska 
rötter, 15 000 kilometer bort från där vi började.

Jag bor med min mor och far i Brisbane, Australien, mer än 24 
timmars flygtid från Sverige. Min pappa är 60 år gammal och 
likt många män i hans ålder gillar han vin, biff  och att forska 
efter sin familjs rötter. När vi når en viss ålder längtar vi efter att 

Elias A Thelander (1893-1975) Yngste sonen till Elias S och Karna 
Thelander. Bananodlare.                                        Foto: från Ancestry

Elias S Thelander (1846-1931) Född i Parismåla, utvandrade till Brisba-
ne Australien 1878.                                                Foto: från Ancestry
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lära oss vår familjehistoria och återknyta till våra förfäders be-
rättelser – min pappa hade nått den åldern. Några av våra nära 
australiensiska släktingar hade träffat mer avlägsna släktingar 
tidigare, så min pappa visste att han hade norsk släkt på sin 
mammas sida och svensk släkt på sin pappas sida. Nu återstod 
den inte helt enkla uppgiften att spåra upp dessa släktingar.

År 2016 började jag studera i England och plötsligt verkade 
det inte så svårt att besöka de två skandinaviska länderna; med 
en Thelander redan i Europa skulle det inte vara så svårt att 
lägga till ytterligare ett par. Min pappas forskning fortsatte. Han 
använde webbsidor som Ancestry och Geni för att spåra våra 
gemensamma förfäder. Hans farfars föräldrar (min farfars far-
föräldrar) Elias Svensson Thelander och Karna Andersdotter 
Tunbo utvandrade till Australien på 1870-talet. Genom att följa 
de bröder och systrar som stannade kvar i Sverige, fann vi att 
vi hade släktingar i livet som var ättlingar till samma förfäder.

När vi reste till Sverige besökte vi tre familjer. Två var 
släkt med Karnas syster och en var släkt med Elias syster. Vi 
reste norr om Stockholm, ner till Växjö och vidare söderut 
till Olofström för att träffa var och en av dessa familjer och 
få en inblick i våra gemensamma förfäders liv. Det som mest 
förvånade mig vid våra besök var hur lika vi alla var både till 
personlighet och utseende. I Australien känner vi egentligen 
bara den närmaste släkten som sträcker sig så långt som till våra 
kusiner, farbröder, morbröder, fastar och mostrar, så visste inte 
vad vi skulle förvänta oss när vi träffade så avlägsna släktingar.

Vi blev varmt välkomnade av alla familjer vi besökte och det 
de berättade berikade vår förståelse för vår familjs historia. Vi 
förväntade oss aldrig att vi skulle få veta och lära oss så mycket 
och denna nya information fick oss att tänka på Sverige som 
ett andra hem, en plats där vi, precis som våra förfäder, kan 
känna oss välkomna och trygga. Vi hoppas verkligen att vi 
kan återvända snart. 

Text: Katherine Thelander.
Översättning: Anders Lidén

Vanda tar emot i Parismåla. Fr v Anders Lidén, Annika Hjalmarsson, 
Neil Thelander, Vanda Karlsson, Katherine Thelander. 
Foto: Vivian Thelander.

Inne i boningshuset Parismåla 2/16. 
Gammal kommod.
Foto: Vivian Thelander

”På den här stolen har kanske Elias 
suttit”. 
Foto: Vivian Thelander

Samling under vårdträdet på gården Parismåla 2/16. Historiens vings-
lag susade och Vanda bjöd på saft, sommaren 2016.
Foto: Vivian Thelander
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Långasjön fyller 30 år 
På Annandag Pingst 1987 invigdes den nyrestaurerade 
Långasjön med pompa och ståt och alltsedan dess har vi 
i Långasjö Sockens Naturvårdsförening försökt ta hand 
om vår sjö på bästa sätt. 

Med anledning av jubiléet har vi tänk uppvakta vår fina sjö 
lite extra denna sommar. Bl a genom att rusta upp gångväg 
och badstrand med extra mycket grus och sand. Vi har också 
tänkt köpa in fler lekredskap samt bjuda in alla sjövänner till 
en sommarfest nere vid sjön, lördagen den 12 augusti med 
möjlighet till både mat och underhållning.

Med tanke på den extra satsningen blev vi både stolta och 
glada då vi förra hösten fick mota två penninggåvor, dels från 
Geijerstiftelsen och dels från Våffelstugan. Vi tackar och bockar 
för dessa fina gåvor och lovar att även i fortsättningen ta väl 
hand om vår kära Långasjö.

Dan Bard

PS
Vi är ett glatt gäng som sex gånger under sommarhalvåret 
träffas nere vid sjön med skyffeljärn och räfsa för att hålla 
gångvägen runt sjön i bra skick. Som belöning vankas det kaffe 
och pratstund sista timmen. Vi har några vakanser så känner 
du att du vill hjälpa till är du varmt välkommen i gänget! 

Kontakta mig, Dan, tel 0471-50 098.                                        
/DS

Släktforskning i framtiden
Min släkt är ganska välbevarad. På både min mammas 
och min pappas sida så vet jag hur min släkthistoria är 
och hur alla hängde ihop hyfsat bra. Men jag vet knappt 
något om själva personerna. Hur de såg ut, hur de betedde 
sig, hur de lät. Antingen finns det en bild på dem i hela 
huset där de är välklädda och väldigt allvarliga eller så 
finns det ingenting alls.

En annan sak jag vet om är sociala medier. Och jag är ganska 
aktiv på sådana. Runt en gång i veckan lägger jag upp en bild 
på Instagram som sedan ligger kvar på min profil fram till att 
jag tar bort den.

Söker man på Tilda Gunnarsson på Google så kommer min 
Instagram upp bland de översta förslagen. Och detta får mig 
att undra, hur kommer släktforskning att gå till när man forskar 
om vår generation?

Man kommer säkert gå till väga från början likadant som man 
gör nu, slå upp ett namn i en bok eller ett dokument och sedan 
få reda på vart hen bodde och vem hen var gift med. Men sen 
när man har ett namn, då börjar ju det grova jobbet om man 
vill få reda på hur personen ser ut.

Det finns så himla mycket information om allt och alla idag, 
alla bebisbilder, matbilder och kaffekoppsbilder ligger i moln 

som blir nästan ogripbara att nå. Man skulle inte veta vart man 
ens ska börja titta. Ska man börja att försöka hitta alla bilder 
från semestern eller ska man titta på selfies i tusentals först?

Samtidigt tror jag att detta även kommer vara bra för framtida 
generationer. Jag försöker få min Instagram så personlig som 
möjligt och försöker verkligen vara mig själv med bilder från 
mitt perspektiv. Om då mina barnbarnsbarn eller nått, scrollar 
ner så att de kommer till bilder jag lägger ut nu, så kommer de 
att få i alla fall en hyfsad uppfattning hur jag är (/hur jag var 
blir det ju för dem) som person när jag är 16 år. 

Jag skulle vilja att mina förfäder hade någon sorts sociala media 
så att jag skulle få lära känna dem på ett mer personligt plan, 
men jag antar att jag får leva med historierna som berättas om 
dem istället.

Tilda Gunnarsson

Sölve Hjalmarsson

Ingamaj Valdemarsson

Britt-Mari Klasson

Dan Bard

Ett exempel på hur det kan se ut på Instagram.
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Littan-La
Den här artikeln ska handla om Littan-La. Eller Johanna 
Karolina Gustafsdotter, som hon egentligen hette. En del 
av Träskopostens läsare känner till berättelsen om henne. 
Hon var en liten trägen hjälpgumma, som har blivit en del 
av bygdens historia. Vi kan jämföra vår egen Littan-La 
med Astrid Lindgrens Krösa-Maja i berättelserna om 
Emil, eller Linus-Ida, som var hjälpgumma hemma hos 
Madicken. Dessa hjälpgummor har i de flesta fall fallit i 
glömska, som de oansenliga tjänsteandar de var. De ryck-
te in vid tungt arbete för en ringa penning. De behövdes 
vid stortvätt, slakt, julstädning, potatisplockning. De var 
oftast enkla fattigstugu- eller backstugusittare.

Vem var då våran Littan-La? 
Själv känner jag till henne, eftersom hon blivit omskriven av 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen, även avmålad. Och Elisabeth 
skräder inte orden! Littan-La höjs till skyarna för sin goda 
vandel. Alltid flitig och glad, gudfruktig och from, sjungande 
och dansande. Ja, Elisabeth vill t o m utnämna Littan-La till 
Smålands skyddshelgon! Och Elisabeth visste vad hon talade 
om. I 35 år var Littan-La hjälpgumma hos kantorsfamiljen 
Bergstrand i Långasjö. Elisabeth växte upp med Littan-La och 
följde hennes öden ända till hennes död 1914.

Så här skriver Elisabeth:
" Littan-La var den muntraste och godaste och nöjdaste av människor. 
Hela vår barndom fick genom henne ett tillskott av glädje och fest, 
som vi aldrig kan vara nog tacksamma för. Hon var, inte bara som 
glädjeincitament, utan på många andra sätt oumbärlig för både far 
och mor och oss barn. Julstök, slakt, brygd och de stora vårbykarna 
fick ett särskilt inslag av fest, därför att vi visste att dessa begivenheter 
alltid hade Littan-La i kölvattnet. Men också vid många andra mer 
eller mindre högtidliga lägenheter, var Littan-La självskriven. Och 
vid de stora julkalasen var hon inte hjälpgumma, utan en ärad gäst, 
av samma rangklass som alla de andra, både herrskap och bönder.” 
(Elisabeth Bergstrand-Poulsen i Långasjökrönikan 1949)
Samt: ”Småland har alldeles för länge saknat ett skyddshelgon – vem 
duger väl bättre till att bli kanoniserad av smålänningarna om inte 
Littan-La? Vem är bättre än hon värd att lyftas upp på en hög pie-
destal – hon som med glädje offrade sig – som dagligen och stundligen 
utförde sina hjältedåd utan att kräva vare sig guld eller ära? Alltså: 
då Littan-La erövrat titeln av Smålands skyddspatronessa, först då 
kan jag lova, att hon för mig ska få ro i sin grav.” 
(Elisabeth Bergstrand-Poulsen i Lovsång till träorkester 1935.)

Kyrkböckerna berättar
Man blir lätt gripen av berättelsen om den glädjespridande 
Littan-La. Man blir charmad av den gyllene målningen med 
Littan-La framför den stora spisen i fattigstugan - så nära en 
småländsk helgonikon man kan komma! Men var hon verklig? 
Har hon funnits? Var kom hon i så fall ifrån? Frågorna hopar sig 
och nu blir det dags för släktforskning! Eftersom jag har Arkiv 
Digital, med alla kyrkböcker fram till 1935, på datorn, sätter 
jag igång på egen hand. Jag utgår ifrån fattigstugan i Långasjö, 

eftersom jag vet att Littan-La bodde där till sin död 1914. Det 
har Elisabeth berättat i Långasjökrönikan 1949. Så jag börjar 
där. Jag öppnar Långasjös Församlingsbok från 1902 - 1916. 
Den är registrerad som Långasjö AII:2. Fattigstugan finns 
under Långasjö Stom (prästgård), som kommer i början av 
församlingsboken. Jodå, det bor en gumma där från 1902 och 
framåt. Hon heter Johanna Karolina Gustafsdotter, född 16/7 
1837 i Långasjö. Det står också att fattigstugan 1912 övergår 
i privat ägo. Ägare blir: Anna Martina Elisabeth Bergstrand. 
Stämmer - Elisabeth köpte stugan åt Littan-La 1912. När jag 
går tillbaka i tiden, ser jag att Johanna (Littan-La) bott där de 
senaste 30 åren. Eftersom jag nu hittat hennes födelsedatum, 
kan jag gå till Födelse- och dopboken från 1837 (Långasjö CI:4 
sid 103) och få upplysning om hennes föräldrar och föräldra-
hem. I födelseboken står det att hon är född under Långasjö 
Östregård - kanske bodde man tillfälligt där? - i församlingsbo-
ken hittar man henne på Långasjö Västregård, vilket bör vara 
där hon växte upp. Nu har jag en chans att få veta vilket liv 
hon levde, innan hon blev hjälpgumma hos kantor Bergstrand 
omkring 1885!

Född i Långasjö Västregård 7/32
Johanna Karolina är alltså skriven med föräldrar och syskon 
i Långasjö Västregård 7/32 (Långasjö AI:14 sid 14) Hennes 

Carl-Hjalmar och hans mor, Littan-La. 
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föräldrar var brukaren Gustav Petersson f  18/7 1810 på 
Långasjö Vgd och Eliana Sofia Månsdotter f  5/1 1815 i Flaken 
Ögd Långasjö. Gustav var son till Peter Svensson, ägare till 
Långasjö Västergård 7/32. När Johanna föddes hade hon en 
äldre bror, Johan Peter. Hon skulle komma att få ytterligare sju 
syskon. Nu börjar jag snegla mot Långasjö Västregård, som ju 
vid tiden för Johannas födelse var delat i flera mindre gårdar. 
Jag undrar vilket ställe som var Johannas födelsehem. Då får 
jag ta hjälp av Torbjörn Svensson i Plaggebo. Han är, bland 
mycket annat, expert på kartor och fastighetsbeteckningar. Jag 
får veta att Johanna Karolina föddes på den gård som idag 
tillhör Karin och Dan Bard. 

Nedåt på samhällsstegen
I Långasjö A1:14 sid 14 står Johanna Karolinas far, Gustav Pe-
tersson, som brukare på Långasjö Västregård 7/32. På samma 
sida är 7/32 senare överstruket och ändrat till 7/64, vilket bör 
betyda att Gustav nu får dela 7/32 med en annan brukare. Han 
är alltså kvar på föräldragården och ansvarar för en del av går-
den - som brukare - vilket väl motsvarar arrendator. Familjens 
villkor krymper samtidigt som familjen växer. Några år senare 
måste Gustav bryta upp från föräldragården. I Långasjö A1:15 
sid 13, ser vi att Gustav lämnar Långasjö Västregård och åter-
finns nu i Lida Västregård på Peter Eliassons 1/8. Efter några 
år flyttar familjen, nu med sex barn, från Lida till Karsamåla 
Östregård, där Gustav står som 1/2 brukare. Efter ytterligare 
några år går flytten till Bondemåla, där Gustav är torpare, nu 
med nio barn och ett barnbarn. Det lilla barnbarnet är Johanna 
Karolinas dotter, Ingeborg Sofia f  1860 uä, alltså vår Littan-Las 
första barn. Strax efter barnbarnets födelse flyttar familjen till 
Rosendal, Råamåla, där de står som inhyses, (Långasjö A1:18 
sid 256). Kort därefter hamnar hela familjen, inklusive barn-
barnet, på Fattigstugan i Långasjö. Botten är nådd. Bondsonen 
Gustav har gått från bondson till brukare, till 1/2 brukare, till 
torpare, till inhyses, till fattigstuguhjon. En resa ingen avundas 
honom. Gustav och hans hustru Eliana kommer att stanna på 
fattigstugan resten av sina liv. Barnen däremot kommer sig ut. 
På olika sätt.

Johanna Karolinas försök att ta sig ur 
fattigdomen
Johanna Karolinas dotter, Ingeborg Sofia, blir bara 2 år. Fa-
miljen har nyss flyttat in i fattigstugan, när hon dör. Johanna 
Karolina är näst äldst i syskonskaran. Hennes räddning ut 
från fattigstugan blir äktenskapet med Magnus Jonasson från 
Stångsmåla, Vissefjärda. Valet av make är kontroversiellt. 
Magnus Jonasson har suttit på häkte för förfalskning av sedlar 
och reverser. Han är en svindlare, med pengar på fickan, kanske 
tjusig - vad vet jag? 17 år äldre än Johanna är han också. Han 
har varit gift tidigare och stått som hemmansägare i Kallamåla 
Frälsegård 1/8. Inga besvärande kommentarer fram till dess. 
Hans första hustru dör dock efter ett års äktenskap, och där-
efter verkar allt gå utför för bondsonen Magnus Jonasson. I 
kyrkboken är hans 1/8 hemman överstruket och det står att 
Magnus är förswarslös, utan lägenhet, pliktfälld för utskänkning av 
brännvin på helgdag. Ganska snart blir han häktad för förfalsk-
ningsbrott. Och nu tröttnar kallamålafolket och hela socknen 
på honom. Han blir utvisad till sin hemby Stångsmåla i Visse-
fjärda, men skrivs "på socknens slut" i Långasjö. Och sådär lever 
han, utan fast bostad, när han och Johanna gifter sig 1862. 
Men han lyckas skaffa ett hem åt dem i Backstugan Gröna-

holm, Karsamåla Ögd. Efter ett år flyttar de dock därifrån till 
backstugan Johansdal i Kallamåla, där föds deras första barn, 
sonen Johan Peter, 1863. Strax därefter bor de i ett hyresrum 
i Strängsmåla. Hur Johanna Karolina har det under den här 
tiden, kan man bara undra. Hennes man har ingen gård, inget 
arbete, han är småkriminell och utstött av folket. Dock visar 
bouppteckningen efter hans död, att han gjorde affärer med 
flera personer och han var inte ställd på bar backe (Långasjö 
FII:47 sid 1207). Andra barnet i äktenskapet föds 1869, Karl 
Alfred, han både föds och dör 1869. Samma år häktas Magnus 
åter för förfalskning och tilldöms 6 års straffarbete i Malmö. 
Dock hinner han knappt påbörja sin fängelsevistelse, förrän 
han dör i lunginflammation i fängelset, 4 maj 1869. Alla dessa 
data har uppdagats i kyrkböckerna. (Långasjö AI:20 sid 327) 
Magnus Jonassons levnadsöde är förbluffande likt berättelsen 
om Masse Cavall, som finns återgiven i boken "Långasjö - 
försök till en sockenbeskrivning" från 1938. Stig Hermansson 
upptäckte sambandet. 

Johanna Karolina blir åter socknens      
ansvar
Johanna Karolina hade verkligen gjort ett ärligt försök att ta 
sig ur fattigdomen. Som änka blev hon nu avvisad från hyres-

Carl-Hjalmar Gustafsson.
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rummet i Strängsmåla och placerades i backstugan Granet i 
Strängsmåla. Husgrunden och källan finns kvar i gärdet bakom 
gamla ordenshuset/pingstkyrkan. Hon får tak över huvudet 
där, eftersom hon samtidigt åtar sig att sköta om en gubbe, 
som redan bor i den lilla stugan. Det är så socknen löser sina 
sociala problem. En utsatt hjälper en annan utsatt. Sonen Johan 
Peter är med. Det blir tio år i backstugan Granet. Under det 
tidsspannet har Johanna Karolina fött ytterligare tre barn: Elias 
f  -72 d 73, Gustava Charlotta f  -74 och Carl Hjalmar f  -76. 
Barnen är födda uä, men faderskapet till Carl Hjalmar erkänns 
av en Peter Gustav Niklasson i Kallamåla. Sonen Johan Peter 
flyttar som 16-åring till Karlskrona. (Långasjö AI:21 sid 348)

Tillbaka i fattigstugan efter 18 år
Gubben på Granet dör, en ny familj, Ingelssons, bereds plats 
i stugan, och Johanna Karolina får flytta med sina två yngsta 
barn till fattigstugan. Fattigstugor har funnits på Långasjö Stom 
sedan 1700-talet, nu har man byggt en ny och rejäl stuga 1866. 
Hjonen har flyttats till den nya stugan. Cirkeln sluts. I fattigstu-
gan bor alltjämt Johannas föräldrar, Gustav och Eliana. Nu får 
Johanna vårda dem samt de andra fattighjonen. Men hon kan 
inte slå sig till ro med det. Hon får inte tära på fattigvårdens 
kapital, så hon ger sig ut att söka jobb som hjälpgumma. Det 
är så hon kommer i kontakt med kantorsfamiljen Bergstrand 
i Långasjö Sockenstuga. En gång i veckan traskar hon de 
500 meterna från fattigstugan till sockenstugan, för att göra 
dagsverken för en liten slant. Här, i kontakten med familjen 
Bergstrand, verkar Johanna blomma upp. Eller har hon alltid 
varit "glittrande glad"? Elisabeth - dotter i familjen - beskriver 
livfullt hur en genomfrusen och nedisad hjälpgumma kommer 
indansande genom dörren, slår ihop händerna och trallar en 
glad polska, efter att ha tillbringat hela dagen vid sjökanten med 
jultvätten. Johanna blir hela familjens glada Littan-La! Än är 
det glada polskor, än är det högstämda lovsånger till Herren. 
Littan-La kommer att följa kantorsfamiljen under närmare 35 
år. Barnen växer upp med henne, Elisabeth håller dessutom 
kontakt med henne ända till hennes död. Och Elisabeth vill 
upphöja henne till Smålands skyddshelgon! 

Littan-Las ålderdom
Johannas två barn, Gustava Charlotta och Carl Hjalmar, bor 
med henne i fattigstugan ända tills de blir 20 år. Sedan utflyttar 
de till Danmark, först hon, sedan han. Till slut blir Littan-La 
helt ensam i fattigstugan. Hennes gamla föräldrar dör, de 
andra fattighjonen flyttar eller dör. Littan-La kan rå sig själv. 

Hon fortsätter med sina dagsverken hos kantor Bergstrand. 
Då kommer ett chockbesked: Sockenstugan ska avyttras. Den 
ska säljas och plockas ner, bit för bit. Kanske sättas upp igen 
någon annan stans i bygden. Och Littan-La, ja, henne kan man 
alltid göra av någonstans, där hon behövs. Hon ska få flytta till 
en gammal sjuklig gubbe långt bort i en av byarna. För första 
gången i sitt liv, blir Littan-La förtvivlad. Äntligen - efter 67 
år på samhällets botten, med slit och släp för andra, har hon 
en fristad - en övertalig fattigstuga, som hon värderar som sitt 
eget hem! Nu brister hon i gråt och klagar hos fru Bergstrand. 
Och fru Bergstrand fattar pennan och skriver till dottern 
Elisabeth, som studerar i Stockholm. Det är då Elisabeth tar 
sina sparslantar och erbjuder sig att köpa fattigstugan. Den 
kostar 290 kronor. Köpet går igenom. Littan-La får bo kvar 
och Elisabeth har offrat det lilla kapital hon skulle haft till en 
studieresa till Paris. (Långasjö AIIa:2 sid 8.)

Undrens tid
Men "undrens tid är ej förbi"! Elisabeth får ett stipendium på 
290 kr och mer därtill och kan åka på sin konstresa till Paris. 
Familjen Bergstrand snyggar till fattigstugan åt Littan-La och 
anlägger en trädgård runt den. Trädgårdsodling är mycket viktig 
för kantorsfamiljen och Littan-La är redan involverad i deras 
odlingsprojekt. Nu får hon en egen örtagård. Nu är det ju så, att 
man vet aldrig riktigt hur lång ens ålderdom ska bli. Littan-La 
kunde ha fått tio år i sin stuga med tillhörande trädgård. Men 
så blev det inte. Hon avled efter ett par år, 77 år gammal. Jag 
tror hon gick över gränsen med en lovsång på läpparna.

Elisabeth behöll fattigstugan under många år. Den tjänstgjorde 
som sommarhus och sommarateljé åt henne och hennes familj 
fram till 1950-talet. Därför har den underhållits väl och är i fint 
skick, idag i hembygdsföreningens ägo. 

Littan-Las efterlevande?
Om jag hade en anmoder av Littan-Las kaliber, skulle jag vara 
väldigt glad och stolt. Därför ville jag så gärna hitta en ättling 
till henne! Någon som fick veta hur intressant och omskriven 
Littan-La är. Nu fick jag vända mig till Ethel Svensson i Lida. 
Frågan var: finns det någon nu levande person, som är släkt i 
rakt nedstigande led till Littan-La eller, för den delen, något av 
hennes syskon. Att anlita Ethel är som att trycka på en knapp, 
som ger signaler och kopplingar åt alla håll. Ethel betade av 
alla Littan-Las syskon. Kartläggningen visade att kanske bara 
ett syskon blev kvar i socknen, systern Eleonora som gifte sig 
till färgeriet Grönalund Långasjö Backegård. Har hon några 
ättlingar kvar i trakten? Inte vad vi hitintills kunnat kan se.

Littan-Las barn
Av Littan-Las sex barn, överlevde tre till vuxen ålder: Johan 
Peter, Gustava Charlotta och Carl Hjalmar.  Äldste sonen, 
Johan Peter, flyttade till Karlskrona som 16-åring, blev bageri-
lärling där och har därefter inte låtit sig finna. Kanske tog han 
hyra på en båt? Så har vi de två uä barnen, Gustava Charlotta 
och Carl Hjalmar. Dessa två utvandrade till Danmark 1874 
och 1876. Sedan är de borta - men vänta nu! Ethel Svensson 
hittar en Carl Hjalmar Gustavsson med rätt födelsedata och 
födelseort, boende på Lidingö i Stockholm 1909. Kan det vara 
vår Carl Hjalmar, eller en dubbelgångare? Denne Carl Hjalmar 
blir kvar på Lidingö och står som båtbyggare, senare snickare. 
Han gifter sig och får en son, Karl Johan Gunnar, som i sin 

Fattigstugan i Långasjö, byggd 1866. Friköpt av Elisabeth 1912.
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tur får två döttrar: Annika och Anita. Ethel plockar t o m fram 
telefonnummer till Anita. Nu gäller det bara att våga ringa!

Och jag ringer. Anita svarar vänligt och efter några sekunder 
förstår jag att det är rätt! Anitas farfar var från Långasjö! Allt 
stämmer - men Anitas farfar har inte berättat så mycket om sin 
uppväxt. Han växte upp i en fattigstuga och lämnade stugan 
först som 20-åring.

Anitas farfarsmor
Littan-Las barnbarnsbarn Anita Gustafsson, som Ethel spårat 
upp, blir överraskad av upptäckten att hennes farfars mor är en 
så uppmärksammad liten kvinna. Jag skickar en berättelse om 
Littan-La till Anita och tipsar om radioprogrammet Släktband i 
P1 den 5 dec -16. Anita lär på så sätt känna sin farfars mor för 
första gången. Anitas yngsta dotter blir ivrig, letar upp Långasjö 
på nätet och försöker boka Fattigstugan för sommarsemester. 
Tyvärr har då stugan just blivit uthyrd på helår. Anita letar i 
sina album och hittar ett litet grått amatörfoto, föreställande 
en gammal kvinna och en liten pojke. I bakgrunden skymtar 
fattigstugan i Långasjö! Texten under fotot lyder: Min farmor 
Johanna Karolina Gustafsdotter född 16-7-1837 Långasjö Strängsmåla i 
Småland. Anita kan skatta sig lycklig som hade en pappa som var 
så bra på att dokumentera! En riktig släktforskardröm! Anitas 
farfar Carl Hjalmar har alltså haft kontakt med sin mamma 
i Långasjö, t o m fått ett foto av henne, samt redogjort för 
data, så att Anitas far kunde dokumentera detta så fördömligt 
i sitt album.

Vem den lille pojken på fotot är, har vi funderat mycket på. 
Allt från Carl Hjalmar, till hans son, till en liten Bergstrand. 
Men nu tror vi oss veta, att det är Littan-Las barnbarn, sonen 
till dottern Gustava Charlotta "Lotta", som emigrerat till 
Danmark och sedan kom och lämnade sin pojke, "Kalle", hos 
gumman i fattigstugan. Han var en livlig pojke och vållade en 
del bekymmer. Kantor Bergstrand tänkte, att det berodde på 
undernäring, så han såg till att pojken fick ordentligt med mat. 
En vacker dag var pojken försvunnen. (Historien om pojken 
är hämtad ur Elna Bergstrands berättelser, inspelade på band. 
Tips från Stig Hermansson).

Anitas farfar
Anita var bara nio år, när hennes farfar dog. Hon minns honom 
som en mycket snäll och lite tillbakadragen person. Han bodde 
i samma hyreshus som Anitas familj. När de åt söndagsmiddag 
ihop kunde han komma igång och berätta, men Anita var för 
liten, för att lyssna och komma ihåg. Men hon minns de små 
chokladkakorna som han delade ut till barnen, när han varit 
och handlat. Kanske ville inte Carl Hjalmar berätta så mycket 
om sin barndom. Han var född i Strängsmåla - i backstugan 
Granet, han föddes uä, men fadern har erkänt och är antecknad 
i kyrkboken. Han växte upp i fattigstugan tillsammans med mor 
och syster. Han står skriven i fattigstugan tills han är 20 år. Då 
emigrerar han till Danmark. Innan dess har han uppenbarligen 
gjort rekryten i Eksjö, det berättar ett foto som också det finns 
i Anitas fina fotoalbum. Carl Hjalmar ser ung och vek ut i sin 
fina uniform. Texten under fotot lyder: Min far Karl Hjalmar 
Gutafsson född 26-4-1876, avliden 10-10-1956. Fotot taget omkr 
1896. Han var född i Långasjö. Och Carl Hjalmar återvände, till 
all lycka från Danmark och slog sig ner på Lidingö. Han gifte 
sig och fick barn, barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarns-
barnbarn. Han byggde båtar och snickrade. Trots en fattig 

barndom tog han sig gott fram genom livet. 

När jag frågar Anita, vad hon vill göra med sin nya släkthis-
toria, svarar hon, att hon gärna vill veta mer. Som ett första 
steg planerar hon att besöka Långasjö till sommaren. Och 
den person som hyrt fattigstugan på helår, har meddelat att 
Littan-Las släktingar alltid är välkomna att hälsa på!

Annika Hjalmarsson

Litterära Stigen runt Långasjön
 invigs den 6 juni 2017. Vägen kantas av skyltar med texter och 
bilder, som i år anknyter till Elisabeth Bergstrand-Poulsens 
vistelse på olika orter utomlands. 

Välkommen att gå den!

Littan-La framför spisen i Fattigstugan. Småländsk helgonikon. Mål-
ning av Elisabeth Bergstrand-Poulsen.
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Mordet i Blackamåla

Martha Stina, min farfars moster
I mina forskningar på min släkting Elias Thelander, som 
emigrerade till Australien 1878, hittar jag en sorglig anteckning 
i kyrkboken. Den gäller Elias syster, min och mina syskons 
farfars moster, Martha Stina. "Absolverad för 1:a resan lönskaläge d 
10/4-61", samt "Bevis af  häktad för barnamord -69 af  Häradsrätten 
3/4 -69 dömd att för barnamord undergå 4 års straffarbete." (Långasjö 
A1:20 sid 38). Lönskaläget gällde avlandet av hennes u ä dotter 
Emma Charlotta Marthasdotter, född 1861. Martha Stina får 
stå på pliktpallen i kyrkan och skämmas, samt bli förlåten/
absolverad. Detta var alls inget ovanligt. Kvinnan blev utpekad, 
mannen gick fri. Martha Stina hade många olyckssystrar som 
gått samma öde till mötes. Martha Stina tar hand om sin lilla 
flicka, som får följa med modern på hennes olika pigplatser. 
Men anteckningen om barnamord gör mig bekymrad. Fick 
Martha Stina ytterligare ett u ä barn 1869? Dödade hon det 
nyfödda barnet? Varför kunde hon inte behålla detta lilla barn, 
precis som hon behållit Emma Charlotta? Händelsen verkar 
utspela sig, när Martha Stina är piga hos bonden Karl Magnus 
Abrahamsson i Blackamåla. (Långasjö A1:20 sid 312) Men an-
teckningen om Häradsrättens dom finns under Martha Stinas 
föräldrahem i Parismåla, dit hon tydligen tog din tillflykt efter 
den hemska händelsen. (Långasjö A1:20 sid 38)

Experthjälp för att forska vidare
Nu behöver jag be Ethel Svensson om hjälp. Som en spårhund 
sätter hon näsan i kyrkböckerna och letar fakta. Och vad hittar 
hon? Jo, bonden i Blackamåla, Karl Magnus Abrahamsson, 
som Martha Stina varit piga hos, är också han fälld för mord. 
Och detta samma datum som Martha Stina! Men hans dom 
gäller mord och blir livstid, hennes gäller barnamord och ger 
4 års straffarbete. Vad har hänt? 

Så här långt har vi klarat att ta fram berättelsen med hjälp av 
kyrkböckerna på Arkiv Digital. Nu måste vi ha tag i Dom-
böckerna. Det är Häradsrätten som fastställt domen, alltså 
finns allt dokumenterat i Domböckerna. En del av dem har 
digitaliserats och finns på nätet, men så långt som till 1869 
har man inte kommit med Konga Härads Domböcker. Ethel 
föreslår att jag ska beställa hjälp från Landsarkivet i Vadstena. 
Man kan gå inpå nätet och beställa på: (riksarkivet.se). Det går 
snabbt och lätt och blir inte särskilt dyrt heller, eftersom jag 
kan ge dem exakta data att gå efter. Beskedet kommer i ett vitt 
kuvert med ett antal kopior. En beklämmande mordhistoria 
kommer i dagen. Mordet gäller ett nyfött barn, ett fullgånget 
spädbarn som skrikit sitt första skrik som tecken på sin livskraft. 
Historien är denna:

Mordet i Blackamåla
Martha Stina har fått pigplats hos ogifta bonden Karl Magnus 
Abrahamsson i Blackamåla. Karl Magnus ger Martha Stina 
äktenskapslöfte och "råder henne med barn". När Martha Stina 
berättar om graviditeten, säger Karl till henne att dölja den. 
Karl är nämligen inblandad i någon rättssak och behöver ett 
ojävigt vittne - Martha Stina. Om det framkommer att de lever 
samman, duger hon inte som vittne. Vad det rör sig om för 
rättstvist vet jag inte - än. Visst har vi läst och hört om kvin-

nor som dolt sin graviditet med hjälp av sin klädsel, så kanske 
hölls den hemlig. Emellertid kommer dagen då Martha Stina 
ska föda. Karl tar ensam med henne till "fårstallet", där Martha 
Stina föder ett livskraftigt barn. Men Karl kväver barnet med 
hjälp av ett tyg, som Martha Stina räcker honom. 

Jag blir ursinnig på Karl Abrahamsson och lider med Martha 
Stina. Där ligger hon, nyförlöst i en fårakätte med endast 
barnafadern som vittne och denne tar barnet och kväver det 
med en tygtrasa. 

Vad hade den arma barnaföderskan att sätta emot? Hon räckte 
honom en tygtrasa - det kanske var av omsorg om den lille - han 
skulle torkas av och hållas varm. Men rätten anser att hon har 
del i mordet. Man slår fast att det skett i samförstånd. 

(Konga Häradsrätts dombok Alb:4 år 1869) (Göta Hovrätts brotts-
målsutslag BllA:411 år 1869)

Brott och straff  
Hur brottet uppdagas framgår inte. Någon måste ha anat oråd. 
Det var ju inte folktomt på gården. Där fanns både undantags-
folk, dräng och lilla Emma Charlotta 8 år. Men undantagsgub-
ben Abraham Jönsson är "blind" och svägerskan Johanna är 
"svagsint". Drängen Johannes Niklasson - kanske var det han 
som slog larm? Någon hittar den lilla kroppen. Barnmorskan 
får examinera Martha Stina och ser att hon fött barn. En lä-
kare konstaterar att barnet avlivats efter födelsen. Dessbättre 
får bonden Karl Magnus Abrahamsson ta det tyngsta straffet. 

Karl Magnus Abrahamsson, Karlskrona Centralfängelse, 11/3 1889.
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Han blir dömd till "livstids straffarbete" och till att för alltid "vara 
medborgerligt förtroende förlustig". Det må han ha! Att mörda ett 
litet nyfött barn för egen vinning. Tvi! Bra att han blev fälld 
för "mord", punkt, slut. Samma straff  som om han mördat 
landsfiskalen. Martha Stina får en mildare dom. Man är väl 
inte 100 % säker på om hon var införstådd med faderns planer 
eller om hon överrumplades vid förlossningstillfället. Hon fick 
"4 års straffarbete" för "barnamord". Troligen en kompromiss, 
eftersom man inte kunde avgöra hur delaktig hon varit. Hon 
hade räckt mannen en tygtrasa. Hon hade inte hindrat honom. 
Vilket är ganska svårt att göra, som nyförlöst kvinna. OK, jag 
tar kvinnans parti! Vi är ju faktiskt släkt. Och kvinnor.

Efter avtjänat straff
Jag vet inte var Martha Stina avtjänade sitt straff. Jag har hört 
någonstans, att kvinnor som internerats för t ex barnamord, 
skyddades mot omvärlden, och levde ganska anonymt under 
fängelsetiden. Detta för att de skulle kunna gå vidare efter 
utskrivningen, utan att bli igenkända.

Martha Stina är under fängelsetiden skriven i föräldrahemmet 
i Parismåla, anmärkning: "fånge." 
Efter avtjänat straff  finner Martha Stina för gott att lämna sin 
hembygd. 1873 flyttar hon från Långasjö till Täby i Stockholms 
Län, där hon får en pigtjänst. 1874 gifter Martha Stina sig med 
änkemannen båtsmannen Anders Gustaf  Thorslund. Bra gjort 
Martha Stina! I äktenskapet med Anders Gustaf  får Martha 
Stina tre söner, varav en dör som liten. Martha Stina själv dör 
7/3 1919 av tuberkulos. (Sveriges dödbok 1901–2013)

Fosterbarn
Martha Stinas dotter Emma Charlotta blir, efter barnamordet 
i Blackamåla, i all hast skickad till moster Johanna (min och 
mina syskons farfars mor) på torpet Ramstorp i Häljanäs. 
Hon är då åtta år. Hon får bo hos sin moster en tid, men blir 
sedan fosterhemsplacerad hos en ung familj som bosätter sig 
i Kallamåla. Hur mycket visste Emma Charlotta om det som 
hänt? Hon var trots allt åtta år och bodde i Blackamåla på 
gården tillsammans med sin mor, när barnamordet ägde rum! 

Det känns sorgligt att inte släkten ville ta hand om Emma Char-

lotta, när hennes mor hamnade i fängelse. Johanna på Ramstorp 
hade nyss fått sina första barn, hon kunde väl tagit hand om 
en liten barnpiga. Men nej, kanske var det förknippat med 
skam - flickan var dotter till en mörderska! Familjen som tar sig 
an Emma får många "egna" barn. Hur Emma betraktas i den 
familjen vet vi inte. Hon får i alla fall efternamnet Johansdotter, 
efter sin fosterfar, och det får väl anses som mer hedersamt 
än Marthasdotter? Emma kommer tidigt ut på olika pigplatser 
och flyttar redan som 19-åring till Stockholm! Det är då sex 
år sedan hennes mor, Martha Stina, flyttade till Täby. Har de 
hållit kontakt? Återförenades de där? Emma Charlotta förblir 
ogift. Hon bor inte i Täby som modern, utan i Engelbrekts 
församling. Det är Ethel som hittat information om Martha 
Stina och Emma Charlotta. Fråga inte mig hur hon bar sig åt! 

Karl Magnus frigivning
Livstids fängelse var inte livslångt straff  ens på den här tiden. 
Karl Magnus Abrahamsson släpptes ut ur fängelset i Karlskro-
na efter 20 år. Han hade då 1355 kronor och 48 öre på fickan. 
Det räckte lugnt till en Amerikabiljett och Karl fann för gott att 
emigrera till Amerika, där ingen kände till hans straffregister. 
Han finns dock inte med i "emigrantboken", En Smålandssock-
en emigrerar, men en anteckning i kyrkboken talar om, att han 
återkommit från N Amerika. Efter återkomsten gifte han sig 
med pigan Johanna Sofia Karlsdotter i Mundekulla Södergård, 
vars föräldragård han ägde under 3 år. Det varade alltså inte så 
länge, snart nog hade de lämnat gården. Karl Magnus och hh 
Johanna slog sig då ner på det lilla avstyckade stället Linneslätt 
i Skallebo Södergård. Paret fick inga barn. Karl Magnus hade 
dräpt sin enda arvinge. Han dog 1908. Änkan Johanna flyttade 
till Ljuder 1910. (Långasjö AIIa:3 sid 462)

Att förtiga historien
Det sägs att många äldre personer inte vill att det ska släkt-
forskas! Naturligtvis är man rädd för vad som ska dyka upp ur 
gömmorna. Dessbättre är det också många som ägnar sig åt 
släktforskning. De lyfter fram sanningarna i ljuset och bidrar 
till en sann historiebild.

Annika Hjalmarsson
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Reformationsåret 2017 – 
Vem var Martin Luther?
Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hän-
de när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde 
reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan 
och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. Ordet refor-
mation är dubbeltydigt. Dels handlar det om att återge något 
sin ursprungliga form, dels om att omforma. Martin Luther 
sökte sig till källorna för att förändra kyrkan, så att människor 
skulle få bättre hjälp att upptäcka evangeliet: Du är sedd, älskad 
och förlåten av Gud! 

Här kan du i punktform ta del av några av Luthers idéer och 
vad reformationen betytt.

Vem var reformationens Martin Luther? 
Munkens Martin Luthers idéer under 1500-talet har stor 
betydelse för Svenska kyrkan av idag. Han var kritisk mot 
vissa inslag i kyrkans liv och startade det som kom att bli den 
protestantiska reformationen. 

Vad hände när Luther spikade sina teser? 
Luthers hammarslag på kyrkporten i Wittenberg blev början 
på något mycket mer än en akademisk diskussion om avlats-
breven – att kunna köpa sig syndernas förlåtelse. Hans 95 teser 
ledde till stora förändringar inom både kyrkan och politiken.

En kristen människas frihet 
Martin Luther insåg en dag att det goda förhållandet mellan 
Gud och människa inte är något som vi själva kan åstadkom-
ma. Han kom fram till att den fritt flödande gudsrelationen, 
rättfärdigheten, är en gåva som Gud skänker helt gratis till 
människan genom tron. 

Bara du kan finna din väg 
Allt är nåd. Gud skänker oss förlåtelse och frid, utan motkrav. 
Luther menade att vi alla ska räcka varandra syndernas förlå-
telse genom det allmänna prästadömet. Tillsammans håller vi 
tron vid liv i vardagen. 

Nåd och makt 
Gud ställer inga krav på motprestationer, upptäckte Martin 
Luther. Han blev övertygad om att Gud vill befria människor 
och ge var och en nya möjligheter, oavsett allt. Martin Luther 
har många bilder för nåd i sina texter.

Bekännelsen börjar i livet 
Svenska kyrkan har många bekännelsetexter som berättar om 
vad tron innebär. Men Martin Luther uppmanade människor 
att tänka själva och att handla på ett sätt som gör bekännelsen 
levande.

Kallelse att ta livet på allvar 
Kallelsen handlar om att vara medskapare och medmänniska. 
Luther menade att kallelse finns i alla våra uppgifter och ansvar. 
Vardagen är viktig och Gud finns mitt i det som sker. 

Människan är både tiggare och furstlig 
Alla människor har ett ansvar för att välja det goda, oavsett 
om man är kristen eller inte. Ingen är förmer än någon annan, 

oavsett religiös tillhörighet, och vi lever alla av samma nåd. På 
olika sätt bidrar vi människor till att upprätta och bära livet: 
till att vara medskapare. 

Språk och bildning 
Tack vare Martin Luther översattes Bibeln till en mängd 
olika språk, och läskunnighet blev viktigt i Sverige och andra 
lutherska länder. Det ledde till stora omvälvningar i samhället 
eftersom kunskap ger makt. I Sverige fick folkrörelserna med 
tiden stort inflytande, och nationen snarare än kyrkan blev den 
gemensamma nämnaren för många. 

En musikälskare i brytningstid 
Martin Luther älskade musiken nästan lika mycket som han 
älskade teologin. Han menade att musik har en unik förmåga 
att lugna och glädja människans själ, och till stor del är det 
Luthers förtjänst att musiken har en så stor roll i Svenska 
kyrkans gudstjänster. 

En självkritisk kyrka som förändras 
Reformationen som började för 500 år sedan pågår fortfa-
rande. Kyrkan måste ständigt vara självprövande och hjälpa 
människor att finna kraft och tillit. Tron ska inte skydda oss 
från det vanliga livet utan rusta oss för vardagen. 

En evangelisk-luthersk kyrka 
Svenska kyrkan präglas av den evangelisk-lutherska traditio-
nen och de uttryck som är centrala där. Vi ska vara stolta över 
det, men samtidigt måste vi respektera och vara lyhörda för 
att människor behöver finna egna ord och uttryck för sin tro. 

Ekumenik och tron på en enda kyrka 
Luther menade att det finns en enda helig kyrka som samlar alla 
kristna. Dopet och tilliten till Jesus Kristus skapar en grund-
läggande gemenskap mellan alla kristna. När vi högtidlighåller 
reformationsminnet 2017 ska vi se till det som förenar oss, inte 
det som skiljer oss åt. 

Vill du veta mer kan du gå in på Svenska kyrkans hemsida 
www.svenskakyrkan.se/500-ar-av-reformation , där hittar du 
fördjupande artiklar kring ovanstående ämnen.  Låt dig infor-
meras och reformeras!

I höst kommer i Långasjö kyrka att återigen fira en 1600-tals-
mässa utifrån den första lutherska handboken på svenska som 
utkom 1608. Då får vi också lyssna till en Lutherpredikan och 
sjunga flera av Luthers kända psalmer. Och nu i vår lördagen 
den 25 mars kommer skådespelaren Per Ragnar till Algutsboda 
kyrka med föreställningen ”Luther – död eller levande”.

Ulla Sköldh Jonsson
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Luther – död eller levande 

Lördag 25 mars kl. 16.00 i Algutsboda kyrka

Missa inte föreställningen Luther – död eller levande, där 
skådespelaren Per Ragnar vänder upp och ner på bilden av 
reformatorn, bibel- översättaren och själasörjaren Luther.

Fram träder en man med humor, livsglädje och varm om-
sorg om andra, liksom en man som kämpade med sin Gud, 
med sin tro och sina tvivel.

 I programmet ingår också orgel- musik som är komponerad 
av domkyrko- organisten i Storkyrkan i Stockholm, Mattias 
Wager. Musiken framförs av organisten Patrik Sandin. 

Varmt välkomna!

Musik i Långasjö kyrka

Söndag  5 mars kl 16.00
Musikgudstjänst 
med  musik av Bob Dy-
lan och Ola Magnell
Musikgruppen OM

Lördag 8 april kl 16.00
Välgörenhetskonsert
Peter Rudenborg med vänner
Barnkör

Söndag 30 april kl 19.00
Musik i Valborgsmässotid
med Långasjö kyrkokör

Därefter Valborgsmässofirande vid sjön
tillsammans med Röda korset

Lördag 13 maj kl 15.00
”Visor och annat smått och gott”
med Stensö Vokalensemble under ledning av Anders Rooth

i Sockenstugan

Söndag 28 maj kl 16.00
Musikgudstjänst
med Sofia Wetterlund som sjunger och spelar flöjt

Stilla veckan och Påsk

Tisdag 11 april kl 18.30
Passionsandakt med Kyrkokören

Onsdag 12 april kl 18.30
Passionsandakt med Taizésånger 

Torsdag 13 april kl 18.30
Skärtorsdagsmässa

Fredag 14 april kl 10.00
Långfredagsgudstjänst
med Kyrkokören

Söndag 16 april kl 10.00
Påskhögmässa
med Kyrkokören 
Kyrkkaffe med påsktårta

VÄRLDENS DAG
Lördag 4 mars kl 10 – 13  

Öppet Hus i Emmaboda församlingshem
med aktiviteter för alla åldrar, till förmån för

Svenska kyrkans fasteinsamling 

MUSIK
10.00 Filmvisning – 10.30 Lindås skolkör med Diana 

Hagel – 11.00  Sofia Wetterlund och Britta Mård – 
flöjt och sång – 11.30 Malin Björklund sjunger visor 
–  12.00 Filmvisning – 12.30 Förbönsgudstjänst för 

vår värld 

LOPPMARKNAD – LEKSAKSLOPPIS 
Lotterier - Försäljning hembakat bröd - Fairtrade-va-
ror - Kaffe/teservering - Varm korv med bröd - Akti-

viteter för barn – Tipspromenad med priser

Vi tar gärna emot saker till Loppmarknaden (ej klä-
der, tyger och möbler)

Lämna i Sockenstugan senast torsdag 2 februari.

Kyrkogårdsvandring
Söndag 21 maj efter Högmässan kl 10

Följ med på en Kyrkogårdsvandring på Långasjö kyrko-
gård! Här vilar mycket av bygdens historia och minnen. Vi 
stannar till vid några utvalda gravar och lyssnar till kortare 
berättelser om deras liv. Kanske finns det även minnen vi 
kan dela med varandra. Vi börjar med att fira Högmässa 
och efter ett enkelt kyrkkaffe hoppas vi på fint väder och 
en lite annorlunda upplevelse.
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Följ med på en pilgrimsvandring 

Lördag 10 juni kl 10 - 16

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

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

Vårens familjeträffar

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

VÄXTKRAFT fredag 31 mars kl 18-20
Nu inbjuder vi igen till en som vi hoppas mysig fredagskväll 
med temat VÄXTKRAFT. Vi träffas fredagen den 31 mars 
kl 18 – 20 och börjar med en god måltid för hela familjen. 
Bordet står dukat när ni kommer! Sedan inleder Linda Ursjö 
med tankar om att lyda eller växa och vi får prata om hur 
det är att växa och utvecklas både som barn och vuxna. Vi 
kommer också att tillsammans så och plantera lite olika 
växter och dekorera krukor, leka och ha trevligt tillsammans. 
Anmälan senast 27.3.

UTEFEST söndag 14 maj 14-16
En söndag i slutet av maj inbjuder vi till en utefest vid 
Långasjön. Det blir samtidigt en terminsavslutning för alla 
våra barngrupper. Vi börjar i kyrkan med en Gudstjänst 
med små och stora där bl a barnkörerna sjunger. Sedan 
går vi ned till sjön där vi går en tipspromenad, leker och 
har trevligt. Vi grillar korv och bjuder alla . Inbjudna är alla 
barnfamiljer i Långasjö! Välkomna!

Earth Hour Day 

Lördagen den 25 mars 2017 är det dags för Earth Hour! 
Det blir det elfte året som vi släcker ljuset under värl-
dens största klimatmanifestation. På kvällen kl 20.30  
firar vi en Ljusgudstjänst för vår miljö med enbart 
levande ljus i Långasjö kyrka. Välkommen att uppleva 
stämningen och ljuset!

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

Dagledigträffar i 
Långasjö Sockenstuga

Onsdag 29.3 kl 14.00
Bland blommor och fåglar
Naturpedagog och fotograf  Anders 
Rapp

lär oss känna igen fågelläten och visar 
bilder på en spännande flora

Onsdag 26.4 kl 14.00
Sång & Musik

Med Inrid och Roland Johansson
från Karlskrona

Välkomna!
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För uppdaterad information, se Emmaboda Tidning eller www.svenskakyrkan.se/emmaboda

Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00.



Alice! 

Konsten att flytta en mamma.
 

Maken Henry sedan 40 år har nyss 
lämnat in handduken, men vad är 

det för hemligheter han lämnat 
efter sig? Hemligheter som Alice 

börjar nysta i…

Samtidigt vill dotter och dotterdotter lirka 
in henne på hemmet. Men se, det vill inte 

Alice, hon har helt andra planer!

Följ Alice när hon kryssar mellan lömska 
österrikare och intriganta barn och barn-
barn. Och vem i hela friden är Angelo?!?

En varm feeel-good komedi med under-
fundig humor, igenkänning och ett uns av 

vemod.

Om tre generationer kvinnor som alla, var 
och en på sitt sätt, kämpar för att få ihop 

vardagen. 

Föreningshuset Vissefjärda

20 april 2017 kl. 19.00 

Entré 220 kr

Stenjätten

Ett grovt tillyxat folklustspel om 
livet bland Blekinges och Smålands 

allmoge.

Upproriska, sturska, dryga och kär-
lekskranka personer I gränslandet 
mellan Sverige och Danmark, Små-

land och Blekinge. 

En levande och rolig föreställning om 
människor som bott och passerat de 

södra delarna av Sverige från 1500-talet 
fram till idag. Krigare möter diplomater, 

prelater konfronteras med arga blekings-
ka bönder och listiga pigor lurar sluga 

skrothandlare.

Jan Käll har grävt i Kronobergs- och Ble-
kingearkiven, och blandar häpnadsväck-
ande arkivfynd med historiska fakta och 

en hel del fantasi.

Emmaboda Folkets Hus 

30 mars 2017 kl. 19.00

Entré: 220 kr

DESSA FÖRESTÄLLNINGAR KAN BOKAS VIA VÅR HEMSIDA

emmaboda.riksteatern.se eller ring ring Berit 070 285 93 00


