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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 
Simon Johansson 
snickrar den vinnande 
träholken.

Foto Gunnar Alsmark
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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

Våra           
prenumeranter 

berättar

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 
Göthe Gunnarsson i Åhus

.

Redaktionen
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Ta i trä
För en tidning som Träskoposten är trä det ultimata te-
mat. Och då tänker jag inte i första hand på tidningens 
namn – och logo. Jaså, har ni inte sett den! Träskorna, 
högst där uppe till höger, på försättsbladet. Nej, jag menar 
att trä utgör ett slags signum för hela socknen, under lång 
tid, på väldigt många plan. För att inte helt gå vilse i denna 
skog av associationer vill jag erbjuda ett antal temaresor, 
som var och en ger olika perspektiv på detta att ta i trä.

Den första går bakåt i historien, till 1800-talet senare hälft, då 
emigrationen började. Wilhelm Mobergs bild av en stenig och 
mager jordbruksbygd, otillräcklig för att försörja en växande 
befolkning, är sann, men långt ifrån heltäckande. Skog fanns 
i överflöd och blev ett allt viktigare komplement för de som 
valde att stanna kvar. Runt förra sekelskiftet och fram till mitten 
av 1900-talet fanns sågverk, möbel- och snickerifabriker runt 
om i byarna. Så mycket faktiskt, att Långasjö gavs epitetet såg-
verkssocknen, medan Algutsboda blev glasbrukssocknen, och 
Vissefjärda verkstadssocknen. De flesta av dessa småindustrier 
är nedlagda sedan länge, men kvar finns ett som nu räknas 
bland Sydsveriges största, Södra Wood Långasjö.   

Nästa resa går till tiden före industrialiseringen, då mångsyssleri 
var en lika nödvändig som självklar del av ekonomin. Jordbruk, 
hantverk och slöjd hängde tätt ihop och på nära nog varje gård 
och torp fanns en snickarbod, där man tillverkade mycket av 
vad hushållet behövde; tallrikar och tråg, laggkärl och spinn-
rockar, årder och pinnharvar, krattor och slagor, höbågar och 
lie orv, brännvinskaggar och smörbyttor, korgar i spån och ene, 
näverfodral till kaffepumpor. Idag är detta hembygdsmuseets 
värld, som i Långasjö heter Klasatorpet. Gå dit och testa vad 
du vet om den gamla tidens bondehantverk, som naturligtvis 
också omfattade husbyggen och heminredning, som skåp, 
byråar - och kistor - även de för slutförvaring. Döden var nå-
got naturligt och nära, och att tillverka kistan till sin framtida 
begravning var det inget konstigt med. Mer intressant då att 
det idag finns kurser där man lär sig snickra sin egen likkista. 
Makabert, tycker några. Varför inte, tycker jag. ”Lär dig ta i trä 
innan du biter i gräset”!

Att trä har både en sinnlig och en teknisk sida vet vi alla. 
Träföremål kan vara vackra, mjuka och sköna att ta i, men 
hur går det till att göra dem? En resa i verktygens värld är nog 
särskilt spännande för alla med tummen mitt i handen, eller 
omger sig av allsköns maskiner i sina försök att bemästra ett 
trästycke. Till alla skolelever vill jag säga att det är en klok och 
smart strategi att gå på slöjdlektionerna. Det man lär där är en 
god investering för framtiden, antingen ni blir hemma-fixare 
eller köper ett hus ”i behov av smärre renovering”. En term 
ni verkligen skall se upp med. 

För alla naturälskare rekommenderar jag nästa temaresa, Slöj-
den börjar i skogen. Den är ständigt slutsåld, så boka i god tid. 
Den handlar om den svåra konsten att läsa träd och trästycken, 
något man var bra på förr. 

Skickliga slöjdare visste redan i skogen vilka träd som kunde 
användas till vad. Krokvuxna, bågformade, kvistar med hakar, 
grenar och klykor, knölar och vrilar, tätvuxen, kådrik gran till 
nya fönster - slöjdglasögonen satt alltid på. En del material 
tog man hem genast, annat fick stå kvar – för framtida bruk.  

Att också varje trädstam är en ”individ”, med egen, ofta tju-
rig vilja, det vet alla som försökt sig på att fälla en stor gran, 
björk, asp eller vad det nu är. Man tror sig se hur den hänger, 
ändå hamnar den rakt över dasset, som svärmor just lämnat, 
dessutom. Förmågan att ”ta i trä”, att läsa dess struktur och 
egenskaper kallas ”tyst kunskap”. Den går inte enkelt att be-
skriva, utan sitter i öga och händer, förvärvad under många 
år. Att bli träslug är inte lätt. 

Symbolikens värld är nästa resmål. Bland alla våra bruksföremål 
finns de som betyder något mer än att just vara en stol, en yxa, 
en träslev. De kan ha gått i arv, eller ”kännas rätt i handen” 
på något svårförklarligt sätt. Sedan har vi trästycken med up-
penbar, odiskutabel laddning. Som äldre tiders vackert målade 
skäktknivar, vanliga som friargåva. Som krucifixet i kyrkan för 
troende. Eller trästycket som under 1600-talet gick från man till 
man när uppror eller krig stod för dörren. Budkavle kommer, 
budkavle går. Rid i natt! Att inte sända budkavlen vidare kunde 
leda till förlust av gård och liv.

En sista resa går till maktens värld. Den kan vi göra bakåt i 
tiden. Eller i nuet, i vår egen socken. ”Ta i trä” är en taktil hand-
ling. Men också en juridisk. Vem har rätt att ta i vilket träd, när?

Och hur blir man fälld när man fäller fel? Den som tar en 
julgran på grannens mark blir förmodligen inte lagförd, men 
kanske avförd från hans/hennes vänkrets. Värre då under 
stormaktstiden då eken var Kungligt Regale, dvs helt fridlyst 
och bara fick användas till kronans behov och efter kungens 
tillstånd. Inte heller den som ägde eken fick hugga den, adels-
mannen undantagen! Rättvisan gör många krumbukter genom 
vår historia. Men en sak som känns väldigt bra och demokratisk 
i dagens svenska lagstiftning är allemansrätten. På ett närmast 
unikt sätt jämfört med andra länder i världen kan vi fritt röra 
oss i naturen (men med respekt – varken störa eller förstöra) 
gå i skogen, ta i träden, känna glädje och tacksamhet för att 
den - och vi – finns. Och mår bra. Peppar peppar, ta i trä!

Uttrycket har ni både hört och använt många gånger. Ni, 
precis som många andra runt om i världen. "Auf  Holz klop-
fen”, ”Touch wood”, "Je touche du bois” eller ”Tfu Tfu Tfu" 
för att nu nämna några. Men vad betyder det? Jag diskuterar 
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Information 
från Häst- 
sportklubben

Aktiviteter under våren/sommaren som ni får hålla utkik efter.

• Sommarens faror 21/5 kl 17.00 – Ett informationsmöte för 
allmänheten om sommarens faror för hund och katt. Presen-
teras av Veterinären Jennie Sandman från Läckeby djursjukhus 
Anicura Kalmarsund. 50 kr i inträde och då ingår fika. 

• Sparbanken Eken Dressyr tävling för stor häst den 11/6.

• En glimt av mig – En inspirationskurs i bl.a frihetsdressyr 
med Anna-Karin Månsson.

• Dagridläger för bla våra altibiteter är för elever upp till 18 år.

• Käpphäst tävlingar
• Lär känna din häst – En kurs för enklare veterinär vård i 
hemmet samt hur du håller koll på att din häst är frisk. Med 
veterinär Jennie Sandman.

• Nellie Berntsson kommer och har en inspirations kväll.

Vi vill även passa på att presentera en av våra nya medlemmar 
i klubben som även sitter i styrelsen för hästsportklubben. 

Jennie Sandman är 30 år och jobbar som veterinär på 
Läckeby djursjukhus Anicura 
Kalmarsund. Ni har kanske 
sett henne på tv. Hon är en av 
veterinärerna i tv programmet 
” Veterinärerna” som går på 
kanal 7. 

När hon inte jobbar med hun-
dar och katter driver hon och 
hennes sambo Stall Hult som 
ligger utanför Vissefjärda där 
de tar in hästar för inridning, 
tillridning och försäljning. 

Jennie har ridit sedan innan hon 
kunde springa. Hon har jobbat 
både som ridlärare, beridare 
och tävlingsryttare. Hon har drivit små försäljningstall både 
i Sverige och på Irland innan hon började läsa till veterinär i 
Budapest.

Hemma på gården har hon 7 hästar varav två egna, sedan har 
hon även 3 små hundar, en katt, några höns och 4 ormar. 

Vi hälsar henne varmt välkommen till klubben!

Är det någon som är intresserad av att ha en reklam skylt i 
ridhuset eller en sponsor tavla så finns det lediga platser. 

Styrelsen

Jennie och en av hennes hästar på gården. 

ämnet med min kollega Gabi Louisedotter, arkivarie på 
Folklivsarkivet i Lund. Det handlar om gammalt skrock. Man 
ska inte riskera sin lycka genom att uttala den högt eller ta ut 
den i förskott. Från Småland berättas t.ex. att man inte skulle 
berömma brödet när man bakade det. Då blev det nämligen 
dåligt. Uttrycket återspeglar den gamla tanken om att högre 
makter håller uppsikt över balansen mellan gott och ont för 
en människa, berättar Gabi. För att ge besvärjelsesen extra 
tyngd skall man helst också knacka med knogen i trä, t.ex. en 
dörrpost eller ett bord.

Många påverkas än idag av vidskepelse. Att som idrottsutövare 
odla slutspelsskägg eller att ta i trä är lika självklart för vissa, 
som det är omöjligt för andra att gå under en stege eller lägga 

nycklarna på bordet. Men den ursprungliga tanken, utbredd 
i en stor del av världen, att man kunde få hjälp av de andliga 
väsen som bodde i träden om man knackade på stammen, har 
gått förlorad – för de flesta. Och pepparn då? Ja, den användes 
mycket som läkemedel förr i tiden. Hade man ont i magen 
skulle man koka en dryck med peppar och honung i och ömma 
tänder hos hästar kunde gnidas med peppar och vitlök. 

Avslutningsvis, för att lugna oroliga läsare, kan jag upplysa om 
att det kan vara tillräckligt att säga ”peppar, peppar” eller ”ta i 
trä” var för sig. Men vill ni vara på den riktigt säkra sidan gör 
ni bäst i att kombinera uttrycken. 

Gunnar Alsmark
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Sommarkalendern

Maj
21/5 kl 17.00 Informationsmöte i Ridhuset

27–28/5 kl 11-17 122: ans försommarevent

28/5 kl 16.00 Musik i Långasjö kyrka

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

6/6 kl 13-16 Nationaldagsfirande vid Långasjön

7/6 kl 19.00 Hemstannarna i Vissefjärda kyrka

10/6 kl 10-16 Pilgrimsvandring från Sockenstugan

11/6  Dressyrtävling i Ridhuset

17–18/6  Folk- o jazzdagar i Mundekulla

18/6 kl 18.00 Musik i Långasjö kyrka

18/6 kl 17.00 Musik i Älmeboda kyrka 

23/6 kl 14.00 Midsommar på Klasatorpet

29/6 kl 18.30 Musik i Långasjö kyrka

Juli
1/7 kl 13-18 Vernissage hos Galleri Garvaregården

13/7 kl 18.30 Sjökväll vid Långasjön

20/7 kl 18.30 Visor i folkton i Långasjö kyrka

27/7 kl 18.00 Duran & Mollan vid Långasjön

29/6 kl 18.00 Musik i Långasjö kyrka

Augusti
3/8 kl 18.30 Sjökväll vid Långasjön

5/8 kl 13-18 Vernissage hos Galleri Garvaregården

12/8 kl 15.00 Sommarfest vid Långasjön

19/8 kl 18.00 Musik i Långasjö kyrka

24/8  Manusstopp Träskoposten

24/8 kl 18.30 Nattvaktsträff  i Sockenstugan

26/8 kl 18.00 Musik i Långasjö kyrka

September
7/9  Träskoloppet

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 48.

Nattvaktsträff  i Långasjö 

Vi hälsar alla välkomna till en träff  för de 
som kör eller åker nattvakten i Långasjö 
med omnejd. 
Vi bjuder på en bit mat och lite infor-
mation. 

När: 24/8 kl. 18.30
Var: Sockenstugan i Långasjö

Anmälan sker till Barbro Krona 0471/50004 eller till 
Anders Holmkvist 070 – 5150376 senast den 17/8.

Välkomna!  

EBP-sällskapet erbjuder:
Grupper 
• guidning Litterära Stigen
• visning av Elisabeths konst i Sockenstugan och 
kyrkan. 
• filmvisning ”På hökens vingar” i Cafe´Stallet 
inklusive servering (minst 8 pers) 
• filmvisning ”Livets Väv” i Café Stallet inklusive 
servering (minst 8 pers) 
Kostnad enligt överenskommelse.

Kontakt:
Annika Hjalmarsson 0471-50594

Karin Bard 0471-50098
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Klasatorpet
 

2017
 

Öppet 23/6 - 20/8
Alla dagar 9.30 - 18.00

tel 0763-118064

Bokningar Eva Garami
Tel 0471-503 10

Midsommar
firas på Klasatorpet
den 23 juni kl 14.00

Info om medlemskap – se nästa sida

Välkommen!

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Lars
Jansson
&  Unit

Lördag 17  juni  kl  19.00
Mundekulla

Mundekulla Folk och Jazzdagar 17-18 juni 2017
”In the spirit of  Lars Gullin”

Viktoria Tolstoy
Svante Thuresson

med pianisten Rickard Åström
Lör dag 17  juni  kl  21.00 Mundekulla

Entré för båda konserterna: 250 kr. 50 kr rabatt
för medlemmar i Emmboda Live jazz. Boka förköpsrabatt, se hemsidan

Hemstannarna Konsertversion
Peter Elmberg-git,voc Elin Teilus-voc
Anders Smedenmark-fiol
Onsdag 7 juni kl 19.00 Vissefjärda kyrka
Fri entré, kollekt  Arr: Mundekulla Folk och Jazzdagar 
17-18 juni i samarbete med Vissefjärda församling

www.mundekullajazz.se   0471-50450
Café, alkoholfri bar, övernattning

EMMABODA

Dyningar – musik av Lars Gullin, folkvisor och jazz

Gunnel Mauritzson-voc, Rickard 
Åström-p  och Festivalkören
Söndag 18 juni kl 17.00 Älmeboda kyrka
Fri entré, kollekt
I samarbete med Älmeboda församling 
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Medlem i 
Hembygdsför-
eningen
Denna information är till för såväl 
tidigare som blivande medlemmar 
i Långasjö Sockens Hembygdsför-
ening.

På årsmötet bestämdes att medlems-
avgiften skall vara 75 kr/år.

Det nya är att ständigt medlemskap 
upphör och att ett nytt medlems-
register kommer att upprättas när 
årsavgiften betalas in.

Om du betalar in 75 kr nu blir du 
medlem både 2017 och 2018!

(medlemmar går in fritt på Klasa-
torpet)

Betala gärna in på: 

Bankgiro 5454–8680 

eller Swish 1235559547.

OBS!  Notera namn på medlem/med-
lemmar. Ange också e-postadress.

Välkommen som årsbetalande medlem 
hälsar styrelsen                                

Hus och torp i Långasjö
Fastighetsbyrån Nybro
0481-499 901

Granvägen 3

5 rum, 116 m²

695 000 kr

Hemlaget Fastigheter AB
0768-550 330

Se vidare blocket.se

Marklägenhet

Ängsvägen 14
3 412 kr/mån

Nu är vår nya 
solcellsanläggning
            igång!

Välkommen att boka lokal till: 
student, bröllop eller andra kalas.
070 285 93 00 Långasjö Bygdegårdsförening
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Snart är det dags igen!

Damma av din lådbil, förbättra den gamla eller bygg en ny!!
Var redo på Nationaldagen 6/6 kl 13.00 vid kyrkbacken.

Tävling sker på egen risk!
Hjälm krävs för att få starta!
Åldersgräns tom åk 6.

Anmäl dig till lizapettersson@hotmail.com senast 31/5!

Välkomna!               Långasjö sockenråd 

VÄLKOMNA PÅ SÅNGSTUND 
TILLSAMMANS MED

DURAN & MOLLAN
27/7 KL 18.00 VID LÅNGASJÖN 

FRI ENTRE!

Underhållningen är sponsrad av 

Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse
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Läsarnas sida

Småländsk hotbild
Hej,

Jag har via min far rötter i Långasjö och har fortfarande många 
förankringar där, under det här året dessutom som hyresgäst 
i Fattigstugan.

Som pensionär har jag under flera år roat mig med att under 
signaturen Måns Ripa skriva deckarromaner med handlingen 
förlagd till den sydöstra delen av Småland, främst Torsås 
kommun. 

Årets bok, ”Hugget i sten” har just kommit ut. 

Bibliotekstjänst har i sitt senaste utskick recenserat min just ut-
komna bok "Hugget i sten". Lektören Veit G:son Berg skriver:

"Måns Ripa (pseudonym 
för före detta ambassadören 
Finn Bergstrand) har nu 
kommit till nionde volymen 
i sin granskning av krimi-
nalitet och intriger i Torsås 
kommun. Som vanligt he-
ter huvudpersonerna Karl 
Olsson, poliskommissarie, 
och Vendela Karlsson, so-
cialchef, och runt om dem 
grupperar sig politiker, flyk-
tingar, ekonomiska brotts-
lingar och allehanda vanligt 
folk. En avkapad hand och 
en singelolycka med dödsfall 
kombinerar Ripa fantasifullt 
med kommunalpolitiska intriger, mikrolån, en mycket hög-
kyrklig präst med mera, till en underhållande skröna från det 
mörka Småland. Personteckningen må vara knapphändig men 
ändå tillfyllest, men det kan vara en fördel att ha läst någon 
tidigare bok. Miljön, de lantligare delarna av kommunen, träder 
å andra sidan mer tydligt fram. Inte minst gäller det den så 
kallade Vippestenen, ett 35 ton tungt flyttblock från istiden, 
som har en central plats i historien. Resultatet är kanske inte 
rafflande, men Ripa skriver underhållande, lättläst och med en 
god förmåga till satiriska observationer"

Det kan tilläggas att lektörens användning av uttrycket "det 
mörka Småland" har väckt ilskna, och berättigade, protester 
från flera håll i hemlandet. 

Hälsningar!
Måns/Finn Bergstrand 

Ny redaktionsmedlem

Jag heter Pamela Hoffros, nybliven 35 åring och även 
nybliven trebarnsmor. Jag kommer ursprungligen från 
Sölvesborg i Blekinge, men träffade min man för 8 år sen 
och blev då smålänning. Vi bor i Harebo utanför Långasjö 
på en liten gård som vi håller på att renovera. Jag älskar att 
vara kreativ och gillar att göra saker med händerna, baka, 
pyssla, måla, bygga/renovera, inreda och skriva är bara några 
exempel. På en gård finns det alltid saker att göra, lägg där 
till djur och barn också! Jag kommer väl dyka upp lite här 
i trädskoposten när tid finns mellan barnsjukdomar och 
annat och det ska bli väldigt kul.

Present till nya långasjö-
bor på Nationaldagen
Sockenrådet och Hembygdsföreningen vill ge en gåva 
till er som flyttat till Långasjö de senaste fem åren. 

Välkomna till nationaldagsfirandet i Långasjö den 6 juni! 

Sök upp Sockenrådets bord, 
så får ni ett exemplar av se-
naste Långasjökrönikan. Det 
är en fin bok med intressant 
läsning. Vi hoppas att den 
blir till stor glädje för er som 
är nyinflyttade i socknen.

Inbjudan sker endast på detta sätt i Träskoposten. Tag vara 
på tillfället!
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Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 070-269 08 26

Vi utför alla sorters grävningsarbeten
Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och 

ved. 

Vi tar även emot asfalt och överskottsmassor för 
krossning på Östra Industriområdet i Lindås.

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78
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NU GÄLLER DET!
Vi vill påminna läsarna om, att nästa nummer är re-
serverat för er. Ni som prenumererar på Träskoposten, 
hämtar den i affären, läser den på nätet eller får den 
i postlådan. I nästa nummer av Träskoposten får ni 
komma till tals.

Vi vet numera, att Träskposten har en mycket aktiv läsekrets. 
Många väntar på att ett nytt nummer ska komma ut. Många 
läser tidningen från pärm till pärm. Många sparar den i sin 
bokhylla. Vi försöker behandla olika teman, som på ett eller 
annat sätt berör. Kanske är vi ibland för lokalpatriotiska. I 
Långasjö är det si, i Långasjö gör man så. 

Vi vet att våra läsare finns över hela landet - ja t o m på andra 
kontinenter. Vi vill att ni ska reagera på våra artiklar och 
berättelser. Komma med egna berättelser och reflektioner. 
Varför läser ni Träskoposten? Vad har ni för bakgrund? Vad 
har ni för erfarenheter? Vilka berättelser bär ni på? Vad har 
ni för förväntningar? 

Några har redan hört av sig och skickat sina berättelser. Vi 
har dessutom tillgång till hela listan med prenumeranter. Bli 
inte förvånad om du blir uppringd av någon redaktions-
medlem och uppmanad att skriva! Du själv kan ta kontakt 
med vänner och släktingar, som du tror skulle vilja bidraga, 
men som måste ha en liten puff, för att sätta igång. Inget 
kan bli fel - möjligen lite annorlunda. 

Risken är ju överhängande att vi blir överlupna med artik-
lar! Spelar ingen roll! De får ligga på väntelistan till nästa 
nummer, och nästa och nästa.......

Kom också ihåg: ett litet foto piggar upp i texten. Säkert 
har du något gammalt eller nytt att bifoga. 

Manusstopp för nästa nummer är den 24 augusti. Mejla din 
artikel till: jan-erik@traskoposten.se eller skicka den per 
post till Jan-Erik Fransson, Kyrkvägen 26,  361 95 Långasjö.

Redaktionen

Jonas ordförande i                  
Sockenrådet
Sockenrådets styrelse har utsett Jonas Holmqvist till ny 
ordförande. Johanna Chytraeus, som hållit i klubban un-
der ett år, ville lämna över, men arbetar i styrelsen som 
vice ordförande. 

Vid årsmötet i mars valdes två nya ledamöter: Britt-Marie 
Fransson och Jonas Johansson. Övriga ledamöter i styrelsen 
är Johanna Arvidsson Sjögren, Tove Johansson, Sölve Hjal-
marsson, Bo Mårtensson, Lisa Petersson, Anders Einarsson 
och Linda Ursjö. 

Långasjö Sockenråd, som formellt bildades 1990, ska ta tillvara 
sockenbornas intressen i olika samhälls- och landsbygdsfrågor. 
Flera sådana frågor har drivits genom åren. Nationaldagsfi-
randet, sommarens sjöcaféer och skördefesten i oktober är 
återkommande arrangemang. Sockenrådet är huvudman för 
Träskoposten och Nattvakten, samt ansvarar för utsmyckning 
vid välkomstskyltarna i kyrkbyn. Långasjö Sockens hemsida, 
www.langasjo.se är till för alla föreningar och intressenter i 
socknen, men Sockenrådet har huvudansvaret.

Alla med fast anknytning till socknen räknas som medlemmar 
utan medlemsavgift. Vi får kommunbidrag till Träskoposten 
och Nattvakten. För övrigt får styrelsen vara aktiv för att fi-
nansiera verksamheten. Vid några tillfällen har vi fått bidrag 
från Sparbanksstiftelsen och ”Kaffetanterna”.

Röda Korset

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Sockenrådets ordförande, Jonas Holmqvist.
Foto: Sölve Hjalmarsson



Träskoposten nr 2 201712

Välkomna till Nationaldagsfirandet
vid Långasjön den 6/6 2017 kl 13.00 – 16.00

•  Lådbilsrally – Tävlingen start 13.00
• Internationella kören, samt prisutdelning – ca 14.30

•  Servering 
• Barnaktiviteter 

• Motorveteranerna ställer ut sina ekipage! 
• Avslutning med Lindås Musikkår & Högtidstal.

 /Sockenrådet och föreningar i Långasjö 

Obs! Föranmälan till lådbilsrallyt

lizapettersson@hotmail.com

Tävling sker på egen risk!      

Hjälm krävs för att få starta!     

Åldersgräns  tom åk 6.
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A-lagets Matchprogram 2017

19 maj fre kl.19:00 Hovshaga AIF Lindåsvallen
1 juni tors kl.19:00 Hovmantorps GoIF Långasjö IP
16 juni fre kl.19:00 Gullabo/Gullaboås Lindåsvallen
1 juli lör kl.14:00 Lessebo GoIF Långasjö IP
11 augusti fre kl.19:00 IF Rejban Lindåsvallen
22 augusti tis kl.18:30 Sandsbro AIK Långasjö IP
1 september fre kl.18:00 Madesjö IF Lindåsvallen
16 september lör kl.16:00 Åseda IF Långasjö IP
30 september lör kl.16:00 Pukebergs BK Lindåsvallen

Utvecklings-lagets Matchprogram 2017

4 juni sön kl.17:00 Lessebo Lindåsvallen
13 aug sön kl.17.00 Urshult Långasjö IP
27 aug sön kl.17:00 Älmeboda/Linneryd Långasjö IP
3 sep sön kl.17:00 Konga SK Lindåsvallen
17 sep sön kl.17:00 Tingsryd Långasjö IP

Varmt Välkomna!

Röda Korsets Väncafé i 
Långasjö
När Röda Korset Centralt erbjöd kretsarna ett ekonomiskt 
bidrag till Integrationsverksamhet, nappade Långasjö 
Röda Korskrets på erbjudandet. Eftersom ett antal fa-
miljer och enskilda med bakgrund från olika delar av 
världen, fått sin bostad i Långasjö, inbjöd Röda Korset 
till Väncafé i Café Stallet den 5 april. Uppslutningen blev 
mycket god! 14 personer med rötter i t ex Syrien, Somaila, 
Elfenbenskusten och Pakistan mötte upp, samt minst lika 
många inbitna Långasjöbor. 

När alla presenterat sig serverades fika 
och Sölve berättade och visade bilder 
om den bygd våra vänner hamnat i och 
tipsade om olika aktiviteter att ta del 
av: fisket i sjön, valborgsmässofiran-
det, luciafirandet, skördefesten mm. 
Den som ville fick möjlighet att köpa 
fiskekort och få en inträdesbiljett till 
Öppen Gård hos Malins Långasjö-
lamm. Och mycket riktigt dök nästan 
alla upp hemma hos Malin lördagen 
den 8 april. Flera har också redan prövat 
fiskelyckan. 

Fortsättningsvis kommer Väncafé att anordnas så gott som 
varje vecka, oftast på onsdagskvällar kl 18. Det är öppet för 
alla som vill att vara med. Vi kommer att träffas i Sockenstugan 
om inte annat anges, Programmet är varierat, det kan bli mat 
från andra kulturer, berättelser mm. På Långasjös Facebooksida 
informeras fortlöpande om tid, plats och innehåll. 

Annika Hjalmarsson

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

Väncafé i Sockenstugan.                                                                          Foto: Sölve Hjalmarsson
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Mundekulla – en plats för 
möten, reflektion och musik

Mundekulla Folk&Jazzdagar är en festival för folkmusik 
och jazz och musik i gränslandet däremellan. Förra året 
2016 var det premiär med ambitionen av ett årligt åter-
kommande evenemang för såväl folk från bygden som 
tillresande intresserade från när och fjärran. 

Mundekulla lockar många stadsmänniskor men är fortfarande 
lite undangömt för många boende i trakten. Gäster reser ofta 
långt och återkommer gärna till platsen i skogen som utvecklats 
till ett spännande kreativt centrum för både byggnadsvård, 
teater, musik, ekologiskt tänkande och hållbar utveckling. 
Mundekulla Retreatcenter erbjuder inte så många evenemang 
med biljetter tillgängliga för en enda konsert eller en föreläsning 
osv. Med Folk&Jazzdagarna kändes det dags att prova ett nytt 
koncept med öppet i café och restaurang samt möjlighet att gå 
på enstaka konserter, föreläsningar och workshops. 

Festivalen knyter an och fångar upp tråden från Emmaboda 
jazzfestival som växte sig stor under 70- och 80-talet i vilken 
den svenska jazzlegendaren Lars Gullin, som boende i trakten, 
blev ett självklart nav. Visionen var att i Gullins anda, med in-
spiration från det som naturen kan ge oss människor, erbjuda 
musik i jazz- och folkton på högsta nationella nivå, och i sam-
band med 40 års-minnet av hans bortgång i fjol arrangerades 
evenemanget för första gången. Omkring 500 människor kom 
till de olika programpunkterna under helgen och fick uppleva 
miljön, och hur musiken klingade från olika konsertsalar och 
logar och ut över de omgivande ängarna. 

Den gamla gården i Mundekulla har under de 20 år som cen-
tret varit verksamt restaurerats, byggts till och utvecklats till 
en både inspirerande och rogivande plats, vilket även prisats 
och uppmärksammats för både byggnadsvård och ekologiskt 
miljötänkande. Med glädje, lust, kreativitet och kunskap har 
gamla lador och logar fått nytt liv och tillsammans med nya 
byggnader och utescener skapas möjligheter till olika typer av 
konserter och helhetsupplevelser. 

Gå uppför utetrappan till Kreativum, lyssna på jazzmusik i den 
nybyggda delen, ta den smarta innertrappan genom luckan i 
golvet ner till toaletter och reception. Eller smyg in i det nystä-
dade vagnslidret och slå dig ner på en träbänk i en solstrimma 
och kom nära de otroligt skickliga folkmusikerna, känn hartset 
från fiolstråken i näsan och känn fotsulorna mot de hundraåriga 
golvplankorna. Eller varför inte trappan upp till höloftet och ta 
del av workshop i jojk och folksång med färgat ljus som silar 
in genom de konstfärdigt utformade fönsterglasen under sned-
taket. Går du förbi getterna och den rundade matsalen med 
utrensade second hand-fönster från polishuset i Ystad, förbi 
trädgårdsmöblerna och uppför stentrappan, blickar du ner i 
amfiteatern som inbjuder till allt från teater till dans vid olika 
evenemang. När den sista blå tonen klingat ut för kvällen tar vi 
en kvällsfika i cafét i mangårdsbyggnaden, ett hus restaurerat 
med tekniker lika gamla som huset. 

17-18 juni är det dags igen och 2017 görs ett något mindre 
arrangemang med betoning på lördagskvällens konsert med 
Lars Jansson, Viktoria Tolstoy och Svante Thuresson samt 
efterföljande konsert i Älmeboda kyrka på söndag eftermiddag. 
Under söndagens förmiddag finns också möjlighet att följa 
med på guidad tur och höra Mailis Gullin berätta om platsen 
Slott i Vissefjärda där paret Gullin bodde under Lars sista år i 
livet och där flera av hans mest älskade kompositioner kom till. 

Mundekulla erbjuder olika boendealternativ i hotellstandard 
under helgen och caféet kommer att vara öppet under lördag-
kvällen. Mundekulla är handikappanpassat. 

Hela programmet kan ses på www.mundekullajazz.se  
 

Gunnel Mauritzson, 
sångerska och pedagog på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

 samt producent för Mundekulla Folk&Jazzdagar

Svante Thuresson 80 år, kommer till Mundekulla 17 juni.

Malin Gunnarsson Thunell och Johanna Nolgård uppträdde 19 juni 
2016.
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Leo´s Lekland – Barnens 
Dag
Lördagen den 18 mars anordnade Långasjö GoIF en 
resa till Leo´s Lekland i Kalmar. Alla barn på förskola 
och skola i Långasjö bjöds in och responsen var stor. 35 
barn tillsammans med föräldrar deltog i heldagsutflykten. 
Underbart att möta så många glada barn som hoppade på 
bussen denna morgon. Det strålade verkligen om dem. 
Några barn berättade att de inte hade kunnat somna 
kvällen innan. Så förväntansfulla inför resan.

Som idrottsförening i Långasjö ville vi ge Långasjöbarnen en 
dag full med lek och bus. Föreningen är ofta förknippad med 
fotboll men denna gång var GoIFs tanke att erbjuda en aktiv 
dag tillsammans och med fokus på rörelse. Barnen bjöds både 
på buss, entré och lunch. Vi fick ett fint bidrag från "kaffetan-
terna i Våffelstugan" förra året och det var ett lyckat bidrag att 
göra resan möjlig. Ett stort tack för denna gåva!

Jenny Borg åkte med sönerna William och Elias: De tyckte 
det var jätteroligt! Och spännande att åka buss. Trevligt med 
sällskap av andra från skola och dagis. Lagom länge. Toppen! 
Linda Gustafsson summerar: Jag tycket att det var en bra, 
rolig och välorganiserad resa med väldigt bra uppslutning. En 
väldigt bra barnresa. Kornelia och Adam hade jätte- jätteroligt. 
Tror knappt de var still mer än när de åt. Och de tyckte det var 
roligt att vara där med barn som de går på dagis/skolan med. 
Vi är alla jättenöjda med den resan/utflykten!

Camilla Lennartsson
Långasjö GoIF    

 

Michelle balanserar högt upp i laburinten.

Första timmen var barnen nästan själva på Leo´s. Här får de entrébanden.



Träskoposten nr 2 201716

Fladdermössen gillar 
gamla trähus
Gamla timmerhus är som legobyggen. Man kan plocka 
isär och bygga upp igen. Så gjorde vi med min barndoms 
kokhus. Med den gamle byggmästarens hjälp blev det 
ett fint fritidshus. Innanför timmerväggarna isolerade vi 
med vindtät papp, reglade, spikade upp byggskivor och 
tapetserade. Vi avstod från plast och isoleringsmaterial för 
att det gamla huset skulle kunna andas. Mellanrummet 
mellan timmer och väggskivor blev ett perfekt utrymme 
för fladdermöss. Det hade vi inte räknat med. Timmer-
väggar sjunker med tiden. Och har man timrat som skif-
tesverk blir det med tiden små springor. Det upptäckte 
fladdermössen!

Först undrade vi varför det pep i väggarna på natten. Det var 
honorna som grälade på sina ungar. Sedan började vi känna 
lukten av fladdermuslort. Inte helt angenämt, men det går att 
leva med. Det är som när man tjärat sin båt eller brygga. Det 
luktar när man kommer nära.

Vad gör man med fladder-
möss i huset? Vi började läsa 
på. Det visade sig att flad-
dermöss är fridlysta. De får 
varken störas eller flyttas, än 
mindre fångas eller dödas. 
Dessutom är de nyttodjur. 
En enda fladdermushona 
påstås kunna fånga 7 000 
myggor per natt. En som-
markväll ställde jag mig med 
ficklampan och räknade 
fladdermössen när de läm-
nade sitt (o)hyresrum. Det 
var närmare 60 stycken! De 
var alltså på jakt efter 400 
000 myggor den natten!  

Fladdermöss är inte gnagare. De förstör inte. Vi får lära oss att 
leva som goda grannar. Hur gör man för att inte störa dem? De 
sover på dagen. Måste vi viska för att inte störa deras dagsömn?

Man kan bygga holkar av ohyvlat trä. Eftersom fladdermössen 
hänger upp och ner när de sover duger det inte med hyvlat 
virke. Då får de inget fäste.

Jag började med tre fladdermusholkar. När hela kolonin läm-
nat sommarvistet täppte jag till ingången i väggen och satte 
upp holkarna i stället. De blev bebodda redan nästa sommar. 
Men tre holkar räcker inte till 60 hyresgäster. Därför har jag 
nu snickrat ett fint fladdermushotell. Vi får se om det blir 
fullbokat i sommar.

Sölve Hjalmarsson

Det finns 19 arter av fladdermöss i Sverige. Torgny Berntsson tror att 
det här är vattenfladdermus.

Bengt Karlsson med en nysnickrad holk.Ritning fladdermusholk
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En staty i Långasjö?
Skulle det passa med en staty i Långasjö? En staty? Vem 
skulle den föreställa? Var skulle den stå? Vad skulle det 
vara bra för? Detta är väl frågor vi kanske aldrig ställt 
oss. Men nu har en staty dykt upp. Den står och väntar. 
Den pockar på att bli sedd. Den säger oss något om vårt 
och bygdens förflutna. Den säger något om konst och 
litteratur. Den kan inspirera unga till att våga förverkliga 
sina drömmar. Den är vacker.

Var tid har sina minnen. De utgör vår historia. Stenyxor, 
gravrösen, stenmurar, husgrunder, byggnader och museer har 
något att berätta. Vad kommer det att finnas för minnen från 
vår tid? Digitala minnen, någonstans i ett moln? Är det rimligt 
att människor anstränger sig för att skapa minnen som består? 
Är det inte viktigare med skola, vård och omsorg? Nöden i 
världen? Flyktingsituationen?

Ändå kan man bli besjälad av att få manifestera något från 
bygdens historia. I det här fallet rör det sig om två kvinnor, som 
föddes i Långasjö, samma år: 1887. De bröt sig loss från det 
gängse kvinnomönstret, som handlade om hushåll, handarbete, 
hem och familj. De kände en kallelse att göra något annat. En 
blev konstnär och författare. En blev författare och krönikör. 
Båda blev mycket populära på sin tid. 

Det handlar alltså om Elisabeth och Gertrud. Långasjö socken, 
hembygdsförening och församling har hållit deras minnen le-
vande. Man har samlat deras produktion under ett och samma 
tak: Sockenstugans. Man har, år 1957, visserligen efter stor 
tvekan, tagit emot den magnifika altartavlan, framför vilken 
så gott som alla sockenbor suttit vid ett eller flera tillfällen 
och låtit tankarna vandra mellan de sjungande barnen och den 
himmelska scenen. 2011 bildades Elisabeth Bergstrand-Poulsen 
sällskapet. Under åren har vi försökt vårda minnet av både 
Elisabeth och Gertrud.

Många är de som har hämtat inspiration från kvinnornas 
produktion och deras livsberättelser. Man har läst, målat, vävt, 
samtalat, med deras verk som utgångspunkt. Nu har även en 
bildhuggare gripits av deras liv och livsverk. Niels Elley i Äng-
sjömåla, Eringsboda, har under flera år filat på en förlaga i gips, 
föreställande de två kvinnorna och deras symboler - litteratur 
och konst. Resultatet är en 120 cm hög skulptur, som kan 
gjutas i brons. Niels Elley är en erkänd konstnär som skapat bl 
a  Kristina i Duvemåla och Vilhelm Mobergs byst i Moshult. 
Kommunen är så välbekant med hans förmåga, att de på rak 
arm anslog en rejäl summa till vårt kulturobjekt. Samma gäller 
Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse.

Alla har väl noterat att området runt kyrkan och sockenstu-
gan i Långasjö håller på att utvecklas till en liten kulturpark. 
En levande kulturpark - med vandringsled, fiskesjö, badplats, 
vandrarhem och Café. Den tilltänkta statyn skulle passa bra in 
i miljön. För att den inte ska sjunka ner i underjorden, föreslår 
vi att den placeras på en jordfast sten, det finns ett par stenar 

som väckt vårt intresse. Där skulle den kunna stå och förvåna 
besökare, påminna det uppväxande släktet om vikten av att ha 
drömmar och visioner och i bästa fall väcka intresse för bygdens 
historia, för kvinnors frigörelse, för konst och litteratur. I annat 
fall är den ändå en prydnad som kommer att bestå. Det finns 
alternativa förslag till statyns placering.

Uppmuntrade av det frikostiga finansiella stödet från Emma-
boda Kommun och Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse, fa-
miljerna Bergstrand i Danmark och Sverige, Långasjö Sockens 
Naturvårdsförening, Långasjö Sockens Hembygdsförening, 
Emmaboda Pastorat m fl kommer vi att fullfölja projektet! 
Bronsgjutning är beställd hos Järdås Konstgjuteri eftr, Tings-
ryd. Modellen är transporterad till gjuteriet. Om ett halvår kan 
gjutningen vara klar.

Nu kommer den väntade slutklämmen:
Vi har ännu inte nått vägs ände med finansieringen av 
statyprojektet. Även om själva gjutningsprocessen nu kan 
hjälpligt finansieras, återstår transporter, montering, in-
skription, betalning för modellen, mm. Nu står vårt hopp 
till enskilda givare - kanske är du en av dem!
Om du också vill bidraga så är det fullt möjligt. Du kan 
kontakta EBP-sällskapet direkt och/eller sätta in en 
slant på vårt speciella "statykonto", bankgiro: 283-7227. 
Anonymt eller med namn.

Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet/
Annika Hjalmarsson

Gertrud och Elisabeth. Skiss i gips av Niels 
Elley. 120 cm hög. På väg till bronsgjutning, 20 
april 2017. Bronsgjutare Cornelis t h.  
Foto: Niels Elley
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Öppen Gård hos Malins 
Långasjölamm
Den 8 april inbjöd Malin Lundqvist-Gunnarsson till 
Öppen Gård hemma på Långasjö Östregård. För femte 
året i rad fick besökarna träda in i fårstallet mitt under 
pågående lamning, klappa tackor och lamm, pröva på 
lantgårdens olika lekar, äta och fika med fokus på eko-
logiska produkter.

Vårsolen strålade över hela tillställningen och uppslutningen 
var mycket god. Det verkade som om alla traktens barnfamil-
jer krupit ur vinteroverallerna för att möta våren på Malins 
ladugårdsbacke. 

Intressant var också att konstatera att ett flertal rullstolsburna 
personer med lätthet kunde ta del av dagens begivenheter. Bara 
att rulla rakt in i stallet. Eller njuta av musik från verkstan. En 
ganska stor grupp nytillkomna svenskar passade på att studera 
svenskt lantliv, gå på styltor, separera mjölk och klappa lamm. 
Detta var en dag då alla möttes i samma glada förväntan. Den 
som hade tålamod och tur kunde t o m bevittna en förlossning. 

Öppen Gård hos Malin har blivit en god tradition på vårkanten. 
Man riktigt känner hur livet återvänder. På köpet får man en 
inblick i fårbondens arbete under lamningen. Det är inte bara 
att låta fåren gå och föröka sig hur som helst. I Malins stall är 
det full kontroll. Tackorna är sorterade efter vilka behov de har. 
De som snart ska föda får gå tillsammans i en rymlig fålla. När 
en tacka ska föda, drar hon sig undan från flocken och reder 
sig en liten bädd i halmen. När förlossningen är över, flyttas 
mor och lamm varsamt till en separat liten box, där de får lugn 
och ro. Alla tackor är scannade, så Malin vet hur många lamm 
var och en ska få. 

På ladugårdsbacken visade lokala utställare produkter med 
anknytning till lantbruk, mat, ull och skinn. Barnen lekte i 
sandhögen, trampade plasttraktor och klättrade i den riktiga 
traktorn. Muhammed 3 och Mirjam 4 lagade låtsasmat i lek-
stugan. C:a 530 pers besökte Öppen Gård 2017.

Annika Hjalmarsson

Öppen Gård hos Långasjölamm.                     Foto från 24emmaboda

Ett litet lamm med beundrare.                         Foto från 24emmaboda

Hussein prövar att separera mjölk.                 Foto: Sölve Hjalmarsson
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blir tätt och stadigt. De flesta av våra gamla bostadshus på 
landsbygden är knuttimrade. Större hus har sex eller åtta knutar.

Ladugårdarna är oftast timrade på stolpe. I de stående stolpar-
na har man huggit ett spår. Mellan två lodräta stolpar staplar 
man liggande timmer. Även korta timmerbitar kan användas. 
Tekniken kallas skiftesverk. Till stolpar och syllar använder 
man gärna ek. Det håller i århundraden. Det bästa timret får 
man från utvald kärnfura. Det har stor motståndskraft mot 
tidens tand.

Spik och skruv behövs inte när man timrar. För att få stadga 
och styrsel använder man dymlingar, grova träpluggar, som 
binder ihop stockarna genom borrade hål. Dymlingsborret 
kallas för navare. Om man borrar med handkraft det gäller 
att ha ett skarpt borr.

Att timra är tidsödande – men roligt. Resultatet blir en stabil 
byggnad som håller länge om den vårdas väl. Gamla timmer-
byggnader kan lätt monteras ned och flyttas. Timmerstockar 
från 17- och1800-talet kan fortfarande användas. 

Timra på knut eller på 
stolpe
I århundraden har man timrat bostadshus och lador. Det 
numera dyrbara materialet hugger man i skogen. Förr var 
det nästan gratis. 

I enkla byggnader använde man rundtimmer. Vi ser det i gamla 
hölador. Ett fint exempel finns på Klasatorpet. Ladan timrades 
av Bertil Pettersson 1984.

Vill man ha vindtäta byggnader måste man ”skrä” timret. På 
rikssvenska (när man inte skräder orden!) säger man skräda 
eller bila. Det var ett styvt arbete att skräda timmerstockarna 
med den tunga ”skrä-yxan” – eller timmerbilan. Det krävdes 
styrka och skicklighet för att få timret rakt och jämngrovt. 
Översidan skulle huggas rundad. I undersidan högg man ett 
långdrag, en lång ränna med plats för väggmossa eller kodynga 
som isolering. Timmerstockarna skulle ligga tätt mot varandra. 

I södra Sverige användes huvudsakligen två tekniker. Man kan 
timra på knut eller på stolpe. Knuttimring är ett precisionsar-
bete. Knutarna fogas ihop med välhuggna urtag i timret. Det 

Ängsladan på Klasatorpet.

Timmerbilan har tillhört mormors far.

Ladugården på Klasatorpet är byggd i skiftesverk. 
Lägg märke till de korta timmerbitarna!

En timrad knut.
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Allra roligast är att lära sig den gamla tekniken och timra en 
ny byggnad. Min farfar bilade timret med den tunga skrä-yxan. 
Det skulle jag aldrig klara. Motorsåg och timmerfräs är bra 
hjälpmedel, som inte var uppfunna på farfars tid. Idag ordnas 
timringskurser på olika platser i landet. Det finns också bra 
instruktionsböcker att köpa eller låna och en inspirerande 
timmerhusgrupp på Facebook.

Sölve Hjalmarsson

Med navaren borrar man hål för dymlingarna.

Det här ska bli en bastu när det blir färdigt.
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Snickare
Ta i trä är ju ett ordspråk som innebär att man hoppas 
på att på fortsätt liknande lycka. Men ta i trä är ju även 
något man kan göra fysiskt. En person som gör det är 
Fredrik Karlsson, 23 år, som har rötterna i Långasjö och 
jobbar som snickare. 

Innan man kan kalla sig snickare så måste man gå en gymnasie-
utbildning på tre år och sedan är man lärling i ca tre år. Detta 
var precis vad Fredrik gjorde efter att han bestämt sig för att 
snickare var vad han ville bli. Ett val som var ganska enkelt.

“Jag har alltid varit intresserad av snickeri och byggnation 
och i högstadiet när man skulle välja utbildning så kändes det 
självklart att jag skulle välja bygglinjen.”

Intresset för snickeri och virke är dock något som ligger i Fred-
riks gener och gått i arv. Tre generationer bakåt har Karlssons 
hållit på med virke på olika sätt. (Varnar för förvirring) Fredrik 
Karlssons farfars far Fredrik Karlsson hade även sitt sågverk 
i Långasjö, på samma ställe som Fredrik Karlsson har sitt 
snickeri idag. Så Fredrik Karlssons verkstad används till fullo 
av Fredrik Karlson än idag! 

Men vad tänker en snickare på när man säger “ta i trä”? I 
Fredriks fall, nysågat virke från deras mobila sågverk. Kanske 

inte det jag hade tänkt, men ändå något jag kan förstå att man 
tänker. Om man är snickare. 

För snickare är ändå ett jobb som jag tänker mig som väldigt 
kreativt och varierande jobb. Och det är något som Fredrik 
själv säger om sitt yrke. Enligt honom är jobbet mångsidigt 
och ganska fysiskt krävande. Och reaktionerna när man säger 
att man jobbar som snickare är ungefär samma. Lite frågor om 
yrket och om det är mycket jobb och sen den klassiska “om 
du är snickare kan du väl hjälpa mig med detta och detta?”.

Vårt nya köksbord är tillverkat av just Fredrik själv. 

Unikt med Fredriks skapelser är att man vet exakt vart virket 
är huggit. Fredrik tar nämligen ut koordinaterna på trädet 
som han använder och skriver in dem i grejen han gjort. Han 
har möjligheten att göra det för att han gör alla föremål från 
egensågat virke. Varför? För att det är en häftig grej och man 
får mer känslan av att virket har haft en historia innan den 
kom in i huset.

Sista frågan jag frågade Fredrik är vad som är det roligaste 
projektet han har gjort. En fråga som var för svår att svara på, 
och som helt enkelt får lämnas obesvarad. Jag själv anser att 
kajaken i trä, som han just nu jobbar med, verkar vara något 
alldeles utöver det vanliga!

Tilda Gunnarsson

Fredrik Karlsson med kajaken i trä.
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Lars Larsson, Bertil Vallien och Rickard Kautto tillsammans med en modell av Passage som ställdes ut på konstmässan Sofa i Chicago 2016. 
Rickard Kautto, Sibbahultsmåla har gjort trästommen som lyfter fram verket.                                                         Foto Peter Lejon, Barometern

Kautto Möbel- och Specialsnickeri i samarbete med kända och okända konstnärer

Dopfunt designad av Ann Fransson

St. Matteus församling i Stockholm utlyste en tävling för ut-
formning av en dopfunt. Uppdraget gick till Ann Fransson. 
Design och konstruktion utformades och materialet hon valde 
blev trä i ek. Eftersom hon har sina föräldrar i Långasjö kände 
hon till Richard Kautto som är möbelsnickare. Ett samarbete 
påbörjades och dopfunten samt en ljushållare är nu i drift.

Britta Fransson

Dopfunten på plats.                                             Foto Richard Kautto
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Småskaligt skogs- och 
jordbruk
Jag och min man äger en liten gård i norra Harebo, till 
den hör också lite skog. Gården är på sammanlagt ca 8-9 
hektar varav 4-5 hektar är skog.  Min man har ett stort 
och brinnande intresse för bonneri och skogsbruk sen 
barnsben, då han hjälpte sin farfar på hans gård utanför 
Karlskrona. 

Min man, hans pappa och bror har alla stort traktorintresse 
och renoverat många gamla maskiner så det ligger i släkten. 
De brukar även dra ihop någon veterantraktorplöjning varje år 
på hösten, då kommer det veterantraktorer i olika former och 
märken hit och plöjer någon av åkrarna och sen grillas det korv.

Varje höst/vinter gallrar och röjer vi (min man) och hugger 
ved, veden brukar bli runt 20 kubik vilket räcker gott och väl 
att värma upp hos oss nuförtiden. När jag flyttade hit 2009 var 
det lite värre. Den vintern hade vi 8 grader inomhus i köket! 
Då hade vi inte hunnit tilläggsisolera ytterväggarna och vinden 
ännu och inte heller bytt fönster. Min man röjer och gallrar mest 
på vinterhalvåret, främst för att det är då tiden finns, sen blir 
det vårbruk, sådd och skörd m.m. och då finns det i stort sett 

ingen tid för skogen. Av det som avverkas i skogen, används 
det som går till ved, det klyvs, torkas och eldas med i öppna 
spisen, kaminen, vedspisen eller kakelugnen, för vi har en av 
varje och plats för fler! 

För er som inte vet vad gallring innebär så betyder det att man 
vid stora skogsbruk går in i skogen med maskiner och tar bort 
träd av sämre kvalitet, vid små skogsbruk kan man göra det 
manuellt också. Detta gör man för att öka tillväxten på de man 
lämnar kvar så att de kan fortsätta växa och bli ännu större. 
Röjning är när man går in och tar bort mindre och klenare träd 
av sämre kvalitet. Detta gör man för att förhindra att de tar 
näring från de träd som man vill skall växa sig stora. Detta görs 
manuellt med röjsåg, och allt nedsågat trä lämnas kvar i skogen 
så att näringen kan gå tillbaka till de kvarstående stammarna.

Ibland när vi gallrar kan det också bli lite timmer som min 
man sågar till hos vänner på bysågen i Bökevara. Sågen har 
anor från 40-talet. Det virket är tänkt att såsmåningom bli 
en maskinhall. Min man använder helst gamla maskiner och 
redskap från 50-talet i sitt jordbruk. Han har 2 st gamla BM 
Viktor traktorer som jag tror han älskar mer än mig! En från 
1957 och en från 1958.  Han har även en skogsvagn han delvis 
byggt själv med delar från 60- 70-talet. Denna skogsvagn är 
en hydraulisk griplastarvagn, som man sitter kvar i hytten och 
styr med spakar, innan  körde han en vajerkran från 60-talet. 
På den drar man upp stocken med vajer med en timmersax på 
som man fäster runt stocken och sen vinschar upp på vagnen. 

Martin kollar till skörden.

Martin gallrar i skogen.

Våra första tackor.Traktorn med självbindaren.
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Vi brukar även ungefär 20 hektar åker, största delen på arren-
de, på dessa odlar vi vall som vi tar till hö och ensilage och 
även korn och havre. Havren brukar vi göra kärvar av med en 
självbindare från 50-talet. 

På gården har vi just nu 9 st 
tackor av rasen gutefår. Det 
började med att vi skaffade 4 
st just för att hålla landskapet 
öppet. Får är ett väldigt lätt 
djur att ha att göra med då de 
sköter sig i stort sett själva och 
äter det mesta. Rasen är en 
svensk lantras som kommer 
från Gotland. Både Baggen och 
tackorna har horn.  Gutefår 
trivs bäst utomhus, men ska ha 
möjlighet att söka lä i ladugård, 
stall eller vindskydd. De tycker 
om att bli ompysslade och kan 
lätt bli tama, även om våra är 
lite skygga så kommer en del av 
dem fram för ett kli under hakan lite då och då. Detta betyder 
ju att vi ibland även har lite lamm på gården vilket verkligen 
gör mycket för ”bullerby”-känslan! 

Avslutningsvis kan man väl säga att det är något speciellt med 
att använda/skörda/äta det man själv har odlat även om det 
är mycket jobb bakom men det är väl därför man väljer att bo 
på gård och jag skulle inte byta det mot allt smör i Småland!

Pamela Hoffros

Galleri Garvaregården 
- ställer ut i sommar

I sommar är det den 11:e säsongen som Galleri Garva-
regården anordnar sommarutställningar.

Det blir tre utställningar:

Helena Arnback, måleri
3 - 25 juni
Helena målar ofta människor, hästar, fåglar eller

något annat djur. De kan gestalta både frihet och

äventyr, längtan och sorg, närhet och ensamhet.

Bilderna får därför ofta era synsätt och objekten

blir verktygen hon berättar med. Just nu utforskar

hon möjligheterna med bl.a. akrylmåleri och plåt.

Jeanette Wåhlstrand, keramik
och Charlotta Gavelin, foto
1 - 30 juli
Jeanette visar skulptur i olika keramiska tekniker.

Temat rör barn och deras fantasivärldar. Leran är ett

material som inbjuder till lek, med form, med

rumslighet och anatomi.

Charlotta arbetar med fotogra i olika former. Hon

har en lång erfarenhet av studiofotografering.

Ann Rydh, Barbro Lindén och
Lisbeth Andersson, broderi
5 - 30 augusti
De kallar sig för gruppen ”Fria händer” och har ställt

ut tillsammans sedan 2010. Fritt broderi innebär att

man syr i allt som går att sticka en nål igenom.

Textila tekniker blandas helt fritt och med olika

material.

Britta Fransson

Egenproducerad julkärve.
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Vilket steg har du nått idag?

Bland fågelholkar och        
hyvelspån
Det finns många aspekter på temat ”ta i trä”. Men jag 
undrar om något hamnar mer mitt i prick än skolans 
träslöjd. Där finns inte bara hantverket i sig, utan också 
samhällets syn på vad ”ta i trä” skall omfatta, och betyda 
för den enskilde eleven, för stunden, och i framtiden. För 
att finna svar på hur undervisningen ser ut just i Långasjö 
ringde jag upp slöjdlärare Johan Therén. Han var genast 
med på noterna och frågade om jag kunde komma redan 
i slutet av veckan, på fredag. 
”Då jobbar jag på skolan i Långasjö, och då kan du träffa 
mina elever också. Fredagen är sista dagen för dem att 
färdigställa de fågelholkar de haft till uppgift att göra 
denna termin. Senast på onsdag i nästa vecka (den 15 
mars) måste jag skicka iväg bilder på deras bidrag till SM 
i fågelholk 2017. Tävlingen är öppen för alla grundskole- 
och gymnasieklasser och anordnas av Naturskyddsför-
eningen i samarbete med Stockholmsmässan Nordiska 
Trädgårdar”.

Det där lät ju extra spännande så på fredagen gjorde jag två 
besök. Ett på förmiddagen, då Johan och jag i lugn och ro 
pratade om ämnet slöjd rent allmänt, och ett på eftermiddagen 
då eleverna la en sista hand vid sina tävlingsbidrag. Föga anade 
jag väl då att det skulle bli ett besök med bingo! Inte nog med 
att en av klassens fågelholkar, gjord av Simon Johansson 12 år, 
från Strängsmåla, gick vidare till slutomgången. Det var också 
den som fick överlägset flest röster av mässans besökare. Nog 
för att vi haft svenska mästare tidigare här i socknen, men inte 
någon i fågelholk. Grattis Simon. Grattis Johan. Grattis Lång-
asjö! Och grattis Emmaboda Kommun, som har så duktiga 
lärare och elever.

En ung men slipad slöjdlärare 
Johan Therén är född i Hässleholm 1985. Redan i gymnasiet 
gick han linjen för möbelsnickeri och design. Efter studen-
ten flyttade Johan till Karlstad, där han fick sitt gesällbrev 
genom att tillverka ett vitrinskåp i ek. Så följde sex år som 
möbelsnickare i Grums, och drygt två år på ett sågverk nära 
Sunne. Efter det ville Johan pröva något nytt och sökte tjänsten 
som slöjdlärare i Emmaboda kommun för årskurs 3-6, där 

han nu till sommaren avslutar sitt fjärde läsår. Men tanke på 
lärarsituationen allmänt i Sverige har kommunen fått en inte 
bara ämnesbehörig lärare upp till årskurs nio, utan en som 
trots sina unga år också är mycket engagerad och kompetent. 
För högstadiet årskurs 7-9 är Bo Allerth träslöjdlärare fram till 
sommaren då han går i pension.

Ämnet slöjd omfattar tre olika inriktningar, trä, textil och 
metall. Metall kommer senare in i utbildningen och trä och 
textil löper inte parallellt, utan varvas vartannat år. Åtskillnaden 
mellan ämnena är inte så stor som den var förr i tiden. Idag är 
det en viktig pedagogisk poäng att försöka kombinera olika 
material i de arbeten som görs. Sedan länge görs det heller 
ingen åtskillnad mellan flickor och pojkar. Under sin skoltid 
får alla barn undervisning i de olika materialen. Johan och Bo 
ansvarar för undervisningen i trä och metall, och Lena Johans-
son… och Lena Johansson för textilslöjden. Ja, två personer 
med samma namn, faktiskt. 

Eleverna har en lektion på 80–100 minuter i veckan och Johan 
alternerar mellan fyra olika skolor. På måndag är det Johans-
fors, på tisdag och torsdag Bjurbäck, på onsdag Lindås och 
på fredag Långasjö.

Slöjd – ett skolämne i framkant
Under Johans och mitt ”förmiddagspass” diskuterar vi Lä-
roplan för grundskolan 2011 och vad den specifikt säger om 
slöjd. Jag märker att Johan inte bara är väl insatt i de mål man 
ställt upp utan också tar dem på stort allvar. Runt om i salen 
finns olika texter, som på olika sätt knyter an till läroplanen. 
Den kanske viktigaste är att man måste bemöta varje elev på 
hans eller hennes nivå. Och dagsform! Jag stannar till vid en 
teckning av ett slags ambitionstrappa. Ovanför frågan Vilket 
steg har du uppnått idag? ser vi en skolelevs skilda hållningar 
till sin uppgift; Jag tänker inte göra det. Ok, jag får väl försöka 
då. Ja, jag gjorde det! En sådan syn känns väldigt långt från 
äldre tiders stelbenta skoldisciplin där kollektivet, inte individen 
stod i centrum.  

Om syftet med undervisningen i slöjd står det bland annat så 
här i dagens läroplan. ”Den ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika 
material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att 
utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse 
och handling samverka” (2011:213).

Just ett slags helhetstänk är viktigt, något som genomsyrar 
svensk skola på många plan, alltifrån förskolan upp till gym-

Johan diskuterar med Noa Fransson i klass 5 om hur han kan gå vida-
re med sitt Batmanskåp.
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nasiet. Eller som det står i fortsättningen på texten ovan. ”Un-
dervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, 
överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resul-
tat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas 
nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material 
och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt”. Det där låter 
bra, men barns olikheter kräver variationsrika och heterogena 
rum, som det står i en studie av pedagogiska miljöer. Om inte 
tillgången på utforskande material är tillräckligt stor, begränsas 
lärarens planering. ”För oss som arbetar i Emmaboda, liksom i 
de flesta andra kommuner gissar jag, gäller det att hushålla med 
pengarna. Det mesta materialet köper vi från Isaks ädelträ, som 
ligger mellan Karlskrona och Ronneby. Men vi är naturligtvis 
också tacksamma för all hjälp vi kan få”, säger Johan och pe-
kar på en del brädor i olika träslag och dimensioner, som står 
lutande mot en vägg. ”Dom har vi fått från Södra Timber”. 

Johan understryker hur viktigt det är att också föra in frågor 
om hur man väljer och hanterar material för att främja en 
hållbar utveckling. ”Skräp” som folk slänger kan många gånger 
tas tillvara och bli del i en arbetsprocess som lyfter fram nöd-
vändigheten av återvinning - eller recycling som det heter på 
modern svenska. Ett närliggande begrepp som Do Redo är 
kanske mindre känt, men syftar på ett återvinnings- och hand-
arbetsprojekt som startades 2003. Boken om Konsten att slakta 
en tröja för att göra något nytt och roligt blev en storsäljare. 
Ikeahackers, craftivism och kravallslöjdare är andra exempel på 
rörelser med en ökande etisk och miljömässig medvetenhet om 
hur man kan ta tillvara överflödet av saker i vårt samhälle på 
ett enkelt, billigt och roligt sätt. Gör som jag gjorde. Googla, 
lär - och låt dig inspireras! 

Slöjdämnets olika delar
Åter till Läroplanen 2011. Punktvis beskrivs olika områden, 
vägledande för eleverna när de arbetar i slöjdsalen. Själva ut-
gångspunkten är materialens egenskaper, användningsområden 
och kombinationsmöjligheter. Om jag t.ex. skall bygga en 
fågelholk, vilka olika material kan jag då använda för att den 
skall se häftig ut, men fortfarande fungera? Vilka olika träslag 
passar ihop? Hur kan jag använda bitar av naturen; kvistar, 
stenar, mossor mm? Kanske gångjärn behövs, snören, lim? 
Och varför inte målarfärg. Fåglarna skall väl inte ha det sämre 
än vi? Och hur gör jag för att den skall klara väder och vind.

Nästa kunskapsområde är handverktygen och maskinerna. Hur 
benämns de och hur används de? Hur ser arbetsmiljön och 
säkerhetsfrågorna ut? Till min lätt nostalgiska glädje lär man 
sig fortfarande att använda en rubank, en fogsvans, ett sand-
papper, trots att allt kan utföras maskinellt. ”Men handkraft 
är fortfarande ett viktigt moment”, säger Johan. ”Man måste 
lära sig från grunden. Först när man slipar ett trästycke med 
sandpapper förstår man vad det betyder att jobba med eller 
mot träet, att följa ådringen”. 

En central del i all slöjd är naturligtvis estetik och kulturella 
uttrycksformer. Hur påverkar färg, form och material slöjdfö-
remålets uttryck? Vilka inspirationskällor och förebilder hämtar 
jag intryck ifrån? Hur mycket är egna idéer och skapande? Idag 
handlar inte heller slöjdandet om fint och fult, det synsätt som 
förr var så förlamande för många skolbarn.   

Gång på gång i vårt samtal återkommer Johan till processtän-
kandet. Slöjd handlar om problemlösning. Om att pröva och 
ompröva. Om en helhet där man går från tanke till praktik. 
För att bli bättre på detta för alla elever en loggbok efter varje 
lektion. Där berättar man om hur dagens arbete gått och tanken 
bakom, helst med egna reflektioner. Har eleven svårt för att 
skriva ner sina tankar kan han eller hon framföra dem muntligt. 
”Det viktiga är att själva dialogen blir av”, säger Johan. 

Också under lektionerna är dialogen ständigt närvarande. Elev-
erna jobbar självständigt, utifrån sina idéer och tankar, ensam-
ma eller tillsammans med någon kamrat, men de frågar också 
Johan om råd. Det vilar en kamratlig samtalston i slöjdsalen 
som känns långt från den prestationsinriktade slöjd jag växte 
upp med, där vånda var väl så påtaglig som glädje. Frånvarande 
förr var också den syn på säkerhet som idag genomsyrar allt 
från maskinernas olika skyddsanordningar till hörselskydd 
och klädsel och hur många man får vara i slöjdsalen samtidigt. 

Lära för livet
Estetiska och praktiska ämnen, som bild, musik, idrott och 
slöjd, anses alla viktiga för livet efter skolan. Eller som det står 
i läroplanen: ”Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i 
förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till för-
mågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är 
betydelsefulla för både individens och samhällens utveckling”. 

Erica Listerud (i svart) och Lova Ericsson arbetar med pelarborrma-
skinen.

Malte Svensson (i blått förkläde) och Axel Svensson i klass 6 fixar en 
repstege till sin holk. I bakgrunden Simon Johansson.
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Översatt till vardagsspråk betyder detta rätt och slätt; det är 
bra att inte ha tummen mitt i hand. Och vem kan säga emot 
det! Särskilt i en tid då fixa-hemma-trenderna ökar, liksom 
intresset för hantverkskurser och gör-det-själv-renoveringar. 
Att lära sig slöjda lönar sig senare i livet, det kan jag lova alla 
eventuellt tveksamma elever. 

En annan aspekt är att undervisning i estetiska och praktiska 
ämnen leder till att eleverna lär sig teoretiska ämnen bättre. 
En skola med sång, musik, konst och slöjd på schemat skapar 
balans mellan återhämtning och energi och blir roligare och mer 
intressant för eleverna. Teori och praktik hänger ihop och det 
långt mer än vad många kanske inser. På vissa håll höjs det t.o.m 
röster om att slöjd borde bytas ut mot IT-undervisning, med 
baktanken att ersätta det som verkar gammalt och förlegat mot 
något mer modernt och tidsenligt. Men för det första används 
redan datorer flitigt av elever i olika ämnen – och givetvis också 
i slöjdsalarna för att söka inspiration, tekniklösningar, bearbeta 
bilder mm. För det andra kan IT aldrig ersätta värdet av att 
konkret arbeta med sina händer i olika material, vilket också 
det har en intellektuell sida. Faktiskt skulle vi vinna mycket på 
att komma bort från den förlegade uppfattningen om handen 
och hjärnans arbetare. Lyssna på vad en lärare i svenska och 
slöjd säger om just en elevs ”huvudbry” för att t.ex. snickra 
ett skåp. Och om nödvändigheten av att ha lärare med god 
pedagogisk förmåga.

”Vad för kunskap behöver då eleven för att klara sin utmaning? 
För de flesta elever är det helt omöjligt att genomföra ett så pass 
avancerat projekt utan stöttning och vägledning från en god 
pedagog. Men om vi ser på arbetsprocesser och vilka verktyg 
som behövs för att klara av att genomföra projektet, så handlar 
det om att först och främst visualisera sin idé – en abstrakt 
process som i sin tur medför många olika ställningstaganden. 
Hur stor? Vilken form? Vilket material? Tekniska lösningar 
med gångjärn i trä, hur bitarna ska sammanfogas och hur gla-
set ska fällas in? Utifrån sin förförståelse och med hjälp måste 
eleven också förutse olika svårigheter under processen som 
de olika valen medför. Vilka verktyg? Hur används dessa bäst? 
Det krävs ju en hel del kunskap för att slutföra projektet. Men 
det krävs också en hög abstraktionsnivå i planeringsprocessen 
för att eleven ens ska kunna ta sig för att påbörja projektet. Till 
sin hjälp har eleven sin lärare, penna, papper och/eller dator 
samt förstås sina klasskamrater. För att kunna fortsätta behöver 
eleven konkretisera sin idé; skissa upp den eller göra en ritning.

Under själva arbetets gång krävs det ständigt att eleven är be-
redd på att omvärdera sina val, vara på tå och ifrågasätta vad 

som sker, för att kunna justera för faktiska omständigheter i 
arbetet med ett levande material och justera efter sina egna 
misstag som sker under processen. Förutom mycket visuali-
sering och många abstrakta ställningstaganden kring vad som 
bör göras om utifall att, så handlar det om att hjärnan får ar-
beta koncentrerat för att upprätthålla fokus. Eleven fokuserar 
inte bara på en aktivitet, hjärnan utför en mängd operationer 
samtidigt; visualisera planen, följa skeenden, omvärdera, utföra 
både grovmotoriska och finmotoriska moment. Det är en 
komplex helhet”.(not 1)

Sandpapprets symbolik
Innan jag lämnar slöjdsalen ber jag att få titta på lådan med 
sandpapper. Som väntat väckte den en känsla av olust till liv. 
Sandpappret symboliserar en mörkare sida av min barndoms 
skola, bland många ljusa minnen som naturligtvis också fanns. 
I dagens processorienterade slöjd är målet att stärka elevernas 
tilltro till den egna förmågan att lösa problem och fatta beslut 
på egen hand. Så var det verkligen inte förr. Tuktan snarare än 
tilltro var mottot. I slöjden, precis som på gymnastiken, oftast 
ledd av en pensionerad kapten, skulle eleven lära sig vad som 
var rätt och fel, bra och dåligt. Själv var jag bra i båda ämnena, 
men för många andra, som inte infriade lärarens förväntningar, 
såg jag hur de krympte, blev till ”loosers”.

Min egen olust handlade mycket om att det knappast var 
fantasin som fick flöda. Snarade svetten. Man stod där och 
slet med gamla halvtrasiga sandpapper, kämpade och höll på, 
fick nästan aldrig ett nytt som fungerade, gjorde nytta. Nyttan, 
meningen låg i själva arbetet, i disciplineringen, uthålligheten. I 
insikten att allt inte är så lätt, varken i slöjdsalen eller i ”verkliga 
livet”. Sandpappersexercisen förkroppsligade ideal som redan 
i slutet av 1800-talet formulerades av Otto Salomonson, slöj-
dens grundare. Det är barnet och icke träbiten som i slöjden 
skall formas. 

Att slöjden var uppdelad mellan pojkar och flickor var na-
turligtvis en självklarhet. Könsrollerna skulle upprätthållas, 
inte överbryggas. Hulda Lundin, som såg till att flickorna fick 
textilslöjd i skolan, hade som mål att skapa goda husmödrar. 
Hon sa: Att öva handen och ögat, att skärpa tanken, att stärka 
ordningssinnet, att framkalla kärlek till noggrant och omsorgs-
fullt utfört arbete, och där jämte skall denna undervisning sätta 
flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter. 

Ålderdomligt? Javisst, men det är först 1969 som både pojkar 
och flickor undervisas i båda slöjdvarianterna. Och det är först 
då man inför kreativitet i slöjden. Innan dess hade man utgått 
ifrån att eleverna skulle göra exakt samma saker, eftersom det 
viktigaste inte var vad man gjorde utan hur skicklig man blev 
i att göra det. Allt var inte bättre förr. Idag får fågelholkar se 
ut lite hur som helst i slöjden. Och man får ha roligt när man 
gör dem.

Gunnar Alsmark
 
not 1
Blogg skriven av Johan Clase den 8 juni 2014, speciallärare och lärare i 
svenska och slöjd 

Lite sand men mycken svett .
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Stubbmonstret, gjord av Simon Jo-
hansson, i klass 6 och vinnare av SM i 
fågelholk.

flower Power garden, gjord av systrar-
na Lova Ericsson i klass 6 och Alva 
Ericsson i klass 5.

Gubben i lådan, gjord av Benita 
Bulang, Heidi Jacobsdotter och Erica 
Listerud i klass 6.

Treehouse, gjord av Malte Gunnarsson och 
Axel Svensson i klass 6.

Björkmoss, gjord av Noah Valdefall och 
Albin Johansson i klass 5.

Storkboet, gjord av Lisa Andersson i 
klass 5.   
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Ekensbergs naturreservat
I Ekeboryd finns ett litet naturreservat som under hela 
sin existens fört en ojämn kamp mot sly och förbuskning. 
Marken ägs av Långasjö hembygdsförening, men sköts av 
Länsstyrelsen i Kalmar. I januari 2015 tog man tag i saken, 
gallrade ut rätt kraftigt bland träden, hamlade många 
av lindarna och satte upp ett elstängsel till skydd mot 
vildsvinen. Det är många som är intresserade av att veta 
lite mer om faunan och om reservatets framtida skötsel. 
Anna Lindberg, naturkommunikatör på Länsstyrelsen, 
har haft vänligheten att ställa samman följande två texter.

Ängsmark och lindrösen
Vårmorgon. Det är fortfarande kyligt i skuggan men ut över 
sjön Törns blanka vatten strålar solen allt mer. Ett storlomspar 
ropar ute från sjön och fiskgjusen spanar från en tall på ön 
mittemot. En bedövande sångkör hörs från skogsbrynet och 
ängens spirande blommor sträcker på sig efter nattens kyla. 
Det blir en fin dag i Ekensbergs naturreservat.

Detta lilla reservat, endast 3,6 hektar stort ligger alldeles in-
till sjön Törns västra strand vid Ekeboryd på vägen mellan 
Vissefjärda och Trollamåla, ca 3,5 km sydost om Långasjö 
samhälle. Trots sin litenhet innehåller reservatet en mångfald 
av naturtyper och strukturer som är viktiga att bevara, både för 
deras egen skull men också för framtida generationer besökares 
och närboendes skull.

Reservatet bildades redan 1970 och tanken var redan då att 
bevara ett utsnitt av det gamla kulturlandskapet för framtiden. 
Det första som möter besökaren är den stora ängen som ligger 
centralt i reservatet, ner mot sjön. Denna del var historiskt inte 
ängsmark utan åker men har brukats med slåtter åtminstone 
sedan 70-talet. Om man sedan följer den lilla strövstigen norrut 
följer man först stranden och kommer sedan in i en vacker 
lövsumpskog. Här har rötterna ”hissat upp” träden en bit upp 
i luften så att de verkar stå på 
tå! Det beror på att träden har 
utvecklat sk ”socklar” i rotsys-
temen för att klara av att stå 
översvämmade under lång tid. 

Vidare in i längs stigen ändrar 
skogen karaktär och går över i 
en ädellövskog med träd som 
asp, björk, lind, bok och ek. 
Bland dessa är det bara lind, 
ek och bok som räknas som 
ädla lövträd och deras före-
komst skvallrar om den gamla 
markanvändningen. Här var 
det tidigare ängsmark och när 
man går ännu lite längre ser 
man tydligt de större gläntorna 
i skogen. Runt om i markerna 
här hittar man de för Småland 
så vanliga odlingsrösena. Här 
har bönder för länge sedan 

brutit mark och lagt stenen på hög för att få lite jämnare ytor 
att bruka. I flera av dessa rösen växer idag vackra lindar, varför 
är det så? Jo, här finns en spännande historielektion bland gräs 
och stenar för den som kan läsa kulturspåren!

Historiskt sätt var ängsmarkens omfattning på en gård för-
utsättningen för hur mycket åkermark man kunde ha. Foder 
till djuren bestämde antalet djur och antalet djur avgjorde hur 
mycket gödsel som kunde läggas ut på åkern. På det viset 
var det viktigt för en gård att ha stora ängsmarker och gärna 
i kombination med ädla lövträd som t ex lind. Man använde 
nämligen lövtäkt som ett komplement till djurens vinterfoder 
och just lindlöv var mycket smakliga för djuren och man skör-
dade därför ofta löv från just dessa träd och lät dem stå kvar 
i ängsmarken. Detta lövbruk kallas att hamla träden och det 
gjordes ungefär vart tredje år. Detta innebar också att träden 
aldrig tilläts växa upp och bli stora och skuggande för ängsväx-
terna. Utifrån denna ordning har talesättet Äng är åkers moder 
kommit. Dessa två brukningsformer var intimt förknippade 
med varandra. Senare i historien, när konstgödsel blev vanlig 
slutade ängen vara den viktiga motor för åkerbruket den varit i 
många hundra år. Bönderna bröt ängsmarken och omvandlade 
den till åker. Nu stod lindarna plötsligt i vägen och när lövtäkten 
upphört växte de upp och skuggade den dyrbara åkermarken. 

Vinter 2015 gallras och hamlas träden               Foto Gunnar Alsmark

Efter averkningen.                                                                                                    Foto Gunnar Alsmark
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Lindröse.                                 Foto Anna Lindberg

Man högg helt enkelt ner dem och började lägga upp den 
brutna stenen kring stubbarna. Men linden är ett livskraftigt 
trädslag och skjuter gärna skubbskott. Det innebar att i rösena 
kunde lindarna växa vidare och när åkerbruket tillslut också 
upphörde blev den vackra strukturen ”lindröse” en vittnesbörd 
om markernas brukningshistoria!

Här i de restaurerade ängsmarkerna i Ekensberg får lindarna 
vara kvar i rösena och berätta sin historia för besökaren men 
också för att bli värdträd åt en mängd djur och växter som 
trivs i ädellövträden. De har också återhamlats, dvs kapats 
på höjden för att börja skjuta skott igen på liknande sätt som 
man gjorde förr. Detta är inte bara en kulturhistorisk handling. 
Hamlade träd, och särskilt lindar, har en tendens att bli mycket 
gamla. Gamla ädellövträd är mycket viktiga för den biologiska 
mångfalden i våra ängsmarker då de blir grova och kan hysa 
massor av lavar, insekter, fåglar och fladdermöss på sin bark 
och i sitt inre.

Hamling av träden och slåtter av ängsmarken är skötselåtgär-
der som Länsstyrelsen uppdrar åt lokala eller upphandlade 
entreprenörer att utföra i reservaten. Så även här i Ekensberg. 
Naturligtvis hoppas vi att gamla ängsväxter ska hitta tillbaka 
och att sårbara arter av lavar som har ont om platser att växa 
på ska spridas till de hamlade träden. Länsstyrelsen har ett 
uppdrag att sköta de statliga naturreservaten så att både arter 
och miljöer stärks och bevaras och det uppdraget borgar för 
att markerna sköts under lång tid framöver, så att kommande 
generationer också får möjlighet att gå i ängarna och ”läsa” 
naturens egen historiebok!

Skyddad natur – en prioriteringsfråga
Länsstyrelsen sköter länets naturreservat, nationalparker, 
naturminnen och fågelskyddsområden på uppdrag av Na-
turvårdsverket som är övergripande myndighet för skötseln 
av skyddad natur i Sverige. För detta arbete får länen varje 
år ett skötselanslag från Naturvårdsverket som ska användas 
dels till skötsel av marker och dels till friluftslivsanordningar, 
information och uppföljning. Storleken på anslaget är ganska 
stabilt men det förändras ofta när Sverige får en ny inriktning 
i politiken, t ex efter ett valår. Beroende på om den sittande 
regeringen vill satsa eller dra ner på arbetet med vår skyddade 
natur så kan anslaget gå upp eller ner. 

Kalmar län har väldigt mycket skötselkrävande marker med 
hela Stora Alvaret och sjömarkerna på Öland så trots att vi 
får anslag för skötseln räcker inte pengarna till allt vi behöver 
göra. Vi som arbetar med skötseln (reservatsförvaltningen) 
får då varje år göra en prioritering av alla områden i länet för 
att pengarna ska göra så stor nytta som möjligt. Detta betyder 
givetvis att alla reservat inte får den skötsel som de borde ha 
enligt skötselplanen. 

 

Eftersom skötsel av det här slaget är en långsiktig verksamhet 
är det viktigt att vi inte går in i långa åtagande, som t ex slåtter 
om vi inte vet att vi har täckning för det under överskådlig 
framtid. Det är det som har varit fallet i Ekensberg. Tidigare 
tvingades vi prioritera andra områden än Ekensberg eftersom 
vi såg behovet av långsiktig skötsel där. Nu har situationen 
förbättrats och mer pengar har skjutits till under flera år. Detta 
har gjort att vi har kunnat utvidga vår skötsel till områden som 
så att säga ”stått på kö” och väntat! Skötseln som är planerad 

för Ekensberg framöver är framför allt årlig slåtter av ängsmar-
kerna. För detta ändamål är en entreprenör kontrakterad. Det 
kan också bli aktuellt att återhamla träden på sikt men detta tas 
beslut om från år till år eftersom man behöver se om träden 
överlevt nyhamlingen. Vilka andra eventuella åtgärder som 
är möjliga, t ex bete, är det för tidigt att säga något om idag.

Anna Lindberg 
genom Gunnar Almark
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Fyra gånger trä under 
samma tak
Från Långasjö kyrkväg svänger jag in på Stens väg 
och kör ner till Bröderna Steens snickerifabrik. Många 
med mig har nog undrat över varför familjenamnet på               
vägskylten är felstavat. ”Kommunen gav förmodligen en 
firma i uppdrag att göra en skylt, och de kollade väl inte 
upp så noga”, menar Roger Steen, en av två delägare till 
det fastighetsbolag som bildades den 1 januari i år. Den 
andre är Pontus Steen, kusin till Roger. Det var deras 
farföräldrar, bröderna Axel och Johan Steen, som 1926 
startade snickerifabriken, en av de äldsta i socknen. När 
företaget firade 80 år skrev Henrik Kalling en artikel i 
Träskoposten (2006:4) med rubriken En pigg 80-åring. Nu 
11 år senare vill jag se vad som har hänt. På en av sajterna 
på nätet finner jag Steens Snickerifabrik AB Bröderna – 
ett företag inom fastighetsbranschen. Vad betyder det? 
Har man slutat ta i trä? 
Absolut inte. Steens Snickerifabrik är nu 90 plus men 
fortfarande pigg –och träig! Fyra aktörer fyller den stora 
verkstadshallen. Alla jobbar med trä, men på olika sätt. 
Så här ser det ut, men först en kort tillbakablick.

Var sak har sin tid
Bröderna Steens Snickerifabrik började på 20-talet som en 
utpräglad möbelfabrik där man tillverkade slagbord, byråar och 
inte minst Äpplet matsalsmöbler i ek, som var mycket populära. 
Omsättningen var stor och på 30-talet arbetade mellan 40-50 
man på fabriken. Under 40-talet skulle möblerna vara ljusa, 
vanligen i fanerad björk, gärna med intarsia. Under 50-talet 
blev teak ett vanligt träslag, inte minst i de TV-lådor som man 
tillverkade för Electrolux i Motala. På 60-talet blev enklare 
sängar med masonitbotten en storsäljare, med en årsvolym 
på upp till 18000 sängar som mest. Under 70- och 80-talen 
dominerade den s.k. allmogestilen i fur. Också nu var det 
sovrumsmöbler man tillverkade, sängar, sängbord och byråer. 
Under den tiden började konkurrensen från utlandet bli alltmer 
påtaglig, bland annat genom ett expanderande IKEA. Deras 
välbekanta slogan; ”Socialdemokraterna byggde folkhemmet. 
Ingvar Kamprad möblerade det” hade fog för sig ”och detta 
tillsammans med lågkonjunkturen 1992 blev början till slutet 
för vår möbeltillverkning”, menade Roger. Tillsammans med 

sin kusin Pontus hade han tagit över snickerifabriken 1997, 
ett djärvt beslut i en tuff  tid. ”Då kunde man köpa en säng i 
ek från Balticum för samma pris som vi tillverkade en i fur”, 
säger Pontus.

I början av 2000-talet upphörde möbeltillverkningen helt men 
redan 1999 hade man börjat med att hyra ut delar av den nu 
alltmer öde fabrikslokalen till olika entreprenörer. Efter några 
år av stiltje sökte Södra Timber Långasjö passande nog en sam-
arbetspartner som kunde ta över tillverkningen av en konstruk-
tionsregel för inomhusbruk. År 2005 antog Pontus och Roger 
utmaningen, flyttade över maskinerna från Södra och satte 
igång. År 2014 tog Roger anställning på Södra Skogsägarna 
och sedan två år arbetar han heltid på Södra Timber Långasjö 
som produktionsledare. Parallellt sköter han tillsammans med 
Pontus styrelsearbetet i Bröderna Steens Snickerifabrik AB, det 
som nu blivit ett fastighetsbolag för uthyrning.

Steens Hyvleri AB
Den största och viktigaste hyresgästen är Steens Hyvle-
ri AB, där Pontus Steen basar för tillverkningen av den 
Smartax-regeln man tog över från Södra. Regeln uppfanns 
av ålänningen Tore Karlström och ingår i ett patentsökt 
byggsystem speciellt framtaget för industriell produktion av 

Gammal skylt med många minnen. Pontus Steen med Smartax-regeln.

Företagets ägare, Roger och Pontus Steen.
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icke-bärande innerväggar. Två brädor i fur eller gran fogas 
och limmas ihop med klotsar emellan under hårt tryck och 
snabbtorkning. Metoden ger en regel med liten vikt och hålrum 
för enkel dragning av olika typer av kablar. Garanterat rak, 
formstabil och spänningsfri, dessutom. Det sistnämnda fick 
mig nästan att svimma, med tanke på alla tvåtumtvå-propell-
rar jag måst inhandla på byggvaruhusen, trots idogt letande i 
brädfacken.

Regeln ingår som den ena komponenten av två i ett nytt 
väggsystem, som är stort på kontinenten, men lanserat på den 
svenska marknaden först under det första kvartalet 2016. Den 
andra är en skruv- och slagfast fibergipsskiva. Upphovsman 
är Lennart Nordlund, också han med ursprung från Åland. 
I sin reklam säger han så här: Först kom spånskivan, sedan 
gipsskivan. Nu är tiden inne för en ny generation innervägg 
– Smartax Interior Wall. Resultatet är en tekniskt, funktionellt 
och miljömässigt överlägsen innervägg som erbjuder kraftigt 
reducerade byggtider och unik produktionsekonomi. Systemet 
har under flera års tid utvecklats, testats och optimerats i nära 
samverkan med byggnadsindustrin och även med Linnéuni-
versitetet i Växjö.

Fibergipsskivan tillverkas av ett tyskt bolag, Fermacell medan 
skivans frästa kant görs på Peter Franssons Snickeri i Skruv. 
Produktionen, som fortfarande är under utveckling och en-
bart avsedd för en professionell marknad, går bra och kanske 
blir regeln än mer ekonomiskt bärande (!) för Steens hyvleri 
i framtiden.  

I princip allt virke som behövs till Smartax-regeln köps på 
Södra Timber Långasjö. I gengäld tillverkar man de strö, som 
behövs i mängder uppe på sågverket, i två dimensioner. En 
smalare s.k. bindströ, 8 till 10 mm tjock, och en torkströ, 25 
mm tjock. Jag gissar att alla i Långasjö vet vad strö är i ett 
sammanhang som detta, men för eventuellt oinvigda utsock-
nes handlar det om smala ribbor som läggs mellan bräderna/
planken för att luft skall komma emellan.

För att gå vidare i skolboken finns det också stallströ, dvs. 
hyvelspån. Förr var det en biprodukt man hade svårt att bli av 
med, berättar Pontus, men idag köps den av bönder i Långasjö 
med omnejd. En hel del säljs också till Bennsäters Sågverk i 
Piggsmåla, där man pressar den till pellets för uppvärmning. 
En annan biprodukt är flis, som går till Växthuset i Långasjö, 
också den för uppvärmning. Man gör även olika typer av klot-
sar till glasbruken, som innan deras stora kris under 1990-talet 
var en ganska så stor artikel på Steens snickeri. Idag handlar 
det mer om specialbeställningar som t.ex. underlägg till vaser, 

eller underreden i trä till Bertil Valliens exklusiva båtskulpturer 
i glas från Kosta Boda. 

Förutom Pontus är idag ytterligare tre personer anställda på 
Steens Hyvleri. Maja Johansson, Kenneth Väisänen och Mat-
tias Zander. Dessutom sköter Pontus sambo Anna Klinthäll 
bokföringen en dag i veckan. 

Bondessons Fönster Renovering
De flesta av Träskopostens trogna läsare har nog sett den i 
varje nummer återkommande annonsen Bondessons Fönster 
Renovering. Mannen bakom heter Dan i förnamn och vi träf-
fades på långfredagens förmiddag för ett spännande samtal 
kring allt mellan himmel och jord. Vi sitter i hans verkstad, en 
avskild, ganska stor lokal längs ner till höger i verkstadshallen, 
från kontorssidan sett. Ordningen kan, om man så vill, kallas 
spontan, med dörrar, fönster, skåp, bräder, plank i olika träslag, 
färgburkar mm stående längs med väggarna. Dan går fram till 
en kraftig plankbit i fur, knackar på den och säger. ”Lyssna, det 
låter som en gammal kyrkklocka. Tät och fin. Men det är inte 
bara årsringarnas täthet som räknas. Det handlar också om hur 
mycket kåda som finns i virket. Kådan gör träet mer hållbart”.   

Maja Johansson vid den maskin som limmar och pressar samman 
regeln.

Dan tar bort gammalt fönsterkitt.
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Det luktar gott av trä, lim och linolja och vi inleder med att 
småprata lite om två gamla hyvelbänkar som står i linje mitt 
i rummet.  Jag har själv en sådan från Stockamöllan utanför 
Lund, tillverkad på 20-talet. Runt tre meter lång. Vi enas om 
att de inger ett slags filosofiskt lugn att arbeta vid, och med. 
Där finns tyngd och stabilitet, ålder och patina, och 100-tals 
märken och hack att fundera kring. 

Dan utbildade sig till fönsterhantverkare på Allbäcks i Ystad, 
läste byggnadsvård på högskolan i Växjö och arbetade sedan 
heltid med att renovera gamla fönster och dörrar. På Steens 
Snickerifabrik har han varit i mer än tio år nu. Men den första 
tiden i livet jobbade han på olika glasbruk som glasblåsare, 
ett yrke som fick det allt svårare runt millennieskiftet. Lite 
av samma utveckling har Dan nu mött också inom fönster-
renoveringen så i februari i år började han arbeta heltid för 
Tingsryd pastorat. I stort handlar det om byggnadsvård, som 
t.ex. att stensäkra kyrkogårdarna i de sju församlingar som 
ingår i pastoratet.

Den förändrade arbetssituationen innebär att han nu mest 
ägnar sig åt fönsterrenovering på helgerna. ”Under senare 
år har efterfrågan minskat men det är glädjande att se att det 
mest är yngre som vill ta hand om sina gamla fönster när de 
köpt ett hus. Många vill bo på ett korrekt sätt”, säger Dan. 
”Gärna med gamla 1800-talstekniker”. Dan ger också kurser 
i fönsterrenovering, och är alltid öppen för att ge råd till de 
som jobbar med sina fönster på egen hand.

Renoveringsarbetet utförs ”enkelt och bekvämt”, som det 
står i annonsen. ”Det är inga rymdraketer jag gör. Inga nya 
tekniker och konstigheter. Jag använder mig av gamla, naturliga 
material, byter ut rötskadat trä, skrapar båge och karm rena 
från färg, tar bort gammalt kitt, oljar in allt trä, lägger tillbaka 
de gamla glasrutorna, eventuellt kompletterade med gammalt 
handblåst glas där så behövs. Men jag är inte främmande för 
att använda nytt, högteknologiskt glas som också kan vara bra. 
Med de nykittade rutorna på plats sätter jag tillbaka de gamla 
beslagen, blästrade och fina. Till sist målas fönstren”. 

Som man förstår är arbetet omfattande och tar lång tid. Så 
värst ”enkelt och bekvämt” verkar det inte vara. Inte för en 
lekman som mig i alla fall. Men det är väl just det som är 
poängen. ”Enkelt” blir det först för fackmannen, med all sin 
kunskap och hantverksskicklighet. Hur som helst, kostnaden 
för en renovering motsvarar i stort ett nytt kvalitetsfönster, 
”men resultatet blir så mycket bättre”, säger Dan. ”Till det får 
man lägga glädjen att kunna återställa det gamla utseendet på 
fönster och dörrar. Och på huset i dess helhet, inte minst”. 

Vi avslutar vårt samtal med att ondgöra oss över 70-talets ”för-
färliga” byggnadsstil, med sina överisolerade villor i mexitegel, 
bastuliknande träinteriörer och alltför små, spröjsade fönster, 
ibland med kupat glas. Mögelproblemen inte att förglömma. 
Nåja, nog tog vi allt i lite, men den tidens hus är verkligen långt 
ifrån det som Dan tycker om, och arbetar med. Men vad som 
kommer att hända med behovet av fönsterrenovering i fram-
tiden står skrivet i stjärnorna. ”Alltför många ser inte hur fina 
hus de har framför sig när de skall till att renovera”, säger Dan.

En liknande fråga ställer jag när vi går ut ur lokalen och tittar 
på en gammal Crecent moped, en riktigt läcker Royal Enfield 
motorcykel och andra renoveringsobjekt som står där. Vad skall 
hända med dem? Dan ser lyriskt på sina ögonstenar. ”Lugn 
bara. Dom kommer att bli hur fina som helst!”

Wallnäs Såg AB 

Ytterligare ett företag är knutet till lokalerna, Wallnäs AB. 
Sågverket med extra bredd, som det står i logon. Men inte 
genom någon form av produktion, utan genom Kent Johans-
son, som hyr en av de kontorslokaler som ligger i anslutning 
till fabrikshallen. Härifrån arbetar Kent en dag i veckan. Resten 
är han uppe på sågverket i Mariannelund, några mil väster om 
Vimmerby. Varför då kontor i Långasjö? Svaret är enkelt med 
tanke på Kents bakgrund. ”Jag är född i det gula tegelhuset i 
Strängsmåla, mitt emot Dackebuss. Här har jag vuxit upp, och 
här har jag min familj”. 

För snart 20 år sedan flyttade familjen till Råamåla, och det 
”efter ett telefonsamtal en tidig lördagsmorgon”. Vill man veta 
mer om hur det gick till kan man läsa Kent egen berättelse i 
föregående nummer av Träskoposten.

”Jag brukar säga att jag är näst intill född i en sågspånshög”, 
säger Kent. ”Min pappa Gösta var anställd på sågen, och min 
mor Erna arbetade i köket på vårdhemmet i Långasjö som 
sedan länge är nerlagt och rivet, och sedan på Klintakrogen. 
Sågen blev som ett andra hem för mig. Där kunde jag i stort 
sett springa fritt, under en tid långt ifrån dagens stränga sä-
kerhetstänkande. Jag minns hur spännande det var att få sitta 
med ’Göte i sågen’, ’Sven och Jalle i kranen’ och åka med de 
olika truckarna och hjullastarna”.  

Kent har en lång inskolning i trävarubranschen. Han började 
som skogsarbetare på Geijers direkt efter gymnasiet. Efter 
lumpen gick han en utbildning till virkesmätare. Under samma Rolig renovering väntar.

Kent Johansson på sitt kontor i Långasjö.
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tid körde han skogsskördare för Gransås Skogs & Lantbruks 
AB i Älmeboda, och buss för Dacke AB. Tre jobb samtidigt, 
under några hektiska år. 1993 blev han anställd på GEIJER 
som skiftgående förman, där han jobbade med personal och 
produktion. 2001 började Kent på ESS-ENN Timber ABs 
kontor i Emmaboda där hans jobb var att köpa och sälja virke. 
ESS ENN Timber finns idag i Skruv, där man producerar olika 
typer av träprodukter, som idag främst säljs till möbelindustrin 
och byggvaruhandeln runt om i Europa. Nästa arbetsplats för 
Kent blev Jarl Timber i Broakulla, med försäljning av sågat och 
hyvlat virke. Där jobbade han från 2008 fram till företagets 
ägarbyte och stora rationalisering under 2016. Från oktober 
2016 är Kent försäljnings- och marknadschef  på sågverket 
Wallnäs AB och ansvarar för kundrelationer, planering av 
produktion och försäljning samt sökande efter nya marknader. 
Det sista är viktigt, menar Kent. ”Är man som vi inriktade på 
specialprodukter gäller det att ha en stor spridning av kunder, 
inte lägga alla ägg i samma korg. När en marknad sviktar får 
man flytta över till en annan. Nu till midsommar t.ex. reser jag 
på en trämässa i Shanghai. Vi har börjat nosa lite på Asien och 
Kina, med transporter på containerfartyg. Närmare 90% av 
Wallnäs produktion går på export, huvudsakligen till Norge, 
Danmark, Holland och Tyskland. I många fall är det väldigt 
långa affärsrelationer, säger Kent. Flera av våra kunder har 
köpt trävaror av Wallnäs i 20-30 år. Företaget erbjuder också 
”skoglig rådgivning”, som termen lyder och ombesörjer alla 
typer av arbeten som har med skog att göra, t.ex. planering, 
plantering, röjning, gallring och slutavverkning.

Wallnäs AB är 100% privatägt, helt fristående och har ingenting 
med Steens Snickeri eller med Södra Timber att göra. Man 
har specialiserat sig på att såga riktigt grovt timmer, vilket det 
inte är många sågverk som klarar av. Däremot umgås Kent 
och hans fru Tove mycket med Pontus och Anna, så på det 
sättet vävs ändå trådarna samman. Och det gör de på ett plan 
till, eftersom Kents och Toves dotter Maja har anställning på 
Steens Hyvleri.

Där vi sitter och pratar på Kents kontor finns två dataskärmar 
uppställda. På den ena är Kent direktuppkopplad till Wallnäs 
server, så han kan göra samma typ av arbete utan att vara 
”på plats”. Han visar också att han kan koppla upp sig mot 
kameror som i ”realtid” visar vad som händer på lastplan när 
de stora lastbilarna kommer för att hämta trävaror. Allt mer 
hjälper tekniken till för att man skall kunna sitta på annan ort 
och arbeta, något Kent hoppas kunna göra mer än en dag i 
veckan framöver.  

Pilates Equipement Scandinavia
Intill Dan Bondessons verkstad finner vi en tredje verksamhet, 
Elisabeth och Fredrik Prags montering och distribution av olika 
träningsredskap inom den träningsform som kallas Pilates. 
När de flyttade in under hösten 2015 skrev jag i Träskoposten 
2016:1 om deras bakgrund, om Pilates som träningsfilosofi och 
om arbetet i Steens snickerilokaler. Det jag nämnde då, och gär-
na vill upprepa nu, är att deras arbete kräver en mycket flexibel 
produktion. Leverantörerna är många liksom kunderna, som 
finns i hela Europa. När redskapen slutmonteras här i hallen 
är många aktörer involverade. T.ex. görs träningsredskapens 
ramverk av ett snickeri i Stockholm. Aluminiumdelar kommer 
från EBV i Emmaboda. De robusta fjädrarna i reformern (ett 

träningsredskap) tillverkas i Lesjöfors. Krusells partilager i Ny-
bro skär till stoppningen. Konstlädret i olika kulörer kommer 
från Nevotex i Nässjö. Remmar till de olika träningsredskapen 
sys av LF skrädderi i Emmaboda. 

Så här sa Fredrik för drygt ett år sedan. ”I Steens gamla fabriks-
lokaler finns gott om plats, med möjligheter att expandera om 
allt går bra. Vi arbetar också med en viss produktutveckling, 
även om ambitionen är att ligga de gamla redskapen nära. Detta 
innebär att all vår utrustning är troget återskapat efter Joseph 
Pilates och hans exakta specifikationer.” 

Så här säger Fredrik idag om den tid som gått och om fram-
tiden.

- Sedan vi flyttade in 2015 har vi nästan dubblat orderingången 
och vi har även behövt utöka vår verkstadsyta i fabriken till det 
dubbla. Detta till vår stora glädje.

- Under 2016 sponsrade vi ett Pilates Convent i Palermo, 
Italien. Det gör vi även i juli år och där samlas ca 50 pilate-
sentusiaster från hela världen. I september kommer vi att vara 
huvudsponsor på ett event i Helsingfors.

- Nu söker vi och jobbar fortsatt nära lokala hantverkare  och 
verkstäder såsom Kulans Tapetserarverkstad, Möbelspecialen 
i Lammhult, Industriservice, Elofssons smide & service och 
Kalmar Vattenskärning förutom ovan nämnda leverantörer.

Vi ser fram emot resten av året säger Fredrik.

Gunnar Alsmark

Fredrik och Erica Karlsson, Kulans Tapetserarverkstad granskar kläd-
seln på en sittdyna.

Senaste produktillskottet är en en träningsstol sk 
”Arm Chair”.
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Ta i trä på Klasatorpet
- "Vi river husen och planterar skog på området", så sade 
man om Klasatorpet på 1960-talet. Men så blev det inte. 
Torpet räddades för eftervärlden p g a ett antal lyckliga 
omständigheter. Det är vi mycket tacksamma för idag. 
I stället för att utplånas, har torpet fått följa oss in i nu-
tid och blivit en länk tillbaka till vårt förflutna. Här har 
verkligen dagsverkstorparen brutit sten och krattat ner 
havre. Här har verkligen barnaskaror fostrats, här har 
korna okats, här har mjölken silats. Som ett minne från det 
gamla bondesamhället, finns inte bara de gamla husen, 
utan också ett stort antal redskap, verktyg och möbler. 

Vi har stämt träff  med Allan Hultén på Klasatorpet. Han 
vet allt om gamla träföremål och blir vår guide vid besöket. Vi 
börjar i samlingssalen bakom torpstugan. Man ska ta sig tid, 
när man är där inne. På väggarna och i vrårna finns allehanda 
träverktyg, de flesta är försedda med en liten etikett med före-
målets namn. För Allan är alla föremål välkända. Han är själv 
bra på att "ta i trä" d v s snickra, ett arv från fadern, Ernst 
Hultén, som var en välkänd snickare i socknen. 

På "läktarbröstet" sitter snickarens verktyg: rubank, putshyv-
lar, oxhyvlar, sponthyvel, två navare, en uråldrig borrsväng, en 
smygvinkel, flera ritsmått, ett alnsmått, en gradsåg, en bandkniv, 
en drevhake att användas vid golvläggning, ett slättjärn för 
träskotillverkning, limknekt och bågsåg. 

Verktygen skvallrar om en viss uppfinningsförmåga. Säkert 
fick snickaren börja sin karriär med att tillverka sina egna 
verktyg. Välja lämpligt virke till dem, spana in en lagom böjd 
gren till bågsågen. 

Många verktyg var tunga och obändiga att jobba med. Bågsågen 
var ingen höjdare, berättar Allan. Mest för att sågbladet ofta 
var slött och dåligt. 

När vi ser oss omkring i samlingssalen, hittar vi allt fler 
bruksföremål i trä. Bakom kaminen står en gammaldags krat-
ta. Inget att räfsa hö med precis, men duglig till att kratta ner 
havrekornen. En skära berättar om gamla tiders skördearbete: 
grabba tag om stråna med ena handen, hugg av med skäran i 
den andra och lägg prydligt åt sidan. Stocksågen ser lång och 
svajig ut. Den har handtag i båda ändar. Det ena går att knäppa 
loss, om man skulle "köra fast". Bakom sittbänken hänger en 
korp och en lerklubba. Klubban användes när man blandade 
sitt eget murbruk av uppblött lera och sållad sand. Pojken stötte 
och stötte med lerklubban. - Lite till, lite till, manade muraren. 

Vi stiger in i torpstugan och där träder liksom hushållets 
kärl och redskap emot oss. En jätteskål på slagbordet, en 
äska att bära matsäcken och skolböckerna i, träskorna står på 
parad framför öppna spisen, ett par gamla kryckor lutar sig 
i spiselvrån. Visst var det dom som Karl Oskars far hängde 
på, när han tog farväl av den utvandrande familjen? I köket: 
smörkärna, ostform, baktråg, smör och ost-tråg med avrinning, 
en sällsam kvarn, helt i trä. Allan håller ett tag i den och undrar 
vad man kunde mala med den. Inte kött i alla fall. Möjligen 

potatis. Man kan hålla på och botanisera bland föremålen hur 
länge som helst! I köket: en pottstol helt i trä. I kammaren: den 
pompösa korvstoppningsapparaten från Långasjö prästgård. 
Ett rejält bygge, minst sagt.

Man kan ta en extra runda och bara studera möblerna. 
Små utsökta solar, det oumbärliga slagbordet, skänken med 
pigtittare, toalettbord i köket, soffor, kistor, spinnrock, mm. 
Själv fastnar jag för det gamla väggskåpet från 1783. Det ser 
högtidligt ut, på något vis. Och mycket riktigt - Allan bekräftar 
att i ett sådant skåp förvarades bara det allra dyrbaraste: sprit, 
mediciner och möjligen psalmbok och bibel. När man tänker 
på hur alla dessa möbler och föremål formats av byasnickare 
från orten, med enkla verktyg och i skumma snickarbodar, 
känner man stor vördnad. 

Vi skulle nu kunna fortsätta att inventera träföremål i la-
dugården, museet och undantagsstugan. Men det uppdraget 
lämnar vi över till våra läsare och besökare på Klasatorpet. 
Troligen tar det minst en heldag att upptäcka allt. Man blir 
ödmjuk inför träets betydelse under historiens gång!

När vi skiljs åt på gården, visar Allan upp sin bästa pappers-
korg. Den är tillverkad av hans far, Ernst Hultén. Ett enkelt 
bruksföremål i småländsk furu, men hopfogat på en finsnick-
ares allra bästa sätt med sinkning. Som pusselbitar har sidorna 
fogats ihop med varandra. Medan vi har tittat på träföremål, 
har ett annat gäng arbetat med att sätta upp ytterligare en bit 
gärdesgård, också det ett pussel, där man fogar ihop virket till 
ett hållbart stängsel - helt i trä. 

Text: Annika Hjalmarsson
Foto: Tanja Muratova

Allan Hultén i berättartagen.
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Äskan användes att bära matsäck och skolböcker i. Smörform i träfat med avrinningspip.

Navare, borrsväng, smygvinkel, alnsmått, ritsmått, drevhake, gradsåg, bandkniv.

En rejäl korvstoppningsapparat.

Papperskorg med sinkade fogar. Ernst Hultén.

Ålderdomlig och egendomlig kökskvarn, helt i trä.
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By i bygden  

Bredalycke
Bredalycke är det enda byanamnet i vår socken med 
namnleden -lycke, som motsvarar det fornsvenska ordet 
lycka i betydelsen inhägnad. Bred får här anses vara lik-
tydigt med stor. Eftersom det förr var i första hand odlade 
områden som inhägnades, betyder namnet på byn den 
stora åkern. (källa Gård och by i Långasjö socken)

Bredalycke 1:15
1960 ropades Torpet Bredalycke 1:15 in på auktion av min far-
far Karl-Elis Franzén , Tjockeboda, Skruv. P.g.a rådande regler 
så fick ej fastigheten säljas till annat än en befintlig jordbrukare.

Min farfar i sin tur sålde sedan Torpet till min mor och far 
Valter och Iris Fransson...och plötsligt hade familjen ett litet 
torp i mitt älskade Småland. Övriga tiden på året bodde vi i 
Västerhaninge strax utanför Stockholm.

1991 tog min far pension vid 60 års ålder, han var verksam 
inom Kungliga Flottan. Vid 16 års ålder mönstrade han på i 
Karlskrona och stannade ända tills han blev pensionär. Min 
mor Iris jobbade inom sjukvården och tog pension 1995. Dom 
sålde huset i Västerhaninge och startade renoveringen av torpet 
1994 och där levde dom till sin bortgång. Numera är det jag 
och min bror Michael som delar på det.

Bredalycke 1:16
Huset byggdes 1977 och inflyttningen skedde 1 advent. 
Byggare var Gert Karlsson Hästebäck och Bertil Petersson i 
Nickalycke. Vår son Roger föddes den 7 augusti 1977, så han 
var bara 4 månader när vi flyttade in...jag minns så väl, när vi 
satt i rummet och stora vita flingor dalade ner från himlen, 
adventsljusstaken var tänd i fönstret...och detta var en under-
bar känsla.

På den tiden jobbade jag på Emmaboda Kommun, byggnads-
kontoret tillsammans med bla Gösta Bergqvist, Karl-Erik 
Hällstrand och Sune Gustavsson m fl. Det var ju väldigt bra 
med all experthjälp jag fick under husbygget i Bredalycke. Åren 
gick och jag blev butikschef  på Lindex i Nybro, bytte sedan 
till Lindex i Växjö och så småningom blev jag erbjuden att bli 

ansvarig för deras största butik i Nordstan, Göteborg.

OJ VA SPÄNNANDE.......

Jag tänkte jag tar denna tjänsten 1 år...sedan räcker det med 
Lindex, ville ha erfarenheten av en sådan stor arbetsplats, och 
många anställda med olika livsöden. Och så blev det, slutade 
på Lindex 1996...tyckte det va väldigt skönt att få vara hemma 
igen..... MEN vad skulle jag göra nu??

Plötsligt i Smålandsposten står det att The Body Shop är till 
salu i Växjö!...Och direkt kände jag: detta är det jag skall göra 
nu! Så blev det naturligtvis och det är det bästa och roligaste 
jobb jag någonsin haft och har ...för närvarande har jag 3 st 
butiker, 2 st i Växjö och 1 st i Kalmar.

År 2000 började vi bygga om vårt hus i Bredalycke, utöka 
boytan så att alla 3 barnen fick egna rum. Denna gång va det 
Bo Sunesson i Harebo som hjälpte oss med bygget. Vi anlitade 
en arkitekt från Malmö som hjälpte oss att uppnå våra mål och 
resultatet blev över förväntan.

När huset stod klart så va det bara trädgården kvar.... Här valde 
vi att anlägga en damm på framsidan och plocka om befintlig 
stenmur, på baksidan anlades en stor sällskapsyta med pool 
som vi och våra barn och barnbarn njuter mycket av. Snart 40 
år har jag bott i Bredalycke och det är det bästa valet jag gjort!

Text: Birgitta Karlsson  Bredalycke 1:16

Birgitta och Lars-Olof  Karlsson Bredalycke 1:16.   

Bredalycke 1:16, även kallat Beverly Hills.

Bredalycke 1:15.
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Gården Hamburg, Bredalycke Ngd 1:8,  
sköttes långt in i modern tid på traditionellt sätt, med lieslåt-
ter och hästkraft. Men de gamla brukarna har lämnat in och 
modernt skogsbruk har tagit över. Ändå är det en vacker plats 
med utsikt från åsen ner mot sjön Löften. 

Bredalycke Ngd 1:12
I närheten av gården Hamburg ligger Jan och Anna-Greta 
Franssons ställe, Bredalycke Ngd 1:12. När de flyttade dit för 
40 år sedan, sa man, att de nog snart skulle tröttna på att bo 
så avskilt. Men här bor de alltså än idag. Jan och Anna-Greta 
och tre av deras barn driver familjeföretaget Jan F:s Hydraul-
grävning AB. Maskinparken finns i Lindås.

Ekelund, Bredalycke 1:7, är f  d soldattorp nr 35, 
friköpt i början av 1900-talet. Förste soldaten hette Erngisle 
Nilsson 1686. Därefter följde en lång rad knektar. Den siste 
hette David Ottosson. (ur Knektar i Konga Kompani 1983). 
För några år sedan drevs här restaurang- och caférörelse. Nu 
bor Sven-Olof  Axelsson och Christina Sandberg här. 

Bredalycke Ngd 1:3 

Detta är Jonny Klassons släktgård, där han är minst fjärde ge-
nerationen. Barnen Albin och Sanna går båda på gymnasiet. I 
en hage vid vägen går två fina hästar. Svante visar upp sig och 
vill hälsa. Salle håller sig i bakgrunden. Det är Sannas hästar. 

Bredalycke Ngd 1:13. Jonny, Albin och Sanna Klasson. Släktgård.

Ekelund, Bredalycke 1:7.

Anna-Greta vårstädar i trädgården.  

Ängslada vid Hamburg.                                          

Jans och Anna-Gretas hem. Bredalycke 1:12.               Sanna Klassons häst, Svante.
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Stockholm - Bredalycke

Fick förfrågan en kväll i vintras om att skriva i Träsko-
posten. En fantastisk tidning med härliga berättelser 
om livet. Javisst sa jag gladeligen...Men oj! När jag satt 
mig ned och skulle skriva så fick jag kalla fötter. Hur ska 
jag kunna skriva om mig själv? Jag tänkte att jag måste 
avsäga mig detta ärofyllda uppdrag. Men här är jag nu 
och så här blev det:

Jag kom till dessa trakter första gången 2008. Till en kurshelg 
på Mundekulla i afrikansk dans och trumhelg. När jag klev av 
tåget i Emmaboda sa jag till min vän som var med, här kan jag 
bo, vi tittade på varandra och sa ingenting. Har många gånger 
tänk på den stunden och de orden. Att jag sedan återvände 
till Mundekulla Retreatcenter ett antal gånger var inget kon-
stigt. En fantastisk kraftplats för mig. Idag min arbetsplats, 
återkommer till det.

Min uppväxt var i Stockholm och där bildande jag familj i slu-
tet av 70-talet. Fick 2 underbara barn, Daniel och Lena. Åren 
rullade på med allt vad det innebar att ha familj. Skilsmässa, 
barnen som lämnade hemmet och bildade egna familjer. Nu 
har jag 5 fantastiska gudomliga barnbarn, Isac, Elina, Nova, 
Lucas och Enja. Finns det ord nog till vilken kärlek det är att 
berikas med barnbarn.

Att jag hamnade här i Bredalycke gick till så här:
2013 var jag sjukskriven p g a utmattningssyndrom. Jobbade 
då i skolans värld och till slut sa kroppen stopp. Under min 
sjukskrivning fick jag låna en kolonistuga, där kunde jag fun-
dera och läka. Försökte börja jobba igen men det gick inte. 
Under den perioden reste jag själv till en grekisk ö, som heter 
Amorgos. Som jag återvänder till varje år sedan många år till-
baka. På Amorgos vandrade jag i bergen, badade i havet och 
fick styrka att ta några viktiga beslut. Jag hörde av mig under 
hösten till Mundekulla och frågade om jag kunde komma och 
bara vara några dagar på Mundekulla. Det var fullbokat och 
jag blev rekommenderad att boka på Långasjö vandrarhem. 
Så blev det, och jag upplevde några fina dagar och första 
höststormen rasade utanför och träd föll som furor och jag 
vandrade runt sjön och tänkte: vilken fantastisk plats. Så blev 
det att jag hamnade i Långasjö på Kyrkvägen precis vid sjön 
1 mars 2014. Underbar plats att bo på. Växthuset, Långasjö 
lamm, lanthandel, den vackra kyrkan och trevliga möten med 
människor.

När jag var liten tillbringade jag mina sommarlov på Aspö 
utanför Karlskrona. Där i ett rött hus med stenmurar runt 
hörnet. Jag tror att fina barndomsminnen tar vi med oss i livet. 
Min längtan efter ett rött hus vid skogen har funnit med mig 
i livet. 1 mars 2016 flyttade jag till Bredalycke. Jag hyr huset 
och det passar mig jättebra. Ibland önskar jag att någon kunde 
berätta huset historia. Om det är någon som läser denna ar-
tikel som har vägarna förbi, kom gärna in och berätta lite om 
husets gamla historia. De vackra äppelträden står som statyer i 
trädgården. De otroligt vackra blommorna som växer i de olika 
årstiderna. I ladugården där jag riktigt kan känna, se hästen, kor 
och grisar. Tystnaden i huset får jag sinnesfrid av.

Som jag skrev innan är min arbetsplats Mundekulla Retre-

atcenter. Vilken arbetsplats jag har! Mitt ute i skogen ligger 
detta paradis. Är tacksam att familjen Elmberg välkomnat mig 
till Mundekulla. Att få alla fantastiska möten med kursledare, 
gäster och mina arbetskamrater. Hästarna som kommer under 
sommarhalvåret. Följa de små fölen när de vandrar med sina 
mammor hagarna. Underbart.

Jag har även egna event på Mundekulla. Jag leder frigörande 
dans och är utbildad dansinspiratör av Anne Grundel vid fri-
görande Dansakademin. Dans är för mig stärkande. Hemma 
här i huset dansas det en hel del. När musiken tar tag i en och 
kroppen lyssnar till sin medvetna närvaro, svårt att beskriva 
med ord då var och en har sina egna upplevelser, kom gärna 
och prova vid något tillfälle,

Känner mig modig och stark att jag vågat göra en stor föränd-
ring i mitt liv. Just nu i livet bor jag här.

Sommarhälsningar 
Ann Sjöling

Bredalycke 1:11 Norregård
I början av 1900-talet bodde Amanda och Karl på den här 
gården. 1933 köpte Johan Adolfsson och makan Elsa (född 
Fredriksson) gården. Johan var uppvuxen i Pellamåla och Elsa 
växte upp i Kallamåla. De fick tre barn, äldsta dottern Birgit, 
och tvillingarna Bror och Sigbritt. I slutet av 50-talet gjordes 
en helrenovering av huset.

1995 köpte Dan och Susanne Albertsson gården och flyttade 
in permanent 1996. Huset byggdes till 1999 eftersom familjen 
behövde större utrymme. Dan och Susanne har fyra barn, 
Tobias, Joacim, Sophie och Rodrik. Joacim bor i Vimmerby 

Dan Albertssons hus Bredalycke 1:11.

Ann Sjöling framför Bredalycke 1:10.
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och Sophie bor i Växjö.

En tillbakablick om husets historia: När Johan och Elsa skulle 
köpa huset sa förre ägaren att de fick behålla skänken som stod 
i köket. När sedan Elsa skulle skura golvet var de tvungna att 
flytta skänken. Under denna visade det sig att golvet var murket 
och det var ett stort hål där.

Bredalycke 2:4 Södergård
År 1963 gifte sig Karl-Arne med Birgit (född Adolfsson) då de 
även tog över Karl-Arnes föräldragård från Albert och Nanny. 
Samma år föddes sonen Dan och de började bygga detta hus 
som stod inflyttningsklart 1964. Karl-Arne och Birgit byggde 
en ny ladugård som stod färdig 1968. Den förra ladugården låg 
på andra sidan huset vid vägkorsningen. Förutom jobbet på 
gården jobbade även Karl-Arne som virkesmätare på Geijers 
sågverk i Långasjö mellan 1957-1977. Karl-Arne och Birgit 
drev mjölkproduktion mellan 1963 och 2012. Nu finns 2 kor 
och 8 ungdjur på gården.

Bredalycke 2:5
Vid 1900-talets början bodde här Ida och Karl Johansson. På 
1930-talet tog sonen Fritz över gården och gifte sig med Berta. 
Fritz tillsammans med sina båda bröder (Axel och Martin) tog 
efter- namnet Bredby efter hembyn Bredalycke. Fritz gick bort 
1972 och Berta bodde på gården och var en aktiv äldre dam 
som skötte huset med vedklyvning, snöskottning mm. Berta 
körde även bil i 90-årsåldern. 2004 tog dottern Anna-Britt, 
bosatt i Haninge, över gården. 2007 köpte Dan och Susanne 
Albertsson gården.  För tillfället används huset som aktivi-
tetshus, med ”gym” och bordtennisrum. Ladan används till 
innebandy och basket. 

Bredalycke Södergård 2:7
På 1800-talet bodde Hilda och Peter-Gustav Johansson på den 
här gården. De fick en son, Albert. Peter-Gustav dog 1904 när 
Albert var 7 år gammal. Som 7-åring blev Albert hemman-
sägare till gården. Han gifte sig 1922 med Nanny Karlsson 
från Råamåla.  De fick tre barn, Maj, Irma (som dog ung) och 
Karl-Arne. Nuvarande ägare av huset är Maj Mårtensson. Hon 
har två söner, Thomas, som bor i Nybro med familj och Bo 
som bor i Långasjö.

Text: Susanne och Sophie Albertsson

Slægtsgården

Den tilfældigt  forbipasserende betragter  af  Bredalycke Nor-
regård  1:9 – Långasjö Socken – Kalmar Län – vil måske undre 
sig over den sirligt udskårne portal over indgangsdøren, der 
bærer  to symmetrisk udskårne søjler (pelare). Ligesom han 
eller hun måske vil bemærke kvisten (takkupan)  i tagrejsningen.

Men for den tidligere gårdejer  (hemmansägare), der rejste 
den nuværende bygning  for vel ca. 150 år siden, har det været 
vigtigt at signalere til naboer (grannar) og andre, at dette var en 
af  de to gårde i landsbyen (byn). Her havde man flere midler 
end torparen og soldaten for ikke at tale om backstugusittaren 
-  og det var åbenbart nødvendigt at vise det i form af  disse 
to statussymboler.

Jeg tror ikke, at søjlerne og kvisten på huset har været afgørende 
for mine forældres køb af  huset i 1968,Men det har sikkert 
været en medvirkende årsag.

Forinden havde mine forældre Margareta og Arne Heyn brugt 
et par uger på at gennemtrawle Skåne, Blekinge og Småland 
for at finde en passende fritidsbolig.

På dette tidspunkt var det endnu ikke blevet almindeligt for 
danskere at købe fritids – eller sommerhus i Sverige. 

Min mor Margareta Blennow kom oprindelig fra Ystad-
området (trakten) i Sydskåne.  Det  var givetvis derfor af  stor 
betydning for hende at erhverve sig en ejendom (fastighet) i 
enten de gamle danske områder Skåne, Halland eller Blekinge 
– eller til nød Småland!

Bredalycke Södergård 2:7. Maj Mårtenssons.  Foto: Sophie Albertsson

Bredalycke 2:5, aktivitetshus för ungdomar.

Karl-Arne och Birgit Albertssons hus Bredalycke 2:4.
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Bredalycke Norregård blev således købt af  mine forældre 
i 1968 af  naboen (grannen) Frank Franzen til en særdeles 
fornuftig pris.

Siden da har huset i Bredalycke dannet rammen om familiens 
fritid og ferier i alle 4 årstider.

Lige fra begyndelsen blev familien budt varmt velkommen 
af  naboerne til alle sider. Det er ikke så få kaffeselskaber som 
jeg og familien har deltaget i med mindst ” sju olika kakor! ”

Kaffeselskaberne har været en lang påmindelse om lignende 
tildragelser i Astrid Lindgrens ”Emil från Lönneberga” .

Mange af  de lokale mennesker  i trakten  var dengang som 
trådt ud af  Vilhelm Mobergs bøger. Det var ikke usædvanligt at 
høre gamle ordsprog som ”Skogen är fattigmans tröja”.  Eller 
udtrykket: ”Det hade varit roligt, om ni hade kunnat vara här 
til begravningen!” – sagt af  en enkemand i forbindelse med 
hustruens død. (grannen)

For mange i familien har Mobergs forfatterskab betydet meget. 
Vi er rigtig mange ,som har ekserceret med Raskens, drømt 
med Knut Toring eller lavet kisten med Karl Oskar til Anna 
på Korparmoen. Det er måske heller ikke så mærkeligt for lige 
meget til hvilken side man går, kommer man igennem små 
landsbyer som alle forekommer i en eller flere af  hans bøger. 
Eksemplerne er mange – her skal blot nævnes nogle få som: 
Idemo, Hästebäck, Åkerby og Ljuder.

Sjön Löften har altid virket tillokkende på familien – både 
sommer og vinter. I mange år delte vi en båd med naboen, så 
at vi altid kunne ro ud/sejle til den lille særprægede  klippeø 
Törnehall. Siden da har vi fået vores egen.  Löften virker nok 
meget fascinerende på danskere – bl.a. fordi det næsten ikke er 
muligt at se bebyggelser rundt om søen. Den kommer derfor 
til at virke dramatisk og øde. Om vinteren har vi tit haft glæde 
af  at løbe på skøjter (skridskor) eller ski på søen.

Löften er ikke videre egnet til badning, så om sommeren har 
vi normalt brugt Häljanäs ved Flaken. Her er der broer og en 
flåde ud i vandet. Man kan endda tage sig et brusebad (dusch) 
ganske gratis. Dette kan jo være meget nyttigt, hvis man ikke 
har badeværelse i huset! (det er dog kommet til siden) Et sådant 
gratis arrangement ville være noget nær utænkeligt i Danmark.

For børn – og barnlige sjæle er områdets højstbeliggende 
punkt Mundekulla en fantastisk ski – og kælkebakke. Herfra 
er der en lang og smuk udsigt over området – ikke mindst til 
den nærliggende dynamiske kursgård, der er indrettet i Frits 
og Frederiks tidligere gård. Disse to ugifte brødre er et godt 
eksempel på de særlinge som ”Stenriget”  også byder på. Huset 
var stort set indrettet som da brødrene overtog det ved forrige 
århundredskifte. De sagde selv: ” vi använder lite vatten!” Der 
var hverken indlagt vand eller toilet. Varmekilderne var store 
kakkelovne og en brændefyret spis i køkkenet. Det siges, at de 
ved deres død efterlod sig en betydelig formue.

Långasjö med den nu nedlagte købmand ”Karlsönerna” 
var også et omdrejningspunkt i slutningen af  60’erne. Hos 
købmanden kunne man næsten få alt – inklusive værktøj og 
køkkenudstyr. Der kunne også afgives bestilling på ”Sprit” fra 
Systemet. Systembolaget i Emmaboda var endnu ikke åbnet.

I Långasjö har vi haft  - og har – stor fornøjelse af  at besøge 
Klasatorpet fra filmen ”Utvandrarna”, og de smukke malerier 
i Långasjö kirke af  Elisabeth Bergstrand-Poulsen, der jo også 
havde dansk tilknytning. Bredalycke 1:9 har nu været i familiens 
eje i snart 50 år. I 1993 overtog 2. generation huset. D.v.s. Jeg, 
min bror og min søster. Snart vil 3. generation overtage huset 
– i form af  mine og mine søskendes børn. Da huset er stort, 
er der ofte 2-4 familier samlet samtidig. Oplevelse af  fællesskab 
har derfor været let at opnå i vores hus i Bredalycke.

I Bredalycke og omegn(trakten) oplever man ofte en tidslom-
me, hvor der ingen udvikling er sket – bortset fra bredbånd – og 
hvor nogle mennesker stadig lever som man gjorde i 30’erne 
og 50’erne. Dette gælder selvfølgelig mest de ældre. Men alle er 
påvirkede af, at det ikke er et tilflytningsområde – men heller 
ikke så meget fraflytning, da generationer fra samme familier 
stadig bor i samme område.

Bredalycke 1:9. Familjen Heyns släktgård.                  Foto: Lars Heyn

Fiske på sjön Löften.                                                  Foto: Lars Heyn
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Huset er blevet et ikon for mange af  familiens børn – og 
vel også voksne. I de små børns bevidsthed er huset lig med 
Småland som igen er lig med Sverige. En bekendt af  mig sagde 
engang: ”Det eneste der er i vejen med huset i Bredalycke er, 
at man skal hjem igen!”

Jeg ønsker derfor, at både 3. og 4. generation engang vil 
overtage Bredalycke Norregård, så ”slægtsgårdstraditionen” 
kan fortsætte.

Det er ”Röd lyser stugan og ikke mindst - Småland i vora 
hjärtan!”

Text: Lars Heyn

Berghem, Bredalycke Sgd 2:6, är f  d soldattorp 
nr 43 med gamla anor. Förste soldaten hette Jöns Carlssson 
1686-1692, därefter följer en lista om 15 olika knektar. Den 
siste hette Strömqvist 1880-1905 (ur Knektar i Konga Kompani 
1983). 1920 friköptes torpet av skomakaren Gottfrid Svärd, 
nuvarande invånare är av samma släkt, nämligen Ella (Svärd) 
och Arne Eriksson, samt deras son Karl-Uno Eriksson. 

Bredalycke Södergård 2:2 
I huset med gult fasadtegel bor Emma Holmevi och John Er-
iksson med lille sonen Sackarias. Huset ägs av Frank Franzén/
Jan Franksson.

Vid vägen mot Anemåla ligger två ganska nybyggda suter-
ränghus. 

Den ena väntar på att nya ägare ska flytta in. Tidigare ägare 
Jan Franksson.  

I den andra bor Kajsa Larsson och Henrik Rudenborg. Hu-
set är ritat av en dansk arkitekt och byggdes 1983 av  Stanley 
Nergaard. och hans far. Kajsa och Henrik köpte huset 2015. 

Sammanställning: Annika Hjalmarsson
Foto: Tanja Muratova

Berghem, f  d soldattorp nr 43.

Bredalycke 2:2. Här bor Emma Holmevi, John Eriksson och lille 
Sackarias. 

Tidigare Jan Frankssons villa. Nu har nya ägare tillträtt. 

Arkitektritad 80-talsvilla i dansk design. Tillhör Kajsa Larsson och 
Henrik Rudenborg.
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rika. Också nu prövar han på olika arbeten, ”från cowboy till 
maskinskötare”, som det står i det avsnitt som heter Långasjö 
– Klondyke tur och retur. Och då förstår ni också vad som 
hände. Året efter att man funnit guld uppe i Alaska 1897 var 
också Alfred på plats. Så mycket guld fann han nu inte på 
sina inmutningar, men blev ändå rik, som förman på ett stort 
amerikanskt bolag genom att ta hand om det guld som vas-
kades fram. Ett jobb som kräver ”sin Smålänning” (när dom 
är som bäst, bör jag tillägga). Hederlig, arbetssam, noggrann, 
”utomordentligt kunnig och artig”, som det står i de vitsord 
han fick när han med en rejäl peng på fickan återvänder till 
Sverige 1901.

Redan året därpå, den 1 september 1902, öppnar Alfred Gei-
jer en lanthandel på Klintakrogen i Strängsmåla. Efter hand 
utvecklas också en sågverksamhet, som med undantag av 
lokomobil och hästar sköttes helt manuellt. Arbetet i timmer-
skogen, på brädgården och i sågverket var bland de fysiskt mest 
krävande som fanns vid den tiden. Med undantag av lokomobil 
och hästar sköttes allt manuellt, med yxa och såg som enda 
hjälpmedel. Tyngst var staplandet av plank och bräder, som 
utfördes av de s.k. stabbläggarna. På vänster eller höger axel 
spändes en tagelstoppad ”skyddskudde” (puta) på vilken man, 
utan handskar förstås, balanserade det tunga, ofta sura virket 
på smala plankgångar allt högre upp, efter hand som stapeln 
växte i höjden.

Så länge det var gott om billig arbetskraft fanns inga större 
incitament till att mekanisera sågverksindustrin. Herbert Geijer, 
som tog över ansvaret för lanthandeln efter sin far 1936 menar, 
”att det gjordes inga nämndvärda investeringar vid detta såg-
verk fram till 1942”. Det året övertog han trävarufirman och 
från den tiden arbetade Herbert framsynt och målmedvetet 
med att modernisera AB Geijer & Söner. ”Investeringsbehoven 
tar aldrig slut för ett sågverk”, skriver han i en jubileumsbok 
från 1962 och tillägger. ”Det är farligt att inte investera och 
att därmed bli efter i den snabba utvecklingen.”  

Den devisen blev också ett rättesnöre för Herberts söner Bengt 
och Peter, tredje generationen sågverksägare i Strängsmåla. 
Under 1970- och 80-talen ökade företaget sin verksamhet och 
produktion inte minst genom satsningar på vidareförädling. 
När familjen Geijer 2002 beslutade att sälja företagen inom 
Geijergruppen till Södra skogsägarna lämnade de över ett av 
Sydsveriges mest moderna sågverksindustri.

Sågverket där man ogärna 
tar i trä!   
Stilla nätter, när vinden ligger på från Strängsmåla en halv 
mil bort, hör vi ända ner till Ekeboryd ett dovt slamrande. 
Det kommer från timmersorteringen på Södra Timber 
AB, där 60-70 transportbilar varje dygn lossar sin tunga 
last av stockar. Ett liknande vittnesbörd om industriell 
verksamhet finner vi också på 1700-talet, då stångjärns-
hammaren på Linnefors järnbruk genljöd landskapet. Då 
som nu var det säkert många som stördes av oväsendet. 
Något jag kan förstå om man bor nästgårds. Men för 
bygden i stort är det först och främst ett hälsotecken 
att glädjas åt. Vad vore Långasjö, och kommunen, om 
inte sågverket i Strängsmåla finns kvar – och utvecklas? 
Linnefors bruk levde en bra bit över 100 år innan det lades 
ner 1879. Handeln med skog och trävaror i Strängsmåla 
började 1914 med ett enkelt ambulerande cirkelsågverk. 
I slutet av 1920-talet blev det stationärt på den plats där 
det nu ligger. Snart 100 år har gått sedan dess. Kanske 
finns det kvar 100 år till, vem vet? ”Framtiden är gjord 
av trä”, säger man på koncernens hemsida. ”Vi arbetar 
för ett hållbart biobaserat samhälle. Med världens mest 
förnybara råvara”. 

Investeringsboom
Att koncernledningen tror på framtiden råder det inget tvi-
vel om. Malin Thörnblad, produktionschef  på Södra Wood 
Långasjö, och min ciceron när vi går runt på sågverksom-
rådet, berättar att just i år investerar man över 100 miljoner 
kronor i en ny såglinje, en ny tork, en ny ströläggare och ett 
nytt magasin. Allt blir produktionsklart under hösten då man 
räknar med en kapacitetsökning på runt 80 %. Det blir runt 
360000 kubikmeter sågat virke per år. Ändå behöver man 
inte nyanställa mer än ett 20-tal man, till de drygt 150 som nu 
jobbar på sågverket. Märkligt lite kan man tycka. Knappt 15% 
i förhållande till en nära nog fördubblad produktion. Och då 
står inte ens alla av dem på golvet! 

”Allt handlar om datorisering och högteknologi i dag”, säger 
Malin. ”När allt fungerar optimalt tar man knappt i träet 
längre”. Det är om denna hypermoderniserade arbetsmiljö jag 
vill berätta. Men för att förstå utvecklingen i dess fulla vidd, 
tekniskt men också lokalhistoriskt, förflyttar vi oss först tillbaka 
i tiden till sekelskiftet 1900.

Från ädel metall till förädlat trä
Rubriken lånar jag från titeln på en jubileumsskrift (1), ut-
kommen 2002. Den skildrar AB Geijer & Söners 100-åriga 
utveckling från en liten lanthandel i Strängsmåla till ett stort 
och modernt sågverk. På ett sinnrikt sätt ramar rubriken in 
den framgångssaga som ligger bakom det sågverk vi idag ser. 
Berättelsen har allt man kan önska för en spännande film, 
med lyckligt slut.

Den börjar med Alfred Geijer, en fattig bondpojke på en liten 
gård i Strängsmåla på 1880-talet. Som yngst i en barnaskara 
på sju bestämmer han sig redan som 16-åring att söka lyckan 
i Stockholm. Efter några års jobb som bl.a. springpojke har 
han pengar nog för att 1890 ta båten över till sin syster i Ame-

Ett av många magasin där man förvarar virke som är i s.k. mellanlager.
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Och ändå är det många som fortfarande tror, att man mest 
springer runt med bräder och plank på sågen. ”Jag brukar 
fråga sommarvikarierna när de jobbat ett tag, var det som du 
tänkte”, säger Magnus. ”Och alla svarar de nej”. Samma sak sa 
min son Eric, som för två år sedan arbetade ett par månader 
”uppe på sågen”. För honom blev det nästan ett problem hur 
lite det var att göra, rent fysiskt. Mest handlade det om data-
övervakningen och att snabbt rycka in när något krabbade. 
Bokstavligen miltals från det jobb Eric hade hösten innan, på 
ett slakteri norr om Lofoten.  

Hyvel 1
När Malin och jag börjar vår vandring över sågverksområdet 
bort mot Hyvel 1, det näst senaste och en av de mest moderna 
tillskotten i produktionen, slår det mig hur totalt annorlunda 
allt ser ut jämfört med för 30 år sedan, när jag sprang runt där 
och filmade en hel. Det är mer av allt, och större. Och mycket 
är nytt som inte fanns då. Nu ligger också en del kontor ute 
på området, inte som förr då de var samlade i huvudkontoret, 
invigt 1995, uppe vid grindarna. 

En annan skillnad är att man nu ser mycket färre arbetare som 
rör sig runt på området. Tekniken har verkligen tagit över än 
mer nu, vilket blir tydligt när vi går in i den stora Hyvel 1-hallen, 
driftsatt 2009. Vi ställer oss högt upp på en lång gångbro och 
tittar ner på de stora transportbanden där det hyvlade virket 
far fram i god fart. Upp till 750 löpmeter per minut, närmare 
bestämt.  Med hjälp av kameror och specialutbildad personal 
så kvalitetsklassas varje enskild bräda eller planka efter olika 
kriterier, som man i förväg har programerat in i en dator. Förr 
gjordes denna granskning enbart visuellt, och genom att man 

Tekniksprång
Teknikutveckling i allmänhet går ofta ryckvis, i s.k. teknik-
språng. Telefonen, bilen, televisionen är moderna exempel 
som förändrat människors livsstil, för att nu inte tala om 
transistorn och mikro-chipet, som revolutionerat närmast all 
modern teknik. Inte minst på Södra Wood. Men innan vi går 
ner på golvet och ser hur det fungerar i verkligheten kan det 
vara intressant att lyfta fram några viktiga tekniska uppfinningar 
som ägde rum på Geijer & Söner AB under andra halvan av 
1900-talet. Informationen hämtar jag från Jubileumsskriften 
2002, och från det samtal jag hade med produktionschef  Malin 
Thörnblad, platschef  Magnus Algotsson och Mats Klaesson 
som jobbar med planering på Södra. 

Revolutionerande för arbetet på sågverk och brädgårdar var 
gaffeltrucken, som introducerades på 50-talet. Som så ofta 
förutsätter en uppfinning en annan, i detta sammanhang last-
pallen, som faktiskt är en svensk uppfinning från 1949. Måttet 
800 x 1200 mm standardiserades i hela Europa och kallas idag 
Europapallen (EUR).  

För att öka kapaciteten och för att erhålla bästa möjliga såg-
utbyte installerades 1958 en bandklyvsåg och året därpå en 
barkmaskin, som löste problemet med avfallsveden. Ett annat 
problem var den långsamma omsättningen från råvara till färdig 
produkt. Det blev helt enkelt svårt att få fram likvida medel 
snabbt nog för att täcka investeringskostnaderna. Det löste man 
1962 genom artificiell torkning av de sågade varorna, då den 
första virkestorken togs i bruk. Anläggningen undanröjde också 
ett annat problem, den växande mängden av spån och bark.  

Torken drevs av en värmecentral eldad med sågverkets eget 
avfall som även gav värme till sågverk, hyvleri, butik, kontor 
och bostäder. Ett fysiskt krävande arbete, inte minst för att det 
ägde rum utomhus, var att dimensionssortera och strölägga det 
sågade virket för att det skulle torka. Men 1975 installerades 
en maskin för råsortering med mekaniska och datorstyrda 
sjunkfack, som i ett slag gjorde hanteringen av bräder och 
plank långt lättare, och effektivare. På 1970-talet kom också 
fingerskarven, där träbitar i olika längder sammanfogas till en 
jämn enhet, utan synlig skarv, genom limning och pressning. 
Under 1980-talet kommer en ny hyvellinje, buntläggning och 
foliering – för att nu bara nämna något av de tekniska föränd-
ringar som hela tiden var på gång – och måste vara det för att 
kunna bevara konkurrenskraften.

 Jag gissar att mitt budskap gått fram, att den fantastiska teknik 
vi idag ser på Södra Wood har en lång utveckling bakom sig. 

Sågverkets egen pelletsfabrik.

En närmast självgående Hyvel 1 - hall.

Fikastund på Hyvel 1. Från vänster Daniel Nicklasson, Julia Johans-
son, Zackarias Ottosson, Tina Liljegren och Johan Jonsson.
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upp i liggande fack, sorterade efter kvalitet, dimension och 
längd. Sedan kan varje enskilt virkespaket antingen hyvlas el-
ler passera förbi hyveln för att därefter läggas ihop i ett paket 
i paketläggaren. För att virkespaketet ska hålla ihop, så slår 
bandningsaggregatet sedan plastband runt paketet och paketet 
plastas in i de fall där det krävs. Nu är virkespaketet klart för 
vidare förflyttning. Det görs av de truckchaufförer som jobbar 
på företagets logistikavdelning och virket ska då antingen till 
mellanlagret eller till slutlagret där 
nästa destination är kunden.

Att gå runt i den stora hallen är 
onekligen imponerande. Det gäl-
ler också säkerheten. Längs med 
transportbanden finns gula linjer 
på golvet, som markerar hur nära 
man får gå. Ivrig som jag blev vid 
fotograferandet kom jag lite väl 
nära några gånger, men fortfaran-
de med gott mått fram till virket 
som for fram. Tyckte jag. Men till 
skillnad mot förr markerar strecken 
inte bara ett ”hit men inte längre”. 
Idag är också säkerheten kopplad 
till automatiken. Kommer du in i 
farozonen läser en fotocell av situ-
ationen och stänger av maskinen. Ett produktionsstopp som 
naturligtvis inte är önskvärt. På Södra Wood sköter tekniken 
det mesta av jobbet. Människan ska så mycket det bara går 
hålla sig borta från maskinerna – och virket.

Gunnar Alsmark

(1) AB Geijer & Sönder 100 år. Från ädel metall till förädlat trä. Jubi-
leumsskrift 1902-2002. Långasjö 2002.

rent fysiskt tog i virket. När jag frågar Malin hur den förmågan 
att ”läsa virket” står sig mot dagens teknik menar hon att den 
senare kan se långt mer, även jämfört med en aldrig så erfaren 
sågverksarbetare. Kameror som sitter uppsatta ovanför bandet 
avläser alla sidor på virket, och allt matas in i datorn. En maskin 
knackar på varje bit som ska godkännas till konstruktionsvirke. 
Hårdhetsgrad, fuktighet  och andra parameterar bedöms. 

Längs med transportkedjorna finns kontrollrummet med skär-
mar, där man kan följa processen, eller programera om inför 
en annan körning. Allt som körs är specialbeställt till längd och 

dimension. Är en planka för lång kapas den automatiskt till 
det exakt angivna måttet. Till slut får varje bräda eller planka 
en stämpel efter den klassning som är gjord.  Virket samlas 

Datorerna har tagit över.  

Maskinerna gör sitt - och jag mitt.

Kameror läser kontinuerligt av virket.

Genom en exakt märkning 
kan varje paket spåras vid 
eventuella fel.

Strö från Steens Snickeri i Långasjö.
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Stormen Gudrun förändrade allt. Från den dagen blev all pla-
nering som berörde skogens framtid otroligt viktig. Vilka träslag 
ska planteras var, hur gallrar man för att klara framtida stormar 
och hur vårdar man sin skog för dagens och morgondagens 
generation? Just gallringarna är viktiga nyckeltal i denna fråga. 
Att gallra i tid så kvarvarande bestånd kan klara kommande 
stormar är en viktig del av arbetet. Idealskog förvaltar idag 
flertalet skogsfastigheter i Småland och Blekinge. En långsiktig 
skogsplan är viktigt när man vill värna om skogens framtid.

Från starten har Idealskog även sålt stängsel och utfört stäng-
seluppdrag. Ett bra komplement under sommarhalvåret, då 
skogsbranschen går lite mer på sparlåga. Oftast är det inhängad 
av beteshagar för tamboskap som satts upp. Men även stängsel 
för att hålla tex viltsvin borta från sina åkrar. En del vilthägn, 
hundgårdar och trädgårdsstaket för hundar har gjorts. Grunden 
är tryckimpregnerade stolpar av god kvalité som kompletteras 
med träslanor, eltråd eller fårnät. Efterfrågan ökar hela tiden 
och förra året anställdes Oliver för att hinna med alla uppdrag. 
Oliver är väldigt kunnig i branschen och har sen tidigare god 
kunskap om djur och stängsel. Han är även en skicklig stenläg-
gare och företaget har ännu en inriktning att erbjuda.

Camilla Lennartsson

Idealskog- från planta till 
stolpe
För snart 3 år sedan startade Andreas Lennartsson före-
taget Idealskog. Namnet kom till då inriktningen var på 
skog och en strävan mot skogens perfekta tillstånd, dvs 
Idealskog. "De återkommande starka stormarna är ett 
tydligt inslag för att vi måste planera och vårda vår skog 
utifrån nya förutsättningar", säger Andreas. Idealskog 
utför totalentreprenad från planering och gallringar till 
slutavverkning. Just gallringar är det Andreas gör mest 
med sin Profi 50, då det är en smidig maskin med lång 
räckvidd, dvs idealisk för all typ av gallring. 

Intresset för djur och natur har funnits med sen barnsben, 
då Andreas är uppvuxen på landet med skogen som granne. 
Skogsbruksgymnasiet i Ryssby var ett självklart val och direkt 
efter studenten fick Andreas jobb på en gård i Blekinge. Där 
lärde han sig mycket under sina 15 år. Gårdens ägare hade 
stor skogskunskap och han insåg direkt att Andreas var en 
god lyssnare och lärling till hans invändningar. Ganska snart 
köptes en Nokka in så Andreas kunde sköta hela den stora 
gårdens skogsarealer. Andreas fick feedback på allt han gjorde 
och kunskapen förvaltade han väl både på gården och kring-
liggande gårdar. 

Oliver monterar stängsel med stolpnedslagare.

Andreas med sin Profi 50.

Slanstaket är både fint att se på och funktionellt.  Rovdjursstaket även vid en stenmur.  
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Våren i Långasjö församling

Långasjö församling är en samlingspunkt för alla åldrar 
och varje vecka samlas allt från miniorer, juniorer, Ons-
dagskören och Lilla kören till onsdagarnas morgonbön 
med frukost och tisdagarnas övning med kyrkokören. 

Vi har mötts till Dagledigträffar med sång och musikprogram 
eller som när vi fick lära känna fåglar och träd tillsammans med 
naturpedagogen Anders Rapp. Vi har mötts till Gemenskaps-
dag på Allégården med körsång och naturbilder. Vi har mötts 
till Familjeträffar med varierande innehåll och rolig gemenskap 
mellan barn och vuxna. 

I kyrkan har vi vid en gudstjänst tillsammans med kyrkokören 
fått möta frälsarkransens olika pärlor. I början av mars fick vi 
lyssna till musik av Bob Dylan och Ola Magnell med musik-
gruppen OM. På Earth Hour day i mars lyste vi upp kyrkan 
med enbart levande ljus och fokuserade på vår miljö. En lördag 
i april gav Peter Rudenborg med vänner och Onsdagskören en 
välgörenhetskonsert till förmån för fasteinsamlingen. Vi har 
på Palmsöndagen fått hela påskberättelsen dramatiserad för 
oss av miniorer, juniorer och barnkörer och tillsammans med 
kyrkkören så sjöng vi in våren innan brasan tändes. 

Under våren har också flera församlingsbor engagerat sig i olika 
grupper för våra asylsökande och nu samarbetar vi med Röda 
korset på onsdagar med ett Vänskapscafé. Långasjö församling 
är en samlingspunkt för alla åldrar och du är välkommen!

Förkunnare i trä

I Långasjö kyrka finns en vacker Mariaskulptur i trä. Den har 
fått sin placering i ett av de främre fönstren på norrsidan. 
Konstnären är Eva Spångberg som hade sin hemvist i Björ-
kelund strax utanför Vrigstad i Småland. Eva Spångberg har 
använt sig av en trädstam och liksom låtit Maria växa fram ur 
stammens inre. Hon berättade ofta att konstverket redan fanns 
där inne i träet och bara väntade på att få mejslas fram. Den 
yrkestitel hon gav sig själv var förkunnare i trä.

Mariaskulpturen skänktes till Långasjö kyrka 2003 av John Jo-
hansson och den har sedan dess varit till glädje och meditation 
för många församlingsbor. Eva Spångberg finns representerad 
i över 500 kyrkor i Småland och i hela vårt land. Hur hennes 
skapande händer hunnit med att tillverka så många skulpturer, 
krucifix, julkrubbor, altardekorationer med mera är nästan 
oförståeligt. Eva hade i sin ungdom haft polio och kunde fullt 
ut bara arbeta med en hand, men det hindrade henne inte i 
sitt skapande.

Julkrubbor i naturlig storlek
Eva Spångberg föddes 1923 i Gimo i Uppland och kom senare 
att studera teologi i Uppsala och tog en fil.kand-examen 1949. 
Redan 1945 förfärdigade hon sitt första krucifix i trä och när 
hon var klar med sina studier flyttade hon till Tyskland och 
utbildade sig på den Västtyska Statliga Snidarskolan i Obe-
rammergau (känd för sina Passionsspel). Där fick hon lära sig 
grunderna i träsnideri.

Sitt första offentliga uppdrag blev ett krucifix till Guldhedskyr-
kan i Göteborg och 1951 tillverkade hon sin första julkrubba. 
Julkrubborna tillverkade hon sedan under hela sin levnad. Fi-
gurerna var ofta stora och tydliga och i bl a Uppsala domkyrka 
finns en julkrubba med figurer i naturlig storlek.

Missbrukare fick hem och arbete
I början på 60-talet när hennes far gått bort flyttade hon med 
sin mor till Växjö där hon några år arbetade som lärare på 
Graffmanska skolan. När sedan hennes mor blev dement och 
behövde vård tog hon som sin uppgift att ta hand om henne 
och vårda henne i hemmet.

1979 flyttade hon med sin mor till sitt Björkelund i Gamla 
Hjälmseryd. Eva hade ett stort hjärta för människor med miss-
bruksproblem och många var de som fick komma och bo hos 
henne. Där fick de också hjälpa till att bygga upp Björkelund 
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med dess byggnader och utomhusmiljöer. Eva brukade kalla sin 
verksamhet för ”Vägmission” eftersom hon öppnade upp sitt 
hem, sin ateljé och sin omgivning för alla dem som passerade 
förbi på den livligt trafikerade vägen. Det går inte att räkna alla 
de människor som besökt Eva Spångberg och inspirerats av 
hennes verk och utstrålning. För alla som ville höra berättade 
hon om sina skulpturer, om bibelns berättelser och om sina 
egna erfarenheter av Guds kärlek och omsorg. Berättelser 
som ofta gjorde ett starkt intryck på åhörarna. Många av dessa 
berättelser har hon också gett ut i bokform.  

Envis som en åsna
På sin gård byggde Eva Spångberg upp en modell av Jerusalems 
tempel och snidade figurer till bibliska händelser som inträffat 
på tempelområdet. Under många år berättade hon för ett stort 
antal besökare som kom till gården om judarnas historia, hög-
tider och tempeltjänst. Vissa år kom närmare 30 000 besökare 
vilket medförde att hon 1992 uppförde en samlingslokal som 
hon kallade Åsnelund. Ofta karaktäriserade hon sig själv som 
”lika envis och målmedveten som en åsna” och hon hade även 
flera åsnor på sin gård.

Kungens medalj
Eva stannade inte bara på Björkelund utan hon reste runt i 
landet och höll mängder av föredrag samt medverkade i radio 
och TV. Hon har under årens lopp fått ta emot flera kyrkliga 
kulturpris. År 2000 vann hon Kyrkans Tidnings omröstning 
om 1900-talets mest betydelsefulla kvinna inom Svenska kyrkan 
och 2009 erhöll hon H.M. Konungens medalj av 8:e storleken 
i högblått band. Eva Spångberg var verksam in i det sista och 
när händerna inte längre orkade tälja och skulptera målade 
hon sina motiv inuti urholkade trädstammar. Eva Spångberg 
blev 88 år gammal.

Eva berättar om sina Mariaskulpturer, av vilka de allra flesta 
är gjorda med Jesusbarnet i famnen, ”Marias främsta uppgift 
var att lyfta fram Jesus. Därför vill min Maria säga: Se inte på 
mig utan på min son”. Och så kan man kanske sammanfatta 
Eva Spångbergs förkunnargärning, hon ville med sin konst 
lyfta fram Jesus.

Ulla Sköldh Jonsson 

Musik i sommarkvällen i                
Långasjö kyrka

Söndag 28 maj kl 16.00
Sofia Wetterlund sjunger och spelar flöjt i 

gudstjänsten
 

Söndag 18 juni kl 18.00
Thea Fritsche spelar violin i gudstjänsten

Torsdag 29 juni kl 18.30
Konsert med Glasrikets Ungdomsmusikkår

I Långasjö kyrka –  Sjöcafé
    

Torsdag 20 juli kl 18.00
”Röster i folkton”

Gunnel Mauritzson med vänner sjunger folk-
musik och andra sånger

I Långasjö kyrka –  Samarrangemang med Sock-
enrådet – Sjöcafé

Lördag 29 juli kl 18.00
Musik i sommarkvällen 

”Bland skogens väsen” med musikgruppen 
Gråvacka

bestående av Lisa Petersson, Kajsa Orreteg och 
Johanna Persson

Lördag 19 augusti kl 18.00
Musik i sommarkvällen 
med kören ”Vi Tar Ton”

från Ljungbyholm under ledning av Lars Övrenius

23 – 27.8 MUSIKVECKA se särskilt program

Lördag 26 augusti kl 18.00
Musik i sommarkvällen 

konsert med Bergdala Barock
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Långasjö församlings Gångedag

Söndagen den 11 juni

Vi firar Festgudstjänst kl 10.00

Långasjö Kyrkokör sjunger under ledning av Britta Mård

Sivert Petersson spelar flöjt

 Ulla Sköldh Jonsson.

Kaffeservering och föredrag i Sockenstugan

Varmt välkomna!

Följ med på en pilgrimsvandring
Lördag 10 juni kl 10-16

Vill du följa med på en lite annorlunda vandring? En 
vandring 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.

Sommarens Friluftsgudstjänster i 
Långasjö

9 juli kl 18.00
Friluftsgudstjänst vid Långasjön

med Bo Brunzell och Birgitta Andrén Olsson

23 juli kl 11.00
Gemensam Sommargudstjänst i Duvemåla hage

Musik med Nybrobygdens spelemän
Annette Geyer och Katarina Moberg

13 augusti kl 14.00
Friluftsgudstjänst på Klasatorpet

Sivert Eklund spelar och sjunger
Ulla Sköldh Jonsson och Britta Mård

Tag gärna med kaffekorg och något att sitta på!

Påskläger i Kastlösa med årets konfirmander.
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För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Kyrkobladet eller pastoratets hemsida

www.svenskakyrkan.se/emmaboda        Reservation för ändringar! 



Sjökvällar vid Långasjön
Kom och njut  
av vår fina sjö,  

kaffe med tillbehör 
och fin underhållning

Alltid kl 18.30                                          
(om inget annat anges)

Sveriges Nationaldag 
firas vid kyrkan och sjön, 13.00 - ca 16.00. 

(Se annons)

Tisdag 6 juni

Bondkomik i sommarkväll 
Donald Hummel och Ann-Kristin Elgán. 

Sång med Duran och Mollan
OBS! kl 18.00    (sponsrad av Långasjö 

Sockens Sparbankstiftelse)

Sånger från utvandrarbygd 
med A-C Odlingsson och Marie Alvhed.

Vid regn är vi på Allégården. 

Glasrikets ungdoms musikkår 
spelar i Långasjö kyrka. 

Varmt välkomna!
Sockenrådet

Fikabröd kan köpas i Ethels fik.

Torsdag 29 juni

Torsdag 13 juli 

Torsdag 27 juli  

Torsdag 3 augusti

Visor i folkton 
med Bl.a. Pernilla Franzén, sam-                     

arrangemang med och i Långasjö kyrka.

Torsdag 20 juli  

Sommarfest vid Långasjön
Lördag 12 augusti kl 15.00

Se annons
Naturvårdföreningen


