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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 
Kyrkvägen i höst-
skrud.

Foto Jan-Erik Fransson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

För att fortsättningsvis kunna ge ut Trä-
skoposten behöver vi allt stöd vi kan få. 

Både tryckningen och distributionen 
kostar en slant.  Därför är alla bidrag, 
små som stora, välkomna! 

Bankgironumret till Långasjö Sockenråd 
är 5049-6561. Märk talongen “Stöd Trä-
skoposten”.

Träskoposten ©               
Nr 3 Hösten 2017

Ägare
Långasjö Sockenråd

Redaktör och ansvarig utgivare
Jan-Erik Fransson
E-post: jan-erik@traskoposten.se

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
Anna Karlsson           070-932 65 15 
Gunnar Alsmark   0722-51 68 51
Annika Carlberg-Sjöström 0708-32 07 72
Tilda Gunnarsson    0738-33 99 75
Tatyana Muratova   0722-71 91 63
Pamela Hoffros         070-849 82 87

Tidigare nummer av Träskoposten
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www.langasjo.se/traskoposten

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

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken
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4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr
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Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Läs Träskoposten på       
internet!

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

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

Tema i nästa 
nummer

Religöst liv i 
Långasjö

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
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i slutet av sitt liv allt oftare vecklar ut den gamla nötta kartan 
över Ljuder. ”Han vet att han snart skall dö i Amerika, men med 
kartans hjälp kan den ryggpinade gamle farmaren återvända 
till hemsocknen och i tanken följa friarevägen till flickan med 
den blå axelschalen vid grinden i Duvemåla”.

Men denna nostalgiska bild av hembygden är bara en av många 
andra, vilket Moberg med eftertryck visat i sina böcker. Emig-
rationen var inte bara en resa till möjligheten att få ett bättre 
liv, utan också en resa bort från fattigdom och förnedring, 
från ojämlika och patriarkala maktrelationer, från oket under 
bonde, präst och kung.

   

Vår syn på hemsocknen skiftar, då som nu, utifrån position 
och erfarenheter. Det som känns fritt och välordnat för några, 
är trångt och kvävande för andra. ”Vad skrivs av vem” är en 
central fråga för både Träskopostens läsare och redaktion? Hur 
många outtalade tankar och känslor tonas ner, eller helt förtigs? 

Den frågan brottades studiecirkeln för En Smålandssocken emig-
rerar med för 50 år sedan (se särskild artikel) och den är inte 
mindre aktuell idag. Alla älskar inte sin hembygd, även om man 
bor kvar. Många mår dåligt av konflikter och social kontroll, 
av ogina grannar, byggfusk och kriminalitet. Alla mynt har två 
sidor, men ofta bara en röst.

Den insikten är viktig att bära med sig, i livet och i synen på 
vår tidnings innehåll. All lössläppthet kräver eftertanke, och 
har sitt pris. Träskoposten är inte Uppdrag Granskning. Men 
det fritar oss inte från ansvaret att ständigt bredda och fördjupa 
berättelsen om vår socken.

Gunnar Alsmark

Släpp läsarna loss – det är 
höst!
Sedan länge har varje nummer av Träskoposten ett speci-
ellt tema, vatten, släktforskning, IT- och kommunikation 
eller vad det nu kan vara. Men inte så denna gång. I stäl-
let bad redaktionen läsarna att själva ”komma till tals”.  
Vilka berättelser och reflektioner bär ni på? Vad har ni för 
förväntningar? Varför läser ni Träskoposten? 
Lite kaxigt skrev vi att risken nog är stor att vi blir överlup-
na med artiklar. Så blev det nu inte. Men det blev många 
nog. Och lyckat nog för att även fortsättningsvis släppa 
läsarna loss i ett lite mer vildvuxet nummer av tidningen. 
   

Långasjö är verkligen en kär och levande bygd för många, vare 
sig man är barnfödd där eller inflyttad, valt att stanna kvar eller 
migrerat. En del hängivna läsare t.o.m. saknar kopplingar till 
socknen, men läser Träskoposten ändå. 

Bland många positiva omdömen handlar ett om att man stän-
digt lär man sig något nytt. Om bygden i sig, naturligtvis, men 
också om sammanhang mer allmänt. Som i artikeln om de 
doftinteraktioner som varje dag pågår i skogen. Om samspelet 
mellan träd och insekter. Om hur granbarkborren utvecklar 
olika strategier för välja rätt träd, och sedan med doftsignaler 
lockar till sig andra ”marodörer”. 

I en annan artikel får vi utifrån en konstvetenskaplig symbo-
lanalys hjälp att se Elisabeth Bergstrand-Poulsens välkända 
altartavla i Långasjö kyrka i ett nytt ljus. 

Och hur spännande är inte berättelsen om Square-dans. Med 
inspiration från europeiska immigranters danstraditioner ut-
vecklas den i Amerika. Till Sverige kom den via Saudiarabien, 
där LM Ericsson installerade telefonväxlar. Personalen tog 
kontakt med en amerikansk squaredansklubb, fick därifrån 
material och musik på band, lärde sig dansen och tog med den 
hem till Tyresö. Wow!

Flera läsare berättar vad Långasjö betyder för dem, som semes-
terfirare, som utflyttade på hembesök för att hälsa på vänner 
och släktingar, som svenskättlingar i USA på upptäcktsresa 
till det gamla landet.

En nutida emigrant, Lena Peterson Engseth, berättar om att 
det nu har gått 50 år sedan En Smålandssocken emigrerar kom ut, 
en bok som då – och fortfarande – röner står uppskattning.

Den dialog mellan redaktionen och läsarna som vi så ofta ta-
lar oss varma för finns bl.a. med i en kort berättelse av Anita 
Gustafsson, vars pappas farmor var Littan-La. Något hon varit 
helt ovetande om i hela sitt liv.

Precis som i tidigare nummer av Träskoposten väljer flera läsare 
att ”titta i backspegeln, låsa upp minnesbanken”, för att citera 
Berne Kallenberg när han på ålderns höst funderar över sin 
barndom. För alla med rötter i Långasjö är dessa berättelser 
om platser och personer, om enstaka händelser och gamla 
traditioner, väldigt kärkomna. 

   

Men tillbakablickandet väcker också tankar om urval och histo-
riesyn. Barndomens hembygd ges lätt ett förklarande skimmer. 
Som i Vilhelm Mobergs Sista brevet till Sverige där Karl-Oskar 

Kosläpp.                                                           Foto: Jonny Andersson
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Höstkalendern

September
10/9 kl 17.30  Luftgevärsskyttet startar, Allégården

17/9  Kyrkoval

17/9 kl 17.00 Musikgudstjänst

18/9 kl 18.00 Gympa med Korpen

21/9 kl 19.00 Teater i Emmaboda Folkets Hus

23–24/9  Skördedressyren i Ridhuset

27/9 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Oktober
1/10 kl 14-16 Familjeträff  i Sockenstugan

4/10 kl 18.00 Gala för Världens Barn i Bygdegården

7/10 kl 11-15 Skördefest i Långasjö

7/10 kl 14.00 Konsert i Långasjö kyrka

7/10   Clinic i Ridhuset

15/10 kl 10.00 Gemenskapsdag i Långasjö kyrka

22/10 kl 9.00 Höststädning i Bygdegården

24/10 kl 19.00 Teater i Emmaboda Folkets Hus

25/10 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

25/10 kl 18.30 Bilrebus startar från Bygdegården

31/10 kl 14.00 Höstlovsbio i Bygdegården

November
9/11  Manusstopp

12/11 kl 18.00 Konsert i Bygdegården

23/11 kl 19.00 Dockteater i Lindås Folkets Hus

26/11 kl 14-17 Familjeträff  i Sockenstugan

28/11 kl 18.30 Dagledigträff  i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 50.

Röda Korset

Höstinsamling för 
Världens barn
Röda Korsets roteombud i 

Långasjö kommer att knacka dörr 
23 – 30 september.

Om du inte är hemma så går det 
bra att Swischa direkt till: 

90-1950-6, kommunkod: 0862

Gympa med Korpen
Lättgympa för damer

Start 18/9 kl 18.00

Långasjö gymnastiksal
Ledare: Margareta Hermansson
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Lindås-Långasjö FF
Efter en lång och skön sommar 
och uppehåll från fotbollen har vi 
nu startat upp igen med träning 
och även så är serien i full gång. 

Våren för L/L blev mycket lyckad 
och efter halva serien landade vi på 
en andra plats i tabellen (28poäng) 
med vårt A-lag och helt ohotade som 1 i U-lags serie. 

Nu har serien åter startat men tyvärr har inte resultaten varit 
med oss ännu utan efter tre spelade matcher så har vi lyckats få 
med oss 1 poäng i A serien och efter två spelade matcher i U 
serie fått med oss 3 poäng. Samtidigt under våren och även nu 
uppstart höst har vi tyvärr haft problem att hålla oss skadefria 
och vissa matcher har vi fått lida lite av det. Men som alla vet 

så finns det ett gäng med yngre förmågor som börjar ta för sig 
mer och mer och sätter press på de mer rutinerade spelarna. 

L/L har lyft fram under förra och även denna säsong spelare 
som är födda 00, 01 och 02 som verkligen tar för sig och vill 
visa att de är att räkna med. Så det finns en bra framtid både 
för dem och för L/L om de bara har tålamod och fortsätter på 
samma sätt som nu. Nu närmst väntar match på fredag 25/8 för 
vårt A-lag borta mot Hovshaga och är lite av en måste match 
för att inte tappa för mycket i tabellen. Vårt U lag tar emot 
Älmeboda på söndag 27/8 och det hoppas vi blir tre nya poäng. 

Till sist vill vi i Lindås/Långasjö tacka för stödet vi får på 
matcher och vid sidan av planen vilket betyder jätte mycket. 
Så fortsätt komma på matcherna och heja fram oss till fler 
segrar, så kommer det att bli en bra säsong att minnas. Som 
tränare vill jag även säga att komma till Lindås/Långasjö har 
varit helt otroligt roligt och inspirerande, men samtidigt så är 
det ju spelarna som gör laget och de är helt fantastiska.

Göran Gunnarsson
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med en älg på och informera om vad man ska tänka 
på i trafiken om vilt och hur man agerar om man 
råkar ut för en viltolycka.

Eftersöksjägarna 

finns på plats för 
att informera om 
vad de gör när 
man har råkat ut 
för en viltolycka.              

De berättar om hur de jobbar och att vi som trafi-
kanter ska ta oerhört stort ansvar när man ser att de 
är ute och jobbar. 
 

Vi i LÄHSO kommer att informera om avskjut-
ning och viltolyckor i kommun.

Vi bjuder på fika.

Vi hälsar alla varmt välkomna att besöka oss på Jakt- 
& Skördefesten lördag den 7 oktober kl 11.00-15.00.

Långasjö Älg- & Hjortskötselområde 
(LÄHSO) bjuder till Jakt- & Skörde-
festen den 7 oktober

Vi kommer att finnas på Jakt- & Skördefesten. 
Eriksberg Vilt & Natur 

Man får prova vilt-
kött, får informa-
tion om safaripar-
ken mm
 

Jaktia, Kosta 

Har allt för jakt, 
fiske och fritid. 
 

Älgskadefonden
Man kommer att 
ha en krockad bil 

Utställning under Långasjö skördefest 2017
”Teknik i vardagen”

Vi söker efter föremål som ni kan tänkas ställa ut under skördefesten den 7/10. Temat i år är                        
”Teknik i vardagen” och vi söker såväl ny som gammal vardagsteknik. 

    

Vi har tänkt placera utställningen i korridoren mellan omklädningsrum och slöjdsal eftersom det behövs bord att 
ställa sakerna på.
Skolan skulle sedan gärna vilja låna föremålen under veckan efteråt för att arbeta vidare med det i sin teknikundervis-
ning. Det är givetvis frivilligt och sockenrådet ansvarar inte för föremålen.
Vi hoppas du kan hjälpa sockenrådet. Leta gärna lite i dina gömmor och om du vill så är vi tacksamma om vi får ta 
del av dem under skördefesten. Vi finns på plats på fredagen den 6 oktober så då kan du komma förbi och lämna in 
dem mellan 17–19.

Tack på förhand!
Långasjö sockenråd

       Från…                till…             
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Naturens växtkraft 
är fantastisk!
Inuti en av buskarna vid lägenheterna på 
Ängsvägen vid affären så har flera röd-
klöver vuxit upp, igenom hela busken, 
och sticker sedan upp mellan 3–7 cm 
över busken. Sammanlagt är den kortare 
av de två som sticker upp 133 cm lång. 
Det är flera stycken nya som är på väg 
upp genom busken och är på väg att 
möta solens strålar.

Tack för uppmärksam läsare som gav 
oss tips om detta!

Tilda Gunnarsson

Hus och lägenheter i 
Långasjö
EBA
0471 - 24 98 30

Kyrkvägen 28

2 rum, 70 m²

6 392 kr/mån

RiksMäklaren
072-312 37 37 

1 1/2 plans villa

Kyrkvägen 29

965 000 kr

9 rok

Ponnylotteriet på 
Klasatorpet

Årets ponnyföl – Dacke
 vanns av Rebecka Myrberg

Under skördefesten finns 

Hembygdsföreningen 
i Liljarummet 

” G i s s a  f ö r e m å l e t ”                                         
- priser utdelas -



Träskoposten nr 3 20178

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

yrkesliv. Hanne och Peter hälsar varmt välkomna till Långasjös 
egen lanthandel!

Tilda Gunnarsson

Lanthandeln får nya ägare

Efter 5 år så är det nu dags för byte av ägare i lanthandeln 
här i Långasjö! 

Den 1 september är det officiella bytet, men de nya ägarna har 
under juli och augusti månad varit med och hjälpt till och lärt 
sig alla olika uppgifter som man behöver kunna för att driva 
en mataffär. 

Vilka är de då? Jo, de nya ägarna heter Hanne och Peter och är 
bosatta i Emmaboda. För några år sedan drev de Arken Zoo 
där och tack vare sina förra kunder och denna tidning så fick 
de höra om att Långasjö mataffärs verksamhet var till salu. 
Eftersom de har tidigare erfarenhet av butik med sina 25 år 
inom Arken Zoo så kände de att det var rätt.

Och vad ska Hasse göra nu då när han får semester och helt 
plötsligt blir helt ledig? Först ska han inte göra något alls, sedan 
ska han försöka hinna med det han inte hunnit göra under 
dessa år. “Jag ska försöka börja cykla igen, det var något jag 
alltid gjorde innan, det är något jag har saknat!” 

De framtida planerna för Långasjö mataffär för paret Karlsson 
är att bredda sortimentet så att långasjöborna får ett större 
utbud av varor att välja emellan. Men det känns även viktigt 
att bedriva affären så som lokalbefolkningen är van vid. 

De hoppas på fortsatt hög köptrogenhet av långasjöborna och 
ser fram emot trevliga kundmöten och ett nytt kapitel i sitt 

Hanne Karlsson, ny ägare tillsammans med Peter.
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Alphabetic order, 1st row: Baha’i, 
Buddhism, Cao Dai, Christianity 2nd 
row: Druidism, Eckankar, Hinduism, 
Islam 3rd row: Jainism, Judaism, Rae-
lism, Satanism/Second degree Wicca 
4th row: Shinto, Sikhism, Taoism, 
Tenrikyo 5th row, Thelema, Unitarian 
Universalism, Wicca, Zoroastrianism.

Religiöst liv i 
Långasjö
I Långasjö ligger kyrkan mitt i byn, 
och har så gjort i över 700 år, om än 
med olika kyrkorum. Fram till slutet 
av 1800-talet var kyrkans roll närmast 
monumental på ett sätt vi nu har 
svårt att föreställa oss. Men trots att 
Sverige idag är ett av världens mest 
sekulariserade länder tillhör en stor 
majoritet fortfarande Svenska kyrkan, 
det samfund som fram till separatio-
nen mellan kyrka och stat år 2000 var 
en del av staten. 
   

Vad detta medlemskap betyder för olika 
människor i vår socken här och nu är en 
av många frågor vi ställer oss inför nästa 
temanummer av Träskoposten – Religi-
öst liv i Långasjö.

   En annan övergripande fråga är att gå 
tillbaka i tiden och fundera över vilken 
roll liturgin såväl som den kyrkliga seden 
spelat i helg och söcken, från vaggan 
till graven. Berätta gärna utifrån egna 
erfarenheter, eller från upplevelser som 
traderats genom släkt eller vänner. 

   Fram till mitten av 1800-talet var andra 
trossamfund än svenska kyrkan enligt lag 
förbjudna. Många vägrade att finna sig 
i lagen, och föredrog att utvandra – de 
flesta till Nordamerika. Längre fram blev 
frikyrkor, väckelserörelser och missions-
föreningar viktiga delar av det religiösa 
livet i Långasjö, om än med blandade 
känslor här och var. En intressant fråga är 
hur den religiösa kartan ser ut idag? Vilka 
andra världsreligioner än kristendomen; 
Islam, Judendom, Buddhism och Hindu-
ism, är företrädda? Vilka möjligheter har 
man att utöva sin tro? 

Många nyanlända är troende. De kom-
mer till ett land som sedan 1951 har 
religionsfrihet. Lagen skyddar inte bara 
rätten att tro utan även rätten att inte 
tro. Denna rätt är absolut. Friheten att 
utöva sin religion eller trosuppfattning, 
till exempel genom iakttagande av re-
ligiösa sedvänjor, kan däremot under 
vissa förutsättningar inskränkas. Så är 
t.ex. FN.s barnkonvention överordnad 
olika former av kvinnlig könsstympning. 
I andra sammanhang är intressekonflik-
ten inte lika entydig. Sverige är det enda 
landet i EU som har kvar ett totalförbud 
mot halal- eller kosherslakt – trots att den 
svenska lagen på flera punkter uppvisar 

sämre djurskyddsregler i den inhemska 
djuruppfödningen. För att nu inte tala 
om svensk landsbygds heliga ko - jakten 
på djur.

   Religiöst liv och kommunala badhus 
är en annan intressant konfliktarena, så 
också i i Emmaboda. Där beslutade för 
några år sedan kommunfullmäktige att 
inte ha speciella tider i simhallen enbart 
för kvinnor, men väl att sälja så kallade 
burkinis. 

   Som framgår rymmer Träskopostens 
tema denna gång det mesta mellan him-
mel och helvete, bildligt och bokstavligt 
talat. Fritt fram för allsköns tankar – och 
bidrag.

Redaktionen

Bildkälla: Av Pass a Method - Eget arbete, 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=23045854
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Information från 
Hästsportklubben

Aktiviteter som vi haft under våren och 
sommaren

● Sommarens faror – Ett informationsmöte för allmänheten 
om sommarens faror för hund och katt. Presenterades av 
Veterinären Jennie Sandman från Läckeby djursjukhus Ani-
cura Kalmarsund. Mycket lyckat och många frågor besvarade 
angående alla farorna. 

● 6/6 Var Molly Sandström och visade upp sig och sina  
käpphästar här i Långasjö. Barn och vuxna fick prova på att  
hoppa en bana med dessa fantastiskt fina egengjorda kusar. 
Det var uppskattad av både stora och små.

● Sparbanken Eken Dressyrtävling för stor häst hölls den 
11/6. Där vi även höll finalen i allsvenskans division 1. Här 
samlades ryttare från hela Småland för att göra upp. Grattis 
till Vetlandaortens Ryttarförening som kammade hem första 
platsen. Tack till Sparbanken Eken som stod som sponsor för 
hela tävlingen.

● Vi har även fått upp lite nytt staket och parkeringsskyltar. 
Ridhuset är även nymålat.

● Dagridläger anordnades den 13/8 för alla våra ryttare under 
18 år och deras egna ponnyer. Detta hölls för instruktören Ing-
rid Eriksson. På förmiddagen började det med ett dressyrpass, 
sedan fick ponnyerna vila en stund och ladda om för hoppning 
på eftermiddagen. Under tiden ponnyerna vilade hade ryttarna 
lunch och teori. Dagen avslutades med glass och prat om hur 
dagen hade varit. Ryttarna som var med hade väldigt roligt och 
tyckte det var mkt lärorikt.

På gång nu i höst

● En glimt av mig
En clinic den 7/10 för An-
na-Karin Månsson och häs-
ten Glimt. Det handlar om 
hur man kommunicerar med 
sin häst genom kroppsspråk 
och signaler.  Att bli medve-
tenhet om sitt eget kropps-
språk och vilka signaler man 
sänder ut. 

Välkomna!

● Skördedressyren 23-24/9 

Tvådagars tävling i dressyr för stor häst. Dessa två dagar kom-
mer kafeterian  hållas öppen så välkomna på en kopp kaffe 
och njut av fina dressyrritter och  umgås med oss.

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

Vi vill upplysa om att vi är med i Pantamera. Vi tar gärna 
emot era pantflaskor och burkar, även de utländska. Du är 
välkommen att ställa ihop knutna säckar/påsar vid ytterdörren 
vid ridhuset om ingen är där.

Vi skulle behöva en ny pinna harv till ridhuset. Har du någon 
liggandes som skulle kunna passa oss är vi oerhört tacksamma. 
Eller kanske att du kan tipsa om någon?

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

Vänligen styrelsen
Jennie Sandman

Dagridläger 13/8.
Från vänster: Ella Johansson och Kakan, Jonna Svensson på Doc, Wil-
ma Juntorp på Label, Ingrid Eriksson och Molly Sandström på Buster.

Anna-Karin Månson på hästen 
Glimt med handhäst.

Ella och Molly med sina egengjorda hästar.
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Långasjön 30 år firades 
med Sommarfest
En lördagseftermiddag i augusti samlades socknen för 
att fira Långasjön 30 år. Det var Naturvårdsföreningen 
som hade inbjudit till Sommarfest för att uppmärksamma 
sjöns jubileum och det arbete sockenborna lagt ner för 
att återställa sin sjö och skapa ett vackert friluftsområde.

Alla de som var med och engagerade sig i detta projekt är 
värda all vår beundran. Expertisen talade om att det inte var 
möjligt att rädda sjön från att helt växa igen, men de envisa 
Långasjöborna trodde på projektet. De samlade in pengar, 
skaffade sponsorer, vallade in hela sjön, pumpade ut vattnet 
och grävde ur för en ny sjö med en vacker vattenspegel. Detta 
var verkligen värt att fira! 

Festen inleddes med en tipspromenad runt sjön med prisut-
delning. Odd & Diana Hagel tillsammans med Tanja Ojaniemi 
underhöll med sång och musik. Naturvårdsföreningen sålde 
lotter med inramade foton på sjön som vinster samt skänkta 
växter från Långasjö Växthus. Amigo hade tänt kolgrillen och 
grillade hamburgare och serverade kaffe med kaka. Festen 
avslutades med Lotta Odlingson som sjöng visor till eget gi-
tarrackompanjemang och en regnskurs smattrande på tälttaket.

I 30 år har nu sjön och området därikring varit till glädje för 
långasjöborna. Varje dag är det många som går den vackra 
promenaden runt sjön. Fågelskådarna klättrar gärna upp i 
utsiktstornet. På sommaren njuter både barn och vuxna av ett 
uppfriskande dopp. Många tar en roddtur på sjön och prövar 
sin fiskelycka. Från lekplatsen hörs skratt och glada rop från 
lekande barn och grillplatserna är flitigt använda av så väl 
turister som våra nyinflyttade vänner från olika länder. Vi kan 
vara glada och stolta över vår sjö!

Text Ulla Sköldh Jonsson
Foto Jan-Erik Fransson

Rätta svaren till tipdrundan finns på sid 23.

Odd & Diana Hagel tillsammans med Tanja Ojaniemi underhåller.

Seaste tillskottet till lekplatsen.Ulla Sköldh Jonsson delar ut frågorna till tipsrundan till familjen Alm.

Publiken kunde njuta av underhållningen och serveringen innan regn-
skuren kom.

Lotta Odlingsonsjunger visor.
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Ser fram emot Träskoposten!

Det är så roligt att få läsa och lära om bygden, varifrån jag 
härstammar sex generationer tillbaka på min pappas sida.
Som pensionär njuter jag och är tacksam för varje dag 
som jag kan läsa dagstidningen och dricka morgonkaffet 
utan att behöva passa en tid. Familj, vänner, natur, Friskis 
och Svettis, resor, konst och annan kultur är sådant som 
berikar mitt liv.

Jag och min man Lasse är uppvuxna i Ljungby. Där tog vi 
båda studentexamen 1966 och vi har sen dess hållit ihop.

Jag fortsatte min utbildning i Göteborg och fram till pensio-
neringen har jag arbetat som klasslärare i Järfälla. Mitt arbete 
med eleverna har jag älskat, men kände att jobbet tog alltför 
mycket tid och kraft under de sista åren.

Lasse började på SJ:s assistentutbildning och fortsatte sen med 
universitetsstudier i ekonomi och informationsbehandling. 
Samtidigt bildade vi familj och levde våra liv i Stockholm, men 
med mycket kontakt med Ljungby, där våra föräldrar bodde. 
Då och då besökte vi farbror Hubert i Skurebo, där jag också 
bodde något år när jag var ca 4 år.

P g a Lasses jobb vid SJ i Stockholm bosatte vi oss i Järfälla. 
Tanken var från början att det var tillfälligt, - att vi skulle 
flytta tillbaks till Småland igen. Tiden med familj, grannar och 
arbetskamrater har gjort att vi har acklimatiserat oss i Järfälla 
och känner det nu som vår hembygd.  

Vi tillbringar mer och mer av vår tid i Skurebo, efter att vi 
har blivit pensionärer. Vi stortrivs i släktgården, som vi har 
fått möjlighet att rå om sedan år 2000. Vi trivs med båda våra 
boenden som är så olika och vi vill helst inte planera för fram-
tiden, - på den dagen som kommer när vi inte längre orkar fara 
som ”flyttfåglar”, som grannen Signe kallar oss.

Det är en sådan förmån att få njuta av olika boendemiljöer.
Vi har trädgård på båda ställena så i Stockholm har vi växter 
som klarar sig bra med lite tillsyn då och då av vår ena son 
Stefan eller av goda grannar. Vi är där en eller två gånger per 
månad under den ljusa årstiden.

I Skurebo har vi en fantastisk gullvivematta på våren, som 
senare blir fullständigt vit av prästkragar. Allt utan någon som 
helst hjälp av oss – det är så vackert! Vi har kvar gamla växter, 
som rosor, humle, syrenberså och fruktträd, men mycket i 
trädgården har vi själva planterat. Det är mycket jobb med 
att hålla ogräs borta och gräset lagom högt. Vår goda granne 
Inger tittar till vårt hus, när vi är i Stockholm, speciellt under 
den mörka årstiden.

På ide´- listan för vår släktgård finns fortfarande många 
punkter, som vi inte förverkligat. Så brist på arbetsuppgifter 
har vi ännu inte upplevt, trots att vi nu räknas till den äldre 
generationen -  just fyllda 70 år.

Så länge kroppen orkar kommer vi att gräva och så frön, - det 
mår vi väldigt bra av!

En stor del av vår tid finns vi nu i Skurebo och vi älskar att få 
jord under naglarna, hugga ved etc. – och läsa Träskoposten.

Tack alla ni som gör ett så fint arbete med tidningen!!

Inger Magnusson

Framför verandan på Skurebo Norregård 2:10 står föräldrarna Karl 
Emil Johansson och hans hustru Anna Augusta (som föddes på 
Skurebo Södregård 1:2) tillsamman med de båda äldsta sönerna Erik 
och Lennart (Ingers far). Lennart föddes 1913 och kan antas vara i 
treårsåldern på fotot, vilket daterar bilden till runt 1916.

Släktgården Skurebo Norregård 2:10.
Foto Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun,
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Undatagskontrakt
Att skriva ett undantagskontrakt var vanligt under framför allt 
1700- och 1800-talet. De fungerade som en slags pensions-
försäkring för den före detta gårdsägaren, som på detta sätt 
hade sin försörjning tryggad under resten av livet. I undan-
tagskontrakten är villkoren ofta detaljerat beskrivna. Där kan 
till exempel stå hur ofta man ska bli skjutsad till kyrkan eller 
till kvarnen. Ofta står det också exakt hur mycket av gårdens 
avkastning som ska gå till före detta gårdsägaren i form av 
säd, potatis och hö, som foder till de djur som före detta 
gårdsägaren själv har. Eftersom undantagskontrakten oftast är 
en affär mellan föräldrar och barn, är det lätt att undra varför 
man tyckte sig behöva vara så detaljerad. Flera rättsfall visar 
att det förekom att de olika generationerna blev osams om 
undantagens storlek, varför det var bra att ha allt på pränt. 
Eftersom undantaget inte var satt i någon procentsats utan i 
en bestämd mängd varor, kunde det dåliga år bli kostsamt att 
betala ut undantaget.

Från https://www.nordiskamuseet.se/blogg/manadens-fore-
mal/undantagskontrakt-juli-2014.

gödslad jord och hvars skörd äfvenledes åligga hemmansinne-
hafvaren att inhösta åt oss, der vi sjelfa äro dertill oförmögna.

3. Förbehålles tre och ett halft lispund vackert och godt fläsk 
samt tre tjog friska hönsägg årligen

4. En tredjedel avf  den årligen blifvande frukten från hem-
manets trädgård.

5. Till vedbrand förbehåller vi oss fem famnar god björkved a 
4 alnar per famn årligen, som hemköres och äfvenså inbäres i 
mån af  behof  i vår bostad, då vi sjelfva äro oförmögna dertill, 
Skulle vi dessutom vilja till brändsle gagna oss af  risaffall, skall 
sådant jemväl hemforslas till oss.

6. Förbehålles föda sommartiden för en ko och ett får jemte 
lamm, tillsammans med hemmansinnehafvarnas kor och får. 
Till vinterföda för vår ko förbehålles årligen åttio lispund 
hårdvallshö och etthundra lispund halmfoder, deraf  två tred-
jedelar råghalm och en tredjedel hafrehalm, allt foder af  god 
beskaffenhet. Fåret med dess lamm födas tillsammans med 
hemmansinnehafvarnas får och af  dessas foder.

7. Förbehålles husrum åt kon bland hemmansinnehafvarnas 
kreatur i ladugården under den årstid och vid de förhållanden, 
då kreaturen utfordras inomhus.

8. Då vi icke längre vilja behålla ko, då skola vi i stället af  
hemmansinnehafvarna erhålla mjölk; två liter dagligen under 
sommartiden eller under tiden kreaturen beta ute; men öfriga 
tiden af  året en liter mjölk dagligen, allt af  söt och god be-
skaffenhet.

9. När endera af  oss undantagstagare med döden bortgår, så 
afgår av dessa förmåner: En och en half  tunna råg, en half  
dito korn samt en dito potater

10. Kyrko och kvarn skjuts, då så påfordras.

11. En huld och trogen ålderdoms skötsel förbehålla vi oss.

12. Rättighet att utan vidare få låta inteckna detta kontrakt i det 
af  oss försålda 1/8dels mantal Skurebo Norregård.

Skurebo Norregård den 16 Augusti 1907

Johan P Petersson Maria Helena Johansdotter

Utskrivet av 
Lasse Magnusson

Undantagskontrakt Skurebo Norregård

Hvid idag skedd försäljningaf  af  vårt hittills egande 1/8 mantal 
Skurebo Norregård till vår som Karl Emil Johansson och hans 
tilltänkta hustru Anna Augusta Johansson härstädes hafva vi 
förbehållit oss följande undantagsförmåner att årligen under 
vår återstående lifstid utgå ur den försålda hemmansdelen.

1. Till husrum för oss förbehåller vi de tvenne rummen i 
mangårdsbyggnadens norra ända, såväl vindsrummet som det 
i nedre våningen varande rummet, hvilket senare skall blifva 
till bostad för oss; vidare förbehåller vi oss del i kök, bakugn 
och källare.

2. Till lifsuppehälle för oss förbehålles årligen fyra tunnor 
(fotmått) råg deraf  två tredjedelar pansråg och en tredjedel 
tröskråg, E och en half  tunna Korn, En tunna hafre, samt tre 
tunnor potater, allt av god beskaffenhet, hvarförutan hemman-
sinnehafvarnas årligen skola efter anvisning åt oss utsätta en 
skäppa potater på plats som af  oss anvisas å väl brukad och 
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Square-dans, ett spännande 
fritidsintresse

Till Amerika utvandrade i slutet av 1800-talet och i början 
av 1900-talet många från Sverige och övriga Europa, med 
en stark vilja att skapa sig ett bättre och mindre fattigt liv 
än de tidigare hade.  Förutom sitt yrkeskunnande hade 
några hemifrån med sig även kunskaper om traditionella 
danser som kadrilj och kontradans.  De som inte väl kände 
till dessa dansers olika turer fick ibland hjälp en utropare 
(caller) som gav stödinformation under dansens gång.
Vid så kallade traditionella danser användes till en viss 
melodi alltid samma turer, och ordningsföljden (koreo-
grafin) kan man då i princip lära sig utantill.

Ur detta utvecklades i USA sedan ”Modern Western Square 
Dance”, vilken är mer omväxlande och spännande eftersom 
man då inte i förväg känner till vilka turer (calls) som kommer 
att användas, och man vet inte heller i vilken ordningsföljd som 
callen kommer.  I många delstater anses Square Dance vara 
USA:s nationaldans.  Henry Ford rekommenderade dansen 
som en trevlig fritidsaktivitet för sin personal, när de produ-
cerade T-forden, (vilken man kunde beställa i valfri färg - bara 
färgen var svart).

Till Sverige kom sedan squaredansen på ett märkligt sätt, 
via Saudiarabien!  I huvudstaden Riyadh installerade LM Er-
icsson telefonväxlar, och personalen hade som fritidsaktivitet 
bl.a. gammaldans.  Några hade även fått kännedom om squa-
redans.  De tog kontakt med en amerikansk squaredansklubb, 
och fick därifrån material och musik på band, så att de kunde 
starta en nybörjarkurs.  

Efter avslutad tjänstgöring i Saudiarabien kom man tillbaka till 
Sverige och fann i Tyresö en grupp som också blivit intresserad 
av squaredans.  Verksamheten har sedan spritt sig över landet, 
så att det nu finns ett 130-tal klubbar i Sverige. De har oftast har 
ett namn som på något sätt anknyter till platsen där de finns.  
I Nybro finns ”Crystal Square Dancers”, i Växjö finns ”Dacke 
Square Dancers” och i Rottne ”Emigrant Square Dancers”, i 
Jönköping finns ”Match Town Square Dancers” och i Vetlanda 
”Highland Grand Dancers”.  På norra Öland finns ”Windmill 
Square Dancers”.

Ordet ”square” betyder egentligen fyrkant (eller torg).  Här 
avser ordet en grupp av 8 personer som bildar 4 danspar och 
vid starten står i en fyrkant, i sin ”hemma-position”.  Under 
dansens gång kan sedan de 8 deltagarna bilda väldigt många 
olika formationer. Dessa kan ses på 3 sidor vilka inte får plats 
i Träskoposten, men finns som ”CALLERLAB Formation 
Pictograms” på web-adressen https://callers.se/definitioner/
ovrigt/Formations(10-12-14).pdf. 

Under dansen skall dansarna förflytta medan olika formationer, 
enligt de kommandon som ”callern” ger till dansarna.  

En hel dans (kallad ”tip”) består av ett antal dans-sekvenser, 
där varje sekvens skall avslutas med att dansarna kommer till-
baka till hemma-position. Dansarna skall då ha kunnat (och ha 
hunnit att) utföra de begärda förflyttningarna mellan aktuella 
formationer.  Det är alltid spännande att se om man kommer 
tillbaka till sin hemmaposition vid slutet av en danssekvens, 
ty detta blir ett slags kvitto på att allting har fungerat felfritt.

Ibland lyckas man dock inte helt följa ”callerns” intentioner. 
I stället för en snygg formation av 8 dansare kan det då bli en 
tämligen ”kaotisk röra” av dansare, från vilken det oftast inte 
är möjligt att sedan genomföra nästföljande call.  

Det enklaste man då kan göra är att gå till ”squarens” hem-
maposition och där invänta starten av nästa danssekvens.

För att närmare beskriva vad squaredans egentligen är behövs 
också ”rörliga bilder”.  

En bra 4-minuters film för detta kan ses via denna YouTu-
be-adress: https://www.youtube.com/watch?v=0rIK3fo41P4

Min egen första kontakt med square-verksamhet blev mycket 
försiktig.  Efter folkskolan i Långasjö studerade jag till ingenjör 
och började arbeta vid ASEA i Västerås. En arbetskamrat hade 
gått med i en nybörjarkurs för squaredans, och han tjatade nu 
på mig för att även jag borde komma med. Till sist lät jag mig 
övertalas.  De två första gångerna blev lite pinsamma, ty jag 
vågade då bara sitta längst in i ett hörn och smått chockerad se 
på när dansarna gjorde märkliga rörelser, styrda av obegripliga 
kommandon.  Men till sist blev jag med milt våld hämtad från 
det trygga hörnet, och fick försöka vara med i squaredanskur-
sen för nybörjare.  

Alf  och Åsa Berg vid klassträffen i Långasjö 2016                           
Foto: Lasse Kleberman
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Intresset växte under kursens gång, och ledde senare även till 
kursveckor under semestertid, först i Lofsdalen i Härjedalen, 
sedan i värdshuset Bödabaden på norra Öland.  Där hade Inger 
& Gösta Toreld under många år en square-verksamhet som 
var direkt inspirerad av de positiva upplevelser som de en gång 
fick när de arbetade i Saudiarabien.

Att kunna åka på semester och samtidigt få lära sig lite mer 
om squaredans känns nästan som att ”få grädde på moset”.

För alla squaredansklubbar i landet finns det ett svenskt squ-
aredans-förbund SAASDC, som är förkortning för ”Swedish 
Association of  American Square Dance Clubs”.  Se hemsidan 
www.squaredans.se.   

Lingon
Just nu finns det gott om lingon i skogen. Jag tycker nog 
att lingon är det mest lättplockade av alla vilda bär, de är 
ju oftast ganska torra och fina. 

Här kommer ett recept på lingondricka som jag hittat på 
webbsidan recept.se. Lingondricka trycker jag inte ska vara 
så söt, det är det beska och syrliga som ger den en så härlig 
karaktär. Anpassa sockermängden efter eget tycke. 

2 L lingon, färska eller frysta

1 L vatten

3-5 dl socker per liter avrunnen saft

Koka upp bären med vattnet, koka i ca 10 min. Krossa bären 
något mot kanten för att få ut mesta möjliga smak. Häll vätska 
i en silduk eller i en ren handduk som läggs i ett durkslag. Låt 
stå en stund och rinna av.

Mät upp den avrunna saften och tillsätt ca 3 dl socker per liter 
vätska. Koka i ca 5 min så att sockret löser sig och skumma av 
saften under tiden. Häll upp på rena och gärna varma flaskor 
eller låt saften svalna och häll upp i plastburkar och frys för 
en längre hållbarhet. 

Bären som blir kvar i silduken går utmärkt att koka en gång till. 
Tillsätt lite vatten och upprepa processen. Dock håller sig inte 
saft som är kokad en andra gång lika länge som vanlig saft, så 
drick upp den snabbt. 

Blanda saften till lagom styrka och njut. Är god att blanda med 
Tonic Water för en festligare dryck. 

Tips på ett enkelt tillbehör till söndagssteken. 

Tag vanlig lingonsylt och blanda den med färskriven ingefära, 
svartpeppar och salt. En kryddig variant på lingonsylt som 
passar till stek och till viltkött.

Clara Cardell

I en tidning kallad ”Square-Info” annonseras de numera ganska 
många danstillfällen som finns.  

Översikter kan ses via www.squaredans.se/redan-dansare/
danslista/ och även via www.sncc.nu/challenge.htm.

Årets största evenemang kallas ”Convention” och är både en 
dansträff  och ett möte för gemensamma beslut. Det brukar 
arrangeras på våren, och år 2017 var det i Helsingborg.

Blivande nybörjare är ganska beroende av att ha en närbelägen 
squaredansklubb, för att kunna lära sig och komma vidare i 
verksamheten.  Men om det inte finns någon klubb i närheten 
kan man kanske starta en själv.  Sänd ett mail till info@squa-
redans.se och fråga efter kursmaterial.  

Lycka till med studierna! 

Alf  Berg

Not:   Alf  (Ingvar) Berg heter jag som skriver detta. När vi var två 
stycken Ingvar i samma klass började vår lärarinna Ingrid Johansson 
kalla mig Alf-Ingvar, som jag senare avkortade till bara Alf.  Mer om 
detta finns beskrivet under ”Skoljubileum”, på sidan 30 i nr 4 av Trä-
skoposten år 2016.
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Dofter i skogen
Häromveckan gick jag stigen upp mot Grimsgöl och 
passerade några högar med nyhugget timmer. En härlig 
doft av granens och tallens alla doftsubstanser slog emot 
mig och fick mig återigen att fundera på den uppsjö av 
dofter som svävar genom luften i en skog; en del som 
vi människor kan uppfatta, men de flesta som passerar 
oss oförmärkt förbi. De som vi känner främst är just den 
terpenblandning som barrträden avsöndrar, särskilt efter 
en skada eller, givetvis, efter att de huggits. Substanserna 
finns i kådan och är där främst som försvarssubstanser 
både mot insekter och mot mikroorganismer som svam-
par och bakterier. Ibland kan man även uppfatta hur en 
gran börjat ruttna och doften slår över mot vanilj.

Hursomhelst är vi ganska dåliga på att uppfatta de fina nyan-
serna i trädens doft, men det finns de som utvecklat ett nästan 
ofattbart känsligt och specifikt doftsinne för att avgöra vilka 
trädarter som finns i skogen och vilken hälsostatus de har. Jag 
talar om alla de insekter som specialiserat sig på att äta träd i 
olika former. Eftersom mitt jobb som professor inom ämnet 
på olika universitet och forskningsinstitut har gett mig en del 
kunskap tänkte jag berätta kort om en del av de doftinterak-
tioner som pågår i stort sett varje dag i skogen. Som främsta 
exempel väljer jag att beskriva granbarkborrar av olika arter. För 
att inte krångla till det för mycket undviker jag både specifika 
artnamn och kemiska namn när det inte är absolut nödvändigt.

Samspelet mellan träden och de insekter som lever på dem och 
i dem sker till mycket hög grad med kemiska ämnen; dofter, 
smaker och olika försvarssubstanser. De insekter som attacke-

rar vuxna träd är beroende av att samla så mycket information 
som möjligt för att välja ”rätt” träd. En barkborre som ger 
sig på en alltför frisk gran kommer med stor sannolikhet att 
drunkna i kåda och kanske hittas ingjuten i bärnsten någon 
gång i framtiden. Hur och vad väljer då baggen? När ett träd 
skadas eller blåser omkull ändras doften som avges från trädet. 
Likadant ändras doften om trädet stressas på olika sätt, t ex 
genom torka eller attack av andra insekter. Dessa små föränd-
ringar är baggarna mycket bra på att känna av och använda 
när de ska välja sitt offer.

När vi pratar om samspelet mellan barkborre och gran ska 
man betänka att här är det fråga om ett mycket litet rovdjur 
som genom antal och strategi kan döda ett byte (träd) stort 
som en elefant. Hela denna strategi är byggd på dofter och på 
doftkommunikation. När baggar kommer ut från vintersöm-
nen ger sig ett antal pionjärer ut och letar efter lämpliga träd 
att attackera. Hanen landar först och om han lyckas i kampen 
mot kådan så borrar han en grund tunnel under barken där 
han sitter och försöker locka till sig en hona, dels genom sin 
doft (feromon), dels genom att sjunga en vacker sång genom 
att gnida vingarna med benen. Om en hona hittar honom och 
finner honom acceptabel som partner börjar de tillsammans 
att producera mer av aggregationsferomonet för att få fler 
baggar som hjälper till att försvaga trädet ytterligare. Till slut 
kan flera tiotusental baggar samlas på en större gran. Granen 
har då ingen chans att försvara sig längre, dels pga den skada 
som baggarna och deras larver i sig åstadkommer, dels pga den 
blåa svamp som de har med sig och ympar in på trädet. Nu är 
alltså allt så bra som det kan för de baggar som har kommit, 
slagit sig ner och brutit ner trädets försvar. Det vore ju dock inte 
bra med överbefolkning av trädet när det redan är fullt. Även 
detta löses mha ett feromon. På något sätt, inte helt klart hur, 
kan baggarna känna av när det är fullt. Då ändrar de sin doft 
från en ”KOM!” signal till en ”STOPP!” signal. Nya baggar 
kan då söka sig ett nytt träd och öka på attacken som växer till 
sig i skogen. Som skogsägare försöker vi utnyttja båda dessa 
signaler; KOM-signalen för att fånga baggar; STOPP-signalen 
för att hindra att värdefulla bestånd attackeras. Massfångst har 
visat sig vara mest av terapeutiskt värde för skogsägaren, medan 
skydd av specifika träd och bestånd kan fungera riktigt bra.

Insekter är alltså mycket bra på att avgöra var det finns god 
tillgång till mat. De är också väl anpassade till att känna av vad 
som inte är lämpligt eller rent av giftigt. Återigen med bark-
borren som exempel är det som sagt klart visat att djuren kan 
avgöra var det finns granar av lämplig ålder och status mha av 

Bagge.                                                                  Foto Fredrik Schlyter

Gran som är skadad av barkborre.
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doften. Det är också klart att baggarna skyr doften av lövskog 
som pesten. Genom att analysera doften av björk har forskare 
visat vilka specifika ämnen som utlöser det negativa beteendet 
hos baggen. Blandas detta ämne med doften av en smaklig gran 
dras inte baggarna längre till granen. Detta fenomen gör att vi 
som skogsägare har flera nya kort på vår hand. Det viktigaste 
och enklaste är att odla mer blandade bestånd. Bara genom 

att låta en del lövträd få stå och växa 
till sig bland granarna kan vi uppnå en 
avsevärt skyddande effekt. Vi får en 
doftdiversitet i skogen. När det inte 
bara luktar gran över nejden skyddas 
granarna till en viss utsträckning. 
Eftersom det avskräckande ämnet i 
björkdoften är identifierat kan detta 
även hängas på skyddsvärda träd eller 
bestånd som ett litet Wunderbaum. 

Då luktar det björk även från granen. Ännu bättre effekt 
uppnås genom att kombinera den syntetiska björkdoften 
med syntetisk STOPP! -signal från baggarna själva. Då luktar 
det både äckligt och fullbesatt. Än så länge är dessa metoder 
dock för kostsamma för att utnyttjas i större utsträckning men 
forskningen rör sig framåt.

Tidigt i sommar hade jag även tallstekel i skogen. Dessa insekter 
lägger ägg på tall där larverna livnär sig på barren. De dödar 
inte tallen som barkborren med granen, men barrförlusten gör 
att tillväxten blir sämre. 

Tallstekellarverna är intressanta då de har ett gemensamt för-
svar. Ofta sitter 20–50 stycken i spetsen av en gren. För man 
handen över grenen reser sig larverna som en på bakbenen 
och spottar ut en försvarssubstans ur munnen. På detta sätt 
avskräcker de diverse rovdjur. Tallsteklarna har ett mycket 
effektivt doftkommunikationssystem byggt på sexferomoner 
producerade av honan. Hanen har extra stora antenner för att 
uppfatta extremt små mängder av honans doft.

Baggar och steklar. Det var två exempel på den mängd av insek-
ter som finns och trivs i skogen. Viktigt att komma ihåg är att 
99% av dem är nyttiga och nödvändiga för skogens ekosystem 
och för oss att ha en frisk och levande skog. Ta chansen när ni 
är ute i skogen och titta under stenarna eller i en död stubbe. 
Alltid hittar man något!

Bill Hansson 
i Parismåla

Tallstekel.                                                                    Foto Wikimedia

Tallstekel larver.                                                           Foto Wikimedia
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Långasjö kyrkas altartavla 
i ljuset av symbolismen
Vi vet att Elisabeth Bergstrand- Poulsen (1888–1956) 
fullbordade åtminstone två monumentala verk med alle-
goriskt innehåll; Gobelängen Kvinnans årstider, som nu 
hänger på museet i Växjö, samt altartavlan i Långasjö kyr-
ka. I gobelängen bildar träd, fåglar och annat staffage en 
dekorativ fond mot kvinnofigurerna. Här finns symboler 
för den som vet att tolka dem. I altartavlan förekommer 
ingen natur, det är snarare fråga om en himmelsk vision 
som bryter igenom det jordiska. Scenen refererar till julda-
gens händelser i bibeln. Kören som står och sjunger längst 
ner i den stora målningen deltar alltså i änglarnas kör. 

Det har skrivits en hel del om Elisabeth Bergstrand Poulsens 
ursprung i och intresse för sin småländska hembygd.  I ord 
och bild återvänder hon själv gång på gång till berättelserna 
om folket i Långasjö. Att för den skull räkna henne som en 
folklivsskildrare vore att förenkla saker och ting. Det kan vara 
särskilt tacksamt att i Bergstrand-Poulsens konstnärskap leta 
efter andra källor. Som ung elev vid Konstakademin tar hon 
bl.a. intryck av den italienska ungrenässansen (Mantegna, 
fra Angelico m.fl.), där stor vikt läggs vid gestaltandet av 
den mänskliga kroppen medan bakgrunden, ”naturen”, ses 
schematiskt och blir underordnad. Ikoner kan också bära ett 
sådant förtätat uttryck.  

Ganska snart efter avslutad utbildning börjar Elisabeth att 
verka även som författare. De två verksamheterna, måleriet 
och författandet, följer sedan varandra hand i hand genom 
hennes liv. Hon är en berättare. Grekisk mytologi, folksagor 
och bibliska teman hittar sin väg in i hennes måleri.  

Äktenskapet med den danske skulptören Axel Poulsen blev 
absolut avgörande för hennes konst. Tillsammans byggde de 
upp ett påkostat och unikt konstnärshem utanför Köpenhamn, 
det s.k. Klostret. Konst och liv vävs här samman som i ett 
allkonstverk, där arkitektur, skulptur och måleri integreras. 
Axel arbetade genomgående i en klassisk stil, med förebilder 
i grekisk antik. Han var mycket framgångsrik under 1930-och 
40 talen, fick många offentliga uppdrag i Danmark. 

Tillbakablickandet karaktäriserar även Elisabeths konst, men 
detta får ses som ett uttryck för den tid hon levde i, inte nöd-
vändigtvis ett reaktionärt drag.  Krig och förödelse härjade i 
hennes närhet. Hon fick uppleva ockupationen av Danmark, 
och såg rakt ner i avgrunden. Men hennes livsverk gick inte 
upp i rök, som hon hade befarat!

I ord och bild vill hon bevara minnet av en svunnen och mer 
harmonisk tid.  

Liksom sin make är Elisabeth mycket kunnig i anatomi och 
återgivning av volym. Samtidigt är det färgen som är hennes 
intresse och kall. Detta medför ofta att målningarna framstår 
som färglagda reliefer.  I gobelängen uppstår enligt mitt tycke 
ett fruktbart möte mellan klassisk, konstnärlig skolning och 
traditionellt hantverk. Motsättningen figur/bakgrund har 
upphävts.

Med oljefärgen som medium försöker hon istället lösa olika 
kompositionsproblem genom att skrapa och rista i materien. 

Vi har öppet veckans alla dagar med 
fullständiga rättigheter. Vi arrangerar även 

fest- och högtidsmåltider
Dagens rätt veckans alla dagar 11-14 även för avhämtning 

Våra prisvärda lunchhäften gäller även på helgen
Veckans matsedel och ala carte meny finns på hemsidan

Föreningar har fri möteslokal samt 10% på matbeställningar

Ring gärna för catering av våra goda Smörgåstårtor 
samt Bufféer till alla tillfällen

Tel 0471- 125 50   fax 0471-330 50
e-post  mail@hotell-amigo.se

 www.hotell-amigo.se
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Det är som att hon karvar fram ett inre ljus som får stråla utåt 
mot betraktaren (se t.ex hennes många barnporträtt). För att 
fortplanta verkan av detta ljus väljer Elisabeth genomgående 
breda, förgyllda ramar. Ofta vilar färgen i en ganska bestämd 
ljus-dunkel skala. De bemålade, ”strålande” ramarna blir ett 
signum för henne nästan lika mycket som målningarna i sig. 
Detta bidrar till att förstärka målningarnas ikoniska karaktär, 
ramen inräknad. När det gäller altartavlan har ramen försetts 
med en klassicerande tandfris i trä, som får en liknande se-
mantisk betydelse. Tavlan är mycket stor och ägnades år av 
förberedelser. Konstnären arbetade på den fram till sin död.

Vid ett närmare studium av Gustave Moreaus (1826–1898) 
år 1896 signerade ”Jupiter och Semele” finner jag intressanta 
likheter med altartavlan ovan. Har målningen kanske t.o.m. 
varit en utgångspunkt för Elisabeth?  Scenen är när Jupiter 
visar sig i hela sin olympiska härlighet och denna syn kan ingen 
dödlig uthärda. Semele som har önskat detta måste dö. Men 
resultatet av detta offer är att gudomen sprider sig till allt och 
alla varelser. Allt förvandlas. Enligt Moreau själv en ”hymn till 
Gudomligheten”.

Liksom i altartavlan skildras scenen i ett ljusdunkel, som om 
det vore fråga om en teaters scenografi. Figurer och objekt 
har symboliska funktioner och flankeras av en symmetriskt 
uppbyggd arkitektur. Moreau tillfogade detalj efter detalj. Här 
upptäcker vi efterhand små ansikten som kan väcka frågor. Vad 
är detta för väsen och vilken religion tillhör de?

I sin bok om Gustave Moreau pekar Ragnar von Holten på ett 
samband med teosofin tidens strävan att skapa syntes av alla 
världsreligioner. Moreau räknas som en förgrundsgestalt för 
symbolismen. Hans konst har intresserat surrealisterna för dess 
drömska, visionära kvalitéer. Andra namnkunniga efterföljare 
är Odilon Redon och Georges Rouault, båda elever till Moreau 
under dennes tid som lärare vid Ecole des Beaux Arts i Paris. 

I altartavlan som skapades mer än ett halvt sekel senare är det 

också en förvandling som skildras. Herdar, änglar, och längst 
ner församlingen, har samlats för att lovsjunga det nyfödda 
Jesusbarnet. Ett gulgrönt ljus sprider sig ner till det jordiska; 
en kör av ungdomar. 

Varför har vissa av flickorna på vänster sida nothäften men 
inte pojkarna? Dessa uppslagna nothäften liknar ju Moreaus 
svarta änglavingar! Vid ett närmare studium upptäcker man att 
änglarna är fler än de två i målningens ytterkanter. En mängd 
små ansikten antyds och likaså en krans av änglavingar. Det 
är någonting i formen som påminner om motsvarande övre 
delen av Moreaus målning! Färgsättningen är i båda fall delvis 
återhållsam, med stora sjok av mörklagda partier. De klara 
färgerna lyser desto mer intensivt som om de vore juveler 
infogade i en himmelsk(?) rekvisita.  

Vi kan konstatera att kyrka och tempel i respektive målning 
får utgöra ramen för ett mirakulöst reningsbad. Upplevelsen 
är i båda fall mystisk. Antagandet att Elisabeth skulle ha varit 
direkt inspirerad av målningen Jupiter och Semele får enligt 
min mening ytterligare stöd om vi ser till de båda konstnärer-
nas likartade måleriska och koloristiska anslag i oljemålningar, 
akvareller och illustrationer.

Bo Bergstrand, konstvetare

Elisabeths altartavla i Långasjö, 1950-talet.

 
Gustave Moreau- Jupiter och Semele, 1896.         
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Långasjö för oss
Om du någon gång vistas vid Långasjön så har du kanske 
stött på oss där. Vi tycker om att tillbringa tid och umgås 
där när vi kommer till Långasjö. Vi, är Calle (egentligen 
Carl-Jonas) och våra två barn Liv och Nova, och jag som 
heter Anna. Jag är uppvuxen i Långasjö. När vår äldsta 
dotter föddes växte ett behov fram om betydelsen av att 
låta henne få del av sitt småländska arv och rötter och 
skapa egna band till släkten. Därmed började besöken 
till släkt och vänner bli mer regelbundna, och för mig har 
det varit som att lära känna min hembygd och mina rötter 
på nytt – och på ett annat sätt. 

Genom Calles och barnens ögon har ett annat Långasjö visat 
sig. Långasjön fanns t ex inte med sin vattenspegel under min 
barndom, då var det badplatsen i Häljanäs som gällde, utan 
”blev en sjö” först senare. Under min uppväxt var det ett 
otillgängligt, igenvuxet område som ingen vistades i.

Vi bor till vardags i Göteborg, och vi trivs bra i stan med allt 
vad den kan erbjuda. Det brukar ta några dagar att ställa om 
från stadslivet när vi kommer och hälsar på, och för oss vuxna 
att vänja sig vid all matlagning som blir när inte hämtmat kan 
bli en räddning när ork och idéer tryter.. Att ibland byta den 
vardagliga stadsmiljön till att vistas i släktgemenskapen känns 
betydelsefullt tycker vi. 

Då huserar vi hos Hilkka Alexandersson, och barnen trivs så 
gott med att bo hos, umgås med och träffa sin mormor, likaså 
kusiner, morbröder och annan släkt. Det har dessutom vuxit 
fram vänskapsband och en bekantskapskrets i Långasjö under 
åren, och det är verkligen roligt att träffa både gamla och nya 
vänner när vi finns i trakten. Att ha lekkompisar är en stor lycka 
och glädje för i synnerhet Liv, men nu börjar yngsta dottern 
Nova beklaga sig om Liv är för mycket iväg och leker, hon vill 
ju också vara med!

För oss är Långasjö mycket förenat med ledighet och kontrast 
mot staden. Det blir för oss även ett komplement till det liv vi 
annars vanligtvis lever. Genom våra besök kanske en annan 
bild förmedlas till barnen av hur livet kan levas, att livet levs på 
olika sätt. Det vill vi gärna tro i alla fall, Calle och jag. 

Skillnaden mellan vår vardag och det som de får erfara under 
vistelserna i Långasjö är ibland som natt och dag; bo i hus med 
studsmatta i trädgården eller på en gård med djur istället för 
att bo i lägenhet, att enkelt varva inom- och utomhusvistelse, 
odla sina egna grönsaker, ha ett garage och meka med bilar, 
ha en husvagn och sova över i den eller under myggnät ute på 
en altan, att vara i skogen och plocka bär eller jaga. Och inte 
minst alla naturliga möten med djur, både tama och vilda – 
trampa på ett bi eller få en fästing (- hm), trollsländor, fåglar 
och fjärilar, se igelkotten som år från år bor vid mormors hus, 
träffa grannens katt som gärna vill bli klappad eller kelad med, 
studera en rovfågel som flyger över sjön eller en snok som 
simmar i vattnet. Spindlar, flugor och andra kryp som kan vara 
läskiga. Och mygg som surrar i rummet när vi ska sova. Och så 
luften förstås, som luktar friskt, och märka hur tyst och mörkt 
det kan vara. Nova undrade senast var alla människor var när 
vi var ute och gick. Och att det inte finns så många hus, att vi 
bor i en stad och att mormor bor i en by. 

Barnen är trots allt annars inte helt ovana vid landsbygdsliv, 
då vi ofta också åker till deras farmor och farfar vid havet 
några mil söder om Göteborg – också på landet. Det blir ändå 
annorlunda, tror vi, då våra besök i Långasjö sommartid varar 
flera veckor numera, och livet liksom pågår som det brukar 
levas och vi blir en del av det.

Något av det vi uppskattar allra mest är just kontrasten mellan 
staden och landet. Det första barnen gör när vi kommer fram 

Liv och Nova badar i Långasjön, sommaren 2017.

Mormor Hilkka, Liv och Nova i trädgården, sommaren 2017.
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efter bilresan (som är väääldigt lååång när man är barn), är att 
ta av sig skorna och springa iväg barfota utan att behöva se 
upp för glas på marken (kanske är det istället bina som man 
får se upp med..).

Närheten till Långasjön är en gåva, tycker vi. Visst erbjuder 
västkusten härliga klippor och salta bad, och dit tar vi oss 
gärna iväg. Det blir dock ett projekt varje gång, fast vi bor i 
en kuststad (i tid ungefär som för Långasjöborna att åka till 
Blekingekusten eller Öland). Därför är enkelheten att bara gå 
iväg en stund och kunna ta ett dopp (kanske flera gånger om 
dagen) underbar som ombyte. Vid sjön har vi också oändligt 
med upplevelser och möten, och det behöver inte vara sommar 
för att vi ska uppskatta att ta en runda till sjön, kanske för att 
ro en tur eller gå en promenad - eller om vi har tur, en färd 
med spark eller skridskor på en islagd sjö.

Vi vuxna längtar till skogen, att åka en grusväg för att ta en 
skogstur läggs entusiastiskt fram som förslag till barnen, som 
inte är lika roade. Detta att ge sig ut och gå i skogen, andas in 
dofterna och känna atmosfären som bara finns i en skog och 
kanske plocka svamp, vildhallon, eller blåbär, vill vi gärna att 
barnen får erfara. Det brukar inte bemötas av hurra-rop. Men 
sen, faktiskt, brukar de vara glada för att vi fick med dem. Och 
det är ju helt annorlunda att trampa runt i en skog, än att gå på 
asfalt, eller ens gräsmattor – så vi brukar alla kunna bli rejält 
skönt trötta och avslappnade av friska luften och vandringen.

En annan sak när vi är i Långasjö, är att barnen kan röra sig 
mer fritt än när vi är hemma. De kan gå i förväg och utan en 

vuxen ta sig tillbaka till mormors hus när vi varit vid sjön. De 
får en större frihet, och detta är lite tungt att inse - att barn i 
stan mycket oftare har vuxna runt och med sig, för att miljön 
inte tillåter dem att röra sig ute på egen hand förrän de är 
ännu äldre. 

Särskilt för äldsta dottern är detta att kunna gå och cykla fram 
och tillbaka själv, och även lite runtom i samhället, spännande 
och utvecklande, tycker vi oss märka.

När vi är i Långasjö gillar vi att gå till ”Växthuset” och köpa 
med oss goda grönsaker, och även njuta en stund av den 
grönskande prakten där. Barnen tycker mycket om blommor, 
så det blir oftast en och annan blommande växt som mormor 
sen får. Annars gör vi gärna ett besök i Butik Norregård, på 
Klasatorpet och genom åren har vi också varit i Mundekulla 
på kursgården (Mundekulla Retreat Center). Likaså gillas 
att äta en våffla eller annan fika på Café Stallet (och tidigare 
Hembygdsstugans Våffelstuga), att gå på vernissage och se 
Galleri Garvaregårdens utställningar och äta smultron och 
fika gott i anslutande trädgård – kanske under parasollet i 
åskväders skyfall. 

Vi brukar också ta med barnens sparbössor för att tömma dem 
på Sparbanken Eken (och kanske bygga lite lego en stund och 
titta på fiskarna) – bara en sån sak, att faktiskt kunna gå till en 
bank som hanterar kontanter!

När vi kommer hem till Göteborg igen efter flera veckors som-
marlov i Långasjö, brukar Liv genast undra när vi ska åka till 
mormor nästa gång. Hon tycker det är skönt att komma hem, 
trivs med kompisar och skola. Samtidigt kan hon längta såååå 
efter allt det som Långasjö står för, för henne; mormor och 
släkten, och kompisar! Och för att det ska vara jul på riktigt ska 
julen helst firas hos släkten i Råamåla och alla ska vara samlade. 

Som hon har uttryckt det: ”Jag tycker det känns bra att åka 
hem, och det känns inte bra och är tråkigt att åka härifrån.” 
Nova å sin sida brukar få hemlängtan och vilja åka hem till 
”sin stad”, ”där trivs jag bäst!”

Anna och Carl-Jonas Krus

Calle i skogen på en av våra skogsvandringar, 2017.

Anna, Liv och Nova på Café Stallet, juli 2017.
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Tankar kring Långasjö
Här kommer några rader från en nybliven semesterfirare i 
Långasjö, tidigare av sin arbetsgivare utskickad på många 
håll i världen. Nu är han pensionär och på vintern bosatt 
i Lund, där tiden bland annat fördrivs med att skriva 
deckare, som har lokal förankring i sydöstra Småland. 
Alla har vi våra anfäder på lite olika håll i tillvaron, men 
på min fars sida är jag helt och hållet smålänning och 
rötterna finns i Långasjö.

Mitt tidigaste minne med den anknytningen är från barna-
åren och handlar om resorna mellan hemmet i Söderåkra och 
farmors hus i Långasjö. Vägarna var smala och krokiga och 
inne i bilen, som var full med barn, luktade det bensin. Men 
i Långasjö lättade trycket. I farmors hus dominerade andra 
dofter, betydligt mer behagliga, inte minst från köket, där 
Ester från Stångsmåla huserade och där det bjöds på kakor 
av högsta kvalitet.

Far visade oss, utöver de obligatoriska besöken vid gravarna, 
i kyrkan och i sockenstugan, även andra betydelsefulla platser. 
Hallarna vid sjön hörde dit och där hade han som ung läkare 
huggit in årtal och sina initialer i en klipphäll, nu bara med 
svårighet synliga. Samtidigt fick vi höra fiskehistorier och han 
pekade gärna mot vattenytan borta vid vassruggen, där han 
som pojke hade snärjt särskilt många gäddor. Till programmet 
för vårvandringarna kring byn hörde också instruktion i hur 
man täljde sig en visselpipa av sälg. Far var mycket skicklig 
också i sådant.

Promenaderna från farmors hus genom ett skogsparti fram 
till fattigstugan var för mig spännande och lite hotfulla eftersom 
det varje gång fanns en oro för att den blivit utsatt för åverkan 
och inbrott. Dröjde sig ogärningsmän kvar där ute i skogen? Jag 
minns särskilt den gången då vi upptäckte att en stenskulptur 
på tomten, ett huvud förfärdigat av fars danske svåger, hade 
utsatts för beskjutning och deformerats till en kopia av den 
kända egyptiska sfinxen. Efter detta var jag rädd för att möta 
dessa ondsinta förövare och lät mig inte lugnas med åsynen av 

de många linneor som växte nära stigen och som far nogsamt 
pekade ut under våra promenader. 

Åren gick och farmor försvann från jordelivet till ett annat 
högre upp, helt förvissad om dess verklighet. Kontakterna 
med Långasjö blev färre, men jag minns gärna ett möte 1963 
i Amerika, i Minnesota, då vi av en tillfällighet stötte på kyr-
koherde Jan Redin, liksom Ingrid och jag, ute på upptäckts-
resa. Hans vistelse där motiverades av det stora och berömda 
släktforskningsprojektet i Långasjö, medan vi bara följde upp 
en nyfunnen släkttråd, som ledde till gränstrakterna mellan 
Minnesota och Wisconsin. Där hade min farfars far slagit sig 
ner med sin trettonåriga dotter efter en flyktartad resa från 
Småland 1872. Den historien har min faster Elisabeth återvänt 
till i några av sina böcker och den väckte intresse också på andra 
håll i släkten. Mycket var då okänt.

För nu drygt 30 år sedan började min äldste bror Ingemar 
och jag släktforska på våra farföräldrar. och så småningom 
kunde vi leta oss ner längs kantorsfamiljens rötter ända till 
1500-talet. Med hjälp av några avlägsna släktingar avslöjades 
så småningom många intressanta personer, bland annat en 
invandrad förfader, tysken Marcus Wolfram, som deltog i ut-
smyckningen av Kalmar Slott på 1570-talet. Kanske fanns en 
svag återklang av hans konstnärlighet i min faster Elisabeths 
målningar?

På farmors sida hittade vi mycket krigsfolk, bland annat Jonas 
Jacob Burman, som klarade sig förbi Poltava 1709 och följde 
Karl XII till Bender. Han blev ändå så småningom tillfånga-
tagen av ryssarna och kom hem till Småland först 1722. Då 
hade han i följe sin nyblivna hustru, Susanne Musset, född i 
en hugenottfamilj som flytt religionsförföljelserna i Frankrike 
på 1600-talet.

Jonas Jacobs far, också han krigare, fick sin grav i Norra 
Sandsjö och prästen har i dödboken skrivit in de tankeväck-
ande meningarna: ”Vandrat i världen vida. Är dock ej längre 
kommen än hit till kyrkogården i Sandsjö.”

En ättling hette Lars Jacob Hammargren och var krigsfånge i 
Frankrike 1807–1810, därefter länsman i Dalsland. Han blev 
min farmor Anna Hammargrens farfar.

Finn Bergstrand, deckarförfattare, mm.

Finn och Ingrid Bergstrand i Lund.
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Tipsrunda ”Långasjön 30 år”
Rätta svaren:
1. Gråsgås, Sothöna, Sångsvan och Trana har varit vanliga fåglar 
i Långasjön. Vilken av dessa fåglar har numera försvunnit? 

Svar:  Sothöna

2. Hur lång var Långasjön, då den fick sitt namn?

Svar:  ca 3 km

3. Den gamla Långasjön sänktes ett antal gånger, både på 
1800-talet och 1900-talet, för att ge mer åkermark. Det med-
förde att sjön växte igen. Hur många gånger sänktes sjön? 

Svar: 3 gånger

4. Hur gjorde man för 30 år sedan när man skulle återställa sjön? 

Svar:  valla in, pumpa ut och gräva bort

5. Många bidrog på olika sätt till att återställa Långasjön. Hur 
mycket satsade Långasjöborna? 

Svar:  ca 400 000 kr

6. Vilken organisation skänkte badbryggorna? 

Svar:  Lions Club Emmaboda

7. Vad kallades i folkmun området mellan den södra igenväxta 
delen av Långasjön och den norra nyrestaurerade?                              

Svar: ”Smalen”

8. Hur högt är fågeltornet som byggdes 1990? 

Svar:  12 meter

9.   … utnyttjades förr som tätningsmaterial och som simdy-
nor, Linné skriver: ”… bruka gossar i Sverige sammanbinda 
dem till knippor, med hvilka de kunna hålla sig uppe, så att de 
ej sjunka, under det att de söka lära sig simma.” Vad var det 
man använde? 

Svar:  Säv

10. Vad heter denna blomma som växer på Långasjöns västra 
strand? 

Svar:  Gulvial

11. Vilken dag återinvigdes Långasjön efter restaureringen? 

Svar:  Annandag Pingst 1987

Vaga men föga sanningsenliga traditioner om Susanne Mus-
set och hennes man levde kvar i släkten och inspirerade min 
faster Elisabeth i hennes skrivande. Så synd att hon och min 
far aldrig fick veta sanningen bakom allt detta! Den hittade vi 
först långt efter deras död.

Nu gläds jag och min familj över att få uppleva den fred-
liga miljön i Långasjö. Hundra år är inte så lång tid, men den 
lekamliga standarden har förändrats avsevärt i den fattigstuga 
som en gång hyste Littan La och många andra fattighjon. 
Några ogärningsmän strövar inte längre runt i skogarna, men 
de kan gärna få befolka någon kommande kriminalroman. 
Hembygdsföreningen visste nog inte vad den gjorde när man 
hyrde ut fattigstugan till oss.

Finn Bergstrand
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Heddas Bok
Jag går genom granskogen i gränstrakten mellan Småland 
och Blekinge, ser på de mosstäckta stenarna i stengär-
desgården och tänker på tidens flykt. Korpen flyger högt 
på himlen och ropar över skogen. Mellan stammarna 
skymtar jag Antamåla rör. Himlen hänger regntung och 
blågrå över de stora stenblocken som höjer sig. Vinden 
böljar som en våg igenom träden och löven sjunger. Allt 
blir plötsligt stilla och blåsten drar bort. Det var här fröet 
till en roman började för tjugo år sen, i naturens innersta 
rum.

Jag hade hört talas om den synska gumman Hedda i Buskahult 
då jag intervjuade människor i byarna runt Älmtamåla skolrote.  
Nu började jag väva en historia runt henne. Hur hon botade 
människor och spådde i kort, kunde kommunicera med djuren 
och hade förmåga att sätta sig i förbindelse med överjordiska 
krafter. Den föräldralösa Greta som mist sin far i en brand, 
flyttar in hos Hedda och börjar lära upp sig i konsten att bota 
sjukdomar med örter. 

Här ett utdrag ur boken: ”Hedda börjar bearbeta marken 
omkring växten med sin lilla spade. Greta sätter sig på huk 
bredvid och ser hur Hedda arbetar sig närmare och närmare 
växten. Hon lossar försiktigt jorden närmast den. När hon är 
klar släpper hon spaden och börjar dra i bladen. Hon drar fram 
och tillbaka, lirkar den motsols och medsols. Då hör Greta 
ljudet och det är som om blodet fryser till is i hennes ådror. 
Det börjar som ett djupt vibrerande muller och stiger till ett 
högt skärande skrik. Det stiger upp ifrån underjorden och det 
låter som om någon är instängd långt därnere under jorden.”

Samtidigt får Gretas bror Kalle anställning på det nya sanatoriet 
i Fur där doktor Rosenborg försöker bota de tbc-sjuka med 
fet, riklig mat, vila i ligghallarna och frisk luft under tallarna. 
Kalle blir god vän med den säregne Smed-Alfred och de arbetar 
hårt. Kalle bor på gästgiveriet i Fur där det spökar på vinden 
och han frågar pigan vad det är som händer:  ” -   Inatt var det 
någon som rotade uppe på vinden. Men när jag gick ut från 
kammaren för att titta, fanns där inte en levandes själ. Vad är 
det för nåt? Vad det någon som skulle skoja med mig? Han 
försökte låta skämtsam. 

-  Det där var inget skoj, sade pigan bistert och kom närmare. 
Det är Regina som går igen. Hon letar efter 2-kronan med sin 
fars porträtt. Det sägs att hon spökar däruppe.”

Romanen börjar med en prolog om hur Fur sanatorium blir 
till och fortsätter sedan med en kärlekshistoria mellan den 
tbc-sjuka Signhild och en av eldarna på sanatoriet. De inleder 
ett hemligt förhållande eftersom det är förbjudet att umgås 
med de sjuka. Efter den fristående första delen går vi ett par år 
tillbaka i tiden och får parallellt följa syskonen Kalle och Greta.

Antamåla rör får en avgörande betydelse när Gretas liv hänger 
i en skör tråd och Hedda tvingas att ta sig till röret. Igenom 
hela historien möter vi vägfarare och udda personer som delar 
med sig av nyheter och skrönor. Bondesamhället är fortfarande 
levande men industrialismen knackar på dörren och Hedda som 
kan sia in i framtiden vet att stora förändringar är på väg. Natu-
ren är starkt närvarande i berättelsen och inte minst korparna.

Annica Swanström
Not.
Heddas bok finns till försäljning på Ica i Vissefjärda, Tempo i Holmsjö 
och Blekinge museum i Karlskrona.

Annica Swanström med nya boken Hedda.

Antemåla rör.                                                       Foto Enyoj Sweden

Smycka Långasjö till 
Skördefest!

Inför Skördefesten förra året var det många som hjälpte 
till att festsmycka i Långasjö. Allt för att gästerna skulle 
känna sig välkomna. Vi hoppas att det blir lika fint och 

fantasifullt i år! 

Sockenrådets styrelse
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Många årtionden senare
Jag ställer ifrån mig cykeln utanför Ansgarsgården i Nybro. 
Bråttom, bråttom, glömmer låsa. Några timmar senare dags 
för hemfärd. Cykeln borta! Stulen!? Förvirring utbryter. Den 
kära cykeln, den gamla trotjänaren borta-puts väck!!??

Det kan inte vara sant. Jag måste ha ställt den någon annanstans.

Till sist måste jag erkänna att någon snott MIN cykel. Den 
fanns helt enkelt inte där jag ställt den några timmar tidiga-
re. Detta hände precis vid vårterminsslutet. Vi tog bilen till 
Stockholm för att vara med om barnbarnens skolavslutning. 
45 mil bort, 45 mil hem, då hinner man glömma förtreten med 
cykelstölden. Livet var ändå härligt!

Vi pratade om ditt och datt i bilen hem. Nästa vecka hade jag 
och barnbarnen planerat cykeltur på Öland. Så kul det skulle bli.

Cykeltur…. cykel måste man ju ha… men någon hade ju snott 
min cykel- en cykel kostar ju massor med pengar och tid tar 
det ju också…  Köpa på nätet gör ju ungdomarna…det verkar 
jobbigt, näe!!!

Det är sent. Jag drar väskan upp för trappan och in i huset och 
tycker allt är jobbigt. 

En snäll själ hade tömt vår brevlåda och lagt in några brev på 
köksbordet. Jag tittar tankspritt på breven, öppnar ett kuvert 
med mitt namn på.

”GRATTIS HELENA, DU HAR VUNNIT EN CYKEL!”

Jag hade vunnit en cykel på postkodlotteriet. Jag hade ju till 
och med glömt bort att jag till och med är medlem i den där 
föreningen. Jag hade vunnit en cykel!!!

Gud är god. Vem annars? Han sänker berg och höjer dalar, 
jag vet.

Tror DU på under? Jag gör.

Helena Thelin

Under över alla under!

Hon var känd för sina goda brödkakor
Surdeg, anis, fänkål   och sirap i rätt mängd. Färg och form: 
perfekt. Hårdvaluta på missionsauktion. Absolut ett måste vid 
doppet på julafton. 

Rut Lorentssons i Trollamåla stenugnsbakade bröd var oslag-
bart! Jag försökte lura till mig receptet. Nej, Rut tog med sig 
hemligheterna i graven, så vitt jag vet.

Nu till historien: 

Tidig morgon. Familjen i prästgården hade just vaknat, sön-
dagsmorgon. Först frukost, sen högmässa i kyrkan. På efter-
middagen gäster.

Mor i huset kollade kylskåpet och brödburken. Smör och 
mjölk? Ja - Bröd? Nej!

Inget bröd? Varken i brödburken eller frysen. Helt tomt. Vilken 
miss. Fyra barn och inget bröd i huset. Katastrof! Någon tid 
för brödbak fanns inte.

Gode Gud, hjälp!

Då ringde dörrklockan.

”Go söndagssmorron. Jag gick ju ändå förbi och tänkte att 
prästen kanske vill ha en kaka bröd”, sa Rut och räckte fram 
en kaka stenugnsbakad.

Inte bara stenugnsbakad, men också en välsignad underbar, 
fantastisk present denna söndagsmorgon i Långasjö prästgård. 
Aldrig ska jag glömma Ruts underbara limpa. 

Jag dansade ut i köket med limpan i famnen: Tack snälla Rut, 
TACK gode Gud!
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Gåsesten i Smedby socken, död sen tidigt 90-tal. Hon har skrivit 
12 böcker, varav 10 romaner om livet på Öland förr i världen. 
Ett speciellt Margit Friberg-rum är inrett i sockenstugan, där all 
hennes litterära kvarlåtenskap förvaras i ett brandsäkert skåp.

Själv är jag ansvarig för nyutgivningen av hennes böcker 
tillsammans med övriga i sällskapets styrelse. Fem av hennes 
romaner är utgivna i nyutgåva. Många trevliga aktiviteter an-
ordnas i sällskapets regi. Det finns ett nära samarbete mellan 
Margit Friberg och Elisabeth Bergstrand Poulsen sällskapen.

I Smedby har det funnits en kyrka sedan 1100-talet. Carl von 
Linné skrev om denna kyrka i sin reseskildring från 1741. Den 
nuvarande kyrkan är från strax efter Tegnérs tid, 1852. Pasto-
ratet på södra Öland omfattar idag 18 kyrkor. Smedby kyrka 
har blivit lågt prioriterad och klassas som en sommarkyrka. 
Jag är kyrkvärd i denna kyrka med en så spännande historia.

På måndagar cirkeltränar vi, ett gäng glada pensionärer på 
Alunhälsan i södra Möckleby, vår närmaste tätort söderut. 
Alungården var tidigare ett gammeldags äldreboende, nerlagt 
sen tio år. Mörbylånga kommun har renoverat en del av huset, 
Nu finns ett fint gym med gympasal att utnyttja. Gymmet 
sköts av Södra Möcklebys sockenförening, där vi också är 
engagerade.

Våra olika engagemang har inneburit att vi lämnat vårt boende 
i Kalmar och mantalsskrivit oss på Öland. Vi lever här per-
manent. Nära oss finns ett par goda grannfamiljer, yngre, och 
äldre som vi. Vi njuter dagligen av vårt liv på landet.

Som barn var jag med föräldrarna i skogen varje helg. Min 
pappa var en hängiven naturmänniska, som tidigt lärde mig 
mycket om naturen. Efter mina föräldrars död har jag som enda 
barnet ärvt pengar. Under flera år letade vi, medan jag gick på 
kurser i Hållbart familjeskogsbruk på Linneuniversitetet. Till 
sist fick vi möjlighet att förvärva skogsfastigheten Stålbergs-
måla. Här har under 1800-talet bott två olika riksdagsmän. 
Den första hade två döttrar, efter honom splittrades gården i 
två delar. Riksdagsman nr 2 hade inga barn. Då han dog i maj 
1916, köpte en ung familj gården för 10 000 kr på auktion i 
februari 1917. I augusti 1917 föddes en dotter Astrid. Totalt 
fick familjen 5 barn. Sonen Kalle, som drev gården, dog för 
några år sen. Hans syster Astrid lever fortfarande. Hon minns 
allt från sin barndom kristallklart och har kunnat berätta för 
oss om uppväxten på gården. Den var ett självhushåll, med 
skogsbruk, lantbruk med djur. Familjen hade en cykel, det var 

Att vara prenumerant på 
Träskoposten
Sedan många år har jag varje gång jag passerat Långa-
sjö försökt få ett exemplar av Träskoposten, därför att vi 
uppskattar tidningen och dess innehåll. Vi har tyckt, att 
det är fantastiskt med en tidning, som så fint beskriver 
olika aspekter av livet i en småländsk landsortssocken. 
De olika temanumren har alltid varit mycket givande att 
läsa, även för den som inte alls har anknytning till bygden. 
Jag kan tänka mig att även de som sedan generationer 
finns i Långsjö socken, har mycket att läsa, minnas och 
även lära nytt.

En annan positiv aspekt på Träskoposten är att hela byg-
dens ”institutioner” finns med i produkten. Kyrkan, skolan, 
bibblan, affären och alla annonser, som visar vad som händer 
i socknen och alla olika tjänster som erbjuds!

Jag har vid ett tillfälle försett mig med flera exemplar av tid-
ningen och försökt entusiasmera en tänkbar redaktör för idén 
att det borde finnas ett Södra Ölands-blad, men hittills utan 
framgång!

Prenumerant på tidningen är min man och jag sedan års-
skiftet 2016-17. Orsaken till detta steg är, att vi sedan ett år 
tillbaka har köpt en skogsfastighet, efter flera års letande inte 
minst i Långasjötrakten!  Vår fastighet ligger i Vissefjärda 
socken och heter Stålbergsmåla. Vi är redan oerhört fästa vid 
denna trakt, där Träskoposten, Emmaboda kommuns olika små 
blad om kultur/natur/turism men också lokala författare, som 
Elisabet Bergstrand Poulsen berikar vår önskan att lära känna 
bygden. Då jag läser hennes bok Lovsång till Träorkester, så 
förstår jag under skinnet hur livet levdes i dessa bygder förr 
i tiden. Känslan är stark; det är vår uppgift att förvalta vårt 
nyförvärvade kulturarv!

Min man och jag är 40-talister och nöjda pensionärer sen 
snart 10 år. Vi köpte redan 1973 vårt sommarhus på södra 
Öland och har sedan dess ägnat vårt liv åt att flytta närmare det. 
Lund-Karlstad-Helsingborg-Lund igen-Västervik och till sist 
Kalmar, där vi arbetade de sista 20 åren före vår pensionering. 
Två vuxna barn är sen länge utflugna. Vi har 6 fina barnbarn. 

Sen vi blev pensionärer kom vi aldrig hem till vårt boende i 
Kalmar utan levde kvar och tilläggsisolerade vårt sommarhus 
i Ölands Smedby. Vi blev mer och mer engagerade i lokal-
samhället här. Hembygdsföreningen (oland-smedby.se) och 
socknens gamla skola, numer ägd av hembygdsföreningen, 
fick ett stort EU- stöd. Tillsammans med andra bybor kunde vi 
rusta upp det gamla skolhuset. I och med tilläggsisolering och 
2 st. luft-luftpumpar kunde vi börja använda vår sockenstuga 
året om. Det är nu enkelt att värma upp huset. Vi har börjat ha 
gammeldags folkbildningsaktiviteter även under vinterhalvåret. 

Jag är engagerad i Margit Fribergsällskapet (margitfri-
bersallskapet.se)  Margit Friberg var en författarinna född i 

Stålbergsmåla.
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pappas! Hästen Pajas drog fjädervagnen om man behövde 
skjuts in till Vissefjärda och ta tåget till Karlskrona.

Astrids 100-års dag har vi just firat. Vi är så tacksamma att 
vi fått lära känna henne och ta del av alla minnen. Astrids mor 
Anna var en duktig väverska, hennes handvävda gardiner pry-
der nu husets nedervåning. I mormor Sofias undantagsstuga 
har vi samlat olika dyrgripar, som finns kvar sen självhushållets 
tid. Vi köpte en skog, men förvärvade också ett kulturarv. Att 
vårda en skog till kommande generationer känns som den 
främsta åtgärd jag kan göra för att råda bot på en stigande 
ångest inför klimatförändringar.

Förvärvet av Stålbergsmåla har väckt frågan hos mig: 

Vad är en hembygd? Hur många hembygder kan man känna 
sig hemma i?

Jag slits mellan dessa två platser på jorden, södra Öland och 
Stålbergsmåla. Våra barn tycker vi är litet tokiga som gjort detta 
köp vid vår ålder. Men allteftersom de kommer på besök blir 
de allt mer förtjusta! Rådjur, älg, vildsvin, smultron, vildhallon, 
blåbär, svamp och en fantastisk ädellövskog med ek och bok. 
Vi vill lära känna bygden och dess människor mer, inte minst 
att komma närmare det som jag hittills mest läst om, på cykel!

Genom skrifterna I Dackebygd lär vi oss mycket om Vissefjär-
da, men Träskoposten intar en speciell plats i våra hjärtan! Sen 
jag fann häftet om Ulvamon och senare boken om sjön Törn 
från 1980-talet blev jag ännu mer förtjust! Tänk så mycket en 
engagerad etnolog kan göra för en bygd!

Jag tänker att varken de som gör Träskoposten eller I Dacke-
bygd kommer att bidraga för evigt. Den dagen en nyorientering 
behövs, måtte man kunna göra något som förenar det bästa 
av dessa två alster!

Ingalill Morén Hybbinette

Nattvaktsmöte
Alla som åker eller kör nattvakten Långasjö var inbjudna 
till träff  i Långasjö sockenstuga den 24/8. Det var ett 
40-tal som kom till träffen.

Det rapporterades från polisen som uttryckte sin tacksamhet 
för att vi kör nattvakten i Långasjö. Det förbättrar tryggheten 
för allmänheten och förhindrar brott i samhället genom att 
brottslingar störs i "sin verksamhet". 

Säkerhetssamordnaren Niklas Karlsson rapporterade från 
trygghetsundersökningen som gjorts i Emmaboda. Det var 
också en genomgång av en ny app som är lätt att använda och 
som alla som vill enkelt kan ladda ner. Om ni har intresse av 
den så går det bra att kontakta nattvaktsgruppen.

Nu hoppas vi på ett fortsatt ar-
bete i bygden för att förhindra 
brott och för att störa de som 
ämnar utföra dem.

TACK alla ni som hjälper till i detta arbete!

Johanna A Sjögren

Niklas Karlsson rapporterar från trygghetsundersökningen.

Mor Annas handvävda gardiner.
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Ingrid och Gunda berättar 

Barndomsminnen från 
Harebo
Vi växte upp i Harebo i början av 50-talet och bodde i 
lärarbostaden, som ligger i anslutning till Harebo skola. 
Där fanns inga moderniteter förutom vatten och avlopp 
och torrdass ute på gården.

Det var två lägenheter i huset och Ingrid bodde på övervåning-
en tillsammans med föräldrarna Rune och Karin och lillebror 
Anders. Gunda på nedervåningen med sina föräldrar Henry 
och Britta. Ingrids föräldrar förvärvsarbetade på heltid och 
Ingrid och hennes bror Anders var dagbarn hos Britta så vi 
växte upp nästan som syskon.

Många timmar tillbringades i vår lekstuga. Vi inredde som ett 
hem i miniatyr. Vi använde gamla möbler, bl a en skolbänk från 
skolan. Vi pyntade med blommor och gamla prydnadssaker 
som vi fick från föräldrarna. Det blev också en del övernatt-
ningar, men sovandet var det lite si och så med.

Lekte affär med kasserade varukartonger från Karlsönernas 
affär som Henry tog hem när han slutat sin arbetsdag på såg-
verket hos Fredrik Karlsson.

Vi såg hur våra mödrar jobbade i hemmet. Så vi försökte göra 
likadant, vi fick resterna från deras saft- och syltkok som vi 
gjorde vår egen sylt och saft av. Kakor bakade vi också, men vi 
hade deg av lera och vatten. Vi använde brädor som bakplåtar. 
Ibland var Henrys vedbod belamrade med våra bakplåtar som 
var fyllda med jordkakor och garnerade med gröna löv.

Ca tio meter från vårt hus låg ”Berget". Där fanns fyra in-
sprängda sjöar som vi lekte vid. Vi hade egentillverkade bark- 
och träbåtar som vi körde med i vattnet. Där blev fördämningar 
uppbyggda och vissa kanalbyggen.

Vi hade också en viss affärsverksamhet bakom berget, där vi 
använde förpackningar som hade blivit över i våra föräldrars 
hushåll.

På vintern åkte vi rutschkana ned för berget, ”hu" vad vi tyckte 
att berget var högt. Men nu när vi återvänt på gamla dar kan 
vi konstatera att berget inte var så stort som vi tyckte när vi 
var små. På vintern var det också skidåkning nedför backen till 
"Hästamååsen". (där numera Bo och Gunilla Sunesson bor)

Vi gjorde också tåg av våra sparkstöttingar och åkte ned för 
samma backe. Men det gällde att se upp så vi inte kolliderade 
med en stor tall som stod i vägen för vår framfart.

Vid sju års ålder började allvaret i skolan i Långasjö. Vi fick åka 
droska med Albert i Sibbahult, där vår första fröken Gun-Britt 
Alm lärde oss räkna och läsa. Då var det skoldag även på lör-
dagarna. Vi minns även bastubadet i källaren med Astrid Berg.

På sommaren blev det mycket cykling. Det var inte tal om att 
få skjuts tex till simskolan i Häljanäs. Skulle man leka med en 
kompis i eller utanför byn var det alltid cykel som gällde.

Många var turerna till "Harebohandlarn", (vår egen Kamprad) 
Förutom handelsman var han sågverksägare, fiskare, möbel-
försäljare och engagerad i samhällsfrågor. I hans handelsbod 
fanns mat, porslin, spik, godis. Med andra ord allt vad man 
behövde för vardagslivet.

Ibland fick vi cykla redan kl. sju på morgonen till handlaren för 
att köpa jäst till mammornas bullbak. Bonusen var en karamell 
som alla barn blev bjudna på när de kom till affären.

Det blev många kojbyggen ute i skogen. Då hade vi ofta hjälp 
av Leif  och Bo Sunesson som bodde längre ned i byn och som 
fortfarande bor kvar i Harebo.

Under den ljusa årstiden blev det många turer ned till Harebo-
sjön för att meta. Det blev mest mat till katterna. En tradition 

Från vänster: Ingrid, Karin Ask, Rune Ask, Gundas far Henry Petters-
son. Från höger: Gunda, Gundas mor Britta Pettersson, Leif, Maj-Britt 
Johansson och Bo.                                               Foto: Sune Johansson

Gundas mor och far framför ”berget” där Gunda och Ingrid brukade 
leka.
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var kräftfisket i augusti varje år som avslutades med en gemen-
sam kräftskiva där Sune Johansson med familj även var med. 
Samma gäng hade också lottöppning flera gånger per år med 
mycket god mat och härlig sammanhållning.

När vi blev lite äldre blev "Harebohålan" (ett grustag som blev 
en badplats) en populär samlingsplats för ungdomar från både 
när och fjärran. Där tillbringade vi många sommarkvällar. 

När man ser tillbaka märker man att mycket har förändrats. 
Förr levde många på jordbruket, men i dag jobbar de flesta 
utanför byn. Det är roligt att konstatera att det idag finns flera 
barn i byn än när vi växte upp. Gundas son Martin bor numera 
i Harebo med fru och tre barn.

Det är alltid lika roligt att komma till Harebo och bli påmind 
om gamla minnen.

I mitten av sextiotalet flyttade vi båda från Harebo. Ingrid 
bor numera i Emmaboda och Gunda i Spritsmåla, Eriksmåla.

Gunda Rosenquist / Ingrid Adolfsson

Lärarbostaden i Harebo idag. Nu ägs den av tyskar som kommer hit 
några gånger per år.

Sång, musik och komik
Solnedgång vid Långasjön! Varma västanvindar. 
Nästan myggfritt. Minnen från sommaren 2017. 
Fem sommarkvällar med sjöcafé i Sockenrådets 
regi!

Ja, egentligen blev det bara två kvällar vid sjökanten. 
För den första kvällen, med Glasrikets ungdomsmu-
sikkår, genomfördes i Långasjö kyrka i samarbete med 
församlingen. Den tredje sjökvällen var också förlagd 
till kyrkan, då vi fick höra Visor i folkton med Pernilla 
Franzén, Gunnel Mauritzson med flera från Munde-
kulla. Och den sista kvällen regnade det. 

Lotta Odlingsson och Marie Alvhed framförde sitt fina 
program med Sånger från utvandrarbygd på Allégården 
till glädje för både boende och närboende.

Men två kvällar samlades 
vi vid sjön. Ann-Kristin 
Elgan och Donald Hummel 
roade en stor publik med 
sång och bondkomik. Och 
en jättepublik kom för att 
höra Duran och Mollan. 
Programmet var speciellt 
riktat till barnen, men vi 
gamla kunde också tralla 
med i kända barnvisor. 
Sparbanksstiftelsen spons-
rade den här kvällen, vilket 
vi är väldigt tacksamma för.

Sölve Hjalmarsson

Donald Hummel och Ann-Kristin Elgan engagerade publiken i bondkomiken.

Duran och Mollan roade både barn och gamla.
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Mycket på gång inom 
Långasjö skytteförening

Föreningen har under en längre tid arbetat med ett projekt 
för utveckling av skjutbanan i Allgunås. Bidrag från bl 
a Geijerstiftelsen, Långasjö sockens sparbanksstiftelse, 
skytteförbundet och flera företag har hjälpt till att göra 
detta möjligt. Planerna är att rusta upp skjutbanan till 
en modern anläggning. Första steget var älgbanan på 
80 meter.

Älgbanan har nu ett nytt modernt elektroniskt markerings-
system från SIUS installerat. Systemet består av en akustisk 
mättavla som detekterar, känner av träffen. Skytten ser direkt 
på en monitor vid skjutplatsen vart skottet har träffat. Efter 
skjutningen får skytten ut ett skjutprotokoll. Med detta nya 
systemet behöver ingen markera skjutningen manuellt. Under 
2018 planerar föreningen att bygga vidare med en 50m bana 
för att kunna erbjuda träning på vildsvinsmål och björnmål. 
Även banskytte på 50m kommer att vara möjligt. 

Föreningen har också byggt en ny grillplats vid klubbstugan. 
Tanken är att i framtiden rusta upp byggnaderna.

Ungdomsprojekt
Föreningen har även fått ekonomiskt stöd att genomföra en 
ungdomssatsning på skjutbanan i Allgunås. Detta innebär att 
vi köpt in nya vapen och under hösten har flera tillfällen för 
ungdomar planerats in då vi har subventionerade skjutningar 
med ledare och vapen till utlåning. En uppskattad satsning som 
kommer att fortsätta med fler tillfällen framöver.

Luftgevärsskyttet har startat för säsongen
På söndagarkvällar mellan 17.30-19.00 från september till 
april skjuter vi luftgevär i källaren på Allegården. Klockan 
17.30 börjar vi med våra yngsta skyttar. Vi har vapen och 
utrustning till utlåning och man väljer om man vill skjuta på 
papperstavlor eller tavlor med elektronisk markering. Under 
säsongen anordnar vi lite olika små tävlingar och åker ut på 
lite tävlingar om man vill det.

Simon Jonsson och Paulina AlexanderssonDen nya skjutmonitorn. Skytten ser direkt vart skottet har träffat.

Älgbanan.

Malte Gunnarsson skjuter på älgbanan.
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– Ja sa de te na´. Ja fraute henne efteraut: Hä ha vi aukt hela 
denna vägen å sau predika hon i bara tie minuter, vaffö de, 
kan man undra?

– Vad sa hon då?

– Ho sa att ho va hes. Män de höde ente ja!

På hemresan gjordes ett uppehåll på Sandviks kvarn för att äta. 
Gustaf, som var väl medveten om de hutlösa priser man fick 
betala för maten på matserveringar, hade garderat sig med att ta 
med egen matsäck. Således, när de slog sig ner på restaurangen, 
valde Gustaf  ett eget bord och tog upp sin unikabox försedd 
med stora och goda smörgåsar. Men så får man ju inte göra. 

En munsnörpande servitris kom fram till hans bord.

– Vad önskar min herre?

– Å, ja ska inget ha. Ja, har eget mä mäj!

– Det går inte an. Här finns bara plats för dem som beställer 
och betalar!

Gustaf  slog ut med handen över den halvfyllda matsalens 
många tomma bord.

– Män här är gött om plats!

– Det spelar ingen roll. Vi ni sitta här inne måste ni beställa 
och betala!

– Dä skulle va en kopp kaffe dau. Män den ska va skållhitt!

När Gustaf  druckit sitt kaffe och ätit upp sina smörgåsar och 
de andra i sällskapet också var färdiga, fortsatte färden hemåt. 
Gustaf  satt och småbligade ut över det öländska landskapet. 
Det var inte alls så vackert och frodigt som hemma i Långasjö.

Nästan framme vid brofästet åkte de förbi en hage full med 
kor. Nu visste Gustaf  vad han saknat på resan.

– Stanna, stanna, ropade han till Tage Klasson. Glo ut dä i 
hagen. Dä ha di kräken!

Men Tage Klasson stannade inte. Gustaf  i Strängsmåla var 
ändå nöjd med att äntligen fått uppleva något väsentligt. Han 
somnade gott och sov hela vägen tillbaka till Långasjö.

Text: Johan Thelin

Dä ha di kräken!
Gustaf  i Strängsmåla skulle åka på kyrkresa till Högby 
på norra Öland för att höra Monika Ljuslund predika. 
Gustaf  var, om man uttrycker sig försiktigt, en säregen 
människa, och det var också Monika Ljuslund. 

Hon var en av stiftets första kvinnliga präster, rapp i munnen 
och bitsk i talet och skrädde inte orden när hon beskrev sina 
medmänniskor. Bland annat uppkallade hon sin hushållsgris 
efter biskopen Sven Lindegård. Det är klart att sådant väckte 
uppmärksamhet och bussbolagen såg en inkomstkälla genom 
att ordna resor till hennes gudstjänster. 

Så gjorde också Tage Klasson. Han fyllde en buss 10:e söndag-
en efter heliga Trefaldighet 1973 och for iväg de 14 milen upp 
till Högby. Resan gick över den då nybyggda Ölandsbron. Bara 
detta var ju en stor upplevelse och alla deltagarna var fyllda av 
förväntan. Så också Gustaf  i Strängsmåla.

Jag träffade Gustaf  på kyrkbacken i Långasjö.

– Si, näste sönda kömmer ja ente te körkan, fö dau ska ja auka 
te Maunika Ljuslund pau Öland, sa han.

– Det låter spännande, sa jag. När du kommer hem igen måste 
du berätta för mig hur det var.

Det lovade han.

Så for de iväg och deras resa blev vitt omtalad. Ryktet om vad 
som förevarit spred sig inte bara i Långasjö utan också i kring-
liggande socknar. Inte minst vad som gällde Gustafs bedrifter.

Ytterligare en vecka senare träffade jag åter Gustaf  på kyrk-
backen.

– Nå, berätta nu, sa jag, hur var det på Öland?

– Dä va la bra, sa Gustaf.

– Men vad predikade Monika Ljuslund om?

– Dä vet ja enta sau noga, män ho sa ingenting om biskopsgri-
sen. Dä hade vi hoppats pau allihopa. Män hon predikade bara 
i tie minuter. Dä hade vi aukt hela den vägen å sau predikade 
hon i bara tie minuter!

– Jaha, och vad gjorde du åt det?

Dä ha di kräken! sa Gustaf.                                                                                                                                            Foto: Länsstyrelsens arkiv 
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En historisk skatt gömd i 
Långasjö
”En Smålandssocken emigrerar” fyller 50 år! 

I början av 1980-talet arbetade jag under några somrar 
som turistvärdinna i Långasjö. Turistbyrån var inrymd 
i Hembygdsstugan, senare i Guldgrävarstugan. Det var 
inte ofta men det hände varje sommar att någon ameri-
kanare med påbrå från Långasjö dök upp och tack vare 
ett exemplar av boken En Smålandssocken emigrerar som låg 
på ett av de gamla slagborden kunde finna sina förfäder 
och därefter på slingrande byvägar ta sig till den plats där 
dessa en gång levat. En motsvarande situation upprepade 
sig när jag drygt 20 år senare arbetade på biblioteket i 
Långasjö och in kom en man med Långasjöanor. Den 
gången fick det mer ödesdigra följder; två år senare gifte 
vi oss och jag emigrerade till USA. 

Emigrantjakten
Det är augustis första dag 2017, sommarhet men med en skön 
bris som drar över Lake Superior, en dag då man säkert kunde 
komma upp med bättre sysslor – eller osysslor – än att gräva 
ner sig i en historisk publikation som, om man accepterar da-
gens korta livslängd vad gäller böcker, för länge sedan borde 
vara glömd.

Men jag hör till dem som vill mena att ”en människa utan 
historia och rötter är ett skal”. Detta korta och koncisa kon-
staterande hämtar jag från författaren Bodil Malmsten, själv 
utvandrare, som med sitt personliga perspektiv bl. a. beskrev 
de vedermödor och lättnader hon upplevde i ett nytt land. 

För de läsare av Träskoposten som av olika skäl inte är fullt 
bekanta med Långasjö för ett halvt sekel sedan kan En Små-
landssocken emigrerar (i fortsättningen förkortad ESE) kräva en 
kort presentation: 1959 startade en studiecirkel som kom att 
kallas Långasjö emigrantcirkel och vilken med sitt ideella arbete 
önskade kunna ”öka intresset för hembygden bland långasjö-
bor i Amerika”. Cirkelns egentliga målsättning formuleras i 
inledningen till ESE, slutprodukten av deras enträgna arbete: 
”Målet har varit att registrera alla Långasjöbor som utvandrat 
till Förenta Staterna och Kanada.” För Långasjös del omfat-
tade denna utvandring en nästan 100-årig epok då de första 
utvandrarna gav sig av 1853 och den emigrant, som fått avsluta 
dokumentationen, inte for förrän 1948.

Den drivande personen bakom projektet var folkskollärare och 
tillika Långasjö hembygdsförenings ordförande John Johans-
son. Socknens byar delades inbördes upp mellan cirkelns 31 
medlemmar (varav endast två var kvinnor!) och dammsögs på 
emigrantfakta. Småningom sammanställdes materialet i form 
av en bok, som kom att omfatta dryga 900 sidor och som bl. a. 
har kommit att definieras som väldig och banbrytande. Boken 
är upplagd som en förteckning vilken kronologiskt utifrån 
emigrationsår redovisar samtliga utvandrare man lyckades 
spåra. En kortfattad personhistorisk beskrivning lämnas; var 
personen i fråga var född, föräldrars och syskons namn, even-

tuella övriga utvandrare i familjen, varifrån de flyttade, vart de 
kom och om de återvände. I görligaste mån sökte man även 
följa upp utvandrarnas fortsatta liv i det nya landet. Denna 
omfångsrika katalogisering varvades med artiklar, kartor, ta-
beller och diagram beskrivande såväl ”socknen de kom från”, 
emigrationens förlopp som något om landet de kom till. 

Ett storslaget pionjärarbete
I sitt förord till boken definierade dåvarande landshövding 
Gunnar Helén i Kronobergs län, till vilket Långasjö då ännu 
hörde, boken som ett pionjärarbete, vilket enligt honom skulle 
komma att staka ut vägen för många efterföljande och snarlika 
studier. Han fick rätt i sitt antagande. Ännu idag refereras till 
denna studie i såväl akademiska som lokalhistoriska samman-
hang. Många är de hembygdsföreningar som inspirerats att 
göra samma sak i sin trakt. När ESE recenserades av religi-
onsetnologen Hilding Pleijel i den historiska tidskriften Rig 
1968 skrev Pleijel att han önskade att alla bygder kunde bidra 
med en sådan forskningsinsats. Med detta vill jag nämna, att 
för utomstående utan direkt Långasjöanknytning, är det ju 
inte varje enskild persons historia som i sig är av vikt, utan 
det är dels resultatet ur ett helhetsperspektiv som man tittar 
på för att tolka mönster, dels hur man i emigrantcirkeln gick 
tillväga; hur man i över sju år sökte och samlade in material 
på ett metodiskt och omsorgsfullt vis och hur man inte bara 
sammanförde uppgifter från de källor man hade närmast till 
hands utan även bedrev omfattande arkivstudier på andra håll 
i Sverige. Det kanske behöver påpekas att detta var i en tid då 
man ännu läste originalhandlingar och alltså behövde uppsöka 
arkiv för att få tillgång till den information man sökte – inga 

Försättsbladet till En Smålandssocken emigrerar, målat av Cecilia 
Löwegren (född Redin)
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ord passa in: ”Skriva är att minnas det man aldrig varit med 
om”.  Och man skulle här kunna byta ut ordet skriva mot läsa. 
Moberg förmedlade sina intryck väl och skapade hos många 
en nyfikenhet; man ville bekräfta det som han sett och gett 
uttryck för i romanens form. 

Inom Långasjö emigrantcirkel ville man spåra upp socknens 
söner och döttrar, man ville på nytt föra samman det som på 
grund av avstånd och tid hade kommit långt bort, man ville 
visa att man ännu också i hembygden mindes och brydde sig. 
Kanhända kan man kalla det en omvänd hemlängtan. 

Hur hantera vår naturliga nyfikenhet?
Att arbetet med en dylik dokumentation omgående tycks ha 
rönt intresse bland socknens folk kan också ses som något av 
en oskyldig och genuin nyfikenhet. Idag googlar många av oss 
inte sällan en gammal skolkamrat som vi förlorat kontakten 
med, en granne som flyttade för många herrans år sedan och 
som vi plötsligt kommer att tänka på eller en arbetskamrat som 
dök upp och försvann lika fort. Vart har de tagit vägen, vad 
har de gjort sedan dess, hur har de lyckats här i livet? Vi som 
människor kan inte undvika att jämföra oss själva med andra, 
vår situation med deras. Samma frågor och tankar väcktes gi-
vetvis kring utvandrarna. Hur gick det för dem? Ibland spreds 
ryktet om att ett amerikaarv dykt upp hos någon i bygden och 
de som fick ta del av det fann kanske omgivningen både onödigt 
förveten och skvallrig. I stunder av jämförelse och självspegling 
kunde ett uns av avundssjuka göra sig påmint men lika gärna 
kunde en stolthet välla upp över att Långasjöbor i försking-
ringen klarat sig väl. I arbetet med ESE måste emigrantcirkelns 
medlemmar oundvikligen ha stött på immigranter som enligt 
den ekonomiska måttstocken inte lyckats så väl. Det är en 
balansgång att skildra detta på rätt sätt. Hur kan man berätta 
som det var utan att skapa en grogrund hos läsarna där de såg 
ned på de som ”misslyckades”? Och hur kan man tona ner ett 
eventuellt överdrivet skryt om hur väl somliga klarat sig. Man 
bör komma ihåg att Amerika var och är ett land där ekonomisk 
framgång hyllas. Hur skulle boken sett ut i detta hänseende om 
den vore skriven idag? 

En forskning på modet
Hilding Pleijels recension tog upp tre olika lokalt fokuserade 
emigrantstudier, alla från Småland och publicerade 1967. De 
två andra är från Femsjö resp. Älghult. Det innebär att frågan 
om orsak inte enbart kan besvaras från Långasjös horisont. 
Så, vad var detta en yttring av? ”Högsta modet”, svarade 
Pleijel, som såg hur det sammanföll med Emigrantinstitutets 
inrättande i Växjö året före och Småland som Mobergland och 
utvandrarland förstås. Ofta är det så att ett intresse uppstår för 
en epok när den kommit tillräckligt långt bort i tiden, när bara 
ett fåtal finns kvar som kan berätta hur det var, när minnen blir 
exklusiva och vi måste söka oss fram och gissa oss till.

John Johansson tillstod i inledningen till ESE att emigrantcir-
keln under arbetets gång kom att inse att det av flera orsaker 
var nära nog omöjligt att helt nå upp till målet för studien. Men 
med den outtröttliga anda som kännetecknade John tillade han: 
”Samtidigt lämnas möjligheten öppen till framtida intressant 
och kompletterande forskning.” Under de fem decennier som 
gått sedan John uttryckte denna förhoppning har möjligheterna 
till en dylik forskning förändrats på flera sätt. Möjligheterna 

mikrofilmer eller mikrokort, inga digitaliserade bilder som 
man hade åtkomst till hemma på en dataskärm. Man fick 
själv resa till Stockholm, Göteborg, Lund och Malmö. Därtill 
tog sig många cirkelmedlemmar till USA för att söka igenom 
motsvarande arkivhandlingar 

Under arbetets gång hade man kontakt med och fick kon-
struktiv kritik och handledning från akademiskt håll, vilket 
med all sannolikhet bidragit till att volymen står sig än idag. 
Det har uppmärksammats utifrån och setts som en styrka att 
källstudierna kompletterades med det självupplevda såtillvida 
att svenskamerikanare på båda sidor om Atlanten gavs möj-
lighet att meddela och berätta. Dessa minnen kommer läsaren 
till del i första hand som korta personnotiser, men som Pleijel 
betonade är dessa ”lakoniska notiser” mycket fängslande. 

Att vårda ett kollektivt minne
Så hur kom det sig då att denna grupp i Långasjö i sent 1950-tal 
kom på idén att kartlägga dessa ”avfällingar”? Målet är tydligt 
beskrivet, men något egentligt skäl är inte angivet. Vad som låg 
bakom denna bedrift var, om man får tro Pleijel, att finna ut, 
beskriva och bevara ”den egna släktens öden”. Pleijel menade 
f. ö. att närheten till materialet, i många fall ett släktskap med 
utvandrarna, snarast skapade en energi, vilken gynnade skild-
ringens inlevelse och livfullhet. 

Kanhända var Vilhelm Mobergs litteratur en inspirationskälla. 
Journalisten och Mobergforskaren Jens Liljestrand skriver i 
Mobergland att ”människan speglar sig i historien för att förstå 
sig själv, men när historien är hämtad ur skönlitteraturen blir 
det en självbild av det fiktiva”. 1959 publicerades den fjärde och 
sista delen i Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Stormen kring 
Mobergs mustiga skildring av utvandrarna från våra trakter 
hade vid det laget lagt sig. Upprop och protestlistor hade inte 
haft den verkan som dess företrädare hoppats. Moberg hade 
på plats sökt förstå och leva sig in i dessa tidiga immigranters 
levnadsöden på andra sidan Atlanten. Mobergs romaner, menar 
Liljestrand, är en del av ett kollektivt minne. Genom Mobergs 
berättelser får vi en förståelse för emigrationen, vi kan tolka 
den som företeelse. Det är nästan som om vi själva har upp-
levt den, som om vi kan minnas den, eller i alla fall, som om 
det var våra förfäder han skrev om. Här kan Per Wästbergs 

Kyrkböcker som många Långasjöbor bläddrat i. Fish Lake, Minnesota.
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att ta del av arkivmaterial, liksom möjligheterna att resa mellan 
Nordamerika och Sverige har väsentligt förenklats. Men första-
handsupplevelserna har givetvis gått förlorade allteftersom den 
första generationen utvandrare dött ut. Med dem dog också 
det svenska språket i USA och Kanada. Kontakter idag mellan 
Långasjöättade amerikanare och ättlingar till de som stannade 
kvar måste nästan alltid ske på engelska.

Släktingar i det gamla landet
Emigrant- och immigrantforskningen i USA har alltmer över-
gått till ren släktforskning. De som forskar söker familjemed-
lemmar bakåt, framåt och i sidled, och själva emigrationen blir 
enbart en krydda i familjehistorien, inte ett forskningsobjekt i 
sig. Jag har på senare tid kommit i kontakt med två Långasjöät-
tade amerikanare som båda bedriver forskning i sina svenska 
släkter, i USA och i Sverige. En av dem kan nog sägas vara ett 
gott exempel på en nutida släktforskare. Han besökte Sverige 
förra hösten och sökte med ambition rötter på så skilda platser 
som Brunamåla och Eskilstuna. Insamlat material sorterar han 
löpande in i ett omfångsrikt elektroniskt s. k. släktträd. Den 
andre mannen är släktforskare i en något vidare bemärkelse; 
han söker och samlar inte bara uppgifter om sin egen släkt utan 
lagrar också information om de svenskättlingar som kom att 
bosätta sig i Chisago och Isanti counties i Minnesota. Denne 
mans databas har med exakthet presenterat släktskap på flera 
olika grenar mellan både honom och min make och honom och 
mig, relaterad till århundraden före emigrationsepoken. Med 
svenska anor på de allra flesta led bakåt men utan att behärska 
språket nämner han i email Linneryd, Södra Sandsjö, Torsås 
och Långasjö, som om dessa platser ligger nästgårds till honom. 

Minnen som lever
Intresset i USA för ”det gamla landet” tar sig också andra 
uttryck även om det kan förefalla lite avsvalnat och stelnat 
på sina håll. Ofta är det kanaliserat genom en lokal förening 
eller kyrklig församling i form av ett socialt evenemang där 
alla etniska grupper numera är välkomna; en midsommarfest, 
en köttbulle- eller kroppkakemiddag. Små lokala museer finns 
där man på svenskt hembygdsföreningsvis har samlat in foton 
och föremål, vilka man försöker visa så många som möjligt 
av på en begränsad yta. Om de är signifikativa för trakten och 
dess historia eller för dem som har lett insamlandet kan man 
inte undgå att undra. 

När min make och jag vid midsommartid var på väg till tvil-
lingstäderna St. Paul och Minneapolis stannade vi halvvägs för 
en picknicklunch på kyrkbacken i Fish Lake, i en av de trakter 
där det ännu några generationer tillbaka var tätt mellan lång-
asjöättlingars gårdar. När vi var där hade små svenska flaggor 
placerats ut på alla svenskföddas gravar, detta då församlingen 
den kommande söndagen skulle firas 150-årsjubileum med 
gudstjänst och kyrkogårdsvandring och gemensam svenskbeto-
nad måltid. 1867 bildades församlingen av en grupp svenskar, 
däribland flera långasjöbor. 

Det var bl. a. dit som Lisa och Jan Redin knappt hundra år se-
nare for för att lusläsa kyrkböckerna. Dessa samma kyrkböcker 
hade även jag tillfälle att bläddra i för några år sedan då en av 
de ideellt aktiva inom kyrkan villigt tog fram dem – genom att 
köra hem och hämta dem i sitt eget hem. 

Interiör av Fish Lake Lutheran Church som är mycket svenskinfluerad med bibelord på väggen på svenska.



Träskoposten nr 3 2017 35

”Jag tycker det är tråkigt när något blir historia istället för ett 
levande minne” skriver författaren Kate Atkinson. 

Jag vill tro att John Johansson hade näsa för vad som var värt 
att dokumentera och därmed hålla levande. Varför han fann 
det värt att dokumentera var antagligen så självklart att han 
inte ens tänkte på att formulera det. 

Och idag kan man nog säga att vare sig vi kan tolka motiven 
för tillkomsten av En Smålandssocken emigrerar eller ej så har 
denna digra lunta fyllt sin intention mer än väl – den har fått 
god spridning, den har använts och kommit till nytta på många 
olika sätt, så än idag, den är fortfarande väl ansedd och igen-
känd, kanske t o m mer utanför än i själva Långasjö och inte 
minst, den kommer att överleva alla oss Träskopostens läsare.

Lena Peterson Engseth
Litteratur:
Atkinson, Kate, I museets dolda vrår, 1996
Liljestrand, Jens, Mobergland: personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs 
utvandrarserie, 2009, s 36
Malmsten, Bodil, Priset på vatten i Finistère, 2001, s 11
Pleijel, Hilding, Småländsk emigrantforskning, i: RIG, häfte 2, 1968, s 
50-57
Wästberg, Per, Tre rader, 1998, s 88

Vy över Fish Lake i Minnesota. Inte så olikt våra egna sjöar i socknen.
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Min Pappas Farmor

Littan-La
I november 2016 fick jag ett telefonsamtal från Annika 
Hjalmarsson. Hon sökte ättlingar till en kvinna vid 
namn Johanna (Hanna) Karolina Gustavsdotter, kallad 
Littan- La. 

Efter detta samtal så fick jag reda på mycket om min pappas 
farmor, som jag inte hade en aning om förut. När jag växte 
upp på 40- och 50 talet så var det ingen i min familj som be-
rättade så mycket om min pappas och farfars äldre släktingar 
och framför allt inte om min farfars mor. Det enda jag visste 
var att farfar var född i Långasjö. Efter samtalet med Annika 
Hjalmarsson så satte jag igång att leta i min pappas album 
efter kort och hittade ett kort på min farfars mor. Jag började 
också att gå igenom gamla pärmar och brev som låg i en kista. 
Där hittade jag bland annat ett brev som jag scannat in och 
skickat till Annika. Efter flera samtal och mailkonversationer 
med Annika så beslöt jag mig för att jag och min man skulle 
åka till Långasjö.

I början på juli i år (2017) så åkte vi en tidig lördag morgon 
ner till Långasjö. Vi for på småvägar och verkligen andades in 
hur det var i de stora skogarna i Småland och försökte föreställa 
oss hur det var för nästan ett sekel sedan.

På eftermiddagen ca halv tre kom vi fram till Långasjö och 
tog in på vandrarhemmet. Tyvärr har jag glömt namnet på 
den trevliga föreståndaren där (Eva Garami, red anm). Jag 
berättade vem jag var och hon visade hur vi skulle åka till den 
gamla fattigstugan. 

Väl där möttes vi av Finn och Ingrid Bergs-
trand och deras son Bo.  Vi visade ett brev som 
de fick läsa. Det visade sig vara ett brev som 
Finns farmor Anna Bergstrand skrivit till min 
farfar och det handlade om Littan-Las begrav-
ning. Brevet var skrivet med en handstil som 
var svår att läsa, men Ingrid kunde tyda det 
och jag fick ta del av det. Mötet med familjen 
Bergstrand var trevligt.

Det känns väldigt bra och roligt att ha fått 
göra den här resan och att min yngsta dotter 
och hennes pojkar var där i somras också. Vi 
tackar Annika för att hon visade oss Socken-
stugan, kyrkan med dess målningar och även 
fattigstugan en gång till.

Text Anita Gustafsson , Lidingö
Foto Lennart Hägglund

Littan-Las barnbarns barnbarnsbarn, Helmer och Eyvind, framför 
Fattigstugan 2017.

Anita Gustafsson i spiselvrån ”hos” Littan-La.

Anita Gustafsson besöker Littan-Las hem, Fattigstugan 2017.
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Littan-Las vackra begravning

Är inte historien om Littan-La färdigberättad? Vi vet ju så 
mycket om henne nu: vad hon egentligen hette, var och 
när hon föddes, hur hon levde sitt liv, hur hon var till sitt 
sätt, vilket år hon dog, att hon borde utses till Smålands 
skyddshelgon. Allt detta finns redovisat i Träskoposten 
nr 1 2017. Vad mera kan man få veta om en liten hjälp-
gumma? 

Ett brev betyder så mycket
Littan-Las sonsondotter Anita hade med sig ett handskrivet 
brev, när hon besökte i Långasjö.  Det är kantorsfrun Anna 
Bergstrand som har skrivit till Littan-Las son, Carl Hjalmar, 
som vid tiden för sin moders död var gift och bodde på Li-
dingö. Och det brevet har Carl Hjalmar sparat till sina efter-
kommande. Vi känner en ödmjuk tacksamhet! Just på grund 
av det här brevet får vi veta exakt hur Littan-Las begravning 
gick till. För alla (inte minst mig själv) som trott, att fattighjon 
får en mycket torftig begravning och i all enkelhet grävs ner 
"på linjen", kan detta vara en trösterik läsning. 

Ett helgons jordafärd
Fru Anna Bergstrand vill beskriva för den Littan-Las son Carl 
Hjalmar, exakt hur fin hans mors begravning blev. Hon skriver: 

Långasjö den 17 juni 1914

Bäste Herr Gustafsson!

I går gömde vi de jordiska kvarlemningarna efter vår lilla kära 
Hanna, nu hvilar hon derute på Kyrkogården, må hon hvila i 
Frid till uppståndelsens morgon och då få uppstå med fröjd.  

Wi voro 40 st. som följde henne till jorden. Hanna var så afhållen 
så alla ville följa henne. På Sterbhusets Bekostnad bakte jag, så 
det bjöds på Kaffe och 8 sorters kakor hos oss, sen gick vi alla till 
Stugan i skogen och den var klädd med granar (det hade Kalle 
ställdt om) och der sjöng vi och läste, det gjorde min gubbe, sen gick vi 

efter Likvagnen till kyrkogården alla 40, så vi var en stor prosisjon 
och Kistan var överhöljd med Kransar. Er krans var fäst vid 
hufvudet, så var det en af bara Hvita Pangseer och Rosor, så 
väldigt stor och vacker ifrån Familjen Bergstrand i Oskarshamn. 
Det vet ni väl att Albert är Tandläkare der och har familj. Så 
var det en från Far och mig och en, den allra vackraste tyckte vi 
alla, bunden av bara Neckrosor och Cypresser, med inskriptionen 
: Ett sista Tack och farväl, från Lisa, Elna, Axel, Rulle och 
Lage. Det var alla våra barns. Så var det en från Familjen 
Liljegren, en från Ida Sandal, en från gamla lärarinnan, en 
från Stafva, en från kyrkoherden, en från Stina. En från Alfrid 
och Abrahamsson. Den var av gjorda blommor, den var köpt, 
en från Liners, likaledes den köpt. Så var det bukett från Liljas, 
från fru Karlsson, från Ljungholms, från lärarinnan Edit jh, 
från Hulda och Gustaf i Harbokvarn, så graven är så överlagd af 
Blommor, så det kan ni ej tro, så jordfästningen var som vanligt. 
När Grafven var igenfylld så sjöngo vi en särskild Hymn ”O 
Huru stilla slumra de saliga”.

Så hade min syster Elna i Ulricehamn skickat 5 kr. att jag skulle 
köpa något till begravningen derför, och då köpte jag saft och bjöd 
dem på saft och 4 sorters kakor sen. Och så hade Hulda Gustafsson 
i Harebo en äggost med sig och den bjöds med sylt till, sen gjorde 
pastor Gullander en utmärkt vacker aftonbön och vi sjöngo ”Den 
korta stund jag vandrar här” och så gick di.

Littan-Las vänkrets
Nu vet vi vilka kransar och blommor som prydde Littan-Las 
kista. Penséer, rosor, näckrosor och cypresser, även "gjorda" 
blommor. Vi vet att det var 40 begravningsgäster, att det hölls 
utfärdsbön vid fattigstugan och den leddes av kantor Bergs-
trand. Det var likvagn, dragen av hästar, i täten för processionen 
till kyrkogården. Hela jordfästningen skedde som brukligt var 
på den tiden, ute vid graven och graven östes igen medan alla 
var samlade därute. Vi kan också känna igen en del av namnen 
på dem som ville hedra Littan-La med en sista hälsning: Carl 
Hjalmar  och hans hustru Matilda (Lidingö), kantor PM och 
Anna Bergstrand (Sockenstugan), familjen Albert (Per-Erik, 

Urklipp av handskrivet brev. "Anna Bergstrands brev till Carl Hjal-
mar".

Begravningsblommor. 
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äldste sonen till PM och Anna) Bergstrand i Oskarshamn, 
barnen Bergstrand i Långasjö: Lisa (Elisabeth), Elna, Axel, 
Rulle (Hilding) och Lage (ett kusinbarn till Anna, fosterbarn 
hos fam Bergstrand), familjen Liljegren (barnmorskans), Ida 
Sandahl (änka, klok gumma?), gamla lärarinnan (trol. Johanna 
Brun, Lilla Grönalund), Stafva  (trol. Inga Gustava Johansson 
Lilla Grönalund), kyrkoherden (Josua Haglund), Linérs (präst-
gårdsarrendatorns), Liljas (mössmakarfamiljen på Linkullen), 
Ljungholms (kyrkoväktarens), Edit (Johansson, lärarinna), 
Hulda och Gustav i Harebokvarn  (hade "läsmöten" i hemmet), 
Anna Bergstrands syster Elna (Ekegren), pastor Gullander 
(komminister?). Den Kalle, som satt upp granar vid fattigstu-
gan - kan det vara Littan-Las barnbarn, dottern Charlottas son, 
som placerats hos sin mormor i fattigstugan? 

Identifieringen av personerna i texten har skett med hjälp av 
kyrkböcker, samt Elna Bergstrands inspelade berättelser.

Hjältar och hjältedåd
Tänk, vad mycket man kan få veta om en liten person som 
levde och dog för 100 år sedan! Kanske finns det ännu mer 
att dokumentera? T ex att vår Littan-La fick rycka in som er-
sättare för sin syster, Eleonora Sofia Gustavsdtr, på färgeriet 
Grönalund, när denna dog i lungsot och lämnade maken ensam 
med en barnaskara. Eller att hon, tillsammans med kantor 
Bergstrand, röjde marken runt sockenstugan fri från sten och 
byggde en 1 m hög stenmur rumt odlingarna därav, som Elna 
Bergstrand berättar.

Hjältar och hjältedåd. Hjälpgummor och helgon. Vår historia 
är full av spännande berättelser om de allra "minsta". Visst är 
det värt att minnas?

Text: Annika Hjalmarsson

Källor:
Handskrivet brev. Tyvärr saknas avslutningen på brevet. Det är emel-
lertid mycket tydligt att det är Anna Bergstrand, som har skrivit det. 
Kyrkböcker på nätet.
Elna Bergstrands inspelade berättelser.

Rapport från Hembygds-
föreningen
Långasjö Sockens hembygdsförening håller på att slut-
föra sin 35:e turistsäsong i egen regi på Klasatorpet. 
Som vanligt har ett 50-tal medarbetare varit engagerade 
i bemanningen. Karin och Anders Einarsson har varit 
sammanhållande. Det är för tidigt att summera årets 
resultat, men det ser ut att bli minst lika bra som förra 
året – då 3 300 turister besökte torpet på egen hand eller i 
bussällskap. Det är ingen tvekan om att Klasatorpet med 
sin unika och genuina kulturmiljö fortfarande har sin 
dragningskraft snart 50 år efter filminspelningen, även om 
det är långt upp till 1970-talets nivåer på 10 000 besökare 
per säsong. Öppettiden som tidigare var juni – augusti, 
har på senare år varit ca två månader.

Årsmötet
Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte på Café Stallet 16 mars 
med ett 30-tal medlemmar närvarande. 2016 var föreningens 
81-a verksamhetsår, föreningen bildades redan i maj 1935. Det 
viktigaste beslutet på mötet var införande av en årsavgift på 75 
kr/person, som gäller 2017–2018. Alla ständiga medlemskap 
upphör vid utgången av 2017. Av årsavgiften går 20 kr vidare 
till läns – och riksnivå. Genom förändringen följer Långasjö 
hembygdsförening övriga hembygdsföreningar vad gäller års-
avgift. Ett 80-tal personer har redan betalt in avgiften. 

Medlemstalet vid utgången av 2016 var 376. Medlemsregistret 
har gåtts igenom och uppdaterats under 2016, varvid hela 400 
personer från tidigare register har kunnat avföras.

Styrelsen omvaldes och ser under 2017 ut på följande sätt: 

Stig Hermansson, Långasjö (ordf)

Anders Einarsson, Kallamåla (vice ordf) 

Kjell Karlsson, Harebo (sekr) 

Eva Garami, Sibbahult (v. sekr) 

Karin Einarsson, Kallamåla, 

Göte Svensson, Parismåla,

Nils Adolfsson, Långasjö

Karl-Erik Lennartsson, Långasjö

Ann-Helen Johansson, Brunamåla

Suppleanter: Britt-Marie Claesson, Långasjö, Viktor Örnberg, 
Långasjö och Marie Bergh, Karsamåla. 

Efter sedvanliga förhandlingar lyssnades det på ett par gamla 
ljudinspelningar, där Elna Bergstrand berättar om livet i Lång-
asjö kyrkby i början av 1900-talet. Det diskuterades också hur 
nya medlemsavgiften ska tas ut, vilket finns redovisat i förra 
numret av Träskoposten.

Littan-La tillsammans med barnbarnet Kalle om-
kring 1912.  Anita Gustafssons bildarkiv.
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Klasatorpsresorna  
Ett annat trevligt inslag är Klasatorpsresorna som årets funk-
tionärer på Klasatorpet får åka på.

Resorna är alltid så väl förberedda av Stig och Margareta, ofta 
med inslag av besök hos andra hembygdsföreningar. 2016 
års resa gick till Österlen, där flera intressanta platser som 
Degerberga, Onslunda, Kivik, Lilla Vik och Furuboda besök-
tes. Vi ser nu fram mot 2017 års resa, som går till bl.a. Osby, 
Ingeborrarp (Örkelljunga) och Södra Hoka den 30 augusti.

Projekt som stöds 
I Långasjö planeras för att sätta upp en staty av Gertrud Lilja 
och Elisabeth Bergstrand Paulsson, som EPB-sällskapet håller 
i. Hembygdsföreningens styrelse har beslutat att bidra med 25 
000 kr till detta projekt och dessutom upplåta plats till statyn, 
om man väljer att placera den inom föreningens område.

Hembygdsföreningen har också bidragit till tryckningen av 
ytterligare 200 exemplar av Ulvamoboken, som återbetalas av 
Ulvamosällskapet allt eftersom boken försäljs.   

Stöd Hembygdsföreningen
Genom att gå med i hembygdsföreningen kan du stödja och 
påverka verksamheten.

Medlemsavgiften är 75 kr och gäller både 2017 och 2018. 
Medlemmar går fritt in på Klasatorpet. Du som ännu ej gjort 
det - Betala gärna på bankgiro 5454–8680 eller Swish 1 235 
559 547. 

Skicka med texten ́ Medlemsavgift´ och gärna även din e-post-
adress.  

Kjell Karlsson

Fastigheterna
Efter de senaste årens stora investeringar i fastigheterna blev 
det mer begränsat under 2016. 

Köket i Brygghuset har dock renoverats för ca 9 000 kr. På 
Klasatorpet har jordkällaren fått ett nytt tak och en uppstädning 
efter stormen Gorm med bl.a. omfattande stängsling, vilket 
nästan helt genomförts med ideella krafter. Nya Klasatorps-
foldrar och ny skylt till Örtagården har också införskaffats. 
Under 2017 har gärdesgårdsvirke huggits och en 50 meter ny 
gärdsgård har satts upp till vänster om ingången, vilket utvid-
gat betesområdet. Vägen upp till receptionen har dessutom 
breddats, en brunsving satts upp i gärdet och nytt fårnät satts 
upp bakom ladugården. 

Fattigstugan har fått en ny hyresgäst fr.om. 1 januari 2017, som 
f.ö. är ättling till familjen Bergstrand – i vars ägo Fattigstugan 
tidigare varit. 

Hembygdsstugan var under 2016 öppen under 6 veckor med 
servering av kaffe och våfflor. Även här har många varit en-
gagerade. Överskottet gick till ett antal föreningar i Långasjö. 

Inför säsongen 2017 har det dock inte varit möjligt att finna 
någon ansvarig för verksamheten, varför hembygdsstugan varit 
stängd denna sommar.

Vandrarhemmet är inne i högsäsong och är sedan flera år uthyrd 
till Eva Garami, som under 2017 också tagit över hembygds-
stugans roll vad gäller servering av kaffe och våfflor.

Fastigheten Ekeboryd 1:7 har blivit taxerad som lantbruk-

senhet.

Välbesökt midsommarfirande
Sedan över 30 år tillbaka arrangeras traditionsenligt midsom-
marfirandet på Klasatorpet, som både 2016 och 2017 kunde 
firas med vackert väder, mycket folk, dragspel, dans kring 
stången, solosång, lotteri och servering i all enkelhet. Det vackra 
vädret båda dessa midsommaraftnar gjorde att mellan 250 och 
300 personer strömmade till Klasatorpet. Serveringen har på 
senare år tagits över av Ethel Svensson. Det är en fin tradition 
som är väl inarbetad och viktig att bibehålla. 

Midsommarfirande på Klasatorpet 2017.                                                                                                                            Foto Tanja Muratova
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Berne Kallenberg berättar
Hej Träskopostens läsare.
Jag prenumererar på er tidskrift, på grund av att jag är en 
gammal Långasjöbo, på Ekbacken i Råamåla är jag född 
och uppvuxen. Jag är 73 år gammal och har tagit en titt i 
backspegeln, låst upp minnesbanken som är en stor del 
av min resa genom livet....

En varm sommardag i början av juli 1944 var det dags för 
min mor att föda sitt femte barn - det var jag, det. Om jag var 
planerad har jag ingen aning om. Förmodligen inte. Det var 
ju tillräckligt många munnar att mätta redan. Det kan inte ha 
varit enkelt att räcka till för oss alla. Standarden var låg, med 
utedass och avsaknad av vatten inne. Vi var hänvisade till 
brunnen på gården. Mor min fick stå ute och byka tvätten, 
sommar som vinter. Om detta nu inte räckte, så var pengar en 
ständig bristvara. Far min jobbade på Steens snickerifabrik, dit 
han tog sig med motorcykel. 

Mina tre första år i skolan fick jag åka skolbuss - det blev cirka 
1,5 mil om dagen, för att hämta och lämna av alla ungarna på 
bygden. Från fjärde klass fick jag cykla till skolan, det var tufft. 
1955 renoverades mitt föräldrahem av Martin på Vilan. Under 
tiden bodde vi i den utrymda verkstaden. Det var trångt, minst 
sagt. När vi återvände in i boningshuset, då hade det blivit ett 
badrum med varm och skön toasits, så uppskattat av oss alla. 
Det kom även varmt och kallt vatten ur kranarna - vilken lyx!

När jag blev stor nog, fick jag hjälpa till att kvista ved i To-
tamåla, för att få lite extra varmt i stugan.  En gång föll det 
sig inte bättre än att jag högg mig i ena knät, så bror min fick 
cykla iväg med mig på pakethållaren till sköterskan i Långasjö, 
för att plåstras om. Jag minns inte om jag fick vara med fler 
gånger, troligen inte. På en del skollov åkte jag och hälsade på 
min syster och hennes kille i Flygsfors. De hade en boxer, som 
kände sig lite åsidosatt, när jag kom, så en dag tog han tag i 
min ena strumpa, medan den fortfarande satt på foten. Han 
käkade helt enkelt upp den! Han trodde väl att jag skulle åka 
hem, men tji fick han.

Vi hade inte många traditioner, men första metaredagen 
åkte hela familjen iväg för att pröva fiskelyckan i Andsjön och 

även hälsa på min mormor i Buskahult. Grannen Albert och 
jag satt ofta på vedbacken och filosoferade. En dag överraskade 
jag honom med egenhändigt hembakta kakor. Jag vet inte vad 
som gick snett, men Albert släppte väder flera dagar därefter - 
men andemeningen var god från min sida. Detta kommer mig 
osökt att tänka på, när min kompis godhjärtade mor bjöd mig 
på nybakade bullar, de var ingen höjdare. Jag tog ett bett, sen 
smög jag ner resten i fickan och slängde på vägen hem, men 
jag tackade artigt för fikat, precis som sig bör. 

I sjätte klass fick jag för mig en dag, att gena över isen hem 
från skolan, men det bar sig inte bättre än att jag fick ett ofri-
villigt dopp , för isen brast under mig. Lite änglavakt hade jag 
nog, för jag hamnade rakt över en sten och kunde ta mig upp 
för egen maskin. Blöt och frusen fortsatte jag färden hemåt. 
Mina skolböcker blev blöta och kladdiga, för dagen till ära hade 
jag tagit hem mina vattenfärger, vilket vi inte fick, så böckerna 
hade alla tänkbara färger smetade på sidorna. Historieboken 
blev aldrig mer sig lik. 

Skolstart 1951.

Min far Sture på väg till Steens Snickerifabrik år ca 1950.

Min far och mor Sture och Ester Kallenberg, Råamåla.
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Ingen skolmat serverades under min skoltid. Vi fick ta 
egen matlåda med. Skolkök hade vi däremot. Fröken hette 
Alva och kom från Kvisingsö. Hon hade enbart ett gott öga 
till tjejerna, så för att få lite uppmärksamhet fick vi killar hitta 
på lite extra t ex att knåda degen ute på stentrappan - inget 
lämpligt ställe för en deg, tyckte fröken. Straffet blev att bära 
slubbaspannen till Karl Elofssons gård, mer än en gång. Vi 
bjöd även av skolkökets knäckebröd till tacksamma ungar, som 
stod utanför och väntade. 

Jag fick följa med syrran och hennes kille till Rörvattnet 
uppe i Östersund för att fiska, när jag var fjorton år. I sjunde 
klass började jag spika böcklinglådor hos Tage Klasson efter 
skolan, för att få ihop lite kosing. Jag sålde även Såningsman-
nen, pris 80 öre, själv fick jag 10 öre styck för de jag sålde. Jag 
plockade även kantareller till Karlsönernas - det blev också 
en slant. Jag hjälpte brorsan med att pumpa cykeln, när han 
var sen till fjällan - hans frisyr var ständigt bångstyrig. 50 öre 
inkasserade jag varje gång.

Jag konfirmerades när jag gick i sjunde klass. Om jag haft 
lite barnatro innan, så försvann den helt, när jag gick och läste 
för prästen. Jag hade kyrkoherde Jan Redin och han var sträng 

så det förslog. Jag ryckte in i lumpen på I:11 i Växjö 1964, 
samma år som jag förlovade mig med Ginger Börjesson från 
Emmaboda. Vi gifte oss i Kalmar slottskyrka påsken 1966. Min 
systers man hade flygcertifikat. 1967 flög de till Kolmårdens 
djurpark med några kompisar, men överraskades av ett oväder 
på hemfärden. Planet störtade och alla fem ombord omkom. 
Stor sorg. Vår son Mattias föddes 1968 och vår dotter Malin 
1971.

Jag började jobba på Flygt 1973, samma år som vi byggde 
vårt hus, med hjälp av Karl-Erik Elofsson Långasjö, Harald 
Tobiasson Emmaboda och lärlingen Bo Sunesson Harebo. Jag 
har varit Flygt trogen tills jag blev erbjuden avtalspension vid 
60 års ålder 2004. Vi har gjort en hel del resor, somliga något 
längre t ex Västindien (Tobago), Maldiverna ett par gånger, 
samt Thailand. 

Men när min hustru och jag går c:a 8 km i Lindehultskogen, 
så gott som varje dag året om, följer naturens skiftningar, 
plockar bär och svamp till husbehov, då är det livskvalitet med 
lyxstämpel för oss.

Berne Kallenberg 

Utanför vår bungalow på Maldiverna.

Jag och min fästmö(numera fru) i Skytteparken Långasjö 1962.

E-signalist 709 Kallenberg på J-11 i Växjö 1964 beredd att försvara 
Svea Rike.

Min första moped som jag köpte vid 15 års ålder hos Gunnar Sjöblom 
i Kallamåla.
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Vi njöt av de fantastiska konstverken av Elisabeth Bergstrand 
Poulsen i salen och i kyrkan. Vi är tacksamma för inbjudan 
av pastor Bo Brunzell att få medverka i gudstjänsten. Det var 
rörande att pastor Kristian Johnson, barnbarnsbarn till Johan 
och Johanna, var inbjuden att tala i gudstjänsten och att hela 
familjen kunde framföra musikstycken. Johans och Johannas 
son kom till USA och tillbad på svenska och Kristian kom 
tillbaka till Långasjö och predikade på engelska. Vi är alla ett 
i Kristus.

Våra hjärtan fylls med tacksamhet till släkten som är kvar i 
Sverige och vi tackar Sölve och Annika för deras medverkan.

Text och foto:
Rev. Anna-Kari Johnson

Rev. Kristian Johnson
Arlan and Phyllis Johnson

Minnen från Sverige
Vackra gårdar. Bra mat. Underbar släkt. Ett glädjefyllt 
möte i tro!

Vi är så tacksamma för vårt besök i Långasjö söndagen den 25 
juni 2017. Tolv av oss kom från våra hem i Chicago, Illinois 
och från Minneapolis / St. Paul, Minnesota, USA, för att hälsa 
på våra släktingar i Småland. Arlan Johnson hade sökt kontakt 
med släktingarna, som han forskat fram redan för 47 år sedan. 
Han är släkt till Johan Magnus Petersson och Johanna Johan-
nesdotter i Skurebo. Vi var lyckligt lottade, som kunde göra 
resan i år, med 3 yngre generationer från Johan och Johanna.

Vår dag började med en underbar rundvisning på de olika går-
darna där våra förfäder hade bott; Skurebo, Lida och Pellamåla 
och som organiserades av Lisbeth och Lars-Åke Joabsson. 
Sedan avnjöt vi en underbar lunch i Bergstrandsalen som 
innehöll lax, kött, ostar, många läckra sallader och fantastiska 
efterrätter. Arlan Johnson berättade om våra förfäder och om 
deras beslut att emigrera till Förenta staterna.

När vi var unga, drömde vi om, hur det skulle vara på gästa-
buden hos de antika grekiska ädlingarna, så som det skildras 
av den legendariske poeten Homeros och de episka sagorna 
i Odysseen!

Tack! Nu har vi fått en riktig härlig bankettupplevelse med er 
i Bergstrandsalen. Vi fascineras av den fantastiska berättelsen 
om mordet på Johan Magnus Petersson, "Skurebojätten", 
sammanställd av er inspirerande berättare Annika Hjalmarsson!

Amerikanska och svenska släktingar på middag i Bergstrandsalen.

Amerikaner: Arlan och Phyllis Johnson, Kristian, Anna-Kari, Hopp, Emanuel, Xavier Johnson, Justin, Marit, Elise, Silas, Jens Gaspar och de 
svenska släktingarna till Johann Magnus Peterson.
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Dockteater, 
kan de’ vau nåt?

Lasse Sonnesjö
I år har Lasse Sonnesjö arbetat i 45 år 
som skådespelare och dock-/maskspe-

lare. Han firar detta med att göra en 
illustrerad föreläsning där han berättar 
och visar på olika typer av dockor och 

hur man kan spela med dessa. 

Kan en kaffekanna prata? Kan ett finger 
vara en medspelare? Kan en skurtrasa 
förvandlas till en svan? Allt detta och 
mycket mer är möjligt i dockteaterns 
värld. Förutom olika föremålsdockor 

får vi bland annat möta Gustav V, Axel 
Munthe, Erik J Stagnelius samt dockan 

Signe. 

Teorier om spelteknik varvas med anek-
doter, bilder, filmklipp och spelscener 

från olika föreställningar.

Lindås Folkets Hus           

23 nov 2017 kl. 19.00  

Entré: 130 kr
Samarrangemang med Lindås 

föreläsningsförening

Bokning se sista sidan.
Pastor Kristian och Anna-Kari Johnson och svenska medarbetare i 
pastoratet.

Johan Magnus i Skurebo (1825–1864), 
så som Elisabeth Bergstrand-Poulsen 
framställer honom. Johan Magnus 
mördades av en ung man från Blekinge, 
på sin väg hem från Karlskrona.

På rundtur till platser i Lida där Marit and Justin Gaspars (främst i 
bilden) förfäder levde.
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Nationaldagsfirande vid 
Långasjön
Folkligt, festligt, soligt, roligt! Nationaldagsfirandet i 
Långasjö har verkligen blivit en folkfest.  Några inslag 
har redan blivit en tradition, som lådbilsrallyt och avslut-
ningen vid sjön med Lindås musikkår. 

I år inleddes firandet med ett uppskattat framträdande av 
Internationella kören från Emmaboda under ledning av 
Emma Åhlander Hansson. Gunnar Magnusson medverkade 
på klarinett. 

Elisabeth Bergstrand Poulsensällskapet invigde årets litterära 
stig runt sjön. 

För barnen fanns flera roliga aktiviteter, som hoppborg och 
ansiktsmålning. Långasjö Ridsportklubb hade byggt en hinder-
bana för käpphästhoppning. Och så lådbilsrallyt förstås. Det 
ena imponerande bygget efter det andra ställdes upp till tävling. 
För tredje året i rad segrade Axel Svensson i sitt ambulerande 
badkar. I år vann han också tävlingen ”Mest kreativa bygge”. 
Det var Emmaboda motorveteraner som var jury. Motorvetera-
nerna visade upp sin egen kreativitet med sköna gamla fordon, 
bilar, motorcyklar och mopeder. Åtskilliga arbetstimmar hade 
ägnats dessa beundrade skönheter.

Sockenrådet, som är firandets huvudarrangör, serverade 
grillad korv. Och i Café Stallet kunde man fika. Hembygds-Molly Sandström med en av sina käpphästar.

Axel Svensson, segrade för tredje året i rad.

Hugo Sjöholm.

Edvin Alm.

Hampus Helmersson.
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föreningen delade ut senaste upplagan av Långasjökrönikan 
till nyinflyttade.

I samband med avslutningen vid sjön talade kommunfull-
mäktiges ordförande, Bo Eddie Rossbol, och välkomnade nya 
medborgare i kommunen. Avslutningsvis sjöng vi, tillsammans 
med Lindås musikkår, Sveriges nationalsång: Du gamla du fria, 
du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna!

Sölve Hjalmarsson
Foton: Tanja Muratova

Simon Johansson.

De nya byborna Rami, Rasha, Muhammed och Adam firade Sveriges 
nationaldag för första gången.

Firandet avslutades vid Långasjön.

Hugo Sjöholm.

Emmaboda motorveteraner visade upp sina bilar, motorcyklar och 
mopeder.

Lindås musikkår medverkade traditionsenligt i nationaldagsfirandet.
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By i bygden

Totamåla
Totamåla gård är omgiven av stora ekar och bokar. Här, 
vid sjön Allgunnens rand bröt svedjebonden Tote mark på 
1300-talet. Markerna sluttar ner mot sjön och ollonsvinen 
hade gott om mat under ek och bok. Så tror i alla fall Alf  
Johansson att allting började och till stöd för den teorin 
har han boken "Gård och by i Långasjö socken". Alf  Jo-
hansson och hans hustru Carina Legander driver gården 
som skogs- och hästgård med utvecklingspotential. 

Historik
Efter bonden Totes tid, förefaller gården ha tillfallit kyrkan. 
Under medeltiden var det inte ovanligt att gårdar skänktes till 
kyrkan. Vid tiden för reformationen, drogs kyrkans egendomar 
in till staten/kungen. Under slutet av 1500-talet tillhörde går-
den Johan III:s andra hustru, den unga Gunilla Bielke, senare 
Gustav II Adolf  och därefter hans son Karl Filip. Under 270 
år användes gården som befälshemman under Konga Kom-
pani. Först 1899 försåldes gården till privatpersonen Albert 
Linér - det är bara drygt 100 år sedan. En tid var gården i E 
R Johanssons ägo. När gården blev till salu 1954, köptes den 
av bröderna Sture och Börje Fransson från Rungeboholm. 
Alltsedan dess har gårdarna Totamåla och Rungeboholm haft 
ett nära samarbete. 

Alf
Alf  växte upp i Emmaboda, men tillbringade all ledig tid hos 
släkten på Rungeboholm, för där fanns det HÄSTAR. Det 
skulle bli Alfs stora intresse för framtiden. Hos morbror Sture 
och kusinen Roland kunde Alf  odla sitt hästintresse. När Alf  
och Carina tillträdde gården Totamåla 1992, blev det precis 
som Sture på Holmen förutsagt: Alf, du ska ha Totamåla. Och 
här har Alf  kunnat satsa på hästliv. Han har en stor kärlek till 

den svenska rasen gotlandsruss och har sedan länge sysslat 
med russavel. Dessutom är han hästdomare på utställningar 
och premieringar. 

Carina
Carina kommer från Östergötland och sitt stora hästintresse 
har hon med sedan han var liten. På Totamåla gård kunde hon 
tillsammans med Alf  göra verklighet av sina hästdrömmar. 
2002 var hon en av eldsjälarna som startade upp Långasjö 
Hästsportklubb. Ända sedan dess har hon suttit i styrelsen 
och varit ordförande fram till i fjol. Nu satsar hon helhjärtat 
på egna gården och på dottern Linnéas hopptävlingar. Carina 
planerar nu för att utöka hästbeståndet och satsa mer på avel. 
Förutom gotlandsruss vill hon satsa på welsh ponny och i 
framtiden kanske på fler raser. 

Utveckling
Att gården satsar på utveckling framgår av det pågående stall-
bygget. Som komplement till det gamla stallet byggs nu en 
modern hästhall med finurlig takventilation och asfaltsgolv. 

Alf  och Carina med dottern Linnéas hopphäst Sevilla.                   
Foto: Tanja Muratova

Totamåla gård. Tidigare gick stora landsvägen mellan huvudbyggnaden och ekonomibyggnaderna.                                      Foto: Tanja Muratova
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Här ska bli boxar till fem hästar, stallkammare, ett tvättrum för 
hästar och ett annat för hästtäcken. De 20 gotlandsrussen går 
på lösdrift året runt, men tas in ibland för översyn och putsning. 

Sambruk
Om man ska klara en hästgård, samtidigt som man ska iväg på 
utställningar och hopptävlingar, samt sköta ett annat företag, 
nämligen ”Runes Bensin”, behövs en backup på gården. Och 
eftersom gårdarna Totamåla och Rungeboholm sedan gammalt 
har ”sambrukats”, är det bara att fortsätta på den vägen. När 
Alf  och Carina ska iväg på sina event, kommer Roland från 
Rungeboholm och tar hand om deras hästar. Och vise versa: 
när Roland och Ann-Kristin ska iväg, ställer Alf  och Carina 
upp. Detta är grannsamverkan. En bra modell, för den som 
vill leva med djur på landsbygden.

Runes Bensin
Alfs pappa, Rune, startade företaget Runes Bensin, välkänt i 
hela trakten. Alf  har tagit över rörelsen och driver den vidare. 
Han har blivit uppmärksammad för sitt miljötänk. Alf  vill gärna 
ligga i framkant när det gäller nya drivmedel. Han är också 
mån om servicen på landsbygden och har satt upp flera små 
bensinmackar, där ingen annan velat satsa. Under 2000-talet 
har det kommit upp mackar i Långasjö, Vissefjärda, Linneryd 
och Väckelsång. Det går bra. - ”Kunderna blir köptrogna om 
de är nöjda”, är Alfs filosofi. Som lite grädde på moset ordnar 
Alf  en populär vårfest  på Runes i Emmaboda varje år sedan 
1985.  Och vem kommer då och bjuder på åktur med häst och 
vagn, om inte kusinen Roland på Rungeboholm!

Annika Hjalmarsson
Foto: Tanja Muratova

Torp och backstugor i    
Totamåla
Totamåla är en by som består av gården Totamåla, samt 
dagsverkstorp och backstugor. Torpen har efter hand 
blivit friköpta och backstugorna har försvunnit. I byn 
Totamåla finns också ett par tre relativt nybyggda som-
marstugor.

Dalen
Enligt kyrkböckerna verkar Dalen vara det tidigaste torpet 
under Totamåla, möjligen redan från mitten av 1700-talet. 
Det kallas då bara helt enkelt för "torpet". Tidiga torpare är 
Johannes Jurlin och hh Annica Johansdtr 1771-1791. När Jo-
hannes dör, bor änkan Annica kvar på torpet i ytterligare 30 
år, tillsammans med sin son, Gustaf  Petersson. Under denna 
tidsperiod dyker namnet Dahlen upp omkring 1820. Det fö-
refaller då vara samma torp som man kunnat följa sedan 1747. 

Annicas son Gustaf  Petersson står som torpare på Dahlen 
under många år. De efterträds av den "Afdankade Soldaten 
Gratialisten Karl Olsson Prim och hh Katharina Petersdtr. 
När den gamle soldaten Prim dör 1847, tar hans son Olaus 
Karlsson över med sin hustru Martha Magnusdtr. Soldaten nr 
45 J G Liljengren för Frostensmåla och hans familj har också 
bott på Dalen en tidsperiod 1860-66. Efter honom soldat nr 
22 Abraham Malm och hans familj. Dalen har dock aldrig 
registrerats som soldattorp.

1891  kommer så torparen Johan August Petersson och hh Ida 
Charlotta Petersdtr till torpet Dalen. Johan August är född i 
Långasjö, Ida i Vissefjärda. De har då redan tre barn. Barnas-
karan växer, men fyra av barnen dör i tidig ålder. 1902 står 
Dalen registrerad som avstyckad lägenhet - torpet har friköpts 
av Johan August. Tre av barnen emigrerar till Kanada. Sonen 
Karl Hjalmar blir banmästare, hans bror Ernst blir "snöröjar-
kung", systern Ester gifter sig med en barberare, också han 
bördig från Långasjö. Karl Hjalmar besöker Sverige vid flera 
tillfällen. Systern Anna gifter sig och flyttar till Vissefjärda. 

Kvar på torpet blir dottern Elsa, som gifter sig med Osvald 
Svensson och de tar över den lilla gården 1938. De senaste  
åren har Dalen ägts av deras dotter Karin och hennes man, 
Birger. Idag ägs stället av deras son Johan Gustafsson och 
hans hustru Linda. 

Mangårdsbyggnaden på Totamåla gård, en s k bredbyggning från 1884. 
Foto: Tanja Muratova

Nybyggnation för framtida hästskötsel, Totamåla gård.                    
Foto: Tanja Muratova

Torpet Dalen, friköpt 1902 av Johan August Petersson.                  
Foto: Annika Hjalmarsson
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Lunden
Stället Lunden har funnits långt tillbaka på 1800-talet. Men 
något om de senare som bott här: 1891 kom torparen Olof  
Andersson med hustrun Johanna Matilda hit. De fick fem 
barn, men bara en blev vuxen. De flyttade till Långasjö 1898. 
Men innan dess hade Olof  Andersson planterat de numera 
stora träden på Lunden: två lönnar, en ask och två almar. Han 
planterade även tre bigarråträd, men de har försvunnit. 

1903 stod Elias Elof  Johansson och hans syster Emma som 
ägare, men sedan bodde deras syster Hilda och även deras mor 
här. Det finns nere i skogen ett par stenblock, som kallas Elias 
Elofs brännvinskällare! Det sägs att han förvarade sitt brännvin 
där, kanske för husfriden, eller bara för att det var svalt i den 
lilla grottan under stenarna. När Elias Elof  dog 1921, sålde 
syskonen Lunden tillbaka till Totamåla och ägaren Alriksson 
som högg slätt skogen.  

Bernhard och Gertrud Svensson arrenderade Lunden från 
1921 och friköpte 1924. Barnen Stig och Birgit växte upp. Så 
småningom kom Bernhards bröder, Gottfrid och Fritz dit, 
1924, och blev kvar några år. Även deras föräldrar kom 1933, 
när de blivit gamla och behövde hjälp. Birgit träffade Hilmer 
Petersson, som flyttat till Damnäs. De gifte sig och fick en 
dotter, Irene. Nu blev den lilla röda stugan för trång och 1956 
byggde de det vita huset, som finns idag, med två lägenheter. 
Där bor nu Birgit och hennes dotterson Björn Israelsson. 

På Lunden har det bott hantverkare, som aldrig sett problem, 
utan bara lösningar, antingen det gällt vävning eller uppfin-
ningar av alla slag. Och i byn har man gärna hjälpts åt, när 

det behövts, antingen det varit skördearbete eller någon som 
blivit sjuk och behövt hjälp. Hilmer var lite av en uppfinnare 
och tillverkade det som behövdes. Till exempel hade de ingen 
häst eller traktor, men då byggde han om en motorcykel, som 
han körde allt med, från att slå, hästräfsa och köra in hö eller 
köra upp potatis med. Senare skaffade han en traktor och 
det är det som gäller fortfarande. Han ägnade sig även åt att 
snida trägubbar. Inomhus fixades det med ostar och ostkaka 
och även vävning tillhörde vardagen. Nu är det Björn som 
bygger, uppfinner och fixar i samma anda som Hilmer. Det 
går tydligen i arv.

Dannäs/Damnäs
Omkring 1881 flyttade Johannes Petersson och hans hustru 
Johanna Sofia in på Damnäs. Johannes och Sofia var båda från 
Ljuders socken. De hade träffats, när de båda var i tjänst hos 
prästen Almkvist i Linneryd. En tid hade de följt med prästen 
till Johannelunds missionsskola i Stockholm. Skolan drevs 
av EFS sedan 1863. EFS-stiftelsen och dess fromhet kom 
att följa Johannes och Sofia hela livet. De gifte sig 1876 och 
återvände till Småland. De fick barnen Augusta och Hanna, 
samt tvillingarna Per och Johan. 

Tvillingarna var tekniskt begåvade och byggde en smedja på 
Damnäs. Man kan fortfarande se rester av den bakom huset. 
De kom senare till Stockholm och blev uppfinnare. Augusta 
gifte sig med skomakaren Oskar Johansson och flyttade till 
Hvilan, under Häljanäs. Johannes dog 1917 och Sofia 1918. 

1919 kom Karl Fransson och hustrun Anna med sonen Ar-
tur. De flyttade ut 1923 och samma år Flyttade Axel Jönsson 
och hans hustru Ebba in. Där föddes barnen Svea och Rune. 
Axel arbetade som dräng på Rungeboholm. 1934 flyttade de, 
samma år kom Karl Elmqvist dit. Han var änkeman och hade 
med sig barnen: Karl Gustaf  och Rut. Så småningom blev 
Karl ensam kvar. 1944 ville Karl flytta till ålderdomshemmet, 
samtidigt som Hilmer Petersson från Lotorpet letar efter ett 
ställe nära sågen i Häljanäs, där han arbetar. Så flyttar Hilmer 
dit och senare även tvillingbrodern Ivar. När sedan deras far 
dör på Lotorpet 1945, och deras mor Ellen inte vill bo kvar i 
hemmet i Ulvamon, flyttar även hon till Damnäs, tillsammans 
med sonen Alrik och senare även banbarnet Sonja, dotter till 
Iris. Hilmer gifter sig och flyttar till Lunden och Ellen blir 
kvar på Damnäs till sin död och Alrik något år till. Numera är 
torpet öde och förfaller efter en oavslutad renovering. Roland 
Fransson är nu ägare. Elias Elofs brännvinskällare på Lunden              Foto: Irene Israelsson

Idag kallas torpet för Damnäs. I kyrkböckerna och andra handlingar 
står det som ”Dannäs”.                                      Foto: Irene Israelsson

Torpet Lunden, friköpt 1924 av Bernhard och Gertrud Svensson. 
Lönnar från Olof  Anderssons tid, 1890-talet.    Foto: Irene Israelsson
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Näset - backstuga
Näset var beläget bakom Damnäset mot 
Blackamåla. Det är idag svårt att hitta 
resterna efter huset. Den sista familjen 
som brodda där, var Olaus Karlsson 
och hans hustru Marta Lena Magnus-
dotter. född 1816, och deras barn. Hon 
blev änka 1867 och hon dog 1891, men 
hennes dotter Johanna Matilda Olaidot-
ter bodde kvar med sina barn. Flickan 
Hedvig Sigrid Maria Johansson flyttade 
till Gotland och 1897 flyttade Johanna 
Matilda och sonen Karl Edvard till Rone 
på Gotland och sedan har det inte bott 
någon på Näset. Ättlingar till familjen 
bor fortfarande på Gotland. 

Stenborgen - backstuga
Här har bott folk länge, men de sista 
var skomakaren Karl Johan Robert 
Johansson, som kom dit 1894 och gifte 
sig med Anna Maria Johansdotter. De 
fick tre pojkar. En dog, bara ett halvår 
gammal. Sedan föddes en flicka och två 
tvillingflickor. Hela familjen utvandrade 
till Nordamerika, han 1907, efter att ha 
fått pengar till biljett av sin bror, som 
utvandrat tidigare. Efter ett år hade han 
tjänat ihop till biljetten, så hustrun och 
barnen kunde komma efter. Sen har 
stället varit öde. Det har legat mellan 
Damnäs och Lunden. Stenrösen syns i 
skogen, men en del förstördes, när den 
nya vägen byggdes. 

Torpet Friden
Det har också haft många torpare och det 
var det sista dagsverkestorpet i Långasjö. 
1911 kom Karl Kallenberg med familj 
till Friden från Grimsgöl, där han varit 
stalldräng. Han var gift med Matilda. De 
hade barnen Edit, Elna och Sture. När 
barnen flyttat ut, bodde de kvar själva. 
Han dog våren 1945 och då flyttade 
Matilda därifrån. Även Valter Petersson 
bodde på Friden, när det blev ledigt 
1945, men då var det kallt och dragigt 
där. Numera syns bara lite stenar kvar.

Text : Irene Israelsson

Galleri Garvaregården 

Ännu en säsong med tre lyckade utställningar har avslutats. Tack alla besökare 
som gör galleriet till en samlingsplats för konstintresserade.

Britta Fransson

Konstnäerna Charlotta Gavelin och Jeanette Wåhlstrand tillsammans 
med galleristen Britta Fransson (mitten).
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Rösta i kyrkovalet 

Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval. Vilka ska få 
ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande 
fyra åren? 

Det handlar både om beslut i Långasjö församling, Emmaboda 
pastorat och om övergripande beslut för hela Svenska kyrkan. 
Hur ska din kyrkoavgift användas? Vilka verksamheter ska 
finnas i din församling? Vilka ställningstaganden ska kyrkan 
göra? Ta chansen att påverka din kyrka. 

Välkommen att rösta i kyrkovalet!

Använd ditt röstkort
Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de all-
männa valen. Du måste använda ditt röstkort om du röstar före 
valdagen och när du röstar på ett särskilt röstmottagningsställe. 

Röstar du i din vallokal på valdagen bör du helst ha röstkortet 
med dig (legitimation krävs om inte valförrättarna känner dig). 
Om du blivit av med ditt röstkort kan du vända dig till din 
församling för att få ett dubblettröstkort.

 

I kyrkovalet kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfull-
mäktige och kyrkomötet. Din röst påverkar hur Svenska kyrkan 
styrs lokalt, regionalt och nationellt.

 

Val till kyrkofullmäktige, ditt lokala val - Vita valsedlar 
Du väljer till kyrkofullmäktige i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige 
bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig 
som verksamhet för barn och unga, kör- och konsertverksam-
heten,  hur många anställda som ska finnas m.m.

Val till stiftet, regionalt - Rosa valsedlar
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift, där vi tillhör Växjö Stift. 
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens 
främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksam-
het och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till 
exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en 
kyrka, vilket Långasjö hade stor glädje av för några år sedan.

 

Val till kyrkomötet, nationellt - Gula valsedlar
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 
251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och 
övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om 
hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan till vilka psalmer som 
ska finnas i psalmboken. 

Vem får rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, 
du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i 
Sverige den 18 augusti 2017 (då röstlängden fastställs).

Var och när kan jag rösta?
1. Förtidsröstning 4-17 september 
Lokal för förtidsröstning, sk Röstningslokal är: Emmaboda 
församlingshem, Torggatan 26 i Emmaboda 

Öppettider Alla vardagar 4-15 september kl 16.00 - 18.00 
Onsdag 6 och 13 september kl. 15.00 - 20.00 Lördag 9 och 
16 september kl. 10.00 - 13.00 Valdagen sönd. 17 september 
kl. 17.30 - 19.30

2. På valdagen 17 september i din vallokal
I Långasjö  –  Sockenstugan 

Öppettider gäller samtliga Vallokaler: 12.30-16.30 och 18.00-
20.00

Kl 17.00 på Valsöndagen blir det Musikgudstjänst i Långasjö 
kyrka:  ELVIS I VÅRA HJÄRTAN Musikgudstjänst med 
Peter Rudenborg som spelar trumpet och piano och sjunger 
Elvissånger samt och Britta Mård på piano!

Din röst kan göra skillnad! 
Glöm inte att gå och rösta!

Ulla Sköldh Jonsson

Varför rösta?
Det finns många skäl till varför man vill rösta i kyrkovalet. Här 
kommer några exempel: 

• För att man får – demokratin fungerar bara om den används. 

• För att man vill – Svenska kyrkan berör fler än man tror, mig 
eller andra, nu eller en annan gång. 

• För att Svenska kyrkan spelar en viktig roll i människors liv, 
vid kriser, i närsamhället och i världen. 

• För att stötta de som tar på sig uppgiften att vara med och 
styra. 

• För att vara delaktig, vara med och påverka och ta ansvar. 

• För att varje röst väger tungt i kyrkovalet. 

• För att Svenska kyrkan är beroende av människors engage-
mang. 

• För att det handlar om hur min kyrkoavgift används. 

• För att man vill vara med och påverka var Svenska kyrkan 
ska lägga kraften!
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Långasjölistan 

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrup-
per och är kyrkovalets motsvarighet till de politiska partierna i 
de allmänna valen. Det är sammanslutningar och intressegrup-
per formade för att delta i kyrkovalet.

Långasjö har en lång tradition av att enas kring en helt opoli-
tisk lista, som bevakar just Långasjös intressen. Så vill du att 
Långasjö ska få inflytande i det nyvalda Kyrkofullmäktige, håll 
utkik efter Samlingslistan = Långasjölistan. 

Kyrkofullmäktige utser sedan ett gemensamt Kyrkoråd för 
Emmaboda pastorat, alltså Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda 
och Algutsboda församlingar. Kyrkorådet utser i sin tur För-
samlingsråd till de fyra församlingarna efter nomineringsmöten 
i församlingarna.

Personrösta med kryss
Den som vill rösta på en viss kandidat kan göra det genom 
att sätta ett kryss framför namnet på den kandidaten. Man får 
markera maximalt tre namn. Det går inte att stryka kandidater. 

I Emmaboda pastorat finns följande lokala listor att välja 
mellan:

Samlingslista för Emmaboda pastorat  (Långasjölistan som är 
politisk obunden)

Centern

Socialdemokraterna

POSK (Politiskt Obundna i Svenska Kyrkan)

För stift och riksplan finns ytterligare flera alternativ att ta 
ställning till.

Läs mer på  www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller på ditt 
Röstkort.

Ulla Sköldh Jonsson

Din röst – din plats – din kyrka

För mycket länge sedan, och nu talar vi kyrkohistoria, var 
det påven, biskoparna och prästerna som bestämde allting 
som skulle vara i kyrkan. Kyrkan var en del av överheten, 
folket var tvungna att gå dit. I och för sig ett tvång som 
inte alltid kändes så tungt eftersom det var där man fick 
inte bara Guds ord utan också träffa andra och höra de 
senaste nyheterna om vad som pågick i socknen. Men 
tiderna förändras. 

Martin Luther hette den store reformatorn i vår kyrka. Han 
menade att alla är myndiga inför Gud. Alla ska kunna läsa sin 
Bibel, be direkt till Gud, och motta nattvarden efter undervis-
ning om dess betydelse. Kyrkan inför ett demokratiskt system 
där människorna i församlingen väljer de som ska bestämma 
hur kyrkan ska styras, ledas och utvecklas. Dessa beslut ska tas 
tillsammans med dem som står i vigningstjänst alltså; biskopar, 
präster och diakoner. Det kallas för den dubbla ansvarslinjen 
och är något som kyrkan värnar som något stort och viktigt.

Kyrkan och det som den står för är något som berör många 
längst in i hjärteroten. Därför att det som sker i kyrkan handlar 
om livet på insidan, det underbara och sårbara livet. Där finns 
rum för allt som berör oss. Där finns en plats för glädje och 
fest, där finns en plats för sorg och tårar, där finns ett stilla 
rum för mötet med den som håller livet i sin hand. 

Den 17 september 2017 är det Kyrkoval. Kom och rösta. Din 
röst gör skillnad! Du kan påverka hur du vill ha det med kyr-
korna, församlingarna och kyrkogårdarna. Vi vet genom den 
dagliga kontakt vi har med många av er att de här frågorna 
berör er, starkt. Så kom och ge din röst, ta din plats för din 
kyrka nu och framöver! 

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

Söndag 1 oktober kl 14.00 – 16.00
Gudstjänst med små och stora där Lilla kören och Diskan-
ten sjunger och Minior & Junior medverkar. Det är änglar-
nas dag (Den helige Mikaels dag) och vi firar också dopets 
då vi delar ut våra dopänglar till årets dopbarn. 

Därefter Familjeträff  med middag i Sockenstugan.

Vad läser vi för våra barn?
Vad läser våra barn? Vad läser 
vi för våra barn?

Vi får besök av en bibliotekarie 
som berättar om bra och spän-
nande böcker. Vi får bläddra 
lite och bekanta oss med de 
senaste böckerna. Och så läser vi en saga förstås, förutom 
att vi umgås och har trevligt tillsammans!

OBS anmälan till middagen senast 26/9

 till Linda Ursjö tel. 076-760 31 54 eller Ulla 0708-12 86 41

Söndag 26 november kl 14.00 – 17.00
Kom och upplev ”Fiskmässan” en musikal där hela kyrkan 
är förvandlad till en stor fisk. Lilla kören och Diskanten 
sjunger och Minior & Junior medverkar.

Därefter Familjeträff  med middag i Sockenstugan.

Vi gör adventspyssel av olika slag, umgås, leker och har 
trevligt tillsammans!

OBS anmälan till middagen senast 21/11 

till Linda Ursjö tel. 076-760 31 54 eller Ulla 0708-12 86 41

Välkomna till Dagledigträffar
i Långasjö Sockenstuga!

Onsdag 27.9 kl 14.00

Sång och musik med Per Eriksson 
pedagog i Emmabodapastorat som sjunger sånger av Ola 
Magnell och andra visor

Onsdag 25.10 kl 14.00

Sven-Ingvars som vi minns dem
 Bo Krister Karlsson från Bergkvara  sjunger och berättar 

Tisdag 28.11 kl 18.30

Adventscafé
med Långasjö kyrkokör

med musikquizz och ad-
ventsånger 

Dags för Miniorer & Juniorer och nu 
även Kyrkis!

Vecka 37 startar vår barnverksamhet med bl a 

Miniorer & Juniorer i Sockenstugan.

Alla barn är välkomna till en spännande termin med äventyr, 
lek, prat och pyssel! 

Nyhet i Långasjö!
Kyrkis – en grupp för barn 0-5 år tillsammans med vuxen. 
Lite lek, sång, mycket bus och fika.

För mer info se anslag vid kyrkan, affären, på hemsidan 

www.svenskakyrkan.se/emmaboda        

eller kontakta Linda Ursjö tel. 076-760 31 54

Söndag 17 september kl 17.00

”Elvis i våra hjärtan”
Musikgudstjänst med Peter Ru-
denborg och Britta Mård

som spelar trumpet och piano 
och sjunger Elvissånger!

Tillfälle finns också att rösta i 
Kyrkovalet – plats Sockenstugan.

Öppettider: 12 – 16 och 18 – 20

Kom med och sjung! 
Tycker du om att sjunga, oavsett ålder, är du välkommen 
med.

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

Lilla kören (barnkör F 1-2)

Övar torsdagar kl 12.45 - 13.30. Start 14/9

Diskanten (åk 3-6)

övar onsdagar efter skolans slut Start 13/9

Kyrkokören
övar tisdagar kl 18.30 – 20.00. Start 5/9

Hör av dig till Britta Mård tel. 0471-254 62/070-254 33 03
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Söndag den 15 oktober

Gemenskapsdag

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

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

Efter gudstjänsten är alla välkomna till ett 

sångprogram i Sockenstugan där Maja Hobring 
sjunger och spelar gitarr. Smörgåstårta, kaffe o kaka 
serveras!
Vill du delta i måltiden - anmälan senast den 9 oktober 
till Elsie Fransson 0471-500 77 eller Ulla Sköldh Jonsson 
0471-254 56. För kyrkskjuts ring Taxi Emmma 0471-101 00.

Varmt välkomna!

Tillsammans blir vi bättre

Församlingen är vi alla tillsammans. I Långasjö har vi en tra-
dition av att vi gör saker tillsammans i Sockenråd, Hembygds-
förening, Långasjö GoIF och så även Långasjö församling.

Det är så mycket vi vill göra som församling, men vi är bero-
ende av dig och ditt engagemang.

I Långasjö församlingsråd har vi samtalat om att det vore fint 
om ännu fler ville bli delaktiga och vara med. Det ger glädje 
och mening och betyder mycket, både för gemenskapen och 
för dig som deltar. Att få en uppskattande kram av barnen, ett 
härligt samtal eller känna doften av nybryggt kaffe.

Här kommer en lista att fundera över. Kanske är det något 
du skulle vilja bidra med? Läs, fundera och kryssa i. Du kan 
lämna in den i Sockenstugan, skicka in den via post eller mejl 
eller ringa. Adresser att använda:

Långasjö församling, Torggatan 26, 361 30 Emmaboda eller 
ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se

Du får gärna hör av dig för att få veta mer vad de olika uppgif-
terna innebär, ring gärna till Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56.

Vi kommer även att lägga ut denna lista i Sockenstugan vid 
Kyrkovalet den 17 september.

Hälsningar Ulla Sköldh Jonsson

Enkät

Lördag den 7 oktober

Skördefest i Långasjö med Magnifiket

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

”Magnifiket” – konditorifika i Sockenstugan
Njut av det bästa av hembakade kakor i alla dess former. 

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

14.00 Konsert i Långasjö kyrka med Svennes Svänggäng.
Från Växjö som spelar gladjazz. Avsluta Skördefesten med 
en skön stund med härlig sång och musik! 
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Röda Korset bjöd på resa
45 pensionärer från Långasjö följde med på Röda Korsets 
resa till Blekinge den 22 augusti. 

Första stoppet var på Björketorps gård i Johannishus, där 
vi serverades förmiddagsfika. Gårdens ägare, Per Brunberg, 
berättade inlevelsefullt om sitt ekologiska jordbruk. Vi fick se 
hur kalvarna föddes upp och hur korna besökte mjölkroboten. 
Av grädden tillverkades glass med olika smaker. Det blev lång 
kö till glasskiosken medan dagens första regnskur överföll oss. 

Under båtfärden till Tjärö ösregnade det. De som fick sittplat-
ser under tak klarade sig bra. Vi andra blev blöta – dock ej sura. 
Stämningen var god. Och efter en god lunch i den nybyggda 
restaurangen steg temperaturen både på utsidan och insidan.

I Ronnebys förnämliga medeltidskyrka blev vi guidade av 
pensionerade prosten och missionären Lars. Kyrkan började 
byggas redan på 1100-talet är rikt dekorerad med vägg- och 
takmålningar. Det gamla triumfkrucifixet påminner starkt om 
det som finns i Långasjö kyrka.

Sista anhalten var Café Mandeltårtan, där en gång kung Oskar 
II brukade fika. 

Hur kan Röda Korset i Långasjö bjuda alla pensionärer på 
resa? Varken medlemsavgifter eller insamlade medel används. 
Men gåvor och testamenten från långasjöbor är öronmärkta 
till verksamhet i socknen. Vår tacksamhet riktas därför till 
dessa donatorer.

Sölve Hjalmarsson

Pensionärerna i väntan på bussen.                                                                                                                                      Foto Jan-Erik Fransson

Lena Alexandersson, Ulla Svensson, Britt Rudolfsson, Gun-
Britt Karlsson och Ros-Marie Sandberg ombord på M/S Tjärö.             
Foto Sölve Hjalmarsson

Per Brunberg serverar Thor Åsman glass.       Foto Jan-Erik Fransson

Tjärö hamn.                                                    Foto Jan-Erik Fransson



Vi som bor här

Naturskildraren Martin Emtenäs               
och den legendariske musikern               

Stefan Sundström ger sig ut på 
årets yvigaste och grönaste turné!

Välkomna till en föreställning om biolo-
gisk mångfald – i mellanrummet mellan 

glitter och gråsuggor.

Fortfarande finns det storslagen natur 
runt om i vårt land, välkända platser och 
dolda smultronställen. Med stor erfaren-
het av svensk natur och sin passion för 
djur, undersöker Martin det unika med 

just er plats. Stefan Sundström väver in 
nyskrivna låtar om djur och natur.

Föreställningen bygger också på insamlat 
material om den lokala miljön och lokala 

hjältar som brinner för att rädda den.

Emmaboda Folkets Hus  

24 okt 2017 kl. 19.00  

Entré: 250 kr 

200 ord för snö

Pinamackorna
En grupp skådespelare och dansa-
re från Blekinge framför en modern 

föreställning.
Samerna har 200 ord för snö, dess kvalitet och 
egenskap, snöns själ. Det är en vacker tanke. 

Poetiskt. På ett sätt kan man säga att Pin-
amackornas nya föreställning handlar om snö, 

eller rättare sagt - om alla ord som finns för 
snö och alla ord som saknas för kärlek.

Genom musik, dans och teater gestaltas 
situationer där orden kommer till korta 
eller får en ny innebörd. För kärleken är 
ju så mycket mer än rosenblad och äkta 

hälfter. Precis som snö är mycket mer än 
någonting kallt och vitt…

Emmaboda Folkets Hus 

21 sept 2017 kl. 19.00

Entré: 220 kr
Gratis för alla under 26 år 

fribiljetter måste  förbokas på telefon

DESSA FÖRESTÄLLNINGAR KAN BOKAS VIA VÅR HEMSIDA

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


