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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 

Långasjö kyrka

Foto: 
Jan-Erik Fransson
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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 %.
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4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

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

Barns fritid

Välkommen med 
bidrag!

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2018

 Manusstopp Utgivning 

Nr 1  15 febr          2 mars

Nr 2   3 maj        18 maj

Nr 3  23 aug           7 sept

Nr 4  8 nov         23 nov

TACK!

Stort tack för den penninggåva som 
har skänkts till Träskoposten av 
Majvor Bogren.

Redaktionen

Rättelse

I förra numret hade vi med artikeln 
Berne Kallenberg berättar. Tyvärr hade 
det fallit bort en del av texten. 

Hela artikeln finns nu att läsa på vår 
hemsida www.traskoposten.se. 

Redaktionen
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Religionens roll -               
och statens
Vad har Träskoposten för tema denna gång, frågade mig 
en god vän för ett tag sedan. Religiöst liv i Långasjö. Jaha, 
då kanske det blir lite svårare att få tag i material då! 
Du, med det temat kan vi fylla tidningen för tid och evig-
het, svarade jag lite kaxigt.

Faktum är att jag har svårt att finna något ämne som tillnär-
melsevis är så innehållsrikt som religiöst liv. Trosföreställningar 
har varit en ständig följeslagare i människans fotspår. Med en 
arkeologisk vinkling hade vi kunnat börja berättandet för 6000 
år sedan, utifrån fynd av boplatser och gravrösen runt om i vår 
bygd. Men vår resa börjar med kristnandet under tidig medeltid, 
med socknen och dess kyrka. Under 700 år kom religionen att 
organisera människors liv och tänkande, i helg och söcken, från 
vaggan till graven. Framför allt gällde detta tiden efter reforma-
tionen, då stat och kyrka ”med eld och svärd” försökte sprida 
”den rena läran”. Men påbud och efterlydnad är som alla vet 
två skilda saker, vilket flera författare vittnar om. 

Under andra hälften av 1800-talet inleds en demokratiserings-
process av vårt land och kyrkan, byn och socknen förlorar 
mycket av sin betydelse. Idag har religionen lämnat den politiska 
arenan för länge sedan. Stat och kyrka är skilda åt. Skolan är 
konfessionslös. Det råder religionsfrihet. Och det råder en 
åsikts- och yttrandefrihet som skulle få vilken förälder, lärare 
eller präst som helst att trilla av stolen, för 50 år sedan eller mer.

Talar vi om sekularisering, dvs. den medvetna strävan att ge-
nom politisk styrning försöka begränsa religionens inflytande i 

den offentliga sfären, ligger Sverige i topp i världen. Och näst 
längst ner på listan över mest religiösa länder. Bara 17 procent 
av svenskarna tycker att religion spelar stor roll i deras liv. 

Samtidigt får vi akta oss för att sätta likhetstecken mellan seku-
larisering och icke-religiös. Självklart kan man vara troende och 
sekulär samtidigt. Det helt grundläggande är att man bejakar en 
stat där religiösa särintressen inte styr lagstiftning, utbildning 
mm. Men det är lättare sagt än gjort. Religion handlar mycket 
om etik och moral och kan inte enkelt hänvisas till människors 
privatsfär. Könsroller, sexualitet, sjukvård, organdonation är 
några exempel på områden där trosföreställningar och politik 
vävs samman, särskilt i ett mångkulturellt land som dagens 
Sverige.

Den problematiken nappade ingen på att skriva om i detta 
nummer. Men mycket annat spännande finns med. Texter som 
beskriver dagens religiösa liv i Långasjö, och gårdagens, men 
som ändå bara skrapar på ytan. Vi får anledning att komma 
tillbaka till temat många gånger framöver. Och vi tar gärna 
emot tips på ämnen och infallsvinklar.

Gunnar Alsmark

Gamla prästgården i Långasjö.                                                                                                                                        Foto Jan-Erik Fransson

Religiösa bonader prydde förr väggarna i många hem.
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Röda Korset

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Vinterkalendern
  

November 
23/11 kl 18.30 Berättarkväll i Café Stallet

28/11 kl 18.30 Dagledigträff  i Sockenstugan

30/11 kl 18.30 Berättarkväll i Café Stallet

 

December 
3/12 kl 10.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

7/12 kl 18.30 Berättarkväll i Café Stallet

10/12 kl 16.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

10/12 kl 11-17 Adventsrunda 122:an

13/12 kl 18.00 Lucia i Långasjö kyrka

16/12 kl 18.30 Syrisk afton i Café Stallet

17/12 kl 11-17 Adventsrunda 122:an

24/12 kl 17.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

24/12 kl 23.30 Sång & musik i Långasjö kyrka

 

Januari 
4/1 kl 19.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

6/1 kl 19.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

27/1 kl 14.30 Dagledigträff  i Sockenstugan

31/1 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

 

Februari 
13/2 kl 19.00 Teater i Bromboda Bygdegård

24/2 kl 11-15 En dag för dig i Sockenstugan

28/2 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan
 

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 54.

Tack till alla som under året på olika sätt 

deltagit i föreningens verksamhet

  Har du betalat den nya medlemsavgiften ?
75 kr/år till Bg 5454-8680 eller 

Swish 1235559547
Ange namn, post- och e-postadress

Långasjö Sockens Hembygdsförening
Gissa föremålet                                                  Foto Tanja Muratova
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Resultat av Hem-
bygdsföreningens 
tävling 

Gissa föremålet :

1. Olle Martinsson
2. Einar Alexandersson
3. Rune Liljeberg

Rätta svaren:    
1. Smygvinkel

2. Konservöppnare

3. Ritsmått

4. Smörformare

5. Skränktång

6. Korkupptagare

7. Sked- eller solvkrok

8. Skära glas + vässa knivar

9. Potatismoskvarn

Världens Barn insamlingen 2017

TACK till våra engagerade roteombud som fick in 13 122 kr i 
bössorna!
Kollekten på Valborgsmässoafton gav 1 167 kr och vid Skörde-
festen 3 926 kr, chokladförsäljningen 700 kr och Kyrkans loppis 
1 245 kr. Under galan i Bygdegården kom det in 15 266 kr.
Totalt har Långasjö bidragit med 35 426 kr plus en stor summa 
företagsgåvor till Världens barn 2017.
Tack till er alla som deltog och som fyllde bössorna!

Långasjö Rödakorskrets

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

Emmaboda Fastighetsförmedling
0471-337 60

1½-plans hus

Långasjö 115 Johanslund

400 000 kr

4 rok
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Vad händer med                   
biblioteket i Långasjö?
Och vad händer med sockenstugan?

Sent i våras fick kommunen akut flytta förskoleverksam-
heten från lokalerna i Allégården, eftersom de dömts ut 
ur brandsäkerhetssynpunkt. Lösningen blev att flytta in 
i bibliotekets lokal i skolan, detta trots att den var relativt 
nybyggd. Barnens säkerhet fick gå före böckerna, kan vi 
säga, och det får väl ändå anses rimligt. 

En skola måste ha tillgång till ett skolbibliotek enligt lagen 
och enligt Skolinspektionen ska den vara i anslutning till eller 
i rimligt avstånd från skolan. Som nytillträdd verksamhetschef  
för kultur fick jag ärendet på mitt bord den 29/8 och tryckte 
då på i frågan. Ett undersökningsarbete satte igång som in-
volverade många, t.ex. hembygdsförening, Svenska Kyrkan, 
social- biblioteks- och teknisk chef  i kommunen. 

Prognosen för de närmaste årens storlek på elevkullarna visar 
på en ökning i skolan, vilket ju är glädjande. Det är därför inte 
troligt att skolans lokalbehov minskar och ett tillbyggnads- 
eller ombyggnadsalternativ, som skulle ta tid och resurser, är 
inte realistiskt i närtid. Efter samtal och diskussioner kring 
Allégården, EBA-lägenheterna, gamla brandstationen visade 
det sig att sockenstugan och då särskilt delar av nedervåningen 
vore ett bra alternativ för biblioteket. 

Närheten till skolan är god – närmare än till Allégården, dit bar-
nen idag går för att äta lunch och de måste därför anses uppfylla 
Skolinspektionens krav. Tillgång till tillgänglighetsramp och 
HWC finns, delar av utrymmena är redan idag bibliotek och 
inga omfattande renoveringar krävs. Kyrka och bibliotek har 
historiskt sett mycket med varandra att göra. Det faktum att 
det är Hembygdsföreningen som förvaltar arvet efter Gertrud 
Lilja är också tilltalande ur ett litteraturhistoriskt perspektiv. 
Även om kvarlåtenskapen behöver förflyttas (kyrkan samtalar 
med Hembygdsföreningen om detta) kan biblioteket bereda 
en särskild minnesplats i lokalen för Gertrud Lilja och hennes 
litteratur; hon får därmed förnyat fokus. Sockenstugan fylls 
med nytt liv och verksamhet samt bidrar till samhällets utbud. 
Parkeringsmöjligheterna är mycket goda.

I skrivande stund väntar kommunen på kyrkorådets besked 
och förslag om ett hyresavtalsförslag. Så snart som detta kan 
tecknas kan vi få igång såväl när- som skolbiblioteket igen. 

Emmaboda kommun den 10 november 2017.

Jan Dzedins, verksamhetschef  för kultur

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 070-269 08 26

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

ved. 

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

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78
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Maria Arnadottir

”Kärlekens outgrundliga vägar” 
handlar om lustiga och sorgliga, 
påhittade och sanna historier om 
vår starkaste drivkraft, Kärleken. 

Historierna utspelar sig i Mellanöstern, 
på norra Island, i Leningrad och Malmö. 

Det handlar om Kärlekens och livets 
outgrundliga ödestrådar, allt från skapel-

semyten, via hedersmordet på Romeo 
och Julia, till körsbärsträdens blomning i 

Pildammsparken i Malmö våren 1983. 

Mycket humor och eftertanke, varm publik-
kontakt och en hel del improvisation.

Bromboda Bygdegård           

13 februari 2018 kl. 19.00

DESSA FÖRESTÄLLNINGAR KAN BOKAS VIA 
VÅR HEMSIDA

emmaboda.riksteatern.se 

eller ring ring Berit 070 285 93 00
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Träskoloppet 
"Efter regn kommer solsken.” 
Torsdagen den 7 september var 
det återigen dags för Träskoloppet. 
Det var en regnig vecka men just 
denna kväll var det perfekt löparväder. 

120 personer var anmälda till kvällens olika lopp och spän-
ningen låg på topp. För en del var det första gången och några 
genomförde sitt tredje Träskolopp. En del löpare hade rest flera 
mil för att komma hit andra hade gångavstånd. En familjär 
stämning där alla hejade på alla. Oavsett om man gick hela 
vägen, rusande-joggade-lunkade eller hade högt tempo från 
start till mål fick man medalj vid målgång. Det ska vara kul 
att röra på sig. Tack alla löpare och funktionärer för ni gjorde 
Träskoloppet möjligt för oss i Långasjö GoIF."

Camilla Lennartsson, Långasjö GoIF
Foto Tanja Muratova

Systrarna Engla och Saga Zobal-Medin sprang först i mål på Stora 
respektive Lilla Träskoloppet.                           Foto fam Zobal-Medin

Full koncentration när de minsta gav sig av på 1 km-rundan.

Ann-Helen och Marlene delar ut nummerlappar.

Tobias Johansson var först över mållinjen på 
5 km. ”Träskoloppet är ett mysigt, kul och 
jobbigt lopp. Väldigt fin miljö att löpa i. Kul 
när hela familjen kan delta” säger Tobias.

Löpare i alla åldrar sprang, joggade eller gick rundan på 5 km som gick 
genom hagar, skog och längs strandkanten.

Tuff  start och mycket glädje när de äldre startade 2 km-rundan.
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Långasjö verkade Fader Jan (Redin) i "Kyrklig Förnyelses" anda 
och Långasjöborna fick se den svarta prästkappan utbytt mot 
liturgiska mässkläder. Fader Gunnar var en stor humorist. Han 
gick alltid klädd i en svart fotsid klädnad, en s k talar. Av ylletyg. 
En varm sommardag frågade syföreningstanterna honom, 
om det inte var varmt i dessa kläder. - Ou naj, svarade Fader 
Gunnar. Jag har ingenting onder! (obs skånska)

BRIOS Lekoseum
Vi smorde kråset på Börjes konditori i Osby, innan vi gick in 
till BRIOS Lekoseum strax intill. BRIO har ju blivit ett känt 
varumärke och en garanti för god kvalitet. Det är alltid lika 
intressant, att få veta hur en sådan firma blivit till. Vi fick oss 
hela historien till livs, och som så ofta började det hela med 
en påhittig torparunge. I det här fallet hette ungen Ivar. Han 
blev faderlös vid 11 års ålder och fick då börja hjälpa till med 
familjens försörjning. Han blev skjutsdräng och forslade tjära 
och beck på sin trilla. Men hans lust stod till hantverk. Ack, hur 
gärna hade han inte velat vara snickare! Så dyker kompisen Ola 
upp och behöver hjälp. Han har köpt upp 2000 hemmagjorda 
korgar och behöver hjälp att sälja dem. Det bär av till Danmark. 
Till fots, i sällskap med en get, så var morgonmjölken säkrad. På 
två månader hade de båda kumpanerna sålt alla 2000 korgarna. 

Men göingarna var ena baddare på att göra korgar och kon-
kurrensen hårdnade. De ställde om sina takhyvlar till att hyvla 
korgspån och nu gick det med rasande fart. Ivar mötte kon-
kurrensen genom att förbättra sina korgar och förse dem med 
tredubbla grepar. Hans företag växte. Ivar gifte sig och flyttade 
från sitt lilla Ekorratorp in till Osby. Där lärde han känna en 
gubbe som täljde hästar. Detta blev Ivars nästa framgångssa-
ga. Han tog hand om hästproduktionen. Hela hans familj om 
2 vuxna och 11 barn jobbade till slut med hästtillverkning. 
Pojkarna täljde och putsade, flickorna målade och dekorerade. 

För några av bröderna Ivarsson var detta inte nog. De ville 
emigrera till Amerika. Men Ivar stoppade dem och gjorde dem 
i stället till delägare i firman - bröderna Ivarsson Osby = BRIO. 
Firman utvecklades under många år. Man köpte upp plåtbilar 
och mekaniska leksaker från Tyskland, barnvagnar och bohag, 

Klasatorpsresan 2017
Så bar det iväg igen. Klasatorpets alla medarbetare gav 
sig av på studieresa. Vi for genom Göingebygden mot 
Osby. Därefter gick färden vidare söderut.

I Osby stod Gunnar Rosendal och tog emot. Hans staty, 
alltså. Och nog kan Fader Gunnar få lite egen uppmärksamhet 
i detta andliga nummer av Träskoposten? Han var en färgstark 
präst, som tjänstgjorde i Osby 1932–1964. Men hans inspira-
tion räckte långt utanför hans församlings gränser. Han var en 
förgrundsgestalt inom den rörelse som kallas "Kyrklig Förny-
else". Han lyfte fram glädjen i ett regelbundet nattvardsfiran-
de. - "Mässan är himmelen på jorden." Han införde också en 
rikare liturgi, som fick stort genomslag i många församlingar. I 

Sölve Hjalmarsson tar sig en titt på Fader Gunnar.

Fotbollsplanen fylldes av stora och små där man fokuserade på kvällens uppvärmning. 
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mjukisdjur och Barbiedockor. 1980 stod företaget BRIO på 
topp. Då hade företaget gjort en sagolik resa genom 100 år, från 
spånkorgar i Ekorratorp till världshandel med kvalitetssaker.

År 1990 började det knaka. BRIO gick back. Och vad hände 
sedan? En Robert Weil trädde fram och räddade firman. Pro-
duktionen flyttades till Kina. I Sverige inrättas ett museum: 
BRIO Lekoseum i Osby. Det ägs sedan 2014 av en stiftelse.  
BRIO ägs idag av Ravensburger AB.

Numera ägnar Brio sig huvudsakligen åt leksaker, men utan 
egen produktion. 

Vi har suttit som fascinerade åhörare, medan en mycket skicklig 
guide har berättat för oss. Sedan går vi igenom museets alla 
rum. Museet innehåller ett vimmel av färgglada leksaker som 
väcker glada minnen hos besökarna. Monter efter monter 
med gamla bekanta prylar och mer okända. I källaren finns 
tomteverkstad med gamla snickerimaskiner från underleve-
rantörernas verkstäder. Toppen! Tomtarna t o m rör på sig!

BRIOS Lekoseum är ett trevligt utflyktsmål för barnfamiljer. 
Här finns plats för lek!

Både med dagens leksaker och gårdagens. Lekoseum har flera 
lekstationer:

•BRIO tågbanor och byggsystem

•Rollek, laga mat, städa eller lek med dockor

•3 vånings lekhus

•Barbies egna dockhus

•Rita & måla

•Tomtens värld

•Spelvagn med Märklin och Sega

Ingeborrarps museipark blir nästa stopp på vår resa. Parken 
innehåller flera gamla byggnader och är väl värd ett besök. 
Man kan bl a studera huvudbyggnaden från 1700-talet, ett 
järnmuseum och ett trämuseum, äta en god lunch och pröva 
på turridning på islandshäst.  

På hemvägen stannar vi till vid Svenska Kyrkans stiftsgård 
i Södra Hoka, ett gott exempel på hur gamla byggnader och 
miljöer kan få ny användning. Från att ha varit en förhållan-
devis stor gård med 19 torp, övergick fastigheten till att bli 
ålderdomshem på 40-talet. Senare blev den en populär ung-
domsgård för Kyrkans Unga, nu är den stiftsgård med plats 
för 80 nattgäster. Här samlas människor till konfirmationsläger, 
konferenser mm i en vacker och lantlig miljö.

Text: Annika Hjalmarsson

Intresserade åhörare. I bakgrunden en målning med torparungen Ivar 
med sin skjutskärra.

S
Så här många av medarbetarna på Klasatorpet deltog i resan. 

Leksaker vi minns.
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Vad firar vi i Sverige under 
vintern?
Under vintern firar hela Sverige tre högtider

Först kommer Luciadagen. Den 13 december i Sverige firas 
Luciadagen för att ljuset ska komma tillbaka efter vintern. 
Barnen i olika ålder är mest klädda i vita klänningar och sjunger 
särskilda sånger om Lucia och julen i kyrkan, skolan och på 
dagis. Alla är inbjudna på lussekatter (små goda bullar med 
saffran och russin).

Luciatåg                                 Lussekatter
December är julens månad. Julen är en kristen högtid som firas 
till minnet av att Jesus föddes. Det är en av de två viktigaste 
högtiderna i Sverige. 

De fyra veckorna före Jul kallas till adventstiden. Varje söndag 
i advent har ett eget namn: första advent, andra advent, tredje 
advent och fjärde advent. 

Man tänder ett nytt ljus varje söndag fram till jul. Här i Sverige 
började människor tända ljus på advent redan på 1800-talet.

                                          

Under december köper vi julklappar, lagar julmat, städar och 
pyntar hem. Varje familj pyntar med sin egna smak. 

Men en sak är jätteviktig. Det är en 
julgran! 

           

Julen firas i tre dagar. Den 24 december är julafton. Då äter 
alla julskinka, köttbullar, korv, sill, potatis, tomtegryn (grytan 
av ris med mjölk och kanel), lutfisk och mycket annat. Efter 
maten äter man pepparkakor och jultårtor och dricker glögg 
och julmust.

            

Den här dagen kommer tomten och delar ut julklappar.

OBS! Kom ihåg 
att tacka för jul-
klappen!

             

GOD JUL! säger 
vi i den här dagen!     
Tack detsamma! Svarar vi tillbaka.

Den 25 december kallas juldagen. De flesta brukar ta det 
lugnt hemma. 

Den 26 december är annandagen. På annandag jul är det sedan 
vanligt att släkt och vänner hälsar på hos varandra. 

Efter julafton säger vi GOD FORTSÄTTNING!  

Och svarar TACK DETSAMMA!

Skolornas jullov börjar några dagar före jul och varar i ungefär 
två veckor.

Den sista dagen på året är den 31 de-
cember kallas nyårsafton. Klockan tolv 
på natten skjuter man fyrverkerier, skålar 
i champagne och önskar varandra 

ETT GOTT NYTT ÅR!

Tanja Muratova
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Susannes blomsterdagbok
Jag heter Susanne Erland och är biolog (fil. Dr. i mikrobio-
logisk ekologi). Professionellt har det inneburit betydligt 
mer tid i laboratoriet än i fält och mycket datorarbete. 
När vi köpte skogsfastighet i Parismåla 2005 var jag fors-
kare vid Lunds Universitet och min man, Bill Hansson, 
var professor vid SLU i Alnarp. 
Något år senare flyttade vi till Jena i Tyskland för att 
arbeta för forskningsorganisationen Max Planck. Under 
senare år har våra barn flyttat tillbaka till svenska gym-
nasier. För att kunna titta till dem hyfsat ofta jobbar jag 
periodvis på distans från Parismåla och tillbringar då även 
mycket taxrastningstid i naturen. 

På fritiden pysslar jag ofta med 
konstnärliga hobbyprojekt. Efter-
som den mörka årstiden är väldigt 
mörk i skogen kan det vara skönt 
att spara lite minnen från ljusare 
tider! 

Jag tänkte dela med mig till 
Träskopostens läsare av den 
blomsterprakt som finns på vand-
rings- och paddlingsavstånd från 
Parismåla sådär 8 av årets måna-
der. Eftersom vi inte är perma-
nentboende kan vi inte försvara 
en trädgård, utan har bara några 
rester från tidigare generationers 
odlingar vid huset. 

Det är växter som lyckas klara vildsvinsbök och betning från 
harar, rådjur, gäss och tranor ända in på husknuten. 

Genom att samla de blommor, bär och kvistar jag hittar vid 
vägkanten, i skogen, i sjön, på ängar och hyggen, lyckas jag 
oftast ha blommor på bordet, om än av lite ovanligare slag. Jag 
roar mig med att göra digitala stilleben av några av de buketter 
jag plockar, som ett slags  dagbok över vilka växter man hittar 
vid olika årstider. 

Artbestämningarna av de vilda blommorna är gjorda av mig 
efter bästa förmåga enligt Mossbergs ”Den Nordiska floran”, 
1995 ISBN 91-46-14833-7. Mina formella botanikmeriter är 
begränsade till en kurs i floristik på biologlinjen under 80-talet, 
så jag reserverar mig för felbestämningar. I de fall det finns flera 
snarlika arter som dessutom hybridiserar, typ smörblomma, 
klöver och vädd, nöjer jag mig oftast om jag hittar rätt familj.

Susanne Erland

Under en majpromenad ser jag något rosa skymta fram i en glänta i 
skogen. Det visar sig vara löjtnantshjärtan. Enkla narcisser växer också 
bredvid. Gammeldags trädgårdsväxter som tyder på att det har legat 
ett torp här… eller på att någon har grävt ut trädgårdslandet och lagt 
jorden i skogen? Taxarna vill vidare så jag hinner inte forska i saken. 
Jag plockar några av blommorna och sätter in dem tillsammans med 
hundkex.

I september kan jag fortfarande sätta in en stor, pampig bukett. Jag 
drygar ut med höstfärgat blåbärsris, nypon och hagtorn. Kärleksörten 
kommer nu. Lupin och fingerborgsblomma har en andra blomning. 
Vädd, klöver, ängssyra och jättebalsamin hänger fortfarande med. 
Den senare är en förvildad trädgårdsväxt som sprider sig explosions-
artat (bokstavligt talat) på hyggena. Balsaminen har frökapslar som 
exploderar vid beröring och skjuter frön flera meter, där de genast 
gror till en ny planta vid gynnsamma förhållanden. Jag räknar till fyra 
generationers plantor på hygget vid Näset. Den som inte tycker att 
femtio nyanser av rosa hör hemma på ett smålänskt hygge kan kanske 
ändå glädjas åt att bin och humlor har en trygg födkrok där under hela 
säsongen. Våra pollinatörer behöver ju som bekant all hjälp de kan få!

Susanne Erland
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Vit näckros blommar från juni till september och kan stå fint inomhus 
i en vecka. Dock krävs lite tur och skicklighet för att de inte skall torka 
ihop direkt eller bara slå ihop blomman. De behöver stå ljust och man 
måste sätta dem i vatten direkt så att de inte hinner dra in luftbubblor 
i stjälken

Många av de första vårblommorna jag hittar är gula. I april 
blommar kabbeleka, svalört, vårlök, minipåsklilja och gulsippa. 
Några syrenkvistar får staga upp buketten. Det sägs på bygden 
att viltet inte gärna tar gula blommor, även om de annars äter 
av arten i fråga. Det kanske stämmer? Jag såg i alla fall att ett 
hav av vita och lila krokusar som slog ut ena dagen var nedbeta-
de till skaften redan nästa morgon medan några gula exemplar 
lämnades ifred.

Ännu en septemberbukett. Ganska glest mellan blommorna nu, men 
vissa arter, som fingerborgsblommorna, blommar om här och där. 
Gulsporre, strimsporre, smörblomma och blåklocka har funnits hela 
säsongen. Väddklinten och käringtanden har också varit med ett bra 
tag. Kärleksörten har nyligen slagit ut medan luktärt, ros och gullris 
sjunger på sista versen. En ensam näckros som fortfarande står fint i 
en flaska får också vara med. På sjön är de helt borta nu.

Tidig augusti och full blomsterprakt. Blå axveronika, cerise finger-
borgsblomma och vit hortensia bryter av mot en mängd gula arter. 
Gullris, renfana, praktlysing, rudbeckia och parkstånds i citrongult 
med en mer apelsingul blomma i förgrunden. Jag är osäker på arten 
som inte finns med i Mossberg. En trädgårdskunnig väninna tipsar om 
klippstånds. Några stjärnflockor skymtar i bakgrunden.
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följa med. När vi gick hem fick vi ofta sällskap av en, två eller 
tre gudstjänstbesökare, som mor inbjudit till kyrkkaffe. För det 
mesta var det ensamma människor eller sådan som hade lång 
väg att gå eller cykla."

(Långasjökrönikan 2012)

Christina berättar också att många sammanträden hölls i präst-
gården, Till alla sammankomster hörde kaffe och kakor. Vem 
fixade? Prästfrun, förstås. Lisa var också aktiv i syföreningarna 
- det fanns tre stycken. Årets höjdpunkt var missionsauktionen, 
Lisa höll i trådarna. Hon fick ofta ta hand om den gästande 
predikanten och erbjuda mat och logi. På Missionsdagen in-
bjöds till "De gamles dag" i Prästgården. Det dukades upp åt 
alla och syföreningsdamerna bredde smörgåsar och hade bakat 
tårtor. Efteråt var det disk och duktvätt. Barnen hjälpte till. 
Mellan nyår och trettondagen hölls julfest för barnen i Präst-
gården. Lisa själv agerade julgumma och delade ut gottepåsar 
till barnen. Hon sa inte: "Finns här några snälla barn?" utan: 
"Så roligt att här finns så många barn!"

Men Lisa var inte bara den perfekta husmodern och för-
samlingsmodern. När Sockenstugan blev församlingens hus, 
flyttade en del av hennes värdinneskap dit. Hon var också en 
flitig fotograf  och dokumenterade många händelser och objekt 
i bygden. När Långasjö Emigrantcirkel skickade henne och 
hennes Jan till Amerika, deltog hon aktivt med dokumentation 
och skrivarbeten.  

Läs mer om Lisa Redin i Långasjökrönikan 2012.

Prästfruar i Långasjö
Prästgårdarnas historia är lång. Den förste prästen i Lång-
asjö (1200-talet) hade ingen prästfru. På den katolska tiden, 
var prästen ogift. I de flesta fall hade han emellertid en "hus-
hållerska" (säger historikern Dick Harrysson SVT 171108). 
Efter reformationen var det tillåtet för prästen att gifta sig 
och i likhet med många andra äkta par, kompletterade de båda 
makarna varandra i sina sysslor. Men blev prästfrurollen med 
tiden ett kall eller en kravfylld tjänst? Blev det något speciellt 
att vara prästfru? I en nyutgiven bok: "Vid hans sida" Nils-
son/Meurling 2015, utgår man ifrån att prästfrurollen är 
unik. I boken ges exempel på prästfruars "fromma, flitiga och 
förebildliga" roll i prästgården och i församlingen. Prästfruar 
är ett särskilt "skrå". Och de har haft stor betydelse i kyrkans 
tjänst. Nu är emellertid prästfruns tid förbi. Hon har ersatts 
av anställda. Hon förvärvsarbetar som alla andra. Förresten 
- könsrollsbarriären har rasat och många präster är numera 
kvinnor. Sentida prästfruar har fått uppleva sitt eget avskaf-
fande. Vi vill lyfta fram två av Långasjös prästfruar: Lisa Redin 
och Helena Thelin - mor och dotter.

Annika Hjalmarsson

Lisa Redin
Elisabeth (Lisa) 
Redin var prästfru 
i Långasjö i 30 år 
(1942-1972). 

Om henne skriver 
hennes make Jan 
Redin: "Hon var 
en av de sista re-
presentanterna för 
prästfrun som yrke 
eller snarare ett kall. 
En värdig, självstän-
dig bärare av denna 
mångskiftande kvin-
nouppgift. Maka, 
mor, farmor, mor-

mor, älsklig, varom vittnas av många, i tacksam hågkomst." 
(Kring Långasjö kyrka i 700 år 1989)

Christina Leandersson, har också berättat om sin mor, präst-
frun Lisa i Långasjö: 

"På den tiden var prästen, kantorn och kyrkväktaren de enda 
anställda. Allt annat arbete var oavlönat. Det mesta sköttes av 
prästfrun. Oavlönad var hon diakonissa, församlingsassistent, 
församlingsvärdinna och lokalvårdare. På 40-50-talen hölls de 
allra flesta vigslar och barndop i Prästgården. Brudparet och 
deras vittnen eller barnet med föräldrar och faddrar togs emot 
och välkomnades av mor. Sedan gick de in till far och dörren 
stängdes. Efter en stund kom de ut igen och bjöds in i matsalen 
till dukat kaffebord. Mor gratulerade och intresserade sig för 
brudklänningen eller bad att få hålla barnet en stund.

Naturligtvis gick vi till kyrkan på söndagarna - mor varje sön-
dag. Vi barn blev aldrig tvingade, men det var naturligt att ofta 

Lisa Redin.

Framför Glömminge prästgård vid bröllopet 1934 mellan Lisa 
och Jan Redin.
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Helena Thelin
Prästfru i Långasjö 1972 - 1984.

1972 efterträdde jag min mor, Lisa Redin, som prästfru i 
Långasjö. Det var verkligen att komma hem igen! Jag flyttade 
in i samma hus där jag föddes våren 1942. Där tillbringade jag 
alla barn- och ungdomsåren. En lycklig lång tid!

Kyrkan och prästgården var under min barndom intimt sam-
manflätade. Familjelivet styrdes av kyrkans fasta tider: Allt 
anpassades efter gudstjänsttiderna i kyrkan. Alla samman-
komster som t ex kyrkoråd och de gamlas dag (med över 100 
gäster!) anordnades i prästgården. Pastorsexpeditionen låg i 
prästgården, konfirmanderna samlades i konfirmandsalen i 
prästgården. På senhösten kom socknens bondfruar med mjölk 
och i vårt kök ystades det inför den årliga missionsauktionen.

Som barn upplevde jag min mors uppgifter i Långasjö prästgård 
och församling som något att beundra och ha som livsideal. 
Jag tyckte att hon alltid fyllde dagen med spännande och me-
ningsfulla uppgifter. Hon var uppskattad och älskad, praktisk 
och glad. Sprang med snabba steg upp och ner i trappan i det 
stora huset, plockade blommor i trädgården och arrangerade 
dem vackert i vaserna på altaret i kyrkan. Hon planerade och 
genomförde söndagsskolefester, dukade kaffe i matsalen till 
alla brudpar som gifte sig i prästgården.

Nu för tiden finns anställda för alla dessa sysslor: församlings-
värdinna, diakon, kyrkvaktmästare, expeditionspersonal! 

Johan och jag och våra 4 barn blev kungligt mottagna av 
kyrkorådets medlemmar den där höstdagen 1972. Det var 
med stor förväntan vi installerade oss i vårt nya och samtidigt 
välkända hem. Barnen tog flytten naturligt: De flyttade ju hem 
till mormor och morfar!

I 45 år har jag varit prästfru: 10 år i Långasjö församling och 
prästgård, lyckligt gift med prästen och med 6 underbara ungar 
.Men någon kopia av min egen mamma blev jag aldrig.

Tiderna förändras och vi med dem. Min romantiska syn på 
prästfrurollen stämmer inte överens med dagens samhällssyn.

Nu för tiden kallas man engagerad när man gör frivilliga in-
satser i Kyrkan. Jag har utfört många inspirerande och roliga 
uppgifter, alldeles frivilligt och hoppas att jag hade gjort dem 
även om jag inte hade varit gift med prästen.

Prästfru eller inte, spelar ingen roll. Det är i kyrkans liv jag 
hittar meningen med Livet, känner frimodighet och nyfikenhet, 
mod att gå vidare i denna vår sargade men underbara värld!

Helena Thelin

Källor: 
Kring Långasjö kyrka i 700 år. Jan Redin 1989
Lisa Redin Långasjökrönikan 2012 Christina Leandersson
Vid hans sida  Ulrika Lagerlöf  Nilsson & Birgitta Meurling 2015

Boken om prästfruar

Från reformationen och över fyra hundra år framåt har det funnits 
prästgårdar i vårt land. Men år 1987 upphörde tjänstebostadstvånget 
och pastoraten började sälja ut sina prästgårdar. I fem olika uppsatser 
kan vi läsa hur prästfrun beskrivits i olika tider, vilka förväntningar 
omgivningen har haft på henne, men också hur prästfruar själva har 
sett på sin roll och sina arbetsuppgifter.

Gunnar Alsmark

Helena Thelin, Nybro.
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Till Kina med Marinens 
ungdomsmusikkår
Hur många av er har hört talas om Nanchang i Kina? 
Inte många? Kan ju vara för att det är en liten, med kine-
siska mått mätt, “småstad” på ca 2 miljoner människor 
i sydöstra Kina. 

Dit åkte jag, Sanna Klasson och resterande av Marinens Ung-
domsmusikkår Kronan (MUK) tio dagar i september. Vi var 
där för att spela på Nanchang International Military Tattoo 
under 10 dagar och vi skulle både ha sittande och figgkonsert. 
Innan jag kan fortsätta berätta om denna fantastiska resa så får 
jag ta lite ordförklaring.

MUK- Marinens Musikkår Kronan/Royal Swedish Cadet 
Band, musikkåren som vi åkte dit med, lokaliserad i Karlskrona 
med ungdomar från hela Sverige.

Figg- Förkortning av Figurativ Marschering, hela orkestern har 
övat in ett uppträde där man spelar och går i olika formationer 
samtidigt.

Tattoo- En slags spelfestival, där flera olika orkestrar uppträder 
med varsitt figg och så spelar man i slutet en avslutningskonsert, 
där alla spelar samma låt/låtar tillsammans.

Nu tillbaka till resan. För mig personligen började den redan på 
Emmaboda station men vi hoppar fram lite. Mellan Emmaboda 
och Nanchang kan jag nämligen snabbt sammanfatta allting 
med 4 timmar tåg till Kastrup och sedan 9 timmar flyg till Pe-
king, med lite väntetid emellan, för sedan ytterligare 2 timmar 
flyg till Nanchang. Inget superkul eller väldigt intressant.

Fast jo, nu missar jag ju några viktiga detaljer. Jag glömmer hur 
jag högst omedvetandes åt min sista ”normala” (i svenska ögon) 
måltid på flyget, hur hettan i form av ca 30° C slog mot oss när 
vi klev av flyget i Peking sent på kvällen och att också berätta 
för er hur svårt det är att sova på ett flyg. Det är jättesvårt.

Så, nu är vi ifatt. Min plan är inte att berätta allt som hände i 
detalj, skrev dagbok under hela resan så ifall någon är intres-
serad är det bara att höra av sig! Om det är fler än 3 så kan jag 
tänka mig att ge ut den i bokform!

Nej, men skämt åsido. Resan var som sagt 10 dagar lång varav 
alla utom 1 1/2 av dagarna skulle tillbringas i Nanchang. Där 
bodde vi på ett hotell med några av de andra orkestrarna från 
bland annat Nya Zeeland, Mexico, Egypten och såklart Kina. 
På hela tattoot var det även orkestrar från Ukraina, USA, 
Kanada, Ryssland, Australien. Det var flera stycken orkestrar 
från Kina bland annat från deras marin, flygvapen och armén.

Vi lärde oss att Nanchang är en av Kinas så kallade ”hot spot”. 
Några studenter sa det till oss när vi var på en skola och upp-
trädde, men då hade vi redan upptäckt det den hårda vägen så 
att säga. Tänk er att ni har hängt in en massa blöta vinterkläder 
i ett torkskåp som håller på att torka så det är ganska fuktigt där 
inne. Föreställ er sedan att ni ställer er i skåpet och att skåpet 
står i en ångbastu. Typ så känns det när det är 37°C och hög 
luftfuktighet i Kina. Det märkte man när man gick utanför 
dörren och det var svårt att andas. Rummet med en temperatur 
på 21°C var som ett kylskåp som räddade oss.

Under resan hade vi fyra olika uppträdanden, en öppnings-
ceremoni, ett figguppträdande, en sittande konsert på ett 
universitet i Nanchang och till sist en stängningsceremoni. 
Alla uppträdanden gick bra och det var en trevlig publik. Dock 
hade vi ganska mycket problem med värmen inom kåren, och 
var tvungna att spela flera av uppträdanden utan fullständig 
orkester men vi löste det! Pga detta var vi tyvärr tvungna att 
stanna inne på våra rum/på hotellet för att inte riskera att 
drabbas av vätskebrist eller dylikt.

De sista dagarna var vi i Peking där vi hann med allt som en 
turist brukar hinna med på en vecka, på ca 1 dag. Sommar-
palatset, kinesiska muren och himmelska fridens torg. Den 
sistnämnda besökte vi för övrigt även under Kinas nationaldag 
och vi var ju inte precis ensamma med att vara på det torget. 
Dock så var många av kineserna mer intresserade av att ta kort 
på oss istället för på torget. 

Vägen hem kändes betydligt längre än på vägen dit men även 
då flöt allting på. Aldrig har heller spagetti och köttfärssås 
varit så gott, som efter mer än en vecka med nudlar och ris till 
frukost, lunch och middag. 

Denna resan blev av för min och Sannas del tack vare Sparban-
ken Ekens stiftelse som gjorde det möjligt för oss att komma 
med på resan. Tack, det blev ett minne för livet!

Tilda Gunnarsson

Marinens Ungdomsmusikkår Kronan.

Marinens Ungdomsmusikkår Kronan uppträder.
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Tre mil i universum
– Så långt är det mellan Långasjö och Åfors, tänkte Lotta 
Odlingsson, när vi planerade första galan för Världens 
Barn. Det är fyra år sedan. Vi genomförde två galor 
samma kväll. På samma sätt de följande två åren. Men 
då höll vi till i Bromboda och Åfors. Det kom önskemål 
om två separata kvällar. Så blev det nu. En kväll i Åfors 
Folkets Hus och en i Långasjö Bygdegård. Det var rätt 
tänkt. Man kunde välja kväll, eller åka till båda galorna. 
Och några musiker kunde ställa upp på båda ställena. 

Så många begåvade sångare och musiker vi har i kommunen! 
Vi fick njuta av ett innehållsrikt och omväxlande program på 
båda ställena. Stort tack till alla som ville ställa upp för Världens 
Barn! Solister, körer, musiker, Kulturskolan, medlemmarna i 
Bygdegårdsföreningar och Folkets Hus, konditorierna som 
skänkte fikabrödet och alla andra gåvogivare.

Resultatet blev strålande, 13 245 kronor i Åfors och 15 266 i 
Långasjö. Därtill kommer nästan 50 000 kronor som företagen 
i kommunen skänkte till Världens Barn. I år var det 20-års-
jubileum för Radiohjälpens insamling. 80 miljoner kronor 
samlades in i landet. 

Kommer pengarna fram?
Ja, vi når fram! Världens Barn bygger på frivilliginsatser vilket 
gör att kostnaderna för insamling och administration kan hållas 
till ett minimum.

Radiohjälpen kontrollerar noga varje projekt som stöds och 
kräver redovisning och återrapportering för samtliga insatser 
som får del av de insamlade medlen. Projekten som stöds är 
långsiktiga. Förändring kan bara åstadkommas om barn får 
växa upp i trygghet och får gå i skola. Det tar tid och kräver 
därför just långsiktighet.

Sölve Hjalmarsson

Världens barn gala i 
Långasjö bygdegård 
- en gemensam upplevelse

Alla som har samlats denna höstkväll känner någon som ska 
uppträda. Utomhus är det en mörk kväll i oktober, men inne 
i Långasjö bygdegård slår värmen emot oss när vi kommer in 
i salen. Ballonger, sorl, kaffedoft. Plötsligt en klarinettfanfar 
(det är Junior från Broakulla som spelar) och kvällens konfe-
rencier Sölve (som bor på Hembygdsvägen ni vet, gift med 
Annika, John Johanssons dotter) harklar sig i mikrofonen och 
börjar prata.

Och så fortsätter det hela kvällen. Det är grannens barnbarn, 
lokaltidningens fru, grannbyns fotograf, lokala brevbäraren 
och kompisens kompis o.s.v. Flera av bygdens företag har 
skänkt en slant och alla i publiken har bidragit till insamlingen 
via inträdet bl.a. Ideella krafter har fixat frallorna till fikat eller 
bidragit med alster till auktionen, som hölls mellan uppträdena. 

Vid fikapausen stiger snabbt ljudvolymen för alla har någon 
de vill hinna prata med, utbyta lite information med, påminna 
om ett framtida föreningsmöte eller funktionärsträff. Passa på 
liksom. När ändå så många engagerade människor är på plats. 

För även om inte alla känner varandra i Långasjö bygdegård 
denna kväll, så vet man ungefär vem alla är. Eller vet grannen 
i publiken det. ”Hördu, är det inte Torbjörn i Plaggebos pöjk 
han på elgitarren?” 

I ärlighetens namn lät väl inte allt som spelades från scenen 
denna kväll så fantastiskt. Ibland hakade det sig, blev falskt eller 
någon kom av sig. Men det var av helt underordnad betydelse! 
Vi hjälpte alla till, var och en på sitt sätt, och resultatet blev en 
pengainsamling med ett gott syfte och GEMENSKAP. 

Det blev så tydligt. Om man bor på landsbygden är det lätt 
att känna sig behövd och att ”tillsammans kan vi”. Anonymi-
teten är obefintlig. Alla är någon. Kvällen hade varit en helt 
annorlunda upplevelse om man suttit i publiken och inte vetat 
något om någon. 

När vi lämnade den lokala samlingsplatsen, som i årtionden 
samlat bygdens folk, var vi mätta på fika, musikupplevelser och 
gemenskap. En skön känsla i höstmörkret. 

Malin L Gunnarsson

Elever i Långasjö skola framförde en Smålandsmusikal.                     
Foto Tanja Muratova

Internationella kören under ledning av Emma Åhlander Hansson.       
Foto Tanja Muratova



Träskoposten nr 4 201718

EFS verksamhet i Långasjö

Några personliga minnen

EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen), en självständig 
organisation inom Svenska kyrkan, har verkat sedan 1856 
i vårt land och bedrivit mission fr. a i östra Afrika sedan 
1866.
Jag, Elon Elvinsson, som har haft förmånen att ha min 
tjänst inom EFS under hela mitt yrkesverksamma liv, har 
blivit ombedd att skriva några personliga minnen omkring 
EFS och Långasjö.

Den som är något insatt kanske tänker; ”men EFS har väl 
aldrig haft någon verksamhet i Långasjö!?” Nej, mej veterligt 
har aldrig EFS haft någon missionsförening eller något bönhus 
i Långasjö. Mitt ”bönhus” var Långasjö kyrka och Jan Redin 
var min präst. Men ändå fanns EFS där på ett litet hörn. Min 
första kontakt med EFS var utan tvekan min mamma, Astrid 
Karlsson. Hon var medlem i Kråksjö missionsförening i 
Ljuders socken. Det var det närmaste bönhuset. Fastän pappa 
Elvin inte var medlem, for vi alltid dit när det var möte på sön-
dagseftermiddagar med en viss regelbundenhet. Framför allt 
minns jag den stora missionshelgen varje år, då någon av EFS 
missionärer var hemma på besök och medverkade tillsammans 
med kyrkoherde Suno Olander. Det var högtidsdagar med 
många predikningar och missionsföredrag!

Missionsmöte hade vi också i Långasjö, nämligen hemma hos 
Irma och Martin på Hvilan. Johansson sa vi aldrig. Det var bara 
Irma och Martin, för alla kände dem. Under midsommarhelgen 
var det missionsmöte på Hvilan ute i deras fina trädgård. Då 
medverkade ofta någon hemmavarande missionär tillsammans 
med kyrkoherde Jan Redin och EFS-predikanten från Kråksjö, 
som under min barndom var Rune Johansson. Och mellan 
predikningarna serverades gott hembakat till kaffet och saften 
under de gamla fruktträden.

Rune Johansson var den siste predikanten som var boende i 
Kråksjö och han har betytt mycket för mig och mina syskon. 

Under en period kom Rune regelbundet hem till vårt då nya 
hem i Koppekull och startade upp en pojk- och flickgrupp. 
Barn från omgivningen träffades till pyssel och andra aktivi-
teter. Och varje gång ledde Rune en andakt utformad för oss 
barn.

Detta ledde vidare till att Rune och hans unga fru Eivor 
startade en ungdomsgrupp hemma i sitt hem i Kråksjö på 
lördagskvällar. Tänk att de som nygifta tog sig an ungdomar 
i sitt vardagsrum för gemenskap, sång, undervisning och fika 
lördag efter lördag! Dit färdades min bror Stellan, min syster 
Iréne och jag. (Jag fick dispens att vara med, fastän jag var 
något för ung.) Den gruppen bestod som mest av ett 15-tal 
ungdomar och jag vågar påstå att alla dessa har förblivit aktiva 
i kyrkliga sammanhang runt om i vårt land.

Denna ungdomsgrupp ledde för mig vidare till lägerupplevelser 
framför allt på EFS-gården i Timmernabben fyra mil norr om 
Kalmar. Den är numera såld, men betydde oerhört mycket för 
oss ungdomar och där måste Martin på Hvilan åter nämnas. 
När gården skulle byggas upp till den moderna anläggning 
den var på 60-talet, så var det Martin som höll i mängder av 
trådar som byggmästare. 

Utan honom hade projektet aldrig 
förverkligats. Där befästes många ung-
domar i sin tro och en hel del upplevde 
nog sin kallelse till tjänst i Guds rike. 
Inte minst för min egen del var dessa 
läger en bidragande orsak till att jag så 
småningom fann min tjänst inom EFS 
som predikant och präst i 42 år.

Kanske har det funnits andra nedslag 
av EFS verksamhet i Långasjö, som jag 
inte känner till, men detta lilla jag har 
berättat om har i alla fall betytt mycket 
för mig och min familj och förhopp-
ningsvis även för andra i förlängningen.

Elon Elvinsson, Sundsvall
Missionsmöte på Hvilan.

Elon Elvinsson.
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Pingstkyrkan
Under 1900-talets början uppstod en andlig väckelse i 
USA, pingstväckelsen. Denna kom till Sverige omkring 
år 1907 och många frikyrkoförsamlingar tog till sig denna. 
En del hamnade i konflikt med modersamfundet och 
ställde sig fria. Utvecklingen ledde fram till en ny kyrka 
- Pingströrelsen. 

Det uppstod snabbt flera pingstförsamlingar runtom i landet. 
Många av församlingarna tog bibliska namn – ”Filadelfia” 
och ”Betel” var vanligast. Pingströrelsen har starka rötter i de 
äldre väckelserörelserna och betonar nödvändigheten av en 
personlig tro på Jesus Kristus som sin frälsare.  Församling-
arna praktiserar troendedop, inte spädbarnsdop. Utmärkande 
är också att man betonar andliga erfarenheter som ”dopet i 
den helige Ande”, tungotal, profetiska budskap och helande. 
Pingströrelsen menar att Bibeln är Guds ord och ser denna 
som yttersta norm för ett kristet liv. 

Vad den svenska statskyrkan hade svårast att acceptera hos de 
frireligiösa samfunden var att där förrättades dop och utdelades 
nattvard av personer som inte var prästvigda, samt att dessa 
handlingar utfördes i andra lokaler än i den traditionella sock-
enkyrkan. En viktig skillnad var också att i frikyrkorna, som 
ordet antyder, byggde medlemskapet på frivillighet. 

I Långasjö mötte väckelserörelsen under 1800-talet ingen 
framgång. Men på 30-talet blåser förändringens vindar och 
Pingströrelsen etablerar sig formellt 1937. Tillsammans med 
Ros-Marie Sandberg har jag valt ut två texter som berättar 
om den här tiden. Den första finns i en jubileumsskrift från 
1987, där Lennart Stemegård berättar om pionjärtiden. I den 
andra berättar Betty Sandberg om hur hennes syster Lilly som 
ung hade ”en syn” och vad den ledde till. Fotografierna har 
Ros-Marie valt ut och skrivit texterna till.

Gunnar Alsmark/Ros-Marie Sandberg

Pionjärtiden 

Sommaren och hösten 1932 var en betydelsefull tid för den 
fria verksamheten i Långasjö bygden. Genom Guds tydliga 
ledning öppnades då möjlighet att uppta frikyrklig verksamhet. 

Första steget togs då Gideon Henriksson, Åkerby, inköpte en 
stuga i Strängsmåla och gjorde den i ordning till pre dikolokal. 
Den invigdes i oktober 1932 under stor tillslutning. 

Evangelisterna Alma Söder strand och Ragnhild Larsson Gus-
tavsson flyttade in i stugan och började förkunna evangelium 
för både stora och små, vid sidan av sitt jordiska arbete. Deras 
hjärtan var tända av den Helige Ande, under bön, kamp och 
missförstånd stod de trogna sin kallelse. 

Många blev frälsta redan det första året och när verksamheten 
växte började man tala om att uppföra en större och ända-
målsenligare lokal. Först och främst talade man med Gud om 
saken. På den tomt som medföljde vid köpet av stugan, stod 
Betelkapellet invigningsklart redan i oktober 1933. Kostnaden 
uppkom till 5 065 kr. utom uthus. Insamlade medel utgjorde 3 
350 kr. Invigningsoffret blev drygt 200 kronor.

Den 28 oktober 1934 bildades en församling som tillhörde 
Baptistförsamlingen i Skruv. Verksamheten bedrevs med 
framgång. 1935 var det 15 vänner som avlade dop bekännelse 
och beviljades dop och församlingsgemenskap. 

I oktober 1936 samtalade man om att bilda en egen baptistför-
samling i Långasjö, men ingen enighet nåddes vid detta tillfälle. 
Juni 1937 kom så Einar Thornberg och kallades som gruppens 
predikant och föreståndare. Under september månad beslöt 
man nästan enhälligt att bilda en fristående församling, som 
skulle vara öppen för pingstens Ande och folk. Thornberg 
Henry Gustavsson valdes att i Missionsbaneret och Evangeli 
Härold klargöra församlingens ställningstagande.

Samling utan för Betelkapellet i Strängsmåla. Kapellet låg där Södra har sin stora parkering nu. 
Tvåa från höger i mittenraden står Ragnhild Larsson och som fyra i samma rad hennes evangelistkamrat Alma Sö-
derstrand. Flera år senare gifte sig Ragnhild med Sture Gustavsson från Harebokvarn och han finns längst ut till vän-
ster i samma rad. Längst bak från vänster okänd, Johan Steen, Gustav Strand och Olle Strand, resten är jag osäker på.
Längst fram sitter Gerda Fransson till vänster och tunnbindare Blad med fru längst till höger och innanför dem har 
vi Hedda och Algot Strand, hon har mörk hatt och ett barn i knäet.

Bilden nedan är antagligen taget i samband med ett möte kort 
efter att församlingen bildats 1937
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I följande text från 1997 be-
rättar Betty Sandberg i ett litet 
minneshäfte ”Med målet i 
sikte” om hur väckelsen bör-
jade i Långasjö år 1935. 

Betty arbetade i Holmsjö och skulle komma hem till Brän-
namåla i Långasjö över en helg, för att få höra berättas 
om "en syn" som hade hänt en månad tidigare. Fast Betty 
visste redan att hennes syster Lilly hade sett Jesus i en syn, 
för det var många i byn som talade om detta. 

Väl hemkommen satt hennes systrar Lilly och Alice i 
syrummet och samtalade med varandra. Fast Betty skulle 
gå in i rummet var det en sådan mäktig kraft utgjuten att 
hon inte kunde gå direkt in i rummet. 

Lilly berättade hur hon i sin "syn" hade sett Jesus när bon 
satt och läste i Apg Kapitel 2 vers 1–10, hur hon fick se 
Jesus i ett hörn med törnekrona och blodet rann ner längs 
hans huvud. Hon stod länge och tittade på den märkliga 
synen och när hon skulle ta på Jesus stoppades armen 
och hon kunde inte röra vid honom. När hon gick ut ur 
rummet för att hämta en trasa och torka upp blodet som 
droppat på golvet så hörde hon en röst, samtidigt som 
Jesus sträckte ut handen över Lilly och sa: - Glädje i detta 
hus. Därefter såg hon hur Jesusgestalten formades om till 
en duva som lyfte uppåt. 

Föräldrarna var under tiden ute i ladugården så hon var 
ensam inne i huset. Hon blev rädd efteråt och låste dörren 
vilket hon i vanliga fall aldrig brukade göra. När föräldrar-
na kom in, undrade de vad som hade hänt och Lilly fick 
förklara sin syn. Pappans svar och reaktion på detta var: 
- Om Jesus har varit här ska vi följa honom. 

Bettys far gick efter moget övervägande (eftersom han 
tyckte det var lite genant) till baptistsystrarna Ragnhild 

och Alma i det lilla kapellet och berättade om den märk-
liga synen.

Samma kväll när Betty kom hem var det bönemöte och 
hon böjde knä. När sen Ragnhild kom fram till henne och 
undrade om hon ville ta emot Jesus i sitt hjärta svarade 
hon ja. Många andra blev frälsta vid det mötet och man 
upplevde hur det var en mäktig kraft utgjuten.

En kort tid efter den märkliga synen lät sju personer döpa 
sig i det lilla kapellet och det kom flera till dopgudstjänsten 
och tittade på. 

I april samma år lät Betty döpa sig och hon minns detta 
med glädje. 

Den märkliga synen har betytt mycket och i förlängningen 
blev alla barn och barnbarn i den aktuella släkten i Sverige 
frälsta tack vare synen. 

Betty Sandberg är en av de tre som var med från början 
av församlingsbildandet i Långasjö.

Ros-Marie berättar om tre bilder

 
Betty Sandberg

Vi sjöng mycket, ofta med rörelser, på våra söndagsskolor, barnmöten 
och senare hobbygrupper. Här sjunger jag med en grupp i Långasjö 
Pingstkyrka (f  d Ordenshuset) och Ingela Pettersson (Svensson) spelar 
gitarr. Kortet är nog från slutet av 70-talet, Vi sjunger kanske denna 
sång:
Jesu kärlek är så underbar, Jesu kärlek är så underbar
Jesu kärlek år så underbar, Kärlek så underbar.
Så hög jag kan ej gå över den, 
Så låg jag kan ej gå under den,
Så vid jag kan ej gå ut ur den,
Kärlek så underbar.

 
Lilly Strand
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Söndagsförmiddagen var barnens på 40 - 60 talet. Söndagsskola både 
i kapellet och tidvis även i Brännamåla, Bredalycke, på Ljungkulla. 
Här på bilden är det sommarfest. Maria Bäckström var en av ledarna 
och hon står längst till höger bakom barnen. Fem flickor som sitter på 
marken är från vänster Karin Sjöblom. Ros-Marie och Britt Sandberg 
bakom Ing-Mari och Vivi-Anne Ljungholm.

Det var ofta bön i hemmen på tisdags- och torsdagskvällarna, men på 
lördagskvällarna var det sångövning för då kunde även de yngre som 
gick i skolan vara med. Den som ville sjunga eller spela och var döpt = 
medlem fick vara med. Sen på söndagseftermiddagen och/eller kvällen 
sjöng och spelade vi för mötesbesökarna. Det kunde vara i kapellet, i 
ett tältmöte, ute i någons trädgård eller i ett stugmöte för viljan att nå 
människor i olika byar med det glada budskapet var stor.
På denna bild från strax efter 1950 ser vi från vänster längst bak: 
Lennart Sandberg med sin mandolin, Gunnel Ljungholm (Sandqvist), 
Signe från Allgunås, Elsa Mårtensson (Ljungholm), Betty Sandberg, 
Olle Strand, Gustav Strand, Lars-Erik Lundell med dragspel och Otto 
Wilhelmsson med fiol. Framme och i mitten från vänster: Anna Steen, 
Alice Ljungholm, Evie Ljungholm (Söderlund), Vivi-Anne Ljungholm 
(Olsson) med gitarr, Majvor Lundell (Eiderstig), Ing-Mari Ljungholm 
(Gustavsson), Inga Petersson, Ros-Marie Sandberg, Judit Karlsson, 
Britt Sandberg, Alice Strand med gitarr och dåvarande pastorn Petrus 
Karlsson med dragspel.

Ros-Marie Sandberg

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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Gammalkyrklighet möter 
högkyrklighet
Gammalkyrklighet, lågkyrklighet, högkyrklighet och 
frikyrklighet. Begreppen är kända. Men vad betyder de? 
Först en historisk återblick:

Kyrkans centrum är Jesus
Ordet kyrka har grekiskt ursprung och betyder ”det som tillhör 
Herren”. Jesus Kristus är Herren (Kyrios), lyder den äldsta 
kristna trosbekännelsen. 

Kyrkan kallas också Kristi kropp. Kristus är huvudet och vi 
som tillhör honom är lemmarna i kroppen. Vi ska tjäna och 
stödja varandra.

Kyrkan har en lång tradition. Mer än två tusen år. Den har sina 
rötter i Gamla testamentets skrifter, böner och gudstjänster. 
När de första kristna samlades till gudstjänst byggde de vidare 
på de ordningar de lärt sig i synagogan och templet. Bibel-
läsningarna, psaltarpsalmerna, predikan och bönerna. Men 
ett nytt moment hade tillkommit, nattvarden. Kvällen innan 
Jesus korsfästes samlade han sina lärjungar till påskmåltid. Med 
brödet och vinet instiftade han det nya förbundets måltid, som 
vi kallar nattvard. – Detta är min kropp, sa han om brödet. – 
Detta är mitt blod, om vinet i bägaren. Så ofta ni firar denna 
måltid, gör det till min åminnelse. De första kristna samlades 
ofta till brödsbrytelse. Nattvard var inte rätta ordet, när man 
möttes på morgonen eller förmiddagen.  Ibland använde man 
det grekiska ordet eukaristi, som betyder tacksägelse.  Eller det 
latinska kommunion, som betyder gemenskap.  Alla dessa ord 
används fortfarande. Jesus är centrum i gudstjänsten.

Under de första tusen åren var kyrkan odelad.  Och vi räknar 
fortfarande med ”en enda, helig, allmännelig och apostolisk 
kyrka.” Så läser vi i trosbekännelsen. Ordet allmännelig heter 
på latin katolsk. Det betyder inte exklusivt Romersk katolsk. 
Rent sakligt bekänner också vi protestanter tron på en enda 
katolsk (allmännelig eller universell) kyrka. När kristendomen 
nådde Långasjö, kanske på 1200-talet, var det i den Romersk 
katolska kyrkans tradition. Mässan firades på latin. Många ord 
var hemlighetsfulla och laddade. Hoc est corpus meum (detta är 
min kropp) uppfattades som Hokus pokus. Och trosbekän-
nelsens ord filioque (och Sonen) blev filiokus.

År 1517, för precis 500 år sedan, inleddes det som vi kallar 
reformationen. Den största förändringen märktes i guds-
tjänstlivet. Man fortsatte att fira högmässa som tidigare, men 
på folkspråket. Man kunde förstå bibelläsningarna, man kunde 
delta i bönerna och lovsången. Man började sjunga psalmer på 
svenska i Långasjö! Gudstjänsten fick nytt liv.

Språket förändras genom tiden. Nya bibelöversättningar har 
blivit nödvändiga. Nya psalmer har tillkommit. Ibland har det 
varit svårt att vänja sig vid förändringar och förnyelse. Ett 
exempel är Herren bön, Fader vår. Det tog flera decennier att 
införa den nya översättningen från 1981 i våra kyrkor, och den 
är inte fullt accepterad än.

Väckelserörelser
Gång på gång har det uppstått väckelserörelser i kyrkan. Man 
upptäcker något i kyrkans rika tradition som blivit försummat. 
Det kan gälla bönelivet, nattvardsfirandet, missionen, den he-
lige Andes betydelse eller något annat. Väckelse innebär, som 
ordet antyder, ett uppvaknande. En förnyelse och vitalisering 
av det andliga livet i församlingen, eller i det personliga livet. 
Detta är väckelsens styrka. Men glädjen över det nyupptäckta 
har ibland lett till ensidighet. Man har fokuserat på en begränsad 
del av kyrkans stora andliga skatt. Och när väckelsen stelnat i 
sina former har den mist sin kraft och haft sin tid.

Gammalkyrklighet
Det vi kallar gammalkyrklighet började som väckelser på olika 
platser inom Svenska kyrkan under 1800-talet. Inte långt från 
Långasjö ligger Hälleberga. 

Dit vallfärdade människor för att lyssna till prästen Peter 
Lorens Sellergren. Hans stora begåvning höll på att drunkna 
i alkohol. När han våren 1814 blev fri från sitt slaveri fick han 
nytt liv. Hans förkunnelse och själavård ledde till väckelse. Den 
spred sig som ringar på vattnet ut över landet.  En av hans vän-
ner hette Jonas Sandell, prästen i Fröderyd. Hans dotter, Lina 
Sandell, har bevarat något av den gammalkyrkliga väckelsen i 
sina psalmer. Men hon har också inspirerats av den lågkyrkliga 
fromheten, pietismen.

En annan gren av den gammalkyrkliga väckelsen började i 
Lund med prästen Henric Schartau. Det vi brukar kalla schar-
tauanism har särskilt präglat den västsvenska fromheten. I det 
andliga livet såg Schartau ett mönster, nådens ordning: kallel-
se, upplysning, omvändelse, pånyttfödelse, rättfärdiggörelse, 
förnyelse. Detta mönster tillämpades i predikan och själavård. 
Och det känns igen i ”långkatekesen”, 1878 års utveckling av 
Luthers lilla katekes. 

Vi som är lite äldre minns resterna av gammalkyrkligheten. De 
långa predikningarna och prästens svarta kappa.

Peter Lorens Sellergren.
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En av gammalkyrklighetens företrädare var Victor Rundgren. 
Han föddes i Karlskrona nödåret 1869 och växte upp hos sina 
morföräldrar Kajsa och Petter i Hultet i Långasjö. Arnold i 
Lida har berättat om honom i sina memoarer. Victor Rundgren 
blev biskop i Visby (1920 – 1936).

Lågkyrklighet
Ordet lågkyrklighet kommer från England. I den Anglikanska 
kyrkan finns både High Church och Low Church. De kalvinska 
och puritanska riktningarna kallas Low Church.

 Men till Sverige kom inspirationen också från Herrnhutismen 
i Tyskland. I gammalkyrkligheten betonades prästämbetet och 
kyrkans ordningar. I lågkyrkligheten är det den personliga krist-
na tron och lekmännens engagemang i församlingsliv och guds-
tjänst som gäller. Betoningen av den personliga fromheten har 
gett upphov till begreppet pietism, som betyder just fromhet.

Carl Olof  Rosenius föddes i Västerbotten 1816. Han började 
läsa teologi i Uppsala för att bli präst, men fick avbryta sina 
studier av hälsoskäl och ekonomiska skäl. Han blev i stället lek-
mannapredikant och en av den lågkyrkliga väckelsens främsta 
gestalter under 1800-talet. Han var under många år redaktör 
för månadstidningen Pietisten. Några psalmer i vår psalmbok 
är författade av Rosenius, t.ex. ”Var jag går i skogar, berg och 
dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst.”

Rosenius var en av grundarna av Evangeliska Foster-
landsstiftelsen (EFS), som är en lågkyrklig väckelserörelse 
inom Svenska kyrkan. Elon Elvinsson, född och uppvuxen 
i Långasjö, berättar i en särskild artikel i detta nummer av 
Träskoposten vad EFS har betytt för honom och för kyrkan 
i Sverige. Byggmästaren Martin Johansson på Hvilan var 
starkt engagerad i EFS. Hans morföräldrar hade arbetat på 
Johannelunds Teologisk institut, som tillhörde EFS, innan de 
bosatte sig i Långsjö.

Högkyrklighet
Med Jan Redin kom högkyrkligheten till Långasjö. Det var 
krigsvintern 1941/42. Jan var född i Madesjö, där hans far var 
kyrkoherde i gammalkyrklig anda. ”Fader Jan” hade en vision. 
Han ville se en förnyelse av det kyrkliga och andliga livet i 
Svenska kyrkan. Han hade gjort studieresor till England och 
Tyskland för att få inspiration och vägledning. Hans svärson, 
Johan Thelin, berättar i Långasjökrönikan 2012: 

Men det var först i mötet med Fader Gunnar Rosendahl, 
kyrkoherden i Osby han hittade det han sökte – en kyr-
ka och fromhet på Bibeln och bekännelsens grund, en 
församling med medveten liturgi, ett rikt nattvards- och 
böneliv och en gudstjänst full av skönhet och glädje. När 
Jan återvänt hem fördjupade han sig i högkyrkligheten och 
började genast praktisera allt han lärt sig. Snabbt blev han 
den kyrkliga förnyelsens förgrundsgestalt i Växjö Stift. Vid 
denna tid var det något helt nytt, något främmande, för 
att inte säga frånstötande. När han kommit till Långasjö 
ställde Vissefjärdaborna besökande Långasjöbor till svars 
för sin präst: ”Va ä´ de för präst ni har i Långasjö – som går 
me vit särk i kyrkan!” Långasjöborna skakade förläget på 
huvudet: ”De kan hända, men vi tycker om en i alla fall!”

Ja, den svarta kappan fick hänga på sin spik i sakristian. Alta-
ret pryddes med levande ljus och blommor. Nattvardsbordet 
dukades åtminstone varannan söndag. Målet var nog nattvard i 
varje högmässa, men det förverkligades inte förrän svärsonen 
Johan blev präst i Långasjö. 

Jan Redin gick eller cyklade till kyrkan varje morgon för att 
be för sin församling. Och varje lördagskväll kallades till 
helgsmålsbön. Psaltarens psalmer användes som tideböner i 
gemenskap med hela den världsvida kyrkan.

Förbönen har en viktig roll i den kristna omsorgen. År 1947 
tog Jan Redin initiativet till en prästerlig förbönsgemenskap, 
Sodalitium Sancti Sigfridi (Sankt Sigfrids brödraskap). Det är 
nu 70 år sedan. Medlemmarna ber dagligen för varandra, stöder 
varandra och möts regelbundet till studier och uppbyggelse. 
Men gemenskapen har utökats med lekmän, bröder och systrar.

Victor Rundgren.

Mässhakar, processionskors, ljus och blommor på altaret finns nu i 
nästan varje kyrka.                              Foto: Lennart Arfwidsson, 2009
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Högkyrkligheten mötte från början starkt motstånd. Man tyck-
te att det luktade ”katolicism”. Men med tiden har det mesta i 
det högkyrkliga programmet blivit accepterat i Svenska kyrkan. 
Ingen tycker längre att det är konstigt med ljus och blommor 
på altaret. Vita mässkläder och mässhakar i kyrkoårets olika 
färger finns nu i nästan varje kyrka. Och det är återigen normalt 
att fira nattvard om söndagarna. Många församlingar inbjuder 
också till vardagsmässor en eller flera gånger i veckan. Den 
kyrkohandbok som gäller för gudstjänsterna i Svenska kyrkan 
sedan 1986 är starkt influerad av den högkyrkliga väckelsen. 
Ett orosmoln är för många det förslag till kyrkohandbok som 
årets kyrkomöte förväntas rösta igenom, trots stark kritik från 
kunniga kyrkomusiker och teologer.

Frikyrklighet
Väckelserörelser som vuxit fram vid sidan om den etablerade 
kyrkan brukar vi kallar frikyrkor. Pingströrelsen är ett exempel. 
Den uppstod i USA i början av 1900-talet och spreds snabbt 
över världen. Till Sverige kom den redan 1907. Den stora 
upptäckten var att den Helige Ande kan uppfylla oss på samma 
sätt som under den första kristna tiden. Pingsten är Andens 
högtid. Därav namnet Pingströrelsen.

Är Svenska kyrkan en frikyrka? Fram till millennieskiftet 2000 
räknades Svenska kyrkan som statskyrka. Alla andra kyrkor 
var då frikyrkor. Också den Romersk katolska kyrkan i Sverige 
och de ortodoxa kyrkorna. Nu är Svenska kyrkan formellt fri 
från staten. Men friheten blev inte vad man hade hoppats. De 
politiska partierna behöll sitt grepp om Svenska kyrkan. I det 
senaste kyrkovalet blev det tydligt att några politiska partier 
använder kyrkan som arena för sin kamp om inflytande. Så 
Svenska kyrkan kan knappast kallas frikyrka.

Om kyrkan omfattar nästan hela folket kallas hon folkkyrka. 
98 % av Sveriges befolkning var medlemmar i Svenska kyrkan 
så sent som på 1970-talet. Vid senaste årsskiftet var 61 % 
medlemmar. Det är fortfarande en stor andel, men skillnaden 
är tydlig. Minskningen handlar inte bara om utträden, utan 
också om en stor inflyttning av människor med annan religion 
eller tillhörighet.

I Emmaboda kommun var drygt 70 % medlemmar i Svenska 
kyrkan vid årets början. Långasjö hade högst andel, 83,6 %.

Svenska kyrkan är varken statskyrka, frikyrka eller folkkyrka. 
Men fortfarande kyrka! En kyrka som hör ihop med den 
världsvida kyrkan. Inte Sverigedemokraternas kyrka. Inte heller 
Socialdemokraternas kyrka. Inte statens kyrka, utan en del av 
Kristi Kyrka. Kyrkan har många brister. Den är skadad och 
splittrad. Men den lever! Därför att Kristus lever. Och Kyrkan 
växer. Inte i Sverige, knappast i Europa, men i Afrika, Asien 
och Latinamerika. Där är det väckelse. Att det ska bli ett nytt 
uppvaknande och en andlig förnyelse i Sverige är ett angeläget 
böneämne. Ekumeniken innebär att kyrkor med olika traditio-
ner närmar sig varandra under Andens ledning. Att detta sker 
idag är ett hoppets tecken.

Sölve Hjalmarsson

Gångedagar - med rötter i 
medeltiden
I Långasjö församling firas årligen Långasjö Kyrkas 
Gångedag. Numera infaller den alltid på Heliga Trefal-
dighets Dag och firas med gudstjänst, föredrag och fika. 
Men vad betyder "gångedag"?  Uttrycket Gångedag har 
förekommit länge i kyrkans historia. Ulla Sköldh-Jonsson 
har hittat ett tidigt belägg i kyrkans handbok från 1600-ta-
let. Men vad var gångedagar på den tiden? 

Ett mycket sannolikt svar ges i Wikepedia. Gångdagar eller 
Rogationsdagar var under medeltiden de tre dagarna närmast 
före Kristi Himmelsfärds Dag. Under dessa tre böndagar 
(rogationsdagar, rogate=be) samlades man i församlingen 
till processioner med bön för markens gröda. Man gick alltså 
tillsammans, kanske med en helgonbild i täten, runt åkrar och 
ägor och bad för en god skörd. Detta blev ett festligt och 
välkommet avbrott i vardagens mödor. Ungdomar deltog i 
festligheterna och fortsatte gärna på egen hand till dagens 
slut. Det hela får väl ses som ett ganska naturligt inslag i den 
katolska kyrkans andliga liv - bönen och helgonen hade en stor 
betydelse i vardagens slit.

I och med reformationen ransonerades mycket av helgon-
tro och processioner, men många gamla traditioner värnades 
fortfarande. I Dacke-upproret, som vi så väl känner till i dessa 
trakter, vände sig Dackes anhängare bl a mot avskaffandet 
av katolska sedvänjor. Dessa innebar en trygghet, som folk 
inte ville vara utan. Många gånger fördes traditionen vidare 
av någon "lokal andlig ledare", som ledde processioner runt 
grödorna, mumlande allehanda formler, kanske någon ramsa 

på försvenskat latin. 
Detta kallades i våra 
trakter att "gå kring". 
Av många betraktat 
som rena "vidskepel-
sen", men förmodli-
gen med rötter i den 
katolska tidens pro-
cessioner och böner. 
Detta förekom ända 
in på 1900-talet. 

1772 avskaffades 
de tre rogations-
dagarna före Kristi 
Himmelsfärds dag. 
Men traditionen med 
gångedagar fortsat-
te, i ny gestalt. Man 
spred ut dem över 
kyrkoåret. I Vissefjär-
da valde man 3:e Bön-
dagen, i Algutsboda 
Kristi Himmelsfärd 
Dag och i Långasjö 

John Johansson agerade ”klok gubbe” och 
”gick kring” fällan vid Klasatorpet, för 
att förhindra att elden spred sig, när man 
brände bråne på 1970-talet.  En rekon-
struktion av den folkliga seden att ”gå 
kring” en odling.             Foto: Hans Berg



Träskoposten nr 4 2017 25

Annandag Pingst. Det är också här, i våra trakter, som tradi-
tionen med gångedagar bevarats in i modern tid. Traditionen 
har under långa tider inneburit, att folk från kringliggande 
socknar gärna har tagit sig till grannsocknens kyrka på dess 
speciella gångedag. 

Elisabeth Bergstrand-Poulsen berättar livfullt om Långasjös 
gångedag: "Annandag pingst och alla annandagar samlades 
ungdomsskarorna från främmande socknar i Långasjö kyrka. 
Jag har målat dem då de kommo tillbaka ifrån byn, dit de 
strömmade samman med det andra kyrkfolket. De tar hela 
vägen för sig. Den som möter dem får vackert stiga ner i väg-
kanten eller diket. För den dagen är det ungdomen som rår 
om vägen. Annandag pingst slutade med dans i vägskälen eller 
på dansbanan. Ibland slutade det med slagsmål". Detta torde 
vara en sen 1800-tals-skildring.

De gamla traditionerna med Gångedagar har bevarats in 
i nutid. Under 1900-talet höll man alltjämt reda på de olika 
församlingarnas gångedagar. Särskilt ungdomar var angeläg-
na att föra traditionen vidare. Det var ett tillfälle för dem att 
göra gemensamma utflykter. Så småningom blev de lyckliga 
cykelägare och då blev det ännu smidigare att ta sig till grann-
församlingen. Även de äldre höll reda på olika församlingars 
gångedagar och färdades gärna till grannsocknens kyrka vid 
dessa speciella tillfällen. 1968 tog så kyrkorådet i Långasjö 
initiativet till att lyfta upp och tydliggöra Annandag Pingst 
som Långasjös Gångedag. Vid första tillfället samlades c:a 600 
personer! I god långasjöanda hade man då utlyst en tävling 
mellan byarna, vilken som hade högst procent deltagare. Lilla 
byn Totamåla vann! En gästpredikant hade vidtalats: prästen 
John Karlsson, född i byn Prämboda. På kyrkbacken var det 
uppdukat till kyrkkaffe och Maj-Britt Holmqvist utspisade alla 
de 600 besökarna. Jägmästaren Arne Johansson, bördig från 
Skurebo, festtalade om naturvård. 

Sedan dess har konceptet varit ungefär detsamma: 
gudstjänst, kyrkkaffe, fördrag av någon som utvandrat från 
socknen. Det har varit en utmaning för församlingen att hitta 
nya talare för varje år. Listan är lång och de mest skilda ämnen 
har behandlats. Vi har lyssnat till Amandus Johnson, Ingemar 
Mundebo, Jan-Åke Gareke, Lisa Rydén, Elon Elvinsson, Hil-
kka Alexandersson, Maria Larsson, och många flera. Så kom 

den dramatiska förändringen, då Annandag Pingst helt enkelt 
avskaffades som röd dag, sista året var 2004. Långasjö kyrkoråd 
tog då beslut, att i fortsättningen fira Heliga Trefaldighets Dag 
som Långasjös Gångedag. Traditionen hålls alltjämt vid liv. 
Årligen inbjuds till Gångedag i Långasjö. Det är alltid spän-
nande att se vem som ska "hålla föredrag". En ny generation 
föredragshållare vidtalas. Ämnena är vitt skilda, men alltid lika 
fascinerande. Någon som vi kanske sett växa upp, återvänder 
som fullfjädrad informatör och delar med sig av sin livskun-
skap. Gångedagen är ett exempel på hur en gammal tradition 
kan anpassas till moderna förhållanden. 

Vi ser fram emot nästa Gångedag, som infaller 27 maj 2018. 
Enligt planeringen blir det en lite annorlunda festdag, eftersom 
vi då tänker inviga den nya bronsstatyn, föreställande Elisa-
beth och Gertrud, i samband med Gångedagens gudstjänst. 
Statyn skall då vara klar och monterad på lämplig plats. Lite 
extra musik och en god invigningstalare ingår i planeringen, 
samt ett samkväm i Sockenstugan. Mer information kommer 
på det nya året.

Text: Annika Hjalmarsson

Källor:
Wikipedia
Livets och årets festdagar Elisabeth Bergstrand-Poulsen 1928
Långasjökrönikor
Ruth Elofsson

Annandag Pingst, målning av Elisabeth Bergstrand-Poulsen

Ungdomar från Ljuder på utflykt till Långasjö Annandag Pingst, 
”Långasjödan”, 1926.                                     Foto Gunnar Tobiasson

Gångedag med amerikabesök. Amandus Johnson berättar i Långasjö 
kyrka 1967.                                                    Foto: Sölve Hjalmarsson
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Gravmonument och 
människor
Det är i slutet av oktober när jag går runt på kyrkogår-
den i Långasjö. Allt är vackert och välordnat, gravar och 
grusgångar, gräsytor, buskar och träd, stenmuren som 
omgärdar kyrkogården.
Så ser det verkligen inte ut på många andra begravnings-
platser jag besökt runt om i världen. Och så såg det heller 
inte ut längre tillbaka i tiden, varken i Långasjö eller i 
andra församlingar.

Tingeltangel och betande djur 
Från medeltiden och långt fram i tiden var kyrkogården både 
en allmänning och ett rum för religiösa ceremonier. Den kunde 
fungera som arbets- eller marknadsplats, eller som utrymmen 
för spel och lek, ibland t.o.m. dans. 

Efter reformationen lämnades många kyrkogårdar vind för 
våg, murar revs och djuren betade fritt i markerna. Ofta bö-
kade de runt på kyrkogården, förorenade och välte kors och 
stenar. Från Mörrum i Blekinge på 1820-talet berättas att grisar 
titt som tätt gästade kyrkogården och ställde till med oreda. 
Prästen uppmanade då kyrkvaktmästaren att se till att svinen 
hölls borta från kyrkogården men fick till svar, att denne inte 
”lejt se te schyinahere”. Men ännu så långt fram som 1920-talet 
hade gravägare i en socken i mellersta Sverige behövt framföra 
klagomål över att prästgårdens arrendator släppt in sina kreatur 
på kyrkogården för att beta av det frodiga gräset, varvid djuren 
trampat ned både gravkullar och blommor.

Liklukt i kyrkan   
Ett annat stort problem var att människor av högre stånd 
gärna ville bli begravda inne i kyrkan, eftersom det ansågs 
finare. Nackdelen var dock den stank som spreds när de döda 
ruttnade, speciellt sommartid. Under 1700-talets slut ökade 
protesterna mot dessa kyrkobegravningar och genom 1815 
års kyrkoförordning förbjöds de.

Man hittar mycket få uppgifter på att kyrkogårdarna utvidgades 
efter hand som tiden gick och befolkningen ökade. I stället 
ökade trängsel inom det helgade området vilket ledde till att 
man inte kunde gräva ner till ordentligt djup. Detta ledde till 
att liken kom att ligga varvtals med de minst förmultnade när-
mast ytan. På graven ställdes vanligen ett kors av trä eller järn. 
Efter hand blev ytan ovan jord så fylld med kors att det var 
svårt att ta sig fram. Och när träkorset ruttnade ned föll graven 
många gånger i glömska. Eller som det heter i en uppteckning 
från Västergötland från mitten av 1800-talet; ”med åren fingo 
glömskan och gräset taga väldet på många kyrkogårdar”.

Ordning och reda
Efter 1815 påbörjades en mer genomgripande planläggning 
av kyrkogårdar och begravningsplatser med gångsystem och 
planteringar, inte minst av lövträd. I Långasjö började denna 
förändring något tidigare, ett par år efter invigningen av den 
nya kyrkan 1789, då också en ny kyrkogård anlades på i stort 
sett samma plats som den gamla, söder om kyrkan. Först på 
1850-talet tar man också området norr om kyrkan i bruk, enligt 

en kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/begravningsplat-
ser i Växjö stift från 2005.

I öster och väster smög den omgärdande stenmuren relativt 
nära sakristian respektive tornet. Den gamla stenmuren i väster 
finns kvar ännu, fastän den idag ligger mitt på kyrkogården. När 
den nya kyrkan uppfördes med sitt torn revs också den klock-
stapel som ska ha stått norr om kyrkan, på det s.k. Klockbolet.

Väderstreckens betydelse
I vilken riktning man lägger kroppen i graven har betydelse i 
många religioner. Muslimska gravar skall orienteras så att den 
döde ligger vänd mot Mecka. Vid kristna jordbegravningar 
skulle man lägga det obrända liket med fötterna i väster och 
med huvudet i öster, beredd att på den yttersta dagen möta 
Kristus. Och så begravs kristna alltjämt, oavsett om de tror på 
Domedagen eller inte.

Framför allt tidigare var också gravens placering på kyrkogår-
den viktig. De finaste platserna låg på södra sidan av kyrkan, 
gärna mot öster till, nära koret. Helst ”inunder takdroppet”, 
som man sa förr.  Medan söder och öster betraktats som goda 
väderstreck ansågs norr redan under nordisk forntid som 
ondskans och de hemliga makternas tillhåll. Frånsols, norr om 
kyrkan var ”hedningasidan”, en neslig och vanhederlig plats 
där ingen ärlig människa ville ligga. 

Inför döden är vi alla olika
En av årets sommarpratare i radion menade att döden är det 
mest demokratiska vi har. Den drabbar oss alla, förr eller 

Långasjö kyrka från sydöstra sidan, där äldre, lite mer påkostade grav-
vårdar finns. Som den i mitten, med avbruten kolonn symboliserande 
avbruten livsgärning, omgärdad av pollare av gjutjärn sammanbundna 
med kättingar.

Norra delen av kyrkogården, med gamla järnkors.
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senare, och ingen kan köpa sig fri. Men hur den drabbar oss, 
och vilken roll religionen spelar i samband med död och be-
gravning, har varit allt annat än demokratisk. 

I början av 1800-talet delades kyrkogårdar upp i områden där 
den dödes familj fick köpa gravplats, och områden som var 
gratis (s.k. allmänna linjen). Här begravdes människor i den 
ordning de avled. Det innebar bl. a. att äkta makar inte blev 
begravda bredvid varandra. Bruket av linjegravar fanns kvar 
fram till 1960-talet. 

Under 1800-talets senare hälft blev det allt vanligare för sam-
hällets arbetare och medelklass att skaffa sig en egen gravplats. 
Samtidigt blev de förmögnas gravvårdar allt mer påkostade. 
Gottfrid Billing, biskop i Lund runt sekelskiftet 1900, lär under 
en visitation på den välmående slättbygden ha sagt; ”Detta här 
är ingen kyrkogård, det är en taxeringskalender”. 

Frågan är hur mycket man kan läsa ut av de begravdas sociala 
och ekonomiska status på kyrkogården i Långasjö? Ingen enkel 
uppgift, menar jag. Visst, den dödes titel anges på ett antal 
vårdar. Vanligast är hemmansägare och lantbrukare. Andra 
titlar är kyrkoherden, prostinnan, hustrun, kronolänsmannen, 
kotraktsprosten, svenskamerikanskan, bagarmästaren, handlan-
den, studeranden, glassliparen, kvarnägaren och trotjänarinnan. 
Ortnamn anges på en del vårdar. 

Men när det kommer till gravmonumenten är de, med få un-
dantag, relativt modesta. Kan det bero på folklynnet i socknen, 
vars mest utmärkande drag enligt Gertrud Lilja är att inte 
förhäva sig, inte visa ”uppkomlingshögfärd”? 

De döda utan status
Kristna människor skulle begravas i av kyrkan vigd jord, under 
förrättning av en präst. Men ända fram till vår tid har kyrkliga 
restriktionerna på olika sätt ställt vissa människor utanför de 
dödas gemenskap. Kyrkan var långt mer en dömande instans 
än en förlåtande, med skam, skuld och straff  som en grund-
läggande tankestruktur. 

Man skilde mellan neslig begravning (för vissa grova brotts-
lingar) och stilla begravning utan sång och klockringning och 

med förkortad ritual. Vad som drabbade vem skiljer sig över 
tid. Men låt mig ta två kategorier, som länge undanhölls kristlig 
begravning.

Den första är de som ”gått i förväg”, s.k. självspillingar, illdö-
ingar. De fick inte ”njuta kyrkogård”, utan skulle ”till skogs 
föras och av bödel nedgrävas”. År 1864 tilläts begravning på 
kyrkogård, dock i tysthet, utan de vanliga ceremonierna och 
på en särskild plats på kyrkogårdens norra sida. Han/hon fick 
heller inte ligga åt öster, utan skulle ha blicken mot norr. Grad-
vis mjukas denna hårda hållning upp men det skulle dröja ända 
fram till1908 innan alla regleringar kring dessa begravningar 
försvann. I dag finns en helt annan insikt om vilka komplice-
rade psykologiska faktorer som ligger bakom ett självmord.

Dödfödda och odöpta barn
Att förvägra plats i fädernas grav var en olycka för den döde 
och en skam och nesa för de efterlevande. Många gjorde därför 
allt för att dölja dödsorsaken, t.ex. vid självmord. I än högre 
grad gällde detta den andra kategorin; foster, dödfödda och 
odöpta barn.    

Dödfödda, eller barn som avlidit vid förlossningen, ansågs 
enligt kyrkorättslig praxis länge inte vara Guds barn och var 
därför utestängda från saligheten. Om de ändå begrovs på 
kyrkogården eller i kyrkan kom de genom sin orenhet att 
besudla kyrkan. Inte heller barn som var svaga och dog kort 
därpå fick begravas på kyrkogården om de ännu var odöpta, 
dvs. inte upptagna i den kristna gemenskapen. 

För aborterade foster fanns emellertid inget regelverk alls. 
Många föräldrar försökte smuggla in det lilla fostret lagt i 
en oansenlig låda i kyrkogårdsmuren, på vinden eller någon 
annanstans i kyrkan.

Faktum är att det skulle dröja ända in tills 1900-talets sista 
decennier innan förlusten av dödfödda, och barn som avlidit 
vid, eller tätt inpå förlossningen, erkändes på allvar. Av nutida 
praxis lär vi oss att ritualerna främst är till för att hjälpa och 
stödja föräldrarna i deras sorg. Så kan t.ex. de som vill kunna 
ha en ceremoni för fostret efter en abort, men det ska då inte 
kallas för begravning utan för pastoral akt. Vilken hissnande 
resa är inte detta i tro och praktik, jämfört med den tid när 
ogifta kvinnor fick leva ett liv i skam om de fött ”en horunge”, 
eller rent av dött på kuppen när de försökt göra abort.  

Den utvidgade kyrkogården från väster. I mitten syns den gamla mu-
ren från 1780-talet, som avgränsade den kyrkogården som då byggdes 
söder om kyrkan, på samma plats där den första, medeltida kyrkogår-
den låg.

Gravsten över socknens store företagare och visionär, 
disponent Herbert Geijer med hustru och dotter.   
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Dödsväsen
I gammal folktro var kyrkogården en magiskt laddad plats i 
socknen. När mörkret föll på var det inte många som frivilligt 
tog sin väg över kyrkogården. Risken var alltför stor att höra 
ropen från en skendöd eller möta en gengångare, som sökte 
ro i sin grav genom att i efterhand försöka ordna upp brott de 
begått eller oförrätter de ville avslöja. Man kunde också möta 
gloson, ett spöksvin med glödande ögon, knivskarp rygg och 
rakbladsvassa borst som slipades mot gravstenarna och vars 
främsta nöje var att springa mellan benen på folk och sprätta 
upp dem.

Inte heller utanför kyrkogårdsmuren var man säker. Där fanns 
mylingar, gengångare av ett odöpt nyfött barn som mördats av 
sin mor för att dölja en oönskad födsel och gömts någonstans 
på en myr, i ett uthus, i dyngstäder, stenrösen eller skogsbackar. 
Från dessa kunde man ibland höra gråt och barnskrik. Hittade 
man liket kunde man hjälpa det genom att begrava det i vigd 
jord på en kyrkogård.

Som var och en förstår fanns det förr många anledningar till 
att inte besöka kyrkogården efter mörkrets inbrott. Men idag 
tänker vi naturligtvis inte så. Tron på övernaturliga väsen hör 
en svunnen tid till. Eller?    

Framtidstro på 30-talet
Man kan tycka att dagens informations- och kunskapssamhälle 
skulle ha tagit bort all tro på det övernaturliga. Men så är det 
inte. Och hjälp på traven får gammal folktro genom program 
om andeskådare, om hus där det ”bevisligen” spökar, om 
vampyrer och varulvar. Den förhoppning John Johansson 
och Arnold Petersson i Långasjö år 1938 uttryckte om radions 
betydelse för vårt tänkande har delvis kommit på skam.  

”Den gamla folktron liksom de många olika sederna och bru-
ken vid livets och årets högtider höra numera mestadels till en 
svunnen tid även i Långasjö. De dödas julmässa eller häxornas 
färd till Blåkulla har svårt att få plats i medvetandet hos oss, 
sena tiders barn, som kunna höra påskdagens gudstjänst i radio 
eller erfara trolleriet att höra klockringningen från Betlehem 
ända upp i höga norden” 

Gunnar Alsmark

Hagberg Louise När döden gästar Stockholm 2015
Hammarskiöld Hans, Theorell Anita, Wästberg Per Minnets stigar – En 
resa bland svenska kyrkogårdar Ronneby 2001
Johansson John & Petersson Arnold Livets och årets högtider I: 
Långasjö. Försök till en Sockenbeskrivning. Red. Eric Elgqvist. Långasjö 
Hembygdsförening 1938 
Jumme Liselotte Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/begravningsplatser 
i Växjö stift 
Kyrkoantikvariska rapporter, Kalmar läns museum 2005
Lilja Gertrud Folklynnet I: Långasjö. Försök till en Sockenbeskrivning. Red. 
Eric Elgqvist. Långasjö Hembygdsförening 1938 
Åkesson Lynn Mellan levande och döda Stockholm 1997

Sista vilan på Långasjö 
kyrkogård
Åsa Nilsson och Johan Gustafsson är kyrkvaktmästare 
i Långasjö församling. Vi sitter i deras välutrustade för-
rådsbyggnad med kök och matrum, dusch och toalett, 
maskinhall med grävmaskin mm och diskuterar arbets-
uppgifter och syn på skötseln av kyrkogården. Åsa, som 
har varit anställd i sju år, och Johan i nio, är del av ett 
arbetslag där präst, kantor, församlingspedagog, admi-
nistrativ personal och kyrkvärdar ingår. Övergripande 
ansvar har Svenska kyrkan i Emmaboda. 

Arbetsuppgifterna är de ”för en vaktmästare vanliga”, säger 
de. Byta lampor och lås, fixa vattenledningar, ordna med ljus 
i kyrkan, se till att ljudanläggningen fungerar mm. En annan 
uppgift är att ringa i klockorna, t.ex. vid helgmålsbön, tacksä-
gelse eller när någon i församlingen avlidit (själaringning). Idag 
är detta en lätt uppgift. Allt är automatiserat och det bara är att 
trycka på en knapp, säger Johan. Men för bara sex-sju år sedan 
gick vi själva upp i tornet för den s.k. klämtningen, där man 
för hand med korta, avbrutna slag förde kläppen mot klockan.

Det mesta arbetet handlar om kyrkogården. Gräs skall klippas, 
växter planteras och vattnas, träd beskäras och, inte minst, 
gravar grävas. Jämfört med förr i tiden, då man använde spett 
och spade, tar man nu en behändig grävmaskin till hjälp. På 
vintern, med kyla och tjäle, tinar man först marken med ett 
tjältråg. Gravdjupet är drygt en och en halv meter och råkar 
man stöta på gamla ben när en ny grav öppnas läggs de tillbaka 
igen, nederst i graven.

Inför en kistbegravning eller kremering förvarades liken förr 
i bårhuset, som då hade ett kylaggregat. Idag sköter begrav-
ningsbyrån detta och den avlidne anländer till kyrkogården 
samma dag som begravningsakten äger rum.

Begravningsavgift betalas via skattsedeln av alla som är folk-
bokförda i Sverige, oavsett etnisk och religiös bakgrund, och 
som har en kommunalt beskattningsbar inkomst. Det är den 
avgiften som finansierar själva begravningsverksamheten. För 
de som är medlemmar i Svenska kyrkan och betalar kyrko-
avgift ingår kyrkorum, präst, kyrkomusiker och vaktmästare. 
Vill man ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det extra. 
Gravplats, gravsättning och kremering betalas genom begrav-
ningsavgiften.

Mylingar.

Långasjö minnes- och askgravlund med bårhuset i bakgrunden.
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I takt med att andelen medlemmar i Svenska kyrkan minskar 
genom utträden eller avsaknad av dop, krymper andelen avlidna 
som automatiskt har rätt att få en kyrklig begravning. Man kan 
då välja borgerlig begravning, antingen i församlingshemmet 
i Vissefjärda, eller på Tallbacken i Emmaboda, där utrymmet 
dock är mer begränsat.

Gravfrid
Rätten att få ligga på en kyrkogård, i vigd jord, har alla svenskar 
som så vill. Idag är valmöjligheterna fler än tidigare. Utöver 
gravplatser för kista och urna finns i Långasjö också en tra-
ditionell minneslund, askgravplatser och askgravlund berättar 
Åsa och Johan, och reder ut begreppen för mig. Minneslun-
den, som ligger på västra sidan av kyrkogården, är en mindre 
avgränsad plats där askan efter kremering läggs ner i ett grävt 
hål. Gravsättningen utförs av Åsa eller Johan och inga anhöriga 
får vara med. Platsen där askan placerats är anonym.

En askgravlund (eller asklund) är en ny och mindre anonym 
variant av minneslund för begravning av bortgångna. Efter 
kremering sänks urnan ner i marken, vilket kan ske i de an-
hörigas närvaro. Platsen för nedsänkning markeras inte, men 
namnplattor i brons sätts upp på en ”samlingssten”.

Miljömedvetenhet finns också i dessa sammanhang. Urnan är 
enkel och består av nedbrytbart material, vanligen trä. Urnor 
i keramik eller glas förekommer också, men mer sällan. 

På norra sidan av kyrkogården finns också en s.k. askgravplats. 
Skillnaden här är att askans placering alltid markeras ut. Detta 
ses som en stor fördel av många anhöriga eftersom det innebär 
att man får en personlig gravplats att gå till. Exakt hur platsen 
markeras ut varierar mellan olika begravningsplatser. I Långa-

sjö finns en slipad 
sten med namnet 
ingraverat.            

När vi avslutnings-
vis började prata 
om gravfrid blev 
det för mig en 
överraskning att 
få veta, att ”den 
eviga vilan” bara 
varar i 25 år, om 
man nu inte köper 
till ytterligare 15 
år. Hur går det då 
med uppståndel-
sen? Vad är det då 
för mening med att 
ligga med fötterna 
i rätt riktning?  

Ett svar kan vara, 
att flertalet människor i Sverige inte tänker på domedagen, på 
himmelriket - eller på det sämre alternativet riktning nedåt. 
Man dör, helt enkelt. Blir aska eller mull. Men det svaret är 
alldeles för enkelt, och sekulärt. Även om de flesta i Sverige 
inte är aktivt troende, finns en stor variation kring hur man 
tänker om livet efter detta. Mycket handlar om mer än mull! 
För långt fler än vad vi kanske tror.

Gunnar Alsmark

Förrådsbyggnaden med kulturhistoriskt värdefulla gravstenar inlagda 
mot vallen .

Ordningsföreskrifter.

Åsa Nilsson och Johan Gustafsson 
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I Herrans tukt och         
förmaning
     

Från reformationen i början av 1500-talet och fram till 
slutet av 1800-talet var staten, kyrkan, prästen och alla 
som bodde i bygden starkt sammanvävda. Livet igenom 
präglade religionen människors helg och vardag, vare sig 
man kände en oreserverad kärlek till evangeliet, förhöll sig 
mer kritisk, eller öppet tog avstånd från Guds ord. Ingen, 
oavsett hållning, var oberörd av kyrkans påbud och praxis. 

Makt och motstånd
Statens och kyrkans gemensamma strävan att reformera den 
folkliga kulturen gick ytterst ut på att inordna människorna i en 
enhetlig statskyrklig ideologi som betonade lydnad, skötsamhet 
och underordning. Men regler och förordningar är en sak, 
levd verklighet en annan. Det är om denna ständigt pågående 
kamp mellan prästerskapet och en långtifrån lydig befolkning 
jag vill ge några exempel, allmänt men också från vår socken 
i början av 1800-talet. Jag har valt dryckenskap, oordning och 
husförhör! De tre områdena är mer sammanlänkade än vad 
man kanske tror. Det kanske största, osedligheten, spar vi till 
en annan gång.  

En intressant källa är Jan Redins mycket läsvärda bok Kring 
Långasjö kyrka i sjuhundra år, utgiven 1989 i samband med vår 
nuvarande kyrkas 200-års jubileum.  Utöver egna erfarenheter 
som präst i Långasjö åren 1942-1972 hade Jan Redin djupa 
kunskaper om svensk kyrko- och samhällshistoria. Att han 
skrev med både värme, humor och viss självironisk distans 
gör inte läsningen sämre.

Kampen mot dryckeskapen
En avdelning i boken handlar om församlingens kyrkoherdar 
från slutet av 1700-talet till slutet av 1900-talet. Carl-Ulric 
Colliander var kyrkoherde i Långasjö 1828-1840. Brännvins-
superiet var då ”tidens särskilda onda”. År 1832 bildades en 
”måttlighetsförening” i Långasjö, där man beslöt att ingen vid 
festliga tillfällen fick ta mer än 8 supar om dagen! Helst skulle 
man naturligtvis avstå helt. Därför kunde den som kände 
sig redo efter gudstjänsten ge ett nykterhetslöfte i sakristian. 
Men många svek vad de lovat och i Redins bok finns ett helt 
underbart utdrag från den helvetespredikan som Colliander 
höll en söndag i slutet av år 1837. Där hotar han med att 
från predikstolen offentligen läsa upp namnen på dessa usla 
människor, som ”oförskämt och oblygt åter söla sig i brännw-
inslasten”. Om man inte aktar sig för ”dryckenskapswilldjuret” 
blir en kvarnsten bunden vid ens hals och man ”nedsänckes i 
helfwetets djup –derutur ingen förlossning gifwes”.

Ord och inga visor! Och de hjälpte en hel del. Den nykterhets-
förening som bildades 1838 med 1700 medlemmar i Långasjö 
och Ljuder ansågs vara rikets största. Men, som Redin skriver, 
”för Colliander var den främst ett medel att ’kyrkosofwarenas 
antal blir mindre och tillträdet till Ordet större i människornas 
hjärtan’”.

Skoj och stoj, fest och fylla
Nog var det stökigt under gudstjänsten, alltid. Både inne i kyr-
kan och ute på kyrkbacken. Enkelt uttryckt kan man säga att 
just störigheten, detta att många församlingsbor var berusade, 
högljudda och allmänt jobbiga i kyrkliga sammanhang, nog är 
det som är svårast att förstå för dagens disciplinerade svenskar. 
Sockenstämmoprotokollen vittnar ofta om hur personer läm-
nar kyrkan under pågående gudstjänst. Att andra inte ens går 
in utan står kvar ute på kyrkbacken för att röka pipa, ta en sup, 
idka handel eller bara prata lite. Att bänkordningen inte följs. 
Att pigor och drängar hämningslöst flörtar så att predikan störs.

I ett protokoll från Långasjö år 1812 suckar kyrkorådet över 
de hundar som tas med in i kyrkan vid gudstjänsterna. Som 
om det inte räckte med ungdomarnas liv på läktaren, så börjar 
även hundar gruffa med varandra i Herrens hus. Det blir bö-
tesstraff  för den som "tar hunden med sig in i kyrkan". Icke 
desto mindre kvarstår problemen. Tio år senare nämns åter 
den "ohyggliga och vederstyggliga oseden" att ta in hunden 
i kyrkan. Nu skärps straffet. Vid första tillfället bötes 12 Sh 
B (motsvarar c:a 33 kr i dagens penningvärde) andra gången 
dubblas bötessumman, tredje gången dubblas den igen. An-
nika Hjalmarsson, som hjälpt mig med denna uppgift, ställer 
följande relevanta fråga; hur mycket var man beredd att betala 

Elisabeth Bergstrand-Poulsens idealiserad bild av kyrkbacken i Långas-
jö runt sekelskiftet 1900.

Förr i tiden var gudstjänsterna ofta långa, och de närvarande trötta 
efter en lång arbetsvecka, och kanske en och annan sup. De som 
råkade somna till under gudstjänsten blev bryskt väckta av kyrk-
vaktmästaren. Till sin hjälp hade han en käpp med klump, lång nog 
att från gången nå även den person som satt längst in på bänken.                                            
Bilden är från Ramundeboda kyrka.
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för att få ta med sin "bäste vän" in i kyrkbänken?

Sockenrådet bestraffade genom böter, som inte alltid hjälpte, 
eller med att vända sig till fjärdingsmannen. Men detta var 
inte helt riskfritt. Det berättas om en väktare, med uppgift att 
stävja oroligheterna i kyrkan och ute på backen, att han blev 
överfallen med ”hotande, motsägande, hugg och slag”. 

Religiositet
Var allmogens oförmåga och ovilja att leva upp till kyrkans 
ambitioner ett uttryck för bristande religiositet? Nej, det är en 
både förhastad och överdriven slutsats. De allra flesta i sock-
nen bar säkert på en djupt rotad religiositet och gudstjänster, 
kyrkliga högtider, ritualer och ceremonier betydde nog mycket 
i den folkliga religionen. Men allmogen använde religionen och 
kyrkan på ett delvis annat sätt än vad prästerna avsåg. För den 
tidens människor var gudstjänstbesöken minst lika mycket en 
social företeelse som en rent religiös akt. Därför ansågs det 
inte nödvändigt att gå till kyrkan varje söndag eller att sitta tyst 
och passiv hela tiden. Kyrkan var också den tidens tidning där 
viktiga händelser från hemtrakten och riket i övrigt lästes upp 
av prästen. Ofta med nog så spontana reaktioner.   

Prästerna däremot såg bara till den ideologisk-religiösa dimen-
sionen. För dem blev den folkliga oordningen ett hot mot den 
rådande samhällsordningen. Men i ett socialt perspektiv blir 
fylleri, tobaksrökning, flirtande m.m. i samband med gudstjäns-
ten lättare att förstå när man ser det som en del av en folklig 
umgängeskultur. En kultur som för många fortsatte med dans, 
spel, handel och arbete under söndagseftermiddagen, trots 
sabbatens krav på stillhet och vila, utan arbete och nöjen. 

Kyrkotuktens andliga sida
Kyrkotukt var i äldre tid kyrkans fostrande och disciplinära 
verksamhet beträffande dess medlemmars tro och leverne. 
Att förändra seder och bruk var, som vi sett, inte alldeles lätt. 
Bättre lyckades stat och kyrka med den kristna kunskapen. 
Genom konventikelplakatet 1726 slog man vakt om "enhet i 
religionen" som enligt den tidens uppfattning var nödvändig för 
samhällets bestånd. Samtidigt som man förbjöd konventiklar 
(bönemöten i hemmen, med undantag för familjeandakter) 
lagfästes de s.k. husförhören i vårt land. Systemet hade inrät-
tats redan i kyrkolagen från 1686 där klockaren blev ålagd att 
lära alla barn i församlingen att läsa. Husförhör var ett slags 
religionsförhör som prästen utförde på sina församlingsbor 
en gång om året, rotevis.

Tillsammans med klockaren reste prästen runt till olika hem-
men och förhörde alla huvudstycken i Luthers lilla katekes, 
som var läroboken i kyrkans och statens tro. De ville också 
kontrollera att inga ”nya och onödiga lärofrågor” började smy-
ga sig in, av förekommen anledning, faktiskt. Vid 1600-talets 
slut propagerade en ny rörelse, pietismen, för förändringar av 
både kyrka och den enskildes fromhetsliv   

Men, och detta är viktigt, husförhören var också ett slags 
själavård och ett sätt för prästen att lära känna sina sockenbors 
”hemseder”. I dem ingick, föga förvånande, mycken mat och 
dryck, eftersom husförhöret avslutades med ett gästabud. 
Snart nog ville myndigheterna stävja också denna glädjens 

samvaro och i en förordning 1743 förbjöds kalasen "emedan 
dessa, mer än nyttigt var, drogo tankarna från husförhörets 
egentliga ändamål".

Men inte heller här hjälpte påbuden. Eller som kyrkohisto-
rikern Hilding Pleijel uttrycker det. ”När det gäller gammal 
sed, frågade landsbygdens folk föga efter vad man bestämde i 
huvudstaden”. Efterföljande förklaring är väl värd att citeras.

”Man menade i enlighet med den gammallutherska synen på 
skapelseordningen, att även jordiska håvor skulle med glädje 
anammas, eftersom det vore Guds goda gåvor – som ju själva 
kyrkolagen uttryckte sig – och såsom sådana skulle de med 
tacksamhet mottagas. Många präster delade nog sina socken-
bors mening” (Pleijel 1965:85).

Fostrans föränderliga vindar
Varje socken var förr indelad i rotar. Så omfattade t.ex. den 
första roten i Långasjö själva kyrkbyn, Trollamåla, Ekeboryd, 
Kallamåla och Plaggebo. I början förlade man husförhöret i 
ett av rotens hemman, stort nog för att hysa alla från de andra 
byarna. Men med ”folkökning och bevarad disciplin blev detta 
olidligt”, skriver Jan Redin och tillägger. ”Så upphörde den fina 
seden med husförhörens samlingar i hemmen”. 

Vid sockenstämman den 13 juni 1838 beslutas att husförhören 
nu ska förläggas till sockenstugan och hållas vid midsommartid. 
Lite längre fram, när skolhusen i Allgunås och Harebo blivit 
byggda på 1860-talet, flyttades husförhören dit. ”Förståeligt, 
och ändock beklagligt”, konstaterar Redin.

Luthers lilla katekes var en grundläggande lärobok i 
de viktigaste kristna frågorna i över 400 år.
De tio buden, trosbekännelsen och bönen Fader vår 
utgör kärnan. Den obligatoriska folkskolan 1842 tar 
över husförhörens förhör i katekesen. Först genom 
skolordningen 1919 avskaffades utantillinlärningen 
av katekesen som teologisk undervisning i skolan. 
Lilla katekesen upphörde att vara Svenska kyrkans 
obligatoriska konfirmandläromedel på 1960-talet.



Träskoposten nr 4 201732

När förordningen upphävs 1888 blir husförhören frivilli-
ga och straffen tas bort. Långt ifrån beklagligt, tyckte nog 
församlingen, med tanke på den nervositet, ångest och oro 
många uttryckt inför att varje år få sin dom noga nedskriven 
i en husförhörslängd. 

Nu tog i stället folkskolan över som fostrare och domare, men 
fortfarande med Gud i högsätet. Ända fram till 1930 var kyr-
koherden självskriven ordförande i förenade kyrko- och skolråd 
och lärarkårens förman. Först 1969 slopas ämnet kristendom 
och ersätts med religionskunskap (Lgr 69). En konfessionslös 
skola tar vid – med nya husgudar och pekpinnar. En nog så 
spännande resa, till vilken jag gärna återkommer. 

Gunnar Alsmark

Källor:
Furuhagen Björn Populär historia 2001 maj
Pleijel Hilding Husandakt Husaga Husförhör och andra folklivsstudier Stock-
holm 1965
Redin Jan Kring Långasjö kyrka i sjuhundra år Emmaboda 1989

Konventikelplakatet var en svensk förordning från 1726 som förbjöd 
konventiklar (bönemöten i hemmen, med undantag för familjean-
dakter). Konventikelplakatet riktade sig närmast mot den pietistiska 
rörelsen för att slå vakt om ”enhet i religionen”. Det upphävdes 1858.

Husförhör vid mitten av 1800-talet ur skissbok av Kilian Zoll.

Läsebok för folkskolan utkom 1868 och blev första icke-religi-
ösa bok i Sverige som fick allmän spridning. Den bestod av sju 
avdelningar, med natur, historia, uppfinningar mm. Men bokens 
inledande dikt var Guds godhet och Gud och fosterlandet har 
stor plats en lång tid framåt. Den välkända pärmbilden med 
granen och stugan användes första gången 1907.
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Tal vid avtäckningen av träkorset juli 2016

Ingemundebos pestkyrkogård

När Karl XII på hösten 1710 fick rapporter om pestens 
härjningar i Stockholm och andra hamnstäder i Sverige lät 
han den 8 november samma år utfärda sin pestförordning.  
Kungen befann sig i Bender där han sökte sätta upp en 
ny armé för att få revansch för det nesliga nederlaget vid 
Poltava året innan.

I förordningen stadgas följande: ”När någon utav denne farsoten 
genom döden avlider, måste den döde av de därtill utsedde genast, utan 
någon svepning eller ringaste ceremoni, gravöl, process, bårkläde eller annat 
slikt, skaffas till jorden utom staden och på landet i närmaste backe och 
där tillika med sina gång- och sängkläder djupt i jorden nedgrävas och 
med jord övertäckas”.

Pesten hade kommit till Kalmar i september 1710.  Två skep-
pare, som varit i Stockholm, avled den 4 september.  Två lakan 
som använts som svepning återlämnades och förde på så sätt 
smittan vidare.  Man trodde allmänt att smittan spreds genom 
luften och inte, som var fallet, genom den bakterie som framför 
allt fanns hos svartråttan och den loppa som levde på den.  
Svartråttan var mycket vanligare än dagens bruna råtta och 
levde mycket närmare människorna.  I sin bok Den stora döden 
avfärdar Dick Harrisson föreställningen att smittan överfördes 
från människa till människa (kontagion-teorin) genom t ex 
kontaminerade lakan.  Pesten sprids egentligen bara genom 
loppor och råttor.

Från Kalmar eller kanske från Karlskrona kom pesten några 
månader senare till våra trakter.  I Carl Gustav Collins Knektar 
i Konga kompani står att läsa att indelte soldaten i rote nr 32 
Ingemundebo Östergård (idag Furulund) Lorens Johansson 
avled i pesten den 4 februari 1711 alltså precis fem månader 
efter de första dödsfallen i Kalmar.  Det är högst sannolikt 
att Lorens Johansson är en av de som alltså vilar här i byns 
pestkyrkogård, d v s om han verkligen befann sig i byn och på 
sin rote. Kalmar regemente, som var nyuppsatt 1710, var kom-
menderat dels till Hälsingborg och dels till Karlskrona.  Kanske 
vilar han i stället i min barndomsstad i befästningsvallarna på 
Råå, där han kanske försvarade Sverige från danskarnas sista 
försök att återta sina förlorade landskap.  Kalmar regemente, 
som bestod av 1100 soldater, led svårt under peståren.  Över 
400 uppges ha dött i fältsjuka eller pest.

Det fanns ett betydande folkligt motstånd mot kungens pest-
förordning.  På många ställen flyttades de döda under natten 
och begravdes på socknens kyrkogård. Vi får dock komma ihåg 
att Ingemundebo låg en mil ifrån kyrkan i Långasjö, så den 
döde soldaten fick nog sin sista vila på platsen här framför oss.

Eftersom det saknas anteckningar i dödsboken för Långasjö 
socken under stora delar av den här tiden, så har vi ingen säker 
kunskap om hur pesten drabbade vår by och hur många som 
begravs här på platsen.  Till yttermera visso avled kyrkoherden 
Andreas Schatelovius den 30 april 1711 i podager.  Någon ny 
präst tillsattes inte förrän året därpå.

 I den släktforskningsrapport som Landsarkivet i Vadstena 
sammanställts 1951 på beställning av ägaren till en av gårdarna 
i byn konstateras: ”att Elin Matthesdotter icke påträffats i dödsboken 
för Långasjö.  Möjligen har hon avlidet under peståret 1711, då dödsbok 

saknas för Långasjö för större delen av året”.
Elin Matthesdotter var gift med ägaren till dagen Ingemundebo 
Östergård 1:9 Jon Persson, som avlidit 1710 och begravts på 
kyrkogården i Långasjö.  Elin varvid sin död 1711 36 år.  Det 
är oklart om hon dog i pesten eller av andra orsaker.  Hon 
skulle möjligtvis kunna vara den andra i byn, som vi i så fall kan 
förmodas vilar här framför oss. Skulle hon ha avlidit i pesten 
får man hålla för troligt att också andra i den lilla täta radbyn, 
som Ingemundebo var vid den tiden, drabbats.  I husförhör-
slängderna 1707 har Östergård 24 invånare och Västergård 20.  
Om vi antar att omkring en tredjedel av invånarna drabbades 
skulle alltså graven här framför oss innehålla lämningarna av ett 
dussin bybor.  Denna uppgift är liksom andra mycket osäker.

Platsen för pestkyrkogården är vi däremot helt säkra på.  Den 
är tydligt utmärkt på en enskifteskarta från 1824.  Platsen mot-
svarar förordningens krav på att ligga utanför byn om än inte i 
närmast avsides backe.  Platsen var lätt att komma till genom 
sin närhet till kyrkvägen.  Den stora åker vi ser framför oss 
har tagits upp långt senare, förmodligen ett stycke i taget efter 
enskiftet 1824. 1977 skriver Riksantikvarieämbetet ” Åkern 
odlades 1868 av en Gummesson som gjorde det för att hjälpa 
till under de svåra åren.  Han blev utfattig till straff  för sin dris-
tighet att störa kyrkogårdens frid”. När Riksantikvarieämbetet 
inventerade platsen, ville man felaktigt förlägga kyrkogården i 
östnordöstra del, alltså i backen 100 meter framför oss.

När Ingemundebo Byalagsförening i dag inviger det träkors i ek 
och med inskriptionen: ”Här vilar ett okänt antal bybor – döda 
i pesten 1711” ger vi de döda den senkommna upprättelsen 
att få vila under ett kristet kors.

Lars Bengtsson
Vice ordförande

Ingemundebo Byalagsförening

Träkorset på pestkyrkogården.
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Låt mig 
få tända 
ett ljus

Fem miljoner svenskar besökte kyrkogårdarna för att tän-
da ljus och smycka sina gravar under Allhelgonahelgen. 
I våra hem och kyrkor tänder vi levande ljus – trots att 
vi har överflödande elektriskt ljus överallt. Varför är det 
levande ljuset så viktigt för oss?

Ljuset har ett starkt symbolvärde. Det står för godhet, sanning, 
tröst och hopp. Ett kraftfullt vapen mot ”mörkrets makter”. 
– Förbanna inte mörkret! Tänd ett ljus istället, brukar vi säga.

Men ljuset är mer än symbol. Det är en förutsättning för livet. 
Utan ljus – inget liv! Solstrålningen är helt avgörande för allt 
liv på jorden, för vattnets kretslopp och energiförsörjningen.

Ljuset i Bibeln
Redan på Bibelns första blad tänds ljuset. Det första i skapelsen 
är ljus.  – Varde ljus! eller, med den nya bibelöversättning, Ljus, 
bli till, säger Gud. Han såg att ljuset var gott.

I en brinnande buske uppenbarade sig Gud för Mose. Gud är 
ljus, och inget mörker finns i Honom.

Profeten Jesaja lovade att ”det folk som vandrar i mörkret skall 
se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land 
skall ett ljus skina klart.” Att profetian handlade om Messias 
bekräftade Jesus när han sa: "Jag är världens ljus. Den som följer 
mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Joh 8:12

Men han sa också till sina lärjungar: ”Ni är världens ljus.” 
Kristnas uppgift är att utstråla godhet, sanning, tröst och hopp 
i en mörk värld. Inte genom skenhelighet utan med kraften 
från Honom som är ”Solars sol”, Jesus Kristus själv.

I liknelsen om de tio jungfrurna visade Jesus hur viktigt det 
är att fylla på bränsle för trons och kärlekens låga. Tio unga 
flickorna skulle möta brudgummen med facklor i sina händer. 
Man måste fylla på olja som bränsle. De tanklösa glömde detta. 
Deras facklor slocknade. De kloka såg till att hålla sina facklor 
brinnande. Den helige Andes olja låter trons låga brinna. ”Det 
lilla ljus jag har, det ska få lysa klart”, sjunger vi i en gospelsång.

I Bibelns sista bok läser vi om ”det nya Jerusalem”, den him-
melska staden. ”Staden behöver varken sol eller måne för att 
få ljus, ty Guds härlighet lyser över den.”

Ljus i kyrkan
Under den mörka årstiden var det nog ganska mörkt i de 
medeltida kyrkorna. Kanske som i en biosalong. Längst fram 
var det ljust. På altaret brann vaxljus och koret upplystes med 
bloss. Menigheten fick stå, se och lyssna. Kanske tända ett ljus 
framför en av kyrkan helgonbilder.

Efter reformationen blev församlingen mera aktiv i guds-
tjänsten. När psalmböckerna introducerades behövdes ljus i 
de nyinstallerade bänkarna. Så småningom inköptes ljuskro-

nor av mässing. Inköp av vaxljus blev en stor del av kyrkans 
kostnader. På ett kyrkomöte 1595 förbjöds seden att tända 
ljus på altaret. Kanske av besparingsskäl. Kanske också för 
att motverka vidskepelse och missbruk. Ljus som nödvändig 
belysning tilläts dock. Ljusstakarna kunde stå kvar på altaret, 
ibland med svarvade pinnar som skulle likna ljus.  Först i början 
av 1900-talet började högkyrkliga präster trotsa förbudet. Kyr-
koherde Albert Lysander i Malmö skrev i Svensk Kyrkotidning 
1917: ”Levande lågor, tända vid varje kyrklig akt, där altartjänst 
förekommer! Vad kostar det? En obetydlighet för varje kyrka, 
även i betraktande av de nu något stegrade priserna.” 

Nu är det självklart att ljusen ska brinna på altaret vid alla 
gudstjänster. Två ljus på vanliga söndagar, fyra ljus vid större 
högtider och sex ljus vid de största, som Juldagen, Trettonde-
dagen och Kyndelsmässodagen. Kyndel är ett gammalt svenskt 
ord för ljus, släkt med det engelska ordet candle.

Vid julens gudstjänster strålade kyrkan av levande ljus även i 
gamla tider. Med brinnande facklor av tjärved hade man fär-
dats till kyrkan. Vid framkomsten samlades facklorna i ett bål 
för att brinna ut. Inne i kyrkan firades Kristi födelses fest. I 
julevangeliet hörde man hur natten upplystes av ljus när Fräl-
saren föddes och ”Herrens härlighet kringstrålade” änglarna 
och herdarna vid Betlehem.

 I Småland tog församlingsborna med sig ljus till kyrkan. I 
Skåne stod kyrkokassan för kostnaden. När man vet hur lång 
tid det tar att stöpa ljus förstår man sparsamheten. Det dyrbara 
vaxet tillverkades av bina. Talg var billigare, men sämre. 1839 
började man tillverka stearinljus vid Liljeholmens stearinfabrik 
i Stockholm. De brann med stor och klar låga utan att sota och 
rinna som de gamla vaxljusen.

I Långasjö var det nog ändå kyrkokassan som bekostade ljusen. 
Elisabeth Bergstrand Poulsen minns, i Livets och årets festda-
gar, hur Långasjö kyrka förbereddes för julhögtiden:

”Julaftons förmiddag klockan 12 skulle allt vara färdigt i 
kyrkan, alla kronor och ljusstakar polerade, ljusen satta i 
bänkrader, ljuskronor och stakar, ved inburen för alla helg-
dagarna och överallt skurat och fin. Då stodo kyrkvärdarna 

Julaftons förmiddag. Målning av Elisabeth B Poulsen
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i sakristian med en hög ljus bredvid sig på bordet, och alla, 
som hjälpt till i kyrkan skulle passera förbi deras bord för 
att erhålla ett kyrkljus som tack för arbetet.

Dopljus
Så sent som 1986 blev tändandet av dopljus ett fast moment i 
dopgudstjänsten enligt Svenska kyrkans handbok. Men seden 
hade ”smugits in” under några årtionden tidigare. Ett stort ljus 
vid dopfunten hade funnits länge. Nu började man tända ett 
mindre ljus på det stora ljuset och överlämna till den döpte eller 
dennes familj. Symboliken är tydlig: Jesus Kristus är världens 
ljus. Den som döps får del av hans odödliga liv. Det nya livet 
tänds i dopet. 

Redan på 400-talet tände man dopljus. En gammal tradition 
har alltså fått nytt liv i vår tid.

Adventsljus
Traditionen med de fyra adventsljusen är inte så gammal. 
Nathan Söderblom berättade i en predikan 1896 att man 
varje adventssöndag brukade tända ett ljus, som man satte i 
en enbuske. Seden spreds över landet. I några kyrkor sätter 
man fortfarande ljusen i en adventsgran. Men det vanligaste 
är adventsljusstakar med plats för fyra ljus. Det blev vanligt i 
hemmen på 1930-talet. Nu strålar snart elektriska adventsljus 
och adventsstjärnor i de flesta svenska hem.

Egentligen är det märkligt att en kristen martyr från 300-talet, 
Sankta Lucia från Syrakusa har blivit så populär i Sverige. 
För vårt luciafirande är en svensk tradition, som sprids över 
världen. Lucia har ingen officiell plats i kyrkoåret, men många 
kyrkor inbjuder till luciahögtid. Lucia sprider ljus i vinter-
mörkret. Hon vittnar om Honom som är Världens ljus. Och 
det är mycket tydligt att vi behöver ljuset och längtar efter ljus. 
Långasjö kyrka brukar fyllas till sista plats.

Ljusbärare i kyrkorna
I nästan varje kyrka finns nu en ljusbärare. Där kan kyrkobe-
sökaren själv tända ett andaktsljus för sig själv eller för någon 
man tänker på. I Sverige är seden inte särskilt gammal. Den 

första ljusbäraren tändes i Uppsala domkyrka i samband med 
Kyrkornas världsråds möte 1968. Det var Martin Lönnebo, 
som sedan blev biskop i Linköping, som tog initiativet. Tidigare 
hade seden ansett alltför ”katolsk”, men spred sig nu snabbt i 
landet. Det fanns ett behov.

Tända ljus för de avlidna
En annan sed som fått stor spridning är att tända ljus för den 
som har dött. Det sker vid flera olika tillfällen. I hemmet eller 
på sjukhuset där någon har avlidit. På sjukhusen är det ibland 
restriktioner. Om den avlidne fått syrgas under den sista tiden 
får man avstå eller använda ett batteridrivet ljus.

När det är tacksägelse i kyrkan har det blivit vanligt att man 
tänder ett ljus för den avlidne. De anhöriga får sedan ta med 
sig ljuset hem. 

De flesta församlingar inbjuder till minnesgudstjänst vid All-
helgonahelgen. Söndagen efter Alla helgons dag kallas Alla 
själars dag och ägnas minnet av dem som gått bort under året. 
I mindre församlingar tänds ett ljus för varje person. I stora 
stadsförsamlingar kanske ett ljus för varje månad.

Ute på kyrkogården brinner gravljusen. Seden lär ha förts till 
Sverige av italienska arbetare på Gustavsbergs porslinsfabrik 
utanför Stockholm i början av 1900-talet. Den så kallade 
gravsmyckningsdagen blev snabbt en stark tradition i hela 
landet. Överallt på begravningsplatserna tänds ljus och många 
kyrkor inbjuder till andakter med stilla musik och körsång. På 
några platser ordnas enkel servering och representanter för 
kyrkan finns tillgängliga för samtal. 

Under senare år har en ny sed vuxit fram. På platsen där nå-
gon har dött genom olyckshändelse, mord eller dråp lägger 
man blommor och tänder ljus. Till exempel på Sveavägen i 
Stockholm eller på skolgården i Trollhättan. I vägkanten ser 
man ibland ljusen glimma. Då anar man att någon har dött 
på den platsen. 

Att tända ett ljus är ett sätt att hedra och minnas någon som 
har dött. Det är kanske också en del i ett sorgearbete. Ibland 
är det svårt att uttrycka sina känslor i ord. Ljuset får symbo-
lisera det man känner och tänker. Det ger också en strimma 
av hopp i mörkret.

Sölve Hjalmarsson
Källor:
Bibeln 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen, Livets och årets festdagar, 1928 
Martin Modéus, Tradition och liv, 2000
Nils-Arvid Bringéus, Den kyrkliga seden, 2005

Ljusen på kyrkogården.

Lucia bär ljus i sin krona.                          Foto Jan-Erik Fransson
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By i bygden

Allgunnås
Välkommen till Allgunnås - en av de äldsta byarna i 
Långasjö. Byn har fått sitt namn efter sjön Allgunnen och 
de relativt höga bergåsarna, som utgör den näst högsta 
punkten i socknen. Stenåldersfynd och bronsåldersgra-
var berättar om en tidig bosättning, människorna följde 
Lyckebyån upp från havet och hittade en lämplig boplats 
vid sjön Allgunnen. (ur Gård och by i Långasjö socken.)

Allgunnås Ngd 2:16 Sideslund
Vi kommer i bil från Häljanäs och första stället i Allgunnås 
är den lilla fastigheten Sideslund (Sedeslund), f  d handelsbod. 
Här har även bott skräddare, träskomakare och målare. Senaste 
bofasta paret var Helge och Agnes Andersson, han målare, hon 
väverska. Numera fritidshus.

Allgunnås 110  Västergården 1:6
På höjden i en skarp kurva ligger Allgunnås Västergård. Vi 
köpte fastigheten 2009 av dåvarande ägaren Lena och Berne 
Steen. När vi tog över fastigheten hade huset genomgått om-
fattande renovering. Husets stomme är gammal och fortfarande 
finns det en del fina detaljer kvar i huset, som vittnar om detta. 
Grannar och bekanta här i närområdet har berättat för oss att 
huset under åren haft en del "smeknamn" såsom Spökhuset, 
Slottet och Fritidsgården. Smeknamnen var en direkt följd av 

hur huset användes, samt i vilket skick det var. 

Sedan vi köpte huset, har familjen utökats och behoven för-
ändrats. Som de flesta andra barnfamiljer som skaffar hus har 
vi renoverat mycket. Det senaste projektet är en utbyggnad 
om 60 kvm som gör att huset nu fungerar alldeles utmärkt 
för en småbarnsfamilj. 

Uppe på höjden bakom huset finns den s k Kungagraven, ett 
röse från bronsåldern.

Linda Fyhr och  Robert Nilsson, barnen Thilde, Tove och Thea.

Allgunnås 113  Västergården 1:13
"Avstyckad gård med högt läge i vacker bymiljö, omgiven av 
levande landsbygd." Så lydde texten i husets objektbeskrivning 
som fanns hos en lokal mäklare i Emmaboda och på nätet 
2015. Nej, denna gård hade vi faktiskt inte uppmärksammat. 
Flera gånger hade jag bläddrat bort annonsen. Vi sökte ju en 
mindre gård eller lite större boningshus, dessutom en plats 
där hästen kunde följa med hem. Huset verkade vid första 
ögonkastet inte särskilt passande eller intressant. Stämningen 
på bilderna som visades verkade lite trist och mörk - nästan 
dimmigt, huset blev väl fotograferat tidigt på våren. Ett hus 
som säkert blev älskat av sina tidigare ägare, men som blev 
lämnat för en längre tid sedan. 

I maj 2015, inför den officiella visningen, fick vi titta på 
fastigheten i Allgunnås, som har blivit vårt hem sedan dess. 
Uppe på en höjd ligger huset på vänster sidan, där på den tiden 
familjen Fyhr, som då var ägaren till fastigheten, hälsade på oss 
med gräsklippare och barn. Vädret var lite kyligt, men naturen 
verkade nästan ha exploderat - allt spirade och blomstrade. 
Trädgården var lite vild och charmigt igenväxt. Det tog mycket 
tid att undersöka och besikta hela tomten och huset och det 
var dessutom oerhört spännande. Efteråt funderade vi ofta 
på, vad vi tyckte när vi såg fastigheten för första gången, men 
det är svårt att rekonstruera tankarna eller återställa känslorna, 
som kom upp. Tankarna och idéerna rasade, det verkade lite 
orealistiskt att förställa sig, att vi skulle bo här någon gång. 
Idag är jag mycket tacksam att vi hittade stället på grund av 
mäklarens tips. Vi bestämde oss strax efteråt för huset - ibland 
är det så att sakerna hittar till varandra!

Fastigheten Sideslund. Fritidshus.

Välkommen till Allgunnås!

Allgunnås 110. Tove gläntar på dörren.
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Huset byggdes sannolikt kring 1920. Första ägaren var 
Johan August Thelander, som bodde med barnen Svea och 
Gunnar här. Hustrun Natalia dog tidigt. Det finns rykten att 
huset fanns redan tidigare, men brann ner och byggdes upp 
igen. Enok Liljegren, som var anställd som dräng, under en viss 
period tidigare, tog över som näste ägare. Ännu senare gifte han 
sig med dottern Svea, som skötte hushållet på gården på den här 
tiden. Sorgligt nog dog Svea vid förlossningen av deras första 
barn. Efter Sveas död blev det bara tre män på gården: Enok, 
hans svärfar och enligt olika berättelser, ytterligare en dräng. 

Gunnar Thelander ärvde gården senare och tog över den 
tillsammans med hustrun Maj-Britt Thelander. En viss tid fung-
erade huset som sommarställe, senare bodde båda permanent 
här. Huset renoverades under sent 70-tal. Maj-Britt Thelander 
ägde Allgunnås 1:13 efter Gunnar, fram till sin död. Därefter 
blev gården såld av sönerna, samtidigt avstyckad - mark och 
skog såldes och fördelades. I maj 2015 blev huset, med ny 
fördelning av mark och tomt, utannonserad av familjen Fyhr 
(Allgunnås/Flaken), som sålde sen i juli till oss.

Vi flyttade direkt in i huset och renoverade samtidigt kök 
och vardagsrum, allt annat förblev som det var. 2017 håller vi 
fortfarande på att renovera nedervåningen. Viktigt är för oss, 
som bägge två  är intresserade av byggnadsvård och gamla 
traditioner och saker, att behålla husets grundtanke och själ. 
Det finns planer och funderingar på att återställa den gamla 
glasverandan på framsidan och att förändra tillbyggnaden på 
baksidan som inglasad entré framöver. De gamla fönstren ska 
bevaras och renoveras under tiden. Trädgården fick lite mer 
grönsaksodling och ett växthus, de gamla rabatterna fick själv-
fallet vara kvar och vårdas med mycket omtanke och kärlek. 
Eftersom vi vill renovera det mesta på egen hand, får vi ta ett 
steg i taget, för att kunna lyckas på rätt sätt. 

Fastigheten Allgunnås Västergård 1:9
På tomten finns ytterligare ett hus, en stuga, som tidigare ägdes 
av samma ägare som Allgunnås 1:13 och var för länge sen ett 
hönshus och därefter förmodligen en drängstuga. Stugan har 
sitt ursprung kring 1863. Med tiden fick stugan en ombygg-
nation med förlängning och en delkällare. Senare tillkom en 
veranda med tak. Stugan användes tidigare som sommarställe 

av familjen Thelander på den tiden när Enok Liljegren levde 
än. Efter ytterligare en renovering blev stugan till sist också 
gäststuga och blev därmed uthyrd under sommaren.

Vid köpet av fastigheten 1:13 följde stugan med tomten och 
kompletterade paketet. 2018 vill vi gärna hyra ut stugan till 
sommargäster och intresserade, men innan behövs en del 
uppdateringar igen. 

Rebekka Melzer  och Oliver Behrens och dottern Moa 6 månader.

Allgunnås 115  Västergården 1:11

Familjen Cramer - 50 år i Allgunnås 
I juli 2017 firade vi tillsammans med våra barn, syskonbarn 
och grannar ett femtioårs-jubileum i Allgunnås. Hur kom det 
sig att vi landade precis här i byn, särskilt på den här tiden, när 
det var ganska ovanligt att semestra i Sverige?

Krigsbarn
I augusti 1967 besökte vi Sverige för första gången och upp-
levde vår första sommarsemester här i Allgunnås. Anledningen 
till det fanns tidigare: Helmuts bror Gerhard kom 1953, vid 
6 års ålder, till Allgunnås, som något som kallades "Kin-
der-Land-Verschickung" (Barn som skickades till en längre 
semester/uppehåll till ett annat land, för att kunna vila upp sig 
efter kriget och allt lände.) Eftersom Gerhard berättade helt 
entusiastiskt om Sverige och familjen Liljegren, när han var 
hemma i Tyskland igen, fattade hans familj beslutet att besöka 
Sverige så småningom. 

På motorcykel till Sverige
Tänk, att de verkligen kom till Sverige med motorcykel och 
sidovagn allihopa!

1967 åkte hela familjen Cramer äntligen till Enok Liljegren i 
Allgunnås, eftersom kontakten till varandra fanns under alla 
dessa år. Ett år senare följde ytterligare familjemedlemmar 
(Rolf  och Hanna Cramer) med till Sverige. I början tältade 
alla i trädgården. Under de första åren skötte Enok och hans 
tjänare fortfarande gården (idag Allgunnås 1:13 + tillhörande 
byggnader). Enok själv blev jätteglad att bröderna Cramer 
hjälpte till med höskörden.

Allgunnås 1:9.                                       Rebbeka Melzers sommarfoto.

Allgunås 113.                                        Rebekka Melzers sommarfoto.
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Allgunnås 117  Västergården 1:12
Här bor Aoife Daly och Henrik Kiaer.  Aoife är från Irland, 
men har bott i Danmark de senaste 22 åren. Hon är arkeolog, 
har ägt en firma, men jobbar f  n som lektor på Köpenhamns 
Universitet. Henrik är dansk, från Köpenhamn - och är grafisk 
designer till  professionen. Vi bor i Köpenhamn. Henrik har 
kommit till Sverige regelbundet, då hans föräldrar ägde ett 
hus i Halland, sen han var liten. Huset i Halland ägs idag av 
hans syster. 

Vi kommer hit till Allgunnås så ofta vi kan, det är tre timmar 
till Köpenhamn, där vi bor. Vi har en vuxen son i Köpenhamn. 
Huset köpte vi 2015 och har sedan dess målat det och lagat 
fönster. Allt längtade efter kärlek, då det hade stått tomt gan-
ska många år. Vi vet inte så mycket om huset, annat än att det 
byggdes c:a 1865-70 och att det var Arne Svensson som ägde 
det. Han hade tagit över det från sina föräldrar. Vi tycker att 
det är ett fantastiskt vackert hus och om någon kan berätta 
mer om dess historia, så är vi väldigt nyfikna. 

Vi har redan från början fått riktigt goda vänner här, som hjälpt 
oss med så många ting - det har varit helt överväldigande. 
Ladugården är i behov av renovering..... om någon vet om 
en lokal person som kan knuttimringens ädla konst, så vill vi 
hemskt gärna prata med honom/henne. 

Vi älskar att vara här och kommer hit så ofta vi kan. 

Aoife Daly och Henrik Kiaer, Danmark 

Allgunnås 201  Norregården 2:23
Här bor vi, Lena och Mats Fransson. Sedan 14 år tillbaka bor 
vi i mitt föräldrahem (Lenas), efter att i 25 år ha bott i Lindsdal 
i Kalmar med våra barn: Daniel och Emma. Med utflugna 
ungdomar kändes det bra att flytta till hembygden igen. Lena 
är fjärde generationen som bor på gården. Min farfars föräldrar, 
Nils Peter och Emma Nikolausson, köpte gården 1903. Han 
överlät gården till min farfar, Oskar Nilsson, 1908. Priset för 
fastigheten var 3000 kr samt 2500 kr för lösöre. Farfar överlät 
sedan gården till min pappa, Harry Nilsson, 1943. I samband 
med att pappa skulle gifta sig med min mamma, Britta Samu-
elsson från Ljuder, renoverades huset totalt och fick moderna 
bekvämligheter, som centralvärme, badrum och modernt kök 
och ett helt nytt utseende, 1951. När min lillasyster Maria och 

Gamla tider i Allgunnås
Barnen gladde sig mycket, när Enok spände för sin häst 
Vendela, och dom fick sitta uppe på vagnen. Färsk mjölk och 
ägg fick vi också direkt från gården. På 60-70-talet var det 
vanligt att man levererade färska varor med bilar/lastbilar till 
människorna ute på landet, t ex matvaror, fisk, öl, mm, vilket 
var mycket praktiskt, eftersom man då inte behövde åka långt 
för att handla. 

Senare, det var väl 1974, hade Gunnar Thelander renoverat det 
gamla huset från 1863, som kallades "Johan-Peters hus", av 
Maj-Britt Thelander. Sen dess var det möjligt att tillbringa alla 
sommarsemestrar i huset! Det blev många, många underbara 
somrar!

De gamla invånarna i Västra Allgunnås fick vi lära känna alliho-
pa: Johan August Thelander, pappan till Gunnar och Svea. Svea 
blev senare Enok Liljegrens hustru, och även fru Svensson, 
mor till Arne Svensson, levde fortfarande på den här tiden. 

Fastighetsköp
1979 helrenoverade Berne Steen sin föräldragård - idag familjen 
Fyhrs. Berne blev, tillsammans med hustrun Lena, underbara 
grannar till oss. Efter Gunnar Thelanders död sålde Maj-Britt 
Thelander huset (s k Johan-Peters hus) 1999 till familjen Cra-
mer, som köpte fastigheten tillsammans med Rolf  och Hanna 
Cramer (båda dog emellertid) och deras son Rüdiger och hustru 
Martina. Familjen renoverade huset och gjorde det dessutom 
vinterbonat, så att det kunde användas året runt.

Nutid i Allgunnås
Nästan varje vinter återvänder Rüdiger och familjen till huset 
för korta semesterperioder. Under sommartider är det faktiskt 
rätt livligt i huset. Somrar i Sverige uppskattas fortfarande av 
hela familjen, som numera besöker Allgunnås i fyra genera-
tioner. Vi gläder oss när vädret är fint och vi kan njuta av allt 
som finns: vandra, cykla, bada vid badplatsen i Häljanäs, mm. 
Dessutom fiskar familjen oerhört gärna och gillar att försörja 
sig med abborre och gädda, framöver också. Blåbär och kan-
tareller vill de inte heller undvara. 

Det blev jättetyst i Allgunnås, efter det att alla gamla generatio-
ner och f  d invånare hade dött. Nästan alla hus var obebodda 
och stod tomma. Nu är livet i byn fullt tillbaka och alla hus 
fick nya ägare med tiden. Vi ser redan nu fram emot en ny 
sommar i Allgunnås, där vi får träffa alla våra grannar igen, 
som förhoppningsvis lever och frodas!

Lore och Helmut Cramer,  Euskirchen Tyskland

Allgunnås 115. Familjen Cramer. 

Allgunnås 117. Aofie Daly och Henrik Kiaer.
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jag växte upp, var byn full av lekkamrater och ladugården var 
full av olika djur. Varje sommar fick vi behålla en kattunge, det 
var rena bullerbyidyllen. Min farfar bodde kvar hos oss och 
fick vara barnvakt, när det behövdes. Förskola fanns inte då.

Vi har varit ägare sedan 1982. Vi har också renoverat och senast 
installerat jordvärme, vilket är skönt. Idag är det nya små barn 
i byn, vilket gör att byn lever upp igen. Vi trivs båda bra med 
att ha naturen omkring oss och hoppas kunna bo kvar länge.

Om man vill läsa lite om gamla tider i byn, så finns det en 
bok på biblioteket, som heter "Harry berättar", där Maria har 
sammanställt berättelser som min pappa gett oss i julklapp. 

Lena och Mats Fransson  

Allgunnås  204    Norregården 2:22
Huset byggdes på 1800-talet. Gustaf  Elias Jacobsson, född 
1830 och död 1903, och hans hustru Johanna Christina 
Magnusdotter, född 1837, bodde här. De hade 9 barn. Troligt-
vis så bodde Jacobssons föräldrar här tidigare - det var Jacob 
Sommansson född 1795 och död 1885 och hans hustru Maria 
Gustafsdotter, född 1804, död 1885.

En son till Jacobsson var Ernst Erlik Gustafsson, född 1874, 
död 1962 och hans hustru Amanda Carolina Olsson. De över-
tog gården 1902. De hade sex barn, fem pojkar och en flicka. 
En av dom var Folke Erliksson. Han och hans hustru Edith 
övertog gården 1941. 

1969 gjordes källare under hela huset och vedpanna sattes in, 
även bad och toalett. Folke och Edit hade sex barn, tre pojkar 
och tre flickor.

1978 övertogs gården av yngsta dottern Anita med familj, 
boende i Nybro. 1980 tilläggsisolerades av huset utvändigt. 
2013-14 renoverades huset  och bergvärme sattes in och ny 
värmeledning, nytt kök och badrum. Gården ägs fortfarande 
av Anita, som har fyra barn, två pojkar och två flickor. Sönerna 
är bosatta på Öland, en dotter i Nybro och en dotter i London. 

Anita Henriksson   

Allgunnås 203  Norregården 
Efter att familjen hade hållit sommarsemester i Karlssönernas 
hus i Ekeboryd i fem år, ville vi gärna ha vårt eget hus och 
1981 köpte vi huset i Allgunnås. Huset är byggt 1870 och det 
har varit ägare med många barn. Under de första fem åren 
fick vi besök av tre äldre äkta par från USA och Canada, varav 
en person var född i huset! Det var en stor upplevelse, men 
de hade varit lite nervösa, så de hade frågat vår granne, "Lille 
Rickard", om han ville följa med dem. 

Vi är mycket glada för att bo här och har verkligt goda grannar. 
Sedan har vi köpt lite skog på Västergården, där jakten ingår 
i Långasjö/Älmeboda jaktlag. Det är jätteroligt att deltaga i 
jakten och i övrigt arbeta i skogen. Efter att jag gått i pension, 
tillbringar jag nästan halva min tid i Allgunnås.

Hans Jörgen Borgen, Hanne Gart och Pluto

Allgunnås 204. Anita Henriksson.

Allgunnås 201. Lena och Mats Fransson.

Norregården 2:23 omkring 1920.Farfar Oskar och farmor Linnéa och 
pigan. Privat.

Allgunnås 203. Hans Jörgen Borgen och Hanne Gart.
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Allgunnås 301   Norregården 2:24
Huset byggdes 1930. Det har renoverats flera gånger. Ägare 
från 1930 var Ida och Rickard Johansson. Ida var född i Lin-
neryd 1913 och Rickard var född i Allgunnås 1904. Ida och 
Rickard fick sex döttrar: Siv, Sally, Siri, Sonja, Elsi och Lillian, 
som växte upp på gården. 

Fastigheten ägs idag av dottern Sonja Eriksson och bebos av 
hennes son Henrik med sambon Christina. Sonja bor med 
sambon Valter Andersson i Emmaboda. 

Sonja Eriksson

Allgunnås 212  fd skola  Norregård 3:4
Skolan byggdes 1924 med två klassrum, slöjdsal och gymnas-
tiksal. Därutöver fanns på tomten ett badhus, där skolbarnen 
- har man sagt oss - fick ett ordentligt bad. Av badhuset finns 
bara fundamentet kvar. Skolan upphörde 1950 i samband med 
centraliseringen av socknens skolor. När byggnaden upphörde 
som skola, övertogs den av Långasjö Församling, som ägde 
skolan fram till 1999 och använde den i olika sammanhang.

År 1999 behövde skolan ett nytt tak och församlingen sålde 
skolan till mig och vi har sedan använt den som fritidshus. 
Klassrummen har blivit uppdelade, men det är fortfarande 3,50 
m till taket. Gymnastik- och slöjdsal är oförändrade. 

Från skoltiden följde en del lästabeller av Carl Castman med. 
Dom kände vi igen i sommar på Kalmar Läns Museums ut-
ställning med anledning av den svenska folkskolans 175-års-
jubileum. 

Jesper Jörn Pedersen, Danmark

Allgunnås 210 fd lärarbostad Norregård 
3:5
Byggd år 1924. Här bor Joakim, Malin och deras två barn, 
Amelia 4 år och Olivia 2 år. De har ägt huset sen sommaren 
2008. Tillsammans har de renoverat nästan hela huset och 
gjort om mycket ute. Joakim är född i Allgunnås och har bott 
i byn i hela sitt liv, där även många av hans släktingar bor. När 
paret träffades var Malin mycket tveksam till att bo så långt ut 
på landet, men efter längre eftertanke ändrade hon sig. Och 
båda trivs nu superbra i sitt hus. Malin kommer från Konga. 

Malin och Joakim Stånggren 

Allgunnås 205  Norregården 2:20
Här bor Britt och Kåre Grahn. Huset byggdes 1916 utav en 
lärare vid skolan i Allgunnås. Kåre köpte huset 1979. Vi har 
trivts fint här i Allgunnås i alla år. 

Britt och Kåre Grahn 

Allgunnås  Norregården 1:1
"Signes stuga". Litet torpställe nära sågplanen. Sista bofasta var 
Signe Nilsson, dotter till Jenny Almgren. Numera fritidshus.

Den angränsande sågen lades ner 1992. Den hade som mest 
ett tiotal anställda.

Allgunnås 301. Här bor Henrik och Christina. Henriks morfar byggde 
huset 1930.

Allgunnås 212. Den gamla byskolan i Allgunnås. 

Allgunnås 3:5. Lärarbostad från 1924. 

Allgunnås 205. P. Colleen byggde huset 1916.
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Allgunnås kvarnar
På vägen mot Lida ligger "Minas kvarn"  Här finns bara sten-
fundamenten kvar. Strax efter ligger 

Liljegrens kvarn, där byggnaderna bevarats. Dessa kvarnar 
finns dokumenterade i Träskoposten nr 2  2016.

Skjutfältet i Allgunnås
Byggandet av en hypermodern skjutbana i Allgunås på-
börjades 1965 efter att föreningen köpt in lämplig mark. Den 
2 oktober 1966 premiärsköt Alrik Petersson Totamåla älgba-
nan. Därefter var det långa köer hela helgen vilket förstås var 
väntat. Dels därför att skjutbanan var något alldeles särskilt 
gedigen och dels därför att tiden var kort till den stora jakten. 
Ritningarna till älgskyttebanan hade tagits fram av kunniga och 
intresserade föreningsmedlemmar tillsammans med ingenjör 
Skansberg i Kalmar och jaktvårdskonsulent Rune Citron i 
Växjö. Målälgen kördes elektriskt med en hastighet av 5m/s, 
snabbtelefon installerades och skjutavståndet är 80 m. Banan 
besiktades av Kapten Åke Sundqvist och polismästare Bo Lind, 
Växjö som endast hade goda lovord att ge.

Himmelsfärdsdag 1969 invigdes hela skjutbanan i Allgunås 
av översten Lennart Lövgren vid I 11 regemente. Festligheterna 
inleddes med musik av militärmusikkåren i Växjö under C J 
Bergmarkers ledning. Föreningens ordförande Evald Erixon 
hälsade välkommen, varpå följde korum av kontaktprosten 
Jan Redin, som talade om berättelsen om David och Goliat. 
Vid invigningen medverkade även Kronobergs regementes 
musikkår. 

Anläggningen var en toppmodern skjutbana och byggkostna-
den var ca 300 000kr, vari är inräknat ca 30 000kr för frivilligt 
utfört arbete. Byggnadskommitté har varit Åke Alexanders-
son Långasjö, Gösta Johansson Strängsmåla, Evald Erixon, 
Birger Eriksson, Arne Karlsson, Tore Söderberg Långasjö, 
Ove Wilhelmsson Strängsmåla, Börje Fransson Skurebo, 
Hemvärnsrepresentant Harald Fransson Häljanäs. Huvuden-
treprenör har varit Martin Johansson Långasjö. Tillfartsvägar 
och skjutvallar har utförts av AB Långasjö Eriksson. Den 
förnämliga skjutbanan var en tillgång för såväl den egna som 
för angränsande föreningar.

Skjutbaneområdet har varit flitigt använt genom åren. Un-
der en trelänsskjutning i slutet på 60-talet och början 70-talet 
kunde det vara runt 250 skyttar som besökte banan. Skjutba-
norna håller på att rustas upp med elektronisk markering för 
att fortsätta hålla hög standard. I nuläget är viltmålsbanan på 
80m mest besökt. Föreningen planerar att anlägga en ny 50m 
vall för viltmål.

Långasjö skytteförening

Källa till artikeln är tidningsurklipp och Långasjö krönikor.

Allgunås 311 Södergården 3:3
I detta hus har jag bott i hela 60 år, när jag gifte mig med 
Göte Johansson Allgunås. Själv kommer jag från Holmsjö i 
Blekinge. Det var en stor omställning. Mörkret var värst, här 
fanns inget gatlyse. Det var verkligen mörkaste Småland. Men 
jag trivs verkligen i byn. Det har blivit hemma för mig. Göte 
drev sågverk med sin far och sina bröder, samt gård med kor, 
grisar och ardennerhästar. Här fanns mycket att göra. Allt var 
nytt för mig. Huset jag bor i totalrenoverades 1956-1957. Det 
var klart för inflyttning i november 1957, då vi gifte oss. 1961 
fick vi vår son Christer, som äger gården, samt granngården, 
där han bor med sin familj. 1963 fick vi en dotter som heter 
Eva. Även hon bor i Allgunås med sin familj. 1968 fick vi åter 
en flicka, Annica. Hon bor i Skäveryd med sin familj. Götes 
dotter, Ann-Sofie, finns även i familjen. Hon bor i Holmahult 
Tingsryd. Huset, som jag bor i, finns på samma tomt som 
huvudbyggnaden på gården, där Götes föräldrar bodde. Det 
användes även till drängstuga. Vi har gjort två renoveringar på 
vårt bostadshus, med tillbyggnad, under dessa år. Nu bor jag 
själv i huset, då Göte avled 2006.

Berit Johansson 

Litet torpställe på Norregården. ”Signes stuga”. Fritidshus.

Jaktlaget tar en paus vid Skjutfältet i Allgunnås.
Allgunås 311.  Huset är  f  d  undantagsstuga och drängstuga. Här bor 
Berit Johansson. 
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Allgunås 307  Södergården 3:3
Här är familjen Johanssons släktgård, som varit i släkten i fem 
generationer. Här bor Christer, Kerstin och Hanna. Vi har 
bedrivit hästuppfödning i 40 år, under namnet Allgunnens 
Ponnystuteri. Hanna har kört ponnytrav sedan hon var 10 år. 
Som främsta merit har hon blivit 3:a i Sprintermästaren med 
Allgunnens Dolly, samt deltagit i Guldstoet. Hanna är också 
en skicklig hästuppvisare. 

Christer och Kerstin Johansson 

Allgunås 304   Södergården 3:6
Vi byggde det här huset själva år 1983. Eva är uppvuxen i byn. 
Lasse kommer från Emmaboda. Vi har två söner: Joakim och 
Johan. De är vuxna och har flyttat hemifrån nu. Vi har en 
jämthundstik, Tessan. Jakt är ett stort intresse för Lasse och 
ridning för Eva. 

Lasse och Eva Stånggren  

Berit Johansson i Allgunås har samlat allt material om byn. 
Alla bybor har hjälpt till. 

Tanja Muratova har fotograferat.

Notera. Allgunnås stavas ibland med nn och ibland med n.                                  
Jfr Ramsjö/Rammsjö.

Berit Johansson på trappan till sitt hus.

Höstbild från Allgunnås.

Allgunås 307. Christer Johansson med familj bor i gårdens  f  d han-
delsbod och gårdshus.  

Allgunås 304. Eva Stånggren med hunden Tessan. 

Christer Johansson med några av gårdens hästar. 
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Att bo och leva med hästar

Jag kunde tala om oändliga historier om mitt liv med 
hästar, men i vår trakt, där de flesta har eller har haft 
förmånen att vara med hästar på nära håll, känns det lite 
överflödigt. Därför skall jag hålla mig endast till sådant 
som jag upplever personligen och min egen motivation 
till att ägna så mycket tid och kraft åt hästarna.

Jag var lycklig att kunna växa upp med hästar trots att jag var 
född och växte upp i en stad. På 50-talet fanns det gott om 
hästar även i staden och jag minns att jag alltid kunde hitta tid 
och plats att få vara med eller i närheten av en häst. I tonåren 
gled jag lite längre bort från stallmiljön då jag hade svårt att 
se värde i alla intriger och moden som var små-tjejernas stora 
intresse – de flesta killar försvann och jag med dem. Men jag 
red ju till och från när jag hade möjligheten och så var det en 
bra bit in i mitt liv. 

Den gamla fascinationen fick ny näring för knappt 20 år sedan. 
Vi bodde då i Nederländerna och jag hade ett ganska stressigt 
jobb med många resor. Det kändes att jag höll på att tappa 
balansen och jag behövde något att verkligen kunna fokusera 
bort från detta på fritiden – jag kom att tänka på hästar – de 
hade gett mig ett inre lugn så många gånger tidigare.

Ganska snart var det hela igång och jag hamnade på ett ställe 
där folk tränade ”naturel” och red ”western”. Eftersom jag 
hade hunnit glömma bort mycket av min klassiska skolning i 
alla fall, så var det inget problem för mig att sadla om. Snart 
ägde vi ett par egna hästar på den vägen är det. Med åren har 
antalet hästar vuxit och jag hade utvecklad mina kunskaper till 
att börja träna hästar också - eller kanske rättare sagt coacha 
och agera mentor. Jag ser dem nämligen som mina partners 
i arbetet. 

Den erfarenhet som kommer från ledarskap i arbetslivet 
använder jag med fördel för att uppnå våra mål med hästut-
veckling. Språket må vara annorlunda och tekniken varierar 
men i grunden så handlar det om att få en annan individ att 
göra det jag vill att den skall göra, alldeles av egen vilja. Då 
blir det som bäst.

När vi skulle bosätta oss i Sverige igen för nästan 5 år sedan, 
med Tania som också är hästfrälst, tittade vi speciellt efter ett 
ställe som var lämplig att inhysa oss med våra hästar. Valet föll 
på Väster Gården i Skurebo som var till salu just då. Gradvis 
skall vi utveckla stället så att vi kan bo och leva nära hästar 
också framöver. Jag ser fram emot att trappa ned yrkesarbetet 
till förmån för uppfödning och träning av hästar i en liten och 
hanterbar skala.

Dan Michna

Dan Michna på hästen Ronja.   

Tanja tillsammans med hästen Ronja.

Cowboystövlar hjälper alltid - rensa i stallet och gå på disco!



Träskoposten nr 4 201744

Svenska kyrkans barnverksamhet
Svenska kyrkan, med Johan och Helena Thelin som prästpar, 
hade ”klockorna” där man ofta spelade teater med barnen. Det 
var bibelberättelser som barnen gestaltade. Vid några tillfällen 
gjorde de egna dockor till dockteater. Andra gånger var de själva 
med och agerade på scenen. Jag minns särskilt vid ett tillfälle 
när en av våra döttrar kom hem och var sur efter att rollerna 
till den nya dockteatern hade delats ut.  ”Jag fick en så dålig 
roll. Jag fick bara vara Gud” Berättelsen handlade om den unge 
Samuel i gamla testamentet som fick höra Gud tala. I nästa 
teaterstycke, som spelades, fick vår dotter vara en kvinna i nya 
testamentet som uppstod från de döda, och då var hon nöjd. 
Lucia var en stor tilldragelse med fullsatt kyrka. Johan Thelin 
hade skrivit en pjäs för barnen om den ursprungliga Lucia som 
led martyrdöden för sin kristna tro på 300-talet. Mest populärt 
var att vara soldat i den grymme kejsarens arme.

Dubbel tillhörighet
Troligtvis gick nästan alla barn i Långasjö i kristen verksam-
het på 70-80 talet. Många barn, inklusive våra, gick både till 
Pingstkyrkan och Svenska kyrkan. Eftersom verksamheten var 
på olika veckodagar gick det bra. Det var ingen konkurrens 
om barnen, men tyvärr inte heller något nämnvärt samarbete 
mellan kyrkorna på den tiden. Två floder men samma källa. 

I dag finns ingen kristen verksamhet, i den lokal som var 
pingstkyrka, när vi flyttade till Långasjö. Huset håller dessutom 
på att förfalla, och det kan kännas sorgligt, men så tänker jag: 
”Huset är inte heligt och jag tror att mycket av den kristna 
undervisning som barnen fick lever vidare, floden har bara 
ändrat riktning, men flyter vidare.”

 När jag under några år som nybliven pensionär var ledare 
för en grupp med föräldrar och mycket små barn i Svenska 
kyrkan, upptäckte jag, att de sånger som föräldrarna sjungit 
som barn i pingstkyrkan ville de nu fortsätta att sjunga med 
sina egna barn, och jag förstod att de också sjöng dessa sånger 
hemma med sina barn. 

Två floder blir en
Det som speciellt gläder oss är att vi inte längre ser två parallella 
floder utan en. Det känns som att det viktiga nu är att vara kris-
ten. Det spelar inte längre så stor roll om jag är pingstvän eller 

Vårt kristna liv i Långasjö  
- en flod med förgreningar ut i hela världen

Det religiösa livet är mångfacetterat och låter sig inte 
fångas och stängas in så lätt, precis som allt annat som 
lever. Eftersom jag själv är kristen tänker jag hålla mig 
till det kristna livet. Jag tänker mig det kristna livet som 
en flod som rinner fram. Den kan ha olika form. Ibland 
rinner den lugnt och stilla för att senare brusa fram i ett 
vattenfall. Ibland gör den en krök, och kanske ändrar den 
sitt lopp, och här och var kommer nya små bäckar och 
förenar sig med floden. 

Två parallella floder
Vår familj flyttade till Långasjö 1975, så av naturliga skäl blir 
det tiden efter 1975 som jag kan berätta om, även om jag är 
medveten om att det kristna livet ”floden” eller floderna då 
hade brusat i många hundra år. När vi flyttade till Långasjö, 
upplevde jag det som om vi då hade två parallella floder som 
flöt fram i Långasjö. Det var Svenska kyrkan och Pingstkyrkan 
som båda hade livlig verksamhet. Båda kyrkorna hade mycket 
barnverksamhet och eftersom vi då var barnfamilj är det barn-
verksamheten som jag minns bäst

Pingstkyrkans barnverksamhet
Pingstkyrkan hade en hobbygrupp med ca 50-talet barn. Det 
var mycket sång och bibelberättelser, men också bullbak, 
snickerier mm. Många pensionärer hjälpte till i hobbygruppen. 
Tant Elsa (Ljungholm) huserade oftast i det minimala köket på 
övervåningen. I källarvåningen var Gustav (Strand) och Birger 
(Hörberg) ”chefer”. Vi har fortfarande en fin adventsstjärna 
tillverkad där som hängs upp varje jul. Kanske är det likadant 
i fler hem i Långasjö. I” lilla salen” kunde man sticka, sy, och 
måla med hjälp av tant Inez (Pettersson) och ibland fler äldre 
damer. Ros-Marie o Britt (Sandberg) tog oftast hand om sång 
och bibelberättelse. Ett stående inslag var också insamling till 
vårt fadderbarn i Argentina. När kollekten skulle tas upp ru-
sade barnen fram för att bli först att gå med kollekthåven. Vi 
fick införa en turordning. På en gudstjänst undrade ett av våra 
barn, varför det inte var fler tanter och farbröder som rusade 
fram och ville hjälpa till med kollekten.

Två kvinnor (Karolina Thelin och Karin Hermansson) gläds över att 
Tabita (Karolina Åsman) har uppväckts från de döda. 
Foto:  Fam Åsman.

Deltagare i Pingstkyrkans Hobbygrupp med ledaren Magnus Eriksson. 
Foto:  Rose-Mari Sandberg
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och Sölve Hjalmarsson (pensionerad präst i Svenska kyrkan) 
tillsammans 12 unga vänner. Två dop har förrättats under våren 
20017 och en pojke går i enskild undervisning. Att Pingstkyrkan 
och Svenska kyrkan döper tillsammans är troligen en histo-
risk händelse - åtminstone i Emmaboda kommun. De unga 
vännerna har fått dopintyg, och de vet att dessa dopintyg kan 
gälla som ”inträdesbiljett” till alla kyrkor i hela världen. De har 
också blivit lovade permanent uppehållstillstånd i Guds rike. 
Tyvärr kan vi inte lova dem uppehållstillstånd i Sverige. Flera 
av våra vänner riskerar nu att utvisas till länder där man kan bli 
dödad för att man blivit kristen. Oron för detta är stor, men 
längtan efter den kristna tron har varit större och därför kan 
de inte nekas dop även om vi också känner stor oro för dem.

Att stödja och hjälpa
Vi som lärt känna dessa vänner upplever vår nuvarande flyk-
tingpolitik som mycket grym och som en stor skam för Sverige. 
Vi försöker hjälpa våra vänner med det som vi kan, främst 
med förbönsstöd men även i praktisk handling. Några har fått 
gratis bostad. Asylsökande som flyttar från flyktingförläggning 
får ingen hjälp med hyra. De som fått sitt tredje avslag mister 
också sin dagersättning på 61 kr. Pengar har samlats in för att 
hjälpa de som mist alla bidrag. Pengar till advokatkostnader 
för att öppna ärendet på nytt har också samlats in. Kontakten 
med våra nya vänner ger glädje, men kontakten med svenska 
myndigheter gör oss utmattade. Den kristna tron och våra nya 
vänner ger oss kraft att kämpa vidare.

Bibelstudier på många språk
När den första kursen slutade på våren 2017 flyttade vi till 
pingstkyrkans församlingsvåning och fortsatte med bibelstu-
dier. Några av våra nya vänner har varit tvungna att flytta till 
andra kommuner, men vi har ca 10 kvar och ett par nya vänner 
har tillkommit. Vi samlas nu varje torsdagskväll i pingstkyrkan 

svenskkyrklig, och flera av oss är också aktiva i både Svenska 
kyrkan i Långasjö och Pingstkyrkan i Emmaboda. 

Alphagrupper
2008 påbörjades ett nytt arbete i Långasjö under Thomas 
Lindhs ledning. Vi startade Alpha- grupper. Alpha-grupperna 
vände sig speciellt till dem som inte var vana kyrkobesökare. 
Alpha är en allkristen rörelse som uppstod i London på 80-talet 
och nu finns över hela världen. Förutom det kristna budskapet 
lägger man stor vikt vid måltidsgemenskap och samtal om livet 
och om den kristna tron. 

Kurserna startade i Långasjö men gick sen vidare till Vissefjärda 
och Lindås. Ledarna var hela tiden från Långasjö och även 
om kursen bedrevs i Svenska kyrkans regi var Pingstkyrkan 
också involverad. Kurserna pågick 6-7 år och ca 100 personer 
i Emmaboda kommun har gått en Alphakurs. Flera har också 
gått fortsättningskurs. En del bekände sig som kristna när de 
började kursen, men många var s.k. sökare och hittade den 
kristna tron under kursen medan andra fortsatte att vara sö-
kare. Vi träffar ofta våra ”alphabarn” när vi besöker kyrkorna 
i kommunen. Flera är numera kyrkvärdar.

Våra nya vänner
Hösten 2015 förändrades gatubilden i Emmaboda, då vi tog 
emot flyktingar från många olika länder. De flesta var mus-
limer, men några få var kristna. Redan hösten 2015 startade 
ett språkcafe i Emmaboda församlingshem.  Ledarna kom 
mestadels från Långasjö.  På språkcaféet bedrevs ingen kristen 
undervisning, men deltagarna visste att vi ledare var kristna och 
det fanns också gott om kristna symboler i församlingshem-
met. Så småningom uppstod en nyfikenhet och ett intresse att 
veta mer om kristen tro. En pojke fick enskild undervisning 
av vår kyrkoherde Annette Geijer och denne pojke döptes av 
henne i början av 2016. Han berättade för sina kamrater och 
det var nog mycket hans förtjänst att det blev en kristen kurs i 
Emmaboda för flyktingar. Denna kurs startades gemensamt av 
Svenska kyrkan och Emmaboda- Långasjö pingstförsamling. 
Flertalet ledare är bosatta i Långasjö. Under hösten 2016 höll 
vi till i församlingshemmet i Emmaboda.  Kursmaterialet, en 
film, var framtagen för att särskilt passa muslimer. Filmen 
börjar med skapelseberättelsen och slutar med Jesus och de 
första kristna. Hösten 2016 var filmen så ny så att den ännu inte 
var översatt till svenska, utan vi hade arabiskt tal med engelsk 
textremsa. Vi hade ett 20-tal deltagare från Syrien, Irak, Iran, 
Afghanistan och Pakistan och med lika många språk. Två var 
redan kristna och flera av de övriga var muslimer. De flesta var 
inte engelsktalande. Vi fick stanna filmen många gånger och 
försöka översätta. De som kunde bäst engelska eller svenska 
fick hjälpa till med översättning till de andra språken. 

Ekumeniska dop in i den världsvida kyr-
kan
Trots språkförbistring tror vi att budskapet gick hem. Alltef-
tersom kursen fortgick var det fler och fler som kom och ville 
bli kristna. En ville bli tvättad. Han kunde inte ordet dop men 
hade förstått att det handlade om att bli ren (på insidan). På 
senhösten ryktades det om att flyktingförläggningen i Emma-
boda skulle stängas och det betydde att våra nyfunna vänner 
skulle skingras. De var mycket angelägna om att bli döpta innan 
dess. I december 2016 döpte pingstpastor Lars-Gunnar Pahlm Bibelstudium på många språk.                      Foto: Sölve Hjalmarsson

En konvertit  döps i Pingstkyrkan.                       Foto: Thor Åsman
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Emmaboda. Vi är några pensionärer, varav de flesta kommer 
från Långasjö, samt unga vänner från Syrien, Iran, Irak, Afgha-
nistan och Pakistan. Vi har precis avslutat Lukas evangelium 
och ska börja med apostlagärningarna. Våra nya vänner blir 
allt bättre på svenska, även om de fortfarande har sina biblar 
med, som de fått på sitt eget språk och också läser ur dem. De 
kommer med frågor och nya infallsvinklar och kastar nytt ljus 
över bibeltexterna, som vi ”gammalkristna” trott att vi känt så 
väl. Vi hoppas nu bara att samtliga unga vänner ska få stanna 
kvar hos oss och bli en del av vår kyrkas nya framtid.  Genom 
den kristna tron har vi också blivit släkt. Enligt bibelns ord är 
vi syskon, men eftersom åldersskillnaden i detta fall är så stor 
har vi mer blivit mor och farföräldrar. 

En flod går fram
Floden flyter fortfarande fram, men är inte längre begränsad 
till Långasjö utan har fått förgreningar ut i hela världen. 

Den apostoliska trosbekännelsens ord: 

VI TROR PÅ EN HELIG ALLMÄNNELIG KYRKA. 

Den världsvida kyrkan och i den ryms även lilla Långasjö

Text: Ingrid Åsman

Glimtar från årets skördefest

Den sjunde Jakt- och Skördefesten i Långasjö slog nya 
rekord. Antalet utställare, försäljare och andra medverkan-
de har ökat för varje år. Och antalet besökare var nog det 
högsta någonsin. Vädret var på vår sida. Vi hade garderat 
oss med tält, men regnet kom först när besökarna drog 
sig in i kyrkan för att lyssna till Svennes Svängjäng. 

Att vi bevarar profilen med lokal anknytning och närproducerat 
uppskattas av många. Det breda utbudet och alla aktiviteter för 
barnen är också viktiga faktorer. Många av ortens föreningar 
bidrar till detta. Eftersom det serveras både mat och fika kan 
man ägna dagen åt att fynda, träffa vänner och umgås. 

Jakt- och skördefesten har blivit en av årets festdagar!

  Långasjö Sockenråd / Sölve Hjalmarsson
Foto: Tanja Muratova

Tanja Muratova vann en hemvävd trasmatta.

Producerat i Karsamåla, Staffan och Katarina Jonasson.

Skinn från Långasjölamm, Malin Gunnarsson
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Marknadsmingel.Långasjö GoIF Supporterklubb.

Skördefestens arrangör, Långasjö Sockenråd. Ponnyridning med Hästsportklubben.

Eftersöksjägare med sina hundar.

Praliner från Vissefjärda.

Pumpad lantarbetare.

Hur gör man vid en viltolycka? Älgskadeföreningen informerade.



Träskoposten nr 4 201748

Sockenstugan då och nu
Mitt emot kyrkan i Långasjö ligger Sockenstugan. Den 
är en rejäl byggnad från 1866. Husets yttre är i stort sett 
detsamma som när det byggdes. Interiören har växlat 
efter tidernas behov. Byggnaden uppfördes av kyrkan/
socknen. Användningsområdet var: bostäder, skolsal och 
möteslokal. Längre fram var sockenstugan kommunägd 
och användes bara som skola. När Långasjös nuvarande 
skola byggdes 1965, återgick sockenstugan i Långasjö 
församlings ägo. Idag ägs byggnaden av Långasjö för-
samling och förvaltas av Emmaboda Pastorat. Men "sock-
enstugan" som företeelse har en betydligt längre historia.

Sockenstugan som raststuga
Redan på tidigt 1700-tal nämns en sockenstuga i Långasjö. Tro-
ligen låg också den nära kyrkan. Man kan tänka sig en ganska 
liten byggnad med rum och kammare. I kammaren inhystes 
fattighjon. Rummet fungerade som raststuga och möteslokal. 
De inhysta hjonen svarade för uppvärmning och städning. Även 
kyrkstallarna fungerade som raststugor vid kyrkobesök. I sock-
enprotokollen från 1800-talet ordas det mycket om ordningen 
både i kyrkan, på kyrkbacken, i stallarna och i sockenstugan. 
Lommaflaskan åkte fram, gräl och slagsmål uppkom, affärer 
gjordes upp. Folk struntade i att gå in till gudstjänsten. 

Nybygge 1866
1866 byggdes det nytt! Först en ny Sockenstuga, sedan en ny 
Fattigstuga av timmer som blev över, sägs det. Båda husen 
finns bevarade idag, sockenstugan invid kyrkan och fattigstugan 
"uppe i skogen"(vid idrottsplatsen). I Långasjökrönikan 1968 
berättar kyrkoherde Jan Redin den nuvarande sockenstugans 
historia. Han citerar ur kyrkostämmans protokoll 19 maj 1864: 
"på nedre botten ett rum för kyrkogångskvinnor och dopbarn, 
brudfolk o s v, en allmän fruntimmersstuga, kök med bakugn, 
ett eller två mindre boningsrum, samt en större manfolksstuga 
med tillräcklig förstuga. En tjenlig trappa till övre våningen, 
uti hvilken skall vara en skolsal, i norra gafveln: kök och 2 

boningsrum med tjenlig förstuga dertill". Lägenheten på över-
våningen befolkades snart av familjen Bergstrand, lägenheten 
på nedre botten av barnmorskan Liljegren och hennes familj. 
Barnmorskans make var träskomakare och hade verkstad i ett 
uthus. Skolsalen hyste som mest upp till 100 barn, delade på fyra 
årskurser. Kantor Bergstrand undervisade. Senare inrättades 
också en småskola i ett av rummen på nedre botten. 

Kyrkskola 
Fam Bergstrand flyttade ut från sin lägenhet omkring 1920. 
Barnmorskan flyttade också. Nu kunde de båda lägenheterna 
användas som skolsalar. På 1930-talet gjordes en tillbyggnad åt 
öster. Omkring 1950 drogs byskolorna i Allgunnås och Harebo 
in, och alla elever skickades till skolan i Långasjö Sockenstuga. 
Den kallades Kyrkskolan. Kommunen stod som byggnadens 
huvudman - det var då Älmeboda kommun. Fram till 1965 
användes sockenstugan helt och hållet som skola. Men vid 
denna tidpunkt blev det dags för en ny skolbyggnad, den som 
används än idag. 

Sockenstugan återställs
År 1964 tillsatte kyrkofullmäktige en kommitté som skulle ta itu 
med arbetet att iordningställa sockenstugan för nya behov. En 
arkitekt anlitades, en byggmästare likaså. Först revs tillbygget 
som kommit upp på 1930-talet. Sedan renoverades sockenstu-
gans inre, och den dispositionen gäller än idag. På nedre plan: 
ett studierum (numera Liljarummet), en "kyrkbacke" (vestibu-
len, öppen och tillgänglig för kyrkobesökare), kök, bibliotek 
(två rum åt söder). På övre våningen: Bergstrandsalen och 
Kammaren. Huset användes till samlingar och föreläsningar, 

Minnesrum över Gertrud Lilja.

 
Salen i Bergstrands lägenhet omkring 1917.  

”Ympmöte i Sockenstugan” sekelskiftet 1900. Kantor Bergstrand 
vaccinerar barnen mot smittkoppor i fruntimmersstugan. Målning av 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen.
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bibelstudier, symöten, missionsauktioner, minnesstunder och 
kalas, studiecirklar och sammanträden, barngrupper och kör-
övningar, föreningsmöten, mm. Från att ha varit kommunägd 
återgick Sockenstugan nu i församlingens ägo.

Verksamhet då
Hus ska användas. Naturligtvis. Ingen blir glad av hus som står 
tomma, hur mycket kultur de än har att tillföra. Sockenstugan 
i Långasjö har genom tiderna använts flitigt. "På Bergstrands 
tid" samlades mammorna med barnen till vaccination, här hölls 
sammanträden och stämmor, ystagillen, julfester, kalas, min-
nesstunder och bjudningar. Här startades nykterhetsrörelsen 
Blå Band och socknens första sångkör. En tid var bankrörelsen 
inhyst i sockenstugan. En annan tid, biblioteket. Efter 1965, 
när den återskapades som församlingshus, har många olika 
verksamheter ägt rum. Emigrantcirkeln, Hembygdsfören-
ingen och flera föreningar har haft en fristad i Sockenstugan. 
Församlingens egna grupper med syförening, bibelstudier, 
pensionärsträffar, barngrupper, föräldraträffar, körer, fester, 
samkväm, alphakurser, minnesstunder mm har uppfyllt huset. 

Verksamhet nu
Det finns de som tror att vi inte använder Sockenstugan 
idag. Då har man nog stått lite för långt ifrån. Tvärt om är 
Sockenstugan flitigt använd. Förutom att präst, kantor och 
församlingspedagog har sina arbetsrum i byggnaden, be-
driver församlingen Minior- och Juniorverksamhet, har två 
barnkörer och en vuxenkör, morgonböner, församlingsråd, 
dagledigträffar, cafékvällar, familjeträffar, integrationsgrupp, 
gemenskapsdagar, retreatdagar, dopkalas, minnesstunder, 
konfirmandjubileer, julfester - allt detta inom Sockenstugans 
väggar. Du får exempel på sådan verksamhet i detta och andra 
nummer av Träskoposten. Föreningar och organisationer kan 
hyra in sig för sina sammankomster. Sockenstugan har också 

en given status som kulturbyggnad. Ju äldre den blir, desto 
värdefullare blir den i det hänseendet. Själva huset andas kul-
tur. Och tänk på all konst och litteratur som ryms innanför 
väggarna! Man får tycka vad man vill om Elisabeths konst, 
den har i vart fall fått en hedersplats i kyrkan! Carl Henrik 
Martling (hovpredikant och författare) kallar altartavlan för 
"den Lutherska ikonen" i sin bok, med samma namn. Ett fem-
tiotal målningar av Elisabeth Bergstrand-Poulsen har genom 
årtiondena samlats i Sockenstugans övervåning. Att de finns 
samlade i hennes hemsocken, känns rätt. Samma med Gertrud 
Lilja-samlingen på nedervåningen. Kyrkan, Sockenstugan och 
den Litterära Stigen runt Långasjön är en intressant kombi-
nation för besökande grupper, samtidigt som den belyser vår 
bygds historia för socknens invånare.

Vi är glada för vår Sockenstuga. Den är en lagom stor bygg-
nad i sina bästa år. Den har t o m utvecklingspotential. I dessa 
dagar funderar man i Emmaboda pastorat på hur man bäst 
ska kunna avveckla några av de byggnader som de förvaltar, 
nämligen sockenstugorna i Algutsboda och Långasjö. Vi är 
många som värjer oss mot tanken att Sockenstugan i Långa-
sjö skulle bli till salu på den allmänna marknaden. Den är en 
unik kulturbyggnad i en unik miljö. Vi hoppas på en god och 
hållbar lösning. Vår sockenstuga är en naturlig mötesplats, mitt 
i socknen. Den ger oss en känsla av samhörighet och värnar 
vårt historiska arv. 

Text: Annika Hjalmarsson

Källor: 
Kyrkböcker och sockenprotokoll Arkiv Digital
Långasjökrön 1968 "Sockenstugans invigning till församlingshem" Jan 
Redin
Långasjökrön 1968 ”Livet i sockenstugan omkring sekelskiftet" Axel 
Bergstrand. 

Sockenstugan från 1866.                                Foto Jan-Erik Fransson

 
Bergstrandsalen med konst av Elisabeth Bergstrand-Poulsen

Sockenstugan i vinterskrud.                             Foto Jan-Erik Fransson
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Kyrkliga missionssyföreningen i Långsjö

Mer än hundra år av     
"givande" gemenskap
När fruntimren gav sig iväg på symöte mitt på blanka 
eftermiddagen, fick de nog ibland en liten gliring av gub-
barna därhemma. - "Ska dä va nödvändit de, å sitta å sy 
mitt på ljusan dan?" Så kunde det kanske låta, när bond-
hustrun tog sin handarbetskorg och gav sig av. Hundra år 
senare har syföreningarnas verksamhet utvärderats och 
man har häpnat över deras betydelse för både "yttre" 
och "inre" mission. I Långasjö har man t ex under åren 
1956 - 2000 samlat in 600 000 kr till missionsarbete. Detta 
berättade Gunla Johnsson i ett TV-program år 2001.

Svenska Kyrkans Missionsstyrelse, SKM, grundades 1874. 
I Långasjö bildades den första föreningen i slutet av 1800-talet, 
troligen på initiativ av kantorsfrun Anna Bergstrand. För henne 
var mission och välgörenhet särskilda hjärtefrågor. Under den 
pietistiska väckelsen väcktes intresset för "hednamissionen", 
vars främsta syfte var att sprida evangeliet i tredje världen. Kyr-
kans tidiga åtaganden var att avskilja och utrusta missionärer. 
En av de tidiga missionärerna från trakten hette Elgqvist och 
var från Nybro. Missionären fick stöd av kyrkfolket i form av 
pengar, men också andra gåvor. Från Långasjös horisont bidrog 
man bl a med hemystad ost! Det var välkommet, eftersom man 
inte kunde ha smör på brödet i Afrika p g a värmen. Osten 
däremot klarade sig bra. Detta berättar Elna Bergstrand.  

Missionssyföreningen i Långasjö bildades med syfte att tillverka 
handarbeten för försäljning. Detta skedde vid en årlig auktion, 
vars behållning gick till missionsverksamhet. Denna verksam-
heten kom efter hand att omfatta både kyrka, skola, sjukvård 
och nödhjälp i tredje världen. Det togs även upp kollekter till 
SKM. Anna Bergstrand var dessutom en av många regelbundna 
givare. Prosten Jan Redin berättar, att när han 1941 kom till 

Långasjö, var hans första kontakt med Anna Bergstrand, ett 
kuvert med sedlar och ett förklarande brev: "Jag brukar ge 
tiondet av allt jag får till missionen".

Missionssyföreningen samlade kvinnorna i socknen till 
gemenskap, handarbete, bön och sång. Och så kaffetåren, 
förstås. Och gärna en predikan, eller varför inte högläsning 
ur en god bok? Anslutningen var god och man fick dela sy-
föreningen i tre kretsar: Långasjö, Allgunås och Harebo. De 
alster som producerades under symöten och i hemmen, såldes 
sedan på auktion och behållningen gick till missionen. Senare 
slogs de tre kretsarna ihop till en. På 40-talet bildades också 
en Ungdomssyförening, som samlades i konfirmandsalen i 
Prästgården. Missionssyföreningen i Långasjö var under hela 
1900-talet en vital del av det kyrkliga livet. Kreativiteten var 
stor i samband med den årliga auktionen. Lotterier, servering, 
hemstöpta ljus, hemystade ostar, hembakat bröd och framför 
allt alla hemslöjdade alster, bidrog till insamlingen av pengar.  
Förutom "yttre" mission bedrev man även en "inre". På för-
samlingsdagar, t ex "de gamles dag" inbjöd syföreningsdamerna 
till fest. Man var också angelägen att verka för kyrkorummets 
prydande, med t ex  kyrkliga  textilier. Särskilt kan nämnas den 
stora röllakansväven med motivet: "Kristus går genom stenen 
hård såsom solstrålen går genom glaset", ritad av prästen Johan 
Thelin och invigd 1976. Sista gåvan från Missionssyföreningen 
till kyrkans prydande var ett altarbrun, som anskaffades för 
återstående medel, när syföreningen avvecklades 2006.

Text: Annika Hjalmarsson

Kyrkliga missionssyföreningen i Långasjö 1985–2005 
träffades var 14:e dag under terminstid i Liljarummet i Sock-
enstugan. Vi hade Missionsauktion någon lördag under okto-
ber-november. Det började med Missionsgudstjänst först kl 
13 sedan kl 14 då någon missionär eller präst höll ett föredrag. 

I slutet på 80-talet sökte Långasjö kyrkliga syförening några 
projekt som vi skulle kunna ge till. Vi var i kontakt med Svenska 
Kyrkans Mission, men fick inga bra förslag och dåligt gensvar. Kantorfrun Anna Bergstrand, målning av dottern 

Elisabeth.

Gunilla och Lars Petersson, prästpar i Långasjö 1985–2005. Foto 
privat.
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Vart tog syföreningen vägen? 2006 tog man det lite sorgliga 
beslutet att lägga ner missionssyföreningen i Långasjö. Det 
gick dåligt med nyrekryteringen. Ruth Elofsson berättar i 
TV-programmet från 2001, att hon då varit med i syföreningen 
i 25 år. - "Jag var yngst när jag började för 25 år sedan, och jag 
är fortfarande yngst!" Sådan har utvecklingen varit i många 
församlingar. De unga familjerna har ett helt annat livspussel 
i det moderna samhället. Det är svårt för kvinnorna att hinna 
slå sig ner med handarbete under den ansträngda arbetsveckan. 
De får prioritera annat. 

En annan orsak till nedläggningen var, att efterfrågan på hand-
arbeten sjönk dramatiskt. Folk hade lådorna fulla med hem-
sydda bonader och dukar, och ofta fick syföreningsdamerna 
själva köpa sina dyrt betalda och med möda tillverkade alster.  

Svenska Kyrkans Missionsstyrelse SKM har gått upp i 
organisationen Svenska Kyrkans Internationella Arbete, som 
har verksamhet över hela världen med hjälp av kollekter och 
regelbundna stödjare. I Långasjö kyrka tas regelbundet upp 
kollekt till något av SKIA:s projekt. Vi lämnar också gärna 
bidrag till Världens Barn, där många hjälporganisationer ingår. 
Vi hittar nya vägar och nya modeller för att samla in pengar till 
stöd för utsatta. Så är det t ex med Magnifiket på Skördefes-
ten - där flera hundra personer fikar och på så sätt bidrar till 
Bundle of  Joys hjälpverksamhet på Filippinerna. 

Så är kyrkan densamma genom århundraden, men verksam-
heterna skiftar. 

Text: Annika Hjalmarsson

Källor:
Långasjö Kyrka i 700 år Jan Redin
Elna Bergstrand berättar CD
TV-program från 2001 "Kyrkans granskning"
Missionsauktion i Långasjö, film från 1997. Berit Johansson.
Ruth Elofsson Långasjö
Lars Petersson präst i Långasjö 

Vi gav till något projekt som fanns i en projektkatalog, men 
fick aldrig någon information om dessa.

På en marknadsdag i Örkelljunga träffade jag Gösta och Elisa-
bet Imberg, jag tror det var maj 1989. Vi kom att tala om, att 
de skulle resa ut som missionärer till Tanzania. Vi kom också 
att tala om Jan Redins bok Kring Långasjö kyrka i 700 år. Jag 
lovade Gösta att han skulle få ett exemplar av boken mot att 
han skickade lite information om deras missionsarbete. Så kom 
kontakten med Imbergs att etableras. Under sex års tid (1990 – 
1996) fick vi information om deras arbete och vi började också 
skicka pengar till dem. Vi skickade pengar direkt till Gösta och 
Elisabeth, inte via Svenska Kyrkans Mission. De fick bedöma 
och bruka pengarna till behov de såg, men som inte rymdes i 
Missionens officiella budget.  På så sätt kom syföreningen att ge 
hjälp till cyklar som personalen kunde bruka vid förskolan där 
Elisabeth arbetade, också till möbler vid förskolan. Kvarntak 
och en rad andra behov.

Det mest rörande var när vi hjälpte till att betala plåten till ett 
kvarntak. Då blev en gammal man så glad att han ville återgälda 
oss genom att ge oss ett får. Men mannen hade lite svårt att 
förstå att Gösta inte kunde ta med sig fåret på flyget. Imbergs 
sålde fåret och förvandlade fåret till ett batiktyg. (Sist jag såg 
det hängde det i serveringsgången intill Bergstrandssalen) 
När Imbergs återvänt till Sverige sökte syföreningen ett nytt 
projekt. Det var vid tidpunkten då Svenska Kyrkans Mission 
lanserade möjligheten att binda sig för att understödja några 
missionärer, ”Våra Missionärer”. Missionssyföreningen tillsam-
mans med Långasjö församling förband sig då att understödja 
Anne-Sophie o Gunnar Norlén med 25 tusen kronor om året. 
Anne-Sophie är sjukgymnast och Gunnar är teolog och också 
de verkade i Tanzania. Gunnar och Anne-Sophie skickade oss 
regelbunden information om sitt arbete, precis som Imbergs 
hade gjort.

Utöver deras underhåll skickade vi rullstolar till Kilimanjaro 
Christian Medical Center (KCMC) där Anne-Sophie arbetade 
och undervisade. Första omgången 1998, 30 rullstolar, 2002 
skickade vi 60 rullstolar. Sedan gav vi också bidrag, så att det 
blev möjligt att dela ut stipendier vid prästutbildningen vid 
Universitetet i Makumira, där Gunnar undervisade.

Åren i början på 2000-talet gav Kyrkliga Missionssyföreningen 
tillsammans med Långasjö församlings församlingskollekter 
omkring 50 tusen kronor varje år till projektet ”Våra Missio-
närer”

Text: Lars Petersson

På en inspelad film från 1997 är det Stig Hermansson som 
svingar klubban, Gunla Johnsson sköter sekretariatet, syfören-
ingsdamerna assisterar roparen genom att dela ut varorna till 
köparna. Köplusten är på topp och priserna ränner i höjden. 
700 kr för en vävd vepa, 560 för en trasmatta, 150 för en påse 
hemkokta polkagrisar. Behållningen uppgick denna kväll till 
24 500 kr, vilket får betraktas som lovvärt i en förhållandevis 
liten församling.

Missionssyföreningsauktionen 1993.Ruth Elofsson, Elsa Karlsson och 
Gunla Johnsson.                                                   Ruth Elofssons foto
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Syriska traditioner
Tradition och kultur är trevligt och spännande att upp-
täcka, hur olika människor lever och fungerar. I den här 
artikeln ska jag berätta lite grann om syrisk tradition och 
kultur speciellt i Ramadan (fastemånad för muslimer).

Ramadan
Den heliga månaden Ramadan är en särskild månad för mus-
limer. Särskilt syrierna - olika  syriska familjer - förbereder 
sig för de här dagarna tidigt, i en festlig atmosfär. De pryder 
fasaderna på husen och glimmande moskéer i alla städer med 
lampor och bedriver en ovanlig rörelse på gatorna och aktiva 
affärer och marknader till sen kväll.

Iftar
Syrier anser att  månaden Ramadan är så speciell, för att man 
träffas med familjen, eftersom det utgör en sällsynt möjlighet, 
att samla de syriska familjemedlemmarna till Iftar-måltid, 
omkring ett bord där man träffar släktingar och grannar, med 
besök och mat. Man delar maten med varandra.

Fastan bryts med rösten av en böneutropare vid solnedgången. 
Muslimer börjar bryta fastan med dadlar och yoghurt, före 
Maghrib bönen, i moskéer eller hemma. Sedan samlas vi i 
hemmen, för att mötas vid Iftarbordet, som dukas med mat 
av läckra lokala rätter, bestående av kött, kyckling, fisk och 
grönsaker.

I den heliga månaden Ramadan ökar arbetet med rättfärdighet 
och godhet till de fattiga och änkor. Muslimer ägnar sig i den 
heliga månaden åt dyrkan och böner och kommer närmare 
Gud i lydnad.

Iftarkanonen
En av de mest anmärkningsvärda och fortsatta traditionerna 
under historien, i denna månad, är Iftarkanonen, som tillkän-
nager att vi avbryter dagens fasta.

Suhour
Tidigt på morgonen, innan man ska börja fasta, äter man 
Suhour. Det är den mat man äter innan man börjar fasta.  
En fin tradition, det är en person, (Al Musaher), som klär på 
sig traditionella Damaskus-kläder och har en trumma. Han 
vandrar genom gränderna och slår på trumman med ljud och 
hojtar underbara ord i Suhour, för att väcka medborgarna att 
äta Suhour innan de börjar fasta.

Detta innebär att det är obligatoriskt för en muslim att avstå 
från att äta och dricka från gryning till solnedgång.

Dagarna före Ramadanfastan är extra festliga.

Al Musaher väcker folk, så de ska hinna äta Suhour, innan dagen gryr.

Iftarkanonen talar om när dagens fasta är slut. 

Maträtter vid Iftarmåltiden, som äts efter mörkrets inbrott. 
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Eid Al Fitr
Efter fastan i trettio dagar, i  slutet av  månaden Ramadan,  
gör man särskilda desserter för fest och firar i tre dagar. Den 
festen kallas Eid Al Fitr. Första dagen vaknar muslimer och 
går till Eid bön, efter bönen hälsar de på varandra och sedan 
brukar alla gå till begravningsplatsen, för att sätta blommor på 
gravarna av sina föräldrar och släktingar. Där kan man träffa 
många släktingar. De flesta familjemedlemmarna går sedan alla 
till farfars hem i familjen, sen  besöker de varandra i hemmen 
och barnen går ut till torget, där det finns plats för att leka på 
tivoli vid detta stora tillfälle.

Traditioner och kultur i Syrien är charmiga, och mycket skiljer 
sig från resten av världen.

Ramadan i Sverige 
Många invandrare har levat senaste Ramadan här i Sverige, i 
ett nytt land och i ett helt annorlunda samhälle än det egna 
samhället, men tack vare att svenskarna  förstår och respekterar 
vår religion och vår fastemånad  kan vi fira Ramadan. 

Med stöd av Gud, och sedan också av svenskarna, lyckades vi 
att fasta Ramadan månad och komma närmare till Gud, fastän 
att dagarna var så långa, och fastetiderna mellan Sverige och 
vårt land var så olika. Men vi missade en hel del - vi kan inte 
glömma våra minnen av de dagar när vi träffades med för-
äldrarna och många släktingar i helt vackra dagar, det var en 
ljuspunkt. Vi kan inte heller glömma de känsliga stunder, när 
vi besöker gravarna, där våra döda släktingar  finns.

Slutligen önskar jag för mitt land och alla länder i världen fred 
och säkert liv.

Text: Rami Talmasani, Långasjö.

Rasha, Muhammed, Rami och Adam.                                 Foto Privat. 

Eid Al Fitr är festen när man firar att trettio dagars fasta är över.

Tivoli på torget när Ramadan är slut.

Syriska sötsaker vid Eid Al Fitr.
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Familjeträffar 

Söndag 26 november kl 14.00 – 17.00
Kom och upplev ”Himlafest” en musikal där 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  linda.ursjö@svenska-
kyrkan.se 

eller Ulla Sköldh Jonsson 0708-12 86 41 ulla.skoldh.
jonsson@svenskakyrkan.se

Fredag 16 mars kl 18.00 – 20.00
Fredagsmys för hela familjen med temat ”Stillhet”.
Vi människor drömmer om trygghet, fred, hälsa och 
utveckling för oss och våra barn. Men verkligheten är att 
barn och vuxna är splittrade, oroliga och stressade.

Anna Bornstein har skrivit en bok om stillhetsmetodik 
”Drömmen om det goda”. Ur den hämtar vi några fina 
övningar att göra tillsammans och samtala om. Så blir det 
förstås mys och tacos. Välkomna!

Succé för Magnifiket igen – 
tack alla som bakade!

I år igen invaderades Långasjö av besökare från när och 
fjärran. Målet var Skördefesten med dess utbud av ut-
ställningar, grönsaksförsäljning, mobilt musteri, konsert 
med gladjazzgruppen Svennes Svänggäng från Växjö och 
mycket mer.

Många hittade till Sockenstugan och Långasjö församlings 
satsning på konditoriserveringen ”Magnifiket” med mas-
sor av fantastiska hembakade godsaker. I år fyllde kakor 
och andra läckerheter två hela långbord! Alla platser blev 
snabbt upptagna och resultatet blev nära 22 000 kr, som 
oavkortat gick tillprojektet ”Bundle of  Joy”. En dag då 
barn från fattiga familjer i den Filippinska övärlden får 
komma till en riktig fest med mat, lekar, sånger och pre-
senter i form av ryggsäckar med skolmaterial. Tack alla 
besökare och tack alla som bakade!

1600-talsmässa firades
Söndagen den 29 oktober firades i Långasjö församling 
en unik högmässa utifrån 1608 års handbok. I sin ägo har 
församlingen denna handbok som var den första officiel-
la handboken efter reformationen i Sverige och det har 
inspirerat församlingen till att fira en gudstjänst så som 
det kunde ha gått till för ca 400 år sedan och som ett led 
i pastoratets Lutherfirande.

Det var med stor inlevelse församlingen läste med i de gamla 
bönerna och med stort igenkännande sjöng psalmerna – 9 Min 
själ skall lova Herran, 18 Allena Gud i himmelrik, 237  Vår 
Gud är oss en väldig borg, 361 O helge Ande kom, 138 Jesus 
du mitt liv, min hälsa m fl. En psalmskatt som överlevt flera 
århundraden och som fanns föreslagna i den gamla handboken.

Kantor Britta Mård sjöng växelvis med församlingen Lov-
sången – Vi lovar dig, vi välsignar dig. ”Martin Luther predi-
kade” allvarsamt och klart utifrån söndagens tema ”Att leva 
tillsammans” och församlingen fick även lyssna till aktuella 
kungörelser om livet i riket och socknen.

 Långasjö kyrkokör sjöng ett flertal sånger med rötter i den 
tidiga reformationen –

Allas ögon väntar på dig Herre av Heinrich Schütz, Vi tror på 
en allsmäktig Gud samt Gud vare lovad av Martin Luther 1524 
och som postludium Jesus all min glädje bliver av J.S. Bach

Psalmen Förläna oss Gud din helga frid från 1581 Nürnberg 
avslutade mässan.

Vana gudstjänstdeltagare kunde känna igen mycket från dagens 
högmässofirande i den gamla handboken. Här finns en skatt 
att vårda både när det gäller liturgi och sång.

Efter högmässan samlades man till en enkel tidsenlig servering 
med bl a ”gorån”.
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Välkomna till Dagledigträffar 
i Långasjö Sockenstuga

Tisdag 28.11 kl 18.30

Adventscafé med Långasjö kyrkokör
Vi sjunger och lyssnar till adventssånger och dricker 
Adventskaffe.

Lördag 27.1  kl 14.30  

Gemenskapsdag på Allégården
Sångprogram med Kyrkokören
Långasjö församling bjuder på kaffe och tårta!

Onsdag 31.1  kl 14.00

”Läsarsånger och andliga klassiker”
 med Johan och Gunilla Sigvardsson
Servering!

Onsdag 28.2  kl 14.00

Britt G Hallqvist                                            
– en psalmskatt att upptäcka
Ulla & Britta berättar och spelar
Servering!

Lucia i Långasjö kyrka
Onsdagen den 13 december kl 18.00

Välkomna till Luciafirande i Långasjö kyrka
tillsammans med Lilla kören, Onsdagskören och 
Juniorerna.
Servering av glögg och pepparkakor!

Röda Korset – Sockenrådet  – Långasjö församling

Julandakt på Allégården
Torsdag den 21 december kl 14.30

Vi sjunger julens psalmer och sånger.
Långasjö församling bjuder på julkaffe.
Alla är hjärtligt välkomna!
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Musiken i gudstjänsten
Vad vore en gudstjänst utan musik? Ganska intetsägande 
skulle jag vilja påstå. Som kantor i församlingen leder 
man sången och musiken i gudstjänsten.

Vi firar högmässa där det musikaliska innehållet är Kyrie=Her-
re, förbarma dig. Gloria= Ära vare Gud i höjden. Prefationen, 
som prästen sjunger. Sanctus=Helig och Agnus Dei= O Guds 
lamm. Däremellan kommer psalmer som ska ansluta till dagens 
texter och predikan. Psalmerna bestämmer prästen och kantorn 
tillsammans.  Vi har en stor psalmskatt att förvalta, 800 psalmer 
i den vanliga psalmboken och ytterligare ett antal psalmer i 
”Psalmer i 2000-talet”. Högmässans form har traditioner långt 
tillbaka i tiden, flera århundraden.

Vi firar även enklare mässor, där man har färre liturgiska mo-
ment med. Gudstjänster firas av olika slag, det kan vara t ex 
musikgudstjänst, temagudstjänst, taizégudstjänst eller konser-
ter. Ganska ofta är kyrkokören med och sjunger, särskilt vid de 

stora högtiderna. I gudstjänsten för små och stora medverkar 
barnkörerna. Det är särskilt uppskattat när körerna medverkar.

 Vi har ofta extra musik i gudstjänsterna. Då medverkar solister 
som sjunger eller spelar. Jag tycker att det är viktigt att ha olika 
sorters musik i kyrkan. Det ska finnas något för alla. Själv tycker 
jag mycket om att ackompanjera musikerna som medverkar.

Att vara kantor är ett väldigt socialt yrke. Man knyter många 
bekantskaper och man får möta människor i livets olika skeden, 
både i glädje och sorg, t ex vid dop, bröllop och begravningar.  
Som kantor måste man även vara väldigt mångsidig när det 
gäller musiken.

Jag vill avsluta med att skriva att för mig är sången och musiken 
en förenande kraft i församlingslivet!

Laudate omnes gentes, laudate Dominum!

Britta Mård, kantor
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Långasjö och världen
Långasjö församling har en lång tradition av att stödja kyrkans 
arbete i olika länder. Församlingen stöder nu sedan ett par år 
tillbaka några av Svenska kyrkans internationella projekt. Vi 
vill vara med och stötta där vi vet att hjälpen når fram och där 
den gör nytta och skapar förändring för människor.

Just nu stöder vi ett projekt för hemsjukvård och stöd till för-
äldralösa barn i Zimbabwe, ett projekt med Mentormammor 
i Sydafrika som stöttar och utbildar unga mammor samt stöd 
till ett flyktingläger i Jordanien. Alla våra församlingskollekter 
under året går till dessa ändamål.

Hemsjukvård och hjälp för föräldralösa 
barn
I Zimbabwe är en miljon barn föräldralösa på grund av hiv. 
Den förväntade medellivslängden, som tidigare var den 
högsta i Afrika, är under 40 år. Kyrkans hemsjukvårdare ger 
medmänsklig omsorg och värme och ser till att de ensamma 
barnen får en framtid. 

Låt oss hjälpas åt
Thusanang betyder ”Låt oss hjälpas åt” på sotho. Det är också 
namnet på det program för hemsjukvård som drivs av evang-
elisk-lutherska kyrkan i Zimbabwe.

Inom programmet utbildas frivilliga hemsjukvårdare till stöd 
för drabbade familjer. Målet är att det ska finnas minst två 
hemsjukvårdare i varje by. Hemsjukvårdarna upptäckte tidigt 
problemet med alla föräldralösa barn. De vårdade kanske en 
patient som avled och kvar blev barnen.

Nu betalar man barnens skolavgifter och ordnar så att de lär 
sig att laga mat och ser till att småsyskonen blir vaccinerade. 
Stöd ges också i att bearbeta sorgen efter föräldrarna. Och det 
finns oändligt mycket som behöver göras för att få ungdomar 
att förstå hiv- och aidssituationen och att ge stöd till dem som 
redan har viruset.

Mänsklig omsorg en röd tråd
För både barn och vuxna som har hiv i södra Afrika är risken 
stor att de blir utsatta för stigmatisering och diskriminering. 
Därför behövs mänsklig omsorg och kärlek. Medarbetarna i 

Thusanang ser det som sin uppgift att återställa den sjukes vär-
dighet när en person testar positivt för hiv eller utvecklar aids.

Thusanang besöker sjuka och hjälper dem när ingen annan kan 
eller orkar. Det är inte bara hiv- och aidssjuka som får hjälp, 
utan även andra. Regelbundna besök görs hos de sjuka och 
man ber för dem, tvättar dem, städar och lagar mat.

Ge mammor och barn en chans                    
– mentormammor
I tre afrikanska länder – Sydafrika, Swaziland och Etiopien 
– stödjer Svenska kyrkan lokala partner som arbetar med 
uppsökande mödra- och barnhälsovård enligt mentormamma-
modellen. Kvinnor som trots svåra omständigheter själva har 
lyckats uppfostra friska barn utbildas till att bli uppsökande 
hälsorådgivare - så kallade mentormammor.

Denna metod för att nå marginaliserade kvinnor som saknar 
tillgång till hälsovård och socialt stöd har visat sig leda till 
minskad barnadödlighet. Modellen har utvecklats av Svenska 
kyrkans partnerorganisation Philani i Sydafrika och används 
numera av myndigheterna där.

Mentormammor
Äldre, erfarna mödrar i Etiopien, Sydafrika och Swaziland 
besöker unga mammor som har det svårt på olika sätt. Målet 
är att ge dem kunskap, hälsovård och självkänsla. De yngre 
mammorna ska få stöd att hjälpa sig själva och sina barn till 
bättre hälsa och ett tryggare liv.

Mentormammorna är kvinnor som själva levt ett utsatt liv med 
barn i kåkstäderna. Tack vare projektet får de lön och utbild-
ning, så att de kan vara ett praktiskt och känslomässigt stöd 
för unga mödrar som saknar socialt skyddsnät. Idag omfattas 
ungefär 13 000 mammor och barn av projektet.

Stöd till Syriens flyktingar 
De som flytt från Syrien har ofta fått lämna allt. Många har 
upplevt krig, hot, tortyr och våldtäkt. För att de ska orka leva 
vidare behövs en känsla av struktur och mening i tillvaron. 

Konflikten i Syrien som bröt ut i början av 2011 har inneburit 
år av lidanden och ofattbara förluster. Över sex miljoner 
människor är på flykt inom Syriens gränser. Fem miljoner 
har redan lämnat landet och de flesta bor i omkringliggande 
länder. Svenska kyrkan stöder insatser både inne i Syrien och 
i omkringliggande länder. 

Stöd i grannländerna

Itumeleng är 14 år gammal. Hans mamma är sjuk och hon och söner-
na hjälps åt att fläta korgar som projektet hjälper dem att sälja. 
Foto: Agneta Jürisoo/IKON

Mentormammor.
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Svenska kyrkan stöder syriska flyktingar i grannländerna Jor-
danien och Libanon, både i flyktingläger Zaatari och Azraq, 
Jordanien. De lokala myndigheterna i grannländerna har satts 
under stor press på grund av den stora flyktingströmmen.

Svenska kyrkan stöder arbetet med att tillgodose människors 
grundläggande behov, men fokus ligger också på psykosoci-
ala insatser. Det kan handla om traumabearbetning, avslapp-
ningsövningar och jämställdhetsarbete. Men även om måleri, 
drama, lek och utbildning. Dessa aktiviteter bidrar till att ge 
människor en känsla av mening i tillvaron, trots mycket svåra 
omständigheter.

Hopp i en hopplös situation
Människor på flykt tvingas lämna allt bakom sig. Många har 
upplevt krig, hot, tortyr och sexuella övergrepp. Detta leder 
ofta till stort psykiskt lidande och värst utsatta i krig och kon-
flikter är nästan alltid kvinnor och barn. Därför är behoven av 
psykosocialt stöd mycket stort.

Svenska kyrkan har specialkompetens inom psykosocialt stöd och 
har under åren av krig i Syrien bidragit med experter på plats 
för att utbilda och ge stöd i detta. Stress och oro tillsammans 
med den hopplöshet och sysslolöshet man kan uppleva i ett 
flyktingläger kan lätt leda till konflikter och våld. Därför har 
Svenska kyrkan bland annat varit med och byggt upp fritids-
gården Fredsoasen i flyktinglägret Zaatari, Jordanien.

Stöd för att hindra att unga flickor gifts bort
När människor lever under extrema förhållanden händer det 
att de tar till extrema metoder för att klara situationen. Ett 

fruktansvärt exempel är att desperata familjer säljer unga 
kvinnor för giftermål. Och hur obegripligt det än är så blir 
det mer och mer vanligt eftersom det plötsligt normaliseras 
från att ha varit tabu.

Svenska kyrkan arbetar för att motverka tvångsäktenskap ge-
nom att föra samtal om jämställdhet och kvinnors rättigheter, 
och genom att sprida information om vart kvinnor kan vända 
sig om de utsätts för våld i hemmet eller riskerar att giftas bort.

Du kan också vara med och ge en gåva direkt till dessa projekt 
via Svenska kyrkans hemsida.

www.svenskyrkan.se eller via 

Plusgironummer:  90 01 22-3 eller Bankgironummer:  900-
1223 Tack för att du vill vara med och förändra!

Ulla Sköldh Jonsson

Syrien.
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Långasjö församling idag
Långasjö församling är en kyrksam och aktiv församling, 
en samlingspunkt för alla åldrar. Runt 90 % är tillhöriga 
församlingen, men man är inte bara tillhörig, man besöker 
också gärna sin kyrka. 

Varje söndag kallar kyrkklockorna till gudstjänst, oftast firas 
högmässa eller mässa med de stora högtiderna som höjdpunk-
ter. Varje månad firas också gudstjänst med små och stora. En 
gudstjänst som samlar alla åldrar och där barnen medverkar på 
alla sätt de kan. Därutöver förekommer många typer av guds-
tjänster som Taizégudstjänster med ljuständning, temamässor 
och musikgudstjänster.

Varje onsdagsmorgon samlas en trogen grupp för en meditativ 
morgonbön och gemensam frukost, en gemenskap som bety-
der mycket. Under veckorna har man kunnat fundera över livets 
frågor utifrån en bibelbok eller fundera över kvinnorna i bibeln. 
Under de senaste åren har det funnits grupper för samtal, frågor 
och gemenskap och tidigare inbjöds till Alphagrupper – en 
samtalsgrupp om kristen tro med många deltagare. 

Möten och gemenskap
Varje månad ordnas även Dagledigträffar med varierande pro-
gram och servering, en uppskattad mötesplats för gemenskap 
och upplevelser. En annan mötesplats är Allégården där man 
samlas till andakter och ett par gånger om året till gemenskap 
med program och servering.

Under året inbjuder församlingen även till speciella dagar 
som den traditionella Gångedagen med gästande föreläsare 
och festgudstjänst, Gemenskapsdag för äldre och yngre med 
gudstjänst, måltid och program samt ”En dag för dej” – en 
dag med meditation, dans, sång, massage och andakt. En dag 
att må bra av. 

Långasjö kyrkokör övar under kantor Britta Mårds ledning 
inför olika framträdanden under året. Lilla kören och Diskan-
ten – de två barnkörerna likaså, som gärna sjunger och spelar 
olika musikaler. Vissa lördagar erbjuds musik och sångprogram 
eller konserter framförda av gästande musiker. 

Barnen är viktiga
Barnen är vår framtid och är därför en viktig del av försam-
lingens och pastoratets verksamhet. Det förtjänar de bästa i 
livet! I grupperna läggs stor vikt vid att barnen får använda 
sina sinnen för musik, färg, form, fantasi och rörelse.

Barnverksamheten är en del av församlingens dopundervisning. 
Utöver alla aktiviteter tillsammans med barnen är också sam-
lingar och andakter viktiga. På ett pedagogiskt och lekfullt sätt 
engageras barnen i gudstjänsterna för små och stora. I Långsjö 
församling erbjuds Kyrkis, Miniorer och Juniorer, medan Ba-
bycafé och ”Himlabus” erbjuds i Emmaboda. Församlingspe-
dagog Linda Ursjö, Långasjö samordnar verksamheten.

Sedan några år tillbaka har även föräldrar och barn mötts till 
särskilda Föräldraträffar med varierande innehåll och rolig 
gemenskap mellan barn och vuxna.

Samarbete i Emmaboda pastorat LEVA
Långasjö och Vissefjärda församlingspräster samarbetar. 
Det betyder att Bo Harald Brunzell leder gudstjänster och 
förrättningar av olika slag i Långasjö och att Långasjös präst 
Ulla Sköldh Jonsson tjänstgör även i Vissefjärda, men även i 
pastoratets övriga församlingar Emmaboda och Algutsboda. 
Gemensamt anordnas samtalsgrupp för dem som förlorat en 
nära anhörig – Sorgmantel. I pastoratet finns även en Interna-
tionell grupp som samordnar församlingarnas internationella 
arbete och insamlingsinsatser bl a genom Världens dag under 
fastan. Gemensamt inbjuds även till olika temakvällar, detta 
år utifrån Lutherjubileet. 

Gemensamt är även konfirmandarbetet med två olika grup-
per som träffas under året i Emmaboda och åker på läger till 
Kastlösa och Ödevata. Fördelarna har varit stora med det nya 
samarbetet – fler ledare, större samhörighet mellan ungdomar-
na, större konfirmandgrupper.

En bensinstation
Naturligtvis händer mycket mer i Långasjö församling som vi 
här inte har nämnt 

Den verkliga motorn i Långasjö kyrka är nog ändå bönen och 
gudstjänsterna. Utan människor som samlas för att dela sin 
tro och hämta inspiration och hopp, stannar och dör kyrkans 
liv. Man skulle kunna likna gudstjänsten vid en bensinstation. 
Likaväl som en motor behöver bränsle eller energi av något slag 
för att fungera väl, så behöver också vi människor påfyllning av 
andlig kraft, av kärlek, glädje, förlåtelse och hopp. Vi behöver 
stanna upp ibland, andas in Guds godhet och kärlek, så att vi 
orkar leva, så att vi får inspiration och glädje. 

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

Ulla Sköldh Jonsson
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Ceremonier i livet

Dopet  

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

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

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

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

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

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

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

Kanske är du inte 
döpt, men det är ald-
rig för sent, man blir 
aldrig för gammal, 
det finns en särskild 
välsignelse i dopet. 

Dopkors

Hänt i Långasjö församling 
november 2016 - oktober 2017

Döpta
Alva Petersson 14 jan
Milton Aronsson  28 jan
Elna Ahlström 18 feb
Bianca Gustafsson 19 feb
Vilgot Nelsson 11 mars
Noelle Adolfsson 16 apr
Leia Frank 22 apr
Abbe Hoffros  6 maj
Celina Van Emden  21 maj
Amelia Modig 17 juni
Harry Hopkins 17 juni
Victor Cervin 30 sep

Vigda
Per-Åke Ericsson o Malin Karlsson  31 dec
Jonas Sjöberg o Maria Svensson 31 dec
Mattias Blockmark o Anna Kallenberg 15 juli
David Hansson o Lisa Petersson 26 aug

Döda
Inga Cronquist  29 okt
Rune Johansson 26 dec
Jörgen Holmevi 28 dec
Inga-Britt Ericsson 16 jan
Rune Blockmark 30 jan
Britta Petersson 18 feb
Birger Gustafsson 9 mars
Mimmi Nilsson 23 mars
Ulla Karlsson 10 juni
Tage Karlsson 22 juni
Bertil Johansson i Skurebo  8 aug
Maj-Britt Olsson 12 sep
Aina Alfredsson 28 sep
Bertil Johansson i Lida 28 sep
Rune Axelsson 11 okt
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Konfirmation 
Det år man fyller fjorton får man en inbjudan till konfirmation 
från Svenska kyrkan. Ordet konfirmation betyder bekräftelse 
och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet 
och att just du är värdefull och viktig. Men man behöver inte 
vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfir-
mander döps under sin konfirmandtid.

Konfirmationen bekräftar ditt dop. Dopet är en gåva till dig 
där Gud lovar att dela ditt liv alla dagar till tidens slut och att 
gå med dig på alla dina vägar. Det betyder att oavsett hur livet 
är så är Gud närvarande.

Vad innebär det då att vara konfirmand?
Konfirmationstiden är en härlig möjlighet, då man får tillfälle 
att diskutera och fundera kring livets många frågor. Bibeln 
och den kristna tron kan bli redskap att upptäcka nya sidor av 
livet. Det gäller både personliga frågor och sådant som händer 
i världen idag. Att vara konfirmand handlar om livet.

Konfirmandtiden kan se ut på olika sätt. Men i Emmaboda 
pastorat möts man till några veckoträffar och åker på två läger. 
En av grupperna har haft Frälsarkransen som tema. När man 
ses på konfirmandträffar eller läger pratar man om olika frågor 
i små eller stora grupper. De handlar om livet och den kristna 
tron. Ofta hittar man på olika aktiviteter och provar nya saker 
tillsammans. Man får vara med och fira gudstjänst och andakt, 
veta mer om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur 
det kan hänga ihop med vårt liv här idag.

Konfirmandtidens höjdpunkt konfirmationsgudstjänsten 
formas sedan av konfirmander och ledare.

och avslutning är konfirmationsgudstjänsten. Konfirmanderna 
medverkar på olika sätt, församlingen ber för konfirmanderna 
och tillsammans läser man med i kyrkans trosbekännelse och 
man firar också nattvard tillsammans.

Hur konfirmationsgudstjänsten blir beror på hur konfirmander 
och ledare utformar den, men några moment ingår alltid:

• En redovisning förberedd av konfirmanderna själva.

• Trosbekännelse, sammanfattar den kristna tron i korta satser. 
I snart 1700 år har människor läst samma trosbekännelse.

• Bön med handpåläggning, är en bön om Guds välsignelse 
över konfirmanderna.

• Sändning, betonar att vi är sända ut i världen för att göra den 
bättre både för oss själva och för våra medmänniskor.

Blev du inte konfirmerad som tonåring? Det finns alltid en 
möjlighet att konfirmeras som vuxen. 

Vigsel 
Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför 
lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många 
symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar brudparet 
varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. 
Tillsammans ber vi Gud att välsigna äktenskapet och att finnas 
med i både glädje och sorg.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men 
som regel behöver minst en vara eller bli medlem i Svenska 
kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan 
kyrka eller religion.

Många par sätter sin egen prägel på vigseln genom att välja 
psalmer, musik och texter. Inför vigseln har man ett vigsel-
samtal tillsammans med prästen. Under samtalet planerar man 
vigseln: vilka texter som ska läsas, hur löftena ska låta, vem 
som gör vad och när? För prästen blir samtalet dessutom ett 
sätt att lära känna vigselparet.

Idag är det också vanligt med en kyrklig välsignelse över ett bor-
gerligt ingånget äktenskap. Om man redan har vigts borgerligt 
eller i en annan kyrka, kanske i ett annat land, kan man få en 
kyrklig välsignelse. Ceremonin är väldigt lik vigselgudstjänsten, 
men den har ingen betydelse i lagens mening.

Vid livets stora förändringar använder vi ofta riter och sym-
boler. De har en känslomässig funktion och de hjälper oss att 
lämna det gamla och kliva in i det nya.

Vigselringen, eller ringarna, är en sluten cirkel och det är en 
urgammal symbol för evighet och eviga förbund. Prästen läser 
en bön över ringarna, och brudparet håller gemensamt i den 
medan de uttalar sina löften till varandra.

Den vita brudklänningen slog igenom på bred front i början 
av 1900-talet och symboliserade oskulden. Dessförinnan bar 
bruden oftast en svart klänning, som även fungerade vid andra 
högtider. Idag förekommer även andra färger.

I Långasjö församling finns två vackra brudkronor som kan 
användas. Den äldre är från 1600-talet. Traditionen att bära 
brudkrona går tillbaka till medeltiden. Den var en symbol 
för jungfru Maria, både som himmelsdrottning och som den 
kyska kvinnan. Och brudslöjan var en tidigare symbol för 
brudens oskuld.

I Sverige har det aldrig varit en tradition att brudens far över-
lämnar bruden till brudgummen, men det händer att brudpar 
önskar ha det så. Det är ett önskemål som kyrkan accepterar, 
men med invändningen att brudöverlämning symboliserar 
att kvinnan inte själv är myndig, utan att pappan lämnar över 
hennes myndighet till hennes blivande man.

Altare med brudkronor.
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I slutet av 1800-talet infördes seden att kasta ris eller sädes-
korn över brudparet för att bringa fruktsamhet och rikedom 
till paret. Då och då hör man att småfåglarna blir sjuka av att 
picka i sig riskornen och många ersätter idag riset med konfetti, 
såpbubblor eller blomsterblad. Långasjö kyrka är av många en 
uppskattad och vacker bröllopskyrka!

Begravning
När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få 
ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst 
då vi överlämnar den som dött till Gud. 

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa 
kärlek och respekt för den döda. Genom begravningsguds-
tjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila 
och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne 
eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Gudstjänsten
Begravningen kan se ut på många olika sätt. Varje begrav-
ningsgudstjänst utformas i samråd mellan präst, musiker 
och anhöriga. I sorg och saknad behöver vi både ord, bilder 
och musik som kan ge tröst och hopp. Psalmer, böner och 
bibelns texter kan ge uttryck åt sorgen, trösten och hoppet. I 
begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden 
gemenskap och delaktighet i gudstjänsten.

Begravningsgudstjänsten kan avslutas på begravningsplatsen i 
samband med att kistan sänks i graven. Där tar de sörjande 
avsked och prästen ber slutbönen eller i kyrkan tar de sörjande 
avsked vid kistan.

 

Begravning i stillhet
Ibland meddelas i dödsannonser att begravningen genomförs 
i stillhet med bara de allra närmaste närvarande. Det kan vara 
den avlidne som uttryckt en sådan önskan eller det motsvarar 
de anhörigas behov. Det händer att önskemål av detta slag 
medför en osäkerhet hos omgivningen om man är välkommen 
att delta eller inte. Ofta finns det en rädsla för att vara alltför 
påträngande. Men en begravningsgudstjänst är alltid offentlig. 
Man har därför ingen rätt att utestänga någon. Att få delta i 
det avsked som begravningsceremonin innebär kan vara viktigt 
för många vänner till den avlidne. 

Efter gudstjänsten är det vanligt att man samlas för en stunds 
gemenskap i Sockenstugan, ett tillfälle att minnas tillsammans. 
Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade 
för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig 
del av sorgearbetet.

Gravsättning på olika sätt
Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de 
närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större 
samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga väl-
komna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand 
om gravsättningen i en minneslund.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas 

senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska 
askan gravsättas inom ett år efter kremation.

Nytt bårtäcke
I Långasjö församling är nu ett nytt bårtäcke på väg att ta form. 
Det är konstnärerna Melsene Laux och Kerstin Mörk-Löfgren 
som utför arbetet – en sommaräng på blått ylletyg. Ett bår-
täcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över 
kistan under begravningsgudstjänsten oftast när man valt en 
lite enklare kista.

Ulla Sköldh Jonsson

Emmaboda pastorat inbjuder till 

Drop-in-dop och Drop-in- 
vigsel i Långasjö kyrka!

Välkommen till Dopdag lördag 7/4
Det kan finnas många anledningar till varför dop inte blivit 
av.  I vilket fall är du varmt välkommen nu. Låt döpa dig 
eller ditt barn - eller både och.  Barn, unga och vuxna är 
alla lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera 
något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärtom – dopet 
är en gåva som bara är att ta emot.

 

Dopgudstjänsten är enkel och högtidlig med präst och kan-
tor. I anslutning till dopet bjuds ni på dopkaffe i Socken-
stugan. Det går bra att döpas i vilka kläder som helst men 
om man vill finns dopklänning för barn att låna. Dopet 
är gratis och ger medlemskap i Svenska kyrkan. Drop-in-
dop kräver ingen föranmälan, men du får gärna anmäla 
ditt intresse till pastorsexpeditionen. Är ditt barn under 18 
år behöver båda föräldrarna fylla i en medgivarblankett.

Välkommen till Vigseldag lördag 19/5
Vi vänder oss till er som av olika anledningar inte fått till 
ett giftermål och bröllop och som uppskattar enkelheten. 
Vi står för präst, musiker och bröllopsvittnen. Det enda 
ni behöver göra är att ansöka om hindersprövning via 
skatteverket.se i god tid och ta med er det giltiga intyget 
samt giltiga id-handlingar till kyrkan. En av er måste vara 
medlem i Svenska kyrkan Ni får träffa en präst för samtal 
innan vigseln och efteråt väntar kaffe med bröllopstårta. 
Det finns också möjlighet att få kyrklig välsignelse över 
borgerligt ingånget äktenskap.

Vi samarbetar även med Långasjö Vandrarhem om ni vill 
göra något mer av dagen.

För mer information kontakta Ulla Sköldh Jonsson tel. 
0471- 254 56

eller ulla.skoldhjonssson@svenskakyrkan.se




