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Ett stort tack till vår sponsor ! 
Emmaboda kommun 

 som bidrar med utskicket 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 200 kr (utlandet 
250 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 200 kr (utlandet 250 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 
Tidig vårmorgon 
vid Långasjön

Bild: Odd Hagels 
bildarkiv

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

Bgnr. till Långasjö Sockenråd är 5049-
6561. Märk talongen “Givarens namn”.

Träskoposten ©               
Nr 1 Våren 2019

Ägare
Långasjö Sockenråd

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

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75
Annika Hjalmarsson   0768-79 27 62
Gunnar Alsmark   0722-51 68 51
Tatyana Muratova   0722-71 91 63
Pamela Hoffros         070-849 82 87

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1400, sommarupplaga 2000

Nättidning
www.langasjo.se/traskoposten

Annonskostnad
  1/8 sida 200 kr      1/2 sida 800 kr
 1/4 sida 400 kr      1/1 sida 1 600 kr
 privat radannons  50  kr
Eftersom tidningen är registrerad som 
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening, 
kommer inte moms att redovisas eller 
faktureras. För hjälp med utformning av 
enstaka annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 200 kr och till utlandet 250 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår v. 9
Sommar v. 20
Höst v. 37
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

Lekar
och leksaker

Välkommen med bidrag! 

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2019

Manusstopp Utgivning 

Nr 1 14 febr         1 mars

Nr 2  2 maj        17 maj

Nr 3 29 aug           13 sept

Nr 4 7 nov        22 nov

TACK!

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

Redaktionen

Prishöjningar

Med anledning av högre kostnader och 
minskat sponsorbidrag höjer vi priserna 
på annonser och prenumerationer 
med ca 30 %.
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Brytningstid och
framtidstro
I efterdyningarna av ett förödande världskrig inleds 
50-talet med en stark tilltro på framtiden. I Sverige
blomstrar industrin, exporten till krigsdrabbade länder
är omfattande. Full sysselsättning råder. Lönerna höjs.
Mellankrigstidens drömmar om ett svenskt folkhem kan
äntligen realiseras. 50-talet blir början på socialdemo-
kratins skördetid, på byggandet av den demokratiska
välfärdsstat vi fortfarande lever i.

Med hjälp av social ingenjörskonst och en offentlig sektor 
under ständig tillväxt förkastar man, omformar eller skapar 
nytt. Mest i städer och tätorter, men också på landsbygden, 
trots en tilltagande avfolkning. Skolan, sjuk- och åldringsvår-
den, pensionssystemet, boendet, infrastrukturen – på område 
efter område förändras vårt samhälle. Moderniseringen kostar 
mer än vad en liten landskommun klarar av och 1952 tvingas 
Långasjö socken, som sedan medeltiden utgjort en adminis-
trativ enhet, att ingå i Älmeboda storkommun, trots protester 
från båda håll.

Starka protester kom också från svenska statskyrkan, som 
1958 tvingades säga ja till prästvigning av kvinnor. Eller nja, 
eftersom kyrkan förhandlade fram en s.k. samvetsklausul, 
som garanterade att den som var emot kvinnliga präster inte 
skulle behöva tjänstgöra med kollegor av kvinnligt kön och 
biskopar skulle inte emot sin vilja tvingas att viga kvinnor till 
präster. Klausulen upphävdes 1982, ungefär samtidigt som 
lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet 
införts i Sverige.

Förändring tar ofta tid. Även lagar till trots. Aga i skolan, till 
exempel, förbjöds i Sverige 1958. Rätten för föräldrar att aga 
barnen togs bort 1966. Men först 1979 infördes ett uttryck-
ligt förbud mot aga eller kränkande behandling av barn. Då 
tyckte fortfarande över hälften av svenskarna att det var rätt 
att uppfostra barn genom att slå dem. 

Mycket är sig likt, men allt har förändrats
Ser man tillbaka i tiden är annorlundahet ett bra ord att tänka 
med. Ting och traditioner kan tyckas lika, men ändå vara olika 
till innehåll och användning, till status och makt, moral och 
anständighet, manligt och kvinnligt.   

1951 fick svenskarna en tredje semestervecka. De två första 
kom 1938. Men fritid betydde då något helt annat än nu. Den 
fick inte missbrukas eller slarvas bort utan skulle användes rätt, 
i syfte att utveckla och stärka demokratin. Semester likställdes 
med friluftsliv och camping i den svenska naturen. Först under 
senare delen av 50-talet luckras denna syn upp. Charterresor 
till sol och bad på Mallorca och Kanarieöarna kommer lite 
försiktigt igång.

På vissa plan var Sverige långt mer moralistiskt på 50-talet än 
nu. På andra inte, som när det gällde rökning, miljö, säkerhet 
mm. När svenska staten sent omsider kommer igång med
TV-sändningar i slutet av 50-talet finns en enda kanal, betald 
genom licenspengar. 

Programutbudet var underhållande, trivsamt, lite godmodigt, 
miltals från den radikala och samhällskritiska inriktning, som 
blev ett mantra under 70-talet. Och milstals från det våld och 
sex som idag kan ses på ett otal kanaler från världens alla hörn. 
Idag följer kameran med ner under täcket där den för 60 års 
sedan gled upp mot molnen. Då var runda ord i radio och TV 
en omöjlighet. Idag har de närmast blivit en nödvändighet!

När Ingemar Johansson 1959 vann världsmästartiteln i tung-
viktsboxning i New York var intresset för matchen enormt. 
Men av moraliska skäl ville Sveriges Radio inte sända en pro-
fessionell boxningsmatch. I stället följdes den av tre miljoner 
svenskar i direktsändning i Radio Luxemburg. En av dem var 
jag, denna magiska juninatt. Jag var också ett av alla de skolbarn 
som på 50-talet läste Lyckoslanten, en tidning för barn med 
tips och råd om ekonomi och sparande.

Syftet var "väckande och underhållande, särskilt hos mindre 
bemedlade, av håg till sparsamhet". Det mest kända inslaget 
blev den med våra mått mätt kraftigt moraliserande serien 
Spara och Slösa. Den handlar om två flickor där den mörka, 
slarviga Slösa är den som kastar bort sina pengar på nöjen och 
konsumtion. Spara däremot, sund, blond och blåögd, sparar 
sina pengar och kan unna sig något fint hon vill ha längre fram, 
vilket inte Slösa kan.

Många sparbanker delade också ut Lyckoslanten i skolorna för 
att uppmuntra sparandet. När det nya bankhuset i Långasjö 
invigdes i mars 1950 anordnade banken en skolsparfest för 
socknens alla lärare och skolbarn. Skolsparböcker med insatta 
5 kronor delades ut till alla nyinskrivna skolbarn i kommunen 
och de klasser som uppnått bästa resultat i sparandet erhöll 
penningspriser. Banken erbjöd både framtidstro och möjlig-
heter att realisera den.

 Gunnar Alsmark
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Vårkalendern
Mars 
7/3 kl 18.00 Naturvårdsför. årsmöte i Café Stallet

14/3 kl 18.00 Hembygdsför. årsmöte i Café Stallet

16/3 kl 19.00 Musikteater i Emmaboda Folkets hus

17/3 kl 14.00 Familjeträff  i Sockenstugan

27/3 kl 14.00 Dagledigträff  i Långasjö Sockenstuga

27/3 kl 19.00 Årsmöte Långasjö GoIF i klubbstugan

30/3 kl 20.30 Ljusgudstjänst i Långasjö kyrka

31/3 kl 18.15 Sockenrådets årsmöte i Sockenstugan

31/3 kl 17.00 Musik i Långasjö kyrka

April 
4/4 kl 18.30 Familjeträff  i Emmaboda kyrka

13/4 kl 10-14 Öppen gård på Långasjölamm

16–24/4  Textila konstverk i Linneryd

25/4 kl 14.00 Dagledigträff  i Långasjö Sockenstuga

22/4  Shetland Sydost i Ridhuset

28/4  Lokal dressyr i Ridhuset

30/4 kl 19.00 Musik i Valborg i Långasjö kyrka

30/4 kl 19.30 Valborgsmässofirande vid Långasjön

Maj 
2/5  Manusstopp Träskoposten

12/5 kl 17 Familjeträff  i Långasjö kyrka

23/5 kl 18.00 Grillkväll vid Långasjön

Juni 
1/6 kl 18.00 Musik vid helgsmål i Långasjö kyrka

8–11/6  Konst & kulturdagar i Långasjö

9/6  Sparbanken Eken Dressyr i Ridhuset

22/9  SkördeDressyren i Ridhuset

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 38.

Öppen gård på Långasjölamm 

Nu lammar det!  

 
Lördagen den 13:e april 2018 kl. 10.00-14.00 

Kom och fira in våren! 

 Flera andra aktiviteter 

Klappa lamm, olika aktiviteter, Voxtorpslunch och musik 

www.langasjolamm.se 

Inträde: 30 kr/pers eller 100 kr/familj 

Årsmöte

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Torsdagen den 14 mars kl 18.00 i Café Stallet

Årsmötesförhandlingar

Kvällsfika
Gunnar Alsmark: Bilder av en bygd

      Välkomna    Styrelsen
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Hemkört i Långasjö
Nu kan du få dina varor hemsända från Lanthandeln i 
Långasjö. 
Om du är pensionär eller funktionsnedsatt och inte kan ta dig 
till butiken själv är tjänsten gratis. Enligt beslut i kommunsty-
relsen lämnar kommunen bidrag till livsmedelshandlare som 
distribuerar dagligvaror till pensionärer och funktionsnedsatta 
medborgare som bor på landsbygden i kommunen. 

En gång i veckan under butikens öppettider beställer du per 
telefon 0471-504 70, så kommer Peter med dina varor nästa 
vardag (inte lördag – söndag). 

Om du inte är berättigad till kommunbidraget och ändå önskar 
hemsändning kostar tjänsten 100 kronor per tillfälle.

           
           Peter Karlsson har packat en kasse för hemsändning.
                                                          Foto Sölve Hjalmarsson

KONST & KULTURDAGAR 
i Långasjö 8-11 juli

Till sommaren anordnar EBP-sällskapet till-
sammans med Bo Bergstrand, Vuxenskolan och 

Långasjö Vandrarhem fyra innehållsrika kursdagar 
med studier, Work Shop i olja/akryl, guidningar, 

filmvisning, mm. 

Hör gärna av dig till:
Bo Bergstrand 072 023 58 56 eller

EBP-sällskapet 0768 79 27 62
Långasjö Vandrarhem 0471- 50310, 070 36 444 82  

(boka boende här). 
Anmälan senast 10 juni.

Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet

Valborgsmässofirande

Traditionsenligt Valborgsmässofirande 
vid Långasjön 30 april

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

Lotteri med goda vinster och korvförsäljning
Välkomna!

    
     Långasjö Rödakorskrets
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Hus och lägenheter i 
Långasjö

RiksMäklaren
072-312 37 37 

1 ½ plans villa, 9 rok

Kyrkvägen 29

965 000 kr

Emmaboda Fastighetsförmedling
0471-337 60

1½ plans villa, 4 rok

Backegårdsvägen 12

475 000 kr

Efterlysning!
Vi vill uppmana läsarna att 

kontakta oss med berättelser 
om och bilder på 

LEKAR OCH 
LEKSAKER

Att leka är att leva 
Lek kan vara så mycket. Att fan-
tisera. Att spela sällskapsspel. Att 
tävla. Att dansa. Att skapa. Att 
idrotta. Att använda leksaker. Att 
spela dataspel. Utelek. Innelek. 
Organiserad lek. Oorganiserad 
lek. Leka häst. Leka doktor. 
Bygga lego. Kalaslekar........

Till familjerna:
Vad lekte ni föräldrar när ni var 
barn?
Vilka leksaker hade ni?
Vad leker era barn idag?
Är det någon skillnad?

Till seniorer:
Vad lekte du när du var barn?
Vilka leksaker hade du?

Till barn o ungdom:
Vilka lekar leker du?
Vilka leksaker har du?
Gillar du lekar och leksaker?

Skriv några rader. Fotografera 
några lekar och/eller leksaker.
Kontakta någon i redaktionen, 
om du vill ha hjälp.
Skicka till: 
jan-erik@traskoposten. se

► Sparbanken Eken i Långasjö: tfn. 0471- 24 49 90  
www.sparbankeneken.se

För tio år sedan gick sex sparbanker samman och bildade  
Sparbanken Eken – och det blev ingen vanlig bank.  
 
Vi har under dessa år avsatt 35 miljoner kronor för sponsring och bidrag till 
olika projekt och satsningar, främst till det lokala samhället. Och det tänker 
vi fortsätta göra för vår vision är att människor och företag ska kunna  
utvecklas i vår region.

Ingen vanlig bank.  

En redaktion på 50-talet

En ung redaktör skriver Scout Expressen 
på 50-talet.    Foto ur Jan-Eriks arkiv 1957
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Barngympan på 
alla hjärtans dag

Det är alla hjärtans dag och klockan har blivit 17.00. 
Gympasalen i Långasjö är förberedd för gympa med 
sugna barn 2–5 år. Idag är det jag som är gympa fröken. 

Redan tidigare på dagen träffade jag några gympabarn när jag 
skulle hämta mina egna barn på förskolan. En flicka som är 
4 år frågade:

– Idag är det gympatorsdag men är det Malin gympa eller 
Johanna gympa? 

Svaret blev idag att det är Malin gympa. För barnen verka detta 
viktigt att veta och det är en relevant fråga då det sen ett år 
tillbaka finns två gympafröknar för barngympan i Långasjö. 
Varannan vecka är det jag som leder gympan och den andra 
veckan är det Johanna. Anledningen till detta är att Johanna 
fick nya arbetstider och inte kan leda gympan varje torsdag som 
hon tidigare gjort. När jag fick frågan av Johanna om jag kunde 
hjälpa till med barngympan var jag inte sen med att svara ja på 
den frågan. Helt nytt var det inte för mig det här med gympan 
i Långasjö dels för att jag hoppat in om Johanna varit sjuk eller 
inte kunnat hålla i gympan men även för jag själv har hållit till 
på barngympan nästan varje torsdag sen hösten 2015. Men då 
inte som ledare utan som förälder. 

När dottern Amelia hade blivit 2 år och skulle på sin första 
gympa var nog både hon jag och förväntansfulla. Jag tyckte 
att det skulle bli rolig för Amelia att ha en aktivitet dels för att 
det är skoj med gympa men även nyttigt att röra på sig. Hon 
fick en rolig stund med många roliga nya lekar och aktiviteter. 
Detta blev en trevlig stund tillsammans för mig med min dotter 
men även som en mötesplats för att lära känna andra barn och 
föräldrar från Långasjö och andra delar av kommunen. Amelia 
älskade gympan, och undrade ofta om det inte var torsdag 
snart. Ibland tyckte hon det lite svårt att vänta på sin tur när 
det blev kö till tex att klättra upp på en plint och sen hoppa 
ner på den tjocka mattan vid hinderbanan. 

Eller när Johanna ville se vilka som var på gympan just den 
dagen. För varje ny gympatorsdag börjar vi även idag med att 
alla barn får sätta sig i ”ringen” och sen springa ett varv runt 
ringen när fröken säger ens namn. 

Efter några gånger lärde hon sig turordningen och det är just 
det som ofta är en stor utmaning för de minsta barnen som 
är på gympan. Men detta är de största barnen duktiga på att 
visa och lära de små barnen. För är det inte lite det som är 
charmen med gympan när det är ett så stort spann i ålder på 
barnen att de lär sig av varandra.

Efter ringen har vi alltid uppvärmning med rörelse till musik 
som barnen känner igen följt av hinderbana där föräldrarna och 
de större syskonen ofta är till stor hjälp. Vi avslutar alltid med 
en rolig lek, stretcha och till sist avslappning. Det vi märkt är att 
barnen gillar när vi gör samma sak varje gång. Vi ser detta som 

en positiv sak bl.a. för de barn som inte kan/våga ena gången 
och sen plötsligt vågar eller har lärt sig till en annan gång. 

Hösten 2017 blev även min minsta dotter Olivia stor nog att 
börja på gympan på riktigt men detta var inte lika nytt för henne 
då hon fått följa med på torsdagarna sen hon var nyfödd. För 
på barngympan i Långasjö är alltid små/stora syskon välkomna 
att hjälpa till.

Då det denna gympatorsdag är alla hjärtans dag avslutades 
gympan med att barnen fick melon format som fina hjärtan!!

Malin Stånggren
Långasjö GoIF

Här är några av dem barnen som brukar delta på gympan.

Årsmöte

Långasjö GoIF
Onsdagen den 27 mars kl. 19.00 i klubbstugan

Välkomna
Styrelsen
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Skurebo - så var det på 
50-talet
Jag minns. Det är förunderligt med barndomsminnen. 
Sken solen starkare? Var snön vitare? Var himlen mer blå 
och smultronen sötare då i Skurebo på 50-talet?
Det vet jag inte. Ibland emellertid tror jag att det kanske 
ändå kunde varit så. Kring vissa minnen från min hemby 
står än idag en oförgänglig doft av nyslaget hö och sol-
varma jordgubbar. 

Jag växte upp i Skurebo, en liten by som då tillhörde Krono-
bergs län, med Blekinge strax söderut och Kalmar län i öster. 
I byn fanns åtta gårdar. Bönderna och deras familjer livnärde 
sig av jordbruk och av vad jorden gav. Inga kvinnor arbetade 
utanför hemmet. Moderna maskiner fanns som regel inte un-
der tidigt 50-tal. Det mjölkades för hand. "Mjölkabilen" stod 
för leveransen till mejeriet. Vi hade fyra, fem kor. Kalvarna 
skickades så småningom till slakt. Då och då kom veterinären. 
Han behövde få ett handfat med hett vatten, upp till lagården, 
tvål och en nymanglad handduk. Det var spännande att se hur 
enormt noga han tvättade sina händer och armar, alltmedan 
han talade vänligt och förtroendeingivande med far. 

Ännu mer spännande var det förstår när Kal´Sme´ kom för 
att sko vår snälla häst, King. Kalle Sme´ hade nog inte sett 
varmt vatten och tvål den sidan jul, men vad gjorde det? Han 
kunde ju lyfta upp Kings stora hov, och med ett stadigt tag 
placera den mellan sina knän. Således med ryggen mot hästen, 
började han skrapa, rensa och skära. Gissa om det luktade häst, 
när han helt godmodigt utförde denna syssla. Han tog så en 
"hammare och spik" och spikade elegant fast en hästsko på 
den rengjorda hoven. "Spikarna" plockade han ur munnen, en 
och en. Jag inser nu att det är minst 65 år sedan jag bevittnade 
något liknande.

Grisarna fanns i "grisastian". De blev synnerligen tysta och 
glada när de fick mat. "Grisapäan" kokades regelbundet i 
den stora utomhusgrytan. Den grytan användes väl mest till 
stortvätt annars.

Far odlade potatis, King Edvard, uppe på åkergärdet. Ibland 
kom även några ungdomar och hjälpte till med potatisplock-
ningen. Jag var väl i fyraårsåldern och blev hungrig. Far tog då 
upp sin fickkniv, strök bort jorden från en potät. skalade den 

och gav den till mig. Är det någon som vet hur himmelskt gott 
ett nyskalat, rått potatis från åkergärdet smakar? Det vet jag!

Sedan dess och alltjämt är potatis min favoritföda. Kokt, stekt, 
mosad, friterad, potatis i gratänger och frestelser. Med en rejäl 
klick smör och ett glas källvatten, blir detta en ren festmåltid. 
Fråga mig - jag vet.

Man kan tro, att livet på landet då var isolerat och enahanda. 
Så var dock inte fallet. Det kom regelbundet många försäljare 
till byn. Det var drickabilen, sillabilen, "Skoglundskan". Då 
och då kom en tavelförsäljare, borstbindare, "Spirella-tanten", 
"Kaffe-Fritz" och även andra. 

Posten kom sex dagar i veckan. Det var trevligt på julafton, 
när postbäraren Axel Thelander kom på sin motorcykel . Han 
hade så många julkort till familjen i sin stora läderväska. Jag 
minns att han stannade hos oss på julkaffe. 

Å, vad jag tyckte om att få post!! Längre fram hade jag flera 
brevvänner runt om i Sverige. Om jag bad snällt fick jag fri-
märken av far. Eller så bytte jag till mig av min veckopeng. 
Frimärken stod högt i kurs för mig. Kunde det ha kostat 30 
öre för ett brev? Julkort var i alla fall billigare. Tänk, när min 
veckopeng höjdes till 4,25 kronor. Det räckte till många fri-
märken. Dessutom kunde jag spara en krona. Den skulle jag 
ha till skolsparbössan. Den hämtade vi i Sparbanken två och 
två, varje vecka. Min ena kamrat hade alltid en tvåkrona med 
sig. Det imponerade stort på mig. Så roligt det var att få gå 
tillbaka till banken med alla våra slantar i var sitt fack. Beröm 
fick vi också av kamrer Johnsson.

Man kunde ju också ringa i telefon. Vissa hushåll hade 
gemensam telefon, men vi hade egen. Häljanäs 38 var numret. 
Först fick man veva på en liten vev för att komma till växeln. 
Vid svar där, begärde man det önskade numret. Därpå blev man 
framkopplad och kunde börja prata. Nån gång hände det att 
man blev avbruten i samtalet. "Rikssamtal bryter" hördes från 
växeln. Då visste vi att det var farbror John, som ringde. Vid 
rikssamtal gick alltid två signaler fram, en sorts dubbelsignal. 

Att farbror John ringde hände ibland. Han var den ende av 
fars syskon som lämnat hembygden. Alla de andra fanns i 
närområdet. Det var faster Elsa, faster Alice, farbror Erik, 
farbror Börje och Wivi. 

Far och mor, storebror och jag år 1952.

Vi åker hölass med King.
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Farmor och farfar hade lämnat Skurebo när farbror Börje 
köpte och alltså övertog en av släktgårdarna. Farmor och farfar 
bodde, i min barndom, i Råamåla.

På 50-talet var det fortfarande allmänt med utedass i byn. 
Eftersom det var likadant för alla, var det ingen som tänkte 
mer på det. Och ett dass skulle ju helt enkelt lukta dass. Den 
kallaste årstiden var det dock händigt med potta under sängen, 
åtminstone för de yngsta. 

På tal om lukt - doften av kogödsel - dynga - om våren, väcker 
underbara minnen! Minnen av återfödelse, liv och framtidstro! 
Säg inget annat!

Förresten, angående posten, så var det annorlunda om som-
maren. Alla fick då sin post tilldelad bakom luckan i posthuset. 
Då, efter middagen, som serverades klockan 12 hos alla, kunde 
man se hur karlarna drog sig mot posthuset. Man såg hur de 
gick över bröten. En efter en drog de sig ditåt. 

Sen låg de där på den gräsbevuxna dikesrenen, eller halvlåg, 
dryftandes ditt och datt. Det var väl på sin höjd någon halv-
timma, man skulle ju ändå vila middag, men i ett barns ögon 
låg de där "jättelänge". De såg ut att ha trevligt! Ordet "osams" 
var ännu inte uppfunnet. Alla var snälla och rediga. Jag hade 
dock hört talas om "flaskor". I dem fanns något förskräckligt, 
som hette "sprit". Såna flaskor kände jag inte alls till. Men min 
bror visste att det fanns en sådan flaska i salen hos mormor och 
morfar. Den stod på golvet, bakom en hellång gardin. Den lär 
ha tagits fram, när mormor och morfar bjöd goda vänner på 
mat, någon sorts supé. Bror min minns hur farbröderna blev 
"längre och gladare" och illröda om kinderna framåt kvällen. 
De pratade så högt, så högt! De verkade stortrivas! Jag minns 
dock inget av detta. Jag hade väl krupit in under bordet och 
somnat, så kvällstrött som jag alltid varit. 

Det var förresten roligt att sitta en stund under salsbordet 
vid "storkalas" i byn. Jag var väl tre, fyra år och hade strängt 
förbud att krypa upp i mors knä. Hon hade ju, dagen till ära, 
sin egensydda fin-fina finklänning. - "Den blir skrynklig då!" 
Under bordet var det helt okey. Kanske hunden Läddy fanns i 
närheten - så snäll - eller Dolla, morbrors vovve, också så snäll. 

I vår by fanns också Jaga, farbrors jakthund, som var så sär-
skilt förståndig. När Hubert körde förbi med sin svarta Volvo 
PV, tittade den inte ens upp. När husse, emellertid, kom från 
Strängsmåla i en precis likadan bil, lite senare, reste sig Jaga 
upp i mycket god tid och gav upp ett glatt skall. Jaga visste att 
snart skulle husses bil synas i skogsbrynet! Och mycket riktigt! 
Jaga tog aldrig fel.

I mitten av 50-talet började jag skolan. Min bror hade 
börjat två år tidigare, så det var efterlängtat. Vi åkte droska 
eller skolbuss. Det kunde vara Lill-Albert, Albert i Sibbahult, 
eller Tage Klasson som körde. Det var roligt att åka skolbuss. 
Extra roligt var det när Bert (- August) körde. Varför vet jag 
inte, men roligt var det.

Far hade, som första person i byn, skaffat körkort och bil på 
tidigt 50-tal. Även mor tog körkort efter att jag föddes. Det 
blev många söndagsutflykter, särskilt om somrarna.

TV däremot fanns inte hos oss förrän in på 60-talet. Man 
var välkommen att se på TV hos den som hade en. Jag minns 
att vi var 24 personer hos min faster, när den första Melodifes-
tivalen ägde rum. Alla vi barn satt på kuddar på golvet. Faster 
försökte nå alla med godsaker, som hon bar runt i en korg. 
Hon lyckades väl. Det blev en oförglömlig TV- kväll. 

Det utan tvekan roligaste som hände mig under 50-talet, 
var när jag fick en lillebror midsommaren 1957. Att det kunde 
finnas en sån söt liten krabat! Visserligen hade jag just fått en 
kusin i grannbyn, och ännu en gosse hade fötts i granngården, 
men vad förslog det? Aldrig hade jag sett maken till baby! Ett 
sånt litet underverk! Min lillebror!

Jag minns att jag fick välja: passa lillebror, sopa golvet eller 
diska. Välja !? Valet var självklart! Den gossen kunde jag ha 
passat hur länge som helst. Så minns jag det i alla fall. 

När jag helt nyligen befann mig åter på föräldragården, fick 
jag se en stor järnkula ligga som dörrstopp vid en dörr. Ingen 
av mina bröder hade en aning om varifrån den kommit. Min 
äldre bror hade "stött kula" med den, minns han. 

Då kom ett minne glasklart över mig: Jag är väl i femårsåldern. 
Sotarn har kommit. Han står uppe på skorstenen och sotar. 
Jag leker nedanför i gräset. Jag har just lärt mig hoppa på ett 
ben. Solen skiner. Det är en underbar förmiddag. På mig har 
jag en blus och hängselkjolen som jag tycker så mycket om. 

Lillebror och jag.

På väg till skolbussen. 



Träskoposten nr 1 201910

Plötsligt dimper något stort, runt, ner på marken endast några 
millimeter från min ena axel. Vad var det? Inte vet jag! Jag 
fortsätter med mitt hoppande. Mor är i köket och märker inget. 
Hon har väl bakning på gång, kan tro. Då kommer, på darriga 
ben, en gestalt ner för stegen, svartklädd men kritvit i ansiktet. 
Suckande sjunker han ihop i gräset bredvid mig. Han verkar 
sjuk på något sätt! Vad kan ha hänt? Jag förstår ingenting. - "Du 
lilla barn! Du lilla barn - du hade änglavakt!" Det är allt han 
säger. Mor kommer ut. Hon är ingen lättskrämd person. Det 
blir hon som får trösta sotaren. 

Jag minns att jag lekte vidare. Denna händelse har legat i 
glömska i alla år. Sotaren förmådde väl inte ta med sig kulan. 

Det finns så mycket mer att minnas från "det glada 50-talet". 
Om söndagarna vid vindstilla och vackert väder hördes kyrk-
klockorna ljuda över nejden. Skurebo, ja en punkt på min 
dåvarande föräldragård ligger högst i hela Långasjö socken. 
Far sa, att man kunde se fyra kyrkspiror från lagårdsbacken i 
hans barndom. Långasjö kyrka, ja, Älmeboda kyrka, troligen, 
men vilka mer? Detta glömde jag fråga honom. Om vintrarna 
blev vi alltid insnöade någon vecka i januari eller februari. 

Oftast gick strömmen också. Det blev till att leta fram ljus och 
tändstickor. Torr, fin ved till spisarna fanns alltid. Det var varje 
bondes stolthet. Jaha, sen var det bara att vänta och vänta....

Angela Fransson

Istiden började i januari
När vinterkylan slog till i mitten på januari blev det fin 
is på skolgården. 

Men inte av sig själv. Många timmars ideellt arbete läggs ner 
om kvällarna för att isen ska vara blank och fin på morgnarna. 
I början handlade det mest om att spola. Men så kom snön. I 
stora mängder. Med snöslunga, traktor, skyfflar och skrapor 
tog det en halv dag att blottlägga isen. Och så måste den 
spolas igen. 

Samlade för snöröjning: Tina, Max och Maja Gustafsson, David Hansson, Tobias Elofsson, Tim Gustafsson och John Sixtensson.

Det är Långasjö Föräldrastyrelse som har huvudansvaret. 
Kommunen betalar ut ett föreningsbidrag till de föreningar som 
spolar skridskois inom kommunen. Bidraget kommer barnen i 
Långasjö till del, i vinter har bl a nya hjälmar och pulkor köpts 
in till både förskola och skola genom Föräldrastyrelsens försorg. 
Karin Arnell, som är ordförande i Föräldrastyrelsen, är glad 
för alla som ställer upp ideellt.

Sölve Hjalmarsson

Saftkalas i det gröna. Skurebo 1956.
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Hästsportklubben har ordet

Tillsammans med oss har du möjlighet att utveckla ditt 
hästintresse genom …

… stora valmöjligheter till ridning med privat häst i ridhus/

     paddock.

… löshoppning med erfaren handledare. 

… dressyrträning med Ingrid Eriksson.

… hoppträning med Pia Skanhed.

… hoppträning med Katarina Torstensson.

… klubbtävlingar.

På gång i ridhuset …
22/4–19  Shetland Sydost 
  Påskutställning för shetlandsponny
28/4–19  Lokal dressyr
  Lokal tävling i dressyr för ridhäst
9/6–19  Sparbanken Eken Dressyr
  Regional och lokal tävling i dressyr för ridhäst
22/9–19  SkördeDressyren
  Regional och lokal tävling i dressyr för ridhäst

Vi vill även påminna om att vi är med i Panta Mera så vi tar 
tacksamt emot er pant. Är det ingen i ridhuset så går det lika 
bra att lägga panten i säckar utanför entrédörren.

Är det så att du vill synas finns det ledig reklamplats i rid-
huset samt sponsortavlor inne i byggnaden.

Alla är hjärtligt välkomna att titta på de fina dressyrhästarna 
när vi har tävling. När ni ändå kommer kan ni passa på att 
ta en fika i vår kafeteria.

Pernilla Sandström

Välkomna till 
Årsmöte

Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Torsdagen den 7 mars 18.00

I Café Stallet, Vandrarhemmet

Vi bjuder på fika 
Välkomna!

 

Har du gamla videoband liggande? 
 

Men du kan inte titta på dem för video-
kameran eller videobandspelaren har gått 
sönder? 
 
Jag kan digitalisera dina gamla band så att 
du får dem på DVD, USB-minne eller 
hårddisk. 
 
Då kan du titta på dina gamla filmer igen, 
på din TV, dator, mobil eller surfplatta. 
 
Mer info finns på hemsidan: 
www.videoproducenten.se/video-till-dvd 
eller ring 070-32 00 866 

Gökalvsvägen 9A.  372 94 Listerby 
info@videoproducenten.se 

070-32 00 866 
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Sommarbarn i Studsmåla 
på 50-talet
Hösten 2017 gjorde jag och två goda vänner den obliga-
toriska nöjestrippen innan vintern. Önskemålet denna 
gång blev Ullared, där kan man göra fynd, om man har 
tur. Jag fick uppgiften att reservera plats vid ett bord, då 
de andra fixade maten, som skulle smaka bra efter jakten 
på alla ”bra ha grejer”. Nog är det väl så att vi alla har vad 
vi behöver, men jag har aldrig sett att någon går ut med 
en tom vagn från Ullared. 

Det värdefullaste fyndet i Ullared
Frågan är om inte jag gjorde det största och värdefullaste 
fyndet! Som vanligt hade jag svårt för att sitta tyst vid bordet, 
så jag började med att fråga var damerna, som satt där, kom 
ifrån. Svaret på den frågan gjorde mig alldeles varm, och sedan 
började, kan man säga, ”tjugo frågor”. Mina barn säger alltid: 
Mamma, kan du inte låta bli att prata med alla du möter? Jag 
är glad att jag aldrig har lyssnat på den vädjan. Emmaboda och 
Långasjö − gemensamma bekanta, jag blev så glad − tänkte 
att nu måste det bli en nostalgitripp. En av damerna skrev sin 
adress på en servett, den kom på avvägar, men en av mina 
vänner lade ett namn på minnet och på så sätt kunde jag hitta 
henne på nätet, om jag skulle vilja ha mer uppgifter. Vi fick en 
lång pratstund. De gav mig ett telefonnummer till ”tant Rut på 
telefonstationens” Hilkka, men det visade sig vara en annan 
Hilkka, men mer uppgifter och telefonnummer fick jag av den 
damen (nämligen Hilkka Alexandersson i Långasjö). Jag fick 
telefonnumret till tant Ruts Hilkka.  Jag ringde upp henne, men 
hon kom tyvärr inte ihåg mig. 

Tidigare försök till kontakt
1961 var vi på semester och låg på hotell nära Studsmåla. Skulle 
jag våga ta med maken och vår förstfödde son, nio månader 
gammal, göra ett spontant besök och få visa min man var jag 
varit i några somrar som barn? Lite ängslig var jag, hade ju svikit 
dem en gång, kanske de inte alls skulle vara intresserade av ett 
återseende. Det hade ju gått många år sen våra vägar skiljdes. 
Men de har alltid funnits i mitt hjärta. Vi blev väl mottagna. 
Sen blev det bara julkort då och då.

Det gick en hel del år och än en gång hade vi vägarna förbi, vi 
stannade i Långasjö för att äta lite. Jag frågade efter Studsmåla 
och Adina och Arvid och fick veta att de inte levde längre. Vi 
frågade var de låg begravda och kunde gå dit med en blomma 
- det var en konstig känsla. Det blev ett tredje spontant besök, 
ett väldigt trevligt sådant, tyvärr blev det en kort visit. Eva och 
Veine skulle på femtioårskalas. Jag, som ogillar spontana besök, 
borde skämmas som gjorde så. Det är precis så jag tänker att 
det blir jobbigt, om det kommer någon, när man är på väg 
bort. Det kan bli obekvämt för båda parter.

Jag skrev till Eva och bad om ursäkt, men att jag var tacksam, 
att de tog lite av sin tid till oss ändå. År 1995 får jag ett julkort 
med motiv som påminde om Studsmåla. Jag skall inte visa allt 
Eva skrev, men några rader vill jag ta med. 

Brev från Eva

Kära Gudrun, 

Tack för ett varmt och innerligt brev. Jag gladde mig mycket 
över det, och naturligtvis ändå mera över ert besök hos oss. 
Tänk att få mötas efter fyrtio år och ändå känna samhörighet. 
Du var ju min stora syster i 4–5 somrar. Jag tror att jag hade 
mera utbyte av dig, än vad du hade av mig. Det sades att jag 
skulle må väl att ha någon som fostrade mig - någon att tampas 
med, som pappa brukade uttrycka det. Det var så fantastiskt 
att höra dig berätta om våra äventyr. - Att du kan komma ihåg 
efter alla dessa år. Tänk att du tyckte mamma hade humor, det 
var något som jag inte uppfattade förr. Vi kände nog att de var 
måna om oss och ville oss väl, Arvid och Adina, men arbetet 
här på gården upptog ju stor del av deras tid. Det måste bli av 
att vi träffas och minns mera. Tyvärr blev visiten hos oss kort, 
eftersom vi skulle på 50-årsuppvaktning. Men kontakten är nu 
knuten och den kändes varm och öppen! Har ni fått några nya 
barnbarn sen vi träffades? Du berättade att det var barn på väg. 
Nu får vi önska varandra en god julhelg, både på det andliga 
och lekamliga planet. Många kramar och hälsningar från Eva, 
Veine hälsar”. Det känns gott att läsa dessa rader och brevet 
finns i mitt brevställ och jag tar fram och läser det då och då. 
Hur kan det komma sig att man förlorar en sådan kär kontakt? 
Jag tror att jag har svaret: dåligt med telefoner, livet rullade på 
med sjukdom, död och sorg, och självklart mycket glädjebarn 
och barnbarn, ja det finns mycket att skylla på. 

Varför hade kontakten brutits?
Tidigare skrev jag att jag hade svikit familjen. Det var så att 
min äldre syster skulle vara i ett sommarhem lite utanför Borås. 
Vår far hade lovat familjen, att min syster skulle hjälpa till som 
barnflicka, men se, det gick inte, hon längtade hem och skrek 
sig hem. Vår far fick dåligt samvete och ordnade så att jag kun-
de komma dit i stället. Hur tänkte han, har jag undrat många 
gånger? Ingen notis togs av att jag faktiskt ville till Studsmåla. 
Där rasade min lilla trygga tillvaro och jag fick börja om på 
nytt. Jag kan inte säga att det nya sommarhemmet var dåligt 
eller sämre på något vis, vi blev väldigt goda vänner och är 
så fortfarande. Men ändå så var det så mycket som togs ifrån 
mig. Jag har haft ett långt samtal med mina föräldrar, om hur 
de bara kunde göra så. 

Hur blev man ett sommarbarn?
Jag har ett stort behov av att berätta om hur det gick till för att 
få komma ut som sommarbarn. Göteborgs stad samarbetade 
med skolorna och där fick de veta vilka barn som var i behov 
av lantluft, att få umgås med djur mm. Det där med djur 
tilltalade inte alls mig. Om jag inte missminner mig, så skulle 
familjer med många barn ha företräde, eller om något barn 
var sjukligt eller så. Det var ju så, att många var arbetslösa och 
det var knapert med mat, många bodde väldigt trångt. Barn 
behövde helt enkelt få lämna staden lite. Själv var jag borta 
från årskurs ett en hel termin. Jag vistades på Ågrenska, som 
var ett annex till gamla barnsjukhuset i Göteborg, så jag hade 
det inte så svårt att vara hemifrån, jag hade en viss vana på 
detta. Där fanns salta bad och mycket annat som var nyttigt 
för kropp och själ. Så tyckte alla vuxna i alla fall. 
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Min första resa till Studsmåla
Så kom då den dagen då jag av mina föräldrar fick veta att 
jag skulle resa ut på landet. Jag minns det som det vore idag, 
spännande och samtidigt lite rädslor. Mina föräldrar förmanade 
mig, att jag skulle vara snäll och lydig, ingen talade om för mig 
hur jag skulle bete mig, om jag längtade hem. Kläderna jag 
skulle ha på tågresan lades fram dagen innan. Mamma skrev 
en adresslapp med namn och vilken station jag skulle gå av 
på, det var konduktörens uppgift att hjälpa mig av. Klart att 
jag grät, skulle jag få se min familj igen? Nå väl, jag kom till 
stationen - kan det ha varit Skruv? Jag klev av med min väska 
och där stod jag en stund, så kom det då en man och läste på 
min lapp vart jag skulle. Han lyfte upp mig i hästkärran. Så 
startade resan mot ett helt okänt mål. Som vuxen, och med 
tanke på Mee Too rörelsen, så fattar inte jag att man faktiskt 
släppte i väg barn med okända män.  Jag hade inte vett på att 
vara rädd, vad visste man om det som kunde göra barn illa? 
Ingenting! Jag behövde aldrig vara rädd, snällare människa än 
Arvid fanns nog inte, Arvid ville oss barn bara väl. Men i dag 
så undrar jag ofta: var fanns barnpsykologerna och kuratorerna? 
Idag skulle detta aldrig gå, de skulle anmälas, men jag hävdar 
ändå, att med rätt information så skulle nog många barn i 
Sverige må bra av att få komma i väg ut på landet idag också. 
När vi var framme så stod det mat på bordet och den rätten är 
nog den enda jag kommer i håg. Det var stuvade gröna ärtor 
och stekt rökt fläsk. Jag visste inte hur jag skulle bära mig åt, 

men jag tvingade i mig det. Jag hade aldrig ätit det innan, men 
nu hör det ju till delikatesserna. Jag blev väl genomskådad, så 
jag fick lite bröd smör och ost, det glömmer jag aldrig. Det 
tog inte lång stund innan Eva och jag var som ett syskonpar. 
Så kom kvällen och det blev aftonbön.  Jag fick ligga i samma 
rum som den övriga familjen, men efter några veckor fick jag 
flytta in i ett jättefint rum. Det dröjde inte så värst länge innan 
jag började bli mörkrädd, jag hörde kusliga ljud och istället för 
att ta reda på vad det var, så låg jag där och skrämde upp mig 
själv. En natt fick jag nog, jag tog min kudde och sprang in i 
de andras sovrum. Dagen därpå fick jag förklaringen och sen 
döpte vi rummet till Ugglerummet. Det var alltså ugglorna, 
som satt i det stora trädet och hoade. 

Sysselsättning för småflickor på 50-talet
Vad sysslade två små flickor med på den tiden? Om jag skall 
vara riktigt ärlig, så var det inte så mycket lek med dockor och 
andra saker, vi var med ute i de vuxnas arbete. Jag älskade att 
plocka bär, det blev krusbär och hallon som fanns i trädgården. 
En dag skulle jag stolt erbjuda min hjälp att stryka näsdukar, 
älskade att göra detta, men mot slutet blev jag nog lite slarvig. 
för jag brände några näsdukar och blev jätterädd. Eva och jag 
fick klart för oss att vi kunde gömma dem någonstans. Av alla 
platser på en stor gård, klättrade vi upp på rännet, där gömde 
vi dem under gammalt hö. Vi hörde aldrig något om detta 
någon gång. Så skönt att få detta upp till ytan nu! 

Åka hölass
En dag skulle vi få åka hölass. Jag vet inte om vi var till nå-
gon nytta med att trampa ner lasset, men roligt hade vi alltid. 

”Fyra solstrålar” Eva med gosedjur och Gudrun 
med huskatten.                               Evas fotoalbum

Gudrun Karlsson 7 år.                 Evas fotoalbum

Eva Karlsson 5 år.                            Evas fotoalbum

Eva och Gudrun i hölasset.            Evas fotoalbum
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Vid ett tillfälle hade vi dockor med oss i höskrindan. Arvid 
gick och hämtade en högaffel och Adina kom med kaffe och 
saftkorgen och goda bullar. Det var detta vi barn roade oss 
med. I alla fall - vi skulle strax fara i väg och hämta hö, men 
hästen blev biten av en blinning, så den skenade i väg med 
oss sittande med benen mellan grindpinnarna och dockorna 
i knät. Höskrindan välte när hästen skulle svänga, vi kastades 
ur vagnen ner i en stor hög med brännässlor! Gissa om vi blev 
väl omhändertagna! De var nog oroliga att vi hade brutit något 
ben i kroppen. Vi blev inburna i stora sängen i Ugglerummet 
och där blev vi behandlade som prinsessor. Det enda proble-
met var väl sviterna efter nässlorna. Vi kom också på, att detta 
var en stor förmån för oss, så vi förlängde tiden i sängen, för 
att få lite mer ompyssling.  Men Adina var inte dum, hon sa: 
”Kanske vi måste ringa till doktorn då?” Med ens kunde vi 
rusa ur sängen. Och full rulle igen. 

Vid ett annat tillfälle grävde vi ner oss i ett nytt lass hö. Arvid 
och Adina blev riktigt oroliga ett tag, men sen brast vi i skratt. 
Aldrig ett hårt ord, om vi hade hittat på något dumt. 

På besök hos släktingar
En dag gjorde vi en spännande cykeltur på ca 2 mil, vi skulle 
åka på friluftsgudstjänst till Skogsnäs, där faster Ellen arbetade 
som sjuksköterska på ett ålderdomshem. Där kände Eva och 
jag oss riktigt märkvärdiga, vi fick så mycket uppmärksamhet, 

så vi blev väldigt uppspelta. Vi hälsade på alla de gamla, neg 
kungligt och en och annan ”Danska kungens” bröstkaramel-
ler stoppade vi i fickorna. Predikan var så lång, så vi satt och 
skruvade oss, tills faster Ellen räddade oss. Hon såg nog att vi 
tyckte det var tungt och att vi inte förstod så mycket. Efter en 
hel dag där, så cyklade vi hem igen, ingen av oss tyckte att det 
var jobbigt, så klart Eva åkte med Arvid. 

Jag ser hela denna dagen när jag vill. Andra utflykter vi gjorde 
var till moster Rut i Långasjö, hon skötte om telefonstationen, 
och hade tagit ett finskt krigsbarn till sig, det var den Hilkka, 
som inte kom ihåg mig nu. Jag tyckte att Hilkka var lite tuff, 
men hon gillade också bus. Där gjorde vi väl de stora busen, 
Hilkka kunde koppla fram samtalen och där satt vi och tjuv-
lyssnade! Tur att man inte kan göra något åt det nu, jag har i 
alla fall erkänt att jag var med om det. Det enda jag kan säga 
var, att det var så roligt.  En annan utflykt som vi små flickor 
tyckte var jätterolig, det var till moster Gullan. Tant Gullan, 
som jag alltid sa, hade en affär med tyger, knappar och olika 
saker att sälja − kanske sa man manufakturaffär. Där fick vi 
låtsasleka. Tant Gullan bad oss att plocka av hennes stora fina 
hallon och vinbär och det gjorde vi gärna, för vi visste att hon 
var så generös med att ge oss en stor slant. Det var väldigt 
sparsamt med godis, jag vet inte att vi åt det en enda gång. 
Lördagsgodis var inte påkommet då. Kanske är det därför 
mina tänder fortfarande är ok. 

Huset i Studsmåla
Självklart hände det massor av andra saker också, men det 
jag har nämnt, är väl sånt som jag tyckte var stort och roligt. 
Om jag skulle beskriva mina tankar och känslor om huset i 
Studsmåla, så liknade jag det vid en herrgård. Alla dessa rum 
och salar, med så mycket fina möbler och andra prydnadssa-
ker, som jag tidigare aldrig skådat. När det skulle bli kalas, då 
tyckte jag att det var så nära paradiset man kunde komma − all 
den goa maten och kalvdansen och ostkakan. Kakorna och 
tårtorna, jag hade aldrig varit i närheten av så mycket mat på 
en gång. Hemma var vi fem personer i två rum och kök, och 
som jag skrev var det knapert med mat, fast min mamma var 
bagerska, så visst, vi svalt inte. Bröd fanns alltid och min farfar 
hade trädgård och odlade en del, som han delade ut till sina 
tio barn, och barnbarn.

Tacksamhet 
Jag skall nu försöka avrunda mina tankar och känslor från mina 
somrar i Studsmåla. Vilken tur jag hade som fick komma till så 
snälla, ärliga, välmenande och barnkära människor. Jag hade 
tur − jag kunde inte fått det bättre! 

Till sist vill jag tacka Evas man, för att han skickade de för 
mig så värdefulla korten på min sommarfamilj och mig och på 
huset, som jag älskade. Tack Veine för din generösa gåva, som 
du genom ditt arbete skänkte och som vi kunde glädja andra 
människor med i Vitryssland och Ukraina.

Till sist ett stort tack till damerna på Ullared, som var till så 
god hjälp för mig, även Hilkka Alexandersson, som turligt nog 
blev förväxlad med tants Ruts Hilkka, för de goda samtalen, 
adresser och telefonnummer. Jag är övertygad om att Eva, 
Arvid och Adina har funnit en lucka i himlen och därifrån 
kanske ler åt mina rader. 

Ett stort varmt tack för att jag fick så fina somrar med er!

På besök hos moster Rut i Långasjö. Eva och Gud-
run framför telefonstationen i Långasjö. 
                                                      Evas fotoalbum

På besök hos moster Rut i Långasjö. Adina, Gudrun, 
Eva och Arvid framför telefonstationen i Långasjö.
                                                             Evas fotoalbum
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Sommaren 2018 återvände jag tillsammans med fyra 
barnbarn till Långasjö, för att än en gång få uppleva 
barndomens dagar i Studsmåla. 

Det besöket gjorde mig så lycklig, jag kunde aldrig tro att 
det skulle bli så bra. Barnbarnen tyckte nog att jag var i en 
annan värld, så overkligt men ändå − allt fanns på plats: husen 
träden, krusbärsbuskarna och äventyrsplatserna. Ja, det kändes 
stundtals som om Adina, Arvid och Eva fanns mitt i bland oss. 
Att få gå in i huset och sova där man var som barn, var magiskt. 
Många saker kände jag igen så som möbler och annat. Först 
kändes det svårt att gå in i huset, då ingen var där, men efter 
ett telefonsamtal med Veine övertalade han oss att gå in. På 
bordet i köket fanns en lapp och där stod det: ”välkomna och 
känn er som hemma!” En välfylld godisskål, så omtänksamt! 
Trots att Veine inte själv hade möjlighet att ta emot oss, när 
vi kom, hade han gett oss löfte att bo i hans hus i Studsmåla.  

Söndagen blev fullspäckad, besök på kyrkogården och 
efter det besök i kyrkan, där Annika Hjalmarsson berättade 
om altartavlan och all annan konst. Intressant och gripande. 

Lunchen åt vi i närheten, egen matsal fixade någon till oss. 
Efter andlig och lekamlig spis, körde vi till de platser som jag 
ofta besökte som barn. Jag kan säga, att jag lever fortfarande 
gott på det här återbesöket. Det var ju inte alls självklart, att 
det skulle bli så bra. 

Tack vare Veines gästfrihet så blev detta ett minne för mig och 
barnbarnen. Vi planerar att besöka Långasjö Vandrarhem i 
november inför min 80 årsdag. Jag har hört att man kan hyra 
festlokal där också. Vi får se − människan spår och Gud rår. 

Jag tror på fullaste allvar, att det inte är så många som har fått 
uppleva det vi fick vid återbesöket. Det är verkligen stort. Och 
stort tack till er alla som hjälpte oss med att genomföra detta.

Gudrun Haglund/Karlsson

Gudrun och fyra barnbarn framför huset i Studs-
måla sommaren 2018.           Foto Veine Franzén

Huset i Studsmåla 2018. 
                         Foto Gudrun Haglund/Karlsson

Gudrun och Hilkka Alexandersson möts i Långas-
jö kyrka.                                Foto Veine Franzén

Veine och Gudrun besöker Arvids och Adinas 
grav på Långasjö kyrkogård.
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50-talets Långasjö                  
– motorcykelns Mekka
Varken förr eller senare har det rullat fler motorcyklar på 
svenska vägar än toppåret 1954, då över 300 000 fordon 
var i trafik. Förklaringen är enkel. Behovet av ett lätt 
och relativt billigt transportmedel var stort efter kriget. 
Tekniskt hade motorcykeln blivit allt mer lik bilen med 
motorer upp till 1200 cc, kardandrift, vattenkylning, bra 
broms- och fjädringssystem. Och inte minst, den sym-
boliserade framtid, fart och fläkt.

En som var med på den tiden är Börje Svensson, född i Trol-
lamåla 1934. Jag känner Börje sedan gammalt. Många gånger 
under åren har vi träffats ”ute i skogen”, jag på en tränings-
runda, Börje i arbete med röj- eller motorsåg. Också det ett 
”träningspass”, om man så vill.

Den här gången möts vi hemma hos honom i den gula villan 
på Kyrkvägen inne i Långasjö, där han bor tillsammans med 
sin hustru Ingegärd. Börje har noga förberett vårt möte och 
plockat fram fotografier, tävlingsprogram mm från 50-talet, 
som vi nu sitter och småpratar kring. 

Ett tajt gäng i Trollamåla
”Det var många pojkar runt om i byarna som hade motorcykel 
på den tiden”, säger Börje. ”Ett tag hade vi mest bara det i 
huvudet. Under veckorna skruvade vi på våra cyklar. På sön-
dagarna tävlade vi, eller gjorde utflykter. Ibland kunde det bli 
upp till ett 20-tal som körde runt mellan byarna och det var 

väl inte alltid så omtyckt. Många djur fanns det också längs 
med vägarna, hästar och kor, höns, hundar och katter, som 
blev skrämda.” 

Stökig framfart i söndagsfriden? Kanske det!  Men stökiga 
mc-ungdomar? Knappast. Den motorcykelboom bygden 
upplevde under 50-talet kom framför allt att betyda mycket 
för identitet och sammanhållning bland unga vuxna. Och för 
en del äldre också, förstås. En viktig roll spelade Långasjö-Er-
icsson, som inte bara blev en internationellt framgångsrik 
motorcrossförare i början av 50-talet, utan också byggde upp 
sitt åkeriföretag till en av de största entreprenadfirmorna i 
södra Sverige.

Vägkorsningen i Trollamåla, som ligger i gamla delen av 
Södergård, var längre tillbaka i tiden en känd mötesplats för 
umgänge och handel, för lek och dans – och för fylla och 
slagsmål, förvisso.  ”Platsen var finare på 50-talet än nu”, säger 
Börje. ”Framför motorcyklarna fanns en öppen gräsplan där 
man träffades.”

Alla på bilden bor i Trollamåla. De två brödraparen, Börje 
och Martin och Sune och Tage är nära grannar. Sigvard och 
Sixten ”på Målen” bor tillsammans med sina bröder Torsten 
och Gunnar i en gård till vänster en bit nedanför backen, mot 
Parismåla till. Torsten kör också motorcykel, men är inte med 
just den här dagen. Till sist Hans, som bor i Almeberg, ett 
gammalt knekttorp 200 meter från Börjes hus, mot Ekeboryd 
till. Han hade ett mindre jordbruk med häst, kor och höns, sålde 
mjölk, skrev i tidningen och körde ut posten, berättar Börje. 
”Han var också den förste som fick telefon i Trollamåla. Det 
var redan på 40-talet. Behövde vi ringa gick vi upp till Hans. 
Två 10-öringar för ett samtal betalade man.”  

Samling vid vägkorsningen i Trollamåla en vacker sommarsöndag, troligen 1953. Från vänster bröderna Sune och Tage Karlsson, Martin Svens-
son, bror till Börje (som tar bilden), Sigvard och Sixten Johansson samt Hans Zetterstedt.
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Utan hjälm på vindlande vägar 
Så fint klädda ni var, konstaterar jag. ”Ja, det var så vi körde på 
våra söndagsturer. Det var inte tal om ordentliga skyddskläder 
på den tiden. Inte hjälm heller. Men vi körde inte så fort. Mest 
gick turerna genom byar och gårdar i Långasjö. Ibland körde 
vi Törn runt, ibland tog vi en sväng ner i Blekinge eller mot 
Kalmar till.” 

I tysthet funderar jag på hur det egentligen var med framfarten 
under 50-talet. Att köra snabbt var ju en del av tjusningen 
och även lätta motorcyklar på upp till 125 cc hade en 
maxfart på över 100 kilometer i timmen. Utan att riktigt 
vara byggda för det! 

Ett lagförslag om att lätta motorcyklar inte fick väga mer än 
75 kilo resulterade i en del olyckliga tekniska kompromisser. 
Så blev t.ex. den snabba och oerhört populära Silverpilen med 
sina små trumbromsar en dödlig kombination i händerna på 
en fartblind tonåring, just 16 år fyllda kanske, som var gränsen 
för MC-körkort då.

Dessutom var vägarna krokiga och dåligt underhållna, med 
många gropar och löst grus, som lätt orsakade sladdar. Till 
det kommer alla husdjuren, som jag tidigare talade om. Plus 
de vilda, förstås. 

I Långasjökrönikan från 1956 läser jag följande notering. 
”Den 10 april 1955 kolliderade motorcyklisten Sune Fransson, 
Strängsmåla, med en ko, som i mörkret rusade ut i vägbanan 
vid Brunamåla. Föraren ådrog sig en kraftig hjärnskakning och 
fick transporteras till lasarettet i Växjö.

Långt ifrån hängslen och livrem
Man kan lugnt säga att den syn på säkerhet som idag genom-
syrar vårt sätt att leva, hemma och på arbetet, från vaggan till 
graven, bara ligger i sin linda i början av 50-talet. Hjälmlagen 
införs t.ex. först 1975, lagen om bilbälte kommer 1967, men 
gäller då bara framsätet, och bara för nya bilar av 1969 års 
modell. Och bara om man kände för det! 

Kravet att också använda bältet i framsätet lagstadgades först 
1975 och inte förrän elva år senare, i juli 1986, blev det obliga-
toriskt för alla personer över 15 år att ha bilbältet på, oavsett 
var man satt i bilen. 

Kanske glömmer vi lätt bort att säkerhetstänkandet gick sakta 
och lite sökande, även i Sverige. Detta blir påtagligt när Börje 
berättar om det andra stora intresset han och hans kompisar 
hade vid sidan av motorcykeln. Flickor och dans. 

”På den tiden var lördagen arbetsdag, men när kvällen kom 
körde vi iväg på dans. Gullaboås, Söderåkra och Södra Kärr var 
populära ställen, och Masten i Kristianopel, förstås. Innan vi 
hade egna bilar fick vi bland annat åka med Bertil Henriksson 
i Törsbo, som ägde en gammal Cheva. Vi stod och väntade 
på honom vid vägskälet hemma i Trollamåla. Sedan packade 
vi in oss i bilen, tre där fram, fyra till sex där bak. På vägen 
hem kunde det bli ännu fler när det var några tjejer som ville 
följa med.”

Vissefjärda Motorklubb och Rövardalen
Många med motorcykel i Långasjö, lätt eller tung, gick med i 
Vissefjärda motorklubb (VMK). Redan 1950 anlade klubben 
en permanent speedwaybana i Rövardalen strax norr om 
samhället. Året därpå byggde man också en motorcrossbana, 

som fortfarande finns 
kvar, om än i omändrat 
skick. Där kunde man 
träna ordentligt, delta i 
tävlingar, eller bara gå 
och titta, och det var 
det många som gjorde. 
”Under crosstävling-
ar i Rövaredalen på 
1950-talet avlöste pu-
blikrekorden varandra 
när Långasjö-Ericsson 
fightades med den ti-
dens storheter inom 
svensk motorsport”, 
skriver man i Emma-
boda kommuns kulturmiljöprogram och fortsätter. ”Det var 
fest och glädje varje tävlingsdag i Rövaredalen. Eller som den 
så kallade motorprästen Sigurd Gustafsson, komminister i 
Emmaboda och Vissefjärda, en gång uttryckte saken: Under 
sommaren ser vi fram mot två stora festdagar inom Vissefjärda 
församling. Den ena är kyrkans Gångedag på midsommarda-
gen och den andra är motorcrosstävlingen i Rövaredalen med 
Långasjö-Ericsson på startlinjen”

Hur många som kom för att titta på Börje Svensson låter jag 
vara osagt. ”Men roligt var det att köra”, menar Börje, som 
under flera år tävlade i ett lag för sin klubb i Vissefjärda, på 

distriktsnivå. Många 
tävlingar gick i Rövar-
dalen, men också på 
andra banor runt om i 
sydöstra Småland och 
Blekinge. 

Långasjö Eriksson och Kuno Johansson.
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Bilden ovan är från en sådan tävling i Alnaryd, norr om Tving, 
troligen från 1953-54. Börje bär en Svemokontrollerad hjälm, 
obligatorisk för alla tävlande.

Börjes första motorcykel var en Apollo, tillverkad i Värnamo. 
Den köpte han hos Gunnar Sjöblom i Kallamåla, som sålde 
och reparerade cyklar, mopeder, motorcyklar mm. Lite senare 
skaffade Börje också en Monark på 150 cc 

”Körkortet fick man ordna själv. Att gå i trafikskola var dyrt 
så vi tränade tillsammans på egen hand, köpte en teoribok ge-
mensamt och gick sedan upp inne i Kalmar. Först ett teoriprov 
och sedan en sväng med motorcykeln.” Hur den kom hela 
vägen från Trollamåla till Kalmar glömde jag att fråga honom!

”Vid mitten av 50-talet gjorde jag min militärtjänst i Stock-
holm, 11 månader. Min första bil var en DKW. Men även 
efter att jag skaffat bil tog jag oftast motorcykeln in till arbetet 
i Emmaboda.” 

Ett liv med maskiner
Femton år gammal fick Börje praktisera på Arne Johanssons 
verkstad i Strängsmåla. ”Jag minns att jag fick 25 kronor i 
veckan (den summan 1951 motsvarar idag 400 kronor). Det 
var inte mycket, men jag var ju nybörjare i branschen. Sedan 
blev jag lärling på en liten bilverkstad i Nybro innan jag kom 
till Volvo i Emmaboda, där man sålde och reparerade bilar. 
De nya bilarna hade 5-årsgaranti och inte minst på vintern var 
det många som hade krockat och kom in för att få dem lagade. 
Karossarbeten var lite av min specialitet”.

Jobbet var roligt, och det var också den vidareutbildning på 
Volvo Serviceskola i Göteborg, som firman erbjöd sina med-
arbetare. Dit åkte Börje flera gånger för att hänga med i tek-
nikutvecklingen och utbyta erfarenheter med andra mekaniker 
runt om i Sverige. ”Kurserna varade en arbetsvecka, vi bodde 
på hotell på Hisingen och hade väldigt kul ihop.”  

I Emmaboda jobbade Börje kvar fram till 1969 då han tillsam-
mans med Göran Ernstsson drev en bilverkstad i Lessebo. 
Efter fem år där arbetade han med tillverkningsmaskiner på 
Glasverket i Emmaboda, också det i fem år. Sedan tillbaka till 
Lessebo, nu på pappersbruket vid Maskin 3 och rullpackningen. 
Där stannade han i 20 år för att sedan arbeta i skogen hemma 
i Trollamåla. Nu var det andra maskiner som gällde, röj- och 
motorsåg, och traktor förstås. 

Och nog finns det att göra alltid. Ingegärds och Börjes tre 
söner har var sin gård i Trollamåla, alla tre omnämnda i början 
av denna artikel. Markus har övertagit familjegården vid väg-
korsningen. Daniel med familj bor i Almeberg och Christian 
med familj ”bor på Målen”. ”Jag är så glad över att alla barnen 
bor så nära och att man kan se dem varje dag om man så vill.”

Gunnar Alsmark

Volvo Serviceskola i Göteborg 1958. Börje står närmast till höger om 
mannen i mörk rock, från kameran sett.

Från vänster Börje Svensson, Sigvard Johansson, Nils-Erik Pettersson, 
Agne Johansson, Johani Sippilainen.
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Karlsönernas affär
På 50-talet kunde man handla i 
Karlsönernas affär. Där fanns allt 
från specerier och köttvaror, till  ski-
dor, spikar, kläder och stövlar. Dock 
inte mjölkprodukter. Mjölk köpte 
man hos bönderna. Senare slöts 
ett avtal med Wendels Konditori, 
att konditoriet skulle få sälja mjölk, 
alltmedan Karlsönernas avstod från 
denna produkt. Affärsfastigheten, 
Långasjö 9:1 Stormen, på fotot, är 
från 1880 med flera renoveringar 
och tillbyggnader under tidens gång. 
Fredrik Karlsson tog över affärsrö-
relsen på 1920-talet. Sönerna Folke 
och Börje fortsatte verksamheten 
tills affären lade ner 1994.

Lindkullen
Författarinnan Gertrud Liljas födel-
sehem. Huset byggt 1880. Gertruds 
far var hattmakaren August Lilja. 
Han dog samma år som Gertrud 
föddes, 1887. Modern, Helena Ma-
tilda, tog över hattmakeriet fram till 
1930, då hon gick ur tiden. Gertrud 
återvände till sitt födelsehem på 
1960-talet och bodde där till sin 
död 1984. Hennes systrar Maja 
och Berta bodde också i hemmet 
på Lindkullen.

Långasjö Vårdhem
Här hade handlaren Kron sin bu-
tik, därav namnet Kronslund. Från 
tidigt 1900-tal övergick fastigheten 
till att vara ett sjukhem, AB Långasjö 
Sjukhem, senare en underavdelning 
till Sankt Sigfrids Sjukhus Växjö. På 
50-talet blev det ett privatägt vård-
hem. Rörelsen ägdes och drevs av
Ragnar Lejon. På 70-talet övergick
hemmet i Landstingets ägo. I slutet
av 1900-talet upphörde vården av
sjuka och handikappade och kom-
munen köpte så småningom in hu-
sen. Huvudbyggnaden revs år 2000
och de nyare husen gjordes om till
hyreslägenheter och gruppboende.
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Solrosbollar

Dessa solrosbollar är en favorit hemma hos oss just nu. Ett vegeta-
riskt alternativ till vanliga köttbullar. Varför inte byta ut de vanliga 
köttbullarna på påskbordet till dessa goda, nyttiga och klimatsmarta 
solrosbollar. Eller servera dem med nykokt spagetti och en mustig 
tomatsås. Receptet har jag hittat på organisationen KRAVs hemsida. 
Det går att variera smaksättningen efter tycke och smak.

3 dl solroskärnor

3 dl ströbröd

2 gula lökar

4 ägg

2 dl riven lagrad ost

2 tsk japansk soja

2 tsk salt 

Svartpeppar

  - Kryddpeppar och stark senap, 
för en julig smak

  - Vitlök och hackad persilja för 
en vårig smak

1 tärning grönsaksbuljong

Smör och matolja till stekning

Mixa först solroskärnorna fint. Häll över i en bunke och mixa 
därefter löken till ett mos. Blanda ihop alla ingredienser. Låt 
smeten stå och svälla i minst 5 minuter. Smaka gärna av den 
för att kolla så att saltmängden verkar bra.  

Koka upp vatten och buljong. Rulla bollar av smeten och sjud 
dem i buljongen ca 5 min eller tills bollarna flyter upp. Tiden 
varierar beroende på hur stora bollar som rullas. De sväller när 
se är i vattnet.  Tag upp dem med hålslev och låt rinna av på 
hushållspapper. Brukar vara lagom att göra det i två omgångar. 
Stek bollarna på medelvärme i smör och olja tills de får fin färg.

Njut! 

Clara Cardell

Claras matsida
Fisk med äpple

Krämig och lättgjord fiskgratäng med 
äpple och senap.

3-4 port

1 fiskblock à 400g

1/3 purjolök, gärna den gröna biten 
för mesta möjliga färg

2 dl grädde

2 dl mjölk

1,5 msk senap

2 msk maizena

2 äpplen, helst röda för att få mycket färg

Salt och svartpeppar

Från fryst fiskblock:
Lägg det frysta fiskblocket i en ugnsform, salta och peppra. 
Strimla purjolöken fint. Strö löken på och runt om fisken. 
Sätt in fisken i ugnen på 175 grader, medan du blandar såsen. 
Grädde, mjölk, maizena och senap vispas samman. Smaka av 
med salt och peppar. 

Ta ut fisken och häll av ev. vätska. Slå över såsen och sätt till-
baka fisken i ugnen i ca 15 min. Hacka under tiden äpplena. 
Strö dessa på fisken och baka av ytterligare ca 5 minuter. Såsen 
behöver bli riktigt varm och fisken behöver ha en innetempe-
ratur på 55 grader.

Från tinat fiskblock:
Strimla purjolöken, lägg den i en ugnsform och sätt in den i 
ugnen på 175 grader.

Blanda samman grädde, mjölk, maizena och senap i en kastrull. 
Koka upp och smaka av med salt och peppar. Ta ut ugnsformen 
och lägg den tinade fisken uppe på löken. Salta och peppra. Slå 
den varma såsen över fisken, baka av i ca 10 min. Hacka äpp-
lena och strö dem över fisken och tillaga i ytterligare ca 5 min. 
Äpplena ska få lite färg och fisken en temperatur på 55 grader. 

Om du har fisk som är tinad och kall sås hälls över den, så 
finns det en risk att fisken är färdiglagad innan såsen hunnit 
bli riktigt varm. Därför är det bra att anpassa tillagningssättet 
beroende på om fisken är fryst eller tinad. 

Servera med kokt matvete eller kokt potatis och en sallad.
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Långasjö Stom på 50-talet 
- Stommen före boomen
Långasjö Stom är den mark som tidigare tillhörde kyr-
kan. Från början utgjorde den prästens gård, där han 
skulle odla och skörda. Senare utarrenderades jorden till 
en prästgårdsarrendator och prästen behövde inte själv 
syssla med jordbruk. Av Stommens mark avstyckades 
efter hand tomter till byggnation. På Stommen bodde –- 
ännu på 1950-talet – prästen och prästgårdsarrendatorn. 
Där fanns också ålderdomshemmet från 1931 och den 
stora sockenstugan, som då fungerade som skola. Alla 
byggnader låg utefter genomfarten.
Hur tedde sig livet i kyrkbyn –- Stommen – i början av 
1950-talet? Ja, vi som var med på den tiden, får försöka 
dra oss till minnes. 

Prästgården
I Prästgården bodde familjen Redin, Jan och Lisa och deras 
fem barn: Cecilia, Carin, Christina, Lars och Helena. Bonings-
huset innehöll förutom bostad för familjen, pastorsexpedition, 
konfirmandsal och rum för representation och kyrkliga sam-
mankomster. På den tiden fanns inget församlingshem. Vissa 
somrar hölls internat för sommarkonfirmander. 

Linbastan
Mitt emot Prästgården låg en liten åldrig linbasta. På den tiden 
då den var i bruk för lintorkning, var det viktigt att den pla-
cerats en bit från bebyggelsen, p g a brandfaran.  På 50-talet 

användes bastan som sågspånsförråd. Här förvarades då den 
spån som stod för uppvärmning i Prästgården. Spånen kom 
från Geijers sågverk. Den fraktades med häst och vagn, senare 
lastbil, till köparen och lastades in i bastan. Sedan drog prästen 
den i säckar på en cykelkärra från bastan till värmepannan i 
prästgårdens källare. Linbastan revs, när vägen breddades på 
60-talet. 

Prästgårdsarrendatorn
Strax intill Prästgården bodde prästgårdsarrendatorn. Han het-
te Karl Elofsson, gift med Alma. Karl och Alma drev jordbruk 
med mjölkproduktion. Grannarna köpte mjölk i småhinkar. 
Mor Alma mätte upp den med ett litermått. Mjölkbilen häm-
tade de stora kannorna från mjölkbordet vid vägen. Förutom 
korna hade Elofsson på den tiden två hästar, som användes 
till alla körningar. Ungefär där ladugården låg, ligger idag vår 
lanthandel, MatÖppet, pietetsfullt byggd som en lagårdslänga! 

Familjen Elofsson
Karl och Alma Elofsson hade tillträtt arrendet på Långasjö 
Prästgård 1922. De höll ställningarna i 34 år. Arrendet inne-
bar att den som arrenderade, betalade en viss hyra (arrende) 
till församlingen och därmed fick disponera all öppen mark. 
Skogen var fortfarande ägarens tillgång, men arrendatorn fick 
ta vedbrand där, samt åtaga sig skogskörslor åt skogsägaren. 
Den huvudsakliga näringen var mjölkproduktion. Man hade 
7–8 kor. Alla körslor sköttes med häst. Mjölkning skedde 
först för hand, men övergick redan i slutet av 40-talet till 

Litermåttet som 
Alma ”målade” 
upp mjölken med. 
(måla=mäta).                                 

Alma Elofsson framför arrendatorns  
ladugård.                Elofssons fotoalbum

Arrendatorsbostaden byggd 1930.            Elofssons fotoalbum

Den gamla linbastan vid Prästgården.     Foto Sven Johansson/Damne

Långasjö Prästgård 1950-tal.       Foto Gullvi och Hans Dahllöfs arkiv
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maskinmjölkning. Arrendatorn var ålagd att ansvara för hus 
och ekonomibyggnader själv, men 1930 fick Karl Elofsson en 
summa på 6000: - för att bygga ett nytt boningshus. Virke fick 
tas på prästgårdens mark. Resultatet blev det hus som står där 
än idag. I familjen föddes och fostrades nio barn: Dagny, Karin, 
Karl-Erik, Maj-Britt, Stig, Ivar, Inga-Maj, Evy och Berit. Flera 
av dem var utflugna på 50-talet, men åtminstone de fyra yngsta 
bodde fortfarande hemma. 

På åkrarna odlades potatis, korn, havre, råg, vete samt foder-
betor. Vid större arbetstillfällen, som potatisplockning, lejdes 
folk till hjälp. Förutom jordbrukssysslorna hade Karl, som 
prästgårdsarrendator, också uppdraget att stå till tjänst med 
hästskjuts. Det kunde vara prästen eller barnmorskan som kall-
lats ut till någon av byarna. Den snälla gamla "Kvista-märren" 
kunde också lånas ut till den som ville köra själv, t ex fröken 
Elisabeth Elgqvist, när hon och hennes väninnor skulle på 
symöte i Karsamåla. 

Den viktigaste körningen var emellertid att köra likvagnen 
vid begravningar. Likvagnen förvarades i kyrkstallarna och 
när den skulle användas skickades någon av ungdomarna i 
arrendatorsfamiljen dit för att putsa den blank och fin. Se-
dan spände Karl för två hästar och körde med dem i par till 
hemmet, där den döde skulle hämtas. Så gick färden genom 
byarna i sakta och värdig takt. Det var en ståtlig syn, med den 
stora, blanka likvagnen, förspänd med två lika välputsade och 
välartade hästar. Ofta låg granris strött på vägen utanför hem 
som passerades. Där kunde förekomma de vackraste mönster. 
Kistan ställdes sedan upp på bockar utanför kyrkporten. 

När Karl och Alma slutade som arrendatorer hedrades de med 
"Kungliga Patriotiska Sällskapets gåva för duglig gärning i bygd 
och hem". Gåvan var två silverljusstakar som överlämnades 
i kyrkan. 

Så länge barnen bodde hemma, var det självklart att de skulle 
hjälpa till. Inte minst sonen Ivar, deltog i gårdens sysslor. 
Efter konfirmationen kunde han också tjäna en slant med 
extra åtaganden. T ex grävde han ner en vattenledning mellan 
Sockenstugan och Hembygdsstugan - för hand förstås. 25 
öre/metern fick han. Ivar var den som skulle följa i sin fars 
fotspår. 1956 tog han över prästgårdsarrendet, med djur, red-
skap och allt. Mjölkproduktionen fortsatte, åkrar plöjdes och 
harvades - men åkrarnas antal sjönk och sjönk! Allt fler såldes 
av för nybyggnation - byggboomen hade faktiskt börjat redan 
på 40-talet. När mjölkbilen slutade köra fram till mjölkbordet, 
slutade Ivar med mjölkkor och gick över till ungdjur. För att 
få ekonomin att gå runt, jobbade han extra på sågverken. Han 
skötte också flera servicejobb i kyrkbyn, som vedkörningar 
och tunntömningar. Dasstunnor, ni vet. 1963 köpte han sin 
första traktor. Och gifte sig med Ruth! Som gift slutade Ruth 
sin tjänstgöring på Ålderdomshemmet och ägnade sig åt ar-
rendatorshemmet. Så föddes Håkan och Ingrid.

Arrendegården avvecklas
1969 gick det inte längre. I tidningen kunde man läsa: Jorden 
tog slut och arrendatorn gav upp. Ja, nästan all öppen mark 
var nu bebyggd. Av arrendegården återstod inte mycket. På 
gårdens mark hade, sedan mitten av 40-talet och fram till 
slutet av 50-talet, uppförts 12 villor, en verkstad, en kvarn, 
ett barnmorskehus, en sparbank och en idrottsplats – tala om 
byggboom!  Ivar och Ruth köpte Kvarnen av Lennart Ström-
blad till sitt nya hem. Övervåningen var då redan ombyggd till 
lägenhet. Ivar hade några olika anställningar, innan han 1974 
blev Långasjös mycket uppskattade kyrkvaktmästare. Men det 
är en annan berättelse. 

Ålderdomshemmet
När man, på 50-talet, gick genom den lummiga kyrkallén 
från Prästgården till kyrkan, passerade man tre ganska stora 
byggnader. Det var ålderdomshemmet, barnmorskans och 

Familjen Elofsson samlad, 1950-tal.                     Elofssons fotoalbum

Alma och Karl Elofsson avtackas i Långasjö kyrka. 
                                                       Elofssons fotoalbum

Ruth och Ivar, Ingrid och Håkan Elofsson 1970-tal. 
                                                                            Elofssons fotoalbum
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sparbanken. Där Allégården ligger idag, fanns ett rödmålat 
ålderdomshem, byggt 1931. När det byggdes var det höjden av 
modernitet med toalett (en!) inomhus. Det härbärgerade många 
gamlingar, men även några yngre personer, som behövde en 
trygg plats att bo på. Jag minns särskilt Axel i Bommen och 
lilla Astrid.  Många av de som bodde på ålderdomshemmet var 
delaktiga i diverse sysslor. Axel ansvarade för all vedsågning, 
till både ålderdomshemmet och skolan och Astrid jobbade 
dagligen i ålderdomshemmets kök. Prästen höll ofta andakt 
på hemmet. När någon dog, fick den ligga på parad i salen 
med alla de andra gamlingarna runt kistan. Föreståndarinnan 
hette syster Anna. Många unga långasjökvinnor har gjort sin 
första tjänstgöring på just ålderdomshemmet. Det gamla ål-
derdomshemmet fick ett dramatiskt slut 1967, när det fattade 
eld och man i all hast fick utrymma det. Till all lycka stod den 
nya byggnaden, Allégården, inflyttningsklar, så det var bara att 
ta sig över dit. Axel i Bommen vände om och gick tillbaka till 
ålderdomshemmet för att hämta sin påskdricka. Det gick bra.

Hembygdsstugan 
Den s k Hembygdsstugan hade flyttats från Anemåla 1936. 
Den återuppbyggdes på en liten kulle på prästgårdsmarken. 
Där ligger den alltjämt. Ganska snart efter flytten började man 
använda stugan som vandrarhem. På 50-talet kom cyklande 
turister den lilla körvägen upp till stugan. Elisabeth Elgqvist 
och senare Astrid Berg tog emot dem och stuvade in dem i 
den lilla omoderna stugan. När det nya vandrarhemmet (kyrk-
stallarna) tagits i bruk, övergick hembygdsstugan till att vara 
kaffestuga. Just nu står den lilla fina stugan och väntar på att 
bli använd till något. 

Kyrkan
Kyrkan låg och ligger alltjämt "mitt i byn". En särskild ar-
tikel om det kyrkliga livet finns i detta nr av Träskoposten. 

Kyrkskolan
Mitt emot kyrkan låg skolan, det hus som vi nu kallar för 
sockenstugan. När huset byggdes 1866 inreddes det både som 
skola, sockenstuga och lägenheter. Nu på 1950-talet drogs alla 
bygdens ungar ihop till denna byggnad. Man hade då redan 
varit tvungen att bygga till en vinkelbyggnad 1935. Nu fick 
man samsas om utrymmet i den s k kyrkskolan. Lärarna på 
50-talet hette Henrik och Martha Molander, John och Ingrid 
Johansson och Rut Carlsson. Senare Gert Sandberg, Gun-Britt 
Alm. Säkert minns läsarna fler, Arne Lifmark t ex. Undervis-
ningen var traditionell. Lektion ca 50 min och sedan rast ca 10 
min. På skolgården fanns ett långt utedass med små bås, samt 
en särskild byggnad för bastubad. Tidigare fanns en gympasal 
inrymd i skolans tillbyggnad, men den fick nu användas till 
klassrum. På idrotten fick det bli brännboll och fotboll ute, eller 
lite smått sprattel vid skolbänken vintertid, eller skridskoåkning 
på sjön bakom kyrkan. Inga rastvakter störde oss på rasterna. 
En del av lärarna gick hem till sitt på lunchrasten. Vi fick betyg 
från första klass i alla ämnen samt "uppförande och ordning". 
Innan sommarlovet var det examen med förhör inför föräldrar 
och myndighetspersoner som prästen och skolstyrelsens ord-
förande. Idag ägs Sockenstugan av Långasjö Församling och 
används som församlingshem och bibliotek. 

Kyrkstallarna
På ömse sidor om kyrkan fanns kyrkstallar, den södra och den 
norra längan. Det var inget större behov av dem som stallplat-
ser under gudstjänsttid längre på 50-talet. Man slutade efter 
hand att köra häst och vagn till kyrkan. En del hade skaffat 
bil, många cyklade och andra envisades med att gå hela vägen 
till kyrkan, även om de bodde långt ute i byarna. Stallarna stod 
mest tomma, användes som förråd och var allmänt skrämman-
de, om man var ute och gick i mörkret. Två likvagnar, en täckt 
och en öppen, förvarades i norra längan. Som alla vet, finns 
idag bara en länga kvar, den norra. Vid vägomläggningen 1967 
flyttades den en bit och inreddes till vandrarhem.

Annika Hjalmarsson

Långasjö kyrka. Vykort från 50-talet.

Ålderdomshemmet i Långasjö.               Foto Sven Johansson/Damne

Hembygdsstugan Vykort från 50-talet.
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Skolfoto från 1953.  I bakgrunden Långasjö Kyrkskola, sockenstugan med tillbyggnad. 
Rad I fr v: Ingrid Johansson (lärare), Stellan Elvinsson, Erland Berg, Lars Andreasson, Ingvar Arvidsson, Bengt Blomkvist, Torvald Karlsson, 
Gunvar Elisson, Roland Fransson. Rad II: Yvonne Thelander, Gunilla Gottfridsson, Mona Lydig, Eva Karlsson, Karin Svensson, Laila An-
dersson, Majvi Gustavsson, Annika Johansson. Rad III: Ingegerd Crona, Lillian Larsson, Majvor Hansson, Inga-Lill Carlsson, Anita Hultqvist, 
Siv Nilsson, Kerstin Holmqvist. Rad IV: Göran Ericsson, Krister Erixon, Rolf  Lundell, Berne Kallenberg, Lars-Olof  Georgsson, Sven-Ingvar 
Pettersson. (Med reservation för minnesfel).

Skolfoto från 1959. Från vänster: Sylve Andersson, Leif  Sunesson, Bo Klasson, Hans Rydberg, Lars Pettersson, Håkan Johansson, Tord Gott-
fridsson, Anders Johansson, Ann-Britt Johnsson, Ingalill Strand, Ingrid Petersson, Lena Nilsson.
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Musikteater
Gänget som skapade och medverkade i 

succéshowen Fäboland, för ett par år sen, är 
tillbaka med en ny musikfylld föreställning! 

Följ med in i de djupa skogarna, in i byalags-
gubbarnas, skogsmaskinernas och de mjuka 
mossbäddarnas land. Här hörs berättelser 
om mormorstallar, dragspel och motorså-

gar; om kaffekorgar och landskapsdjur; 
om gröna vågen, innerstadsfolk som möter 
skog i svindyra funktionskläder och om de 

som bodde här förr. Och gammelskogen får 
agera metafor för mångfald: en hyllning till 

tusentals sätt att leva. 

Av och med två av Sveriges bästa folkmusi-
ker Sara Parkman och Samantha Ohlanders. 

Regi av Lisa Färnström.

Välkommen till Nationalparken!
Emmaboda Folkets Hus
Lördag 16 mars 19.00

Förköp: emmaboda.riksteatern.se
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Barnmorskans
Vid sidan om ålderdomshemmet uppförde kommunen 1946, 
fastigheten Sjöhaga, (Kyrkvägen 34) med barnmottagning och 
tre små lägenheter, för barnmorska, sjuksköterska och hem-
vårdarinna. På 50-talet kom Linnéa Strömblad med familj och 
flyttade in. Hon hade man, mjölnaren Lennart och två barn, 
Åsa och Johannes. På mottagningen bedrevs mödravård och 
barnavård, samt en del enklare sjukvård. De flesta förlossning-
arna ägde rum på lasarettet i Växjö eller sjukstugan i Tingsryd, 
men alltjämt förekom hemförlossningar. År 1949 byggde 
barnmorskans make, Lennart Strömblad, en modern kvarn, 
där han drev sin kvarnrörelse till inpå 60-talet. 

Sparbanken
Det moderna sparbankshuset byggdes 1949. Långasjö Sockens 
Sparbank vilade på en stadig grund, amerikafararnas hemförda 
kapital. Herbert Geijer var kamrer vid tiden för byggnationen, 
han efterträddes av Sven Johnsson, som sedan satt på den pos-
ten i flera decennier. Bankhuset inrymde förutom banklokaler 

Nybyggnationen på Långasjö Stom

− Boomen på Stommen
I slutet av 40-talet påbörjades, på Långasjö Stom, en gan-
ska stor nybyggnation, då flera villor uppfördes i rask takt. 
Utefter genomfarten byggdes också ett barnmorskehus 
och ett sparbankshus. I mitten av 50-talet tillkom villorna 
på nuvarande Hembygdsvägen − Långasjös första gata. 
Några andra gator, som Stomvägen, Granvägen, Ängs-
vägen, Skogsvägen eller Sjövägen fanns inte på Stommen 
på den tiden. 

Byggboom på Stommen
Redan år 1944 började man bygga längs kyrkvägen åt söder. 
Första nybygget var mitt föräldrahem, Eklyckan. Huset upp-
fördes på det som då kallades Prästalyckan och var en liten åker 
strax söder om Prästgården. Där lät mina föräldrar, John och 
Ingrid Johansson, bygga en modern villa. Vi syskon växte upp 
granne med prästgårdsbarnen och arrendatorsbarnen och vi 
hade mycket roligt tillsammans. Vi var fyra barn på Eklyckan: 
Bernt, Sven, Annika och Anders. (Kyrkvägen 44) 

Efter några år tillkom fler byggnader.  Alla placerades söderut 
utefter genomfarten. Först ut var Bertil och Edit Pettersson 
1947 (Kyrkvägen 51), Bertil och Elsa Karlsson 1948 (Kyrk-
vägen 53), Selma och John Johansson 1950 (Kyrkvägen 55), 
Eric och Viola Ericsson 1951 (Kyrkvägen 57), Åke och Karin 
Andersson 1958 (Kyrkvägen 46). 

På de flesta ställen fanns barn. Hos Bertil och Edit tre flickor, 
Berit, Ingrid och Elisabeth. Hos Bertil och Elsa sonen Veine, 
hos Eric och Viola barnen Göran, Leif  och Ann-Mari, hos Åke 
och Karin döttrarna Kerstin och Birgitta. Kvarnen byggdes 
1949 av barnmorskans man, mjölnaren Lennart Strömblad. 
Det var en modern kvarnbyggnad som drevs med elektricitet. 
1959 byggdes huset på med en övervåning som inreddes till 
en fin bostad. (Kyrkvägen 48)

Långasjö-Ericssons verkstad uppfördes 1952. Härifrån utgick 
Eric Ericssons omfattande verksamhet: verkstadsarbete, an-
läggning, grävarbeten mm, med som mest över 100 anställda. 
Verkstadshuset ägs idag av Håkan Elofsson och kontoret har 
blivit Elinas Klippverkstad! (Kyrkvägen 50)

Barnmorskehuset Sjöhaga från 1946 och Sparbanken från 1949. 

Långasjö-Ericssons från 1952 och Kvarnen från 1949.

Kyrkvägen 46 och 44, med Prästgården i bakgrunden.

Kyrkvägen 51 - 57, villor från 40 och 50-talet.
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Nästa byggområde blev uppfarten till den lilla Hembygds-
stugan, som flyttats till prästgårdens ängsmark.  Älmeboda 
Kommun, som vi då tillhörde, lät uppföra tre lärarbostäder i 
rad. Två något större till två tänkta folkskollärare och en lite 
mindre till en småskollärare − hur tänkte man? 

Det blev en riktig liten gata upp till Hembygdsstugan och den 
fick naturligtvis heta Hembygdsvägen. Så småningom skulle 
det komma upp tre hus på andra sidan gatan också, det var i 
slutet av 50-talet, då Stig och Aina Fransson, Börje och Karin 
Lundin och Ivar och Berit Johansson lät uppföra sina hus. 
Här fanns också gott om barn: Jonas och Patrik, Kristina och 
Bernt, Thomas, Marie och Anna. I lärarbostaden närmast 
Hembygdsstugan bodde lärarinnan Ruth Karlsson, och i 
mellanhuset Clarence Wrele, därefter Torsten Arbman. Gert 
och Siv Sandberg bodde länge på Hembygdsvägen 1 med sina 
söner, Bo, Jonas och Niclas.  

Vad jobbade man med på Stommen på 
50-talet?
Som tidigare sagts, var det bara prästgårdsarrendatorn som drev 
lantbruk på det område som vi kallar Stommen. Övriga boende 
försörjde sig på olika sätt. De representerar en mångfald av 
yrken. Männen var bl a präst, lärare, byggnadssnickare, verk-
stadsarbetare, korgmakare, entreprenör, åkeriägare, mjölnare, 
snickeriarbetare, grävmaskinist, möbelsnickare.  Kvinnorna var 
bl a barnmorska, distriktssköterska och lärarinna, hemvårda-
rinna, ålderdomshemsföreståndarinna, väverska, jordbrukar-
hustru, sömmerska och slöjdlärarinna, hemmafru, bolagsägare, 
bankkontorist och prästfru - alla med viktiga uppgifter i det 
nya framväxande samhället. Detta var "den nya tiden" - ett 
samhälle i förändring!

Annika Hjalmarsson

och valv, tre lägenheter. Banken kom att växa sig stark och heter 
idag sparbanken Eken. En kundvänlig bank med frikostiga 
öppettider och långt fler kunder än socknen kan uppbringa!

Idrottsplatsen
Idrottsplatsen invigdes 1955. Den var liksom mycket annat en 
produkt av långasjöbornas kreativitet och sammanhållning. 
Föreningen Långasjö Idrottsplats bildades 1949 med målet 
att åstadkomma en idrottsplats med fotbollsplan, löparbana, 
mm. Byggandet ekonomiserades med andelsteckning, kommu-
nalt anslag, samt lotterimedel. "De för idrott intresserade har 
gjort en hedervärd och uppoffrande insats för att förverkliga 
målet om en ordentlig idrottsplats." (Långasjökrönikan 1950) 
Kostnad 33 500 kr. 

Ivar Elofsson berättar hur han och andra frivilliga samlades 
vid idrottsplatsen om kvällarna med hästar och redskap för 
att påskynda arbetet. Nu anlades också en "riktig" väg upp till 
idrottsplatsen. Med handkraft och hästkraft! Tre karlar och en 
häst gjorde arbetet: Sven Johnsson, Sibbahult, Ivar Elofsson, 
Långasjö och Berne Johansson, Holmsberg. Tänk på det när 
ni promenerar eller kör den sträckan! 

Till en början användes den intilliggande fattigstugan som 
omklädningslokal.  Även scouterna, fick hålla till där. Hem-
bygdsföreningen övertog fattigstugan 1963. Innan den nya 
idrottsplatsen var klar, spelade man fotboll på en plan vid 
Steens Snickerifabrik. 

Tre villor på Hembygdsvägen, byggda i slutet av 50-talet.

Tre nybyggda lärarbostäder 1956. Vykort.

Vägbygge upp till idrottsplatsen.               
                      Foto Elofssons fotoalbum

Fotbollspojkar 1951.                                   Foto Elofssons fotoalbum
Stående från vänster: Holger Steen, Gunnar Johansson, Einar Alexan-
dersson, Lennart Bergh, Ove Söderberg och Berne Johansson
Knästående från vänster: Bernt Johansson, Ivar Elofsson, Jan-Erik 
”Lida” Erixon, Leif  Eliasson och Martin Svensson.   
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Det kyrkliga livet i            
Långasjö på 1950-talet
Kyrkan mitt i byn. Så har det varit i Långasjö sedan tidig 
medeltid. Folk runt om i byarna har sökt sig till samma 
kyrka - den vid Långasjön. Från socknens ytterkanter 
har man vandrat milslånga vägar till kyrkan, om inte 
varje söndag, så åtminstone så ofta tid och krafter tillå-
tit. Kyrkan var navet i socknen. Inte bara ett andligt och 
kulturellt centrum, utan också ett tillfälle till nyhetsför-
medling, kungörelser, kungliga påbud, gemenskap, af-
färsuppgörelser, äktenskapsförmedling. Kyrkan var också 
länge huvudman för skolan och fattigvården. Den gamla 
medeltidskyrkan byttes ut mot en ny 1789. Generationer 
kyrkfolk har avlöst varandra. 

Gudstjänstfirandet
På 1950-talet utgjorde kyrkan fortfarande socknens centrum. 
Genomfarten genom kyrkbyn gick mellan kyrkan och Sock-
enstugan. Allén växte tät och frodig. På söndagarna vandrade 
kyrkbesökarna i långa rader till gudstjänsten. Många gummor 
hade svarta sidensjaletter. Gubbarna satte sig i god tid på 
ljugarbänkarna vid kyrkgrinden. När klockorna ringde, reste de 
sig och tog av sina hattar. Gummorna neg. Unga damer hade 
hattar. Ingen kvinna gick barhuvad in i kyrkan. Ingen man hade 
hatten eller mössan på i kyrkorummet. Ända in på 50-talet 
satt många kvinnor på norra sidan om gången = kvinnosidan 
("Mariasidan") och många män på södra sidan - manssidan 
("Johannessidan"). Men i lite modernare familjer satt män 
och kvinnor i samma bänk. När man hade satt sig i bänken, 
lutade man sig lämpligen fram med pannan mot psalmboks-
hyllan. Det var den traditionella böneställningen. Även under 
t ex syndabekännelsen, Fader Vår och instiftelseorden, intogs 
denna ställning. Inte av alla, men i vart fall av äldre människor. 
Psalmerna sjöngs ganska långsamt. Henrik Molander och 
därefter Henning Viberg spelade på orgeln. Psalmsången 
var lite speciell. Särskilt kvinnorna sjöng med en ganska gäll 
sångröst, som förfaller vara typisk för den "gammalkyrkliga" 
traditionen - lite likt traditionell "folkviseton". Koralerna hade 
"utslätade" melodier, man hade tänkt att det skulle underlätta 
psalmsången. Senare har man restaurerat melodierna, vilket har 

inneburit att de blivit mer "rörliga" igen. Psalmsången var för-
samlingens chans att göra sin röst hörd. Liturgisk sång sjöngs 
av präst och kantor, alla texter lästes av prästen, bönerna leddes 
av prästen och församlingen deltog tyst. Kyrkvärdarna var 
betrodda hemmansägare. Deras insatser under gudstjänsten 
var inte så omfattande. De tog upp kollekt samt visade tydligt 
när man skulle "sitta eller stå". De utgjorde icke desto mindre 
prästens högra hand och uträttade säkert mycket i det tysta, 
inte minst som ledamöter i kyrkorådet. 

Predikan och nattvardsgång
En fullständig högmässa inleddes, förutom med psalmsång 
och bön, med  s k skriftermål. Det innebar att prästen höll ett 
ganska kort tal över några ord från söndagens texter. Detta 
var en förberedelse för nattvardsgången. Avsikten var att man 
skulle bli medveten om, att man kanske inte var en helt perfekt 
människa, utan kunde ha felat under veckan som gått. Skrif-
tetalet följdes sedan av en syndabekännelse. Den var ganska 
lång, detaljerad och rannsakade hjärtan och njurar. "Jag, fattig, 
syndig människa..." Men ändå! Vad man kände sig lättad när 
bekännelsen var klar och förlåtelsen given!

Prästen stod alltid i predikstolen när han  predikade. Predi-
kan bestod av tre delar, ibland föregicks själva den tredelade 
predikan av ett exordium: en gammaltestamentlig text och 
utläggning med anknytning till söndagens budskap. Prästen 
hade en klar och välartikulerad stämma. Ingen högtalare be-
hövdes. Under predikan prasslade det då och då i bänkraderna. 
Det var kvinnor som skickade runt en karamellpåse. Om det 
skickades snusdosor på motsvarande sätt på manssida, kan jag 
inte säkert säga. En del - särskilt manfolk - såg ut att sova under 
predikan. Min farfar t ex. Men han bedyrade själv, att han inte 
sov, han bara koncentrerade sig på predikan. När pålysningen 
om nästa söndags gudstjänst avkunnades, slutade den med: 
"Om Gud vill och vi får leva". En påminnelse om att det 
verkligen inte är självklart vad som ligger framför oss. Nattvard 
firades c:a en gång i månaden, senare varannan söndag. Långa 
rader av nattvardsgäster samlades i gången. Det ena duklaget 
efter det andra kommunicerade, knäböjande vid altarrunden. Sjalettprydda kvinnor på kvinnosidan i kyrkan.                                   

                                                                Foto Långasjökrönikan 1950

Tre glada gubbar på ljugarebänken: Valfrid Karlsson 
Parismåla, Karl Elofsson Långasjö, Fredrik Johansson 
Trollamåla.                         Foto Elofssons fotoalbum
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Dock hände det att 
en del kyrkobesökare 
passade på att smita ut, 
när nattvarden började. 
De tänkte väl att predi-
kan var det viktigaste 
och hade inte planerat 
att fira nattvard. Präs-
ten Jan Redin kom till 
Långasjö på 40-talet. 
Han kom att stanna i 
30 år. Under denna tid 
satte han sin prägel på 
kyrkolivet i Långasjö 
- en kombination av 
gammalkyrklighet och 
den nya högkyrklig-
heten. Genomsnittet 
gudstjänstdeltagare 
hölls kring 125 perso-
ner per söndagsguds-
tjänst. Folkmängden i 
socknen var c:a 1500. 

Något för barnen
För barnen fanns söndagsskola. Den hölls i regel en timme 
före högmässan, som alltid var klockan 11. Prästen, Jan Redin, 
samlade barnen i de främre bänkarna, men även runt altaret. 
Vi fick falla på knä vid altarrunden och be en enkel växelläst 
tidebön. Det kändes mycket speciellt. "Låt oss jubla och vara 
glada i alla våra dagar!" minns jag särskilt. Någon fick ringa i den 
lilla primklockan. Sedan satt vi i  bänkarna och samtalade med 
prästen. Han satt själv på en stol framför oss och småmyste. 
En av oss fick läsa en bibeltext ur den stora bibeln. Vi sjöng 
och fick klisterbilder och minnesord. 

Som en liten påminnelse om kyrkans starka koppling till 
skolan (bandet bröts helt först 1958), höll man under 50-talet 
regelbundna skolandakter på lördagsmorgnar. Barnen tågade 
från skolan, tvärs över kyrkbacken, över till kyrkan. Vid den 
här tiden var det ju det som nu är Sockenstuga, som fungera-
de som skola. Man sjöng psalmer och barnen fick läsa texter. 
Denna tradition levde vidare hela 60-talet, kanske ännu längre. 
Ibland inbjöds skolbarnen med sina familjer särskilt till sönda-
gens gudstjänst. Prästen anpassade då sin predikan. Detta må 
vara föregångaren till senare tiders "Familjegudstjänster" eller 
"Gudstjänst för små och stora". 

Husförhören   
På 1950-talet hölls fortfarande husförhör i Långasjö Socken. 
Husförhören var en produkt av den undervisningsplikt som 
prästerna tidigt tilldelats. I äldre tider hölls ofta husförhören 
i samband med söndagens gudstjänst. Prästen kontrollerade 
då, sina församlingsbors kunskaper i innantilläsning och kris-
tendom. Senare åkte prästen ut i de olika rotarna. (en rote är 
flera byar tillsammans), där folket samlades hos någon som 
hade plats i sitt hus. Husförhören blev både skräck och glädje. 
Skräck för förhöret och glädje över den goda maten. Alla har 
väl pigan Linas i Lönneberga ord i minne: "Aldrig får man 
vara riktigt glad - om sommaren är det åska och om hösten 
är det husförhör."

På 1950-talet samlades man oftast i hemmen i rotarna. Jan 
Redin har i Långajökrönikorna från 50-talet redovisat vad som 
avhandlats på de olika husförhören. Och det rörde sig om 
huvudstyckena i Luthers Lilla Katekes. Förmodligen mer som 
samtal, än som förhör. Vid den här tiden var de äldre långasjö-
borna väl förtrogna med den kristna trons huvudstycken. Man 
hade också varje år en särskild husförhörspsalm. 1954 hölls 
under hösten inte mindre än sex husförhör eller läsmöten, som 
man nu började kalla dem. Fyra hölls i olika hem i socknen, 
ett i Harebo skola och ett i prästgården. 

Vigslar 
Som en liten bakgrund till vigselhistoriken kan nämnas, att 
under 1800-talet, nästan inga vigslar ägde rum i kyrkan. Varför? 
Det var nog kyrkans eget initiativ att lyfta ut vigseln från kyrkan 
till hemmen. Detta ska då ha föranletts av att bröllopet under 
1700-talet hade utvecklats till en stor och bullrig fest, då stora 
mängder gäster gärna kom berusade till kyrkan och ställde till 
med mer oreda än högtid. På 1900-talet hade det överdrivna 
festandet avtagit och vigselakten kunde åter beredas plats i 
kyrkan. På 1950-talet ägde vigslarna ofta rum i kyrkan. Man 
kunde också med fördel vigas i prästgården. Om man valde 
en enkel vigsel i prästgården, kunde man förvänta sig att bli 
bjuden på vigselkaffe av prästfrun. Då kunde också prästfrun 
ställa upp som vittne. Men när Erna och Gösta Johansson gifte 
sig 1958, valde de att ha sin vigsel i kyrkan. Denna föregicks av 
lysning, d v s deras förestående vigsel pålystes från predikstolen 
tre söndagar i rad. Detta var en gammal ordning, för att all-

Bröllopsfoton från Ernas och Göstas bröllop i Långa-
sjö kyrka 1958.                         Foto Ernas fotoalbumSöndagsskolböcker från 50-talet.

Kvinnor i sidensjal och hatt vid natt-
vardsgång i Långasjö kyrka. Prästen är 
Jan Redin.                                  
                 Foto Långasjökrönikan 2012
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mänheten skulle kunna anmäla eventuellt hinder för giftermål. 
En av lysningsdagarna firades med björkdragning och annat 
spektakel i Ernas föräldrahem i Kallamåla. Av björken tillver-
kades vispar och slevar till de nygiftas hushåll. Både hemvärnet 
och jaktlaget uppvaktade och sköt salut. Som tack bjöd brudens 
föräldrar på kaffe. Vigseln ägde rum lördagen 1 mars. Kyrkan 
var så gott som full av bröllopsgäster och även andra som gärna 
ville se. Erna bar stolt Långasjö kyrkas lilla nätta brudkrona. 
Göstas syster var tärna och Ernas bror var marskalk. Efteråt 
hölls fest i Bygdegården. 

Dop och konfirmation
Prästen förde en stilla kamp för att återinföra dopet i kyrkorum-
met. Det hade blivit allt vanligare med dop i hemmen. Visst var 
det praktiskt och mysigt, att ha dopet därhemma - eller i präst-
gården - icke desto mindre har det en stor symbolisk betydelse 
att ha det i kyrkan. Under 50-talet blev det, på prästens förslag, 
vanligt att förlägga dopet till helgsmål, d v s  kl 18 på lördagen. 
Då hölls ändå alltid en bönegudstjänst i kyrkan, då man bad 
det s k completoriet, en växelläst tidebön. En annan modell var 
att dopet förrättades strax innan söndagens högmässa. 1959 
kan Jan Redin nöjt konstatera att "dopet förrättas vanligen i 
kyrkan och barnen döpas inom två månader."

Konfirmationsundervisningen genomgick under 50-talet en 
viss förändring. Tidigare hade de stora barnkullarna regelmäs-
sigt konfirmerats i 14-årsåldern. Efter konfirmationen var man 
att betrakta som vuxen. Skolgången var avslutad, arbetsliv eller 
vidare utbildning tog vid. 

Under 50-talet händer det saker. Plötsligt vill barnen från södra 
delen av socknen konfirmeras i Eringsboda i stället för i Lång-
asjö. Samtidigt splittras elevgrupperna efter åk 6. En del går till 
realskolan i Emmaboda. Andra fortsätter ett år till i folkskolan 
i Långasjö. I Emmaboda börjar man erbjuda konfirmations-
undervisning efter/under skoltid - även till Långasjöbarnen. 
Praktiskt kanske, när de ändå håller på med studier. Men det 
här splittrar upp ungdomsgrupperna. Det verkar lite rörigt, 
men väldigt många blir i alla fall konfirmerade. I Långasjö 
används framför allt en lärobok: Martin Luthers Lilla Katekes. 
Många stycken och förklaringar ska läras utantill. Också en stor 
mängd psalmer! Dessutom krävs söndagligt gudstjänstbesök 
under lästiden. Hm, kanske var det därför en del pep iväg till 
Eringsboda, där det inte var lika strängt. 

Altartavlan  
Under 50-talet kom kyrkan att genomgå en radikal förvandling 
till sin interiör. Allt började med att församlingen fick en ny 
altartavla i gåva av Elisabeth Bergstrand-Poulsens make, Axel 
Poulsen. Elisabeth hade under hela sitt liv drömt om att få måla 
en tavla till sin hembygds kyrka, vilket hon också gjorde. Men 
när hon erbjöd den till Långasjöborna, var de inte mogna för 
ett sådant beslut, utan tackade nej. 

Elisabeth avled 1955 och tavlan fanns fortfarande kvar i den 
stora ateljén i Köpenhamn. Nu kom hennes make med erbju-
dandet på nytt. Efter diverse turer blev den accepterad och 
kom på plats. Och då såg man, att hela kyrkan måste målas 
om invändigt. Tavlans färger flyttade liksom ut i kyrkorummet: 
svart, ockra, guld, rostrött. Det blev en mustig och vacker enhet. 
Idag har ännu en restaurering ändrat färgsättningen. 

Tavlan har emellertid funnit sitt rätta hem och det händer 
ganska ofta att grupper och enskilda besökare vill få den 
presenterad. Hovpredikanten Carl Henrik Martling har i sin 
bok med samma namn utnämnt Långasjö kyrkas altartavla till 
"Den lutherska ikonen". Det tackar vi för.

Vid livets slut  
De flesta begravningar på 50-talet hölls på söndagar i samband 
med högmässan. Själva begravningsakten ägde rum i kyrkan, 
gravsättningen på kyrkogården, före högmässan. 

Gösta och Erna vid bröllopsfesten i Långasjö Bygdegård.                  
                                                        Foto Ernas fotoalbum 

Konfirmationsfoto från 1950, Erna Viberg.              
                                     Foto Ernas fotoalbum

Erna och Gösta dansar på bröllopsfesten i Långasjö Byg-
degård.                                   Foto Ernas fotoalbum 



31

Begravningsfolket stannade sedan på högmässan. Ibland 
kunde kistan stå inne i kyrkans kor under hela gudstjänsten 
och gravsättningen ägde rum efteråt. Släkt och vänner mötte 
upp vid begravningar, ofta hela byar. Efterföljande begrav-
ningskalas hölls i hemmen eller på offentlig lokal, som t ex 
Wendels Konditori. 

I början av 50-talet tog kyrkogården slut strax väster om 
huvudingången till kyrkan. En kraftig stenmur markerade 
gränsen till sjögärdet. På andra sidan muren växte nässlor och 
sly. Men under 50-talet utvidgades kyrkogården ner mot sjön. 
Man öppnade en del av muren, grävde bort jord och buskar 
och fyllde ut med sandmassor. Så anlades den nya delen, som 
gjorde kyrkogården dubbelt så stor som förut. Invigning ägde 
rum 1953. Samtidigt uppfördes ett bårhus. Vid begravnings-
tillfället kunde  kistan ställas upp i bårhuset och sedan föras i 
procession in i kyrkan. Dock var det alltjämt vanligt att kistan 
ställdes på bockar vid kyrkporten. 

Annika Hjalmarsson

Källor:
Svenskt gudstjänstliv, Edvard Rodhe 1923
Långasjökrönikor från 50-talet.
Långasjö kyrka i 700 år. Jan Redin 1989.
Egna och andra Långasjöbors minnesbilder.
Den lutherska ikonen och andra märkligheter i Växjö stift. Carl Henrik 
Martling 2001.

Minnen från min barndom

Hösten 2016 såg jag ett upprop i Svenska Dagbladet . 
Där uppmuntrades alla att formulera sina minnen från 
ett svunnet 1900-tal. Man hade som mest 350 nedslag till 
sitt förfogande för varje minne.

Med datorns hjälp och ett enkelt klick kunde dessa nedslag 
genast nå tidningens redaktion. Föll så dessa minnen i god 
jord, kunde läsarna ta del av dem någon dag senare. 

Jag började alltså minnas. Så lätt det var att foga samman små 
episoder ur mitt liv. Plötsligt visades intresse för mina håg-
komster. Vecka för vecka fanns så mina minnen och andras 
att läsa i tidningen. Ett urval av dessa gavs ut i bokform våren 
därpå. Här följer några av mina femtiotalsminnen, som kom 
med i den boken.

Jag minns historien om faster Mias stuga. Hon var liksom hela 
byns faster, fast hon bara var farmors. Då hon dog 1949 lät 
far och bröderna sälja det lilla huset. Det plockades ner och 
återuppstod i Blekinge, många mil därifrån. Mer än fyrtio år 
senare kom så deras syster dit. "Då jag steg in kom tårarna; 
samma doft av faster Mia."

Jag minns mitt första badkarsbad. Så  var det: hos farbrors var 
de mer moderna och hade fått badrum. Faster frågade om vi, 
min storebror och  jag, ville komma och bada. Ville? Jag var väl 

fem år och badade i badkar för första gången. Lilla kusinen 
stod bredvid med näsan över kanten, helt förundrad. "Hur 
kunde någon tänka ut något så bra?"

Jag minns den stora trasdockan jag fick om julen av faster 
Alice. Och vilken docka sen! Tygmössan satt dessvärre fast, 
men klänningen i småblommig bomull kunde tas av och på. 
Den dockan blev mig trogen barndomen igenom. Vad den 
hette? Margit, förstås! Döpt efter en av mina tanter, den 
snällaste av snälla; tant Margit, då 24 år.

Jag minns min barndoms oförlikneliga tanter. Det var tant 
Margit, tant Daisy, tant Ingegärd, tant Signe och många 
fler. Att omnämna dem med blotta förnamnet var då helt 
otänkbart. Och vad de kunde mycket! Ja, allt, sy och sticka 
och sköta allehanda sysslor inne och ute. Min beundran var 
total. Året var 1955 och ingen av tanterna var ens fyllda 30 år.

Jag minns min småskolefröken, Gun-Britt, som lärde oss 
att göra poesi av rimmade ord. Tänk, det gick att dikta sin 
verklighet! Nu var det en vanlig skoldag i april om våren. 
Ämnet var modersmål: "Nu så är det vår och sipporna i 
backen står. På marken vi trippa och plockar en sippa. Jan 
och jag, vi leker i stugan. Jan, han kallar mig för frugan."

Jag minns min barndoms förunderliga jordgubbskalas hos 
farmor och farfar. Alla var där. I köket, kärleksfullt lutade 
över de dignande skålarna stod redan fastrarna i full färd med 
de sista göromålen. Fat med bredda smörgåsar utplacerades 
under prat  och glada tillrop. Kaffedoften fyllde hela huset. 
Vi barn samsades i rummet bredvid. Ack, så roligt!

Jag minns den rödskimrande färgen innanför den immiga 
rutan till Väktargården. Varför lyste det rött inne hos Johan 
Evert? Jag satt i baksätet på vår Ford. Kvällen var sen, snart 
åter hemma. Väktargården låg där allena en bit bortom vårat. 
Fridfull och stilla med ett rött sken runt fönsterkarmen. "Jo, 
han är utan ström. Du ser öppna spisens glöd."

Jag minns den outsägliga stjärnhimlen som välvde sig så 
majestätiskt över gården där hemma. Som liten gjorde den 
ett outplånligt intryck på mig, där jag på sena kvällen blev 
buren från baksätet in i köket. "Stanna! Titta upp!" ville jag 
ropa. Stjärnorna blinkade och glimmade med tusen sinom 
tusen strålande ljus! "Å, tänk! Karlavagnen har stannat här!"

Jag minns svalorna som glädjefyllt seglade utanför BB-rum-
met den morgonen du var nyfödd, min son. Deras lekfulla 
seglats kändes som en personlig hälsning till mig, där jag nu 
låg med dig i min famn. Inte sedan femtiotalet hade jag sett 
en sådan mängd svalor. Då fanns de i tusental, glatt svävande 
i skyn över gården därhemma.

Angela Fransson
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50-talets mode
50-talet. Ett nytt liv. Livet efter kriget. Framtid. Hopp. 
Glädje. Jämlikhet. Mera färger, mera festliga känslor.

Stil- och modeintresset växte upp hastigt. Modevärlden ex-
ploderade med nymodigheter. Och det första som kom fram 
var nya material: nylon, terylen, orlon, polyester och akryl 
marknadsfördes som billiga, moderna och enkla att tvätta. 
T.ex. nylon lämpade sig till strumpor, sockor, underkläder, och 
sportplagg för både män och kvinnor.

På 50-talet var det svenska modet påverkat av de två största 
modeproducenterna: Frankrike (lyx mode för vuxna) och USA 
(unisexmode för ungdomar).     

Femtiotalets idealkvinna var en duktig husmor som förde sina 
kunskaper vidare till sin dotter. Hon borde vara perfekt i allt 
och särskilt med kläder. Enligt Modebibeln fanns reglerna för 
hur en kvinna skulle klä sig: en uppsättning dräktjackor med 
matchande hatt, handskar och väska. Butikerna sålde färdiga 
kit, så att det inte skulle kunna gå fel. Kvällstid var jackan 
gärna i boleromodell och i något skimrande material (satin 
var dock förbjudet före kl. 18.00). Fram till slutet av 50-talet 
skulle damkläderna se ut som en andra hud. För att få denna 
figur var kvinnorna tvungna att pressa in sina kroppar i stela, 
hårda korsetter. Sen kom de nya korsetterna med blixtlåset från 
USA. Dessa var mjukare och lättare att ta på sig. Allt denna 
konstruktion fick balansera på ett par vassa och höga klackar. 
1958 hade klackarna blivit ännu högre och spetsigare. 

Sminket bestod av klarrött läppstift, flytande eyeliner för att 
framhäva ögonen, markerade ögonbryn och persikohy.

50-tals kläderna för män ändrades knappt alls. Det gick ca 7 
meter tyg för att göra kläder för en normalbyggd man. Kläderna 
var alltså väldigt pösiga. Man behövde inte vara moderiktig, 
mode var för kvinnorna. Grå flanellkostym var en favorit 
ganska länge. De syntetiska skjortorna kunde man tvätta och 
låta dropptorka under en natt. Och hatten. Hatten var en av 
de viktigaste detaljer. Varje mogen man borde bära en hatt. 

Men det mest intressanta var det moderna ungdomsmodet. 
Ungdomar hade egna idoler, egen musik och egen smak för 
kläder.

På 1950-talet genomgick jeansen en rejäl transformation – från 
lantbrukarens och grovarbetarens arbetsbyxor till sexig en 
rock`n`roll bralla för både honom och henne. Personlig fokus 
flyttades från ytan till insidan och den egna personligheten 
fick allt större betydelse. En del vuxna betraktade jeansen 
som provokation. Jeansen förbjöds i många skolor. Men det 
var den största frestelsen för tonåringar att ha det som varit 
det mest förbjudna. Ökenkängor lanserades och blev genast 
ungdomens favoritsko.   

En tonårsflickans garderob bestod av: en klänning i mörkgrå 
bomull med vit halsribba försedd med en stark cerise-färgat 
skärp (och matchande handskar), en flickdräkt – knälång kjol 
med vidd med matchande häftlång dräktjacka med en lagom 
markerad midja, en rak skjortklänning i poplin (gärna i orange 
eller lila) och en ungdomligt randig dansklänning förstås (det 
var ett måste). Tjejerna satte upp håret i en prydlig hästsvans 
och gick på dans i sina vippande kjolar.

Killar skulle se ut som rebeller, som Marlon Brando och Johnny 
Cash med bakåtslickat hår och t-shirt under skinnjacka. Och 
jeans förstås. Här i Sverige, föddes raggarna då. Med brylkräm 
i håret och en öl i handen levde de efter devisen ”bilar, brudar 
och bärs”

Då fanns två huvudstilriktningar – den ena stilen var inspirerad 
av Elvis Presley, den andra av Tommy Steele. Elvistjejerna var 
klädda i tajta jeans, den strutformade behån gav looken av 
den toppiga bysten med tajt jumper över. Tjejerna tuggade 
tuggummi med öppen mun, rökte och hade högt tuperat hår. 
Tommy Steele-anhängarna hittade man framför allt bland 
sedesamma läroverksflickor. De bar snäva pepitarutiga byxor, 
Dixiedufflar och jumperser.

Den perioden var en fantastisk blandning av nya och gamla 
material, stilar, musik. 50-talet är fortfarande väldigt populärt 
bland olika sociala grupper och åldrar. Det var ett stort steg 
in i framtiden.  

Tanja Muratova

Källor:
Modebibeln, Karina Ericsson Wärm
Vintage, Marie Birde
50-talets mode, Patricia Baker
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Kommunreformer,     
kommunister och ekorrar
Om 60 år kommer historiskt intresserade att botanisera 
i Träskopostens många nummer ”från en tid då seklet 
ännu var ungt.” På samma sätt har vi idag stor glädje av 
de Långasjökrönikor som Hembygdscirkeln gav ut med 
början 1941. Under 50-talet utkommer fem krönikor, 1950, 
1955 – 1957 och 1959. I dessa ges information om kyrkliga 
begivenheter, personnotiser om födda, vigda och döda, 
föreningsliv, utdrag från kommunstyrelsens protokoll, en 
del artiklar mm. Till denna text har jag valt tre nedslag, 
med högst olika innehåll och dignitet.

Hembygdscirkeln hoppar av
Det första vi får veta i 1950 års krönika är att Hembygdscirkeln 
nu tackar för sig. Efter att ha ställt samman en krönika tio år i 
rad känner man att arbetet nu är avslutat. Dags för nya krafter 
att ta vid. En förklaring ger folkskollärare John Johansson, som 
startade Långasjö Sockens Hembygds- och Fornminnesfören-
ing 1935 och som sedan dess varit dess ordförande. 

”Långasjö kommun kommer inte att existera nästa år. Härför 
har välförståndiga statsmakter sörjt. Ingen har ännu tillfreds-
ställande kunnat förklara, varför det skulle behöva bli så. För 
utgivarna av denna skrift står det emellertid klart, att förut-
sättningarna för utgivningen av en kommunkrönika nu blivit 
så annorlunda, att det är lämpligast sätta punkt och slut i och 
med denna årgång.”

En gammal styrelseform går i graven
Vad är det man reagerar emot? Jo, 1952 års kommunreform, 
som innebär att ett flertal mindre kommuner i landet nu måste 
slå sig samman, eftersom de inte längre har ekonomi nog för att 
möta den nya tidens krav på en utbyggnad av infrastrukturen, 
utökad skolgång, bättre vård för sjuka och äldre mm.  

Eller – djupare sett – en reform som i grunden hotar en gam-
mal lokal identitet med rötter i medeltiden. Före 1862 hade 
sockenstämman, med prästen som självskriven ordförande, 
varit det högsta beslutande organet på landsbygden. Kom-
munalförordningen 1862 innebär visserligen ett radikalt brott 
mot denna maktordning genom att kyrkans inflytande radikalt 
minskar. Borgerliga och kyrkliga ärenden skall nu avgöras i 
skilda instanser – men fortfarande inom ramen för en och 
samma fysiska enhet, socknen.

Inte heller nästa politiska förändring ruckar på denna ordning. 
Den sker 1919 i samband med att riksdagen året innan beslutat 
införa allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Även nu 
förblir Långasjö socken en politisk och ekonomisk enhet, med 
kommunfullmäktige som styrande organ.

Det är i ljuset av denna historiskt så starka tradition man måste 
se hembygdscirkelns reaktion. Men också de styrande politi-
kerna i Långasjö var negativa. I protokollen från den 9 mars 
1947 ”beslöt fullmäktige hos länsstyrelsen i Växjö framföra 
protest mot den förestående kommunsammanslagningen.” 

Ett tvångsäktenskap
Men inga protester hjälpte. När storkommunreformen ge-
nomförs i Sverige den 1 januari 1952 försvinner de 2281 
huvudsakligen sockenbaserade kommunerna på landsbygden 
och ersätt av 816 ”storkommuner”. Långasjö ingår nu i Älme-
boda storkommun med 16 ledamöter mot 19 för Älmeboda. 
En färgstark, kanske tidstypisk kommentar till denna obalans, 
hämtar jag från Älmeboda landskommun 1955.

”Genom kommunsammanslagningen 1950 bildades tvångsäk-
tenskapet Älmeboda - Långasjö. Båda kontrahenterna sade 
ända uppe hos Kungl. Maj:t tydligt ifrån, att det icke fanns något 
intresse för hjonelaget, som dock, trots alla protester, kom till 
stånd. Några fördelar av den påtvingade alliansen ha vi ännu 
knappast sett, men – för att tala med Erlander – misshandel 
har dock inte förekommit i äktenskapet, trots att proportio-
nerna 19 – 16 kunde ge anledning härtill. Naturligtvis bygges 
de gamla sockenintressena mer och mer över, men just under 
brytningsåren är det svårt att få stimulans för de verkligt stora 
uppgifterna, som bör lösas enigt och gemensamt. 

Den frejdade konstnären och författarinnan Elisabet Bergs-
trand Poulsen och den uppskattade novellisten Gertrud Lilja 
äro båda döttrar av Långasjö, och Älmeboda kan nu efter 
kommunsammanslagningen sola sig i deras glans. Men byg-
garen av konungens sjuglasvagn, Elof  Lagergren, härstammar 
från Älmeboda och Långasjöborna kan nu yvas över att han 
härstammar från deras kommun. Ändå ett + för kommun-
sammanslagningen.”

Samma år, 1955, ger också kyrkoherde Jan Redin sin syn på 
det politiska samarbetet. Lite försiktigt inleder han med att 
säga, att hans text inte är uttryck för opposition mot kom-
munsammanslagningen i sig, utan mer över Älmeboda kom-
munalfullmäktiges behandling av en del ärenden som berört 
kommunens Långasjödel.

”Samarbetet synes i huvudsak gått friktionsfritt mellan de två 
kommunhalvorna. Dock frågar sig alltjämt åtskilliga av de 
kommunala förtroendemännen vartill egentligen sammanslag-
ningen skulle tjäna. Kommunen är för liten att vara bärkraftig 
i alla avseenden. Den är för stor och för konstgjord för att 
skänka det kommunala sysslandet en rätt känsla av trivsel.” 

Visset vägnät
Vägfrågor står ständigt på dagordningen i kommunalfullmäkti-
ge. I ett protokoll från december 1950 diskuteras den komman-
de kommunsammanslagningen. För att inte samarbetet mellan 
kommundelarna ska bli för besvärligt, behövs en hygglig väg 
mellan dem. Men, ”sträckan Rävemåla – Långasjö har med sina 
krokar och svängar ännu tycke av den kostig, som utan tvivel 
en gång var dess ursprung”.  

En delegation utses bestående av kyrkoherde Nils Lindell, 
Herbert Geijer, Georg Karlsson och Erik Karlsson med av-
sikt att uppvakta landshövdingen. Den 30 januari följande år 
redogör de för sitt besök och meddelar att landshövdingen 
varit full av förståelse och att han redan mottagit uppdrag av 
regeringen att inventera vägbeståndet i länet med hänsyn till 
kommunsammanslagningarna.

Och nog finns det att göra alltid. Under 1950-talet ökar antalet 
bilar i Sverige från 250 000 år 1950 till över 1 miljon 1959. 
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Man kan tycka att vägarnas utbyggnad borde ha följt bilismen i 
spåren, men så var det sällan, särskilt inte på landsbygden. Inte 
förrän 1959 antog Sveriges riksdag ”Vägplan för Sverige”, den 
första övergripande långtidsplanen för vägväsendet i landet. Nu 
skall vägarna anpassas efter bilarna, inte tvärtom. Självklart, 
till synes, men fram till mitten av 1900-talet sträckte sig en del 
betesmarker fortfarande på tvärs över både större och mindre 
vägar. Äldre Långasjöbor minns säkert att det kunde bli nog så 
många stopp för att öppna och stänga alla grindar som då fanns. 

Stormakten Emmaboda
En annan intressant utveckling vid denna tid är tätorterna fram-
växt. ”Långasjö har mäktiga grannar. Stormakten Emmaboda 
i nordost följer givna föredömen och skaffar sig livsrum på 
andras bekostnad”, skriver Jan Redin i 1955 års krönika. Vad 
det handlade om var kommunfullmäktiges rätt att få yttra sig 
rörande ”inkorporering av mark och bebyggare i Brunamåla 
och Ingemundebo, vartill Emmaboda hade begärelse”. 

Yttranderätten var uppenbarligen helt retorisk. ”Något annat 
var inte möjligt än att biträda det gjorda avtalet”, konstaterar 
Redin. När ärendet slutbehandlades i Långasjö kommunfull-
mäktige några dagar före jul 1953 sände man en vänlig hälsning 
från den gamla kommunen med lyckönskningar till dem, som 
nu blev Emmabodabor. Surt sa räven?  Kanske? Hur som helst 
så försvann 68 ha och 30 personer.

Partnerbyte än en gång
Ganska snart visar det sig att kommunreformen 1952 inte var 
tillräckligt genomgripande. Under 60-talet börjar man därför 
fundera på den s.k. centralortsprincipen. Samtidigt sker förbe-
redelser för andra reformer, som också skulle leda fram till en 
helt ny lokal förvaltning av Sverige. Den 1 januari 1971 införs 
en enhetlig kommuntyp, då samtliga tidigare landskommuner, 
städer och köpingar ombildades till enbart kommuner. 

Tänk vilken politisk resa Sverige – och Långasjö – genomgick 
på två decennier. Runt 1950 fanns cirka 2500 kommuner i 
landet. Vid början av 70-talet omkring 280! I ett jämförande eu-
ropeiskt perspektiv intar Sverige faktiskt en topplacering i fråga 
om antalet sammanlagda kommuner. Och än är det inte slut. 
För att klara framtida utmaningar, som t.ex. en växande och 
åldrande befolkning, krävs ännu större och färre kommuner.  

Den som lever får se. Genom 1971 års reform kom Långasjö 
nu att tillhöra Emmaboda och Kalmar län. Ett omgifte som 
också det inneburit en del prövningar. Till den kärleksrelationen 
får vi återkomma i ett annat nummer av Träskoposten.

Det politiska landskapet
Ovan har jag skrivit om Långasjö som administrativ enhet. 
Men hur röstade sockenborna vid denna tid? Med risk för att 
bli tjatig stannar jag än en gång till vid kyrkoherde Jan Redin, 
som presenterar en personligt färgad återblick på det politiska 
läget i Långasjö, från 1900-talets början fram till 1955. I riks-
dagsvalet (andra kammaren) 1952 får högern, som i början av 
seklet ”härskade som ett enhetsparti i Långasjö”, nu bara 157 
röster, bondeförbundet hela 351 och socialdemokraterna 183. 
Folkpartiet lockade endast 39 anhängare, trots att var fjärde 
väljare i Sverige röstade på dem i riksdagsvalet. Än färre röster 
fick kommunisterna, bara 9, vilket var mer än en halvering jäm-
fört med ”segervalen” 1946 och 1932, då de samlade 23 röster. 

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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bjuden i lag 2001, med motiveringen att skinnet inte längre är 
värdefullt och att ekorrkött inte bör hamna på tallriken. Här 
lämnar jag fältet fritt för spekulationer.

Avslutningsvis återkommer jag till John Johanssons farhågor 
inför kommunsammanslagningen. När det gäller Långasjökrö-
nikan, tog inga andra krafter vid 1950. Hembygdscirkeln valde 
därför att åter stå för utgivningen, med början 1955. Så är det 
fortfarande, även om det är glest mellan varven. Den senaste 
Långasjökrönikan gav Långasjö Sockens Hembygdsförening 
ut 2012, i samarbete med Långasjö Sockenråd. En bok med 
klass, snygg layout, täckande vitt skilda aspekter av hur det är 
att leva i Långasjö.

Krönikan, och mer regelbundet Träskoposten, visar en socken 
i välmåga, ännu 70 år efter Johns utsaga. 

Han gör själv en framsynt invändning, där han funderar på ”om 
inte Långasjöborna i grund och botten känner församlingsge-
menskapen starkare än kommungemenskapen.” 

Så kan det vara, till en del. Men sammanhållningen har också 
en profan sida, med alla stora och små projekt som folk en-
gagerar sig i. Identitetsskapande verksamheter som ger hopp 
om framtiden.

Gunnar Alsmark

Lästips
För den som är intresserad av hur samarbetet mellan Älmeboda och 
Långasjö utvecklade sig över tid, fram till 1970, finns en utmärkt min-
nesskrift, Älmeboda – Långasjö 1952 -70, utgiven 1970.

Ordvalet är Jan Redins, som avslutar med en fundering kring 
nästa riksdagsval 1956 (ända fram till 1968 låg kommunalval 
och riksdagsval förskjutna med två års mellanrum, och med fyra 
års mandatperioder). ”Det är nog ingen som vågar spå väder 
till valet 1956. Men det skojiga är att rikets, ja, världens gång 
avspeglar sig i valsiffrorna i vårt Långasjö. Valbarometern är 
faktiskt känslig nog. Och även i denna undangömda vrå följer 
vi med i svängarna – åtminstone på sladden.”

Ekorrar och annat vilt
Till sist ekorrarna. En sammanställning av jaktresultaten i 
Långasjö 1950-1955 ger mycket att fundera över. För det första 
delas socknen in i norra och södra delen. Var den gränsen gick 
vet jag inte. Men säkert många läsare, väl?

Det hade också varit roligt att förstå vissa märkbara skillnader, 
som att man i norra delen sköt 12 älgar, i den södra bara 5. En 
fördomsfull gissning är att folk var mer skjutglada ”norrut” i 
bygden, en gissning som backas upp av resultatet för ekorrar, 
som jag strax kommer till. Eller har det mest med topografin att 
göra? Intressant är också att endast 17 älgar totalt fann vägen 
till grytorna under så lång tid. Åtminstone officiellt. Tjuvjakt 
är inget vi skriver om här i Träskoposten. 

Det troliga svaret är att det var ont om älgar i Sverige under 
första hälften av 1900-talet. Fortfarande en bit in på 50-talet 
sköts färre än 20 000, att jämföra med nära 180 000 älgar 
toppsäsongen 1982 -83. 

Skogsharar och vildkaniner jagade man flitigt, liksom gräsänder 
och morkullor. Men också mängder med kråkor, en del skator 
och kajor. Vad som förvånade mig var antalet ekorrar som fick 
stryka på foten, 463 i norra delen, bara 32 i södra. 

Ekorrens vinterpäls, gråverk, var förr värdefullt, men priserna 
sjönk under andra hälften av 1900-talet. Därmed minskade 
också intresset för jakt på ekorre. Trots detta blev jakten för-

Långasjöborna vid valurnorna.
Från vänster: Högern, Bondeförbundet, Folkpartiet, Socialdemokra-
terna och Kommunisterna.

Söta, störiga - och en sanitär olägenhet, enligt 
många. Men Länsstyrelsens tillstånd krävs för att få 
bli av med dem.
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Svenska kyrkans                     
Fastekampanj 2019

Svenska kyrkans Fastekampanj pågår mellan 3 mars och 14 
april och fokuserar på det humanitära arbetet för människor 
som drabbats av en konflikt eller katastrof. 

 Bakom varje siffra finns en människa . 135 miljoner människor 
är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, 
men bakom den finns människor som fått sin trygghet sön-
derslagen av krig, våld och naturkatastrofer. Svenska kyrkans 
internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela 
världen. De gåvor vi samlar in används där behoven är som 
störst. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, 
sorg och utsatthet. Tillsammans kan vi rädda liv – och bidra 
till hopp och värdighet. 

Samma himmel. Samma rättigheter. 
       Men verkligheten ser olika ut. 

Missa inte Midfastosöndagen   
31 mars!

Brödbod
Fastan är idag kanske inte vad den 
har varit i kristen tradition. I andra 
religioner tar man fastan på mycket 
större allvar. Men fastetiden skulle 
ändå kunna vara en tid av eftertanke – 
vad kan jag avstå ifrån? Vad är viktigt 
i livet? Vad är bra för vår miljö? Vad 
ger ett hållbart liv?

Mitt i fastetiden kommer Midfasto-
söndagen då temat är ”Livets bröd”. 
Sedan ett antal år tillbaka har vi den 
söndagen anordnat en ”brödbod”. 
Det vill säga vi bakar bröd av alla möjliga sorter, skänker och 
säljer till förmån för Svenska kyrkans fasteinsamling.

Fasteinsamlingen i år har temat ”Samma himmel. Samma rättig-
heter. Men verkligheten ser olika ut” och fokuserar på det huma-
nitära arbetet för människor som drabbats av en konflikt eller 
katastrof. 

Så nu utmanar jag dig att baka och/eller handla bröd till den 
31 mars!

Sång med Matilda Limslätt Petersson
Vi firar den söndagen med en Mu-
sikgudstjänst kl 17.00 då Matilda 
Limslätt Petersson kommer att 
sjunga. Det blir vårens stora musi-
kaliska upplevelse i Långasjö kyrka. 
Matilda är uppväxt i Emmaboda, men 
har en del rötter också i Långasjö – 
närmare bestämt Backegårdsvägen 
där hennes farfar och farmor var 
bosatta. Hon är sedan ett antal år bosatt i Göteborg och verk-
sam som utbildningskoordinator på Eldorado - ett centrum 
för aktivitet, kunskap, kultur och hälsa för personer med grav 
intellektuell funktionsnedsättning samt deras anhöriga och 
personal. Där får hon möjlighet att använda musiken som 
ett kommunikationsmedel i mötet med personer med olika 
funktionsnedsättningar. 

Och Matildas stora intresse är sång. Hon sjunger på konserter, 
dop och bröllop och i kyrkor på många olika platser. Under ad-
ventstiden skapade hon sin egen ”sångkalender” på Facebook 
och bjöd oss på vackra advents- och julsånger. (Leta gärna på 
Facebook - de ligger säkert kvar – och lyssna!)

Kvällen avslutas med att Sockenrådet bjuder in till kyrkkaffe 
i Sockenstugan och därefter följer Sockensrådets årsmöte dit 
alla är välkomna!

Ulla Sköldh Jonsson

Earth Hour Day 

Lördagen den 30 mars 2019 är det dags för Earth Hour! 
Det blir det tolfte året som vi släcker ljuset under världens 
största klimatmanifestation. På kvällen kl 20.30  firar vi 
en Ljusgudstjänst för vår miljö med enbart levande ljus 
i Långasjö kyrka. Välkommen att uppleva stämningen 
och ljuset!

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

"Hej! Jag heter Petra Hammar och är 
47 år och är pastoratets nya pedagog. 

Jag är en glad, positiv och pratsam 
människa. Nyfiken på människor i 
stort och brinner för barn och fa-
miljearbete.

Jag har tidigare jobbat som Barn-
ledare i Svenska kyrkan i Malmö i 
många år. Men kommer närmast från 
Lessebo-Hovmantorps pastorat där 
jag arbetat som Församlingsmusiker.

Jag spelar gitarr och piano, har gått Clownkurs och cirkusskola. 
Tycker om att läsa, träna och fundera över livet, både i stort 
och smått. 

Och så pratar jag en härlig Österlensk skånska dessutom.

Nu ser jag fram emot att få träffa er i de olika verksamheter 
som kyrkan i Emmaboda pastorat erbjuder. Allt gott!”

Petra Hammar

Vårens familjeträffar

Söndag 17 mars kl 14.00 

Gudstjänst med utdelning av ”Barnens bibel” till alla 
4-åringar
Fika och samling för alla i Sockenstugan

Torsdagen den 4 april kl 18.30 i Emmaboda kyrka

”Den som hittar sin plats tar ingen annans”
Hur hittar man sin plats? Hur vet man att man hamnat rätt? 

- föredrag med författaren Tomas Sjödin
som gett ut ett antal böcker bl a 
om livet med svårt handikappade 
barn. Tomas är också en mycket 
uppskattad sommar- och vinter-
pratare i Sveriges radio och har 
under många år rest runt i landet 
på olika föreläsningsturnéer. Nu 
kommer han till Emmaboda. Missa 
inte detta tillfälle! 

 

Söndag 12 maj kl 17.00 

Gudstjänst och terminsavslutning för alla barngrup-
perna
Barnkörerna sjunger och Minior & Junior medverkar.

Efter gudstjänsten träffas vi nere vid sjön för lite överrask-
ningar och aktiviteter.

Torsdagen den 23 maj kl 18.00

Grillkväll vid sjön
Gemensamt för alla våra fyra församlingar med aktiviteter 
för alla åldrar!

Textila konstverk för profan 
och kyrklig miljö

Utställning 16- 24 april
Församlingshemmet i Linneryd

Liselotte Jörgensdotter visar skisser och ar-
betsprover

16/4 kl 14.00

Invigning med andakt och fika

Stiftsantikvarie Maria Brynielsson berättar om kyrkliga 
textilier

17 o 18/4 kl 17.00-18.00 Textilutställningen är öppen 

21/4 kl 12.00-13.00 Textilutställningen är öppen 

24/4 kl 18.00

Textilkonservator Karin Falk Dreier   
berättar om Helena Larsdotter Lindelia 

Mässhake till Långasjö 
kyrka av Helena Larsdotter 
Lindelia

Nystart för barnkörerna!

"Jag vill inbjuda alla er barn som tycker om att sjunga. Vi 
kommer att sjunga blandade sånger. Vissa kända för er sen 
tidigare, men även en hel del sånger som är alldeles nya för er. 
Det är ju alltid kul att lära sej nåt nytt!

Det kommer att finnas två barnkörer att anmäla sig till: 

Årskurs F-2 träffas tisdagar 14.15 - 15.15.

Vi börjar med ett litet mellanmål så vi blir pigga och mätta i 
magen.

Årskurs 3-6 träffas tisdagar 15.50 - 16.30

Vi startar tisdagen 5 mars!

Välkomna hälsar Petra!  
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Dagledigträffar i 
Långasjö Sockenstuga

Onsdag 27.3 kl 14.00

Sång & Flöjt med Sofia Wetterholm
Ett finstämt musikprogram med aning av vår.  

Servering

Onsdag 24.4 kl 14.00

Trevligt program utlovas!
Meddelas senare. Servering

Välkomna!

Musik i Långasjö kyrka

Söndag 3 mars kl 10.00

Kyrkokören sjunger i gudstjänsten

Onsdag 6 mars kl 19.00

Christer Söderholm spelar violin
i Askonsdagsmässan

Söndag 10 mars kl 10.00

Hanna Sjöberg sjunger i gudstjänsten

Söndag 24 mars kl 10

Kyrkokören sjunger Mariasånger

Söndag 31 mars kl 17.00

Musikgudstjänst 
med Matilda Limslätt Petersson

Måndag 30 april kl 19.00

Musik i Valborgsmässotid
med Långasjö kyrkokör

Därefter Valborgsmässofirande vid sjön
tillsammans med Röda korset

Lördag 1 juni kl 18.00

Musik vid helgsmål med Emmaboda Brass 

Stilla veckan och Påsk

Tisdag 16 april kl 18.30

Passionsandakt med Kyrkokören

Onsdag 17 april kl 18.30

Passionsandakt med Taizésånger 

Torsdag 18 april kl 19.00

Skärtorsdagsmässa

Fredag 19 april kl 10.00

Passionsgudstjänst med Kyrkokören

Söndag 21 april kl 10.00

Påskmässa
med Kyrkokören, Barnkörerna m fl
Kyrkkaffe med påsktårta
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under 2019 
 
Alla torsdagar 08.00 Morgonbön/mässa + frukost i Sockenstugan 
Varannan torsdag  (jämna veckor) 13.30 Andakt/mässa på Träskon/Allégården 
 
03.03 Fastlagssöndagen 10.00 Högmässa med Kyrkokören  U Sköldh Jonsson 
   Kyrkkaffe med semlor 
06.03 Askonsdagen 19.00 Askonsdagsmässa U Sköldh Jonsson
   Violinmusik – Christer Söderholm  
10.03 1:a Söndagen i Fastan 10.00 Högmässa   J Juhlin. Sång – Hanna Sjöberg  
17.03 2:a Söndagen i Fastan 14.00 Gudstjänst med barnkörer, minior, junior m fl 
   Utdelning av Barnens bibel till 4-åringar 
   U Sköldh Jonsson, L Ursjö, Petra Hammar 
24.03 Jungfru Marie bebådelsedag 10.00 Mariamässa  med Kyrkokören  U Sköldh Jonsson 
30.03 Earth Hour Day 20.30 Ljusgudstjänst    U Sköldh Jonsson 
31.03 Midfastosöndagen 17.00 Musikgudstjänst    U Sköldh Jonsson 
   Sång - Matilda Limslätt Petersson. Brödbod 
   Sockenrådet inbjuder till kyrkkaffe  
07.04 5:e Söndagen i Fastan 10.00 Högmässa   U Sköldh Jonsson 
14.04 Palmsöndagen 11.00 Påskvandringsgudstjänst i Vissefjärda kyrka 
16.04 Stilla veckan 18.30 Passionsandakt  med Kyrkokören 
17.04            ” 18.30 Passionsandakt  med Taizésånger 
18.04 Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagsmässa   U Sköldh Jonsson 
19.04 Långfredagen 10.00 Passionsgudstjänst med Kyrkokören  J Juhlin  
21.04 Påskdagen 10.00 Påskdagsmässa  - Kyrkokören, Barnkörer m fl 
   U Sköldh , L Ursjö, P Hammar, H Möller 
   Kyrkkaffe med påsktårta 
22.04 Annandag Påsk 11.00 Gudstjänst i Algutsboda kyrka   
28.04 2:a Söndagen i Påsktiden 14.00 Gudstjänst i Moshultamåla gamla skola 
30.04  19.00 Musik i Valborgsmässotid med Kyrkokören  
   U Sköldh Jonsson. Valborgsmässofirande vid sjön 
05.05 3:e Söndagen i Påsktiden 10.00  Högmässa   Lina Petré 
12.05 4:e Söndagen i Påsktiden 17.00 Gudstjänst   Barnkörerna, Miniorer, Juniorer 

 U Sköldh Jonsson, L Ursjö, P Hammar 
 Avslutning barngrupperna - Familjeträff vid sjön   

19.05 5:e Söndagen i Påsktiden 11.00 Visitationsmässa i Emmaboda kyrka 
   Kontraktsprost  Alf Johansson 
   Pastoratets alla körer, präster, musiker m fl 
26.05 Bönsöndagen 10.00 Högmässa   J Juhlin  
30.05 Kristi Himmelfärds dag 07.30 Gökotta på Klasatorpet     Sångarbröderna    
   U Sköldh Jonsson.  Medtag kaffekorg 
01.06  18.00 Musik vid helgsmål med Emmaboda brass 
02.06 Söndagen före Pingst   Välkommen fira i gudstjänst i pastoratets kyrkor 
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SOCKENRÅDETS ÅRSMÖTE

söndagen den 31 mars
klockan 18.15 i Sockenstugan

VÄLKOMNA!

Vi bjuder på bildspel och gofika
(Alla val är förberedda)

      Norra kyrkstallarna, innan de flyttades och blev vandrarhem.                                                                                                                      Foto Sölve Hjalmarsson


