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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 

Collage Motortema

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 3 Hösten 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

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 pe-
riodiskt utgiven tidskrift utan vinst-intres-
se 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

Julnummer

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

Hus och lägenheter i 
Långasjö

RiksMäklaren
072-312 37 37 

1 ½ plans villa, 9 rok

Kyrkvägen 29

965 000 kr

Emmaboda Fastighetsförmedling AB
0471-33760

Etagevilla, 4 rok

Backegårdsvägen 28

795 000 kr
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TACK!

Stort tack för de penninggåvor som 
har skänkts till Träskoposten av Siv 
Petersson, Växjö och av Evy Antons-
son, Runnamåla.

Redaktionen

Nu ligger, som sagt, fokus på bilar, inte minst veteranbilar, som 
jag själv skriver om. Inget fel i det. Kommunen Emmaboda 
har länge gjort sig ett namn i bil- och motorcykelkretsar landet 
runt. Intresset för gamla bilar är också en del av en livaktig 
subkultur. Vad som slog mig, vid sidan av den kunskap och 
skicklighet de uppvisar som bygger eller renoverar gamla bi-
lar, är den sammanhållning, det kamratskap som finns mellan 
utövarna. Ännu en aspekt på Långasjöandan, väl så god som 
någon annan.

Gunnar Alsmark

Att sätta i rörelse
För att säga det rakt ut. Motorer är inte min grej! Jag 
tycker de är hårda, kletiga, opålitliga. Ogillar dem djupt, 
faktiskt – något som verkar vara ömsesidigt. Särskilt kalla 
vinterdagar när jag behöver bilen som mest. Man riktigt 
kan höra skadeglädjen när startmotorn trött segar på, 
för att så nästan kicka igång - och sedan lägga av. Sorry 
grabben!

Nog har motorer en själ alltid, liksom fordon i allmänhet. Det 
märker jag inte minst efter alla pratstunder jag haft med moto-
rintresserade människor runt om i Långasjö. Och de är – och 
har varit - många, något vi ofta berättat om i Träskoposten. 

När redaktionen denna gång gick ut med det specifika temat 
”motor” är det intressant att se att nästan alla oreflekterat har 
tänkt på motorer som sitter i traktorer, bilar, motorcyklar eller 
vad det nu är. Drivna av bensin, diesel eller el. 

Men motor är i grunden ett långt vidare begrepp. Ordet 
kommer från det latinska verbet ”moto”, att sätta i rörelse. 
Historiskt har få problem varit föremål för lika många idéer 
som detta att ersätta människans muskelkraft. Dragdjur, häv-
stänger, lyftblock, segelriggar, vattenhjul, väderkvarnar, meka-
niska urverk mm – listan kan göras lång. En revolutionerande 
uppfinning blev ångmaskinen, som mot slutet av 1700-talet 
lade grunden till industrialiseringen och järnvägarna. Sedan 
kom elmotorn, vattenturbinen och kolvmotorn, som alla hade 
bättre verkningsgrad. Gör vi ett gigantiskt språng till dagens 
nanoteknik finns propellermotorer, som inte större än ett 
virus! Tanken svindlar.

Jag säger detta för att poängtera, att temats potential är långt 
större än vad det här numret visar. Helt säkert hade några 
kunnat skriva om mekaniska leksaker från förr, om all den 
motorkraft som idag finns i hobbysnickarens verkstad, om 
hemmets alla motorer, från badrum, kök och tvättstuga till 
vardagsrum och sängkammare. En annan vinkling vore att be-
rätta om ”kroppens motorisering”, t.ex. hur det är att leva med 
en batteridriven rullstol, en pacemaker eller vad det nu är som 
hjälper en människa att röra sig bättre, eller över huvud taget!      

Ytterligare ett perspektiv är konstnärernas Långasjö, de som 
med penna eller pensel gestaltat uppfinningar som skapar 
rörelse, fysiskt, kanske också emotionellt. 

Det sistnämnda, själva känslan till den värld av motorer vi i allt 
större omfattning omger oss av, den var jag inledningsvis inne 
på. Frustration kunde vara ett passande namn. Hatkärlek ett 
annat, där man i grunden älskar den tekniska tingesten, bara 
den inte ”krabbar”!

Röda Korset

Bössinsamling för Världens Barn

23-29 september blir årets bössinsamling i 
Långasjö för Världens Barn

Vi knackar dörr i hela socknen
Om du inte är hemma får du gärna Swisha din 

gåva till 90 1950 6
Skriv BARN 0862 som meddelande

En modern motor för alla dagar, morgon och kväll.
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         Långasjö –  
lördagen den 12 oktober 2019 

  kl 11.00 – 15.00 

Välkomna! 

  Skördemarknad - lotterier 
 Närodlat , delikatesser 
 och hantverk. 

Mobilt musteri  - tag med 
dina äpplen!   

 Bakluckeloppis 
Aktiviteter för barnen 
Brandbil, hästskjuts, ridning 

 Servering - mat och kaffe 
Utställning: Gamla leksaker 
                 …. och mycket mer 
15.00    Konsert i kyrkan 

Välkommen till vår nya butik i Vissefjärda
Mån, ons, fre kl.13-18

Butiken har samma utbud som tidigare                   
men mer fokus på stängsel

Vi säljer och monterar allt i stängselväg

Mer info på hemsidan idealskog.se

Varmt välkommen!            
Andreas, Oliver, Timmy   

Tel: 070 308 77 72  
Idealskog AB                                          
Flaken 107, 36195 Långasjö                     
andreas.lennartsson@idealskog.se

Loppis
Galleri Garvaregårdens utställningar är nu slut för säsongen. 

Under Skördefesten den 12 oktober öppnar jag för 
Loppis inne i lokalen mellan 11–17.

Platshyran är 100 kr som går till Världens Barn.

Anmälan till Britta Fransson senast 7/10. 

Tel 070–317 57 44 eller 0471–50075. Det är först till kvarn 
som gäller.

Britta Fransson
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Höstkalendern

September
16/9 kl 18.00 Gympa med Korpen i Långasjö gym

16/9 kl 19.00 Långasjö Älg- och Hjortskötselområde

20/9 kl 12.30 Emmaboda Lunch Jam

23-29/9  Bössinsamling för Världens Barn

26/9 kl 19.00 Kulturtorsdag med Miles Davis live 

Oktober
1/10 kl 18-20 Tre mil i universum i Åfors Folkets hus

2/10 kl 18-20 Tre mil i universum i Långasjö Bygdegård

12/10 kl 11-15 Jakt- och Skördefest i Långasjö

12/10 kl 11-15 ”Magnifiket” – fika i Sockenstugan

12/10 kl 15.00 Konsert i Långasjö kyrka

12/10 kl 13-18 Loppis i Garvaregården

12/10 kl 19.00 Efterfest i Långasjö Bygdegård

17/10 kl 18.00 Mässa med biskopen i Emmaboda kyrka

18/10 kl 12.30 Emmaboda Lunch Jam

19/10 kl 9-18 En dag i stillhet och tystnad i Vissefjärda

20/10 kl 9.00  Höststädning i Långasjö Bygdegård

23/10 kl 18.30 Tomas Sjödin i Emmaboda kyrka

28/10 kl 14.00 Höstlovsbio i Långasjö Bygdegård

November
29/11 kl 12.30 Emmaboda Lunch Jam

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 36.

Smycka Långasjö till 
Skördefest

 Det kommer mycket folk till Skördefesten i Långasjö. Vi 
är glada för alla som hjälper till att festsmycka genom byn 
för att gästerna ska känna sig välkomna! 

Sockenrådets styrelse

Långasjö Vandrarhem   
söker ny värd/värdar!

Vill du vara din egen och driva ett inarbetat, 
lönsamt och väl fungerande vandrarhem?

Då kan detta vara något för dig.
Franchiseavtal tecknas med Svenska 

Turistföreningen och arrendeavtal med        
Långasjö Sockens Hembygdsförening.

Kolla gärna hemsidan: 
www.langasjovandrarhem.se

För intresseanmälan och info kontakta Eva 
Garami: 070–3644482

langasjo.vandrarhem@gmail.com

Företag 

till salu
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Bibliotekets                       
personalutflykt
Torsdagen 20 juni bar det av till Långasjö sockenstuga för 
att lära oss mer om våra lokala författare Gertrud Lilja och 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen, som ju också var konstnär, 
och om Klasatorpet.  

Dagen började med bra väder och personalfika på Vissefjärda 
bibliotek. Sen åkte vi till sockenstugan i Långasjö där bibliote-
kets personal fick äran att först se det nyinredda Lilja-rummet 
på övervåningen. Guidningen hölls mestadels av Stig Hermans-
son som berättade om författarens liv samt visade hennes böck-
er, teckningar och fotografier. Även Margareta Hermansson 
var med på ett hörn och läste upp ett brev som låg i en gammal 
byrå som Lilja ärvde av sina föräldrar. Eftersom hon inte var 
så intresserad av möbelns innehåll till en början var det nära 
att alla dokument kastades. Som tur var upptäcktes friarbrevet 
från författarens far. Det var ett otroligt välformulerat brev 
som glädjande nog ledde till bröllopet mellan Liljas föräldrar. 
I “Långasjö igår och idag” kan man läsa detta brev. (s. 50)

Sedan förflyttade vi oss till Elisabeth Bergstrand-Poulsen-salen 
där Annika Hjalmarsson berättade om hennes liv och skapande 
av böcker och konstverk. Under tiden dundrade åskan och reg-
net vräkte ner. Men ovädret blev som tur var inte långvarigt, det 
klarnade så att vi hade möjlighet att gå över till kyrkan. Där fick 
vi bl.a. höra om altarmålningen, den som Bergstrand-Poulsen 
drömde om att skapa redan som barn. Vi passade också på 
att gå ner till Långasjön innan vi åt vår medhavda lunch vid 
bänken utanför kyrkan. 

På eftermiddagen var dags för en guidning på Klasatorpet av 
Stig Hermansson. Vi fick höra om torpets historia och särskilt 
om filminspelningarna av Vilhelm Mobergs Utvandrar-svit och 
hur folk i trakten bidrog på olika sätt. Efteråt kunde vi gå runt 
i sommarvärmen och se oss omkring, hälsa på de nya grisarna 
i hagen och prova Kristinas gunga. Det var en fin och givande 
personaldag för oss från kommunbiblioteken. Vi fick intressant 
kunskap om Långasjös och Emmabodas kulturarv Klasatorpet, 
om författarnas verk och deras fängslande levnadsöden.

Marie Hinderyd, 
Långasjö och Vissefjärda bibliotek

Källa: Långasjö hembygdsförening, Långasjö igår och idag 1984.

Klasatorpet.

Guidning vid äppelträdet.

Guidning i Liljarummet.
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Boken om Ingemundebo
Ingemundebo Byalagsförening kan nu efter många års 
studiecirkelarbete presentera boken Ingemundebo en by i 
Småland under två sekel.

Bokens 288 sidor spänner över tiden för skiftesreformerna 
på 1820-talet fram till i dag och är uppdelad i fyra teman:  
Tidsepoker, Livet och människorna, Torp och backstugor 
och Gårdarna.

Tidsepoker
Skiftesreformerna, Befolkningsförändringar och emigration, 
Sänkningen av sjön Löften, Stenbrytningen och Jordbruken 
läggs ner och åkermarken försvinner.

Livet och människorna
Skolgången i Harebo och Långasjö, Livets högtider, Ung i 
Ingemundebo, Fritiden, Arbetet på gårdarna och på Jonassons 
såg och Profiler i byn.

Torp och backstugor
Ingemundebo hade 15 torp och backstugor samt två soldattorp.  
Vi berättar om människorna som levde och lever där.

Gårdarna
Ingemundebo bestod av 12 hemmansdelar uppdelade på Väs-
tergård och Östergård.  Vi berättar historien kring gårdarna 
och alla dess bebyggare fram till idag.

Sponsorer
Boken har kunnat utges tack vare stöd från Långasjö hem-
bygdsförening, Långasjö sockens sparbanksstiftelse, Styrelsen 
för Geijerskog AB, Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond 
för svensk kultur samt en testamentsgåva från Janrik Ejnarsson

Bokens layout har Jan-Erik Fransson svarat för och Åkessons 
GPC tryck AB i Emmaboda har tryckt den.

Boken kostar 250 kr och kan beställas per telefon genom 
styrelsens medlemmar:

Bernt Herbertsson                     0471 45 040

Lars Bengtsson                          073 0476188

Peter Helmersson                      047 45 039

Torgny Karlsson                        073 0709909

Gun-Britt Karlsson                    0471 45 024

Boken kommer därutöver att finnas till försäljning på Sparban-
ken Eken i Långasjö och på marknaden i Emmaboda lördagen 
den 14 september och naturligtvis på Skördefesten i Långasjö 
lördagen den 12 oktober.

Lars Bengtsson
redaktör

Gympa med 

Lättgympa för damer, tjejer, töser, kvinnor...

Start måndag 16/9 kl 18.00

Långasjö gymnastiksal

Ledare Eva

Boken om Ingemundebo.
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Håkan Karlsson Mikael Nilsson
070-836 56 96  070-310 58 59
hka@jga.se mn@jga.se

Öka nettot i dina gallringar – hugg vår sågkubb 
2,55 meter, 11–18 cm. Ring oss för mer information!

dags för en 
lönsammare gallring

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

Snart är det jul igen!
Förhoppningsvis en liten tid av rekreation och efter-
tanke! Tänk, att sitta framför brasan med en tidning 
full av berättelser och god läsning om allt mellan 
himmel och jord! 

Vi på redaktionen vill gärna göra nästa nummer av Träsko-
posten till just en sådan läsupplevelse.

MEN vi behöver din medverkan! 

Så nu vänder vi oss till våra läsare i när och fjärran. Dela era 
berättelser med oss! Det kan vara dina barndomsminnen, 
en spännande händelse i ditt liv, en liten novell du snickrat 
ihop, något stycke ur en bok du gillar, foton från nutid eller 
dåtid med korta texter. Detta är bara exempel. Det finns inga 
gränser. Och det behöver absolut inte handla om julen......

Hjälp oss att göra julnumret till en välkommen hälsning 
i postlådan. Ditt bidrag ska vara inne senast 7 november. 
Skickas till jan-erik@traskoposten.se. Kontakta någon i 
redaktionen om du vill ha råd och hjälp. Namn och telnr 
finns i Träskoposten. 

Redaktionen
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men för mig är det ganska oväsentligt. 

Vi har fått de svar vi vill ha och mer därtill. Publiken har funnits 
både när vi spelat i Långasjö som när vi spelat i Lindås och 
min önskan är att ni fortsätter stötta oss. 

I år har varit ett fint år för kommunens högst placerade lag och 
framtiden ser bara ljusare och ljusare ut. Det är något väldigt 
bra på gång denna gång. Kompetens bland ungdomsledare, bra 
ungdomar, bra kompetens i styrelse, och en väldigt talangfull 
seniortrupp. Nu sluter vi upp.

Daniel Ahonen

Tränaren har 
ordet
År ett som huvudtränare tillsammans 
med min kusin Christoffer Pumplun. 

Ett utmanande år, ett lärorikt år och ett förbannat roligt år. 

När vi tog över var det första vi kom överens om, ”nu ska vi 
spela en attraktiv fotboll” och det är något jag med glädje kan 
säga har infriats. Vi har en offensiv-approach till både träningar 
och matcher, vi har gjort flest mål i serien och det bästa av allt, 
vi har fått med oss spelarna på tåget. 

När man tar över som tränare är ens största utmaning gruppen. 
I en fotbollsvärld där det är mycket jaget framför laget är det 
viktigt att inte glömma bort att fotboll är en lagsport, ALLA 
måste dra åt samma håll för att det ska bli en motiverande miljö 
att träna i och för att man ska nå en utveckling. Men för att 
individen ska utvecklas måste det också i en stark trupp finnas 
möjlighet för jaget att utvecklas i laget, de båda ska aldrig slås 
ut mot varandra.  

Utveckling är ett ledord för oss. Varje träning är en ny chans för 
utveckling, varje match ett kvitto på vart vi står i vår utveckling. 
Börjar man med resultat först hamnar man snett. Utveckling 
ger i slutändan resultat, men för oss har det aldrig varit ett 
måste att resultaten ska komma redan nu, men utvecklingen 
på individen såsom laget och att spelarna snabbt antog vår 
spelidé som är passningsorienterad fotboll med hög press har 
gjort att resultaten kommit snabbare än beräknat. 

När detta skrivs har vi spelat 14 matcher och ännu inte förlorat. 
Det är en styrka hos gruppen, inte hos oss tränare. När detta 
publiceras vet vi inte hur det har gått de senaste matcherna 

Emmaboda kombinations 
ungdomslag
I Emmaboda kombination P/F-11 är det ca 25 st aktiva 
fotbollsspelare. Det är ett lag som består av glada och pigga 
killar och tjejer. Vi är 5 stycken ledare som hjälps åt med att 
hålla i träningarna.

P/F-11 tränar en gång i veckan, onsdagar på simhallsplanen i 
Emmaboda. Hela våren tränade vi dock på Långasjö IP.

Vi tränar även inomhus på vintern och då är vi i Flygthallen 
och spelar boll. Vi spelar inte något seriespel än, men vi har 
spelat uppvisningsmatcher och varit iväg på flera cuper, både 
inomhus och utomhus. Vi anordnade även vårt eget poolspel 
i Emmaboda, där vi bjöd in några lag så barnen fick spela 
matcher en hel dag. Det var roligt!

När barnen är så här små är det mycket fokus på glädje, rörelse 
och lek på träningarna. Vi pratar också mycket om hur man 
är en bra fotbollskompis mot sina lagkamrater och att man 
respekterar och hejar på varandra.

Men det barnen tycker är allra roligast är att spela match, så 
det brukar vi göra varje träning!

Linnea Sixtensson

Daniel Ahonen och Christoffer Pumplun.

Full fart på en av dagens övningar.

Samling och genomgång inför träning.
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Röda Korset skänkte                       
parcykel
För några år sedan fick äldreboendena i kommunen 
parcyklar från Kampradstiftelsen. Men allaktivitetshuset 
”Träskon” på Allégården i Långasjö blev utan. Röda 
Korskretsen tillfrågades: Kan ni hjälpa oss? En parcykel 
kostar lika mycket som en bättre begagnad bil. 

Så småningom öppnades möjligheten. Genom ett testamente 
från Lennart Johansson fick vi tillräckligt med pengar till 
goda ändamål i Långasjö socken. I samråd med personalen 
på Allégården beställdes en parcykel med elmotor. En solig 
julidag anlände den och togs genast i bruk. Gunla Johnson 
fick göra premiärturen tillsammans med enhetschefen Sofia 
Eberhagen. Resan gick runt Långasjön. Där råder normalt 
cykelförbud. Dessutom betade fåren i Sjögärdet, så grindarna 
var stängda. Men alla dessa hinder övervanns. Efter en härlig 
cykeltur återvände de lyckliga damerna till oroligt väntande 
kolleger på Allégården.

Vid en senare resa efter några veckor havererade cykeln. Ett 
drev gick sönder. Cykeln fick ”puttas” tillbaka. Leverantören 
hämtade den för garantireparation. Nu är den lagad och redo 
för nya äventyr.

Styrelsen för Röda Korset i Långasjö hoppas att den ska bli 
till mycket glädje. Inte bara för de boende på Allégården utan 
också för andra som bor i omgivningarna. Men personalen på 
Allégården ansvarar för skötsel och säkerhet.

Sölve Hjalmarsson

 
 

Nu är jag igång igen efter min 
föräldraledighet  

Salongen är öppen tis-ons 13.30–18.00 

 Kommer att utöka tiderna efterhand!   

Håll koll på min Facebook-sida eller ring 
för exakta tider och mer info. 

Varmt välkomna tillbaka! 
 

Elina Elofsson 

Kyrkvägen 50,  

Långasjö 

Gunla och Sofia efter premiärturen.                                   Foto: Sölve
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Om tankar släpps fria
Jag sitter i det höga gräset under äppelträdet.

Gräshopporna tar en rast.

Tid att skriva. Men om vad? Om jag bara visste det! 

Kanske ska jag sitta här i timmar utan att göra någonting.

Jag får inte att tappa tålamodet! 

Efter en god stund borde jag gå någon annanstans. Bakom 
ladan? I sängen? Eller i skafferiet!

Mina tankar går på promenad men finner inte nog plats för 
att springa, hoppa eller dansa. 

Jag borde släppa ut dem och se vilken väg de tar. 

– Tyst! Vi får inte att störa dem. Kan du se dem? Hur de tränger 
sig ut ur mitt huvud? Hur de sträcker sina små armar och ben? 

Kan du höra dem? Hur de pladdrar och skvallrar? Hur de 
argumentera och tvistar? 

Nej? Slut då ögonen och öppna din fantasi. Sedan kan vi till-
sammans spåra upp de dolda berättelserna, som vill bli funna. 

Kanske kan vi upptäcka dem i skenet av en eldfluga. Eller i en 
droppe av morgondagg. Eller i vindens sus. 

Kom! Vi borde smyga oss. Stör vi dem, kommer de att sön-
derfalla till damm.

Varje sommar kommer några författare från Tyskland till Skal-
lebo och ger sig in på äventyret att skriva. I år var det Nadine 
Buranaseda, Bettina Lohaus, Heidi Möhker och Regina Sch-
leheck. Beväpnade med datorer var de på jakt efter de skrivna 
berättelserna. Med mod, styrka och beslutsamhet kämpade 
de för varje ord. 

Efter två veckor åkte de tillbaka till Tyskland, datorerna fulla 
av jakttroféer.

Bettina Lohaus

Installation med fyra författare från Tyskland.

TRE MIL I UNIVERSUM

Galor för

 
1 oktober     Åfors Folkets hus

   2 oktober    Långasjö Bygdegård

Båda kvällarna kl 18 -20.
Sång, musik, auktion, servering

Välkomna!

Gott om äpplen?
Årets äppelskörd blir nog inte stor. Men i några träd-
gårdar dignar det av frukt.

Det mobila musteriet kommer som vanligt till Skördefesten 
den 12 oktober. Ta gärna med dina äpplen! Man kan också 
blanda in en tredjedel päron. Mogen och lagrad frukt blir 
bäst. Gärna fallfrukt och maskätna äpplen så länge de inte 
börjat ruttna.

Om du vill skänka frukt till Sockenrådet för mustning blir 
vi glada. Det ger oss inkomster för verksamhet i Långa-
sjö. Senast 30 september kan du lämna frukt till någon i 
styrelsen, t ex Anders Einarsson, Sölve Hjalmarsson eller 
Johanna Arvidsson Sjögren.
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Solig nationaldag 2019
Ansiktsmålning, sumobrottning, pilkastning och hopp-
borg. Barnen hade mycket att välja på. De djärvaste kunde 
paddla kanot eller till och med gå på vattnet. I jättestora 
vattenbollar!

Det är många som hjälps åt att göra Nationaldagen till en 
festdag i Långasjö. Internationella kören under ledning av 
Emma Åhlander Hansson inledde med ett fint sångprogram. 
Årets litterära stig runt sjön invigdes. Elisabeth Bergstrand 
Poulsen-sällskapet stod för det.

Motorveteranerna dök upp med mopeder och veteranbilar. 
Röda Korset bjöd på dricksvatten och presenterade ett krispa-
ket. Hur klarar man sig om el- och vattenförsörjning slås ut? 
För att inte tala om Internet! En skolklass grillade korv. Och 
idrottsföreningen serverade kaffe och kakor. 

Dagen avslutades med att Bo Eddie Rossbol välkomnade ett 
par nya svenska medborgare. Kommunalrådet Johan Jonsson 
höll högtidstalet medan Lindås Musikkår bänkade sig för sin 
traditionella konsert. Allra sist fick vi stämma in i vår natio-
nalsång, Du gamla, du fria, du fjällhöga nord.

Sölve Hjalmarsson

Man fick stå i kö för att prova vattenboll.

Göran Ernstson med pappans Messerschmitt.
                                                   Foto Annika Hjalmarsson

Sumobrottning.

Kö till hoppborgen.

Avslutning med Lindås musikkår.
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Populära sjökvällar
Sockenrådets sjökvällar har blivit uppskattade. Sommaren 
2019 hade vi fler besökare än någonsin. 

Den soliga sommarkvällen med Mamma Mu och Kråkan slog 
alla rekord. Omkring 300 barn i alla åldrar från 0 till 100 år 
samlades framför sjöverandan. Bänkplatserna räckte inte till. 
Vi bredde ut trasmattor i det fuktiga gräset efter en regnskur 
på eftermiddagen. Några förståndiga hade egna stolar med sig. 
Att möta den konstiga kon och den kaxiga kråkan livs levande 
i Långasjö var en glad upplevelse. 

Tack vare ett generöst bidrag från Långasjö Sockens Spar-
banksstiftelse kunde vi bjuda på denna kväll – och alla de 
andra kvällarna.

Två kvällar fick vi låna kyrkan eftersom vädret var ostadigt. 
Ett fint sångprogram med Matilda Limslätt Petersson i juli. 
Och augustikvällen med Peter Rudenborg, då vår förra kantor 
Britta Mård ackompanjerade.

Emmabodas Ferieensemble fick hålla till i skolans gymnastiksal. 
Familjeteatern Trolljakten visade sig vara en fyndig historia 
med många bottnar. Den roade både barn och vuxna. Själv-
aste kulturchefen, Jan Dzedins, stod för manus och regi. De 
begåvade ungdomarna gjorde en bejublad föreställning inför 
en överraskande stor publik. Vi vill gärna se mera sådant!

Henrik Gottfridsson och David Åsman, bjöd på ett fint 
sångprogram vid sjöverandan. Båda är uppväxta i Långasjö. 
Henriks röst och Davids gitarrkomp samverkade till en härlig 
musikalisk upplevelse.

Två kvällar ägnade vi åt byvandring. Ruth Elofsson är en le-
vande uppslagsbok. Kunnigt och fängslande guidade hon oss 
genom Långasjö kyrkby. Första gången åt söder och andra 
gången åt norr med start vid Sockenstugan. Hon kan husens 
historia och vet vilka som bott där genom tiderna. Sömmer-
skor, bokbindare, hantverkare, fotografer, radiohandlare … En 
svunnen tid. Och ändå inte så länge sedan. Kvällarna avslutades 
med grillning i den nya grillkåtan vid sjön.

Uppskattningsvis mellan 700 och 1 000 personer har besökt 
våra sjökvällar sommaren 2019.

Sölve Hjalmarsson

Familjeteatern Trolljakten.

Emma Eriksson ackompanjerade Matilda 
Limslätt Petersson. 
                                         Foto Sanna Johansson

Henrik Gottfridsson och David Åsman.

Byvandring med Ruth Elofsson.

Mamma Mu och Kråkan samlade rekordpublik.
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Vad nytta kan man ha av 
en parcykel?
I början av sommaren 2019 fick jag höra att Röda Korset 
i Långasjö har donerat en parcykel till äldreboendet i 
Långasjö. I mitt inre slog jag dubbelvolt- oj vilken bra idé 
att skänka ett sådant bra fortskaffningsmedel!

Om jag är rätt informerad kommer parcykeln att kunna använ-
das av personer som bor på äldreboendet men även personer 
med funktionshinder som bor i gruppbostad eller ordinärt 
boende i socknen.

En parcykel ger upplevelse på många plan. Du kommer ut. 
Du kan prata med den som sitter brevid. Om du åker rullstol 
blir det alltid en konversation framför eller bakom men inte 
när en parcykel används, för då sitter man precis som i en bil 
brevid varandra. Du kommer längre än om du åker rullstol 
eller går med rollator. Du upplever utomhusmiljö med dofter, 
vägar, hus, ängar, träd, blommor och vattendrag. Du kommer i 
samma nivå med den som kör, det blir på så sätt mer jämställt.

Tänk att åka med en parcykel genom Långasjö samhälle. Ta 
en avstickare på en liten grusväg men se upp för alltför branta 
uppförsbackar (cykeln kanske inte orkar med), ta en glass på 
vandrahemmet, ta sig till hembygdsstugan, cykla för att se 
får och lamm som betar på ängarna mitt i samhället, göra ett 
besök på Klasatorpet, cykla runt Långasjösjön (det måste väl 
vara tillåtet?), cykla förbi fattigstugan, ta sig till affären för att 
köpa något gott att ha med på turen, cykla till Sockenstugan 
och varför inte komma till kyrkan med parcykel!

Parcykel behöver plats så den ryms inte på trottoaren och den 
kommer inte över höga trottoarkanter. Det blir till att cykla på 
vägen därför gäller det att cyklisterna är väl synliga, cykelhjälm 
är obligatoriskt och varför inte en flagga på cykeln också. 

Det är lite teknik att cykla på parcykel en styr medan båda kan 
trampa eller att bara en trampa. Cykeln har en liten elmotor så 
den som cyklar får extra hjälp.

För några år sedan visste jag att man som privatperson kunde 
låna en parcykel genom Region Kalmar Hjälpmedelsverksam-
het för att testa en sådan cykel till anhörig. Man kunde låna 
den i två veckor och fick själv hämta och lämna cykel i Kalmar.

Jag tänkte att jag måste prova en sådan cykel till mor, hon har 
alltid älskat att cykla. Nu när hon var 93 så fick vi lösa utflykter 
på annat sätt. Sagt och gjort jag tog en av mina bröder med 
mig och släpkärra, drog iväg till Kalmar hämtade cykeln och 
så hem igen.

-Titta mor vilken lustig cykel jag lånat! sa jag när vi baxat ut 
cykel ur släpkärran.

-Ja vilken konstig dubbelcykel! fick jag till svar.

Min äldste bror som är väldigt intresserad av att veta hur diverse 
ting fungerar tog sig an åkdonet.

-Nu mor ska du få åka, sa han.

Mor var inte sen till att komma upp på cykel och prova lite på 
ladugårdsbacken.

Nästa dag när jag var på jobbet i Växjö och min bror var hemma 
med mor tänkte han att han skulle ta sig en liten runda med 
henne och cykeln, bara i byn så klart.

Det gick riktigt bra att cykla på grusvägen i byn men nog skulle 
det vara ännu enklare att cykla på asfaltsväg, tänkte han. De 
trampade iväg. Han tog vägen från Lida mot Pellamåla, med re-
jäl nedförsbacke och sedan en alldeles för brant uppförsbacke. 
Oj då det här var inte så bra, batteriet och brodern orkade inte 
upp för backen.

Att vända var inget alternativ för då hade de fått en rejäl upp-
försbacke på andra hållet.

Det bar sig inte bättre än att brodern fick säga till mor:

- Mor tror du att du kan trampa lite med, så vi kommer upp 
för backen?

- Ja det kan jag, cykla har jag alltid gjort, fick han till svar. 

När de väl var de uppe vid vägskälet till Prämboda kom nästa 
problem: Var skulle de ta vägen nu? Det var fortfarande inget 
alternativ att vända om, inte ner och upp för dessa branta 
backar. Det fanns ingen annan råd än att fortsätta cykla över 
Pellamåla- Strängsmåla- Skurebo och åter till Lida en sträcka 
på ca 10 km.

På kvällen när jag kom hem sa mor med glittrande ögon och 
ett stort leende på läpparna:

Vilken rolig dag jag har haft idag! Vi har cyklat på den där 
dubbelcykeln och jag har sett så mycket! Det här var roligt! Ni 
är så påhittiga för att göra det roligt!

Mor behövde aldrig veta att min bror var i ett riktigt dilemma, 
att timmerbilarna susade tätt förbi dem och att han var rädd 
att batteriet skulle ta slut så de inte kom hem. 

De hade haft roligt och mor sov gott hela natten.

Några dagar senare tog bror, syster och jag en ny cykelrunda 
upp till Långasjö en runda på ca 16 km. Det gällde att utnyttja 
dagarna vi hade cykeln till låns. När vi var på hemväg och kom 

Mor Aina åker parcykel med sonen Carl-Johan.                                    
Foto Anna-Carin Arnoldsson 2016
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till Skurebo tog batteriet slut. Jag fick putta cykeln i uppförs-
backarna och sedan gick det bra att cykla nedför i backarna och 
på flack mark. När vi kom hem var vi härligt trötta och glada 
över en ny upplevelse tillsammans med vår mor.

Mor Aina blir serverad kaffe av dottern Zarah-Lena.                                  
Foto Anna-Carin Arnoldsson 2016

I mitt jobb ser jag vad som kan skapas med en parcykel av 
engagemang, upplevelser, rörelse, utevistelse, något att samtala 
om efter avslutad cykeltur. Parcykel är ett bra redskap för att ge 
meningsfull aktivitet. Jag har härliga historier om hur man har 
cyklat till Mac Donalds och beställt hamburgare i Drive-in-fi-
len, cyklat till en närbelägen sjö för att fiska eller ta sig till ett 
välbekant kvarter. Parcykel fungerar inte för alla men många 
har glädje av en sådan aktivitet som parcykel ger. Parcykel kan 
ge upplevelser som är i stunden eller som sitter i länge, länge.

Familjen Kamradsstiftelsen skänkte för några år sedan parcyk-
lar till minst ett äldreboende i samtliga småländska kommuner 
för att uppmuntra till aktivitet och utevistelse. 

Det är mycket glädjande att Långasjö fått en ”egen” parcykel! 
När jag ser cykeln på tur ska jag glatt vinka åt cyklisterna. 

Hoppas den används flitigt och förvaltas väl!

God cykeltur ni alla som kan åka med den!

Anna-Carin Arnoldsson 
boende i Lida by 

med erfarenhet av parcykel 
både professionellt och privat.

Du vet väl om att du kan boka en hel eller 
halv lammlåda hos Långasjölamm i höst?  

Varje höst säljer jag färskt lammkött. De flesta av mina 
kunder bor inte alls i närheten av Långasjö. Men det är 
ju vi som bor här som får glädje av att de håller hagar, 
åkrar och ängar öppna i och runt vårt vackra samhälle. 
Funderar du på att prova naturbeteskött från KRAV- 
certifierad uppfödning så hör av dig till malin@lang-
asjolamm.se. Läs gärna mer på www.langasjolamm.se.
Följ på Instagram: langasjolamm eller Facebook: 
Långasjölamm
Helt lamm kostar 135 kr/kg, halvt 145 kr/kg. Ett lamm 
av rasen gotlandsfår väger ca 14-20 kg. Recepthäften får 
du med när du hämtar din låda på Långasjö Östregård.

Välkommen med din bokning! 
Malin 070 665 38 13
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Isac´s Racing

Snabbfakta:
Namn: Isac Aronsson
Ålder: 17 år
Bor: Plaggebo utanför Långasjö
Utbildning: Läser på gymnasiet Bygg & Anläggning i 
Karlskrona till snickare
Intresse: Racing, bilar, innebandy, kompisar
Målsättning: Leva på racing och köra DTM i Tyskland

Började med gokart
Jag började köra gokart när jag var 7 år. Tävlade i gokart under 
5 år i olika klasser och fick många fina pallplatser.

År 2010 körde jag gokart, klass: Cardetti som är en uppvis-
ningsklass. 

År 2011 och 12 körde jag gokart, klass: Micro.och år 2013 och 
14 körde jag gokart, klass: J60 

Tävlingsbil Renault Clio
År 2015 och 2016. När jag var 12 år tog jag banracing licens 
och fick dispens att tävla som yngst i Sverige, i en ”riktig” 
tävlingsbil Renault Clio. Körde den klassen i två år, det var en 
mycket rolig klass att köra med jämna bilar och mycket tajt 
racing. Där tog jag hem bronsplatsen och då kände jag mig 
nöjd och ville komma vidare.

Citroen DS3 Cup
Då hittade vi en nordisk serier som heter Citroen DS3 Cup. 
Även i denna klass var jag yngst ifrån början, jag var 15 år och 
de äldsta var över 40 år. De hade mycket erfarenhet och tävlat 
på hög nivå inom Europa.

År 2017 i DS3 cup var ett lärorikt år för oss i teamet, vi fick 
till körningen bra och var med bra och fajtades. Placeringarna 
pendlade mellan sjunde till elfte plats och det var vi nöjda 
med första året.

År 2018 i DS3 cup hade vi som mål att vi skulle jobba oss längre 
upp i placeringarna och det gjorde vi. Placeringarna pendlade 
mellan fjärde och sjunde plats fram till näst sista tävlingen. 

I oktober var det dags för final på Jyllandsringen i Danmark 
inför 20 000 åskådare och jag var taggad till tusen. 

Race på Rudskogen motorbana i Norge.                  Foto: Citroën cup
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Jag kom ut som andra bil i starten och kände efter några varv 
att jag hade mer att ge och skulle göra ett försök att dyka på 
ettan. Då händer det som inte får hända; fjäderbenet går av mitt 
i allt och jag kan inte styra och det kommer många bilar efter 
mig. Vissa hann väja och tyvärr så fick sig bilen några smälla av 
de som inte hann. Tråkigt avslut på finalen…. Det var bara att 
bryta ihop och komma igen till nästa år. Under hösten gjorde 
vi i ordning bilen och sålde den vidare.

Byggde en ny bil inför säsongen 2019
Vi byggde en ny bil och i mars åkte vi till Italien för testkör-
ning, men redan där kände jag att det var något som saknades 
i bilen. Pappa som är mekaniker försökte få ordning på bilen 
och bytte en hel del. Den veckan fick vi inte ut någonting av 
som vi tänkt oss.

Jag var ändå hoppfull inför min tredje säsong i DS3 cup. Men 
kände redan i första deltävlingen att det var något som inte 
stämde. Jag hängde inte med på rakorna, det saknads kraft i 
bilen. De första tävlingarna under våren har tyvärr blivit mycket 
testande för att hitta felet. Citroen i Danmark har också försökt 
hjälpa oss men ej hittat något. 

I juli drog teamet till Falkenberg ”Västkustloppet”, skulle bilen 
funka??? NEJ, jag fick bryta i första racet. Till race 2 fick vi 
byta ”styrbox” som det inte skulle vara fel på. Äntligen funkade 
bilen. Jag startade sist och efter 19 varv hade jag kört upp mig 
till tredje plats och satte näst snabbast tid.

Nu har vi tre tävlingar kvar i år, en Falkenberg, och två på 
Jyllandsringen i Danmark så nu hoppas jag verkligen att vi 
ska kunna vara med och fajtas om topp placeringarna. Det 
har varit ett jobbigt halvår men nu ser vi framåt, jag vet att jag 
har farten om bara bilen vill.

Jag kommer fortsätta med racing så länge jag kan och jag har 
mitt team och sponsorer med mig.  Det går att följa på Face-
book: Isac´s racing eller www.isacsracing.se.

Isac Aronsson

Isac nöjd på Djursland motorbana i Danmark.         Foto: Citroën cup Prisutdelning på Falkenberg motorbana.                       Foto: Racefoto

I depån på Rudskogen motorbana i Norge. Foto: Emelie

En start på Jyllandsringen motorbana i Danmark. Foto: Citroën cup

Isac redo för test på Tazio Nuvolari banan 
i Italien.                                 Foto: Terese
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Daniels motorkarriär
En dag i augusti sitter jag ner med Daniel Gustafsson.
Han är son till Sigurd Gustafsson, "Motorprästen" och 
hans hustru Nunne, kallad.

Daniel är född 1935 och bor sedan länge åter i Emmaboda. 
Vi har träffats för att titta igenom hans fotoalbum och klipp-
böcker från den tiden han körde, tävlade och även ofta vann 
i motorsport.

Böckerna är kärleksfullt sammanställda av mamma Nunne. 
Pappa Sigge finns allt som oftast med i kulisserna; ja, på var 
och varannan bild tycks det. Som ende son, fick Daniel mors 
och fars oinskränkta och fulla stöd, under hela deras liv.

Daniels motorkarriär sträcker sig från 1951 ända fram till år 
2008, då sista tävlingen, för hans del, gick av stapeln i Hedemo-
ra. Han har tävlat med de stora, inför 100 000 -hövdad publik.

Hans far höll en kort andakt med sångerskan Lapp-Lisa, inför 
en av tävlingarna. "Då blev det så tyst, att man kunde höra en 
knappnål falla."

Det går inte, att ta miste på glimten i Daniels öga, vid dessa 
hågkomster.

Vi låter honom själv berätta kring sina bilder:

Här kör jag min första motocrosstävling i Rövardalen.

Hunden Luna sitter trygg i en Jaguar.

Här är det klart för start i Falkenberg.

Mina kamrater, Långasjö-Eriksson i mitten och Åke Pettersson 
(Öland) till höger. Vi vann var sin klass.

Familjen samlad vid italienska Agustan MV. Tidigare var det Lill-Orsas 
cykel.
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Angela FranssonBilder ur Daniels fotoarkiv.

Här kör jag CG Hammarlunds f.d. Porsche. Inköpt år 1961.

Sista tävlingen i Hedemora 2008. Jag kör min Norton Manx 500 cc, 
vars förste ägare var Simon Gates son Ulf 1957.                            
Till höger i bild tävlar Esso-Gunnar med sin röda MV Agusta 500cc. 

Vi tackar Daniel för att vi har fått ta del av hans långa 
motorkarriär.

Porsche H33566, inköpt 1958.

Tidningen SE skriver:
Daniel och Sigge och Anita (Östman från Falkenberg) hade inga större 
förväntningar, när de knegade uppför backen. Bågen hade krånglat 
och stoppat all träningskörning. Men med småländsk envishet och en 
motorbiten präst till pappa kommer man långt. 

Saltsjöbadsloppet 2005.
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Modellbesök i Långasjö
Elisabeth Bergstrand-Poulsens barnporträtt är välkända. 
Många långasjöbarn - mest flickor - fick sitta modell och 
känns igen på flera av målningarna. Även barn och unga 
i Danmark porträtterades av Elisabeth. Tavlorna kom 
sedan att pryda hem, skolor och offentliga platser. Själv 
använde Elisabeth många barnporträtt för att illustrera 
sina berättelser. Då fick motivet byta till ett namn, som 
passade till berättelsen. 

Så blev det t ex för Hjördis från Fredriksberg i Danmark. 
I Elisabeths bok "Se människan" får porträttet av Hjördis 
namnet "Anna". "Till det yttre är hon på samma gång ståtlig 
och strålande och på ett gripande vackert sätt, ständigt skif-
tande mellan lysande leende och tankfullt allvar." Så beskriver 
Elisabeth sin "Anna". (Se människan s 145)

Våren 2019 fick den nu 90-åriga Hjördis en ovanlig present av 
sin väninna, författaren Anne Marie Tetevide, danska med hus 
i Sverige. Hjördis bjöds på en utflykt till Långasjö, för att få 
se konstnärinnan Elisabeths födelsebygd. Hjördis var mycket 
begeistrad, inte minst när hon fann sitt ungdomsporträtt häng-
ande på väggen i sockenstugan - i trappuppgången till tredje 
våningen. Även boken fanns att tillgå i bokskåpet. Hjördis 
hade starka minnen av Elisabeth. - "Hon var humoristisk och 
rolig, när jag satt modell," berättade Hjördis. På frågan om 
Hjördis hade haft en sådan fin blå sjalett, svarade hon. - "Å 
nej då! Den var Elisabeths. Den knöt hon på mig!" Året var 
1942. Hjördis var tretton.

Annika Hjalmarsson

Guldgrävarstugan får 
nytt sedumtak

Guldgrävarstugan får nytt sedumtak. Karl Erik Lennartsson 
manövrerar Håkan Elofssons lastare medan Gertrud och 
Elisabeth tittar på.

Stig Hermansson

Hjördis med bilden ”Anna” i famnen. Det är Hjördis som suttit 
modell. 

Hjördis från Danmark hittar sitt porträtt i trappuppgången, 
Långasjö Sockenstuga.
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Motorintresset ligger i         
generna
Morfar byggde sin egen traktor. Motorn från en vespa, 
växellådan från en lastbil och bakaxeln från en Saab. Den 
fungerade som häst i många år. Till harven, slåtterma-
skinen och hölasset. Nu ligger den och rostar i en hög 
på Lunden, som förr var ett torp under Totamåla. Mor-
far kallades ”Helmer på Lund” och var nog ett tekniskt 
geni. Till vardags arbetade han på Stenbergs i Lindås 
som konstruktör och reparatör. Och på ledig tid brukade 
han jorden på Lunden. När han inte täljde trägubbar. En 
stor samling som påminner om Döderhultarns figurer 
lämnade han efter sig. 

Nu har barnbarnet Björn tagit över. Morfar lät honom harva 
när han var 4 år gammal. Det finns dokumenterat på bild. Han 
lärde sig också köra sågverket som Helmer byggt upp i ett skjul. 
Det används fortfarande.

Det lilla jordbruket har nu inte mindre än sex traktorer, som 
Björn Israelsson samlat på sig. De flesta fungerar. Men en Mas-
sey Fergusson 35 från Yxnanäs är under reparation. Vevaxeln 
hade skurit. Inga problem. Björn har gått industriprogrammet 
på Vilhelm Moberggymnasiet. Han behärskar CNC, elektro-
nik och hydraulik. Och så har han ärvt sin morfars tekniska 
begåvning. Det ligger tydligen i generna, för Björns mamma, 
”Iréne på Lund”, var likadan. Hon reparerade själv sin bil, 
bytte bromsar och avgassystem när det behövdes. – Men jag 
har slutat. Nu är det så mycket elektronik i bilarna, säger hon.

Redan som liten var Björn mer intresserad av traktorer än bilar. 
Han lärde sig känna igen olika traktorer på deras motorljud. – 
Varje traktor har sitt eget ljud, säger han. 

Hemma på gården har han en bensin/fotogenmotor. Den går 
på fotogen, men måste startas på bensin.

 – Vad använder du den till, undrar jag. 

– Ingenting. Jag drar igång den ibland, för att lyssna på. Den har 
så härligt ljud. Men jag har tagit med den på visningar ibland.

Vissefjärda hembygdsförening har en gammal lokomobil från 
1916. En gång drog den tröskan i Ljungbylund. Nu dammas 
den av, smörjs, eldas och visas upp vid midsommarfesten och 
andra högtidliga tillfällen. Björn är maskinist. Han blev upplärd 
av Lennart Niklasson och Gösta Jonasson när han var 14 år. 
Han fick inte köra moped. Det gick lika bra med ångmaskin. 
Det har blivit 26 års trogen kärlek – hittills!

Till vardags arbetar Björn på Bramstorps gård utanför Ing-
elstad. Hans tekniska begåvning kommer väl till pass. Om 
traktorerna eller andra jordbruksredskap går sönder behöver 
man inte skicka efter reparatör. Han finns på plats.

På Björns CV finns ännu en märklig merit. Han kan tämja 
oxar. Tre oxar, som tillhör Börjes i Tingsryd, har Björn tämjt. 
Han började när de var kalvar. Nu är de fullfjädrade dragare. 
Men – vad ska man med oxar till, när man har sex traktorer?

Sölve Hjalmarsson

 
Hela släkten kunde åka efter Helmers traktor.   Foto Irénes fotoalbum

Det här blir en fin Fergusson när den blir färdig. 
                                                                       Foto Sölve Hjalmarsson

Helmer kör hölasset med sin traktor.                       Foto Irénes album

Björn visar upp lokomobilen i Vissefjärda.     Foto Sölve Hjalmarsson
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Vide Gunnarsson och    
Emmaboda Motorveteraner

På Nationaldagen 2019 kom Emmaboda Motorveteraner 
på besök vid festligheterna i Långasjö. Den 6 juni kall-
las "Motorns Dag" bland dessa glada entusiaster. Man 
hade startat med en 5-kamp vid Loket i Emmaboda och 
fortsatte sin rundtur efter en våffelpaus i Långasjö. Bland 
motorveteranerna fanns Vide Gunnarsson, som dagen till 
ära, färdades på en Mustang från 1956. I slutet av som-
maren träffade jag Vide i hans verkstad och fick veta lite 
mer om Motorveteranerna. 

Vide Gunnarsson var den som tog initiativet till att starta den-
na motorklubb. Vide växte upp i Långasjö socken, i Ekeboryd 
närmare bestämt, där familjen arrenderade Fredrik Karlssons 
gård alldeles invid sjön Törn. Sin första mopedtur tog han 
på grannen John Petterssons "Cykelmaster", en tidig variant 
av cykel med hjälpmotor. John hade skaffat en sådan för alla 
sina snickaruppdrag i bygden. Vi som har några år på nacken, 
minns hur John Pettersson svischade omkring på sin maskin. 
Den hade ingen begränsning - man kunde lätt komma upp i 
minst 50 km/h, hjälm var inte tal om. Att fräsa omkring på 
en sådan på grusvägarna, var inte helt ofarligt. Men mycket 
intressant för en motorintresserad pojke som Vide!

Vide kunde skaffa sin första moped 1953, då han var tolv 
år. Det var en Monark med pilotmotor. Då hade han redan 
varit ute på jobb. Vide började som medhjälpare på Fredrik 
Karlssons såg, redan när han var nio. När han gått ut skolan 
i Långasjö, blev sågen hans arbetsplats. Han bytte sedan jobb 
till bergsprängare, under Kenneth Svenssons ledning, borrade 
och sprängde vid vägbyggen och brunnsarbeten. Vide gifte 
sig 1964 och blev verksam i svärfaderns bilverkstad, som han 
kom att ta över. Det är i denna verkstad - från 1929 - som vi 
har stämt träff  för intervju. 

2003 tog Vide initiativet till Motorveteranerna. Han började 
med att bjuda in likasinnade till konditori Fenix. 22 deltagare 
kom och man bildade föreningen Emmaboda Motorveteraner. 
Vide valdes till ordförande, en post som han innehade i 10 år. 
Idag heter ordföranden Klas-Göran Engström. Föreningen har 

idag c:a 140 medlemmar. Det är en blandning av pensionärer 
och yrkesverksamma.

Vide förklarar syftet med föreningen: "Vi vill glädja andra och 
oss själva. Vi vill visa upp våra fordon för allmänheten. Vi vill 
bevara det gamla". Eller som det står på klubbens hemsida: 
"..verka för bevarandet av gamla motorfordon och att dessa så 
långt som möjligt behålls i ursprungligt skick samt att kunskap 
om deras historiska och kulturella värde förs vidare till kom-
mande generationer." (www.motorveteraner.com)

På köpet får man en mycket god gemenskap inom klubben. Vid 
utställningar får man en fin kontakt med besökare som tittar 
på fordonen och minns. I Vides verkstad mekas det varenda 
måndagskväll. Man delar med sig av kunskaper och erfaren-

Samling med mopeder vid Amigo: Vide Gunnarsson, Stig-Ove An-
dersson, Åke Gustavsson, Tommy Magnusson och Göran Ernstsson.

Veteranbilar vid Karlssönernas i Långasjö 2004. Stig-Ove Andersson 
och Jörgen Andersson..

Första träffen på Fenix 2003. Närvarande var bl a Jörgen Andersson, 
Roland Skåner, Lennart Qvist, Leif  Sunesson och Bo Blomqvist.

Vide Gunnarsson i sin verkstad. 2019.
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heter. På tisdagar kör man en gemensam 
runda och letar efter kaffeservering. Man 
kör bil, motorcykel eller moped. Ibland 
gör man längre turer.

Mustangen från 1956, som Vide körde 
på Nationaldagen, kom i hans ägo 2005. 
Det gick till så här: Vide skulle slänga 
skräp på miljöstationen och fick se två 
killar på väg att slänga en gammal moped 
i en sopcontainer. Mopeden var minst 
sagt risig och täckt med hönsfjädrar. Men 
Vides hjärta började klappa lite extra för 
den stackars moppen. Han bad att få 
köpa den. - "OK, det kan du väl få. Du 
kan ge 25 kronor." Den blev ett tacksamt 
renoveringsobjekt - nu värd betydligt mer 
än 25 kronor. 

Annika Hjalmarsson

20 oktober: kl. 9.00    Höststädning
Vi hjälps åt med de jobb som behöver göras, inne och ute. Ta med räfsa och annat som kan behövas. 
När vi jobbat en stund blir det Bullens varmkorv och fika.

28 oktober: kl. 14.00    Höstlovsbio 
Som vanligt bjuder vi och Sparbanken Eken, små och stora på bio. Vilken film det blir är inte bestämt. Håll utkik i 
affären och på vår hemsida www.langasjo.se/bygdegarden. Skol- och förskolebarnen får en egen inbjudan. Popcorn, 
godis, dricka och kaffe säljes.

Detta händer i Långasjö Bygdegård hösten 2019

Vide Gunnarsson med Mustangen på 
Nationaldagen 2019.
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Samtal med Axel Svensson Koppekull 
Drömmen om en A-traktor

Redan på 1920-talet påbörjades användandet av s k 
EPA-traktorer i Sverige. Användandet ökade under 30-ta-
let. En EPA var en ombyggd bättre begagnad bil, som 
kunde användas i t ex jordbruket.

Maxfarten var 30 km/h och man behövde inget körkort, efter-
som den räknades som motorredskap. För den som inte hade 
råd med en riktig traktor kunde detta vara ett prisvärt alternativ. 

På 1950-talet fick allt fler råd att köpa en riktig traktor och 
bruket av EPA-traktorer minskade, för att sedan få en viss 
renässans på 60-70-talet. Det var då man upptäckte den som 
ungdomsbil - ett fordon som fick framföras utan körkort, dock 
max 30 km/h. 1963 försökte myndigheterna lansera alternativet 
A-traktor, med striktare regler för utväxling och topphastighet, 
men förarna föredrog den gamla EPAN, eftersom den hade 
mer generösa regler. 1975 sattes stopp för ombyggnad till EPA, 
dock får man fortfarande använda dem som finns i bruk, om 
man har AM-körkort. Nu är det A-traktorer som gäller och 
de är populära bland ungdomar 15-18 år.

Axel Svensson i Koppekull drömde redan som 7-åring om 
en egen A-traktor och han visste med bestämdhet att det skulle 
vara en ombyggd Volvo Duett. Nu har Axel fyllt 15 och hans 
dröm om A-traktor har gått i uppfyllelse. Men sådant händer 
inte över en natt! Axel och hans pappa har hållit på ett helt år 
att bygga om en Volvo 945 i familjens garage. Nu är det bara 
finishen kvar - lackningen har nyss blivit klar. Och strax efter 
15-årsdagen tog Axel sitt AM-körkort! Nu ska det köras! Första 
eventet blir Power Meet på Lindås flygfält. 

Pappa Christian har alltid gillat att meka. Det är han som 
ställt upp och stöttat Axel under ombyggnadsarbetet. 2017 
köpte far och son en Volvo 945 från 1998. Sedan dess har 
de lagt ner 150 timmar tillsammans på att förvandla bilen till 
A-traktor. Dessutom har Axel lagt ner ytterligare 70 timmar 
på egen hand. - Det blev en nyttig skola, säger Axel. Han har 
verkligen fått sätta sig in i ett och annat. Allt från att riva ut 
inredningen och kapa taket, flytta bakstammen, mm, tills den 
nya skapelsen blev körklar i juli 2019. 

Axel är påläst och säker. Han kan allt om EPOR och A-trakto-
rer, han har klarat AM-körkort, han har byggt (om) sitt fordon 
på egen hand (tillsammans med sin pappa). Han har redan 
kompisar i A-traktorgänget. Upp till 25 A-traktorer brukar 
samlas vid stationen, Runes eller Amigo för att prata. 

På kvällarna (ibland sent) tar man en runda. 

En del invånare tycker att de stör. OK - det gjorde moped-
gängen och raggarbilarna också. En del tycker de går för sakta 

Oskar Carlsson Kärragärde, Filip Carlsson Kärragärde, Ludvig Jarebjörk Åby Broakulla träffas vid stationen i Emmaboda med sina ”Epor”
.                                                                                                                                                                                          Foto Sölve Hjalmarsson

Axel Svensson med sin nyrenoverade Volvo 945. 
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på allmän väg. OK - det gjorde hästskjutsarna och det gör 
traktorer och arbetsredskap också. (art.förf  anm.)

- Det är inte bara motorer, det är gemenskap också, säger 
Axel. Vi som träffas gillar samma saker och bråkar inte. Det 
är en god anda. Vi hjälper varandra att meka och gör mycket 
tillsammans. Ibland måste man sova över hemma hos någon, 
eftersom man inte blivit färdig med mekandet. Det är en frihet 
att kunna köra hemifrån på egen hand - i en riktig bil! Fr o 
m nu kan jag köra till skolan och till kompisar, eller ända till 
Nybro! Det är kul att deltaga i träffar som Power Meet och 
andra bilsportsevenemang. 

Men hur blev det med Volvo Duetten, som Axel drömde om 
som 7-åring? Jodå - den är på gång! För fem månader sedan 
skaffade Axel och hans pappa den efterlängtade Duetten, en 
ombyggd sådan från 1960. Här har de ett nytt renoveringsob-
jekt. Det var inte länge sedan vi såg Axel susa nerför backen 
mot Långasjön i ett ombyggt badkar. Det var så han vann 
lådbilsrallyt på Nationaldagen två år i rad. Nu får han njuta av 
sina A-traktorer ett par tre år. Sedan är det dags för riktig bil 
och då kommer A-traktorerna att betala igen vad de kostat - 
om man kan skiljas från dem, förstås!

Axel och hans kompisar kallar gärna sina fordon för EPA. Det 
ligger bättre i munnen, än att kalla dem för A. 

Text Annika Hjalmarsson  
Foto Axel Svensson

 
Den efterlängtade Volvo Duetten - nytt renoveringsobjekt. 

Motorveteraner i Långasjö
Jag är på väg till Steens Snickeri i Långasjö när jag hör 
en mullrande bil efter mig. Det är en vacker söndag efter-
middag så jag undrar ju vad som är på gång.

På Steens Snickeri finns det tre garage som är uthyrda till några 
bilentusiaster. En av dom är Daniel Gustafsson från Lindås. 
Det är han och hans bror Henrik Gustafsson från Eriksmåla 
som har varit ute och provkört Daniels gamla Dodge. 

Daniel har haft garaget i tre år och håller nu på att renovera en 
Dodge årsmodell -72. Han har bytt motor som han håller på 
att trimma. Det bör bli en 300–350 hk säger han. 

Han berättar  också att han också har en Corvette c5 årsmodell 
2000 som han kör med. Till vardags kör han en SAAB.

Både Daniel och hans bror Henrik är för övrigt medlemmar  
i Glasrikets Motorveteraner som har ett 20-tal medlemmar.

Jan-Erik FranssonHenrik och Daniel Gustafsson.

Daniel Gustafsson med sin Dodge -72.
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Nostalgikväll för älskare 
av fordon från förr
När vänner på besök frågar mig om sevärdheter runt om i byg-
den brukar jag, i hård konkurrens förvisso, nämna Konditori 
Fenix i Emmaboda. Förutom ”mackor i alla dess former och 
en uppsjö av läckra bakverk”, som det står på deras hemsida, är 
det ett spännande retrocafé, inrett i ett funkishus från 30-talet, 
klätt i mexitegel med 70-talets tidstypiska brädkonstruktioner 
i brunsvart lasyr

       Konditori Fenix på Kyrkogatan i Emmaboda.

Ägare är Långasjöbon Ulf  Thor, bagare och konditor i tredje 
generationen. Både hans pappa och farfar var bagare, och 
sin egen bana började han som lärling på Konsum bagaren i 
Kalmar. Vidare på hemsidan kan man läsa: ”Njut av en fika 
och minns svunna tider. Du kan välja att sitta i 50,60-tals eller 
70-talsavdelningen. Riv av en gammal Elvislåt i Jukeboxen och 
dröm dig tillbaka till den gamla goda tiden.”

       Ulf  Thor med sin Chevrolet 1956.

För motorintresserade av alla de slag har konditoriet den första 
måndagen varje månad från juni till september en träff  för 
ägare och andra intresserade av veteranfordon; mopeder, mo-
torcyklar och bilar av olika slag. Den tredje juni var jag där, en 
riktigt varm och vacker försommarkväll. Ganska många hade 
mött upp med sina välputsade dyrgripar. Man fikar, kollar lite 
på någons bil, ger varandra tips och råd, utbyter erfarenheter. 
Man pratar minnen, men mest om sommaren som kommer, 
om vilka av alla veteranevenemang man skall åka på.  

En av dem jag mötte var Kenneth Åsberg, som kört från Brän-
namåla i sin moderniserade Plymouth från1940. ”Som du ser 
har den bara ett säte fram för två personer”, säger Kenneth. 
”Den finns också i en större modell, med fyra dörrar och två 
säten. Vad jag hört så använde handlare den mindre bilen när 
de körde ut paket.” 

En Cadillac 1959 Biarritz. Till vänster Kenneth Åsbergs svarta Ply-
mouth från 1940.

               Detalj från bakpartiet på den vita Cadillacen.

Det är mycket jag vill fråga Kenneth om, så vi bestämmer att 
träffas igen senare under sommaren. Innan jag åker hem går 
jag runt och tar lite bilder på några av de andra bilarna, den 
ena finare än den andra.  

 En Volvo PV 544 1962. Bilen gav mig en nostalgikick. Just den 
modellen hade jag på körskolan i Malmö, hösten 1959

Bilgodis i Brännamåla
I början av augusti besöker jag Kenneth hemma i Brännamåla. 
Utanför huset står den svarta Plymouthen från Emmaboda-
träffen och en hemmabyggd hot rod Ford T-Bucket.  Kenneth, 
som nu är pensionär, jobbade tidigare som truckförare inne på 
Emmaboda Glas. Han har alltid varit intresserad av motorer 
och hade tidigt olika motorcyklar. Men det är först de senaste 10 
åren som Kenneth började köpa och göra iordning bilar, med 
god hjälp av sin bror Eine, som bor bara några hundra meter 
bort. Verkstad och rejäla garage finns i anslutning till huset.

Forden Fenix 
Vi börjar med att titta på Forden. För att få en amatörbyggd 
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Hemmabygge i hybridstil
Och den hjälpen kan verkligen behövas, för varje amatörbygge 
är ett hopplock av idéer, material och tekniska konstruktioner. 
Ford Fenix, till exempel, har en kaross byggd i glasfiber. Bara 
ett fåtal bitar är i plåt. Kylarfronten är hämtad från en gammal 
traktor. V8-motorn är en Chevrolet 350 från 1976. Bromsarna 
fram kommer från en Volvo Amazon, bromsarna bak från en 
BMW, bromsoken från en VW Passat och växellådan är en 
350 Automat.

Idag är den här typen av T-buckets relativt vanlig. Det allmän-
na draget är en kraftigt överdimensionerad motor för bilens 
storlek och vikt. För att hantera denna kraft på vägen har bilen 
stora, breda bakdäck medan framhjulen är smala, ofta hämtade 
motorcyklar, dock inte här. Fyra coilovers, en i varje hörn, är 
en smart lösning som kombinerar fjädring och stötdämpare i 
en enda enhet. Eftersom bilen enkelt kan justeras i höjdled är 
de populära inom bilstyling.

Utseendet är häftigt, inte minst med de utanpåliggande avgas-
rören, s.k. side pipes. Men knappast komforten! Så har bilen 
t.ex. en stel framvagn och väldigt låg höjd över vägen. Inget för 
Långasjö byvägar på vårvintern, även efter en höjdjustering. 

        En moderniserad Plymouth från 1940.

Att hålla sin egen stil
Om Ford Fenix nästan bokstavligen uppstod ur askan, köpte 
Kenneth en svart Plymouth från 1940 i fullgott skick, körklar 
och besiktigad. Det var i Borlänge för tre år sedan, men bilen 
ställdes i ordning redan vid mitten av 90-talet, av en man i 
Norrköping.

Men trots en redan färdig och fin bil – och prislapp - ville 
Kenneth sätta sin egen prägel på den. Tillsammans med sin 
bror Eine bytte de motorn till en V8 Chevrolet 350, samma 
som i Forden. Bilen fick också en automatisk växellåda, ser-
vostyrning och skivbromsar runt om. Fäljarna byttes och en 
musikanläggning sattes in.

”Man vill ju hålla sin egen stil”, sa Kenneth lätt urskuldande. 
”Men jag är långt ifrån en fanatiker där man renoverar ner 
till minsta originaldetalj. Jag har i stället moderniserat bilen.”  

bil som denna besiktigad och godkänd måste den först och 
främst ha ett namn. Kenneth valde då Fenix, efter konditoriet 
i Emmaboda. Men namnet passar också bra in på den urgamla 
myten om fågeln Fenix, som bränner sig själv på ett bål för att 
ur dess aska uppstå i föryngrad gestalt.

Den bilden kan verkligen symbolisera allt det arbete som lig-
ger bakom amatörbyggda bilar. Allt inräknat, från idéer och 
skissande till inköp av olika delar, montering, lackering mm 
handlar det om 1000-tals timmar. 

När Kenneth började bygga sin T-bucket utgick han verkligen 
från scratch - ett par ramskenor han köpt – och från Sveriges 
Fordonsbyggares Riksorganisations nya Bygghandbok.

     Kenneth Åsberg med sin hemmabyggda hot rod Ford T-bucket.

Bilbyggarens Bibel
Möjligheten att bygga egna bilar försvann 1970 när myndig-
heterna bestämde att alla nyregistrerade fordon skulle krock-
testas. Under 12 års tid var Sverige därför ett dött land när 
det gällde hemmabyggda fordon. Tack vare några eldsjälars 
hårda arbete under närmare fem år ändrades slutligen reglerna 
och 1982 bildades SFRO. Organisationen är ideell, men har 
ett samarbete med myndigheter som Transportstyrelsen och 
besiktningsorganen. I sin reklam för Bygghandboken skriver 
man: ”Boken innehåller allt du behöver veta om besiktning av 
ändrade, ombyggda och amatörbyggda bilar och motorcyklar. 
Dessutom får du tillgång till gjorda erfarenheter och massor 
av användbara tips inför ett lyckat bygge.”

En fördel är att man börjar med att presentera och registrera 
sitt planerade bygge hos SFRO. Sedan har man fem år på sig 
innan besiktningen ska vara klar. Under den tiden ges möjlig-
het att vid olika skeden visa hur byggandet fortlöper för en 
inspektör, som kommer med goda råd. På så sätt undviker man 
att inte hamna helt fel.

       Frampartiet på Forden Fenix..
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Bil eller bank
En veteranbil i fint skick kostar sexsiffriga belopp, ibland med 
både en tvåa och en trea som första siffra. Mycket pengar, som 
med rätt modell – och skötsel - kan vara en god investering. 
Och den typ av bilar som stiger mest i värde över tid är klas-
siska sportbilar. 

”Mina bilar är minst lika bra som att ha aktiefonder”, säger 
Thomas. ”Och mycket roligare! Den entusiastförsäkring man 
tecknar är heller inte så dyr.”

En sådan försäkring understryker att det handlar om en 
”leksak”. Bilen får inte användas i nyttotrafik, den måste stå i 
godkänt garage och får bara köras max 500 mil om året. Vad jag 
förstår är försäkringsbolagen mycket tillmötesgående när man 
vill skräddarsy en försäkring. Så här kan det låta från ett bolag.

”När du ska försäkra din ögonsten vill du givetvis ha en partner 
som delar din passion för bilar. Vi försäkrar allt från renove-
ringsobjekt, topprenoverade klassiker till amatörbyggda Rat 
Rods och välputsade sportvagnar. Vi har inga krav på att du 
ska vara medlem i någon klubb eller organisation. För oss är 
det din bil och ditt intresse som är det viktiga.”

Pontiac Firebird 1968
Firebird tillverkades mellan åren 1967 och 2002. Modellen 
var Pontiacs svar på Ford Mustang, som lanserades 1964 och 
anses vara en av de mest lyckade i bilindustrins historia. Båda 
bilmodellerna utgjorde en ny typ av mindre, USA-tillverkade 
bilar som skulle tilltala ungdomen.

   Thomas bil tillhör första generationen 1967-69 och är en 
cabriolet, dvs. en öppen bil med avtagbar sufflett. Den är auto-
matväxlad och har en V8-motor på 320 hk. Genom att motorn 
är vässad och fäljarna bytta betraktar försäkringsbolaget inte 
bilen som original. 

En dyr semester
Bilen köpte Thomas på en semester för runt 15 år sedan. ”Den 
dyraste semester jag haft! Vi var ner på sydkusten i Skåne. Av en 
händelse köpte jag en biltidning och där var den utannonserad. 
Den motsvarade verkligen min pojkdröm och jag ringde direkt. 
Men ingen svarade så jag ringde igen - och igen. Till slut var 
det en person som lyfte luren och irriterat frågade om det var 
jag som hade ringt en så där 16-17 gånger. Visst, det kan jag 
inte neka till. Och jag vill gärna köpa din bil!”

Volvo P 1800 S
Också den här bilen har en intressant historia, både privat och 
som bilmodell. Från början var den en utställningsbil på Volvo 
i Göteborg. Sedan köptes den av en av cheferna på Flygt i 
Emmaboda. För omkring 12 år sedan annonserades den ut till 
försäljning, Thomas ringde och fick löfte om att köpa den. Men 
dottern i huset blev intresserad och bilen stannade i familjen 
ännu en tid. Så en dag två år senare ringde chefen och frågade 
om Thomas fortfarande var spekulant. Absolut, men är det inte 
många andra som hört av sig? Jo, många, från Sverige, Norge 
och Danmark, men också från andra håll i Europa. Men helst 
ser jag att den stannar här i trakten!

Innan jag lämnar huset tittar vi på en stor och modern husvagn 
som står uppställd på gårdsplanen. Den har Kenneth och Eine 
köpt tillsammans. ”Om en vecka eller två tar vi en sväng med 
den efter Plymouthen. Mest för att testa lite.” 

Pojkdrömmar
Det är säkert många som vill äga en fin gammal veteranbil, 
körduglig och i gott skick. Men långt ifrån alla känner att de 
själva vill ”skruva”, eller är duktiga nog. Andra både vill och 
kan, ”men har för lite fritid”, som Thomas Alm i Ekeboryd 
uttryckte det.

Ett liv med motorer
Dag eller natt, beroende på hur arbetsskiften ser ut, kör 
Thomas för Taxi Emma AB. Den bilen är en Volvo XC 70. 
Jord- och skogsbruket hemma på gården innebär många tim-
mar i traktorn, en amerikansk Case ih. Den används också för 
vinterns snöröjning av vägarna. Gårdsbilen är en VW Caddy. 
Röj- och motorsågar, åkgräsklippare mm är naturligtvis också 
en del av ”maskinparken”. Precis som två välputsade ”pojk-
drömmar”, uppställda på gräsmattan enkom för detta tillfälle. 

 Tre ögonstenar framför den gamla undantagsstugan i Ekeboryd. En 
röd Pontiac Firebird Cabriolet från 1968, en vit Volvo P 1800 S från 
1969, och barnbarnet Natalia Jörgensen från 2009.

Boys Toys för vuxna
”Redan när jag tog körkort för snart 50 år sedan började jag 
längta efter att äga en veteranbil. Men i över 30 år räckte varken 
tid eller pengar till. Sedan köpte jag min första, en röd Pontiac 
Firebird Cabriolet från 1968. Och några år senare köpte jag en 
Volvo P 1800S, årsmodell 1969, så nu har jag två! 

Det gör nog byn till den sportbiltätaste i socknen, tänker jag. 
Åtminstone per capita. För även om alla hus i byn är bebodda, 
är det bara Thomas och Sonja (Jörgensen) som är fast boende, 
året om.

Jag tänker också på mitt ordval i rubriken: boys toys, pojkleksa-
ker. Motorer och fordon tillhör fortfarande en mansdominerad 
värld, åtminstone när det kommer till ägande och mekande. 
Men säkert finns också en och annan kvinna i Långasjö, som 
valt att investera sina pengar i en häftig motorcykel eller vete-
ranbil, med allt vad det medför. Hör gärna av dig i så fall, så 
gör vi ett reportage.
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Veteran bland                  
veteranfordon
Sist ut i den trio jag valt att skriva om är Erik Helmersson i 
Trollamåla. Vad som förenar de tre är ett starkt intresse för 
gamla veteranbilar. Men till skillnad från Kenneth och Thomas 
är Erik resande servicetekniker till yrket, erkänt duktig med 
verkstäder och garage på gården. En annan skillnad är att Erik 
och hans fru Pernilla är aktiva fans av Rockabilly, en subkultur 
med många anhängare runt om i Europa, och än fler i USA. 
Hur den påverkar deras sätt att leva är fokus för följande text.

 Erik och Pernilla Helmersson i sin nya glasveranda under en devis vi 
väl alla kan ta till oss: ”När vi blir gamla smyger sig skönheten in på 
djupet.”

Rockabillykulturen
Rockabilly, ett ord kombinerat av ”rock” och ”hillbilly”, är en 
amerikansk musikstil som uppkom på 50-talet i den ameri-
kanska södern och spelades av stora musikstjärnorna som Bill 
Haley, Elvis Presley och Jerry Lee Lewis. Stilen är en blandning 
av country, som tidigare kallades för hillbilly musik, och blues, 
och är en av de tidigaste formerna av rockmusik. På senare 
tid har rockabilly blivit mer av en livsstil, som handlar både 
om hur man beter sig och klär sig. Ombyggda bilar från 30-, 
40- och 50-talen, hot rods, är ett viktigt inslag.

Rockabilly är också en starkt kommersialiserad subkultur. För 
alla, som likt Kenneth Åsberg vill bygga en ny bil eller renovera 
en gammal, finns en uppsjö av företag som säljer biltillbehör. 
Samma sak med kläder, skor, frisyrer, tatueringar i retro och 
rockabillystil – allt man vill veta – och köpa – hittar man på nä-
tet. Blir du nyfiken? Gå då in och titta på Jetset Trends hemsida.

       Erik på sin Harley Davidson 1994 Heritage Softail.

            Volvos emblem för P 1800 S.

Sportbil för ett helgon
Modellen tillverkades mellan åren 1961 och 1973, först i Eng-
land, sedan i Sverige. Därav S.et efter modellbeteckningen P 
1800. Bilen, som är ritad av Pelle Pettersson, välkänd designer, 
seglare mm, blev en försäljningssuccé för Volvo. Och inte blev 
det sämre av att den fick gratisreklam i den under 60-talet 
omåttligt populära TV-serien Helgonet. Historien är värd att 
berättas.

Under början av sin skådespelarkarriär engagerades Roger 
Moore, mycket av en slump, för att spela huvudrollen i TV-se-
rien "The Saint" (Helgonet i Sverige). Det var något av en 
budgetproduktion och produktionsledaren Johnny Goodman 
försökte få sponsring från de brittiska sportbilstillverkarna då 
hjälten Simon Templar behövde färdas i en exklusiv tjänste-
vagn.

Ingen av de brittiska tillverkarna ville dock förknippas med den 
på manusstadiet lite udda TV-serien. Johnny Goodman fick 
då tips om en ny sportvagnsmodell och skickade iväg Roger 
Moore till den lokala Volvohandlaren för att försöka charma till 
sig ett billån. Roger Moore lyckades övertyga Volvohandlaren 
och TV-serien blev en succé både i Storbritannien och i många 
andra länder. Simon Templar körde Volvo P 1800 genom alla 
avsnitt. Och Roger Moore förblev Volvo trogen också privat, 
livet igenom.

För festliga tillfällen
En gammal sportbil är något helt annat än ”glidare. ”Ingen av 
mina bilar är speciellt bekväma”, säger Thomas. ”Inte med da-
gens mått mätt. Man kör inte så långt i dem. Någon gång har vi 
åkt på semester, men mest blir det veteranträffar, som det finns 
hur många som helst av här runt omkring under sommaren. 
Eller så använder jag dem vid högtidliga sammanhang. Som 
igår för exakt fyra år sedan, den 8 augusti 2015. Då körde jag 
vår dotter Pernilla och vår blivande svåger Mattias till vigseln i 
Långasjö kyrka i den röda Firebirden. Sen tog vi en sväng ner 
till ”Bygget” också (Långasjö bygdegård). Hoppas det blir fler 
sådana tillfällen i framtiden. 

Han tittar lite menande på Natalia och säger, ”nä du, nu är det 
dags att fiska kräftor!”
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det en hel del i olika sociala medier. Många menar att gamla 
bensintörstiga bilar helst borde stå stilla, inte köras långa 
sträckor till olika evenemang. Det är som om lilla Sverige tror 
sig kunna rädda jordens klimat genom förbud.”     

Gammalt får nytt liv

       I glasverandan står en gammal radioapparat från 40-talet.

När Erik vill spela upp Rocka-
billymusik för mig väljer han låtar 
från en spellista i mobilen - och 
ut strömmar ett riktigt bra ljud 
från de moderna högtalare som 
nu sitter i radion. Det är med den 
som med de gamla bilarna. De 
görs ”hetare” genom att modern 
teknik används.

Andra gamla prylar blir häftiga bara genom att de hamnar i ett 
nytt sammanhang. Vi går in i vardagsrummet, som domineras 
av en gammal jukebox från 1960 och en bensinpump från 1951. 

Jukeboxen är en fullt fungerande dyrgrip, inköpt för 50000 
kronor, professionellt renoverad, inklusive 60 singlar. 

Bensinpumpen har inmonterat ”stämningsljus” och barskåp 
bakom frontplåten. Fina grejer! Ingen kylarvätska och T-sprit 
där inte, kan jag lova. 

Hard core
Vilken hållning man har till denna livsstil skiftar naturligtvis. 
Om detta pratar jag med Pernilla och Erik i deras inglasade 
veranda utanför vardagsrummet. Vi sitter på gamla bilsäten 
och Pernilla tar fram olika sorters mintchoklader och kaffe, 
serverat i ”rätt sorts muggar”. 

”Vi har en hel del saker i hemmet som är typiska för rocka-
billykulturen, som du snart ska se. Men vi tillhör inte den hårda 
kärnan. Det finns dom som är noga med det mesta, ibland ner 
till minsta hårspänne. Bilen de har, kläderna de bär, musiken 
de lyssnar på – allt ska vara från 50-talet, för några helst också 
från samma år. Vissa har inte ens TV. Och ska de iväg på någon 
dans eller bilträff  kan det ta timmar att göra sig i ordning!”

En Ford 1939 street rod. I bakgrunden ett av många renoveringsob-
jekt, en Ford lastbil 1953 COE (cab over engine). Värde i nuvarande 
skick över 100 000 kronor.

Veteranbilsträffar
Inför intervjun förberedde jag mig genom att titta i ”Bilträffar, 
evenemang och cruising kalender för 2019” och blev förvånad 
över alla de hundratals möjligheter som finns för veteran-
bilsentusiaster att mötas. Nästan något varje dag från april till 
december! Bara i Sverige.

Pernilla och Erik åker gärna på olika motorevent när de hinner 
och kan. En av de fräckaste är A-bombers Old Style weekend 
utanför Uddevalla i början av augusti varje år. Träffen är för 
folk med intresse för bilar äldre än 1957 samt kläder och musik 
från 1950-talet. Dit kommer intresserade från hela världen.

Riktigt många kommer också till ”Power End of  Summer Meet, 
som äger rum på det gamla nedlagda flygfältet i Emmaboda 
den siste augusti i år. Omkring 3500 bilar räknar man med. 
Den träffen hoppas vi kunna skriva om i nästa nummer av 
Träskoposten. 

Växande motorintresse – och motstånd
Sista helgen i augusti äger också en ännu större träff  rum på 
Rømø, en dansk ö utanför Jyllands västkust, strax norr om 
tyska gränsen. Erik tänker åka dit i sin Ford 1939 tillsammans 
med några vänner. ”Det brukar vara upp till 40000 besökare 
där”, säger han och visar mig inbjudan, där arrangörerna flaggar 
för att så många som möjligt ska komma i autentiska kläder.

En annan, mer provocerande ”flagga” är den A-bombers hissar 
i sin inbjudan till årets träff  i Uddevalla. ”Inga miljöbilar, inga 
jäkla dansband, garanterat fritt från miljöaktivister.”

”Det där stämmer”, menar Erik. ”På veteranbilträffarna dyker 
det aldrig upp några aktivister, men däremot skrivs och pratas 

Jukebox från 1960. 

Caltex bensinpump från 1951.
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På lediga stunder
Erik och jag träffas ytterligare en gång i 
slutet av augusti. Vi dricker öl och sitter 
och pratar ett par timmar om stort som 
smått. Pernilla är med i början men avvi-
ker klockan åtta för att tillsammans med 
sin mamma gå en sväng med hunden, en 
7-månaders schäfervalp. I bakgrunden 
hör vi dottern Rose klippa gräset, och 
hennes barn glatt tjoa runt. Efter ett tag 
kommer sonen Johnny förbi efter att 
ha jobbat i verkstaden med en nyinköpt 
husbil. Det är en gård med liv och rö-
relse – och med en orubbligt lugn och 
eftertänksam ”husbonde”.

Som servicetekniker är det full fart på 
jobbet också. Erik kör runt till olika 
arbetsplatser inom ett ganska så stort 
upptagningsområde, oftast för att serva 
självkörande gaffeltruckar. Det kan vara 
rent mekaniska fel, men också problem 
med själva programmeringen, navige-
ringssystemet etc. ”Vi går regelbundet på 
kurser för att hänga med i den tekniska 
utvecklingen”, säger Erik. 

När hinner du fixa med dina gamla bilar 
då, frågar jag? ”Det blir mest på kvällar 
och helger, på lediga stunder - när inte 
grannar och andra behöver min hjälp 
med sina traktorer eller bilar.” 

Ett chassi till en A-Ford 1929 Speedster, som 
Erik ska bygga om till en hot rod racer… på 
lediga stunder!

Gunnar Alsmark

Balladen om Nygatan 8

En teaterkonsert med 
Cornelis Vreeswijks låtskatt

En historia om två familjer från två kulturer och om 
deras strävan att leva sida vid sida, under samma tak. 

Med alla små och stora komplikationer som det kan 
innebära. Vi vet aldrig när livsavgörande stunder in-

träffar, när vardagen plötsligt blir ohanterlig eller helt 
fantastisk. Men det här är ett sådant ögonblick!

Med hjälp av fantastiska musiker och en sjungande 
ensemble från alla världens hörn kommer vi uppleva 
mötet mellan det vi känner så väl och det ännu helt 
okända. Kombinerat med Cornelis odödliga musik 

och texter, blir det en tragikomisk och musikalisk feel-
good-föreställning.

Regissören, Minna Johannesson, född och uppvuxen 
i Emmaboda, är nu verksam i Danmark. Där har hon 
tilldelats flera priser, bl. a. som Årets regissör 2013 

och nu senast har hon gjort en hyllad föreställning på 
Det Kongelige Teaters Stora scen i Köpenhamn. Detta 

är hennes debut som regissör i Sverige.

16 oktober kl. 19.00 Emmaboda Folkets Hus 

Förköp: emmaboda.riksteatern.se

eller 070 285 93 00, 070 542 73 16
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Målarkurs i Sockenstugan
I juli månad anordnades en målarkurs i Långasjö Sock-
enstuga. Kursledare var konstnären och konstvetaren Bo 
Bergstrand och kursen anordnades av Elisabeth Bergs-
trand-Poulsen Sällskapet i samarbete med Vuxenskolan. 
Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse sponsrade. 

Under några intensiva sommardagar fylldes ateljén på Sock-
enstugans tredje våning med stafflier  och färgpytsar, glada 
damer och hjälpsamma män. Deltagarna målade både inne 
och utomhus. Det blev blommor och byggnader, dolda plat-
ser och lekfulla mönster. Bo fanns med och instruerade och 
uppmuntrade.  Kursen innehöll också moment som föredrag, 
filmvisning, berättarkväll, besök på Galleri Garvaregården och 
bibliotekets utställning av Niels Elleys konst. Kursen avslutades 
med en enkel utställning på Vandrarhemmets röda yttervägg. 
Om vi kan, orkar och vill, gör vi om det nästa år!

Annika Hjalmarsson

Utställning på Vandrarhemmet.

Angela bättrar på en målning föreställande Sparbanken Eken. Kolla 
hennes arbetsstil!

Samling framför Vandrarhemmets röda vägg, där målningarna pre-
senterades. Fr v Angela Fransson, Bo Bergstrand, Gunilla Håkansson, 
Daniel Gustavsson, Sylvia Edwinsson, Irene Nimenius.

Ros-Marie Sandberg vid sitt staffli.

Kyrkogårdsmotiv av Sylvia Edwinsson.

Målning av Irene Nimenius.
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Pensionärsutflykt till 
Växjö
Röda Korset i Långasjö har många olika verksamhetsfält. 
Man gör en stor insats varje år för Världens Barn, är med-
arbetare i RK Kupan Second Hand i Emmaboda, ordnar 
insamlingar för Röda Korsets hjälp o katastrofarbete i 
hela världen. Insamlade medel går alltid till Röda Korsets 
Internationella hjälpverksamhet. 

Men kretsen har också en kassa med donerade medel, öron-
märkta för verksamhet Långasjö. Ofta rör det sig om långas-
jöbor som donerat eller testamenterat en summa avsedd just 
för bygdens folk. Verksamheterna har skiftat över tid. Det har 
varit stöd till "fattiga familjer", husmorssemester för utarbetade 
kvinnor, placering av finska flyktingbarn, mm. 

Numera kan det handla om lite guldkant i tillvaron för pen-
sionärer. Parcykeln på Allégården är ett exempel. I samma 
anda anordnades en pensionärsutflykt till Växjö i slutet av maj 
2019. Dagen innehöll besök på Kulturparken Småland med 
Emigrantmuseet, Sankt Sigfrids Folkhögskola Kronoberg och 
Växjö domkyrka. 

På museet kunde vi njuta av Elisabeth Bergstrand-Poulsens 
gobeläng, Kvinnans Årstider. Den hänger numera i den s 
k hörsalen, sedan den restaurerats genom Elisabeth Bergs-
trand-Poulsen Sällskapets försorg. Gobelängen vävdes på 
Barbro Nilssons ateljé i Stockholm 1953. Förlagan finns i 
Sockenstugan i Långasjö. Museet erbjöd också flera utställ-
ningar att besöka.

På Emigrantmuseet kände vi oss också rätt bekväma. Emigran-
tinstitutet i Växjö grundades 1965. Då hade Emigrantcirkeln i 
Långasjö redan kartlagt alla Långasjös amerikafarare och rest 
minnesstenen i dammen utanför kyrkan. (1961). Båda dessa 
organisationer har lagt ner ett gediget arbete på att kartlägga 
och förstå emigrationen till Amerika 1850-1930. Vi nickade 
instämmande under guidens berättelser. 

En titt in i Vilhelm Mobergs skrivkammare ledde tankarna till 
bygdens store författare. Flera av deltagarna hade egna minnen 
och tankar om Ville. Intresset och kunskapen är stor. 

Efter en mättande lunch på Sankt Sigfrids Folkhögskola Kro-
noberg, stannande vi till i Växjö domkyrka, där bl a den nya 
Sankt Sigfridsstatyn och Bertil Valliens altaruppsats kunde 
beskådas. 

Annika Hjalmarsson

Växjö domkyrka.

Vilhelm Mobergs skrivarlya.

Guidning på Utvandrarnas Hus. 

Gobelängen Kvinnans Årstider i Hörsalen på Smålands Museum. Berit 
Johansson Allgunås tittar på modern: Mor Hulda med lille Rickard på 
armen. 
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Det fanns en tid... 
det finns en tid

Det fanns en tid då föräldrarna bodde 
kvar på Smålandsgårdarna och man tog 
lärdom av de äldres erfarenheter och 
kunskap.

Det fanns en tid när Smålands inland och 
dess byar frodades av liv, då byskolorna, 
de små affärerna och sågverken växte i 
antal.

Det fanns en tid då gemenskap gick före 
ekonomisk vinning och framgång för 
egen del, då kollektivet var starkare än 
individen.

Det fanns en tid när landsbygden var vår 
viktigaste resurs och man kände stolthet 
över sitt ursprung och sitt dagsverke.

Det finns en tid som ser väldigt annor-
lunda ut i jämförelse med hur det såg ut 
en generation bakåt då min far Berndt 
växte upp.

Berndt Carlsson föddes den 11 maj 
1938 och växte upp i en syskonskara 
av fem i den lilla byn Skallebo i Lång-
asjö. De hade det ganska knapert men 
genom smålänningens sparsamhet och 
måttfullhet klarade sig familjen med 
vad gården gav med hjälp av några kor, 
hästar, höns och en bit jord och skog. 
Berndt fick tidigt lära sig att ta ansvar 
och se sig själv som en del av en större 
helhet där alla behövdes för att vardagen 
skulle fungera. Likt Roberts nyfikenhet i 
Mobergs romaner klättrade Berndt upp i 
den höga linden på gården för att blicka 
bortom granarna och se vad som fanns 
på andra sidan skogen. Men han såg bara 
skog och åter skog.

Som 17-åring tiggde han och bad om att 
få studera vidare. Fadern Carl gav slutli-
gen med sig att han kunde få läsa vidare 
på Grimslövs folkhögskola, då Berndt 
ju ändå var tänkt att ta över gården. När 
läsåret började lida mot sitt slut anade 
Berndt att hans tid i ”friheten” var slut 
så han kom på den geniala idén att be 
sin klasskamrat som hade fin skrivstil att 
skriva ett fiktivt brev från rektorn hem till 
sin far. Brevet innehöll goda omdömen 
om Berndts läsförmåga och nästa gång 
Berndt kom hem meddelade hans far att 
han fick gå ännu ett år på skolan. Det 
säger något om Berndts övertygelse om 
att ta sig dit han vill i livet. Den största 
gåvan han givit mig är att alltid tro på 
mina drömmar, att tänka själv, att våga 
kasta mig ut i livet och att inte ge upp. Att 
tänka långsiktigt, planera och organisera 
sitt liv så att det blir som man vill och 
inte bli ett offer för omständigheterna.

Eftersom många i Berndts klass hette 
Carlsson i efternamn tog han efter-
namnet Elmberg som var hans mors 
födelsenamn. Namnet härstammar från 
en äldre släkting som hittade på namnet 
då han emigrerade till Amerika. Han 
växte upp i Älmeboda (som då stavades 
Elmeboda) och det fanns en liten bergsk-
nalle på gården, och av det skapade han 
efternamnet Elmberg.

Berndt hade en originalitet, han drog sig 
inte för att höja sin röst när han tyckte 
att det behövdes. Han stod upp för 
den lilla människan och inte minst för 
landsbygden. Berndt var som en modern 
”Robin Hood”. Han spenderade 50 år av 
sitt liv i Malmöregionen och tjänade sina 
pengar i staden men gav dem tillbaka till 
glesbygden under de sista 20 åren av sitt 
liv. Det är ovanligt idag, trenden under 
det senaste seklet har snarare varit det 
motsatta, då vi ständigt tagit från lands-
bygden och placerat pengarna i staden. 
Men vad vore Sverige utan sin landsbygd 
med sin skog, vattenkraft, gruvor som 
bekostar en stor del av vår välfärd. Om 
sanningen ska fram skulle landsbygden 
klara sig mycket bättre om den inte hade 
behövt ”finansiera städerna”, men ändå 
talas det ibland om landsbygden som 
den ”tärande sektorn”. Om man ska 
tjäna pengar så ska man satsa i staden, 
där husen växer i värde (ibland tiofaldigt) 
medan det motsatta råder i glesbygden. 
Berndt visste det från start men valde 
ändå att satsa i den bygd som danat 
honom, den skog, natur och miljö han 
åkte hem till för att varva ner och hämta 
nya krafter under sina år på olika före-
tag i Malmöregionen. Han sade ofta att 
"Mundekulla Retreatcenter kommer inte 
att betala tillbaka sig under min tid, men 
jag satsar på framtiden”.

Det har varit en stor gåva för mig att få 
ha arbetat sida vid sida med min far i 
skapandet av Mundekulla Retreatcenter. 
Den tredje parten i vårt samarbete är 
Anne Solveig som var den som kom 
med idén om att skapa ett Retreatcenter. 
Berndts avsikt var från början att restau-
rera det gamla ödehuset i Mundekulla för 
att hyra ut det. Vi erbjuder idag i första 
hand kurser och events där deltagarna får 
varva ner och uppleva stillhet omgiven av 
vacker natur. Idag är vi en organisation 
med fler än 30 personer som arbetar i 
verksamheten i olika omfattning. Vi har 
hittat en modell som känns hållbar med 

”En son och en fader” Peter och Berndt Elmberg.
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mycket beläggning vår sommar och höst 
och något mindre vintertid. Vi arbetar 
bara med grupper i form av kurser och 
konferenser och har valt att inte ha någon 
daglig besöksverksamhet vilket gör att vi 
får tid att vila mellan varven. 

Engelskans ord ’retreat’ betyder att dra 
sig tillbaka, vilket jag gjorde 1997–1998 
innan gården inköptes. Under den peri-
oden kom min far och hälsade på ibland 
och undrade vad det blev av hans son 
som liksom tjuren Ferdinand fann mer 
glädje i att lukta på blommorna än att 
konkurrera med de stingsliga tjurarna i 
det omgivande samhället. Det växte fram 
en ny vänskap oss emellan. Hösten 1991 
bragtes min bror om livet och jag tror 
det kom att bli en vändpunkt för oss i 
livet. Jag började ställa mig frågor som 
vad är meningen med mitt liv, hur kan jag 
bidra, vad vill jag med min korta stund 
på jorden och Berndt gick lite i samma 
tankar, liksom Robert och Karl Oskar 
gjorde när det i hemlighet drömde om 
att resa till Amerika. Vår dröm handlade 
om att återskapa ett liv i gemenskap, 
med mening, mål och syfte för oss själva 
men också för andra. Lite som det var 
förr i tiden.

Jag känner att jag inte kan återskapa 
eller dra tillbaka tiden men jag är fast 
besluten att fortsätta verka för en levande 
landsbygd och utveckla Mundekulla mot 
ett blomstrande företag. Vi är inte där 
ännu, men vi har ju bara hållit på i 20 
år. Visserligen finns en tes som lyder att 
det ska ta minst 5 år att för ett företag 
att ge vinst, men det är annorlunda på 
landsbygden, det är andra motiv som 
driver många av oss på landsbygden. Ett 
liv på landsbygden har alltid handlat om 
långsiktighet och när man tänker utanför 
boxen så får man ge sig själv och omgiv-
ningen tid. Berndt sade ofta att han varit 
10 år före sin tid i allt han företagit sig 
och nog ligger det något i det

Beträffande ”tid” är det egentligen det 
enda vi har i livet, frågan är bara vad vi 
gör med den?

Nu tar jag över stafettpinnen omgiven 
av stor support och en dag kommer den 
att lämnas vidare liksom Berndt nu gjort 
till mig. Efter mig kommer någon annan, 
och så vidare. Tack och lov är kollektivet 
starkare än individen, såväl igår som idag. 
Så har det alltid varit och så kommer det 
att förbli även om vi glömt bort det, just 
under denna stund på jorden.

Berndt var en trädgårdsmästare, han 
älskade astrakanäpplet som han plante-
rade varhelst han fick möjlighet, kanske 
för att minnas hembygden. Många av de 
tusentals årliga gäster som deltar i kurser, 
events och konferenser på Mundekulla 
frågar sig varför vi människor lämnat 
den jord som brukats sedan tusentals år.

Jag kommer att tänka på sången som 
Kristina sjöng till sitt nyfödda barn i 
Amerika, i musikalen "Kristina från 
Duvemåla". Jag tror att vi alla en dag 
kommer att fråga oss:

"Hur det var, hur det blev att jag for
Finns den kvar den platsen nu
Som var mitt hem, frågar du
All den tid som mitt hjärta kan slå
Finns den kvar, ska för alltid bestå
Bortom denna nya värld

Som såg dej födas, min vän
Där mognar äpplena än
Bortom en vid ocean
Där står min astrakan"

Vi syskon har valt att skapa en fond 
i Berndts namn för att fortsätta hans 
gärning för hållbarhet och landsbygds-
utveckling och för närvarande skriver 
journalisten Tina Jeppson på en bok med 
titeln ”Landsbygdsoptimisten i Munde-
kulla” som kommer ut under 2020. 

Läs mer på www.berndtsfond.se 

Peter Elmberg
Beteendevetare, musiker, ekoprenör

Vd Mundekulla
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2. Frälsarkransen: Frälsarkransen med dess 18 pärlor är också 
något som återkommer under konfirmationstiden. Alla pärlor 
representerar olika saker: kärlek, sorg, hemligheter, glädje, 
miljö, med mera. De pärlor vi pratar om hänger förstås ihop 
med temat för träffen. I samband med konfirmationen får 
konfirmanderna var sin frälsarkrans.

3. Loggbok: Vid vår första träff  får konfirmanderna var sin 
loggbok, som då är helt tom. Tanken är att loggboken under 
konfirmationstidens gång ska fyllas.  Loggboken kan ses som 
ett samtal mellan konfirmand och ledare. Ibland finns det 
frågor som en inte vill ta upp i helgrupp. Ibland kan det vara 
skönt att få skriva hur en mår, hur en har det, hur det har varit 
i skolan eller feedback på dagens konfirmandpass. I slutet av 
varje träff  får konfirmanderna tid att skriva i sina loggböcker. 
Dessa samlas sedan in och till nästa träff  har ledarna skrivit 
ett svar i böckerna. Mycket värdefullt!

Utöver träffar och läger är konfirmanderna även med och firar 
gudstjänst. Under vissa gudstjänster är konfirmanderna delak-
tiga på olika sätt. Ett tydligt exempel är på Skärtorsdagen då 
konfirmanderna vanligtvis hjälper till att läsa texter, böner, ta 
upp kollekt, dela ut nattvard och i slutet av gudstjänsten duka 
av altaret inför Långfredagen.

Den stora dagen, själva konfirmationen, utformas mycket av 
konfirmanderna. Tanken är att de ska göra något som för fram 
vad vi har gjort och pratat om under konfirmandtiden. Det 
kan bli väldigt blandade inslag! Till exempel kan det bli drama, 
musik, solosång, allsång, att någon berättar om frälsarkran-
sen, eller om ett kollage de skapat, eller något annat. Sen har 
konfirmanderna även bestämt psalmerna som vi sjunger och 
de är på olika sätt delaktiga i gudstjänsten, likt Skärtorsdagen. 
Det ska vara en glad och rolig dag, även om en viss nervositet 
brukar finnas med i bilden.

En stor tillgång i konfirmandarbetet är unga ledare. Det är 
före detta konfirmander som valt att på olika sätt hjälpa till 
under träffar och läger. De kan hjälpa till genom att hålla i 

Konfirmander och         
ungdomar i kyrkan
Varje år bjuds alla som fyller 14 år under året in till att bli 
konfirmander. Konfirmandtiden är ett tillfälle att fundera 
kring frågor om tro, mening med livet, ont, gott, kärlek, 
relation och mycket mera. Även om inbjudan går ut till de 
som fyller 14 år är det aldrig för sent att konfirmera sig, fast 
då behöver en själv ta kontakt med kyrkan. I Emmaboda 
pastorat har vi två konfirmandgrupper; Mariagruppen 
och Nikodemosgruppen. Grupperna träffat regelbundet 
på fredagsträffar och läger under lite mer än ett halvår, 
innan det är dags att konfirmeras.

Någon kan ju undra vad vi gör när vi träffas. Det kan se väldigt 
olika ut! Träffarna har ett tema, till exempel bön, relationer, Gud 
eller miljö, för att nämna några. Själva konfirmandpassen kan 
sen bestå av värderingsövningar, samtal i mindre grupper, 
kortare undervisningspass, upplevelsevandringar, med mera. 
Det är vanligt att vi bryter av ett pass med någon lek. Ofta en 
lek som kräver att konfirmanderna samarbetar, vilket hjälper 
till att få ihop gruppen. 

När vi åker på läger finns det mer tid till att leka och umgås. 
Mer tid att lära känna varandra. Ett läger brukar vi ha på Öland 
och då är det vanligt att vi har en kort vandring på Alvaret. Där 
utmanas konfirmanderna att under tystnad gå en sträcka och 
fundera över frågor vi har skickat med dem. På Öland är det 
också vanligt att vi gör en utflykt till havet. Där blir det bad 
för den som vill, annars avkoppling eller lek. En skön stund!

I konfirmandarbetet finns det tre saker som används ofta:

1. Bibeln: Vi utgår ofta från Bibeln. När vi pratar om tro läser 
vi vad Jesus sa om tro. När vi pratar om förlåtelse läser vi vad 
Bibeln säger om förlåtelse och pratar om hur vi kan tänka kring 
dessa texter idag. Bibeln är ett mycket bra redskap!
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Gångedagen 2019
Söndagen den 16 juni firade vi en fin och härlig högmässa 
i Långasjö kyrka. 

lekar, andakter, diskussionspass, praktiska saker eller bara 
genom att finnas där. För den som väljer att vara ung ledare 
kommer det erbjudas ledarutbildning, både på hemmaplan 
och på andra platser. 

För den som är över 14 år och tycker att det vore trevligt att 
hänga i kyrkan ihop med andra goa människor finns det en 
ungdomsgrupp! Vi träffas på onsdagar jämna veckor mellan 
kl. 18-21 i Emmaboda kyrka och vi gör olika saker. Vi fikar, 
umgås, samtalar, tittar på film, spelar spel, med mera. 

Välkommen att läsa mer på: 

www.svenskakyrkan.se/emmaboda 

Varma hälsningar
Per Eriksson

Lördag den 12 oktober
Skördefest i Långasjö med Magnifiket

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

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

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

15.00 Konsert i Långasjö kyrka med Peter Ruden-
borg – trumpet och sång

Tillsammans med Britta Mård 
på piano. 

Avsluta Skördefesten med en 
skön stund med härlig sång 
och musik! 

Komminister Ulla avskedpredikade och avtackades efter många år i 
pastoratet. 

Kyrkvärden Else Fransson avtackades som kyrkvärd.

Vi uppmärksammade även att det var 70 år sedan Angela Fransson 
döptes i Långasjö kyrka.
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Välkommen till våra grupper

Hänga med kompisar, sjunga i kör, busa, pyssla och 
fira andakt. Det finns mycket kul att göra för barn 
och familj!

Är du hemma med barn finns den öppna verksamheten 
Kyrkis, där du och ditt barn får umgås med andra. För 
skolbarn finns miniorer, juniorer, Gott och blandat, After 
School och körer. Där utöver har vi även aktiviteter på 
loven, olika arrangemang kring högtider och gudstjänster.

Varmt välkomna till grupperna, oavsett var du bor! Ingen 
kostnad. Mer info finns på vår hemsida, i våra församlings-
hem och Sockenstugor och i affären i Långasjö. Anmälan 
görs via hemsidan eller via formulär till pastorsexpeditionen. 

Tomas Sjödin kommer till Emmaboda 
kyrka!
- ”den som hittar sin plats tar ingen annans”

Hur hittar man sin plats? Hur vet man att man hamnat rätt? 
Pastorn, författaren och föreläsaren Tomas Sjödin söker 
efter svaren och tar hjälp av en förebild och tvillingsjäl – 
han som också hette Tomas och kallades för Tvivlaren. 

 

Onsdagen den 23 oktober kl 18.30 i Emmaboda 
kyrka. Fri entré 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under hösten 2019 

 
Varannan torsdag 13.30 Andakt på Träskon (jämna veckor) 
 

15.9 ”Medmänniskan”  10.00  Högmässa – Johanna J, Birgitta A O 
22.9 ”Enheten i Kristus” 11.00 Gemensam Högmässa  i Vissefjärda kyrka  

Vi välkomnar nya medarbetare i pastoratet och 
avtackar vaktmästare Ann-Britt. Pastoratets 
körer medverkar. Samkväm med mat i 
församlingshemmet. Pastoratets präster och 
musiker 

29.9 ”Änglarna” 14.00 Vi firar ”Dopets dag” både i gudstjänst och med  
doptårta efter. Dopbarn får hämta sin 
dopängel. Barngrupper och körer medverkar. 
Sölve H, Helen A, Linda U 

6.10 ”Döden och livet” 10.00 Högmässa – Kalle K, Helen A  
12.10 Skördefest 15.00    Konsert med Peter Rudenborg  
   trumpet o sång, Britta Mård piano. U S Jonsson  
13.10 ”Tacksägelsedagen” 14.00 Skördemässa – Kyrkokören medverkar.  
   Johanna J, Hans M   
17.10 Kvällsmässa med biskopen 18.00 Mässa i Emmaboda kyrka med biskop Fredrik  

Modéus. Avslutning på visitationen. Därefter 
inbjuds du till en samtalskväll med biskopen på 
temat: Vad är det att vara kyrka just här? Hur är 
vi kyrka i en tid av förändring?    

19.10 ”En dag i stillhet och tystnad” Retreat i Vissefjärda församlingshem (se annons)
  
20.10 ”Att lyssna i tro” 10.00  Högmässa – Annette G, Klas M  
23.10 Föredrag med Tomas Sjödin 18.30  Emmaboda kyrka. ”Den som hittar sin plats tar  
   ingen annans” (se annons) 
27.10 ”Trons kraft” 17.00 Gudstjänst – Johanna J, Hans M 
3.11 ”Alla själars dag” 16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning   
   Kyrkokören, Kalle K, Hans M 
10.11 ”Samhällsansvar” 10.00 Högmässa – Sölve H, Birgitta A O 
17.11 ”Vaksamhet och väntan” 17.00 Gudstjänst – Annette G, Hans M 
24.11 ”Kristi Återkomst” 14.00 Barnen bygger gudstjänst. Barngrupper och  
   barnkörer. Johanna J, Helen A, Linda U 
02.12 1: a Söndagen i Advent                         10.00     Adventsmässa – U Sköldh Jonsson 
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
 

För mer information, se annons i varje nummer av Emmaboda tidning, pastoratets hemsida  
www.svenskakyrkan.se/emmaboda  eller  på Facebook – sök på Emmaboda pastorat.      

 Reservation för ändringar!  
Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00. 
Önskar du hembesök eller vill du ha någon att prata med, kontakta expeditionen 0471- 101 95 

 



En mötesplats för alla
Vi erbjuder ändamålsenliga och trevliga lokaler för 
konferens, utställningar, seminarier, kultur, nöje och olika 
typer av event. Här finns allt som behövs för en lyckad 
aktivitet, centralt med goda kommunikationer. Här kan du 
äta lunch på restaurang AnnaMaria, besöka biblioteket 
eller läsa en tidning och ta en fika i Foajén.

ÖPPET 08.00 -  17.00 måndag till fredag TEL 0471- 489 50

En Biograf utöver det vanliga
Här köper du presentbiljetter i biokassan. Bioprogram 
finns på hemsidan, i vårt nyhetsbrev som kommer en 
gång i månaden eller så kontaktar du personalen så 
hjälper dom till. TEL 0471 - 489 50
www.emmabodafolketshus.se
www.facebook.com/emmabodafolketshus

LIVE PÅ BIO

Miles Davis : Birth of the Cool
Trumpetaren Miles Davis var en egensinnig naturkraft, 
själva förkroppsligandet av begreppet cool. Det centrala 
temat i hans liv var hans rastlösa beslutsamhet att bryta 
mot regler och leva livet på egna villkor. Vi får uppleva 
arkivbilder, privata filmer och intervjuer med några av 
världens främsta musiker, för att undersöka mannen 
bakom musiken och varför Davis än idag är en relevant 
röst.

KULTURTORSDAG 26 sept 
kl 19:00 Miles Davis LIVE BIo

En Fredag i månaden kl. 12.30 - 13.00 

30 augusti - Peter Elmberg & Peter Lejon
20 september - ALFREDOZ
18 oktober - DONALD HUMMEL
29 november - JULMUSIK med
Klarinettensamble ur Johansfors Musikkår

Boka samlings och möteslokaler eller hyr lokaler anpassade för ditt företag
tel: 0471-489 50 
e-post: info@emmabodafolketshus.se
www.emmabodafolketshus.se 
www.facebook.com/emmabodafolketshus


