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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 
Julkrubban i 
Långasjö kyrka.                                  
                                   
Foto
Ulla Sköldh Jonsson

Träskoposten ©               
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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
Angela Fransson        0761-70 81 11

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
Bevingat

Välkommen med bidrag! 
Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2020

 Manusstopp Utgivning 

Nr 1  13 febr          28 febr

Nr 2   30 april        15 maj

Nr 3  27 aug           11 sept

Nr 4  5 nov         20 nov

TACK!

Stort tack för de stora penninggåvor 
som har skänkts till Träskoposten av 
Geijer Skogs Sockengåva och av en 
anonym givare.

Redaktionen

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



Träskoposten nr 4 2019 3

Läsmys med pyspunka
När allt julstök är överstökat. När julaftonens många 
måsten och förväntningar förlöpt väl – eller åtminstone 
”helt ok”. Finns det då något mysigare än att krypa upp 
i soffan, fördjupa sig i en god bok, glömma tid och rum? 
Absolut, svarar många. Inte minst barn och ungdomar. 

Proppen ur?
Läsningen av tidningar och böcker minskar bland barn i alla 
åldersgrupper, och den förändringen har pågått sedan Statens 
medieråd började ställa frågan år 2012. Då uppgav var fjärde 
18-åring att de läste varje dag – nu är den siffran en på tio! 
Skillnaderna är betydligt mindre bland barn i åldrarna 12-13 
år, men studien visar att den dagliga läsningen minskar i takt 
med barnets stigande ålder. Värst är det bland pojkar, där en 
”antipluggkultur” är en vanlig norm. Läsa är inte mysigt, det 
är mesigt! 1.

Går luften långsamt ur vår lust att läsa? Statistiken visar att 
boklåningen minskar. Till viss del har det att göra med att 
många väljer att läsa e-böcker – men det kompenserar inte 
för den samtidiga nedgången av fysiska lån. ”Utvecklingen är 
oroande”, säger Cecilia Ranemo på Kungliga biblioteket. ”Det 
är som om proppen har gått ur botten på alla bibliotekstyper” 2.

Läsbältet
Hur står det till i vår kommun, undrar jag och ringer upp Ásdís 
Paulsdottír, chef  för Emmaboda bibliotek. ”Vi tillhör ju det så 
kallade läsbältet, som går tvärsöver Sverige och vi har väldigt 
höga utlåningssiffror både bland vuxna och bland barn. Så 
läsandet är utbrett, och folk lånar mycket böcker”, säger hon. 
”Men nu kan vi se att mobilen tar över alltmer.”

Den sista kommentaren återkommer jag till. Först om Emma-
boda kommun, som under lång tid valt att satsa på bibliotek, 
studieorganisationer, allmänna kulturverksamheter, musik- och 
kulturskolan. 

Inte minst då på biblioteken, där Emmaboda länge legat i 
topp bland Sveriges kommuner. Runt 900 kronor per invånare, 
jämfört med knappt 60 kronor i de kommuner som hamnar 
längst ner!

Men kan detta verkligen hålla, med tanke på att i princip alla 
kommuner i Sverige nu måste skära i sin budget? Jag frågar Jan 
Dzedins, verksamhetschef  för kultur i Emmaboda kommun. 
”Det gäller också oss”, säger han. ”Vi har gått med underskott 
de senaste tre åren. Nu väntar bistrare tider.” 

Fomo
Så tillbaka till mobilen. Att läsning bland ungdomar sjunkit 
under lång tid beror till stor del på all den tid de lägger på so-
ciala medier, som t.ex. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. 
Två, tre timmar eller mer per dag är vanligt. Många ungdomar 
tycker själva att det är för mycket, visar en undersökning av 
Statens medieråd. Man hinner inte läsa läxor, hjälpa till hemma 
eller sova tillräckligt.

I konkurrens med dataspel, filmer på Youtube, Netflix, HBO 
och andra streamingtjänster hamnar boken i ett hopplöst un-
derläge. Och även om många vill läsa, och delvis gör det, finns 

rädslan att missa något av allt det roliga som händer på och via 
nätet. Fenomenet Fomo – Fear of  Missing Out - skapar stress 
och ångest och ett ständigt behov av att kolla sin mobil stup i 
kvarten. Att den rädslan också omfattar väldigt många vuxna 
behöver kanske inte påpekas.

Skumläsa
Självklart är användandet av sociala medier också ett läsande, 
förutom att det ger möjlighet att bygga nya, och fördjupa re-
dan etablerade sociala relationer. Dessutom bygger det på att 
deltagarna själva skapar innehåll och underhåller sina sociala 
nätverk. Men, det nya normala i digitaliseringens tid har blivit 
att skumläsa, menar den amerikanska forskaren Maryanne 
Wolf3. Det digitala läsandet utgör ett hot mot vårt djupa läsan-
de, och därmed mot sådant som fördjupad kunskap, empati 
och kritiskt tänkande. När vi läser en bok ger vi oss själva 
åtminstone möjligheten till det så viktiga långsamma läsandet. 
Det viktigaste som utmärker en god läsare, menar Wolf, det är 
att ta sig tid till kontemplation och reflektion. 

Så, ta fram en bok, stäng av mobilen, kryp upp i soffan, varva 
ner för en timme eller två. Mys – och mystifiera! Har ni ingen 
bok tillhands, då går det lika bra med Träskoposten. Många 
spännande artiklar utlovas; julkrubbor och julljus, skolminnen 
och supgille, diktskrivning och hemma hos.

Från oss alla, till er alla en riktigt God Jul!

Gunnar Alsmark

Notiser
Not 1 Googla på ”antipluggkultur” och du finner en uppsjö av artiklar 
som diskuterar denna hållning, och vad man kan göra för att bryta 
den.
Not 2 Biblioteksbladet 5 | 2019.
Not 3 Wolf  Maryanne The reading brain in a digital world 2018.
Not 4 Bovin Erik Magasin Opulens den 12 september 2019 (nätma-
gasin).

Vill man få unga som vuxna att läsa måste man belysa det specifika för 
litteraturen som medium, nämligen språket, skriver Erik Bovin med 
anledning av minskat läsande bland ungdomar 4.
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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

Röda Korset

Kretsstämma i klubbhuset

ons. 26 febr. 2020 kl. 18.00

Lätt förtärning

Välkomna!

Klasatorpet

Årets ponnyföl - Faxe

vanns av Leo Sandqvist, Örsjö

Hembygdsföreningen

En Julhälsning 
från 
Kommunalrådet

Julen närmar sig med stormsteg, till någras glädje och till 
andras fasa. Någon ser fram emot ledighet kring jul, andra 
ser en massa jobb och julstök. 

Själv ser jag båda delarna, men har bestämt mig för att se 
fram emot lite lugn och bortse från julstöket. Det får se ut 
lite som det vill hemma hos mig, tiden för vila och umgänge 
med familjen är viktigare än hur många tomtar som kommer 
upp i fönstren.

För mig är julen en tid för eftertanke och umgänge med nära 
och kära, jag hoppas att så många som möjligt får möjlighet 
till detta. Ta vara på tiden och passa på att njut.

Med denna korta julhälsning vill jag tillönska samtliga 
kommuninvånare en riktigt God Jul.

Johan Jonsson

Världens Barn insamlingar 2019

Tack till Roteombuden och till er alla som fyllde bössorna!

Långasjö bidrog med 13 007 kr genom bössinsamlingen. 
Minnesgåvor och kollekter blev 5 290 kr. Företag och för-
eningar i kommunen bidrog med 46 000 kr.

Galorna för Världens barn i Åfors och Långasjö inbringade 
tillsammans 21 830 kr. Därtill kommer Swish-gåvor och 
Astrid Lindgrens böcker.

Sammanlagt bidrog vi i Emmaboda kommun med drygt 
144 000 kr, tredje bästa kommun i länet!

Långasjö Rödakorskrets
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Vinterkalendern
November 
16/11 kl 10-13  Julmarknad i Möjligheternas Hus

28/11 kl 19.00 Kultur i Emmaboda Folkets hus

29/11 kl 12.30 Emmaboda Lunch Jam

29/11 kl 19.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

December 
1/12 kl 10.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

1/12 kl 14-18 Julskyltning i Emmaboda Folkets hus

8/12 kl 11-16 Adventsrunda 122:an

8/12 kl 11.00 Julvandring i Algutsboda kyrka

13/12 kl 18.00 Luciafirande i Långasjö kyrka

15/12 kl 11-16 Adventsrunda 122:an

19/12 kl 19.00 Kultur i Emmaboda Folkets hus

24/12 kl 17.00 Sång & musik i Långasjö kyrka

24/12 kl 23.30 Julnattsmässa i Långasjö kyrka

Januari 
6/1 kl 14.00 Gudstjänst med små och stora – Julspel

Februari 
7/2 kl 12.30 Emmaboda Lunch Jam

7/2 kl 19.00 Anders Mårtensson i Bygdegården

26/2 kl 18.00 RK Kretsstämma i klubbhuset

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 44.

Ny medarbetare i redaktionen

Kära läsare!

Från och med detta nummer av Träskoposten kommer jag 
regelbundet, att finnas med här. Ni känner mig väl redan från 
olika sammanhang.

Jag har ett förflutet inom skolans värld. I många kyrkliga 
uppdrag finns jag med inom vårt Pastorat. Sedan tidigt 2000-
tal är jag medlem av Vissefjärda Folkdanslag. Jag sjunger och 
dansar i SPF:s grupper, och deltar i Korpens tisdagsgympa. 
Som ersättare i kommunfullmäktige finns jag även med, invald 
av Centern. Jag bor numer i Emmaboda. Min vilda rosengård 
tycks stortrivas! Den har sedan länge växt mig över huvudet.

Att läsa och skriva har alltid varit den mest naturliga sak i 
världen för mig. Det fanns en tid, när jag fullt och fast trodde 
att min framtid låg just här. Jag satt vid studentbalen som 
bordsdam till vår svensklärare Göran Mjöberg. Hans far, Josua 
Mjöberg, hade författat vår studentlitteratur i svenska.

”Jaha, vad har du nu för framtidsplaner?” sporde han, medan 
han försynt tömde även mitt vinglas. Det var nämligen helt 
odrucket; jag nyttjade inte vin.

”Jo, jag tänkte bli journalist.” Jag såg fram emot hans godkän-
nande. Han hade gett mig A på alla mina uppsatser. Förresten 
hade jag även fröken Gunnel Jacobsson, Grimsgöl, som 
svensklärare under en tid, med lika fina resultat.

”Nej, nej min lilla vän! Därtill har du inte vassa armbågar 
nog!” Hoppsan, där rök mina framtidsplaner! Jag intogs 
dock för inträdesprov till Malmö Journalisthögskola samma 
vår -68, men gav upp inför alla utrikespolitiska frågor som 
ställdes. Tre dagars prov uthärdade jag, med tackade i stället 
ja till lärarutbildning på Växjö Lärarhögskola. Som student 
från språklinjen, visades jag sakna ett biologibetyg. Jag antogs 
alltså under förutsättning, att jag läste in denna kurs. Den 
hölls av paret Stenow i Växjö. Således flyttade jag hem igen 
till föräldragården, tog lördagslektioner i Växjö och arbetade 
på Allégården här i Långasjö hösten 1968, med syster Hulda 
som Föreståndare. Det blev en spännande och rolig höst, för 
väl 50 år sedan. Men se det är den annan historia.

Trevlig läsning
AngelaLucia i Långasjö kyrka 2018.                            Foto Jan-Erik Fransson

Angela Fransson.              Foto Tanja Muratova
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Bröllopsfoto
Foto från bröllopet mellan Artur Johans-
son och Vendla Lorentzon i Trollamåla 
den 1 september 1928.

Artikeln om Vendla publicerades i Trä-
skoposten nr 2, sommaren 2018. 

Jag bad då läsare höra av sig om de kände 
igen några av personerna på bilden. Ruth 
Elofsson och Thomas Alm namngav 
två personer. Resten av alla namn som 
här följer har Börje Svensson förmedlat. 
Stort tack alla tre! 

 Gunnar Alsmark

  1 Herbert Geijer

  2 Henning Wiberg 

  3 Sigrid Davisson

  4 Ester Svensson

  5 Teander Svensson

  6 August Lorentzon

  7 Erik Karlsson

  8 Gustav Svensson

  9 Anny Svensson

10 Nanny Tobiasson

11 Hulda Alm

12 Axel Karlsson

13 Karl Lorentzon

14 Sigrid Karlsson

15 Ellen Johansson

16 Svea Karlsson

17 Selma Svensson

18 Ture Karlsson

19 Anna Lindal

20 Ester Svensson

21 Edvind Svensson

22 Karl Aldo Svensson

23 Ture Karlsson

24 Gunnar Svensson

25 Gunnar Alm

26 Teander Ljung

27 Fredrik Johansson

28 Svea Karlsson

29 Dagmar Alm

30 Lorentz Karlsson

31 Matilda Karlsson

32 Josha Haglund

33 Albert Alm

34 Alexander Pettersson

35 Johan Fransson
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Tack till alla 

som deltagit i och på olika sätt stöttat 
föreningens verksamhet under året

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Nytt år 
- nya teman i Träskoposten

Vårnumret 2020 kommer att ha temat: 

Bevingat
Låt dina tankar löpa hur de vill. Kanske tänker du på våra 
bevingade vänner - fåglarna. Passa på att iaktta besökarna 
vid ditt fågelbord i vinter! Ta några foton att dela med 
oss! Du kan också fundera på vårens återvändare - tranor, 
starar, svalor. Ökning? Minskning? Har du erfarenhet av en 
tjuvaktig skata? En stilig havsörn?

Så har vi de små bevingade vännerna - fjärilar, bin, troll-
sländor, mygg och knott. Eller varför inte en erfarenhet 
av granbarkborren, också den bevingad i fullt utvecklat 
stadium. Kanske går dina tankar till bevingade varelser som 
änglar, eller till sagoväsen som älvor, pegasusar och drakar. 
Det finns ju också bevingade ord - i Långasjö gäller "Det 
ska gau". Hjälp oss att fylla nästa nummer med bevingade 
ord, berättelser och bilder!

Redaktionen

Avfall Sverige har publicerat 10 sätt att minska avfallet, mha @gote-
borg Om du följer dessa 10 tips kan du minska ditt avfall med 115 kg, 
din klimatpåverkan med 300 kg CO2e och dina kostnader med nästan 
10 000 kr/år.
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fel. Men till vår förvåning och glädje var musteriet sysselsatt 
hela dagen! 

Skolans gymnastiksal fylldes av aktiviteter. Rune Liljebergs 
leksaksutställning och Musikfabrikens radiostyrda bilar drog 
till sig stort intresse. Men där fanns också många hantverkare 
och försäljare.

Klockan 13 samlades en skara framför Sockenstugan. Geijer 
Skogs Sockengåva delades ut. Långasjö församlings barn- och 
ungdomsgrupper fick 30 000 kronor. Och Träskoposten fick 
samma belopp. Och det var andra gången Träskoposten fått 
denna välkomna förstärkning.

Nytt för året var att Lions organiserade parkering på kyrkåkern. 

Skördefesten avslutades med konsert i kyrkan med Peter Ru-
denborg och Britta Mård. Och på kvällen blev det välbesökt 
efterfest i Bygdegården.

Sölve Hjalmarsson
Foto Tanja Muratova

Nionde Jakt- och Skörde-
festen
Alltid lördagen före älgjakten! Det är minnesregeln för 
Jakt- och Skördefesten i Långasjö. Människor kommer 
från när och fjärran. Vi kan inte räkna dem alla, men 
uppskattar att det kom mellan 2 000 och 3 000 personer i 
år. Många uttrycker sin tacksamhet över den lokala pro-
filen: närodlat, närproducerat, rejält hantverk, nyttigheter 
– inget krimskrams. 

Några orosmoln hängde över Sockenrådets förberedelser. 
Vädret var ostadigt. Skulle vi sätta upp det stora tältet över 
mattorget eller inte? Men regnet drog förbi under natten och 
molnen skingrades. Uppehåll, gråmysigt och några solglimtar. 
Vi kände också oro för Musteriet, eftersom äppelskörden slagit 

Emeli och Fredrik från Hällasjömåla Gård.

- Får vi fresta med lite godis?
Sebastian, William och Alexander från klass 5.

Grönsaker och rotfrukter från Tångens Gård.

Närodlat och nyskördat.

Anja och Andreas sålde egen tillverkning.Pumpor från Långasjö Växthus.
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Korv från Voxtorps gård.

Linda Ursjö tar emot checken till församlingens barn- och 
ungdomsgrupper.                            Foto Jan-Erik Fransson

Radiostyrda lastbilar från Musikfabriken.

Mattorget.                                                        Foto Jan-Erik Fransson

Uppskattad tradition, hästskjuts med Roland Fransson. 
                                                                        Foto Jan-Erik Fransson

Christina Geijer delade ut en check från Geijer Skogs Stiftel-
se till Träskoposten som togs emot av Jan-Erik Fransson. 
                                                      Foto Emmaboda Tidning

Fika på Magnifiket.                                          Foto Jan-Erik Fransson

Textil konst, Monika Karlsson.
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Lindås-Långasjö FF
Säsong 2019 kan läggas till handlingarna och vilken sä-
song det blev. Spelare som har tagit stora kliv i den person-
liga utvecklingen, ett lag som tillsammans anammat en 
offensiv ny fotboll och resultatet av denna utveckling har 
inneburit endast två förluster på 23 matcher för vårt A-lag.  

För min del och Coffes så var det första året som huvudtränare 
med alla de utmaningar man har framför sig. Vi har under hela 
året arbetat efter att sätta vår spelidé – offensiv fotboll. Vi ska 
vara framåtlutande i defensiven, vi ska vinna tillbaka bollen 
direkt och när vi har boll så ska vi äga den men samtidigt vara 
hotande i vårt passningsspel. Man kan säga att nu med facit i 
hand så kom vi tillsammans med spelarna väldigt långt på en 
säsong, längre än vad vi trodde vi skulle komma. 

Fokus för oss är alltid utveckling. Den fysiska biten, den 
taktiska, den tekniska och den lagmässiga som individuella. 
I vårt sätt att spela fotboll handlar mycket om intensitet och 
passningsspel och för att kunna vara ett fotbollslag som spelar 
ett offensivt försvarsspel så behöver man också spelare som 
klarar av många, många maxlöp under varje träning och match, 
detsamma gäller om man vill vara ett fotbollslag som ska äga 

bollen, då krävs spelare som orkar 
röra sig, korta snabba förflyttningar 
för att kunna vara spelbara. 

Inför nästa säsong kommer vi fort-
sätta utveckla vårt sätt att spela, nöta 
på grundläggande saker i vårt sätt att 
spela fotboll, både genom praktisk 
träning och genom teoretiska red-
skap. Vi kommer öka vår tränings-
dos för att gå mot ett mer professionellt tränande och i en led 
av detta då självklart kunna ta utvecklingen framåt ännu mer. 

Jag skulle kunna sitta här och berätta om allt arbete vi gör, 
men då hade den här tidningen blivit full. Som tränare är det 
ett 24/7 jobb och du blir aldrig riktigt nöjd. Man strävar all-
tid efter perfektionism och det är ett perfekt yrke om du vill 
nörda ner dig i massa olika saker.  Avslutningsvis vill jag tacka 
alla spelare, ledare och publik för ett mycket fint 2019 och vi 
hoppas att 2020 blir minst lika bra.  

Daniel Ahonen 
tränare Lindås-Långasjö FF

Rätta svaren:
1. Ungefär hur många älgar finns det i Sverige sommartid (innan 
älgjakten)? 
Rätt svar: 2. 350 000 st.
2. Vad är en Rackelhane en korsning mellan? 
Rätt svar: 2. Orre och Tjäder.
3. Vilken månad är längst? 
Rätt svar: 1. Oktober (Oktober är en timme längre än januari därför 
att vi byter från sommartid till vintertid. Mars är en timme kortare än 
januari därför att vi byter från vintertid till sommartid.) 

 

LÄHSO Resultat av tipspromenad den 12/10 vid 
Jakt- och Skördefesten 

Namn Ort Antal 
rätt 

Svar på 
utslagsfrågan 

Vinnare vuxen 
1 Lars Einarsson Påryd 11 746 cm 

2 Eva Siwerland Långasjö 8 738 cm 

3 Andreas Nilsson Växjö 8 800 cm 

4 Kristin Einarsson Påryd 7 704 cm 

5 Sofie Nilsson Växjö 7 800 cm 

Vinnare barn 

1 Smilla Nyman Trekanten 12 118 cm 

2 Tindra Lindås 12 117 cm 

3 Ville Lindås 12 120 cm 

3 Frida Växjö 12 120 cm 

5 Emma Nilsson Växjö 12 115 cm 
 

4. Vad är en Hemlock? 
Rätt svar: 2. En sorts gran.
5. Vilket år öppnade Långasjö Lanthandel? 
Rätt svar: 1. 1994 (Enligt Långasjökrönikan 2012). 
6. Vilken är Sveriges vanligaste fågel? 
Rätt svar: X. Lövsångare. 
7. När kan en björn springa fortast? 
Rätt svar: 1. Uppför en sluttning (Björnen har kortare framben än 
bakben. Därför kan den springa fortare uppför).
8. Om det tar exakt 30 sekunder för en kyrkklocka att slå sex slag, hur 
lång tid tar det då att slå nio slag? 
Rätt svar: X. 48 sekunder (Mellan de sex slagen finns fem tidsmellan-
rum som är sex sekunder långa (30 dividerat med 5 = 6). Mellan de 
nio slagen finns åtta tidsmellanrum som också är sex sekunder långa. 6 
x 8 = 48 sekunder). 
9. lnlandstaipanen är jordens i särklass giftigaste orm. Ett bett 
innehåller gift för att döda mer än 100 människor. I vilken världsdel 
finns denna orm? 
Rätt svar: X. Australien.
10. Ungefär hur många saffrankrokusblommor måste man plocka för 
få fram 1 gram saffran?
Rätt svar: X. 150 st. 
11. Ädellövträd är träd som är av särskilt ekonomiskt och ekologiskt 
värde och har snäva krav på omgivningen för att frodas. Vilket av 
följande trädslag är inte ett ädellövträd enligt svensk lag? 
Rätt svar: 2. Rönn. 
12. Vad handlar väderbegreppet hydrologi om? 
Rätt svar: x. Läran om vattenförhållandena på jorden. 
Utslagsfråga Vuxen. Hur många centimeter är det mellan de rödmar-
kerade stolparna? 
Rätt svar: 747 cm. 
Utslagsfråga Barn. Hur hög är stolpen? 
Rätt svar: 118 cm.                                                        Magdalen Thiel
                                                                                LÄHSO
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Årets Träskolopp 5 sept
Det var bara någon timme kvar innan årets Träskolopp 
skulle gå av stapeln. Mörka moln tornade snabbt och 
plötsligt in över idrottsplatsen i Långasjö. Ett väldigt 
åskoväder med ihållande blixt och dunder fyllde himlen. 
Det blåste upp rejält och regnet vräkte ner. Jag kollade 
återigen väderprognosen.. Jo, den visade att det skulle 
hinna gå över till första start. Precis lagom till första lö-
parna anlände klarnade vädret upp och kvar av ovädret 
fanns bara en massa vattenpölar.

De sista förberedelserna inför det femte Träskoloppet blev 
inte riktigt som andra år. Vädret var extremt och en händelse 
bara timmar innan gjorde att rutin och ett enormt engagemang 
bland alla inblandade funktionärer tillsammans fixade detta. 

Jag är oerhört stolt och tacksam att tillhöra Långasjö GoIFs 
föreningsliv! När det verkligen gäller så gör alla sitt yttersta 
för att lösa de nya uppgifter som plötsligt finns framför oss. 
Bland de 20-tal funktionärer fanns även i år hela Långasjös 
Supporterklubb, flera av deras respektive och även föräldrar 
för att få till ännu en härlig kväll i rörelsens tecken.

I vanlig ordning startade de allra yngsta 3-6 år i första loppet. 
Därefter gick starten för årskurs 1-6. Sist ut startade ungdomar 
och vuxna för en 5 km runda. I detta lopp deltog även 76-åriga 
Bernt Åstrand. Innan loppet undrade han hur sträckningen 
för banan var. Vi berättade att först går den runt Klasatorpet, 
tillbaka till idrottsplatsen, sen bort till skolan, runt sjön och 
tillbaka förbi reningsverket. 

–Ojoj, runt hela sjön också? svarade Bernt. Jajamensan, du 
tar det i din takt, svarade vi. Och i mål kom Bernt. Trött men 
väldigt lycklig! Att vinna är fantastiskt men att göra sitt bästa 
är gott nog för själen. Det var många som utmanade sig själva 
och satte egna personliga rekord.

Camilla Lennartsson
Långasjö GoIF

Anna Zobal, vinnare dam 5 km.

Naomi Fransson, vinnare av 1 km.

Glada miner inför 5 km.

Små ben ger sig iväg.

Jojje Helmersson, vinnare av 2 km.

Tobias Johansson med sin dotter, 
vinnare herr 5 km.

339 Bernt Åstrand mfl. 
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Stormnatt över             
Charlottenlund
Charlottenlund är idag en förort till Köpenhamn. När den 
svenska konstnären och författaren Elisabeth Bergstrand 
(1887-1955) tillsammans med sin make den danske bild-
huggaren Axel Poulsen (1887-1972) år 1917 började bygga 
sitt drömhus, som de kallade för Klostret, var Charlotten-
lund en öde slätt. Det tog flera år för dem, innan huset var 
färdigställt. I novellen Stormnatt ur Historier om gamla människor 
och unga, Norstedt &Söner 1931, berättar Elisabeth om en 
dramatisk natt i inledningsskedet av husets uppförande.

Mörka moln tornade upp sig vid horisonten. Ett oväder var 
i annalkande. Det var en förödande storm som drog in över 
slätten mot det ensamma, ännu ofärdiga huset. Vinden hade 
tilltagit  med en orkanstyrka, som om ofantligt stora händer pressade 
på fönstren eller togo hårda kraftiga jättetag för att välta väggarna på 
det värnlösa huset 1.

Det var ett oväntat omslag i väderleken och stormens plötsliga 
framfart förvånade det unga paret, som hade börjat på sitt livs 
husbygge på den oskyddade stora slätten.

Det var inte ett vanligt bostadshus som det unga paret höll på 
att uppföra. De var båda konstnärer och i huset centrala delar 
planerades ateljéer och arbetsrum för dem och det var tänkt 
att bli både boning och arbetsplats. Det skulle bli ett märkligt 
hus, som gradvis växte fram, ett ” konstens tempel” och de var 
övertygade om sin uppgift. Ännu saknades ett större vardags-
rum, matsal, ingen värmeledning eller bekväma möbler. Istället 
hade de i den södra gaveln lagt arbete och pengar på ett stort, 
runt rosettfönster och mittemot detta ett enormt ateljéfönster, 
som räckte ända upp till taket för  att ge maximalt ljus. Varje 
detalj skulle efteråt påminna dem om svårigheterna med att 
bygga något  de själva hade skapat från grunden. 

Att klara ett så stort projekt med ständiga motgångar var som 
att utkämpa ett slag och slutligen gå segrande ur striden. Driv-
kraften var kärleken till det sköna, en kärlek som borde vara en  
dominerande makt i varje människas livsvillkor.

De hade aldrig upplevt en storm som denna. De stod tätt 
intill varandra och lyssnade på ett crescendo av åskknallar. 
Blixtarna lyste upp alla föremål runt omkring dem och de såg 
med ängslan på det rikt ornamenterade rosettfönstret och  
undrade om det ännu ofärdiga taket skulle stå emot vädrets 
krafter. De såg med skräck hur de långa sågtandade blixtarna 
med full kraft slungade tusentals volt ner på slätten runt huset. 
De såg värnlösa ut, där de satt hopkrupna bredvid varandra i 
det väldiga rummet med öppningen i taket.

Men stormen hade också en annan inverkan, den förde kvin-
nans tankar in på deras grannar, de som hade pekat finger 
och skrattat åt deras ”skrytbygge”. Hon tänkte särskilt på två 
av dem: den store och den lille Bastian, som de kallade dem. 
De smädade och talade hånfullt nedsättande om deras hus. 
Detta för att uteslutande framhålla sin egen förträfflighet. De 
förkroppsligade med sin avvund och sina giftiga kommentarer 
den skära ondskan. Mot denna människotyp ställde de båda 
den skapande människan. Stolthet och tystlåtenhet utmärker 
denne. Det är arbetet, de goda resultaten som blir det som 
betyder något, menar kvinnan. Det är skönheten som blir 
det bestående, likt evigheten, som gömmer det som har ett 
evighetsvärde.

En ensam stjärna syntes på himlaranden. Den blinkade men 
lyste med ett stadigt ljus. Längtande blickade de mot den en-
samma, lugna stjärnan. Mannen såg på kvinnans ansikte, han 
kände hennes ständiga oro, hur hon kunde glädjas eller sörja, 
ibland helt utan grund, som han tyckte. Funderingarna fortsat-
te: kvinnan längtade efter, som hon sa, snälla människor – de 
som fanns förr i barndomen och ungdomen, då man mötte idel 
vänliga människor och minnena därifrån var ”vackra och veka”.

Stormen, avbröt deras tankar om gott och ont, när en häftig 
skräll hördes intill dem.

Det stora fönstret i ateljén gav plötsligt vika, lossnade och 
krossades i ett tungt brak mot stengolvet. Öppningen i taket 
hade samtidigt blivit större och regnet strömmade i kaskader 
ned och översvämmade ateljégolvet.

Stormen var oväntad och innebar en katastrof  för dem. Det 
blev att börja på nytt, att reparera skadorna med lärdomen att 
använda ett hållfastare material. Mannen lugnade henne och  
hon lyssnade på hans trosvissa röst. Allt skulle återuppstå och 
deras projekt skulle slutföras: ett nytt tak över huset med ett 
fastare valv, som skulle stå emot framtida stormar, dessutom 
rosettfönster åt alla väderstreck, så att solstrålarna alltid kunde 
följa deras arbete.

Elisabeth vill med sin korta novell ”Stormnatt” berätta hur 
motgångar i livet kan visa vägen till erfarenhet, insikt och 
ödmjukhet.

I berättelsen är det såväl hotfulla naturkrafter som avundsjuka 
människor som vållar dem besvär, och som måste övervinnas. 
Naturens tilltag kan man ibland skydda sig emot, men onda  
människors  kommentarer och pikar är värre och sårande i 
en konstnärs yrkesutövning. Illvilliga människor är inte sällan 
hämmade, andligen förkrympta. 

Elisabeths illustration till novellen: Utanför 
ateljéfönstret böjer sig popplarna för vinden.
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De grannar som nämns i novellen tycks medvetet lägga alla sina 
krafter på att förstöra för andra. De fruktar den annorlunda 
människan, vars drivkrafter ständigt förändrar och förskönar  
världen. Motståndet från omvärlden  ger emellertid den utsatte 
styrka och sporrar till fortsatt skapande.

Willi Lang
Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet

Not 1. När Elisabeth med egna ord beskriver vädermakterna, så ger 
hon dem ofta antromorfa drag.

Adventsrunda 2019 
Vi erbjuder mysiga utflyktsmål omkring vägarna 120 & 

122.  Alla har något unikt, spännande & genuint att 
erbjuda. Hantverk, fika, inredning, keramik, mat, 

blommor, kläder m.m. 

2:a söndagen i Advent 8/12 11-16 
3:e söndagen i Advent 15/12, 11-16 

OBS! Öppettiderna kan variera.
Se hemsidan www.122:an.com

Välkomna! 

Klostret, ännu ej  färdigbyggt, 1926.
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Gunnar Alsmark i samtal med Karina Klok, ”gammal” arbetskollega 
och redaktör för bokförlaget Makadam.                   Foto: Siri Alsmark

Bokmässan
Den årligen återkommande Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg är Nordens största kulturevenemang. Till den 
senaste nu i september kom över 86 000 besökare för att 
under fyra dagar få inspiration från några av mässans 
4000 programpunkter med författares bokpresentationer, 
scensamtal och seminarier - eller för att ”bara” strosa runt, 
nyfiket botaniserande bland 800 utställares bokbestånd.

Representerande Träskoposten har jag de senaste tre åren 
tilldelats ett presskort, vilket ger fri tillgång till alla evenemang. 
Självklart är detta en fjäder i hatten för vår tidskrift. Men 
framför allt öppnar kortet upp för möjligheten att lyfta blick-
en, ge vår lokalhistoria, liten som stor, i nutid eller dåtid, nya 
perspektiv och infallsvinklar. Inte som ett ”måste”, utan som 
ett komplement. Träskopostens grundtanke är fortfarande, att 
alla som har något de vill berätta om ska kunna göra det, på 
sitt sätt, med sina ord och känslor.

Gunnar Alsmark
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Tre mil i universum 
- Världensbarngala i Långasjö Bygdegård 

För 6:e året i rad anordnades Världensbarngalor i Emma-
boda Kommun. I år var det en föreställning i Åfors Folkets 
Hus och en i Långasjö Bygdegård. Galorna samlade stor 
publik, lokala artister uppträdde gratis, gåvor skänktes, 
alltifrån brödbullar till konstverk. 

I Långasjö bygdegård samlades 130 personer, varav ett stort 
antal var medverkande. Här uppträdde en barnkör från Lindås 
under ledning av Diana Idensjö Hagel, Internationella Kören 
under ledning av Emma Ålander Hansson, samt tre solister, 
nämligen Johan Karlsson Vissefjärda, Agnes Elgborn Vissefjär-
da och Lova Ericsson Långasjö. Publiken var entusiastisk och 
artisterna fick många och långa applåder. Veronica Ståhlered 
var konferencier, Göte Svensson auktionist.

Båda galorna inbringade var för sig dryga 13 000 kr, varav 
Åfors besegrade Långasjö med några hundralappar. Galorna 
är bara en del av den stora årliga insamlingen till Världens 
Barn. Förutom galorna lämnas bidrag genom bössinsamling, 
företagsgåvor, Kupans veckokassa, mm. Sammantaget bidrog 
Emmaboda Kommun med drygt 144 000 kr till Världens Barn. 

Annika Hjalmarsson

Internationella Kören framträdde under ledning av Emma Å Hansson.

Stor publik i Bygdegården Långasjö.

Agnes Elgborn sjöng till eget gitarrkomp.

Lova Ericsson från Långasjö sjöng, ackompanje-
rad av Emma Å Hansson.

Lindås Skolbarnkör leddes av Diana Idensjö Hagel.

Johan Karlsson medverkade också med sång till gitarr.
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Klasatorpsresan
– gick till Kalmar med omnejd.
Även i år inbjöd hembygdsföreningen de som gått tu-
ristvärdar på Klasatorpet under sommaren på en resa 
med hembygdsinslag. Vi var 38 förväntansfulla som 
steg på JB-Buss från Vissefjärda vid Sockenstugan den 
11 september. I år bar det iväg österut förbi Emmaboda 
mot Nybro, tills vi tog av mot Alsjöholm. Efter ett par 
kilometer svängde vi vänster. 

Besök på Gammal 1700-talsgård
Första anhalt blev en gammal gård i Kroksjö by i Örsjö socken. 
På gårdsplanen tog ägaren Per Melin, känd hembygdsvän från 
Lindås, emot. Han började med att visa sin fristående loftbod, 
som byggts för ca 20 år sen. Där fanns också ett stort antal 
gamla träredskap uppställda som träspade, skära, svedjekratta 
och slaga, som användes långt in på 1900-talet. 

Mangårdsbyggnaden var ursprungligen från 1700-talet som 
byggts ut efterhand till en 8-knuta parstuga med veranda. 
Per visade oss runt på de två våningarna och berättade om 
renoveringen, som genomförts på ett omsorgsfullt för att 
behålla husets ursprungliga skick. Mycket har bibehållits när 
det gäller golv, tak och väggar. Moderniteter hade undvikits. 
Området kring gården omgärdades av vackra stenmurar och 
grönytorna hade slåtts med slåtterbalk. Här har Per Melin, 
alltsedan hade köpte gården 1971, lagt ner ett stort jobb för 
att rusta upp och bibehålla 1700-talsgården med loftbod och 
ladugård i gammal stil.

Ödevata satsar på klimatsmarta projekt
Förmiddagskaffet var inbokat på Ödevata Fiskecamp och 
gårdshotell, så det blev att köra tillbaka några kilometer. Där 
tog Malin och Magnus Axelsson emot. Under tiden som kaffe 
och smörgås intogs berättade Malin historien om Ödevata. 
Det var från början en stor gård, som staten köpte in 1920, 
för att använda som arbetshem och därefter som flyktingför-
läggning under kriget. Efter kriget var det kriminalvårdsanstalt 
under många år till 1997 med som mest 40 anställda. Malin 
och Magnus tog över 2005. Idag bedrivs här gårdshotell med 
34 platser, 4 hus hyrs ut, konferenser, växthus, fiskodling och 
båtuthyrning. Man har ansökt och fått pengar för att utveckla 
sin verksamhet genom landsbygdsstöd, som Leader-projekt 
eller genom Sparbanksstiftelsen i Långasjö. Huvudbyggnaden 
är från 1880 och personalbostäder har tillkommit på 1950-talet. 
Verksamheten har succesivt växt och man sysselsätter idag 
utöver sig själva 5 anställda. 

En visning gjordes sedan i Växthuset, som är hela 160 kva-
dratmeter och kallas även Kretsloppshuset. Förutom att man 
odlar flera växter och frukter som passionsfrukt, basilika, 
kardemumma, tomater och gurka så bedrivs sedan i maj även 
fiskodling här i varmvattenanläggningen. Vattnet cirkulerar 
runt 8–10 gånger per dygn i ett slutet system. Man har idag 200 
tilapiafiskar inplanterade, som får växa till 300–1000 g, då de 
slaktas. Fisken används sedan som mat i hotellverksamheten. 
Fiskodlingen är en s.k. aquaponic odling med ett eget kretslopp 

Per berättar utanför loftboden i Kroksjö.

I Växthuset i Ödevata.

Mangårdsbyggnaden i Kroksjö. Biokolanäggningen i Ödevata.
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och utan att man behöver tillsätta någon näring. Det enda 
som behöver tillsättas är 2 procent vatten för att kompensera 
avdunstningen. 

En visning gjordes även av biokolanläggningen. I en inköpt 
Kontiki-panna eldas flis och koldioxid tillförs. Ut från pannan 
får man kol, som samlas i en ficka. Efter släckning blir det 
biokol. Som restprodukt erhålls aska. Biokol är lätt och binder 
vätska och näring. Därför används biokol främst till odlingsland 
och komposter. Man har också tagit fram ett sedumtak odlat 
på biokol. Det ska läggas på ett av gårdshusen inom kort. Vi 
lämnar de båda entusiastiska entreprenörerna, som hela tiden 
har nya klimatsmarta lösningar på gång.

Familjen Jeansson dominerade Kalmar
Resan går vidare österut mot Kalmar. På vägen dit får vi veta 
att familjen Jeansson, med ursprung från Vissefjärda, har haft 
en stor betydelse för stans utveckling under en stor del av 
1800-talet fram till slutet av 1950-talet. Historien började med 
Johan Julius (f. 1831) som ung kom vandrade från Karlskrona 
till Kalmar med 50 öre på fickan, lärde upp sig, blev gross-
handlare och stor entreprenör i Kalmar.

Hans verksamhet blev så inkomstbringande att han ägde det 
mesta av stans näringsliv och sysselsatte 80 % av stans arbe-
tande befolkning. Bl.a. ingick Margarinbolaget Svea, Kalmar 
Ångkvarn och Ångbåts AB Kalmarsund i hans ägo. Han var 
riksdagsman 1890–95.

Byggandet av Stadsparken bekostades av Johan Julius, som 
donerade 10 tkr till byggandet. Sedan 1938 finns en byst på 
honom i parken.

Han och hustrun Emma (f.1832) fick 13 barn. De bodde vid 
Larmtorget, där nu Slottshotellet ligger, men fick efter hand 
flytta till något större i centrala Kalmar. När Johan Julius dog 
1896 tog barnen över företagen och fortsatte. Sönerna John, 
Ragnar och Theodor var samtliga framträdande i Kalmars nä-
ringsliv långt in på 1900-talet. John (1865–1953) gick i sin fars 
fotspår som affärsman, VD på Kalmar Ångkvarn, riksdagsman 
1916–1927 och även vicekonsul. Ragnar (f.1873) var bl.a. VD 
för Margarinbolaget. Theodor (f.1875) var VD för Förenade 
Tobaksfabriker och ägde Kalmar Marsipanfabrik. Emma blev 
hela 95 år gammal. 

Från Stadsparken till Svensknabben
Nu har vi kommit in i Kalmar och passerar Slottsallén, Stads-
parken och Slottet i söder och Stationen i norr förbi Högskolan, 
fortsätter ut mot Tjärhovet för att göra en rundtur. Vi ser ön 
Grimskär, som varit en försvarsanläggning och användes som 
minstation under andra världskriget. Vi följde Tjärhovsgatan 
tillbaka och därefter norrut utmed Ölandskajen, som även 
kallades Elevatorkajen, passerade platserna där Margarinbo-
laget och Kalmar Ångkvarn tidigare legat, men som numera 
inrymmer Kalmar Läns museum och Kalmarsalen. Även ång-
båtsfärjorna till Öland avgick härifrån, numera har de ersatts 
av cykelfärjorna. Efter att passerat Sjöfartsmuseet lämnar vi 
Kvarnholmen och kommer över till Ängö. Vi fortsätter norrut 
utmed Ängöleden, passerar Ekudden med café och minigolf-
bana. Från Ekudden har man fin utsikt över Ölandsbron och 
Kalmar Sund. Efter ytterligare någon kilometer på Ängöleden 
svänger vi av mot udden Svensknabben. Vi åker förbi en kä-

gelbana och en ridskola, som uppförts av Johan Julius till sin 
hästintresserade dotter.  

Fin lunch på Villa Solbacka
På Svensknabbens högsta punkt ligger den vackra byggnaden 
Villa Solbacka, uppförd 1915–16 av John Jeansson, som pri-
vatbostad. Den är arkitektritad i nationalromantisk stil (Carl 
Bergsten) innehållande bl.a. stor kakelugn. Marken var inköpt 
av Jeanssonsläkten redan 1889. Denna byggnad betraktades på 
sin tid som en av södra Sveriges förnämsta privatbostäder. Villa 
Solbacka blev ett kärt tillhåll för släkten Jeansson. Efter Johns 
död 1953 såldes Villa Solbacka till Kalmar Kommun. Idag ägs 
huset av Svensknabben AB. Numera inryms restaurang med 
tillhörande fest- och konferensanläggning i Villa Solbacka.

Vi intog snabbt de vackert dukade borden i festsalen. På menyn 
fanns Hjortfärsbiff  med kantarellssås, rödbetor från Solbacka 
med potatis och choklad hallongrädde som efterrätt. Vi lät oss 
väl smaka och tackade den serviceinriktade personalen.

Mätta och glada blev det en kort rundvandring i trädgården 
innan vi lämnade Villa Solbacka och fortsatte norrut förbi 
Lindsdal.

Stigs Museum i Läckeby
Nästa anhalt var Stigs Museum i Läckeby. Läckebys Motor-
veteraner (Lars, Arne och H-E) guidade oss runt bland gamla 
fordon och redskap.

 I ena byggnaden fanns ett 20-tal John Deere-traktorer som 

Utanför Solbacka inför lunchen.

Traktor på Stigs Museum i Läckeby.



Träskoposten nr 4 201918

bytts in i samband man sålt nya traktorer. Äldsta traktorn 
var från 1940. Utöver traktorerna fanns brandsprutor, gamla 
motorsågar, cyklar, båtmotorer, gräsklippare, tröskverk, platt-
formstruck, träåder, plogar, flera mopeder från 50-talet, harvar, 
åder, betupptagare och såningsmaskin.

I andra byggnaden fanns en stationär tröska från 1948, själv-
gående skördetröska, sädesrensare, fjädervagn, ytterligare 7 
traktorer, självbindare, strängläggare och en hårdpress.

Dessutom hade 8 välskötta och funktionsdugliga veteranbilar 
ställts upp med årsmodeller 1939–1958. Utanför byggnaderna 
fanns en gammal stenbil från 1950-talet uppställd och i ett 
särskilt litet hus inrymdes ett stort antal färgglada äggkoppar.

Vi fick tacka guiderna i Läckeby Motorveteraner för ett intres-
sant besök och fortsätta resan.

Hossmo Gård
Vi fortsätter förbi Kalmar på E22 söderut till Hossmo någon 
mil söder om Kalmar. Eftermiddagskaffet var inbokat på Hoss-
mo Gård, en pampig byggnad från 1810 med stor glasveranda. 

Ägaren Mikael Sparretun tog emot, berättade om byggnadens 
historia och tidigare ägare, samtidigt som vi intog kaffet. Huset 
stod helt obebott 1973–2014 och var mycket nergånget. Sedan 
han övertog byggnaden 2014 har en genomgripande renovering 
genomförts och glasverandan har byggts ut, så att den kan ta 
emot över 100 gäster samtidigt. Renoveringen har genomförts 
i en stil motsvarande tidsperioden 1850–1870. Man har med 
stor omsorg valt tidsenligt material. Det var inte särskilt mycket, 
som bytts ut. Däremot har originaltapeter med vackra motiv 
från bl.a. Europa tagits fram på flera väggar. Takmålningar 
har skrapats fram. Trägolv har återskapats i flera rum. Åter-
användning har varit det viktiga. Bergvärme har installerats. 
Vatten och avlopp har dragits in. Nya innerfönster har satts 
in. Man har lyckats få fram kakelugnen i original från 1830. I 
stort är renoveringen helt klar nu efter 5 år. Här bedrivs idag 
Café och Konferenser i stor omfattning även under helgerna. 

Hossmo Hembygdsförening använder brygghuset till kontor 
sedan 5 år tillbaka. Till gården hör även två ladugårdar, i övrigt 
har marken behållits av tidigare ägare.

Mikael Sparretun fick nyligen pris av Kalmar Slott Rotaryklubb 
för renoveringen med motivering ”Förtjänstfullt sinne för 
vackra detaljer”. Hossmo Gård är verkligen värt ett besök.

Resan hem till Långasjö gick från Hossmo över Ljungbyholm, 
Påryd och Vissefjärda. 

Ett stort tack framfördes till Stig och Margaretha som hade 
planlagt och rekognoserat även denna innehållsrika resa med 
så många hållpunkter. Ett tack gick även till chauffören på 
JB-buss Jan Påhlstorp, som säkert lotsade oss rätt.  Vi tyckte 
alla att vi fått vara med om en innehållsrik och intressant dag 
inom Kalmar län.

Text: Kjell Karlsson
Foto: Sölve Hjalmarsson

En gammal stenbil fanns uppställd utanför museet.

Mikael Sparretun berättar om renoveringen i samband med kaffet i 
glasverandan.

Mikael Sparretun tar emot utanför Hossmo Gård.

Fina, gamla bilar från Stigs museum.
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Mandom mod och morske män,
finns i gamla Sverige än.

Så var den stora dag till ända
då alla skulle till sina hem anlända.

Då fanns ej bilar att sig däri sätta
nä gå till fots var det ända rätta.

Ej någon tänkte på hur långt det var
från skolan hem till mor och far.

Ja, hemmet var nästan alltid då
båd trångt och fattigt men kärt ändå.

Så många gånger jag nu har tänkt,
då var ej frågan om köpt och slängt.

Det är så olika mot förr och nu
vad skall man tänka – Kära Du?

Är mänskor nöjda med vad de har
eller lever oron i kroppen kvar?

Källor:
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. 
Manuskriptarkivet nr 19426
Tingsten Herbert Gud och fosterlandet. Studier 
i hundra års skolpropaganda.1969 Norstedt 
Stockholm

Lästips:
I Träskoposten nr 3 2018 berättas lite mer om 
Ester och Teander i artikeln En gammal byrå 
i Holmahult.
Esters yngre syster Vendla Lorentzon hade 
också en författarådra. Som tonåring skrev 
hon många dikter, som vuxen flyttade hon till 
Amerika där hon komponerade schlagermu-
sik och skrev sångtexter. Se Träskoposten nr 
2 2018, En Långasjöflicka i Hollywood. 

Gunnar Alsmark

Mitt minne nu jag vill uppliva
Och liten visa försöka skriva.

För sjuttio år sen jag minnen har
trots gångna åren de lever kvar.

I hemmet bodde ju mor och far
och fyra syskon jag också har.

Att lära lyda från första dag
Det var i hemmet naturlig lag.

I skolan gick vi och där fick lära
att nästan älska och Gudi ära.

Att sitta stilla och höra opp
vad lärarn sa om båd själ och kropp.

Vi flickor fick ej gå över randen
som ritad var i den fina sanden.

Där lekte pojkar, det passade ej
på raster lekte vi var för sig.

En dag på hösten då fick vi veta
att Gustaf  Adolfsdagen den skulle heta.

November sjätte 1632
för länge sedan det var ju då

Den svenske kungen föll ner att dö
på Lützens slätter i köld och tö.

Det var för läran om Luthers tro
vi ej fick den glömma men i hjärtat bo.

Vi skulle sen efter skolans slut
med sång och facklor då tåga ut.

Och sjunga visan från forna dar
jag minns ju lite, så här det var.

Skolminnen 
– en dikt av Ester Svensson

Vårterminen 1976 gjorde etnologer från 
Lund ett veckolångt fältarbete i Långasjö. 
Man dokumenterade, fotograferade och 
intervjuade personer runt om i byarna. 
En av dem var Ester Svensson (Lorent-
zon), född 1897 i Trollamåla. År 1922 
gifter hon sig med Teander Svensson från 
Kallamåla. Två år efter bröllopet flyttar 
paret till en liten gård i Karsamåla. Där 
lever Ester sitt liv som ”bondmora och 
hobbydiktare”, som hon själv formulerar 
det i intervjun. Två av sina dikter vill hon 
gärna själv läsa upp inför bandspelaren. 
Den första handlar om linberedning, 
ett tema vi återkommer till i nästa års 
sommarnummer. I den andra berättar 
hon om sin skolgång under förra seklets 
första årtionde - en tid då folkskolan 
allmänt i Sverige var starkt präglad av 
”Gud och fosterlandet”. 

Dikten som Ester läser denna sena april-
dag 1976 kallar hon Skolminnen.

Målning företällande Gustav II Adolfs död på bår. Ur Nordiska museets samlingar.
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Min barndoms jular
Låt mig berätta om min barndoms jular. De inföll under 
tidigt 50-tal. Vid tanken stiger en rad bilder upp inför 
mitt inre. Ja, vad  är julen egentligen? Jag måste få börja 
från början.

Som barn började julen redan den första december. Det var 
ju den dagen man fick öppna den allra första luckan i den 
åtråvärda adventskalendern. Om denna dag sammanföll med 
första advent, kunde det finnas en bild av en ljusstake där, med 
ett ljus tänt, och en liten vers på luckans insida:

"Första sönda´n i advent blir det första ljuset tänt."

Det skulle jag be mor om, nämligen att hon skulle tala om vad 
som stod där. Ett hemligt meddelande! Nu fanns stor anledning 
för mig, att lära mig läsa, alltså. 

Julskyltningen hos Geijers Lanthandel
Kalendern var sannolikt kommen från Geijers Lanthandel, 
som gjorde stora förberedelser inför jultiden. Ja, egentligen 
började väl alltihop med deras spännande julskyltning. Denna 
händelse fick man inte missa till något pris. Far som skaffat 
bil redan tidigt, var inte sen, att lägga på snökedjorna, och så i 
skymningen köra fram Forden. Och eftersom det hade snöat, 
fick väl även en snöskyffel följa med.

Det hände flera gånger om vintern, att vi höll på att fastna i 
drivorna uppe på "Bröten". Ja, vi kunde vara insnöade dagar 
i sträck.

Men till julskyltningen kom vi, även om snön kommit tidigt, 
som den ofta gjorde på 50-talet. Affären var inte öppen om 
söndagarna, förstås. Det påfundet kom många år senare. Det 
var ju heller inget som någon begärde. Att få stå utanför och 
blicka in i de, ack så vackert skyltade fönstren, var mer än nog! 
Så många fina (jul)saker det fanns. Det tog andan ur en, så liten 
man var! Hela affären var pyntad och prydd från golv till tak. 
Den dignade av allt man kunde tänka sig, och mer därtill. En 
stor folkskara, hela kundkretsen tycktes det, stod redan utanför 
skyltfönster och glasdörr.

Än var emellertid inte skyddspapperen, som dolde innanver-
ket, borttagna. Än fick alla längta och försöka kika in mellan 
springorna, en stund till. Men snart! 

Julmaten
Varje dag fram till jul var det sedan allehanda saker att uträtta. 
Som liten minns jag julslakten. Jag fick inte titta på. Uppkrupen 
på en låg pall, uppe på kökssoffan framför köksfönstret tittade 
jag ut. Kanske kunde jag få se en skymt av vad som utspelade 
sig på lagårdsbacken. Ordet vegetarian, var inte uppfunnet i 
min värld. Det var nog just vad jag kunnat räkna mig som, ifall 
jag känt till fenomenet.

Mor var verkligen duktig på att "ta hand om slakt". Hon kunde 
bereda allt på grisen. Hon gjorde isterband, syltor, aladåber, 
leverpastej, köttbullar,och ett "grismos" (läs: pölsa) som hette 
duga.

Hennes "blodplättar" var utsökta. Huset fylldes av alla dofter. 
Julskinkan med sitt spad till Dopparedan misslyckades aldrig. 
Julostarna skulle ystas och vändas, tas om hand  som späd-

barn. Jullimporna skulle bakas i stora ugnen. Vilken procedur! 
Julkakorna med pepparkakor och pepparkakshus i spetsen, 
skulle bakas. Jag minns att jag var med och kavlade ut små, 
små pepparkakor. Som färdiggräddade lades de sedan i en egen 
stor glasburk med glaslock. Mina kakor räckte hela jultiden.

Mitt problem var att jag rakt inte kunde äta av den goda jul-
maten. Varför vet jag inte än i dag, men julbaket fyllde huset 
med sin väldoft.

Vilken tur då, att få smyga ner i källaren och hämta upp ett 
vinteräpple eller två. Dessa hade far noga lagt i korgar där nere, 
en korg för varje sort vill jag minnas. Filippa var min favorit, 
men det fann många andra sorter. Hela källaren var förresten 
full med ätbart: lingonsylt, jordgubbssylt, körsbärssylt, saft, 
inkokta päron, blåbärskompott i sina flaskor, äppelmos m m. 

Min fars generation var fostrade att ta väl vara på allt naturen 
gav i skog och mark, och i trädgården. Årets skörd togs noga 
om hand. Svamp däremot var mest "ko-svamp", för en bonde. 
De kantareller far hittade, rensades och hängdes upp på en tråd 
över köksspisen. Färdigtorkade såldes de sedan till Franzéns 
lanthandel i Häljanäs. En gång kom far hem från kohagen 
utan skjorta. Den hade han tagit av sig och bar nu på flera kilo 
kantareller i den. Så färggranna de var i färskt tillstånd! Och så 
gott de doftade. Jag minns inte att vi åt av dem.

Åter till julförberedelserna. Far hade sparat en stor, fin hav-
renek, (julkärve), att ta fram till småfåglarna på julaftons för-
middag. Även korna och King, vår häst skulle ha extra gott 
hö denna dag.

Julafton
Överallt var det fullt av bestyr, både ute och inne. Hela huset 
hade blivit julstädat. Vad jag minns, så fick inget tas ut i förskott. 

Julgranen, den som far sett ut redan i somras, med orden: "Den 
blir bra till julgran i år", fick inte tas in förrän tidigast kvällen 
före julafton. Jag minns att vi klädde den på julaftons förmid-
dag. Vilket underbart återseende av alla vackra julgranspryd-
nader, som fanns i den stora Åhlen & Holms kartongen uppe 
på vinden. Änglar, julgranskulor, fåglar, glitter, smällkarameller, 
flaggor, klippta papperskorgar flätade i två färger, ljushållare till 
granens stearinljus och tomtebloss. Det var rent förunderligt 
hur vacker granen blev! Högst upp fäste far en stjärna. I kväll, 
på julafton, skulle den tändas för första gången.

Julen år 1955 i barndomshemmet.
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När vi tittade ut ner mot byn, såg vi farbror Artur, med "yxen" 
över axeln, nere på sin lagårdsplan. Han gick mot skogen till. 
"Jaha, nu ska Artur ut och hugga sin julgran" konstaterade far.

Än var det inte afton. Men det skulle bli. Doppet i grytan 
avklarades efter att granen färdigställts. Sen skulle far köra 
kilometern - väl det - till Lida och hämta mormor och morfar. 

Mormor och morfar firade alltid jul hos oss i min barndom. 
Senare skulle även Karl-Martin, mormors kusin tillhöra vårt 
julfirande. Han bodde hos dem, på övervåningen ända fram 
till sin död.

Vilket kom först, all julmat eller tomten? Ja, säg det! TV fanns 
inte i huset. Troligen, efter maten, så fick så tomten hjälp av 
mor, att göra sig i ordning för sitt uppdrag. Det var verkligen 
roligt, att få hälsa tomten välkommen, där han steg in med sin 
lykta och sin stora julklappssäck.

Vi fick många julklappar, min bror och jag. Även de andra fick 
sina gåvor. Jag minns att Karl-Martin alltid i sitt paket fann nya, 
fina herrstrumpor. Som barn, var ju detta ingen julklapp av 
rang. Nu i vuxen ålder, ser jag det som den perfekta julklappen 
till en åldrad man, som inte behövde eller ens uppskattade 
dyra gåvor. 

Året 1955 blev en jul i klass för sig själv. Det var då bror min 
fick en kälke. Även jag skulle få ha viss del i den. Jag fick dockan 
Ingegärd. Vilken lycka! Den hade far vunnit på något lotteri.

Dockan hade legat gömd i kökssoffan i sin ask rätt länge. Nu 
blev den min käraste ägodel. Mor, som var mycket händig sydde 
raskt flera olika kläder till Ingegärd. Även jag tyckte om att sy 
redan som fem- sexåring, och älskade att få de små tyglappar, 
som blev över vid mors tillklippning av allehanda plagg.

Så var det då sen kväll. Di gamle skjutsades åter till sitt hem. 
Innan dess hände det, att även jag fick ta på mig tomtekläder. 
Som lilltomte fick jag följa med tomtefar över "Bröten" in till 
farbror och faster. Där tomtade vi för lilla kusinen flera år i 
rad, tills hon blev stor nog, att förstå hur allt hängde ihop.

Far var förresten tomte varje jul så länge han levde. Det var hans 
hedersuppdrag. Många år senare, när min dotter var liten, smög 
hon sig sakta fram till tomten en julafton. Hon tog försiktigt 
hans hand. "Mamma, tomten luktar morfar!" utbrast hon för-
vånat. Far använde Aqua Vera vid festliga tillfällen. Den doften 
gick inte att ta miste på. Vad allt skulle jag inte kunna förtälja?

Julplanscherna prydligt uppsatta i 
kök och rum, girlanderna som satts 
upp i taket kvällen innan, julbadet, 
brasan i den öppna spisen, fars hög-
läsning ur någon julklappsbok t.ex. 
Barnen från Frostmofjället.

Lille Viggs äventyr på julafton, som 
kunde avlyssnas på radion, i gryning-
en, insvept i en filt, alltmedan mor 
fick igång vedspisen. Trasmattorna, 
de vackra, oförglömliga, som nu da-
gen till ära var vända med "finsidan" 

upp, tillhörde ståten, liksom julstjärnan, den orange, som 
äntligen fick tändas. Tillhörde gjorde också det fjärde ljuset i 
staken, och den stora skålen med nötter att knäcka eller leka 
med: "Min so laskade åt skogen, under vilken sten la hon sig?" 
Det var en lek med nötter, en lek sedan länge bortglömd.

Julfesterna och julottan
Och hur skulle jag kunna förglömma alla julfesterna och jul-
kalasen hos släkten?

Riktigt rolig var söndagsskolans julfest i Betel. Det låg där 
Södra nu har sin asfalterade uppfart, ungefär. Den fina ad-
ventskalendern med julmotiv, fick jag för att jag var trogen 
söndagsskolan, så liten jag var. Den sparade jag genom alla 
år. Än i dag, vid juletid, finner den sin plats på öppna spisen i 
rummet, där den alltid stått.

Höjdpunkten på julen var dock julottan i kyrkan, klockan 6, 
på juldagens morgon. Jag var med på julottan från ganska 
tidig ålder. Då blev jag väckt vid 5-tiden. En pepparkaka 
med smör, kunde kanske slinka ner. Finkläderna på och så 
ut i vinternatten. När vi körde vägen fram lyste det i alla hus. 
Traditionen bjöd, att var och en skulle ha "opptänt" i huset 
denna arla juldagsmorgon, den heligaste morgonen av alla. 
När vi passerade prästgården, såg vi att det brann levande ljus 
i alla dess fönster. En mäktig syn. 

Kanske stegade vi in i vapenhuset just som första psalmen ljöd: 
"Var hälsad sköna morgonstund". Det var farbror Hennings 
välkända och klara stämma. Som kantor ledde han sången 
skickligt. Farbror Henning var gift med min faster Alice, så dem 
kände jag väl. Men jag minns tydligt första gången jag insåg att 
det var han, min farbror, som spelade och sjöng så vackert. Jag 
var liten och satt med mor uppe på läktaren. Förundrad såg jag 
på den allvarlige farbrorn som nu spelade så flyhänt och vack-
ert. Nu började han sjunga. Va? Hur kunde någon vara så lik 
min glade och skojfriske farbror? Detta ville jag veta. I kyrkan 
kunde man emellertid inte prata och fråga; talförbud rådde 
bestämt då för tiden. Detta förblev länge ett stort frågetecken 
för mig. Än i dag kan man sakna farbror Hennings mäktiga 
och genuina mansstämma ljuda i kyrkorummet. 

Julen handlar för mig om just glädje och att ta hand om min 
egen julstämning. Om den då smittar av sig, når den ut till var 
och en helt av sig själv. Må vi alla få känna äkta julefrid och 
julglädje var vi än befinner oss i juletid.

God Jul!

Angela Fransson

En provtur med nya kälken.
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Mina växjöflickor!
Den vackraste dagen i oktober, tillika årets FN-dag, kun-
de man i Emmaboda se fem glada damer vandrandes från 
järnvägsstationen i riktning mot Toyota. Destinationen 
var emellertid mitt hem strax bredvid. Och damerna var 
mina kära "växjöflickor", som jag hållit kontakten med 
genom åren. 

Vi har träffats regelbundet i väl 50 år nu, alltsedan vår student-
examen i Växjö i maj 1968. De av oss som blev kvar hemmavid 
har under många år träffats vid eller i Allhelgonatiden. Vi möts 
i varandras hem. I år var det alltså min tur, att ta emot kam-
raterna som kom med eftermiddagståget. Vid välkomstkaffet 
introducerades en "litterär stund", som genast föll i god jord. 
Succé! Samtalet fortsatte sedan under middagen och efteråt. Ett 
år har gått, men det tycks som om bara en middagsrast förflutit. 

Samtalet fortsatte framåt kvällen, till det plötsligt var dags att 
tänka på refrängen. Tågen väntades strax ankomma in på spår 
1. Nytt datum spikades i all hast för nästkommande träff. Så 
kunde man se damerna lämna stationen med, förhoppningsvis, 
glada minnen i bagaget.

Angela Fransson

På fotot syns från vänster: Wera Rudhe (f. Bertland) Växjö, Eva-Britt 
Jönsson (f. Karlsson) Alvesta, Ann-Sofi Colliander Växjö, jag och 
Annemari Berglund (f. Kömmitz) Strömsnäsbruk. 
                          Fotot är taget av Gunnel Jansson (f. Karlsson) Växjö.
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Issa ryckte i Niklassons slitna rock och pekade på en stor 
papperskasse som en farbror bar på. 

“von Stump!” sa han. “Titta Niklasson!” 

Det stod faktiskt von Stumps Leksakspalats med guldbokstäver 
på den röda kassen. Jag vet att Issa redan kan läsa, men Mago 
såg förvånad ut. 

“Vad är det, Issa?” sa hon. Vill du titta på leksaker. 

Issa skakade på huvudet och ryckte ännu hårdare i Niklas-
sons rockärm. Niklassons ögon var stora när han stirrade på 
leksakspåsen.  

“von Stump ...”, nästan viskade han. “Det namnet känner jag 
faktiskt igen!”(Sandén, s. 23-25)

Andra bra julbokstips är Jul i stora skogen av Ulf  Stark och 
Eva Eriksson, och 24 dagar till jul av Mats Wänblad.

Marie Hinderyd
Långasjö och Vissefjärda bibliotek

0471-249214

Bibliotekets krönika
Mitt bästa boktips inför december månad är julkalender-
böcker för barn och unga. Böcker med 24 kapitel.

Jag har läst Skorstensjul som är skriven av Mårten Sandén och 
illustrerad av Lina Bodén. Det är en riktigt stämningsfull julsaga 
som passar bra som högläsning. Mago, Issa och Stella har rymt 
från barnhemmet. I Stockholm träffar de skorstensbarnen som 
bor på taken i Gamla stan men som nästan ingen människa 
har sett. På centralstationen sitter den gamle gubben Niklasson 
och tigger. Han har glömt bort vem han är. Skorstensbarnen 
ber sina nya vänner om att hjälpa honom att minnas, vilket är 
ett mycket viktigt uppdrag ! I gengäld får de bo i små stugor 
och torn på taken och hos Miriam som har presentaffären 
Dockskåpet. Här kommer ett kapitel som smakprov:

“På det viset började vi leta efter Niklasson. Eller, Niklasson 
själv var lätt att hitta - han satt alltid vid Centralstationen eller 
vid Gamla stans tunnelbana. Men vi letade efter ledtrådar till 
vem han var.

“Minns du verkligen ingenting?” sa Mago, en kall kväll i tun-
nelbanan. “Inte ens vad du heter i förnamn?” 

Niklasson svepte in sig i sin slitna filt och strök sig över skägget. 

“Nej”, sa han. “Allt är som en tavla som någon målat över.” 

Konstigt nog förstod jag vad han menade. Jag hade visserligen 
inget annat liv att minnas - jag har alltid bott på barnhem-
met - men någonstans måste jag komma ifrån? Hur såg min 
övermålade tavla ut? Sådant var det förstås ingen idé att fråga 
Niklasson om, så istället sa jag: 

“Hur träffade du Lille Haj?” 

“På ett tak.” 

Han verkade förvånad över att han mindes. 

“Vad gjorde du på taket?” sa Mago. “Jobbade du?” 

Niklasson nickade, med blicken långt i fjärran. “Jag tror det”, 
sa han. Jo, jag jobbade nog.” Det tyckte Mago var en jättebra 
ledtråd. Hon fick låna en gammal telefonkatalog i Pressbyrån 
och började räkna upp sådana som jobbar på tak: firmor som 
sätter upp parabolantenner, plåtslagare, sotare och sådana. 

“AB Takservice i Solna”, läste hon. “Antennbyrån i Hägersten?” 

Niklasson lyssnade, men skakade sorgset på huvudet efter 
varje namn. 

“Nej, det plingar ingen bjällra”, sa han ibland. 

Medan Mago läste och jag lyssnade stod Issa och tittade på 
folk. Jag tittade också, men mest efter Lille Haj. Hon hade lovat 
att hon eller något annats skorstensbarn alltid skulle finnas i 
närheten, men hittills hade jag inte upptäckt någon. Fanns 
skorstensbarnen ens på riktigt?...

”Vad är det, Issa?” 



Träskoposten nr 4 201924

Hemma hos
Marie och Peter Berg
Dags för hembesök! Träskoposten hälsar på hos Marie 
och Peter Berg i Karsamåla. Utmed den gamla byvägen 
ligger en röd mangårdsbyggnad. Där bor Marie och Peter, 
sedan 16 år tillbaka. Man känner genast att detta är ett 
hem, där nutid och dåtid möts. Huset är en traditionell 
åttaknutabyggnad med väl bevarad exteriör. Interiören 
har på ett varsamt sätt förvandlats till ett praktiskt och 
modernt boende med inslag av gammal allmogestil. 

I köket tronar den väldiga köksspisen från äldre tider, bakom 
den har man gjort ett tillbygge för ett modernt kök. I vardags-
rummet dominerar äpplemöblemanget. På övervåningen har 
man bevarat det stora kallrummet, där man tidigare förvarade 
säd, samt frukt som man lade in i säden. Man ser ända upp i 
taknocken. Timret är oklätt på insidan, kraftiga takbjälkar håller 
ihop det hela. Överallt finns det små trevliga detaljer, leksaker 
och gamla föremål i en god blandning. 

Marie jobbar som barnskötare på förskolan Skatan i Långasjö 
och Peter jobbar med kundservice på Södra i Strängsmåla. Från 
hemmet i Karsamåla är det inte långt till deras arbetsplatser. 
Fritiden fylls med vedhuggning, skogsarbete, barnbarnspass-
ning, renovering och hönsskötsel.  Skogen har verkligen krävt 
sitt, sedan Marie och Peter "blev med skog". Gudrun och Per 
ställde till det och torkan förra sommaren har satt sina spår. - 
"Vi var utan vatten i tre månader förra hösten," berättar Marie.

Ett stort fritidsintresse för Marie och Peter är resor. När vi 
bokade in det här besöket, svarade de i St Petersburg! - Det är 
alltid lika skönt att komma hem till lugnet i Karsamåla efter 
varje resa, säger Marie. Gården med sin inramning av ekonomi-
byggnader, växter, djur och natur är en omtyckt samlingsplats 
för barn och barnbarn. 

Peter räknar ut, att i byn Karsamåla finns 18 fastboende per-
soner, varav fyra är barn. Byns ålderman heter Torgny och 
är bland annat känd som Långasjös meste fågelskådare. Ge-
menskapen i byn är god. Byalaget träffas ofta under gemytliga 
former. För en tid sedan anordnades en byavandring med Ruth 
Elofsson som guide. Hon har vuxit upp i byn och kan berätta 
om allt. En annan vandring gick genom den gamla djurparken, 
med Torgny Berntsson som guide. 

Annika Hjalmarsson 
Foto: Tanja Muratova

Marie berättar om gårdens historia:
Min farfar, Gottfrid Jonasson, föddes i Karsamåla i juni 1890. 
Han hjälpte till med uppodling av ny mark, stenbrytning, 
slagtröskning mm, hos grannarna i byn bl a på den gård han 
senare skulle komma att köpa. Gottfrids farbror var hemma 
på ett tillfälligt besök och när han reste tillbaka till Amerika, 
bestämde sig Gottfrid för att åka med.  Den 5 augusti 1910 reste 
de ifrån Malmö till Southampton, för vidare färd med skeppet 
”Adriatic”   till New York. Från New York åkte de vidare till 
Fernie i British Columbia (Canada), där Gottfrids broder Karl 
vistades. Där jobbade de med vägarbeten på sommaren och i 
skogen på vintern. Gottfrid flyttade omkring och arbetade på 
flera olika ställen under dessa år, han avslutade med sågverks-
arbete på ett stort sågverk i Spokane och på våren 1919 åkte 
han tillbaka till Sverige.

1924 gifte Gottfrid sig med Ellen Pettersson från Näset och 
för sina sparade amerikadollar köpte han gården Karsamåla 
Västergård 2:4, av sin släkting Nils Johan Eliasson. De drev jord 
och skogsbruk och farfar hade ett stort intresse av hästar. De 
fick tre söner, Birger, Göte och Ivar (min pappa) och när Gott-
frid dog 1972, tog Birger och Ivar över gården. Deras moster 
Nanny bodde sedan kvar i huset fram till mitten av åttiotalet.

Huset är byggt omkring 1850 men vi vet inte om det byggts 
på annan plats och flyttats hit senare. 2003 köpte Peter och jag 
gården och i december samma år flyttade vi in, tillsammans med 
våra tre barn, Jonas, Oskar och Annie. Våra föräldrar hjälpte 
oss mycket när vi renoverade huset och vi har alltid haft dem 

Farfar Gottfrids amerikakoffert.

Marie och Peter Berg under murgröneportalen som pryder ingången 
till deras hem.

Huset från mitten av 1800-talet med den gamla jersminbusken som 
doftar underbart när den blommar.                 Foto ur fam Bergs arkiv



Träskoposten nr 4 2019 25

nära oss. Barnen var stora när vi flyttade till Karsamåla och 
de bodde bara kvar några år innan de flyttade ut. Stora delar 
av huset hade renoverats under de senaste åren men vi gjorde 
bland annat en utbyggnad, där vi fick plats med tvättrum, 
badrum och ett större kök.  Familjen har utökats under åren 
som gått och nu har vi även åtta barnbarn, samtliga flickor, i 
åldern två till tio år. 

Marie Berg

En av ekonomibyggnaderna som omger gårdsplanen. 

Spinnrocken från farmors tid.

Den gamla härden med vedspis och bakugn.

Väl bevarad kakelugn som pryder sin 
plats.

Det gamla äpplemöblemanget med ett porträtt 
av Gottfrid och Ellen.

Peter vid luckan där man vid de kalla vintrarna förr, 
lade spädbarnen så de skulle hålla sig varma. Därun-
der fanns den gamla bakugnen.
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Juleljus
‒ är en novell av Alf  Henrikson utgiven 1992 och är publ-
icerad i samlingen ”En jul när jag var liten”.

I världskrigets år när det led mot helg 

det var kanske en vecka dit 

tog pappa en tråd och en literbutelj 

och doppade tråden i sprit. 

Han knöt den kring flaskan stramt och hårt 

och så tände han tråden, som brann. 

Därpå satte han flaskan i köket vårt 

under kallvattenkranen som rann. 

Då sprang flaskan itu, den gick inte i kras, 

den gick av där han eldat sitt garn. 

Och så hade han då en cylinder av glas 

till häpnad för hustru och barn.

Det fanns nämligen ingen fotogen till lamporna mer. Elektriskt 
ljus hade vi aldrig sett på nära håll i brukssamhället där vi bod-
de. Några glesa gatlyktor lyste verkligen där om kvällarna, men 
hem till oss vanliga människor gick inga kraftledningar än på 

några år. Därför kunde det bli mörkt i huset, när det inte längre 
fanns fotogen. Sådan hade alltid kommit från Ryssland tidigare 
och gett liv framför allt åt taklampan, i vars ljuskrets vi hade 
läst läxor och lärt oss Luthers lilla katekes med kort utveckling 
utan till i de normala tiderna. Men nu var Ryssland i krig med 
Tysk land, det visste vi. Där hade de annat att göra än att tänka 
på oss med fotogen. Året var 1917 eller så. 

Naturligtvis fanns det inga stearinljus heller. Nu för tiden, när 
de inte behövs längre utan är alldeles onyttiga, lyser stearin-
ljusen överallt i redan upplysta rum och lokaler till och med om 
sommaren. Men för oss hade stearinljus varit ett slags surrogat 
för fotogenlampor när det gällde att lysa sig in i garderober och 

                                                                                             
Bild ”Fibben” Hald

Garveriet i Långasjö en kall vinterdag år 2010.                                                                                                                   Foto Jan-Erik Fransson
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andra mörka skrubbar, där fotogenlampor var för tunga och 
vidlyftiga och följaktligen för eldfarliga. Stearinljus var eldfarli-
ga de med, men det visste man ju och passade sig noga med 
dem så länge de fanns, och detta var alltså inte fallet längre. 
Vi skulle väl få nöja oss denna julen med skenet från brasan 
i kakelugnen. Björkved hade vi så det räckte, två hela famnar 
att såga och hugga vid behov. 

Men pappa hade fått tag i något som kallades kalciumkarbid, 
klumpar av ett gråvitt ämne som de visst hade skaffat hem på 
fabriken och sålde åt sina anställda. Nu tog pappa lampglaset 
från den tomma fotogenlampan i taket och plockade sedan 
fram en lerklump ur en våt trasa som var inlindad i Smålands 
Folk blad. Han täppte till lampglaset i överändan med leran, och 
sedan gjorde han ett litet hål i denna, och kanske satte han dit 
en liten plutt av keramik som kallades brännare och som väl 
i så fall hade följt med karbiden på köpet. Eller kanske räckte 
det med ett hål i leran denna första gång. Det är inte gott att 
komma ihåg alldeles precis. Det har gått mer än tre kvarts 
århundrade sedan den julen.

I alla fall hällde pappa över lite av kalciumkarbiden i en liten 
tygpåse och böjde till en ställning av en tunn järntråd och häng-
de upp tygpåsen nedtill på den. Precis ovanför påsen satte han 
fast lampglaset i sin trådställning med den vidgade delen ner 
och lerklumpen med det lilla hålet upp. Därpå hängde han upp 
hela anordningen inne i glascylindern som han hade sprängt 
loss från literbuteljen. Till sist hällde han vatten i cylindern 
kring tygpåsen och nedre delen av lampglaset.

Vad putter, vad bubbel i pappas glas, 

vad bubblor ur tygpåsen då! 

Mot leran i lampglaset uppsteg en gas 

som var möjlig att tända på. 

Plupp! Titta! Det lyste ett sken i vårt hus, 

det föll skuggor på väggar och tak. 

Det var ej fotogenlampans vänliga ljus, 

nej, det här var en vassare sak.

Tänk, vi såg vad vi gjorde när vi doppade i grytan den julen. 
Detta var övermåttan viktigt, ty det gällde att så länge som möj-
ligt njuta åsynen av fläskbitarna från den halva svinhösen (red. 
anm. svinhuvudet) som mamma med förunderlig begåvning 
hade lyckats köpa ut på ransoneringskorten. V i hade levat på 
kålrötter och morötter mest den hösten. Bröd att doppa vanka-
des också nu till jul, fast med måtta, med måtta. Antagligen fick 
vi lutfisk sedermera, ty Norge stod också utanför världskriget. 

Det är omöjligt att minnas allt överdåd. Men över alltsammans 
lyste och doftade kalciumkarbiden. Under en av de kvällar som 
följde hände det sig att det plötsligt började bubbla häftigare 
än förut kring tygpåsen i glascylindern. Gasblåsor letade sig ut 
vid lampglasets undre kant och steg på dess utsida mot ytan 
i förfärande mängd - tänk om de antändes av lågan i det lilla 
hålet, tänk om alltsammans tog eld och flög i luften. Pappa 
skyndade sig att blåsa ut lågan – mörker omvärvde oss alla. 

Han fattade tag om sin avsprängda butelj med båda händerna, 
trevade sig fram till köksdörren, steg ut i vinternatten, satte 
ner sin börda i snön, drog fram ett gammalt trädgårdsbord till 
köksfönstret, satte hela belysningsapparaten där, drog eld på 
en tändsticka och tände lågan på nytt. Den brann lugnt och 
vackert, gasen steg inne i lampglaset som den skulle, bubblan-
det på utsidan hade upphört. Pappa hämtade en nysilverbricka 
ur mammas ställ och ställde den lodrätt mellan spjälorna på 
trädgårdsbordet till spegel. Det blåvita ljuset lyste in genom 
rutan och kastade intressanta fyrkanter på innerväggen.

Kriget gick över och åren drog bort. 

Fotogenen kom aldrig igen. 

Det elektriska nådde oss inom kort 

och lyser och värmer oss än. 

Men den som för åttio år sen var barn 

minns knappast en ljusare helg 

än den julen då pappa med spritdränkt garn 

satte sprätt på en literbutelj.

Källor:
Alf  Henriksson sällskapet, https://alfhenrikson.se/ 

En jul när jag var liten, https://alfhenrikson.se/i-andra-verk/
en-jul-nar-jag-var-liten/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Juleljus

Niels-Christian ”Fibben” Hald, född 12 juli 1933 i Orrefors, 
Kalmar län, är en svensk illustratör och tidningstecknare. Han 
är son till Edward  Hald. 

Bild ”Fibben” Hald



Träskoposten nr 4 201928

Supgillet i Medins dräng-
kammare
Det mesta som skrivs i Träskoposten handlar om positiva 
händelser och aktiviteter i vår bygd. Men då och då ger 
vi oss också ut på brottets bana, som t.ex. i berättelsen 
om Johan Magnus Pettersson i Skurebo, en kraftkarl 
känd för fylleri och slagsmål. Under en hemresa från 
Karlskrona i januari 1864 hamnar Johan Magnus i bråk 
och blir ihjälslagen.
Långt ifrån så illa går det i den händelse vi här vill 
återge. Men vissa paralleller finns. Huvudpersonen är 
Fredrik Johansson i Kallamåla, också han en reslig och 
stark man, med håg för dryckenskap och slagsmål. Men 
till skillnad från Johan Magnus, som nykter uppträdde 
stillsamt och beskedligt, var Fredrik allmänt tetig, kon-
fliktinriktad. Vissa bråk följde han till och med upp med 
en stämningsansökan, som efter ett våldsamt supgille i 
”sparbankskamreraren” Fredrik Medins drängkammare 
på Garvaregården i Långasjö den 17 februari 1923. 

Berättelsen börjar i Björkholmens lada
Året efter supgillet, som jag strax kommer till, köper Fredrik 
Johansson det gamla husartorpet Björkholmen i Trollamåla. 
Där driver han ett mindre jordbruk, med kor, en häst och 
lite skog. När Fredrik dör 1966 förvärvar Börje Svensson i 
Trollamåla gården. Nere i ladan hittar han en låda som till-
hört Fredrik, med bl.a. brev och vykort, räkningar – och flera 
stämningsansökningar. Dessutom finner han större delen av 
en utskrift från det polisförhör som gjordes med berörda par-
ter en månad efter supgillet, i mars 1923. Britta och Jan-Erik 
Fransson, de nuvarande ägarna till Garvaregården, hjälpte mig 
att komplettera materialet via Riksarkivet och Landsarkivet i 
Vadstena. Tack Britta och Jan-Erik och tack Ingegärd och Börje 
för all den tid ni lägger ner på att leta fram och samtala kring 
kulturhistoriskt intressant material.

Stämmer du stämmer jag
Två s.k. angivelser (stämningsansökningar) föreligger, båda 
undertecknade samma dag, den 14 mars 1923. I den ena är 
det Fredrik Gottfrid Medin som anmäler Fredrik Johansson. 
I den andra ser vi hur Fredrik Johansson anmäler inte bara 
F.G. Medin, utan också drängen Oskar Johansson, Wiktor 
Medin, Algot Ljungholm och Albin Sällberg. Varför det drö-
jer nästan en hel månad innan parterna bestämmer sig för att 
stämma varandra vet jag inte? Men när de väl gör så ger det oss 
möjligheten att idag, hundra år senare, fånga ord, tonfall och 
fakta kring en i sig ganska vanlig händelse, då som nu.  Denna 
”tidsfärg” framkommer med all önskvärd tydlighet redan i 
stämningsansökningarna. 

Till Landsfiskalen i Älmeboda Landsfiskalsdistrikt, Herr 
G. Nilsson, Skruv.
Härmed anmäler jag till laga åtal Fredrik Johansson från 
Kallamåla, Långasjö, vilken hos mig lördagen den 17 sistlidne 

februari uppträdde berusad, slog på dörrarna och upp ryckte 
en dörr till min drängs bostad och då han inkom hotade han 
honom till livet. Jag gick emellan för att avstyra och fick då 
av Fredrik Johansson slag av en boxhandske så att tvenne sår 
uppstod. Han förföljde mig sedan upp i min egen bostad med 
skällsord av värsta slag samt uppträdde både mot mig och 
andra tillstädeskommande på det högsta brutalt och hotfullt. 

Som första vittnen uppgivas Fritz Nilsson och Anna Johans-
son här och senare tillkommer Algot och Oskar Ljungholm 
härstädes samt Albin Sällberg, Brännamåla, Långasjö.

Långasjö den 14 mars 1923

F.G. Medin

Fredrik Johansson är av fullt förståeliga skäl inte skrivkonstens 
mästare, vilket gör hans stämningsansökan mer svårläst. Ändå 
väljer jag att återge den ordagrant, med bara ett par förtydligan-
den inom parentes, i avsikt att ”lyssna in” hans sätt att tänka 
och argumentera.

Angivelse angående det Slagsmål som Skede i Långasjö 
den 17 Februari 1923. 
På Natten Som Hende Hos Härr Medins Så vill jag Her med 
uplysa att det jag underticknad kan komma ihåg det Börjades 
så att jag och Frist Nilson och Medins Dreng vi hade Sent 
efter 3 Liter Brennvin jag en och Drengen 2 sen På qvellen 
skule jag gå efter min Liter då Bjöd Drengen mig ner På Sitt 
Rum sen Började vi att Supa då kom Medin ner och Slet upp 
Dörren Heftigt då vi nog kom i ordkast men i det Mins jag ej 
för då har vi alt Supet För mycke Sedan min jag ej Något För 
en då jag Blef  Dlagen (slagen) och Blodet Ran då Hörde jag 
Medin Flera gånger Sega (säga) nu er det nog så Mins jag att 
Drängen Slog mig en gång och att han Slog Medin och att han 
Sa till Drängen är du Tokig Oskar Slår du mig med 

Sen mins jag ej Något Fören På Mårgonen 7 tiden efter som 
jag var sanslös hela tiden då var Mest all Bloden af  mig af  
Runnen sedan Fick jag Ligge PÅ golfvet till klåkan 4 På efter 
Midagen den 18 utan vidare till Syn Så vil jag her med anmoda 
att Herr Landfiskalen att han Stämmer nedanstående Personer 
Herr Medin Drengen Oskar Johanssån Wicktor Medin Algot 
Jungholm Allbin Sellberg i Laglig tid till Nesta Ting i ingelsta 
och att Herr Lanfiskalen qvarhåller dessa i fall Någon vill af  
vika innan tinget Blir.

Drängkammaren i Garveriet.                          Foto: Jan-Erik Fransson 
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Ducktorren Seger (doktorn säger) att han har hop (hopp) att 
det kan Lyckas att han Leka Såren om han Får Behandla den. 

Kallamåla den 14 Mars 1923.

Fredrik Johansson

Polisförhör av målsägare och vittnen
Redan tre dagar senare, den 17 mars 1923, görs en polisunder-
sökning i Långasjö med berörda parter, verkställd av Gustaf  
Nilsson från Skruv, landsfiskal i Älmeboda Landsfiskalsdistrikt. 
Följande text är också den återgiven oförkortad, utan ändringar 
– eller kommentarer.

På grund av dessa angivelser inställde jag mig denna dag i Lång-
asjö för att hålla undersökning i saken och voro därvid såsom 
vittnen närvarande drängen Oskar Karlsson från Strängsmåla 
och chauffören Aug. Franzén i Skruv.

Till en början hördes angivaren Fredrik Johansson i 
Kallamåla, som uppgav: På lördagskvällen den 17 nästlidne 
februari hade han kommit till drängen Oskar Johansson, då 
anställd hos sparbankskamreraren F.G. Medin i Långasjö, för 
att hos honom avhämta en liter brännvin. Vid tillfället hade 
jämväl hemmasonen Fritz Nilsson i Långasjö varit närvarande.  
Drängen Oskar Johansson hade så från Medins sädesmagasin 
hämtat tre liter brännvin, därav en liter tillhörig angivaren, en 
liter Oskar Johansson och en liter hemmansägaren Gottfrid 
Johansson i Kallamåla. Medtagande brännvinet hade de så 
begivit sig ut på vägen mittför Medins gård i Långasjö, där de 
tagit några supar, varefter de på förslag av någon i sällskapet 
begivit sig till drängens rum, inrymt i Medins gamla garveri-
byggnad. På drängkammaren hade de därefter först druckit 
ur Oskar Johanssons liter och hade sedan angivarens liter gått 
samma väg och slutligen hade jämväl Gottfrid Johanssons liter 
avsmakats. Brännvinet hade druckits ur dricksglas sedan por-
tionerna tillmätts med enda till hands varande brännvinsglaset.

På särskild fråga huruvida de verkligen på tre man kunnat 
dricka ur tre liter brännvin, sade angivaren, att de sannolikt 
icke druckit ur mer än sammanlagt två liter, men att han inte 
visste vart rästen tagit vägen.

Under supandet hade minnet omtöcknats, men trodde sig 
angivaren minnas, att Fredrik Medin under supegillet vid ett 

tillfälle kommit in i drängkammaren, men kunde han från 
detta sammanträffande med Medin icke minnas några detal-
jer. I sitt omtöcknade tillstånd påstod han sig emellertid ha 
blivit misshandlad och därunder bekommit icke mindre än 
sju sår i huvudet, vilket han uppgav sig kunna styrka genom 
ett läkarbetyg, vilket han dock icke nu hade med sig. Efter 
den honom övergångna misshandeln påstod han sig för ett 
ögonblick kommit till sans och då hört Fredrik Medin ropa: 
”Nu är det nog." Drängen Oskar hade vid samma tillfälle raglat 
upp och samtidigt hade angivaren fått ett nytt slag i pannan. 
Därvid hade han ånyo hört Medin ropa: ” Är Du tokig Oskar, 
Du skall väl ej slå mig.” Sedan mindes han ej något vidare 
förrän på söndagsmorgonen klockan sju, då han uppvaknat 
ur ruset liggande på golvet i drängkammaren, nedblödd och 
med sönderrivna kläder. 

Tillfrågad om vem som hade misshandlat honom, svarade 
han, att det visste han inte, men antoge han det vara någon av 
Fredrik Medin, Viktor Medin, drängen Oskar Johansson, Algot 
Ljungholm eller Albin Sällberg, å vilka han yrkade ansvar för 
den honom övergångna misshandeln.

På särskilda frågor förnekade Fredrik Johansson, att han vore 
ägare till den av Fredrik Medin på lördagskvällen tillvaratagna 
boxhandsken eller att han på kvällen skulle hava använt den 
mot Medin.

På frågor om han på lördagskvällen varit inne i Medins kök, om 
han okvädat Medin och mot honom uppträtt hotfullt samt om 
han misshandlat drängen Oskar Johansson eller mot honom 
uppträtt hotande, svarade Fredrik Johansson, att han varit så 
berusad, att han därom intet minnes.

Härefter hördes sparbankskamreraren Fredrik Gottfrid 
Medin i Långasjö, som uppgav: Vid nio-tiden på lördagskväl-
len den 17 nästlidne februari hade han från drängkammaren, 
inredd i förra garveribyggnaden, vilken vore belägen cirka 75 
meter från bostadshuset, hört oväsen och därför gått dit. Då 
han kom in i drängkammaren, hade där uppehållit sig förutom 
hans dräng Oskar Johansson, hemmasonen Fritz Nilsson i 
Långasjö och arbetaren Fredrik Johansson från Kallamåla, alla 
berusade och sysselsatta med att dricka brännvin. Vid Medins 
ankomst till drängkammaren hade Fredrik Johansson velat 
bjuda på brännvin, och hade han, då Medin vägrade att dricka, 
uppträtt okvädande, varför Medin gått sin väg. 

Vid tiotiden hade Medin ånyo gått ned till drängkammaren, 
varifrån ett fasligt oväsen fördes. Då Medin denna gång kom 
in i kammaren, var drängen och Fredrik Johansson i slagsmål 
liggande på golvet, Fredrik ovanpå drängen med ena handen 
hållande honom vid strupen. Medin tog nu tag i Fredrik och 
försökte skilja dem åt men fick därvid av Fredrik ett slag på 
munnen, så att en tand lossnade. Medin förde emellertid ut 
Fredrik från rummet och lämnade honom på vinden utanför 
drängkammaren, där varjehanda saker som vågar, lårar med 
mera förvarades. Utanför drängkammaren var mörkt, varför 
han sprang upp i boningshuset efter jungfrun Anna Johansson, 
som tillsades komma ned till garveriet medhavande en lykta. 

Då de nu kommo ned till garveriet kom Fredrik Johansson 
emot dem och skulle springa på Medin. Då han emellertid ej 
hade lust att bliva sönderslagen, hade han och jungfrun återvänt 
tillbaka till boningshuset nu förföljda av Fredrik, som överröste 
dem med grövsta skällsord och hotelser. Fredrik följde med 
ända upp i köket, där han fortsatte att rusa. Medin tog nu tag 

Garveriet med ladugården i bakgrunden.         Foto Jan-Erik Fransson
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i honom och förde honom utanför köksdörren. Vid denna 
tidpunkt hade Medins broder Viktor? Medin kommit till och 
tilldelat den alltjämt vildsinte Fredrik Johansson tvenne slag i 
huvudet med en vanlig spatserkäpp, vilka slag dock icke varit 
så kraftiga att de lämnat några märken efter sig men förmåd-
de Fredrik Johansson att lämna köket. Sedan sprang Medin, 
Viktor Medin och jungfrun medhavande lyktan förbi Fredrik 
Johansson ned till drängkammaren för att se hur det var med 
drängen. Efter dem hade emellertid Fredrik Johansson kommit 
och ryckt upp den inifrån stängda dörren till garveriet och 
skrikit: ”I kväll skall Du dö Oskar lille” och skulle därmed 
springa på drängen, som låg redlös inne i drängkammaren. Då 
emellertid Medin ställde sig hindrande i vägen för Fredrik, slog 
Fredrik till Medin i pannan antagligen med den boxhandske 
som sedan tillvaratogs i rummet. 

Av slaget uppstodo i pannan tvenne sår, vilka passade in med 
taggarna på den upphittade boxhandsken. Medin hade nu gått 
ifrån drängkammaren för att förbinda såren i pannan.

Medan han en stund var borta, hade Albin Sällberg och Algot 
Ljungholm kommit in i garveribyggnaden, där de på vinden 
utanför drängkammaren tumlade om med Fredrik Johansson. 
Fredrik Johansson hade varit alldeles vild och så snart han 
släppts lös, sprang han på dem vilken som helst igen.

Då det emellertid icke på något sätt gick att lugna Fredrik, 
hade de allesammans dragit sig in i drängkammaren lämnande 
Fredrik utanför på vinden, där han rusat och betett sig som 
en galning. Om en stund hade han tillåtits komma in i dräng-
kammaren med påföljd, att han genast kastade sig över Algot 
Ljungholm, som tog tag i Fredrik, vilket åter resulterade i att 
de båda ramlade omkull bland vedträn och koffertar inne i 
rummet. Medin gick nu ifrån dem. Efter cirka en halv timmas 
tid kom det bud upp i köket efter vatten. Medin följde då på 
nytt med ned till drängkammaren, där Fredrik Johansson satt 
på en, stol blödande ur sår i huvudet. Medin hade då sänt efter 
poststationsföreståndaren Oskar Ljungholm, som bodde strax 
intill, vilken förband Fredrik tre särskilda gånger, sedan Fredrik 
efter varje förband slitit bort detsamma. Slutligen hade de lagt 
en handduk om huvudet på Fredrik och bäddat ner honom i 
ena sängen i drängkammaren.

På fråga sade Medin, att han icke på något sätt misshandlat 
Fredrik Johansson med undantag av, att han med flata handen 
tilldelat honom ett par slag på kinden då han rusade uppe i 
köket och icke kunde förmås att på något sätt taga reson.

Härefter hördes följande personer var för 
sig och berättade.
Hemmasonen Fritz Nilsson i Långasjö: På lördagskvällen 
den 17 sistlidna februari hade han varit med på supegillet i 
sparbankskamreraren Fredrik Medins drängkammare, under 
vilket cirka två liter vanligt brännvin förtärts av honom, Medins 
dräng Oskar Johansson och Fredrik Johansson från Kallamåla. 
Under supandet hade Oskar och Fredrik kommit i gruff  om 
något gammalt mellanhavande och råkat i slagsmål. Oskar 
och Fredrik hade tagit tag i varandra med påföljd, att Fredrik 
givit Oskar en knuff  över axlarna så att han slagit i golvet i en 
vedhög borta vid spiseln. Oskar hade emellertid rest sig och 
så hade de på nytt drabbat ihop. Vittnet skulle nu skilja dem 
åt med påföljd att de ramlat i golvet alla tre. Om ett ögonblick 
hade de varit uppe igen, och då hade Fredrik först knuffat till 
Oskar, så att han satte sig antingen i ena sängen eller på en i 
rummet stående mässingsbeslagen koffert och medan gav han 
vittnet en törn, så att han satte sig i andra sängen. Vittnet hade 
då sagt, att om de ville bråka, så toga han sin rock och gick sin 
väg, och därmed hade han avlägsnat sig från drängkammaren.

Vittnet vitsordade att de varit berusade alla tre, Oskar dock 
mest och vittnet minst. Något vidare hade vittnet sig icke 
bekant om nu ifrågakomna uppträde.

Jungfrun Anna Johansson, Långasjö berättade i likhet med 
Fredrik Medin från det han första gången anmodade henne 
att följa med till drängkammaren med lyktan tills han lämnade 
drängkammaren för att förbinda de sår, han fått i pannan av 
Fredrik Johanssons slag med boxhandsken med tillägg, att hon 
tydligt sett, att Fredrik Johansson haft en boxhandske i handen, 
då han slog till Medin. Vittnet hade vidare varit närvarande 
i drängkammaren, då Fredrik Johansson förbands av Oskar 
Ljungholm. Hon hade därvid iakttagit, att Fredrik Johansson 
hade haft hål i huvudet, att han upprepade gånger rivit bort 
förbanden samt att han nedbäddats i ena sängen i drängkam-
maren. På söndagseftermiddagen dagen efter slagsmålet hade 
Fredrik Johansson avhämtats av sin broder, hemmansägaren 
Oskar Johansson i Kallamåla.

På särskilda frågor sade vittnet, att hon ej sett någon förgå sig 
mot eller misshandla Fredrik Johansson med undantag av, att 
Fredrik Medin tilldelat honom tvenne slag med flata handen, 
då han rusade som värst, samt att Viktor Medin givit honom 
tvenne slag med en spatserkäpp under det han väsnades i köket.

Drängen Oskar Johansson i Långasjö: På lördagskvällen 
den 17 februari hade han, Fritz Nilsson i Långasjö och Fred-
rik Johansson i Kallamåla supit ur cirka två liter brännvin. 
Under supandet hade alla tre blivit överlastade. Av uppträdet 
på kvällen mindes han ej mera än att han vid ett tillfälle låg 
på golvet med Fredrik Johansson över sig svärjande hållande 
honom med ena handen strax nedom strupen, samt att, då 
han vaknade fram på natten, sett Fredrik Johansson sitta på 
en stol vid spiseln hållande huvudet i båda händerna. Under 
slagsmålet som tydligen ägt rum på natten, hade han fått ett 
hål i bakhuvudet och rocken sönderriven.

Algot Ljungholm i Långasjö: Vid tiotiden på lördagskväl-
len de 17 sistlidne februari hade han kommit upp på Fredrik 
Medins drängkammare ditkallad av det därifrån kommande 
oväsendet. På vinden utanför drängkammaren hade Fredrik 
Johansson i Kallamåla uppehållit sig raglande än hit och dit 
bland de på vinden befintliga sakerna. Utanför drängkammar-Vinden utanför drängkammaren.                     Foto Jan-Erik Fransson
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dörren hade drängen Oskar Johansson legat redlöst överlastad, 
varför han släpat in honom i rummet. Ute på vinden hade 
Fredrik Johansson upprepade gånger rusat på Ljungholm, 
så att han haft all möda att klara sig för honom. Alla försök 
att lugna honom hade misslyckats. Slutligen hade Ljungholm 
och i hans sällskap varande Albin Sällberg i Brännamåla jämte 
Viktor Medin dragit sig in i drängkammaren och stängt dörren 
till vinden. Om en stund hade emellertid Fredrik Johansson 
kommit in i drängkammaren, och hade han genast rusat på 
vittnet med påföljd att han slagit i golvet. Fredrik Johansson 
hade nu fortsatt att rusa och i sitt överlastade tillstånd hade 
han vid ett tillfälle slagit baklänges och därvid slagit huvudet i 
en i rummet stående mässingsbeslagen koffert, så att ett stort 
starkt blödande sår uppkommit i bakhuvudet. En annan gång 
törnade han emot en kommod och slog sig i huvudet. 

Ljungholm påstod bestämt, att Fredrik Johansson själv åsam-
kat sig de sår i huvudet, vilka han nu sökte skylla på vittnet 
med flera.

Ljungholm förnekade på det bestämdaste, att han tilldelat 
Fredrik Johansson något som helst slag eller på något sätt 
misshandlat honom.

Albin Sällberg i Brännamåla: Vid tiotiden på lördagskvällen 
den 17 februari hade vittnet i sällskap med Algot Ljungholm 
kommit upp på vinden. utanför Fredrik Medins drängkammare. 
Vid drängkammardörren låg drängen Oskar Johansson redlöst 
överlastad och blodig på skjortkragen. Sällberg och en av de 
andra närvarande hade burit in Oskar och lagt honom i ena 
sängen i drängkammaren. På vinden hade Fredrik Johansson 
i Kallamåla raglat omkring törnande mot än här och än där. 
Fredrik Johansson hade varit mycket oregerlig och Ljungholm 
hade gjort upprepade, misslyckade försök i att lugna honom. 
Om en stund hade hela sällskapet gått in på drängkammaren 
och stängt dörren till vinden, där Fredrik fortfarande rusade på 
och bultade på dörren och ville komma in. Algot Ljungholm 
öppnade slutligen dörren och i samma ögonblick högg Fredrik 
tag i rocken på Ljungholm och ryckte till så att Ljungholm föll 
baklänges i golvet och ovanpå honom föll Fredrik. Ljungholm 
reste sig emellertid upp och satte sig på en stol, och sparkade 
då Fredrik till stolen så att Ljungholm föll i golvet på nytt. Strax 
därefter hade Fredrik raglat baklänges och slagit bakhuvudet 
i en beslagen koffert, så att ett blödande sår uppkommit. 
Omedelbart därefter hade han stupat mot en kommod och 
slagit huvudet i densamma mycket hårt. Alla försök att lugna 
Fredrik hade fortfarande misslyckats. Om en stund hade 
poststationsföreståndaren Oskar Ljungholm kommit till och 
förbundit Fredrik Johansson, som de därefter lagt i ena sängen 
i rummet. Fredrik hade emellertid alltjämt varit oregerlig och 
rivit förbandet upprepade gånger. Sällberg hade nu gått sin väg.

På frågor sade Sällberg, att han ej misshandlat Fredrik Johans-
son på något sätt och ej heller hade han sett någon annan göra 
det, utan ansåg han, att Fredrik Johansson, vilken betett sig, 
som om han ej varit klok, själv ådragit sig de sår, han möjligen 
hade i huvudet under sitt ramlande mot alla möjliga möbler 
och varjehanda redskap ute på vinden. 

Poststationsföreståndaren Oskar Ljungholm i Långasjö: 
Vid ett-tiden på natten hade kamrer Fredrik Medin skickat 
bud efter honom för att vara honom behjälplig att förbinda 
Fredrik Johansson i Kallamåla, som på natten varit hos Medin 
och rusat. Då Ljungholm kom till Medins drängkammare, satt 
Fredrik Johansson där på en stol och svor. Vittnet och Medin 

hade därefter tvättat Fredrik Johansson ren och lagt ett kom-
pressorförband om huvudet. Omedelbart därefter hade emel-
lertid Johansson rivit bort förbandet och kastat alltsammans i 
golvet. Andra förbandet gick samma väg, men hade blödningen 
då avstannat. Sedan hade de lagt en handduk om huvudet på 
Johansson och bäddat ner honom i sängen i drängkammaren.

På fråga intygade samtliga hörda personer, att Fredrik Jo-
hansson icke vid något tillfälle varit sanslös men hade han 
varit till den grad berusad, att han varit fullständigt från sina 
sinnes bruk.

Tillfrågad i anledning av de hörda personernas berättelser, sade 
Fredrik Johansson, att då han intet mindes, kunde han varken 
bestrida riktigheten av desamma eller vitsorda dem, han kunde 
dock icke tro annat, än att någon eller några av de i hans an-
givelse namngivna, personer måste hava misshandlat honom, 
enär han fann det alldeles uteslutet att han kunnat ådraga sig 
de skador själv, vilka han hade i huvudet.

Fredrik Johansson uppgav vidare, att han först på torsdagen 
den 22 nästlidne februari sökt läkarhjälp,

Sedan Fredrik Johansson uppmärksamgjorts på, att förhöret 
icke i någon mån lämnat stöd för hans angivelse och några 
andra vittnen icke funnos, tillrådes Johansson på förslag av 
Fredrik Medin, som sade sig högst ogärna vilja draga saken 
inför domstol, att återtaga angivelsen på villkor, att Fredrik 
Medin jämväl återtoge sin anmälan. Härtill förklarade sig 
emellertid Fredrik Johansson ej villig.

Viktor Medin kunde ej anträffas för att höras i saken.

På grund av vad sålunda förekommit, och då någon utredning 
till stöd för Fredrik Johanssons angivelse ej kunnat vid förhö-
ret åvägabringas, skulle Johanssons angivelse icke föranleda 
någon vidare åtgärd, Johansson dock obetaget att själv efter 
stämning fullfölja sin talan, men skulle Johansson i anledning 
av Medins angivelse ställas under åtal inför Konga Häradsrätt 
för att stånda till ansvar för vad han enligt sistnämnda angivelse 
låtit komma sig till last.

Som ovan.        På tjänstens vägnar:

Gustav Nilsson

Beslut
Redan samma dag, efter polisförhöret i Långasjö, skriver Gus-
tav Nilsson följande resolution (beslut).

”Efter denna dag verkställd undersökning föranleder angivelser 
ej till någon vidare åtgärd; angivaren obetaget (stående fritt) att 
själv vid domstol göra sin talan gällande i fall av befogenhet.”

Ingen tycks intresserad av att driva en juridisk process och 
kort därefter noterar Gustav Nilsson; ”Sedan angivelserna 
återkallats, nedlades målet.”

Gunnar Alsmark

Källor:
Angivelser och protokoll vid polisförhör. Landsarkivet i Vadstena.
Träskoposten nr 2 2018. Annika Hjalmarsson. Johan Magnus sista 
resa.
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Höet och hädelsen
– en jämförelse mellan Vilhelm Mobergs och 
Elisabeth Bergstrand-Poulsens berättelser.

–"Kal Oska! Du smädade Gud!" utbrast Kristina, när hennes 
man i vredesmod kastade en ynklig hötuss mot himlen och 
anklagade Gud: "Har du taet dä annra höet, så kan du ta detta 
också!" 

Ovanstående är hämtat ur romanen Utvandrarna. Det är 
Vilhelm Moberg som lägger orden i munnen på sina fiktiva 
personer, Kristina och Karl Oskar. Vi ser framför oss hur 
skådespelaren Max von Sydow, i filmen Utvandrarna, lyfter 
några torra grässtrån på en pinnaräfsa, kastar dem mot him-
len och knyter näven åt Gud. I Liv Ullmans ansikte speglas 
hennes förfäran.  

Svälten står för dörren - Karl Oskar vill emigrera. Kristina 
vill inte. Men Karl Oskar får sitt straff  för hädelsen - höladan 
brinner upp och, vad värre är, en hungrig liten dotter föräter 
sig på korngrynsgröt och dör. Detta blir den utlösande faktorn. 
Familjen emigrerar till Amerika.

Romanen Utvandrarna kom ut 1949. Den har vandrat rakt in 
i folks hjärtan. Inte minst beskrivningen av Karl Oskars ilskna 
gest mot himlen har etsat sig fast i läsarens minne. Och Vilhelm 
Moberg låter Karl Oskar få sitt straff. Ett förskräckligt straff  
dessutom - förlusten av ett barn. Vilhelm beskriver Gud som 
en straffande Gud. 

Nu kommer det intressanta! Redan 1927 gav Elisabeth Bergs-
trand-Poulsen ut boken Värendsmän. Det är en nätt liten 
bok med ganska korta berättelser om olika manliga original 
i bygden. Men en kvinna har också smugit sig in bland alla 
männen. Det är Märta Lena. I likhet med Karl Oskar, som 
"oppdiktades" 20 år senare, går hon med räfsan på en mager 
åkerteg. Det är nödår. 

Märta Lena lyfter räfsan med höstråna mot himlen och hädar 
Gud. 

Citat: "Har du tagit allt det andra, så kunde du gott ha tagit 
detta med!" 

Efter detta får Märta Lena och hennes man gå från gård och 
grund till allt mindre och torftigare ställen. Detta var ett mycket 
vanligt fenomen i denna tid. Elisabeth avslutar sin berättelse: 
"Nu ligger gamla Märta Lena för länge sedan på kyrkogården 
och Gud har glömt hennes ungdomssynd och tagit hennes 
själ till sig i himlen."   (Värendsmän s 16-17) Elisabeth tror 
uppenbarligen på en förlåtande Gud. 

Vilhelm drog sig inte för att kritisera Elisabeth. Han tyckte hon 
var för romantiserande och idealiserande. Icke desto mindre tog 
han sig för att knycka en passus ur hennes litteratur - höstråna 
som kastas mot himmelen med en hädelse!  Han måtte ju ha 
läst Elisabeths böcker i alla fall. Ja, annars kan man ju inte ut-
tala sig om dem. Eller var det här en s k vandringssägen? Den 
förtvivlade odlaren som anklagar Gud för den dåliga skörden? 
Under svåra år i vårt land, riktades säkert många hårda och 
anklagande ord mot Vår Herre. Får man anklaga Gud? Även 

idag behöver vi någon att rikta vår förtvivlan och vrede mot. 
Vilhelm beskriver hur Gud straffar den som hädar. Elisabeth 
menar att Gud tål en människas vrede och har förståelse och 
förlåtelse att erbjuda.

Annika Hjalmarsson
Källor:
Utvandrarna  1949 Vilhelm Moberg
Värendsmän  1927  Elisabeth Bergstrand-Poulsen

Eftertanke. Efter att ha läst Elisabeths berättelse om den elaka svär-
modern som bankade ner sin svärson Alfred i mossen med en klubba, 
så att man fick hacka upp honom, så undrar jag vad Moberg egentligen 
menade med att Elisabeth romantiserade folket i Långasjö. Ur Värend-
skvinnor 1926  sid 14.

Missväxt, hädelse och en hölada som brinner upp.                                      
En scen ur Utvandrarfilmen.
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Minnen från 1880-talets 
skola och kyrka i Långasjö

I årets Träskoposten nr 2 återgav vi det första kapitlet i Gustaf  
Stangenbergs självbiografi Sådan var min väg från 1951. Gus-
taf  föddes i Stockholm 1877 och kom några år senare som  
barnhusbarn1 till lantbrukare Gustaf  Jonasson på Norrgården 
i Bredalycke. Här presenterar vi oförkortat kapitel två, I skola 
och kyrka. Berättelsens breda persongalleri, med detaljrika 
iakttagelser varvade med allmänna funderingar, skildrar en tid 
då skolan ännu var långt ifrån självklar för alla, medan kyrkan 
fortfarande var det för de flesta. Gemensamt för dessa båda 
samhällsinstitutioner var kraven på ordning och disciplin, lag 
och evangelium. Eller som Jan Redin träffande uttrycker det. 
”I alla händelser var ’den gamla skolan’ en kunskapsförmed-
lare, om ock dess metoder var hårdhänta och dess pedagogik 
handfast”.

Gunnar Alsmark

I skola och kyrka
Så småningom avtog leken, och tanken på skolan upptog sinnet. 
I Långasjö fanns en god farbror – jag vill minnas, att han hade 
varit fanjunkare – som gav barnen de allra första grunderna 
i skolundervisningen. Detta skedde i hans privata hem, som 
låg ett stycke från handlande Crons affär, på vägen till Harebo. 
Mannen var en riktig barnavän, han älskade barnen; detta kände 
de, och därför älskade barnen honom. Man visste icke om, att 
man gick i skola; det hela var som en rolig lek. När mannen 
– jag vet icke hans namn – tog fram kulramen för att lära oss 
räkna, var det någon som såg rädd och förlägen ut, men den 
oron försvann snart nog, ty kulorna förvandlades till äpplen. 
Fastän det åtgick tid till att äta äpplen, lärde vi oss de första 
grunderna i den svåra räknekonsten. Det hela gick smärtfritt. 
Kulramen var det första intrycket från ”småskolan”. I våra 
dagar skulle denna skolform närmast liknas vid Fröbelmeto-
den. Men skolgången här blev icke lång, ty dels var jag mycket 
ung och dels var vägen lång och därtill blev det en synnerligen 
sträng, kall vinter.

Efter ett år började folkskolan eller, som allmänheten sade, 
”storskolan”, och den hölls i Harebo. Hit hade jag icke mer 
än omkring tre kilometer. Här var ett riktigt skolhus, byggt 

för ändamålet och med inhägnad skolplan, lekplan. Skolhuset 
hade en ljus och rätt stor sal med svart tavla längst fram i hö-
gra hörnet, som gjorde ett mäktigt intryck på nykomlingarna. 
Således ingen kulram. ”Skolmästaren” hade en något upphöjd 
kateder med lådor och fack för böcker och papper, placerad 
längst fram i mitten av salen. Flickorna sutto på ena sidan om 
stora gången och pojkarna på den andra. Till höger och vänster 
om de långa bänkarna, som hade plats för åtta barn, fanns en 
smal gång. Dessutom hade magistern sitt rum för eget bruk. 

Folkskollärare P. M. Bergstrand, Långasjö, som jag hade i alla 
klasserna, var en man i sin bästa ålder, frisk och sund. Han 
gick från Långasjö till Harebo den – jag skulle tro – halvmila 
vägen varje morgon och afton. Magister Bergstrand var typen 
för en hederlig, rättrådig och kristen personlighet. Han var 
ett värdigt föredöme för barnen. Han talar än, fastän han är 
död. Det var reda och ordning i undervisningen. Slarv eller 
ofog tolererades icke. En blick från magistern var nog för att 
tystnad skulle inträda. Alla visste, att magister Bergstrand ville 
barnens bästa.

En dag skulle vi ha räkning. Magister Bergstrand sade: Nu ska 
vi ha allmänt bråk. Allmänt bråk! ropade Daniel och började 
knuffa kamraterna vid sin sida och dem som sutto framför 
honom. Jag satt bredvid honom och fick känna hans stora, 
starka näve. Som en blixt kom magistern till Daniels bänk, 
såg på honom och sade: Du gör inte om det där! Daniel blev 
blek och tyst.

Endast en gång fick jag tillrättavisning, men det skedde på ett 
sätt, som jag aldrig glömmer. I ett hörn vid kakelugnen stod 
en balja med dricksvatten, vid vilken en skopa hängde. Jag och 
några pojkar till hade kommit i god tid på morgonen. Vi stodo 
vid baljan och pratade. Utan vidare tar jag en skopa vatten och 
häller över en av pojkarnas huvud, i det jag säger: Jag döper 
dig i vin och vatten att du skall heta Svarta katten.

Peter Magnus Bergstrand från Nottebäck blev 1882 
innehavare av en folkskollärartjänst för både Harebo 
och Långasjö skola. Senare tog han organistexamen och 
skötte ända fram till 1919 den ambulerande lärartjänsten 
under veckan och kantorstjänsten vid helgerna.

Kulramen, använd redan under antiken, var i den gamla folk-
skolan ett vanligt hjälpredskap för att lära barnen att räkna.
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När jag såg upp från min dophandling, stod magister Bergs-
trand bredvid mig. Han hade åsett en del av handlingen. Som 
bestraffning härför fick jag marschera stora gången fram till 
katedern. Här fick jag stå i två timmar, eller till frukostrasten. 
Timmarna och minuterna blevo långa, och jag hade tillfälle att 
ångra mitt dumma och pojkaktiga tilltag. Det var första och sista 
gången, som jag i skolan fick en tillrättavisning. Ingen undgick 
magister Bergstrands blickar, vare sig man gjort något fuffens 
eller slarvat med läxorna. En skolkamrat, som under rasterna 
var primus motor och ledde allt efter sin pipa, elak mot kam-
raterna, fick en dag sin välförtjänta lön. Han hade sparkat och 
knuffat en kamrat riktigt illa; härtill kom att han icke kunde 
sina läxor, vilket icke var ovanligt. På något vis var han också 
uppstudsig mot magistern. Följden blev att han fick sitta kvar, 
vilket straff  var det värsta som kunde hända en skolpojke. Alla 
barnen gingo hem, utom omnämnde gosse, som stod och såg 
efter sina kamrater. Detta innebar, att magister Bergstrand 
måste stanna kvar som övervakare. När en halvtimme gått, 
kom magistern från sitt rum in till den brottslige och sporde 
honom, om han ville be om förlåtelse. Men icke ett ord hördes 
till svar. Gossen fick stanna kvar ytterligare. Om en stund kom 
magistern och framställde ånyo sin fråga. Ordet förlåtelse var 
främmande för pojken; det hade aldrig gått över hans läppar. 
Men sorgen bodde i hans hjärta och ögonen voro fyllda av 
tårar. I sin förtvivlan utbrister han, säger det han känner till: 
Och förlåt oss våra skulder. Du menar väl ”mig” och ”mina” 
fel och brister, sade magistern. Ja, kom svaret.

Frihetens timme var nu slagen, och pojken fick mottaga några 
förmaningens ord och goda råd av magistern, som visade sig 
vara till god hjälp för den vresige pojken. 

Jag minns med förkärlek, att när jag gick hem från skolan, 
stod alltid lantbrukare Svenssons svarta häst vid grinden och 
väntade på mig. Av vana fick han äta upp återstoden av min 
matsäck. Vid frukostrasten, när matsäcken skulle ätas, hade jag 
”Svarten” i tankarna, ty jag måste ha en eller två smörgåsar 
kvar åt honom. När han på långt håll fick se mig, gnäggade 
han, liksom hälsande mig välkommen. Han var som en god 
vän. Med stor begärlighet åt hästen upp det jag hade åt honom. 
Att då få se in i hästens stora ögon, var som att blicka in i en 

ny, god värld. När ”Svarten” såg på mig, då han ätit upp mitt 
förråd, kunde jag utläsa en bön om mera mat. Då jag gick från 
honom, gnäggade han igen och sade adjö. Detta lilla minne 
har väl inget av äventyrets glans över sig utan är blott en var-
dagsupplevelse, som ibland tages fram. 

För att kunna sluta skolan tidigare, gick jag sista terminen i kyrk-
skolan. Här var något flera barn än i Harebo. Under rasterna 
lekte vi och hade roligt. Den stora, gamla linden å kyrkbacken 
var en efterlängtad lekplats. Envar skyndade dit för att komma 
först och krypa in i ”rummet” i den ihåliga linden. Där satt 
man trygg och kunde titta på sin läxa. De som icke kommo 
in, satte sig på de grova rötterna eller på stenen, som delvis 
omslöts av rötterna, eller lutade sig mot kyrkogårdsmuren. Vi 
voro i hägnet av Långasjö gamla kyrka. Det var alltid något 
av högtid och helgd, som vilade över platsen. Rätt vad det var 
fick man höra magister Bergstrands röst kalla till lektion, och 
så fick man lära något för livet. När jag 1949 gjorde ett hastigt 
besök på platsen, uppväcktes vackra barndomsminnen. Det 
var uppfriskande att se kyrka, skolhus och lekplats en gång till. 

Gudstjänsterna i Långasjö kyrka voro i regel väl besökta. 
Särskilt var detta fallet vid de stora högtiderna. Då var det 
ock viktigt att ihågkomma, hur man skulle vara klädd. Men 
kyrkogången var icke liktydig med att folket var religiöst eller 
verkligt gudfruktigt. Det hade visserligen vördnad för ordet 
och heliga ting, för kyrka och förordning, men många gingo 
till kyrkan för prästens skull, en del av gammal vana och andra 
för att höra kungörelserna – som kunde röra både likt och 
olikt – andra åter för att träffa vänner och bekanta. Vid de 
långa kyrkstallarna eller vid den stora, gamla linden höllo både 
gamla och unga rådslag, antingen före eller efter gudstjänsten. 
Männen medförde sina ”lommeflaskor” och gummorna hade 
sina sockerbitar, indränkta med ”Hoffmans hjärtstyrkande 
droppar”. 

Kyrkvaktaren, f.d. husaren J. A. Ljungholm, var som ett gam-
malt inventarium, förbundet med kyrkan. Han träffades också 
antingen i kyrkan eller å kyrkogården. Han var en barsk person 
men hade ett varmt hjärta. När han talade, blev det lätt kom-
mandoord. Den grå mustaschen och den tandlösa käken gick då 
upp och ned i rask takt. Ljungholm var en man, som hade reda 
på mångt och mycket och höll på sin värdighet. ”Mitt arbete”, 
sade han, ”omnämnes i Skriften och är betydelsefullt”. Han ville 
hellre vakta dörren till Guds hus än dväljas i de ogudaktigas 
hyddor. När präst och klockare bjödos på gästabud, kunde 
det även hända, att kyrkvaktaren blev ihågkommen. Han var i 
allmänhetens ögon ändå kyrkans tjänare. 

När pojkarna på söndagsförmiddagen kom upp till Ljung-
holm i kyrktornet, där han bredbent stod och ringde de tunga 
kyrkklockorna, såg han viktig och allvarlig ut. Det fordras takt, 
styrka och vana för att kunna ringa så det blir samklang i det 
hela, sade den gamle ringaren. 

Vem som alltid var på sin plats vid orgeln på läktaren i den 
gamla stämningsfulla kyrkan var den punktlige och musikaliske 
kantorn, P. M. Bergstrand. Han var icke blott i Långasjö utan i 
flera kyrksocknar känd för sin musikaliska begåvning. Vid hög-
tider fick församlingen lyssna till vacker körsång, som leddes av 
kantorn. Davids psalmer och andra – rätt svåra stycken – intogs 
i programmet. Betydelsen av detta arbete, som kör och ledare 

I inledningen till sin bok ger Gustaf  Stangenberg en kort beskrivning 
av Bredalycke. ”Byggnader ligga på båda sidor om vägen. I övrigt delas 
byn i Söder- och Norrgård. I den förstnämnda lågo de större gårdarna 
med Johannes Sällberg som storbonde, i den sistnämnda de mindre 
med ett undantag. Den första i Norrgården, på själva krönet, är ett 
tvåvåningshus, som ägdes av lantbrukare Gustaf  Jonasson, och där 
tillbringade jag några år av min barndom.”
                                                                      Foto: Jan-Erik Fransson 
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nedlade på övningar, uppfattades icke alltid av bönderna; de 
förstodo det icke, ty det gick över deras huvuden. 

Präst i församlingen i Långasjö var den begåvade och gudfruk-
tige kyrkoherde Rosengren. Som han den senaste tiden av sin 
levnad var blind, måste han ha en vikarie. S. J. E. Leander, en 
soldatson i trakten, blev nu tillförordnad pastor i församling-
en. Han var gammal ungkarl, en präktig och hederlig man. 
Jag minns honom endast som präst. Första gången jag såg 
honom i kyrkan, undrade jag mycket över hur han kom upp 
i predikstolen, som hängde på väggen. Ett huvud fick jag se 
sticka upp helt apropå, men någon trappa såg jag icke. Han 
hade en vit näsduk ett par varv lindad om högra pekfingret. 
Den mörkhårige och svartskäggige S. J. E. Leander stod som 
en bildstod i predikstolen.

Vid julottan var det högtidsstämning i Långasjö kyrka. Ljusen, 
sången och folkmassan samt prästens framträdande bidrog 
härtill. Av ljusen blev det också varmt; eljest var där hemskt 
kallt, ty där fanns ingen eldningsanordning. Till ottan skulle 
både små och stora. Färden anträddes redan klockan tre, fyra 
på morgonen för att man i tid skulle hinna fram till klockan 
fem, då gudstjänsten började. Många åkte släde, men de som 
icke hade tillfälle härtill, måste gå. Som vägen icke var så bred, 
måste de gående, när en skjuts körde förbi, stiga upp i de rätt 
ofta höga snödrivorna. 

Någon gång kunde det hända, att man blev bjuden på skjuts; 
man fick då stå på medarna. De körande hade ofta ett brin-
nande torrvedsbloss att lysa sig med. Det var något ovanligt 
högtidligt att i den tidiga morgonen i skogen eller på slätten 
se dessa lysande, flammande bloss. 

Ett år dagarna före jul hade jag bekymmer; det såg ut som 
skulle jag icke alls få komma till julottan. Skomakaren hade 
blivit förhindrad att komma till oss för att sy skor – enligt löfte  
– och jag hade växt ur mina stövlar; de voro för små. Det var 
ingen annan utväg än att ändå söka ha dem. Men det blev ett 
sparkande, till dess de gingo på foten. Att stå och gå den långa 
vägen i de skorna var mindre angenämt. Till julottan skulle jag, 
och dit kom jag, tack vare att jag fick åka ett stycke väg. 

Vid denna tid hade befolkningen stor vördnad för lutherska 
kyrkan och dess präster. Många voro sanna kristna och levde 
ett rättfärdigt liv.

Källor
Redin Jan Kring Långasjö kyrka i sjuhundra år. 1989 Långasjö sockens 
hembygdsförening. Emmaboda.
Stangenberg Gustav Sådan var min väg. 1951 Stockholm Nya Bokförla-
get.

Lästips
I Träskoposten nr 3 2014 har Annika Hjalmarsson skrivit en utförlig 
artikel om Långasjö skolhistoria, där hon också ger ytterligare lästips.

Notiser
1. I en husförhörslängd för Långasjö församling i Konga Prosteri, 
Kronobergs län från 1890 står Gustaf  Stangenberg omnämnd som 
”barnhusbarn” från Stockholm. Den beteckningen användes för fat-
tiga och många gånger föräldralösa barn i samhället. I marginalen till 
husförhörslängden har man satt en klammer om Gustaf  Stangenberg, 
som nu är 13 år gammal, och Maja Stina Petersdotter, född 1817 i 
Ljuder. Detta markerar att de utgjorde ett hushåll eller ett matlag. Vart 
hemmansägare Gustaf  Jonasson tagit vägen vet vi inte? Det är också 
märkligt att han enligt Gård och by i Långasjö socken (1978) inte står 
som ägare till någon Norregård i Bredalycke vid den aktuella tiden.

Otaliga saker föras till återvin-
ningscentral varje dag. Saker att 
slänga, saker med material men 
kan återvinnas och användas igen, 
och saker som är tillräckligt bra får 
ett nytt liv. Saker som människor 
inte längre behöver, men som 
fortfarande kan ha stort värde för 
andra människor.

Dessa saker passera många händer i Möjligheternas Hus. De 
inspekteras, testas, ibland repareras, poleras, prissätts och 
slutligen läggs i butiken och säljs. Vissa saker är speciella - så 
speciella att vi hålls de för julmarknaden.

Många människor som arbetar på Secondhand-Butik vill återgå 
till arbetsmarknaden. De får erfarenhet, struktur och förtro-
ende med att arbeta hos oss. Men de utvecklar sig också med 
olika projekt i Möjligheternas Hus. 

På vår julmarknad är vi glada att presentera vackra saker som 
återbrukas, noggrant utvalda av människor inom secondhand-
butiken. 

Vi välkomnar dig till julmarknaden!

Lördag 16 november 

Kl 10-13

Julmarknad i Möjligheternas Hus
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Ulvamospelet
 - en stund i minnenas dal

Det ska bli ett Ulvamospel. Några entusiaster har beslu-
tat sätta upp en teater om folk och händelser i Ulvamon. 
Idén slog rot i Yxnanäs, det kan bero på närheten till det 
aktuella skogsområdet. Från Yxnanäs är det mindre än 
en fjärdingsväg till Ulvamon, storskogen som breder ut 
sig på gränsen mellan Småland och Blekinge. 

Det har visat sig att denna storskog rymde en massa människoö-
den och händelser, som är värda att skildras. Fattiga, men starka 
människor, glada och spralliga figurer, dramatiska händelser 
utanför stugknuten, lagens långa arm, som sträcktes ända 
ner i Ulvamon. Kyrkböcker, släktberättelser och domböcker 
ligger till grund för manus. Manus tillåter sig en viss frihet i 
förhållande till källorna. Humor, fantasi och lite "smaulänska" 
får krydda historien.

Spelet inleds med scener från 1920-talet och gör sedan en resa 
bakåt i tiden till 1868 - året då stor dramatik utspelades utanför 
det lilla Bergatorpet i Ulvamon. Bland rekvisitan hittar man 
en omtalad husarpistol, som bevarats genom tiderna. Spelet 
ledsagas av sånger och visor som är avsedda att belysa och 
understryka stämningar och händelser. En rekvisitagrupp 
förbereder kulisser och dräkter.

Arbetet med att öva in dramat är i full gång. Amatörer från 
bygden gestaltar de olika personerna i spelet. Flera av roll-
innehavarna har sina rötter i Ulvamon. Det är Ola-Hilda och 
Gröta-Lina, Karl Ling, Amanda Blom, Rickard Berg, radarparet 
Frans och Sara på Bergatorpet och deras fem barn, gamla 
Anna-Lisa, husar Carlman, soldaten Liljegren och hans son, 
Boka-Nissen, Stubina-Svennen och kronolänsman Fohlin. 
Och så drängen Anders Hansson och den unge knekten Carl 
Rahm. Samt en historiker, som vill hålla ordning på det hela. 
Det finns risk att det blir ett livligt krönikespel!

Vi jobbar med förberedelserna, ni laddar upp med förväntan! 
Läs gärna "Ulvamon - ett gränsland i tid och rum", som en 
förberedelse. Boken finns att köpa bl a på Sparbankerna i 
Långasjö och Älmeboda. 

Ulvamospelet har skrivits av Ulvamogruppen. Ann-Kristin 
Elgan står för regi. Yxnanäs Hembygdsförening, Föreningen 
Holken, Vuxenskolan Tingsryd och Sparbanksstiftelserna i 
Älmeboda och Långasjö stöttar. I dagsläget planeras för fö-
reställningar i Holken Yxnanäs och i Bygdegården Långasjö i 
april 2020. Se kommande annonsering.

Annika Hjalmarsson

Erland Berg, Lindås, gestaltar sin farfars far, 
Frans på Bergatorpet.

Jonas Ericsson, Lindås, som 
husar Carlman.

Knekten Liljegren spelas av Jean 
Leek, Bergasläkten, Urshult.

Två glada barn, som gärna spelar teater, 
Rut Olsson och Greta Nilsson, barnbarns 
barnbarns barnbarn till Frans och Sara. 

Gröta-Lina, tolkad av Ann-Kristin 
Elgan, Vissefjärda.

Irene Israelsson, Hällasjömåla, 
spelar sin farfars mor, Ola-Hil-
da. 

Eva S Andersson i rollen som 
Rickard Berg. 
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Elisabeths skiss från 1914
Vintern 1914 flyr tre unga konstnärer kölden i Paris och 
tar sig till Alger: Siri Derkert, Ninnan Santesson och Eli-
sabeth Bergstrand. De kom att stanna i det varma landet i 
flera veckor. Elisabeth skriver i dagbok och brev begeistrat 
om sina upplevelser av landskapet och av människorna, 
ljuset och färgerna. Hon kan inte dölja sin förundran över 
att ”en Långasjöflicka” får lov att uppleva ett land som 
är så annorlunda och exotiskt.   

Siri skriver hem:” … Det är alltför överväldigande, man hade 
svårt att komma i gång med att arbeta. En dag var vi hela dagen 
i arabstaden och gjorde skisser. Något stort arbete hinner man 
inte med, det får man göra efter skisserna sen.”

Siris skisser har man kunnat se på utställningar, men först nyli-
gen kom en av Elisabeths skisser fram på en auktion i Sverige. 
Fastän brodern Axel Bergstrand i sin biografi över Elisabeth 
skriver att hon kom hem efter utlandsvistelserna med en 
mängd bilder, så har inte någon av dem visats offentligt. Det 
är som om hon och också familjen var måna om att Elisabeth 
skulle framstå som”Värendskonstnär”, att man var rädd om 
hennes ”profil”.

Men för oss idag är det intressant att se hela hennes konstnär-
liga utveckling, skisserna är en viktig del av den och ger oss en 
mera nyanserad bild av hennes konstnärskap.

Vi ser en tuschteckning som är tecknad med lätt hand, snabbt 
och schvungfullt. Modellen kommer konstnären till mötes, 
kommer oss betraktare till mötes. Kvinnan drar med vänstra 
handen upp sin klädnad lite, för att få rörelsefrihet för foten. 
Dräkten verkar som ett stort skynke som hon har svept om-
kring sig, också över huvudet och håret. Dock är ansiktet fritt 
och man anar ett lätt leende. På huvudet bär hon en kruka eller 
en korg. Elisabeth har lagt färg på korgen, ansiktet, armarna 
och händerna, därigenom framstår klädnaden som vit. Med få 
medel har hon fångat ett ögonblicksintryck.

Man ser på skissen och tänker på andra liknande teckningar av 
kända målare från samma tid. Sådana såg skisserna ut när konst-
närerna från Europa begav sig ut över gränsen till Afrika och 

försökte att fånga det nya, det överraskande och främmande. 
Skissen berättar för oss, att Elisabeth var en av dem som tog 
del i den stora kulturella vandringsrörelsen, upptäcktsfärden 
från Norden till de sydliga länderna. Ännu lyckligt ovetande 
om att Europa var i färd att störta ner i  två stora krig med 
åtföljande  katastrofer. Hon är del i en tradition, som idag 
har vidgat sig under globaliseringens förtecken till att också 
New York, Tokyo, och platser på andra sidan av jordklotet är 
lockande för en konstnär.   

Får man hoppas att fler tidiga arbeten av Elisabeth kommer 
fram? Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet vill satsa på en 
stor retrospektiv utställning i framtiden.

Melsene Laux

Målningen på bild skänktes av Birgitta Danielsson, Linköping 
i juni 2019 och hon skriver:

”Denna ungdomsmålning av Elisabeth Bergstrand ägdes av Ida 
Erlandsson f. Johnsson. Hon växte upp i Kallamåla i Långasjö 
på 1880-talet. Hon var moster till min morfar Erik Wiberg, 
som bodde Kallamåla 1943.

Min mamma Ingrid Waller f. Wiberg fick tavlan av Idas dotter 
Kerstin Erlandsson.”

Annika Hjalmarsson

Gåva till Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet

Långasjö kyrka. Tidig målning av Elisabeth Bergstrand.

Elisabeths skiss från 1914.
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Claras matsida
Pepparkakor med ost

Detta är ett perfekt tilltugg att servera till varm glögg. Dess-
utom superenkelt. 

Du behöver:

Pepparkaksdeg (köpt eller hemmagjord)

Prästost 

Flingsalt  

Kavla degen tunt och skär långa remsor. Lägg på en plåt med 
bakplåtspapper. Riv ost över och strö på flingsalt. Grädda i ca 
6–7 minuter på 200 grader.  Låt kallna och njut sedan av dessa 
söt salta kryddiga kakor. För ännu snabbare bakning, hoppa 
över kavlandet. Hyvla eller skär färdigköpt (fri från palmolja) 
deg i tunna skivor och lägg på en plåt, strö över ost och salt, 
grädda. Busenkelt!

Blomkålscurry 
En favorit här hemma just nu är olika sorters grönsaksgrytor 
med blomkål. Här kommer en variant som är lite julig, russin 
och fin mörkröd färg bidrar till den känslan. Det finns inga 
exakta mått och mängder här utan det gäller att testa och smaka 
sig fram så att det blir så kryddigt som man själv vill.

Det behövs:

1 blomkålshuvud

2 burkar krossade tomater 

1 stor gul lök

2 stora morötter, gärna lila för att få en mer intensiv färg på 
grytan 

1,5 dl röda linser  

0,5 dl russin 

1 vitlöksklyfta 

Grönsaksbuljong 

Curry 

Spiskummin

Kanel

Chili, färsk eller torkad 

Salt och peppar 

Hacka gul lök och vitlök och fräs det i olja i en gryta. 

Tillsätt alla kryddor och en buljongtärning. Kryddornas smak 
kommer fram bättre om de får fräsas med i oljan. Tillsätt de 
krossade tomaterna, finhackade eller rivna morötter och rus-
sin. Koka ihop medan du delar ner blomkålen i mindre bitar. 

Koka också linserna några minuter i en annan gryta. Blanda 
ner blomkål och linser i grytan. Koka i ca 5 minuter och smaka 
sedan av. Justera kryddningen, det ska både vara lite torr kryd-
dighet från spiskumminen och sötma från russinen. Servera 
med matvete eller bara en grönsallad. 

Clara Cardell
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En tidig målning 
av Elisabeth Bergstrand-Poulsen?
”OIDENTIFIERAD KONSTNÄR. Porträtt mot grönt, 
blått och rött. Oljemålning på duk. Monogramsignerad 
och daterad Capri 8 maj 1916.”
Gömmer sig en ung Elisabeth Bergstrand-Poulsen bakom 
denna signatur?

En uppmärksam vän av Elisabeth Bergstrand-Poulsen säll-
skapet informerade oss om en bild som såldes på en auktion. 
Visst nog var den annonserad som ett verk av en ”oidentifierad 
konstnär” – vad gjorde att han trodde det skulle kunna vara en 
bild som Elisabeth har målat? Det är bara två år sedan vi från 
sällskapet  var i Neapel och också på Capri i Elisabeths fotspår, 
och vi vet att hon har varit där 1916-17. Vi vet att hon målade 
porträtt, fast sättet att måla verkade inte vara typiskt för Eli-
sabeth, särskilt inte bakgrundens uppdelning i olika enfärgade 
fält. Och sen gällde det signaturen: Det enkla ”B”, med lite 
förlängda linjer åt vänster. Som tur är har vi några bilder från 
tiden före Elisabeths äktenskap med Axel Poulsen, från en tid 
då hon bara signerade med ett B, eller en kombination av E 
och B, som hon skrev in i varandra. Signaturen på porträttet 
på auktionen skulle alltså kunna vara hennes.

Eftersom det kom ännu en bild från samma tid, 1914, till 
salu på en auktion några få veckor senare, vilken hade sam-
ma signatur – och var deklarerad som en skiss av Elisabeth 
Bergstrand-Poulsen, så blev vi helt säkra på att också det 
nämnda porträttet är målat av henne. Den nya ägaren kan 
vi bara lyckönska till köpet! Det är en känslig och fin bild, 
fast rent materiellt sett är den rätt så krackelerad, man skulle 
kunna anta att den unga Elisabeth, som målade med ”dåligt 
samvete”, som hon skrev, eftersom hennes stipendium gällde 
konstformen skulptur, att hon inte hade de bästa material till 
förfogande, kanske en dålig grundering på duken. Eller också 
blev bilden inte behandlad varsamt nog under tiden, man vet 
inte, var den har befunnit sig under 100 år. Oavsett detta har 
utstrålningen inte tagit skada.

Det första man blir berörd av är den unga människans grace, 
böjning av huvudet, den drömmande blicken, den vemodige 
munnen. Alla linjer i bilden är bågiga, spontant och lätt målade 
konturer i bakgrunden, ganska finkänsliga avgränsningar om-
kring ansikte, hals och skuldror. Också gestaltens färgtoner är 
dämpade, blekviolett, rosa, grå, ansiktet och blusen i samma 
färgskala. Figuren får sin volym genom det svarta håret, som 
omsluter huvudet mjukt som en luva, lika svart som ögonen. 
Håret är kortklippt, pojkaktigt, örat är fritt, men ändå kan 
man inte säga om det är en pojke eller en flicka. Kanske ligger 
attraktionen i bilden just i den öppenhet, denna blandning av 
feminina och manliga uttryck.

Det är en sällsam dynamik i bilden, som uppstår genom be-
toningen av diagonalen från det högra nedersta hörnet till det 
översta vänstra hörnet, betraktarens blick följer ynglingens 
vänstra lätt böjda skuldra eller blusens linje som fortsätter i 
halsens och hårets begränsning, rundar huvudet och slutar i det 
blekgröna fältet som verkar vara något – kanske buskar eller 
mark - längre borta. Djupet i bilden är ambivalent, befinner 
den unga människan sig inne eller ute? Står den blå färgen för 
vatten, ser vi in i en trädgård, är den blå formen till höger en 

antydning av en stor kruka, den röda formen en vägg? Färgerna 
rött och grönt kontrasterar den vemodiga färgklangen av blekt 
violett och blå, verkar jordnära, nyktert.

Ljuset spelar i pojkens ansikte, faller på näsen, hakan och örat, 
vilket lyser orange och bildar en annan diagonal från hakan till 
den röda formen överst i bilden.  Man skulle kunna föreställa 
sig att pojken blev ombedd av Elisabeth att sitta modell och han 
tyckte det var lite pinsamt, han kände sig inte bekväm. Trots 
det kunde han inte säga nej till Elisabeth, som då var 29 år, en 
vuxen kvinna, och en rätt så krävande och bestämd konstnär, 
när det gällde att finna modeller, som vi vet från berättelser 
från människor i hennes barndomsby. Men han/eller hon? 
sänker blicken och vänder huvudet vid konfrontationen med 
konstnärens utforskande och avslöjande blick.

Elisabeth var framförallt en skönhetstörstande och nyfiken 
människa. Det vet vi från hennes brev från utlandsvistelser-
na. Så var hon troligen betagen av harmonin och skönheten i 
detta unga ansikte. Och bildens utstrålning lever i spänningen 
mellan det melankoliska, tillbakahållande och det unga friska, 
mellan modellens utsatthet och konstnärens dristighet och 
upptäckarglädje.

Man skulle kunna önska sig att fler målningar från de tidiga åren 
upptäcks, det är en glädje att se Elisabeths ”unga” målningar 
från tiden, innan hon själv satte målet att hålla sig till teman 
från ”barndomens land”. Man skulle kunna fråga sig, hur hen-
nes utveckling hade gått om hon hade stannat i Italien eller i 
Frankrike och om hon inte hade kommit tillbaka till Sverige? 
Man skulle kunna betrakta hennes konstnärliga väg som ett 
exempel för hur yttre omständigheter formar en konstnärs 
verk. Ett faktum, som Elisabeth själv var medveten om och 
har beskrivit i sina romaner, där hon gestaltar hur personers 
karaktärer blir formade genom deras öde.

Melsene Laux

Porträtt mot grönt, blått och rött.
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Julspelstraditioner
Dramat har sedan antiken varit ett viktigt sätt att nå ut med 
budskap. Kyrkan tog tidigt upp idén med dramatisering av bib-
liska berättelser. Den Helige Franciskus av Assisi (1181–1226) 
sägs ha lagt grunden för julspelstraditionen. Han introducerade 
också den julkrubba som än idag pryder många kyrkor och 
hem. Under medeltiden hölls s k mysteriespel, ofta med präster 
och djäknar som skådespelare. Detta var då ett viktigt sätt att 
framföra ett budskap, särskilt som kyrkans gudstjänstspråk var 
latin. Spelet kunde framföras i kyrkorummet, utanför kyrkan 
eller på gator och torg. Vid reformationen ändrades guds-
tjänstspråket till svenska i vårt land, och en hel del "katolska" 
seder sattes på undantag. Man kan då tro att mysteriespelens 
tid var förbi, men reformatorn själv, Martin Luther, satte ihop 
ett julspel på rim och melodi, som fortfarande finns kvar i vår 
psalmbok som Sv Ps 125 "Från himlens höjd jag bringar bud", 
ursprungligen med många fler verser. Olaus Petri översatte till 
svenska. De stora kompositörerna, Bach och Händel, dramati-
serade julevangeliet i text och ton. De har många efterföljare. 

Har det alltid förekommit drama i kyrkans gudstjänster? 
Var prästerna Benedictus, 
Dieterici, Molerus m fl 
1600-talspräster i Lång-
asjö angelägna om att 
sätta upp mysteriespel? 
Var spelen kanske borta 
från agendan under 17-
och 1800-talet? Efter att 
ha samtalat med nutida 
kyrkohistoriker vågar jag 
påstå, att de välmenta 
dramatiseringarna efter 
hand fick en tendens att 
spåra ur och bli vulgära. 
De levde vidare i det 
sekulariserade samhället 
som karnevaler, staffans-
ryttare och lussegubbar. 
I kyrkan tog det talade 

Ordet överhand, prästens predikan blev det viktigaste sättet 
att sprida evangeliet. De olika högtiderna markerades med 
karaktäristiska psalmer. Troligen uppfördes inga julspel i kyr-
kan under "Haglunds" tid. Inte heller ställde man fram någon 
julkrubba. Men kantorn P M Bergstrand övade julpsalmer med 
skolbarnen och skrev t o m egna julsånger att förgylla julens 
gudstjänster med (sekelskiftet 1900).

När Jan Redin kom till Långasjö 1942, måtte han ha saknat ett 
julspel för kyrkliga samlingar. Strax började han sammanställa 
ett drama för barn och ungdomar i församlingen. I sitt förord 
till julspelet "Ett spel om herdarna" skriver han bl a: 

"Att sammanställa spel med motiv ur Skriften är en uppgift 
med höga och ärevördiga anor. Kring krubban i kyrkan vid 
julen lekte i gammal tid folket de heliga händelserna i Nasaret 
och i Betlehem. Genom denna art av folklig liturgi föregrep 
kyrkan den moderna "lustbetonade" skolans undervisning. Det 
heliga spelet är dock mer än en lektion i bibelkunskap. Liksom 

handlingen kring altaret är det en framställning av hur det gick 
till, när Gud återlöste världen. Därför är spelets syfte inte endast 
att berätta, hur det var en gång. Liturgi gör det förgångna till 
ett närvarande. För trons enkla, men djupsinniga uppfattning 
blir frälsningshistorien nu en påtaglig verklighet. 

Om mitt julspel icke har andra förtjänster, kan dess enkelhet 
inte frånkännas det. Det kräver ingen apparat, inga kulisser, 
inga besvärliga dräkter. Den glädje jag själv haft vid inövan-
det av spelet med söndagsskolans barn har väl uppvägt den 
nedlagda mödan. 

Beträffande dräkterna kan fantasin få fritt spelrum. Traditio-
nellt ska den saliga Jungfrun ha blå mantel. Kungarna och 
Herodes skrudar är lätta att åstadkomma - med brokiga sän-
göverkast och morgonrockar kommer man långt. De skriftlärda 
klädde vi i svart. Höga cylinderformade mössor, svarta dok och 
hornbågade glasögon åstadkommer ett mycket skriftlärt utse-
ende, ytterligare kompletterat med tjocka böcker i läderband 
och med metallknäppen. Sådana eteriska varelser som änglar 
uppträder icke i spelet och mår bäst av att inte framställas". 
(Ett spel om herdarna 1948)

Många långasjöbarn har genom åren fått gestalta personerna 
i juldramat under Jan Redins ledning. Vi lärde oss de många 
verserna utantill - det var en ära att få spela Maria eller Josef. 
Att spela den grymme kung Herodes var inte alls lika populärt. 

Ett spel om herdarna, Jan Redin 1948

Vom Himmel Hoch, ett julspel av 
Martin Luther.

Julkrubba i Franciskus hemstad Assisi.   
                                                              Foto. Sölve Hjalmarsson 2015
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När kung Herodes sa: "Profeten Mika han ska få lång näsa", 
gick det en rysning genom oss. Att han hade mage att ifråga-
sätta en profet! Som jag minns det, framfördes julspelet på 
söndagsskolans julfest i prästgårdens konfirmandsal.  Redin 
författade också ett Luciaspel på vers. Det byggde helt på 
legenden om Sankta Lucia. Långasjö församling har därefter 
på olika sätt engagerat barn och ungdomar att gestalta julens 
budskap.  Framför allt Luciafirandet gjorde snart sitt intåg i 
kyrkan. På senare tid även julspel.

Under senare delen av 1900-talet blev det populärt med s k 
"kyrkospel". Kyrkospel är "den samlande benämningen på ett 
stramt skådespel med bibliskt innehåll, avsett att framföras i en 
kyrka. Kyrkospelet kan ofta ha närmast liturgisk karaktär och 
det framförs ofta av de agerande klädda i fotsida vita dräkter, 
det har spartansk dekor eller ingen sådan alls". (Wikipedia) På 
60-talet härjade bl a den regionala gruppen Kong-ligan och 
skrämde slag på kyrkfolket i Långasjö och andra orter. Hur? 
Jo, påskspelet, som de framförde, började med stilla orgelmu-
sik, varunder Johan Thelin, då en helt ung man, rusade in i 
kyrkan med ett jättebrak och skrek: Han har uppstått! Jesus 
har uppstått! Tanterna i bänkarna fick hjärtat i halsgropen. 
Heliga danser är en annan konstform som är utbredd inom 
Svenska Kyrkan.  Gemensam dans berikar gudstjänsten och 
förkroppsligar tron. Dansen är bl a ett arv från den judiska 
traditionen. Melsene Laux introducerade helig dans under sin 
tid i Långasjö.

Det är alltså inget nytt påhitt att spela teater eller dansa i 
kyrkorummet. Även idag behöver berättelser åskådliggöras för 
oss. Vi kan bli trötta av för mycket prat.....

På 1960-talet anskaffades den fina julkrubba som alltjämt 
pryder kyrkan varje jul. Den är skänkt av Jan och Lisa Redin, 
båda med sinne för estetik och liturgi. Den har förvaltats väl 
under åren. 

Barngrupperna i Långasjö har, sedan mer än 10 år tillbaka, 
framfört ett julspel i kyrkan under julhelgen. Barnen lever 
sig in i sina roller. Mycket fin rekvisita ingår, som t ex vackra 
dräkter, ett stall och en stilig åsna i trä, ibland t o m ett levande 
Jesusbarn! Julspelet är mycket uppskattat och ses av många. 
Långasjöbarnen är frimodiga och sångglada. På senare år 
framförs dessutom Emmaboda pastorats julvandring i någon 
av pastoratets kyrkor. Vuxna medarbetare ikläder sig de olika 
rollerna i julens berättelse. 

Skolklasser bussas till kyrkan för att uppleva spelet. Som final 
genomförs vandringen vid en söndagsgudstjänst. 

Annika Hjalmarsson

Källor:
Studiebesök i Assisi 2015
Dramatik under medeltiden / learnifyer.se
Vom Himmel Hoch / german-way.com
Värendsmän Elisabeth B-P 1927
Ett spel om herdarna Jan Redin 1948
Intervjuer

Julkrubban i Långasjö kyrka.                                  
                                   Foto Ulla Sköldh Jonsson

Pastoratets julvandring i Långasjö kyrka.                 Foto: Thor Åsman

Barnens julspel i Långasjö kyrka.                 Foto: Malin L Gunnarsson
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Svenska kyrkans inter-
nationella arbete=ACT 
Svenska kyrkan!
 

Act Svenska kyrkan kämpar för varje människas rätt till 
ett värdigt liv. Tillsammans gör vi arbetet möjligt. 
 

Vi lever alla under samma himmel och har samma rät-
tigheter. Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Just nu är 135 
miljoner människor i akut behov av humanitärt stöd. Bakom 
varje siffra finns en människa. 

Act Svenska kyrkan är tro genom handling. Vi arbetar lång-
siktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Och bärs av 
visionen om en växande folkrörelse. I Sverige finns vi med 
tusentals engagerade runt om i församlingar och stift. Globalt 
har vi ett antal utsända medarbetare och samarbeten med lokala 
kyrkor och gräsrotsrörelser.

- Vår uppgift är att bygga ihop samhällen – i en tid av polarise-
ring – och vi har kraft att mobilisera för att lyckas, säger Erik 
Lysén, chef  för Act Svenska kyrkan.

I maj bytte vårt internationella arbete namn. Det som 
började med Svenska kyrkans mission i slutet av 1800-talet 
och Lutherhjälpen efter andra världskriget är nu Act Svenska 
kyrkan.  Den 17e maj rullade en stor satsning igång för att 
lyfta Act Svenska kyrkan genom reklam i tv, print och sociala 
medier. Den fortsätter under hösten

Namnbytet är en del av en större satsning för att öka känne-
domen om Svenska kyrkans internationella arbete. 

-  Under de kommande åren behöver vi arbeta intensivt för att 
det viktiga arbete som vi gör ska bli mer känt. Det behövs för 
att öka engagemanget och insamlingen, så att vi kan fortsätta 
att försvara människors värdighet och rättigheter runt om i 
världen, säger Erik Lysén.

Act Svenska kyrkan julinsamlingen 2019
Mer än…   

780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem 
är flickor och kvinnor.

30 000 flickor, under arton år blir bortgifta

10 000 flickor könsstympas   

…varje dag.

Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för 
hot, våld och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan 
aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre 
förutsättningar för ett värdigt liv. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt 
över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god 
hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen 
– som startar vid första advent och pågår till trettondag 
jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna 
påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem 
de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen 
kropp.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 

Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!

Johanna Juhlin

Efter högmässan 1:a advent bjuder 

Långasjö Rödakorskrets på kyrkkaffe 
i Sockenstugan

Välkomna!
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Tack !
Tack för den fina församlingsjulgranen utanför kyrkan. 

Årets gran är skänkt av Ingvar Karlsson på Näset. 

Svenska Kyrkans barn- 
och familjeverksamhet
– skapar stämningsfulla vandringar

Visst är det härligt med traditioner! Snart är det jul och 
vi får möjlighet att på olika sätt träffas i kyrkan för att 
uppleva och fira Jesus födelse. 

Sedan många år tillbaka har Emmaboda pastorat erbjudit kom-
munens skolor att få delta på olika vandringar. Vandringarna är 
en dramatisering av olika händelser från Bibeln eller den kristna 
traditionen. Tillsammans med församlingens anställda och ide-
ella får eleverna möjlighet att, på ett lustfyllt sätt, uppleva och 
medverka i några av vår kristna kulturs viktigaste berättelser. 
Utöver själva berättelserna får barnen även uppleva våra olika 
kyrkor, vilket också är värdefullt. 

På våren erbjuds klass 2 och 5 att komma på påskvandring. 
Kyrkan ändrar skepnad och eleverna får resa tvåtusen år bakåt 
i tiden för att bland annat möta lärjungarna, Pontius Pilatus, 
kvinnorna vid graven och huvudpersonen Jesus.

Detta års julvandring kommer att äga rum i Algutsboda Kyrka 
under vecka 49. Då är det klass 1 och 4 som får göra en tidsresa 
och ta del av vår fina julberättelse. Barnen får bland annat möta 
herdar, stjärntydare, får, en åsna, kanske en och annan ängel, 
Maria och Josef  och naturligtvis Jesusbarnet.

Vandringarna brukar vara mycket uppskattade. Det är inte bara 
barnen som har möjlighet att få uppleva en vandring. De äldre 
på ortens boende bjuds in, dövkyrkan i Växjö Stift kommer 
med en tolk och andra grupper bjuds in i mån av plats. Dess-
utom erbjuds alla att delta på söndagens gudstjänst, som då 
är just denna vandring. 

Varmt välkomna till Algutsboda Kyrka 
den 8 december kl 11:00

Är det så att du vill delta i våra vandringar under några till-
fällen under veckan (eller hela) så är du glatt välkommen till 
ett härligt gäng. Vi är alla överens om att dessa vandringar, att 
gemensamt få väcka barnens intresse och förundran, är något 
av årets höjdpunkter. 

Linda Ursjö
pedagog

Kontakt: linda.ursjo@svenskakyrkan.se, 076-760 31 54.

Långasjö kyrkas ståtliga julgran i vinterskrud 2015. Foto Ivar Elofsson

Julvandring med aktörer från Emmaboda Pastorat.

Skolbarn som tar del av julvandringen i Emmaboda kyrka. 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program i vintertid 

 
 

24.11 ”Kristi återkomst”  14.00 Gudstjänst ”Barnen bygger gudstjänst” 
Alla välkomna på julpyssel i Sockenstugan efter 
gudstjänsten. 
Sölve H, Helen A, Linda U 

29.11  19.00 Adventskonsert ”Gå Sion din konung att möta” 
   Kyrkokören och Sångarbröderna med solister 
   Hans M, Helena S 
1.12 ”Ett nådens år” 10.00 Högmässa – Kyrkokören medverkar 
   Kalle K, Hans M 
8.12 ”Guds rike är nära”  11.00 Gemensam Julvandringsgudtjänst i Algutsboda 

   kyrka. Välkommen till en spännande gudstjänst  
    där du får uppleva julevangeliet på ett nytt sätt. 
    Pastoratets pedagoger, ideella medarbetare, 
    Annette G, Hans M 
13.12 Lucia 19.00    Luciahögtid i kyrkan 
   Helen A, Linda U 
15.12 ”Bana väg för Herren” 10.00 Högmässa – Annette G, Hans Möller 
22.12 ”Herrens moder” 17.00 Gudstjänst – Ulla S J, Helen A 
24/12 Julafton ”Den heliga natten” 17.00 Julbön – Lova Ericsson, sång 
   Sölve  H, Hans M 
  23.30 Julnattsmässa – Kyrkokören 
   Sölve  H, Hans M 
25/12 Juldagen ”Jesu födelse” 06.00 Julotta i Algutsboda kyrka 
  08.00  Julotta i Emmaboda kyrka 
26.12  Annandag jul ”Martyrerna” 16.00 Musikgudstjänst i Vissefjärda kyrka.

  Vi sjunger julens sånger och psalmer tillsammans 
    Med PROtonerna 
    Helena S, Birgitta A O 
  18.00 Musikgudstjänst i Algutsboda kyrka 
   Vi sjunger julens sånger och psalmer tillsammans 
   Helena S, Birgitta A O 
29.12 ”Guds barn” 10.00 Högmässa – Annette G, Hans M 
31/12 Nyårsafton 16.30 Nyårsbön på Träskon 
   Helena S, Birgitta A O 
  18.00 Nyårsbön i kyrkan  
   Helena S, Birgitta A O 
1/1 Nyårsdagen ”I Jesu namn” 17.00 Nyårsmässa i Emmaboda kyrka 
   Kalle K, Helen A 
6/1       Trettondedag jul 14.00 Gudstjänst med små och stora – Julspel 
     Kyrkokören, Miniorer o Juniorer, barnkörer 
   Annette G, L Ursjö, Hans H, Helene André m fl 




