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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 tidningen 
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 
Linodling.

Foto: O Ecotextiles

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

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

Träskoposten ©               
Nr 2 Våren 2020

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
CA Andersson

Upplaga
1600, sommarupplaga 2000 ex.

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
Handel

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 den penninggåva som 
har skänkts till Träskoposten av Evy 
Antonsson.

Redaktionen
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Krönika
Jag skriver krönikan i Coronakrisens tid, den 1 maj år 2020. 
Vår redaktör har just givit texter och bilder dess grafiska 
utformning, snyggt och proffsigt, som vanligt. För övrigt 
är det mesta långt ifrån vanligt. 

Det som vid nyåret börjar som en lokal händelse på en fisk-
marknad i Kina är idag en global angelägenhet. På kort tid har 
pandemin skapat en världsomspännande kris av sällan skådat 
slag. En kraftfull ekonomisk inbromsning hotar enskilda län-
ders välstånd, liksom den globala handel alla länder är beroende 
av. I Coronans spår ser vi också tecken på geopolitiska makt-
förskjutningar, som kan påverka den internationella ordningen.

Även i ett rikt och välorganiserat land som Sverige är påverkan 
stor. Men vi har ekonomi och politisk enighet nog för att mild-
ra krisens negativa effekter. I länder med svaga statsfinanser 
och begränsade institutionella förutsättningar är läget mindre 
hoppfullt.

En sak är säker. År 2020 kommer att vara exceptionellt, på 
många sätt. Till de som tror att allt snart nog ordnar sig vill 
jag citera vad stadsministern sa i sitt tal till nationen idag. ”Det 
kommer en dag när vi kan återgå till det normala. Men vi är 
inte där än. Den är inte ens nära!” 

Vad Coronakrisen betytt för oss Långasjöbor vill vi, med fokus 
på handel, spegla i kommande nummer av Träskoposten. Men 
nu till denna tidning. 

Linets lovsång – och lite gnissel
En i sammanhanget futtig effekt av smittorisken blev att 
vissa intervjuer och hembesök ställdes in. Därmed föll också 
intressanta pusselbitar bort i bilden av lin och linne. Vart tog 
vävningen vägen, till exempel? Och linneskåpet, min egen 
favorit? De kommer, vågar jag lova. Redan i nästa nummer, 
gissningsvis.

Vilket gensvar fick uppropet i förra Träskoposten, med dess 
uppräkning av linets många skiftande användningsområden? 
Ger materialet som kom in rättvisa åt von Linnés lin på latin? 
Linum usitatissimum – det mycket nyttiga.

Absolut! Vi fick flera fina berättelser om odling och beredning 
av spånadslin. Oljelinets många användningsområden ger 
Annika Carlberg-Sjöström en bild av. Bo Bergstrand berättar 
mer specifikt om linet i målarkonstens tjänst, både som olja 
och duk. Också Peter Frederiksen prisar linoljan, som tillåter 
honom att torrskodd flyta fram i sin kajak. Annika Hjalmarsson 
tar oss med till Lettland, ett land där en gammal hantverks-
tradition att väva och sy linneplagg på nytt tagits upp efter 
Sovjetunionens fall.

Samtidigt finns så mycket mer att berätta om från vår egen 
socken. Vävningen nämnde jag tidigare, liksom förvaringen av 
det dyrbara linneförrådet, en statussymbol och en viktig del i 
äldre tiders hemgift. Tyngdpunkten i detta nummer ligger på 
linets väg från frö till garn, vilket gör berättelsen framtung, 
men naturligtvis inte mindre intressant.

Men vad hände med det vävda linet? Vad blev brukslinnen? 
Och paradlinnen, som sällan eller aldrig användes? Hur såg 
skötseln ut; tvättning, torkning, strykning, mangling, vädring, 
vinterförvaring? För att nu inte tala om bruket av linnekläder 
idag. Lite Lettland i Långasjö hade suttit snyggt.

Till sist den mer laddade sidan av att arbeta med lin och linne. 
Den som ger alternativa tolkningar till de ofta alltför nostalgis-
ka, idealiserade berättelserna om ”det gamla bondesamhället”. 
Vem gjorde vad i linframställningens många arbetsmoment? 
Hur ofta? Hur länge? Mot vilken ersättning? I vilken fysisk 
kondition?       

Folklivsarkiven berättar om gemenskap och arbetsfester, 
men också om utanförskap och utnyttjande, tråkningar och 
trakasserier, gnissel och bråk. Men varför tala om det tråkiga               
– i dessa tider, dessutom!?

Gunnar Alsmark

Kalendern
Juni 
6/6 kl 13-16 Nationaldagsfirande vid Långasjön

25/6 kl 18.30 Sommarkväll vid Långasjön

Juli 
9/7 kl 18.30 Sommarkväll vid Långasjön

23/7 kl 18.00 Sommarkväll vid Långasjön

Augusti 
13/8 kl 18.30 Sommarkväll vid Långasjön

September 
13/9 kl 11.00 Veterantraktorpulling vid Bygdegården

November 
7/11 kl 16.00 Ulvamospelet Holken Yxnanäs

8/11 kl 16.00 Ulvamospelet Holken Yxnanäs

11/11 kl 19.00 Ulvamospelet Holken Yxnanäs

14/11 kl 16.00 Ulvamospelet Bygdegården Långasjö

15/11 kl 16.00 Ulvamospelet Bygdegården Långasjö

Vi håller oss uppdaterade kring FHM rekommendationer 
och lägger ut mer info via Långasjös Facebook sida ifall 

evenemangen blir inställda.

Blekning av linnetyg utomhus i sol. Elisabeth Bergstrand-Poulsen.



Träskoposten nr 2 20204

Galleri Garvaregården

Sommarens utställningar 
är flyttade till 2021 på grund av 

Coronakrisen

Terrassens       
trädgård

Jag tar små och stora uppdrag vad gäller 
skötsel och anläggning i trädgård. Peren-

ner, buskar träd, kompostering

Bo Bergstrand 
Kyrkvägen 11 

Långasjö.   0720 235 856
Innehar F-Skattsedel

Ett stort tack till
Sparbanken Eken i Långasjö

som hjälpt oss med finansieringen av de nya 
gungorna vid Långasjön samt buskröjningen 
längs stigen runt sjön.

Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Gamla noter                      
– tillvarataget
I samband med en vindsröjning på fastigheten Jo-
hanneslund har nuvarande ägarna Andreas och Anja 
Langenhan hittat och tagit hand om en samling noter 
som de förmedlat vidare till Långasjö Sockens Hem-
bygdsförening genom Karl Gunnar Gunnarsson. 

Det har visat sig att dessa noter en gång tillhört kantorn 
och organisten Karl Linus Granqvist. Efter kontakt med 
Lena Öberg - ett barnbarn till Karl Linus Granqvist och 
hans hustru Anna f  Elgqvist är detta fynd bekräftat och 
förvaras av Hembygdsföreningen.

Om någon är intresserad av dessa gamla noter/notblad – 
hör gärna av er till Hembygdsföreningen/Stig Hermansson. 
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www.sparbankeneken.se |  0459-387 77 | banken@sparbankeneken.se

Vi finns med dig och ditt 
företag genom alla faser. 

Maria Svensson, 
skogs- och 

lantbruksrådgivare

Lediga Lägenheter i 
Långasjö

EBA 0471-24 98 30

Skogsvägen 1 F 1 rum

49,0 m2 3335 kr 2020-05-01

Kyrkvägen 28 3 rum

100,0 m2 6880 kr 2020-05-01

Kyrkvägen 28 2 rum

69,6 m2 6487 kr 2020-08-01

Kyrkvägen 36 2 rum

69,0 m2 4435 kr Omgående

Kyrkvägen 36 3 rum

87,0 m2 5459 kr Omgående

Rättelse 
– av mitt inlägg om fåglar                                        
i Träskoposten nr 1 2020

Det råkade bli bild på Rödstjärt ist för Bergfink. Här till 
höger en flock med Bergfinkar. Bilden är  tagen av Joakim 
Palusa.

Fotot på Rödstjärtarna är fotograferat av Mikael Holst, inte 
Host som det stod i texten.

Torgny Berntsson
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Ingemundebo i ord och bild på 

Hembygdsföreningens årsmöte

Långasjö Sockens Hembygdsförening höll sitt årsmöte 
i Café Stallet torsdagen 12 mars med 27 medlemmar 
närvarande, trots att stormen Laora den kvällen hin-
drade många från att komma. 2019 var föreningens 84-e 
verksamhetsår. 

Styrelsen under 2020 ser ut på följande sätt: 

Stig Hermansson, Långasjö (ordf)

Anders Einarsson, Kallamåla (v. ordf) 

Kjell Karlsson, Harebo (sekr)

Christina Johansson (kassör) NYVAL

Eva Garami, Sibbahult (v. sekr) 

Göte Svensson, Parismåla,

Nils Adolfsson, Långasjö

Karl-Erik Lennartsson, Långasjö

Ann-Helen Johansson, Brunamåla

Suppleanter: Britt-Marie Claesson, Långasjö, Marie Bergh, 
Karsamåla och Jan Bonell, Långasjö NYVAL.

Efter sedvanliga förhandlingar lämnades ordet till Lars 
Bengtsson, Ingemundebo. Han berättade och visade bilder 
från det gamla Ingemundebo med anledning av att den över 
500 sidor tjocka boken ”Ingemundebo en by i Småland under 
två sekler” släppts ut. Ett digert arbete ligger bakom boken. 
Byalagsföreningens ordförande Bernt Herbertsson assisterade.

Bland annat visades en bild från Herman och Huldas stora 
bröllop1923, konfirmationen i Långasjö 1915, skolfoto från 
Harebo 1950, sjösänkningen av Löften 1927 och sista dagen 
på sågen 1976. Gårdarna, några av torpen och flera välkända 
personer från byn visades. Boken är mycket professionellt ut-
formad av Jan-Erik Fransson. Den innehåller  många färgglada 
bilder och kan varmt rekommenderas för läsning.  

Lars Bengtsson tackades för en uppskattad föredragning 
genom att ordföranden överlämnade senaste Långasjöboken.  

 

Ordföranden avtackade Karin Einarsson från styrelsen, Mag-
dalen Thiel som kassaförvaltare under flera år samt Eva och 
Andreas Garami som förestått vandrarhemmet under 14 år. 

Nya föreståndaren Sissi Hanemann-Mutz presenterade sig.

Christina Johansson hälsades välkommen in i styrelsen som 
kassör. 

Efter årsmötet bildades en programgrupp bestående av Marie 
Bergh, Christina Johansson och Ann-Helen Johansson för att 
planera och genomföra medlemsaktiviteter under 2020. 

Till medlemskontaktman utsågs Kjell Karlsson för att stärka 
kontakten med medlemmarna. 

Intendenter är Anders Einarsson och Karl-Erik Lennartsson 
även i fortsättningen.

Kraftig medlemsökning och stärkt eko-
nomi
Föreningen kunde redovisa en kraftig medlemsökning på hela 
68 % under 2019. Vid årets ingång fanns 122 betalande och 
vid dess utgång 205 medlemmar - lika många medlemmar som 
den genomsnittliga hembygdsföreningen i landet.

Intressant är att så många yngre och nyinflyttade valt att 
stödja hembygdsföreningen med att bli medlem. Styrelsen har 
målmedvetet fortsatt den drive man startade inför 2019 att 
rekrytera medlemmar och skapat rutiner för att följa upp och 
påminna. Trenden fortsätter och inför 2020 hade redan 188 
medlemmar betalt. Årsavgiften är fortsatt 75 kr under 2020.

Under året har föreningen genom ett testamente fått 455,3 tkr 
efter Sven Petersson, Växjö (bördig från Trollamåla), vilket 
stärkt föreningens ekonomi högst väsentligt.

Annars gav driften ett underskott på ca 127 tkr under 2019, 
beroende på stora underhåll i första hand på Guldgrävarstugan.

En välbesökt sommar på Klasatorpet 
Midsommarfirandet på Klasatorpet kunde i år notera rekord-
publik och genomfördes i strålande solsken. Närmare 350 
personer uppskattas ha sökt sig till årets firande med dragspels-
musik, sång och lekar som leddes av Torgny med Berit Elofsson 
som lekledare. Flera vinster var skänkta till föreningen, vilket 
gjorde att de 300 lotterna snabbt kunde säljas. Ett stort tack 
till speciellt Eira Jonsson, som skänkt flera av vinsterna. Både 
reception och servering hade fullt upp. Många var engagerade i 
detta arrangemang och även dess förberedelser, som i år nådde 
ut på ett bra sätt i lokalpressen och sociala medier. Djuren och 
hässjan fanns på plats i god tid innan midsommar.    

 

Under turistsäsongen har Klasatorpet varit öppet för besökare 
21/6 – 18/8 kl 09.30 – 18.00.

Ansvariga för verksamheten har varit Karin och Anders Einars-
son med en kommitté bestående av Ruth och Ivar Elofsson, 
Kjell Karlsson, Karl-Erik Lennartsson, Göte Svensson, Nils 
Adolfsson och Eva Garami som medhjälpare. 

Ett 50-tal medarbetare har deltagit som turistvärdar och i 
arbetspass. Ethel Svensson har haft hand om fikaserveringen 
för grupper.  Ca 3700 besökare har kommit till Klasatorpet 
under året som enskilda turister, midsommarfirare eller som 
bussresenärer, vilket är något mer än de senaste två åren. Spe-
ciellt har bussresorna på försäsongen ökat. 

Årets klasatorpsresa med hembygdsinslag gick till Kalmar-
bygden. Stig och Margareta svarade för detta arrangemang, 
som utförligt beskrivits i tidigare nummer av Träskoposten 
2019 nr 4.

Investeringar och underhåll av fastighe-
terna 
Guldgrävarstugan har under 2019 genomgått omfattande 
upprustning genom att hela taket fick bytas ut mot ett nytt 
Sedumtak och golvet har slipats, totalt för en kostnad på över 
120 tkr. 

I Vandrarhemmet har ventiler satts upp i samtliga rum för ca 
11 tkr. Tidigare anmärkning från kommunen på luftgenom-
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strömning har därmed åtgärdats. Vidare har laminat lagts in 
och tapetsering har fortsatt av återstående rum till en kostnad 
på drygt 10 tkr för material. Två luftvärmepumpar har tidigare 
installerats för totalt 28 tkr. 

På Klasatorpet har elstängslet bakom toaletterna bytts ut mot 
nät. Vidare har vindskivorna bytts ut, uppfartens vägbank har 
fyllts ut och stigen till källaren har breddats. 

Vandrarhemmet och Guldgrävarstugan
Båda byggnaderna har hyrts och drivits som vandrarhem och 
café av Eva Garami.

Caféet har varit öppet maj-augusti. Här har bedrivits servering 
av pannkakor, våfflor, smörgåsar och bakverk. Caféet har även 
erbjudit olika maträtter för bokade grupper.

Under våren anordnades ett antal cafékvällar och under hösten 
ett antal berättarkvällar. Föreningen har hållit en del av sina 
styrelsemöten i caféets lokaler. 

Ny Vandrarhemsvärd fr.om 1 jan 2020 blir Sissi Hane-
mann-Mutz från Arpemåla. 

Ansvariga för fastigheterna är Stig Hermansson och Göte 
Svensson.

 

Fattigstugan har hyrts av Finn Bergstrand för tredje året i rad. 

Hembygdsstugan har varit stängd sedan 2017. En målsättning 
inför 2019 var att kunna starta upp serveringen av våfflor igen, 
men det blev inte så. Gäster har istället varit hänvisade till Café 
Stallet när det gäller kaffe och våfflor.  

Naturreservatet i Ekeboryd har Länsstyrelsen som huvudman. 
Fastigheten är nu taxerad som lantbruksenhet. Istället för 
lieslåtter blev det fårbete där under 2019.

I övrigt har föreningen bidragit med 20 tkr till Ingemundebo 
Byalag för tryckning av boken om Ingemundebo under två 
sekler, som givits ut under året.

Föreningen har planterat ett träd på Klasatorpet för Ivar och 
Ruths insatser där.

Föreningen har fått 10 andelar i Butikslokal AB i Långasjö av 
Bengt och Peter Geijer.

Vår hemsida har uppdaterats och anslutits till en ny portal för 
att underlätta mobilsökning. 

Den hittas på http://www.langasjo-hembygdsforening.se/  och 
kan nås även från Sveriges Hembygds-förbund.  

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

Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad 75 kr. Medlemmar 
går fritt in på Klasatorpet. Vi hoppas även kunna inbjuda 
medlemmar till någon aktivitet under 2020. Du som ännu inte 
gjort det – betala gärna på bankgiro 5454–8680 eller Swish 
12 3555 9547. Skicka med texten ”Medlemsavgift” och gärna 
även din e-postadress.  

Kjell Karlsson

 

Klasatorpet
 

2020

På grund av                      
coronapandemin blir 

sommaren annorlunda

Klasatorpet.                                                           Foto Malin Gunnarsson

Vi kan inte ha djur på området.

Vi kommer inte att fira midsommar.

Vi kan inte hålla torpet bemannat för besökande.

Om du följer folkhälsomyndighetens anvisningar och på egen hand vill           
besöka Klasatorpet, är du välkommen även i sommar.

Om du inte är medlem är vi naturligtvis tacksamma om du kan Swisha ett bidrag.       

                                           Långasjö Sockens Hembygdsförening                                                             
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Röda Korset

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Linupprop
På latin heter lin Linum usitatissimum, vilket betyder 
det högst nyttiga. 

För mig är det nyttiga linet förknippat med vackra textili-
er, glansiga damastdukar, svala linnelakan, skira gardiner, 
randiga bolstervar och sköna kläder. 

Linet är ett fantastiskt material. 

Men vägen från odling till färdig produkt är lång och det 
kräver mycket kunskap. 

Som ny Hemslöjdskonsulent för textil slöjd i Kalmar län 
är jag intresserad av att komma i kontakt med er som sitter 
på kunskap om lin, som är intresserade av lin, jobbar med 
lin, odlar lin, väver lin, stickar med lin.

Tillsammans med konsulentkollegor runt om i landet jobbar 
jag med ett linprojekt, vilket ska leda till en vandringsut-
ställning som ska visa det högst nyttiga linet.

Hör gärna av er till mig.

Thea Östin, Hemslöjdskonsulent textil

Pukebergarnas väg 26

382 34  Nybro

0481-167 52

thea.ostin@kalmarhemslojd.se
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Att odla och bereda lin
”På 1800-talet odlades lin allmänt på varje gård i Långa-
sjö socken”, berättar folkskollärare John Johansson i en 
intervju gjord med honom i april 1976. ”Men linodlingen 
minskade efter hand in på 1900-talet och upphörde så gott 
som helt på 30-talet. Under och efter andra världskriget 
skedde en viss uppblomstring.”
I följande tre texter får vi lite olika bilder av odling och 
beredning av lin i Långasjö. Den första är från början 
av förra seklet, den andra från slutet av 40-talet och den 
sista från 80-talet, då man gör ett försök att väcka liv i en 
gammal tradition.
 

Det mesta gjordes där hemma då                  
– för barn och äldre att slita på 
En dag i slutet av april 1976 kommer två unga etnologistu-
denter till byn Karsamåla. De är där för att göra en intervju 
med Ester Svensson, där hon lever sitt liv som ”bondmora 
och hobbydiktare”, som hon själv uttrycker det. Deras över-
gripande tema är linodling och hemtextilier, något Ester har 
mycket att berätta om.   

Det jag här väljer ut är en dikt hon skrev på äldre dagar. Den 
heter linberedning och ger en bra bild av de många olika stegen 
från frö till väv, en lång, tidskrävande och komplicerad process. 
Rubriken ovan utgör de två sista versraderna i hennes dikt. 
De påminner oss om den lika hissnande som tankeväckande 
utveckling som varit från självhushållets tid till vår moderna, 
där allt i linneväg kan köpas färdigt. 

När bandspelaren sätts på säger Ester lite högtidligt. ”Ja, den 
här dikten som jag nu skall läsa opp den har jag själv författat 
och jag blir 80 år nästa gång jag har födelsedag och jag har 
kallat den linberedning och så här lyder den.”

Ja linet såddes och växte opp

På sommarn fanns det på stråna knopp

Sen kom ju blomman så blå och fin

och lyste vackert från åkerns lin.

Det skulle skördas sen efter hands.

Till fina kärvar det sedan bands,

och hängdes upp, på krakstör fint

att torkas väl uti sol och vind.

Till logen kördes det sen en dag.

Det skulle repas från knoppar av,

därefter bredas i tunna lager

på åkerstubben i fina rader.

I några veckor det skulle blötas

i regn och solsken. Det hette ”rötas”.

Då solen lyste en vacker dag

i ”bastun” hamnade det nu ett tag.

Där var så varmt uti varje vrå

och linet torkade på varje strå.

Det skulle brytas på nästa dag,

då kommo männen i jämna lag.

Ja bråtor smällde och skalen ramla

det mjuka linet ihop sig samla.

Då det var lagom det ”vreds” ihop,

i säckar lades, det var ej nog.

Ty nästa dag, var det kvinnors lag,

att komma dit för att börja skäkta.

Det var ej ledigt, nej det var att fäkta.

Slå med sitt ”skäktetrå” så dammet rök

i stora vrivlar. Ja, det var ett stök.

Ej var det nog med det här ändå.

Du kanske trodde det var färdigt så?

Nej, det skall häcklas, för att tågor få

de fina stråna att spinna på.

I vinterkvällen var tiden inne,

att börja tänka på väv och linne.

Ja, spinnrock surrar, båd dag och kväll,

och brasan flammar från spisens häll.

Sen kom ju våren, med sol och ljus,

det vävdes nästan i varje hus.

I hemmet borde det alltid finnas

En lagom tillväxt och ej förminskas.

Det mesta gjordes därhemma då,

för barn och äldre att slita på.

Tro och tradition
När jag kom till Långasjö på 70-talet besökte jag flera gånger 
Lunden, tidigare torp under Totamåla. Ibland tillsammans 
med John Johansson för att köpa nybakade kringlor, godast 
i världen, men också för att dokumentera ett s.k. husbehovs-
jordbruk. Som en viktig del i ekonomin odlade man tidigare 
under 1900-talet lin på Lunden och andra närliggande torp. 
Här berättar Iréne Israelsson, född och uppväxt på Lunden, i 
ord och bild om hur linberedningen gick till i slutet av 40-talet. 
God hjälp har hon fått av sin mor Birgit, nu 94 år gammal, 
som var med ”när det begav sig”.
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Linets väg 
från sådd till duk

Förr sådde man lin på Lunden. Men inte varje år utan vid 
behov. Vid skörden kom grannar från Dalen och Hvilan 
för att hjälpa till att bereda det. Här på bilderna ser vi 
hur det kunde gå till. Korten är tagna av min far Hilmer 
i slutet av 1940-talet.

Vilka var då med? Jo, från Lunden mina föräldrar Birgit och 
Hilmer Pettersson och mina morföräldrar Gertrud och Bern-
hard Svensson. Från Hvilan var det syskonen Martin och Rut 
Johansson och deras far Oskar. Osvald Svensson från Dalen 
var också med.

Linet skulle helst sås på Karolinadagen (20 maj), skriver Iré-
ne. Enligt Bondepraktikan ansågs detta vara extra lyckosamt 
eftersom ordet lin ingår i Karolina. Det var också ett långt 
kvinnonamn, vilket gav långt lin. Allmänt var jordbruket förr 
omgärdat av tro och tradition. Flög vårens första sädesärla 
högt var detta ett tecken på att linet skulle bli långt. Satt den 
på marken eller flög lågt blev linet kort.

Fåglars flykt iakttogs också när linet skulle skördas. Men, som 
Bengt Sändh påpekar i sin bok Lin - odla, bereda och spinna, 
att lita till tranornas flykt som signalen till linskörd är roman-
tiskt men knappast tillförlitligt. Tänk om man inte skulle få se 
en trana det året – då får linet stå över vintern. Strunta glatt i 
gamla talesätt och skrock, säger han. Det är klokare att själv 
undersöka när linet är färdigt.

Självklart var det så man gjorde också förr i tiden. Iréne skriver 
ju dessutom att linet ”helst” skulle sås på Karolinadagen. Det 
var ett rättesnöre, inte en tvingande tro på något övernaturligt. 

Detta motsägs inte av att t.ex. linfröet ansågs ha många ma-
giska krafter. Unga kvinnor bar ofta linfrö i skorna för att bli 
fruktsamma. Och på vägen efter liktåget förhindrade man den 
döde att ”gå igen” genom att strö linfrö på vägen.

Men nu tillbaka till Lunden och till personer som många        
Långasjöbor minns med kärlek och värme.

Först ska linet sås. Det skulle helst ske i slutet av maj, på Karo-
linadagen. När det kommit upp en bit var det naturligtvis dags 
att rensa bort ogräset. Men efter cirka åtta veckor var det så 
långt att det äntligen blommade med sina vackra, himmelsblå 
blommor. När det sedan gått cirka 100 dagar efter sådden var 
det dags för skörd. Då hade de blå blommorna ersatts med 
fina frökapslar.

När man skördar lin slår man det inte med lie utan det rycks 
upp med rötterna för att få så långa fibrer som möjligt. Linet 
binds i små kärvar, en lagom handfull att repa. De kryssläggs 
och binds med en liten bunt av linet och torkas på krakstörar.

När linet var torrt repade man det på något som liknade en 
stor grov kam. Då trillade frökapslarna av och man kunde ta 
tillvara linfröet att så nästa år. På hösten lade man ut kärvarna 
på en väl avbetad vall. Det breddes ut tunt i långa rader för 
att rötas. Det fick ligga i cirka tre veckor och man vände det 
någon gång. Sen räfsades det ihop till nya kärvar.

Därefter skulle linet värmas upp i en linbasta eller som på 
Lunden i en bråtugn. Den eldades inuti med ved och det fanns 
ett draghål på ena gaveln. När stenarna blivit riktigt varma och 
det bara var en glödhög kvar lades stänger över bråtugnen, som 
man radade upp linkärvarna på. Det var noga med att man 
vände och passade dem så att de var lagom torra och spröda 
att bryta. Den som skötte den sysslan kallades Bast Jakob. 

Därefter tog karlarna vid med bråtorna och bankade på linet 
så att lintrådarna lossnade från veden, ”skävorna”.

De resterande skävorna får man bort med ett skäktträ och en 
skäktstol. Därefter häklar man det genom att dra det genom 

En hellinneduk som Gertrud och Birgit har vävt av lin som växt på 
Lunden.Gertrud vid bråtugnen på Lunden.

Bråkning av lin på Lunden. Från vänster Oskar, Bernhard, Rut och 
Martin. I bakgrunden ser vi Gertrud vid bråtugnen.
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Kunskap som ej går att googla

Den sista texten om linberedning har Siv Johansson skrivit. 
Nu har vi flyttat oss fram till en tid då man inte längre odlar lin 
och kunskapen om hur det går till alltmer har fallit i glömska. 
Åtminstone den ”tysta” kunskapen, den som inte enkelt går 
att beskriva i ord. Den som efter lång och trägen träning och 
en hel del talang ”bara” finns där. Ett bra exempel på det är 
den svåra konsten att spinna ett riktigt jämntjockt, fint garn, 
”något man raskt insåg krävde oändligt mycket övning”, som 
Siv uttrycker det.

Siv berättar också om sin mor, som rakt på sak höjde ett 
varningens ord när hon fick veta att nu skulle Hembygdsför-
eningen försöka sig på att odla lin på Törsbogården. ”Barn 
lilla, vad ger Du Dej in på!” Hon om någon visste hur svårt 
det var – och arbetsamt. 

Båda dessa perspektiv är svåra att greppa idag, när textilarbe-
ten av olika slag är en fritidssysselsättning, inte ett nödvändigt 
tvång. Att odla, spinna och väva bär också ofta en prägel av 
hembygdsromantik, av något lustfyllt. Så kunde det vara, men 
det är bara en del av sanningen. I folkdiktningen finns många 
ramsor som härmar ljudet vid spinning och vävning, förmed-
lande samhällets sociala skiktning och orättvisor.

När fattiga kvinnor mot dålig betalning spann tyckte de att 
spinnrocken sa: Svälta och spinna, det hör till. Svälta och spinna, 
det hör till!
Hos den snåla bondhustrun lät vävstolen: Rik men snål, rik men 
snål. Eller så kunde den till fattiga kvinnor, som för en ynka 
lön fick betalt per aln, säga. Slå löst, slå löst! 
Men nu lämnar vi denna problematik, som ju för länge sedan 
är exporterad till låglöneländer när det gäller textil- och kläd-
industrin. I texten som följer berättas om ett beundransvärt 
experiment, med gott resultat.

häklan, som består av en rund platta med spikar i, som kammar 
linet så man får fram det finaste, som spinns och används att 
väva drälldukar av. De kortare fibrerna som blir kvar används 
till att spinna tovgarn av eller till tjärdrev, som används till 
tätningar. 

Det var inte alltid det fanns någon som kunde spinna linet. 
Då kunde man lämna lintågorna till Emmaboda Garn och 
Bytesaffär och få det ivägskickat till spinneri och få sitt eget 
tillbaka i den grovlek man beställt. Men linet till inslaget var 
hemspunnet. Det gjorde en äldre tant i Bågsjö, Anna Blomberg 
på Lindholmen. 

Men ofta var linet samspunnet. Det var inte så noga häklat utan 
innehöll både långa och lite kortare fibrer, men beredningen 
fick man stå för själv. Det användes ofta avskickat till varpen 
och hemspunnet till inslag i drälldukar, som Rut på Hvilan 
tyckte om att väva.

Iréne Israelsson/gm Gunnar Alsmark 

Linets vandring från sådd 
till garn på Törsbogården 
Den 19 september 1983 överlämnade hemmansägare Jo-
han Magnusson gåvobrevet på hemmanet Törsbo 1:2 till 
Vissefjärda Hembygdsförening. Vid detta tillfälle repre-
senterades föreningen av Oskar Svensson och Henning 
Skårin. I gåvobrevet betonade Johan bl a att den gamla 
släktgården skulle bevaras i nuvarande skick och därmed 
visa kommande släkten hur livet på gården sett ut under 
de generationer som gått. Den gamla släktgårdens öde 
låg nu i Vissefjärda Hembygdsföreningens händer. 

Johan valde ut de personer, som skulle ingå i en kommitté, som 
hade ansvar för gården framöver. Det var mycket att åtgärda bl 
a med olika byggnader och det bestämdes att torsdagskvällar 
blev arbetskvällar. Johan hade lämnat sitt älskade Törsbo och 
bodde på äldreboendet Storegården i Vissefjärda. Trots sin 
ålder var Johan med på torsdagskvällarna och han var aktiv 
och uppskattade säkert att så många var intresserade av att 
föra bondearvet vidare.
Johan berättade stolt om sin syster Matilda, som var en mycket 
skicklig väverska. Många vackra alster har växt fram under årens 
lopp. En del av detta finns bevarat i skåp och lådor.  

Kunde det kanske vara möjligt att få igång linodling på Törs-
bogården? Det skulle vara helt i linje med det intresse för 
vävning som funnits här under tidigare år. En trevande fråga 
ställdes! Tänka sig, Törsbogruppens medlemmar tyckte att det 
var en förträfflig idé. Det fanns ju en lämplig åkersbit, där man 
tidigare odlat potatis. De linredskap, som fanns lite överallt här 
i uthusen, skulle åter komma till användning!

Även styrelsen i Vissefjärda Hembygdsförening var med på 
förslaget, nyheten spred sig och det var många som med 
spänning följde hela det kommande projektet. Sådant sporrar! 
Törsbo fick på så sätt många besökare!

Oskar Svensson hade mycket kunskap och god insikt om 
linodling. Johan Magnusson, som var med i vårt förberedelse-
arbete, hade förståeligt nog varit med om linodling åtskilliga 
gånger. Eva och Gotthard Karlsson hade varit med och odlat 
lin på Klasatorpet. Det som saknades var någon som haft hela 
ansvaret och som hade kunskap om hela processen från frö 
till färdig vävnad. 

Blommande linåker intill mangårdsbyggnaden i Törsbo..
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Bästa växtplatsen för lin är en solig och luftig 
åkerlapp med varm mullrik lera. Fältet bör helst vara 
höstplöjt och gödslat, 6 kg fullgödsel per 100 m².

Linet bör sås så tidigt som möjligt. Genom tidig 
sådd får linet en god start i den efter vintern fuktiga 
jorden. Det gäller att så linet så jämnt som möjligt. 
1,5 kg linfrö till 100 m². Fröet myllas ner ca 2-3 cm 
djupt och jämnas till.

Den enda som kom med varningsord var min mor: ”Barn lilla, 
vad ger Du Dej in på! Det finns inte något som är så arbetsamt. 
Inte kan jag hjälpa Dej med de svåra momenten, för det var 
min Mor som hade ansvaret 
för arbetet med linodling och 
den fortsatta beredningen 
hemma på gården.”

Kunskapen fanns ännu en 
generation tillbaka. Linod-
ling var på väg att helt falla i 
glömska här i bygden. Bengt 
Sändhs bok: Lin – odla, bereda 
och spinna, blev vår handled-
ning.  

Våren 1984 var det dags att skrida till verket. Åkerbiten hand-
grävdes och gödslades. Tidigt en lördagmorgon, dagen innan 
Carolinadagen såddes linet. Två veckor senare såg vi ett grönt 
fält. Ogräset rensades bort. Linet var för grovt på strået, tyckte 
många besökare. Den underbara blomningen kom och sedan 
utvecklades kapslar. Vi ”röskade” (ryckte), drog upp linstråna 
med roten, gjorde kärvar och satte på krake. Allt gick som vi 
beräknat.  

Skördar gör man när stjälkarna börjar gulna och 
mist sina nedersta blad. Fröna ska börja bli brunfär-
gade. Man ”röska” (rycker) upp linet med höger hand 
och samlar stråna i vänster hand.

”Händerna” läggs i kors och binds samman till 
lagom stora kärvar. Bilderna är från den 30 augusti 
1984. Johan var med och gav goda råd. Torkning: En 
kärve stående i botten och fyra hängande på.

 
Röskning. 

Sådd.

Kärvar på torkning. Bernt Niklasson och Johan Magnusson.

Linåkern med jordkällaren i bakgrunden.
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Förrepning. Två personer sitter mitt emot varan-
dra på en planka och repar varannan gång tills alla 
frökapslar är avlägsnade.

Oskar Svensson ordnade fram en linrepa. När frökapslarna 
var borta så skulle linet läggas ut på gräsmattan till rötning. 
Hur länge? Ingen visste! Nu var det svårt! Vi fick ta hjälp av en 
hemslöjdskonsulent, hur man bryter rötningen vid rätt tillfälle. 
Linet restes mot hus- och ladugårdsväggearna.

Rötning. Man breder ut linet på gräsmattan. Efter 
ca 10 dagar vänds linet så att det blir jämnt rötat. Det 
är viktigt att rötningen bryts vid rätt tidpunkt. Tågan 
ska vara stark och seg och det ska gå lätt att avlägsna 
den från veden.

I Törsbo har funnits en linbasta, där man förr torkade linet 
men den hade brunnit ner. Hos Harry Jonsson i Fornamåla 
fanns en bråtugn (en stensättning i en backe) som vi kunde

använda. Vi fraktade linet, ”bråtan” (båkan), skäktestolen och 
skäkteträet till Fornamåla. Fin björkved låg klar att användas. 
Det var många som kom och ville hjälpa till med arbetet vid 
bråtugnen i Fornamåla. Linredskap hämtades också från musé-
et i Stallarna. Det rådde en fridfull stämning omkring bråtugn, 
bråkor och skäktstolar! Berit Niklasson såg till att alla var 
sysselsatta och visade ibland till rätta. Så hände det - en gnista 
från elden fick fatt i några linstrå! Det flammade till! Snabbt 
fram med vattenkannan! Det var Lisa Niklasson och Vivan 
Månsson som skötte passningen vid bråtugnen.

Linet torkas över den varma bråtugnen i Fornamåla. 
Veden i linstrået blir skör och går lätt att bryta/bråkas.

Skäktning. Man tar en handfull bråkat lin, som 
hängs över skäktstolen. Sedan slår man längs det häng-
ande linet med ett skäkteträ. De krossade veddelarna 
faller till marken.

Lådor med nyskäktade linhärvor fraktades till Törsbo. Nu 
måste linet dras genom en häckla, en eller flera gånger. Alla 
vedämnen ska bort. Kvar blir de fina tågorna. 

Frörepning. Från vänster Lisa Niklasson, Linnea Olsson, Berit Niklas-
son, Vivan Månsson och Lars Andreasson.

Rötning.

Torkning av lin. Vid bråtugnen Oskar Svensson, Gun-Britt Svensson 
och Linnea Olsson.

Bråkning av lin. Vid bråkorna Oskar Svensson och Harry Jonsson.
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Nu är vi i mål. Mjukt, fint lin - klart att spinnas. Snart snurrade 
ett tiotal spinnrockar i Törsbogårdens vardagsrum. 

De första trådarna blev grova och man insåg raskt att det krävs 
oändligt mycket övning. Så sant, övning ger färdighet.

När jag nu efter ca 35 år, tänker tillbaka på detta första år med 
linet, är det som en saga.  En underbart vacker saga!  Törs-
bogårdens vackra omgivningar, som inramar varje tavla jag 
kan mana fram ur minnets vrå. Vårmorgonen med linsådd, 
det blommande linfältet, bråtölet i Fornamåla och all den fina 
gemenskapen och arbetsglädjen. Torsdagskvällar är fortfarande 
arbetskvällar i Törsbo. Här grundlades ett hembygdsintresse, 
som ännu lever kvar. Tack alla som bidrog till detta.

Nästa år fanns inte Johan med oss längre. Vi saknade honom 
och hans berättelser om hur livet på gården var förr i tiden. 
Men Johans ord och tankar kommer alltid att finnas med oss, 
när vi nu arbetar vidare med bygdens alldeles speciella ”smult-
ronställe”. Där den vackra mangårdsbyggnaden står så stolt 
och blickar ut över sjön Törn och Storön. 

Välkommen till Törsbogården!

Siv Johansson/gm Gunnar Alsmark
Foto Siv Johansson

Siv vid Matilda Magnussons gamla spinnrock inne i storstugan på 
Törsbo gård i april 2020.                                  Foto Jan-Erik Fransson

Skäktning. Edith Jonsson och Gun-Britt Svensson har lämnat bråtug-
nen och satt sig vid skäktstolen.

Spinnrocken trampas i jämn takt, samtidigt som lintågorna tvinnas 
samman till en tråd, som efter hand samlas på spolen. På bilden syns 
den tvinnade tråden till vänster och till höger skymtar man spinnrock-
ens roterande hjul.                                           Foto Jan-Erik Fransson
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The Glass Factory nysatsar

”Inställda arrangemang, inställd internationell glaskonfe-
rens pga coronakrisen, men ändå… På The Glass Factory 
pågår full aktivitet, trots att vi i maj enbart har öppet på 
helger. Vi ska bereda oss för inrikes turism i sommar. 
Från Pingstafton har vi sommaröppet dagligen. 

Vi går i år ut med ett uppdaterat erbjudande till besökarna. Vi 
kommer för det första att skapa ett spännande aktivitetspro-
gram för barn och barnfamiljer. I det ingår en lekyta för barn 
i början av museet, en glasutställning där du får ta på och upp-
täcka glaset och dess former, en ateljé där du kan måla, gravera 
och i år även blästra glas - samt bildbingo, upptäckarrunda med 
QR-kod och möjligheten att få ett diplom och en glasgåva.

För det andra förtydligar vi dagsschemat på museet med 
särskilda tider för guidade visningar och en exklusiv demo 
i hyttan, varje dag. Besökaren ska veta vad den får när den 
kommer till oss!

Som vanligt är det fri entré för barn och ungdom upp till 15 år.

I maj och juni kommer vi att ha vernissage för våra nya spän-
nande sommarutställningar. En del av dem sänder vi online på 
vår Facebooksida, så att även långväga gäster kan ta del av oss, 
på lagom socialt avstånd. I år har vi uppgraderat basutställning-
en GLASRIKET FOREVER 2.0 med nya montrar för Erik 
Höglund och Monica Backström. Framförallt hoppas vi att ni 
vill komma och uppleva PALATSET – 8 nutida konstnärer 
med koppling till Boda samt PAVILJONGEN – det svenska 
glaset under funktionalismens era.

Jan Dzedins, tf  museichef  The Glass Factory
Foto: Peter Svensson
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Lin i Baltikum
Sverige och de Baltiska staterna har mycket gemen-
samt, inte minst den gamla bondekulturen. Men medan 
lantbruken i Sverige moderniserats, har utvecklingen i 
Baltikum länge stått stilla på det området. Så har man 
också bevarat mycket av de gamla goda hantverken som 
hör till det gamla bondesamhället.  

Om man vill handla fina nytillverkade linnekläder, rekommen-
deras en tur till Riga i Lettland. I  Lettland har man vårdat det 
inhemska arvet att odla och bereda lin. När gränsen öppnades 
1991, kunde befolkningen stolt visa upp sina vackra lin- och 
ullprodukter. Under sovjettiden var det inget som prioriterades, 
mer än till husbehov, men efter "frihetstimmen"  tog driftiga 
kvinnor tag i saken och organiserade en hemslöjd utan like. 
Arbetslösa kvinnor på landsbygden försågs med lingarn, ull-
garn  och stickmaskiner och mönster, gamla och unga lyfte 
den fantastiska hantverkskulturen fram i ljuset och ut i världen.  

På marknader och i butiker lyser nu färggranna sjalar, koftor, 
klänningar, vantar och mössor av ull och lin. En modern tex-
tilfirma med egen design, kallad Tines, marknadsför fina kläder 
i ull och lin till bra priser - med våra mått mätt. I Riga finns, 
förutom de flotta butikerna, en liten diskret bakgårdsförsäljning 
med särskilt låga priser - inga dyra mellanhänder. Där kan man 
fynda plagg av naturliga material med både modern och klassisk 
design. Ta en tripp till Riga och fråga efter Tines! Vänta bara 
tills viruskrisen är över! www.tines.lv

Vid en av våra Lettlandsresor besökte vi också det ärevördiga 
linneväveriet i Atspole. År 2004 satt man alltjämt och vävde 
oändliga längder linnedukar vid vanliga gamla vävstolar. Då 
hade Ekelunds Linneväveri i Sverige för länge sedan gått över 
till maskinell tillverkning. Men i den långa vedeldade lokalen 
i Atspole samlades alltjämt ett tiotal väverskor och dunkade 
fram produkter i hel- och halvlinne. Vi beställde heltäckande 
halvlinnedukar till alla tolv borden i församlingshemmet, där 
vi bodde då. De var mycket vackra och garanterat handgjorda 
och levererades snabbt! www.atspole.lv

Medeltida klädmode
I Baltikum lyfter man fram medeltiden, vilket är lockande 
för turister. Många gamla stadsmiljöer  har visserligen en 
gång jämnats med marken av bomber, men de har idag res-
taurerats tillbaka till medeltida utseende. I Tallinn i Estland 
kliver dessutom livs levande "medeltidsmänniskor" omkring 
på de kullriga gatorna i centrum. Det känns som att resa 
tillbaka i tiden.

På medeltiden - även här 
i Sverige -  var det ull och 
lin som gällde. Ville man 
lyxa till det, kunde det 
bli ett band av siden, lä-
der eller skinn. Kläderna 
berättade om ens status 
i samhället. Ju mer tyg i 
klänningen, desto rikare 
och förnämare var man. 
Antalet meter tyg var ett 
mått på ens betydelse. 
Vida kjolar, jättelånga 
struthättor, näbbskor 
med extra lång näbb. Allt 
vittnade om rikedom. 
Männens struthätta kunde till slut ha så lång strut att man 
fick vira den flera varv om halsen, så att den inte skulle släpa 
i smutsen på gatan. Näbbarna på skorna blev en snubbelrisk 
i gångtrafiken. 

Tines gatuförsäljning i Riga.                         Foto: Sölve Hjalmarsson

Klänning i linne.    Tines i Rigas hemsida

Medeltida struthätta. Foto gripheim.se

Linneväveriet i Atspole.                                 Foto: Sölve Hjalmarsson
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Kvinnokläderna  var vida, mjuka, sköna och näst intill heltäck-
ande. MEN, man kunde göra ett sprund under ärmarna längs 
med sidorna. Dessa sprund kallades djävulens fönster, för där 
igenom kunde man skymta kvinnans behag! 

Annika Hjalmarsson

Ulvamospelet
– har uppskjutits till november 2020

Nya datum:
lördag  7 nov kl 16:00 Holken Yxnanäs
söndag 8 nov kl 16:00 Holken Yxnanäs
onsdag 11 nov kl 19:00 Holken Yxnanäs
lördag  14 nov kl 16:00 Bygdegården Långasjö
söndag 15 nov kl 16:00 Bygdegården Långasjö

Med reservation för ändrade tider, beroende på Coronans 
framfart. 

Kontakt och bokning Gunilla Johansson  070-514 99 08.Så här såg kanske Monika Söderbergs 
anmoder ut på medeltiden. Kläderna 
helt i linne.      Foto Sölve Hjalmarsson
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Hemma hos-reportage från Kyrkvägen 21

Familjen i det Blå huset
Vi fick förfrågan av Annika Hjalmarsson om hon fick göra 
ett ”hemma-hos”- reportage hos oss för ganska längesen 
och det sa vi så klart ja till! Tanken var från början att An-
nika och en fotograf  skulle komma hem till oss och göra 
jobbet men så kom Corona. Det blev istället mailkontakt 
och vi har försökt skriva ihop historien på egen hand. 

Vägen till det Blå huset
Henrik och jag blev tillsammans våren 2008. Att vi flyttade 
ihop i Långasjö var ganska självklart eftersom Henrik då hyrde 
ett hus i Skallebo och jag bodde tillfälligt hemma hos mina 
föräldrar. Vi började leta efter ett större hus som kunde bli vårt 
eget ganska omgående efter att vi flyttat samman. 

Henrik och jag letade i ca 1,5 år och var runt och tittade på 
olika hus och gårdar både i Långasjö med omnejd och i trak-
terna kring där jag är uppvuxen. Vi hade en dröm om att hitta 
en skogsfastighet med ett stort hus på landet. I den drömmen 
fanns inte de helt ofantliga prislapparna på skogsfastigheterna 
med. 

En dag nämnde Henriks mamma att hon sett en Till-Salu-skylt 
vid ett hus inne i Långasjö samhälle för ett tag sedan och att vi 
kanske kunde ringa till ägaren där och fråga om det fortfarande 
var till salu. Henrik tog kontakt med Torsten Svensson, som 
då ägde huset, och det bestämdes att vi skulle titta på huset. 
Henrik såg det stora garaget/carporten som en stor fördel och 
gillade planlösningen. Vad det var som gjorde att jag fastnade 
för huset vet jag nog inte ens idag. Men jag blev säker med en 
gång. Här ska vi bo! 

I juli 2010 flyttade vi in. Vi förstod ganska snabbt att huset 
kallades för det ”Blå huset” och var ett riktmärke vid vägbe-
skrivningar. När vi 2011 började förbereda för att måla huset 
var det en del grannar som kom fram och oroligt frågade om 
vi skulle byta färg. Man kunde höra lättnaden i deras röst när 
vi svarade att vi skulle behålla samma blå färg. 

Familjemedlemmarna
Familjen består av Henrik som jobbar som Timmerbilschaufför 
och han har ett stort intresse för skogen och jakt. Jag är Johanna 

som jobbar på Södra. På fritiden tycker jag om att röra på mig, 
att baka och fixa och dona hemma. Dock får ju våra intressen 
stå lite tillbaka till förmån för barnens aktiviteter. Det känner 
säkert många andra föräldrar igen...  

Barnen heter Ludvig, Ebba och Alice. 

Ludvig, som precis fyllt 9 år, har intresse för skytte och spelar 
gärna Minecraft och bygger kojor med kompisar. Hans favorit-
ämne i skolan är matte och han älskar att lösa klurigheter och 
öva på multiplikationstabellen. Ebba fyller 7 år till sommaren. 
Hon spelar fotboll, dansar, går på gymnastik och simskola. 
Hemma pysslar hon gärna. Hon övar för fullt på att lära sig läsa 
men gillar mest matte i skolan. Alice fyller 5 år till sommaren. 
Även hon går på gymnastik och simskola. Alice älskar rollekar 
med prinsessor och att klä ut sig. Men att rita och skriva och 
baka kakor är också väldigt kul. Till familjen hör även hunden 
Berit. Hon är av rasen Posavski Gonic. Det är tänkt att hon ska 
tycka om att jaga vildsvin, men hon tycker bättre om att ligga 
i solen och ha det skönt och gå långa promenader i koppel. 

Husägare
När vi köpte huset fick vi en del gamla papper men vi har haft 
svårt att tyda den gamla skriften. Som vi har förstått det så sägs 
det att huset byggdes 1909, men det vet vi inte med säkerhet. 
Däremot så vet vi att det från början var två lägenheter och att 
det var en infart precis mittemot infarten till Växthuset. Det var 
då ett reveterat hus i beige färg. De förra ägarna totalrenove-
rade huset och gjorde om det till ett boningshus under början 
av 1980-talet och klädde om huset och gjorde det därmed till 
det ”Blå huset”. 

Sedan har vi ändrat och gjort om en del i huset. Vi renoverade 
Henriks och mitt sovrum innan vi flyttade in. Vi har gått ige-

Familjen Karlsson hemma i hallen. 

Det Blå huset, sett från Kyrkvägen. Uterummet när det var precis nyrenoverat.
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nom rum för rum. Men vi är långtifrån färdiga, fast det tror 
jag aldrig att man blir i ett hus. 

Vi har medvetet väntat med de stora renoveringarna, för att allt 
slits så mycket när man har små barn. Därför har vi under de 
senaste åren lagt tid och pengar på att fixa utomhus. Vi byggde 
en större altan och valde att lägga sten över hela uppfarten och 
runt huset. Barnen älskar att kunna cykla och köra små bilar 
runt huset! Men i skrivande stund är vi faktiskt igång och fixar 
i Alices rum så det ska bli precis som hon vill ha det, eftersom 
hon tagit över storebrors rum. 

Tips från TV-team
Nästa projekt är så stort, så vi vet knappt om vi vågar genomfö-
ra det. Men det har grott hos oss sedan vi flyttat in, så det börjar 
bli dags att förverkliga planerna. Faktiskt så började tankarna 
på detta strax efter att vi haft ett TV-team från Bygglov hos 
oss. Vi skickade in en ansökan för att försöka komma med i 
programmet och de kom ut och intervjuade oss och gick ige-
nom huset för att se om våra önskningar och deras planering 
gick att genomföra. Tyvärr föll vi på målsnöret och kom aldrig 
med i programmet. Det kan vi än idag vara ledsna för. Det 
hade varit så roligt och spännande att fått medverka där. Men 
vi fick ta del av deras idéer och hur de hade tänkt genomföra 
hela förändringen av vårt hus och det är något som vi nu snart 
kanske ska våga oss på att genomföra på egen hand.   

Projekthantering
När vi ska genomföra olika projekt, så är det ofta jag som är 
den drivande och den som kommer med idéer. Sedan hejdar 
ofta Henrik mig från att starta med projektet med en gång. 
Vilket egentligen är väldigt bra!  Det ska oftast tänkas igenom 
två och tre gånger för mycket, enligt mig, innan vi ens kommer 
iväg för att handla material. 

Ett exempel är när vi en vårdag 2016 skulle iordningställa ute-
rummet. Jag började ju städa och röja som vanligt, men insåg 
ganska snabbt att det var väldigt tråkigt eftersom det var så 
slitet. Det är inte roligt att ställa i ordning något som ändå inte 
blir fint! Vi behövde ändra och göra om där! Så idéer kom till 
mig och vi började diskutera. Ett par helger senare invigde vi 
uterummet och där sitter vi gärna när kvällarna är svala. 

Gemenskap i samhället
Både Henrik och jag är uppvuxna med skogen och naturen 
precis utanför dörren och jag har haft mycket djur runt om-
kring mig när jag var barn. Vi trodde båda två att det var så 
vi skulle bo, men vi trivs väldigt bra här. Både i huset och i 
samhället. Henrik är ju uppvuxen i Långasjö, även om det var 
utanför, i byn Bredalycke, så han har ändå varit inne i Långasjö 
mycket som barn. Han har gått i skolan här, cyklat här, lekt 
på lekplatser och umgåtts med vänner och sett Långasjö som 
en del av sitt liv. Men de senare åren innan vi flyttade hit var 
Långasjö mest ett samhälle vi passerade när vi skulle någon 
annanstans. När vi fick barn blev det mycket mer naturligt att 
lära känna folk här. Och så mycket enklare att göra det! Både 
människor i vår ålder, som också var nyblivna föräldrar, men 
även andra människor som man mötte på promenaden runt 
sjön, cykelturen till affären, vid lekparken, i pulkabacken eller 
på biblioteket.  Ett leende, en nick, en vinkning gav snart några 
ord och sedan blev det att man ”kände” varandra.

Fritidsaktiviteter
När vi träffar människor när vi är semestrar och vi berättar 
att vi bor i Långasjö, får vi alltid höra att ”där är det vackert”. 
Det tycker vi med. Vi njuter verkligen av omgivningarna och 
naturen här runt omkring. Vi promenerar och cyklar en hel del. 
Henrik känner ju bra till vägar och ibland lurar han ut oss på 
nya håll. Det är ofta spännande och barnen gillar att de känner 
igen sig när vi kommer ut på den riktiga vägen igen. På loven 
och även nu, när många av barnens aktiviteter är inställda, så 
försöker vi göra det lite extra roligt med aktivitetsbingo. Alla 
i familjen får en personlig bingo-bricka med olika aktiviteter 
som ska genomföras. Det kan till exempel vara: cykla runt 
hägnet i Skallebo, hoppa 100 hopprepshopp eller att bygga en 
hinderbana i trädgården och genomföra den.

Vi har en ganska stor trädgård att umgås i. Barnen har gung-
or, sandlåda och studsmatta och ett par träd att klättra i. Och 
garageporten fungerar alldeles utmärkt som bollplank! 

Men det är viktigt för oss att det ser enkelt och rent ut i 
trädgården. Och även om vi har lite land och växter så är det 
sådana som är enkla att sköta. När det är säsong för det så 
ställer vi ut krukor med blommor som passar för årstiden. Vi 
har även anlagt en odlingsträdgård. Där växer det jordgubbar 
i ett par pallkragar och i år blir det morötter, sallad, grönkål 
och zucchini i ett par andra. 

Barnen tycker om att se att det faktiskt kommer något av de 
där små fröna.  

Drömmar
Vi älskar att barnen har närhet till skolan och förskolan. Och 
fantastiska sådana med! Att de kan cykla och promenera dit 
och att jag kan göra det till jobbet. Ibland har Ludvig kompisar 
som kommer och ringer på dörren för att kolla om det går att 
leka. Det hade inte hänt om vi hade bott långt utanför Långasjö. 

Ludvig kan ibland önska sig större yta till att kunna köra fyrhju-
lingen på, där är trädgården ändå för liten. Då kan han önska 
sig en stor gård på landet. Och man vet aldrig. Det kanske blir 
den drömmen en dag för oss. Den kanske blir sann. Men just 
nu lever vi drömmen i det Blå Huset och vi älskar det!

Johanna Karlsson

Lunch i Uterummet.
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Min mamma Elvira
Elvira föddes på Långasjö Västregård 1928. Tidigt fick 
hon lära sig gårdens alla sysslor av min mormor och mor-
far Alma och Erik Karlsson. Efter att hon gift sig med min 
pappa Sixten Johansson 1955, flyttade de till det nybyggda 
huset ett stenkast ifrån Västregården. De kallade huset 
Soltuvan eftersom solen alltid sken där. Mamma bodde 
kvar där till sin död, en solig majdag 2007.

Mamma var väldigt kunnig inom många områden, och därför 
var det oftast till henne man ringde om man ville ha hjälp med 
något. Det kunde vara allt ifrån vem som var släkt med vem, 
handarbets- eller vävtips, eller om hon kunde baka alla tårtor 
(och de var många) till invigningen av den återuppbyggda 
bygdegården 2003.

Framförallt var det ändå hennes brinnande intresse för textilier, 
och vävning i synnerhet som många minns henne för. Otaliga 
var de kurser hon hade genom åren.

Hon var också väldigt aktiv inom Långasjö Hembygdsför-
ening. Bland annat anordnades under många år de populära 
sommarutställningarna i gymnastiksalen i skolan. De hade 
olika teman vid varje tillfälle och lockade besökare långväga 
ifrån. Hembygdsföreningen var också väldigt måna om att 
bevara de gamla hantverken, bl.a. linberedning. Många var de 
skolklasser som fick göra besök på Klasatorpet och det gamla 
gårdsmuseet. Där visade medlemmarna upp sina kunskaper 
för yngre generationer.

Mamma hade alltid något handarbete eller någon väv på gång. 
In i det sista höll hon på att väva. Vi visste den dagen vävbom-
men slutade slå, att vi inte skulle få ha henne kvar så länge till.....

För egen del var mamma, förutom att hon var min bästa vän, 
även en stor inspirationskälla. På gymnasiet gjorde jag t.o.m. 
ett specialarbete om just lin. Sen fortsatte jag på Gamleby 
Folkhögskola där jag gick sömnads- och vävningskurser. Jag 
utbildade mig även i Göteborg till textillärare, men jobbar idag 
med något helt annat.

Sen många år bor jag i Kalmar, men har föräldrahemmet kvar. 
Idag ägnar jag den mesta av fritiden till att försöka hålla den 
alldeles för stora trädgården i ett hyfsat skick. Jag är säker på 
att mina föräldrar i sin himmel ändå är glada när de ser ner på 
sitt älskade Soltuvan.

Laila Sixtensson/Gunnar Alsmark

Elvira bråkar lin inför skolbarn i Långasjö den 17 oktober 1979.                                             
                                                                  Bengt Johanssons Fotoarkiv

Berta Ingelsson, Elsa Karlsson, Edit Pettersson, Greta Konradsson 
och Elvira Johansson kollar på en föringsduk. Långasjö 1 april 1976. 
                                                                 Bengt Johanssons Fotoarkiv

Elvira i Värendsdräkt vid TV-inspelningen Midsommar i 
Trollamåla 1979.
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Linet i målarkonstens 
tjänst
Olja kan utvinnas ur linfrö genom att det pressas. Pig-
menten rivs sedan ner i oljan tills en jämntjock smet 
uppnås- där har vi lite förenklat vad oljefärg består av. 
En närmare analys av vad konstnärsmaterial (färg, duk, 
penslar, kritor, papper mm) består av, visar att de flesta 
ingredienserna, liksom är fallet med våra livsmedel , 
kommer från växt- och djurriket. De innehåller proteiner, 
kolhydrater samt fetter och oljor.

Den dominerande målartekniken för konstnärer i Europa fram 
till medeltidens slut var att blanda pigment  med en äggtempera 
emulsion. Underlagen kunde bestå av papper eller träskivor, 
eller  utföras direkt på väggen som i kyrkomåleriet. 

Vid 1400-talets mitt kom linoljefärgen att spridas i Europa. Med 
oljefärg kunde helt nya realistiska effekter uppnås. Oljemåleri-
ets historia skrivs ofta början av 1400-talet med bröderna van 
Eycks ateljé (man har dock hittat målningar från 600-talet med  
linolja som bindemedel i grottor i Afghanistan och förmodligen 
förekom det även i det antika Grekland). 

Det som revolutionerade tekniken under renässansen var att 
man hade kommit på att tillsätta blysalter i oljefärgen vilket på-
skyndade torkningsprocessen. Nu kunde man även utföra må-
leri på stora linnedukar, en teknik som t.ex Tintoretto, verksam 
kring mitten av 1500-talet, drog fördel av. Han fick i uppdrag 
att dekorera stora byggnadskomplex  i Venedig  ( t.ex Scuola 
grande di san Rocco) och kunde då lätt hissa upp målningarna 
för att passas in i arkitekturens förgyllda plafonder och andra 
inramningar. Arbetssättet var inte lika krävande som när man 
arbetade med tempera och utförde fresker direkt på putsen. 

Linneväven lämpar sig just för oljemåleri som ibland utsätter 
underlaget för stora påfrestningar, särkilt då färgen påläggs 
pastost. I takt med att måleriet spreds som  kommersiell vara 
och statussymbol blev linneduken det mest praktiska under-
laget för måleriet. 

Med oljefärgen föddes även nya stilar som Klär- Obskyr (Rem-
brandt är det främsta exemplet). Man kan t.ex färga in en duk i 
en mörk ton och sedan arbeta sig fram till de ljusare partierna. 
Med den mer direkta tekniken att måla “a la prima” kunde 
konstnärer ta med sina dukar ut i naturen, vilket är grunden 
för 1800-talets mest revolutionerande stil, Impressionismen. 
Idag finns däremot ett återuppväckt intresse för oljemåleriet 
som illusionistisk, hyperrealistisk teknik, där penseldragen helst 
inte ska synas alls.

Linet har alltså spelat en mycket stor roll för hur måleriet har 
utvecklats både vad gäller motiv och teknik. Som jämförelse 
finns idag att köpa en sorts billig bomullsduk som är högst 
riskabel att använda sig av. Jag har upptäckt att sådana dukar 
ofta blir mycket sköra redan efter  några år. Möjligen beror 
detta på  genmanipulationer av bomullsplantan?  I butikerna 
går det fortfarande att köpa linneduk, men den är dyrare än 
bomullsduk. 

Beroende på teknik finns både rå kallpressad linolja med en 
klar konsistens och kokt gyllenbrun linolja. Den kallpressade 
linoljan är att föredra eftersom den inte färgar av sig. 

Det lär ha betydelse för kvalitén huruvida linoljan är mättad 
eller omättad - den soloxiderade linoljan är omättad- men detta 
återstår för mig att pröva.

Bo Bergstrand

Tema för nästa nummer

Handel
Coronapandemin ställde allt på sin spets. 

Vågar jag gå och handla?

Vilka varor finns i affären?

Vart tog all jäst vägen?

Förut var allt självklart. Man visste vad som 

fanns i butiken och handlade det man behövde.

Konsumtionssamhället rullade på. 

Är Coronapandemin en parentes 

eller kommer vi att förändra vår konsumtion?

Vad har du för köpvanor? 

Hur och var handlar du? På nätet?

På stormarknad? I lanthandel? Gårdsbutik?

Second Hand? För mycket? För lite?

Bedriver du handel på landsbygden? 

Hur når du dina kunder?

Vad efterfrågas? Vad har du att erbjuda?

Till dig som varit med ett tag:

Hur och var handlade man, när du var barn?

Minns du någon lanthandel eller varubil, 

någon fiskabil, någon drickabil?

Någon gårdfarihandlare? 

Målningar ur altaret i Gent av bröderna van Eyck sätts upp igen efter 
en stöld . Exempel på berömt konstverk med lin som grund!
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Skogsarkeologernas 
dokumentation
Under arbetet med vår hemsida ”Historiska nedslag 
kring Löften” har vi ”skogsarkeologer" – det vill säga 
Lars Bengtsson, Raymond Andersson, Staffan Jonasson 
och undertecknad – dokumenterat några linbastor i norra 
delen av Långasjö socken, bland annat i Ingemundebo, 
Harebo och vid gården Hamburg.

Linbastan (?) vid Danielsbäck. 
Strax utanför sockengränsen, i Tjockeboda, finns en större 
stenbyggnad intill en torpgrund. En skylt anger att torpet he-
ter Danielsbäck. Det finns ett annat Danielsbäck i Bredalycke 
några hundra meter åt nordost. Förklaringen tycks vara att 
före detta soldaten Daniel Dristig flyttade från Tjockeboda 
till Bredalycke och tog namnet med sig.

Vår första tanke var att det rör sig om en källare för förvaring 
av mat, men det fanns en del frågetecken. En jordkällare har 
vanligtvis ett ventilationshål i bakväggen, men det saknas här. 
När vi sedan studerade Bredalyckes skifteskarta från 1829 
hittade vi denna teckning av en rykande byggnad:

I Ingemundebo finns denna förmodade lingrop för torkning av lin. I 
Blekinge kallas en sådan anläggning ”linsnugga”.

Linbastan vid gården Hamburg.

Stenbyggnaden vid Danielsbäck i Tjockeboda.

Linbastan i Norra Harebo.

Interiör från Hamburgs linbasta med den välbevarade eldstaden.

Linbastan i Ingemundebo, troligen uppförd sent på 1700-talet
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Det är inte brukligt att torp och backstugor och än mindre 
matkällare markeras på skifteskartorna, så det verkar som att 
denna byggnad har haft en speciell betydelse. Kan det röra sig 
om en gemensam linbasta för byarna runtikring? Placeringen 
är nära skärningspunkten mellan Bredalycke, Tjockeboda och 
Nickalycke. Bäcken intill kan ha använts för att blöta linet.

Text och foto Peter Frederiksen

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

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

dags för en 
lönsammare gallring

Skifteskarta Bredalycke 1829.
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Linbastor och bråtugnar
En viktig del av linets bearbetning är torkningen, som 
ägde rum på hösten. Till det ändamålet uppfördes lin-
bastor ute i byarna. Ofta hade byn en gemensam basta 
som låg lite utanför bebyggelsen p g a brandfaran. I 
Långasjö finns flera bastor bevarade – i t ex Trollamåla, 
Långasjö Östregård och Enkonaryd. Se även linbastor i 
Norrbygden, som "skogsarkeologerna" dokumenterat 
i detta nummer av Träskoposten. Det var en stor fördel 
att kunna torka linet under tak och när ugnen väl eledats 
upp, blev bastan en varm och välkomnande, om än lite 
rökig, lokal för andra nöjen. 

Ofta gick man samman och hjälptes åt med lintorkningen 
och bråkningen. Det kunde bli riktigt festligt runt linbastan. 
Inne var det varmt och rökigt. Bastan hade ingen skorsten, 
röken sipprade sakta ut mellan timret i väggarna. Man kunde t 
o m röka fläsk därinne. Utanför stod bråkarna vid sina bråkor. 

Gertrud Lilja beskriver i sin bok "Kvinnorna i släkten" det 
hon kallar brytkalas. Unga män hade samlats vid bastan för att 
hjälpas åt. De hade ett förhållandevis lättsamt arbete, där de 
kunde umgås och skrävla, medan linet hanteras. Nämndemans-
moran stod för maten. Det var ett manligt arbete vid bastan 
och bråkan. "Skäktfall och damm stod som en tjock rök kring 
bråtar och män och blandades med röken från torkugnen. - 
"Pass opp din lille attan, du tuttar eld på nämndemannens lin!" 
(ur Kvinnorna i släkten 1936)

Elisabeth Bergstrand-Poulsen liknar linhanteringens klapp-
rande och svischande redskap vid en "träorkester". "En basta 
och bråtor i varje byalag, häcklor, skäktestolar, skäkteträ, kard-
or, spinnrockar och vävstolar i varje hus. Glädjen över denna 
form för musicerande är ungefär lika stor och sund idag som 
för hundrade år sedan." och "Mustiga kvickheter bollades 
muntert mellan bråtorna, ibland med en sådan framgång, att 
hela byalaget brast i ett dånande skratt. Att bryta lin har alltid 
ansetts för ett roligt göra." (ur Lovsång till träsorkester 1935)

Börje Svensson, Långasjö minns lintorkningen i bastan i 
Trollamåla, så som det gick till när han var liten pojke. Hur 
man eldade dag och natt och bytte av varandra som eldvakt. 
Hur rökigt det var inne i den tillstängda bastan och hur linet 
var upplagt på stänger i taket. Han minns hur männen kom 

från sina olika gårdar med bråtan över axeln, ställde upp sina 
"maskiner" utanför bastan och körde igång. Bråtans träarm 
gick rytmiskt upp och ner över linet. Bastan i Trollamåla har 
räddats för eftervärlden av Långasjö Hembygdsförening och 
Börje ser till den och håller snyggt runtomkring

Efter dagens arbete samlades männen gärna vid ugnen i 
skymningen, bjöd varandra på dricka och berättade historier. 
Man kunde också passa på att ta ett bad och skrubba sig, när 
bastan ändå var uppvärmd. "Basta" och "bastu" är väl i stort 
sett samma ord. 

 
Takstängerna i linbastan i Trollamåla.

Bråkan i bastan i Trollamåla.

Ugnen i linbastan Trollamåla.

Linbastan i Trollamåla.
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Om man inte hade tillgång till en linbasta, fick man nöja 
sig med en bråtugn. Ofta hittar man bråtugnar i anslutning 
till torpställen, som låg en bit från själva byn. Bråtugnen är en 
långsmal grop i marken, oftast stensatt på insidan. När linet 
rötats, eldade man i botten på gropen, la stänger över den 
och sedan linet ovanpå för torkning. Sen var det bäst att passa 
anläggningen. För stark eld – och linet kunde börja brinna, för 
klen eld - och linet blev inte tillräckligt lättarbetat. Medan linet 
ännu var varmt, tog man det till linbråkan, där det knäcktes. 

Kärt barn har många namn. En bråtugn kan också kallas 
brytugn, torkugn, bråkugn, linugn, lintork, lingrop. Namnen 
bryt- bråt- bråk- syftar på det "brytande" som följde på tork-
ningen, nämligen när man knäckte stråna i linbråkan. Ett annat 
namn, som min pappa John gärna använde, är "snugga". När 
han tog sig an det lilla torpstället på Bastön på 1960-talet, 
kunde han nöjt konstatera att det fanns en jättefin "snugga" 
på ön. Bastösnuggan är oval till formen, mycket välbyggd och 
ganska stor. Och den påminner verkligen om en liten knubbig 
roddbåt - därav namnet "snugga".

Det var inte riskfritt att passa en bråtugn. Elden fick inte 
flamma. Om den fick gick upp i linet antändes blånorna och 
flög iväg som brinnande loppor. Röken kunde smyga efter 
backen och plåga den som vaktade. I Långasjös kyrkbok kan 
man läsa om den tragiska händelsen, när inhyses mannen Nils 
Peter Petersson på Nyäng, Ramsjö Sgd, vaktade sin bråtugn 
och blev "funnen döende vid lintorkning. Om i följd av os eller 
annan orsak är ej utrönt." Han dog, så att säga, på sin post. 
Kanske hade han lagt sig att vila invid ugnen, när han passade 
den och andats in den giftiga röken. Eller var det bara dags för 
den gamle mannen. Just där och just då.

Som så ofta förr, fanns det magiskt tänkande även vid lintork-
ning. Eftersom det var ett farofyllt moment i linberedningen, 
gällde det att skrämma upp den som hade ansvaret. Om linet 
fattade eld, skulle brudlinet för den som vaktade gropen brinna 
upp och den tilltänkte brudgummen/bruden fick vigas utan 
linne – i bara "ull´n". Å andra sidan var det bra om man eldade 
upp en "hårlock" av linet - då skulle det bli större linskörd nästa 
år. Det bästa var att torka och bryta lin vid fullmåne, då skulle 
väven bli slitstark och lätt att hålla ren. (Widmark)

De blånor som glimmade till och flög iväg från torken, gav 
Gustav Fröding inspiration till en rad i dikten "Det var dans 
bort i vägen": "Och de hade som brinnande blånor i kroppen". 

Annika Hjalmarsson

Källor:
Kvinnorna i släkten, Gertrud Lilja 1936
Lovsång till träorkester, Elisabeth Bergstrand-Poulsen 1935 
Börje Svensson, Långasjö.
Till lingropens historia, Marie Odenbring Widmark

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 070-269 08 26

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

ved. 

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

Mobiltel: 

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

Snuggan på Bastön. 

Bråtugnen på Nyäng. Invid denna bråtugn blev Nils Peter funnen dö-
ende.                                                                  Foto Irene Israelsson
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Den gamla möbelfabriken
Det börjar bli hög tid att dokumentera ett stycke utav 
Långasjös industrihistoria, då det inte finns så många 
kvar i dag, som minns, hur 1940-talet såg ut i Långasjö. 

I början av århundrandet fanns det i nästan alla byar i Långasjö, 
minst en snickare som stod i sin lilla verkstad och tillverkade 
de möbler som folk i trakten hade behov av. 

Snickaren hade som regel ett mindre jordbruk, som gav så 
liten inkomst att det knappt gick att försörja en familj på detta, 
därför denna bisyssla. Hantverket var verkligen ett hantverk 
då inga maskiner fanns tillgängliga. 

Snickarens söner fick tidigt hjälpa till i verkstaden med enklare 
sysslor, och lärde sig därigenom hantverket från grunden. 

Därför var det säkert tämligen lätt att skaffa kunnig arbetskraft 
till deras industri, när bröderna Axel och Johan Steen hade 
behov av snickarkunnig personal vid starten 1920, och när 
de hade byggt upp sin verkstadslokal igen efter branden året 
1925, och utrustat de nya lokalerna med för den tiden moderna 
maskiner, för att öka produktionen. 

Axel hade hand om den praktiska driften i fabriken, och skulle 
i dag ha kallats fabrikschef, medan Johan skötte kontor och 
formgivning och intarsia dvs. hur fanerinläggningar skulle 
utformas. 

Som mest hade Bröderna Steens möbelfabrik omkring trettio 
anställda i fabriken, och var därmed den största arbetsgivaren 
i Långasjö på trettiotalet och två decennier framåt. 

Jag är själv född 1939 och har minnen från Bröderna Steens 

fabrik då min far arbetade där som polerare, och jag var ofta 
och hälsade på då fabriken inte låg mer än ca fyra hundra meter 
från mitt barndomshem. 

Då antalet fotografier över byggnaderna i dag är mycket 
begränsat, skall jag därför försöka beskriva hur jag minns 
Bröderna Steens möbelfabrik. 

Fabriken bestod då av två dominerande byggnader av trä, 
maskinverkstad, och polerverkstaden som hade byggts 1940, 
denna hade senare också byggts ut med en vinkel för att få 
plats med emballering och utlastning. Båda byggnaderna hade 
tre våningar, och stod ca tjugo meter från varandra. 

Innan polerverkstan hade uppförts skedde all ytbehandling på 
tredje våningen i verkstadsbyggnaden. 

Johan Steen.

Gruppbild med masikinverkstaden i bakgrunden, 14 okt. 1935. Man kan bilda sig en uppfattning om storleken på denna byggnad.
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I maskinverkstaden fanns de maskiner som fyllde dåtidens 
behov i ett snickeri. På andra våningen monterades möblerna i 
den så kallade hopsättningsverkstan. I byggnaden kallad poler-
verkstaden skedde all ytbehandling, från betsning och lackning 
och polering, till hopmontering och emballering och utlastning. 

Då alla möbler fram till slutet av femtiotalet skulle vara blank-
polerade skedde detta på andra våningen. 

Som var och en förstår var det mycket som bars upp och ner i 
trappor och ut och in i lokalerna. Några transporthjälpmedel 
fanns inte. 

De maskinbearbetade möbeldelarna bars upp till hopsättning-
en, och de hopsatta möblerna, fick bäras nerför trappan, och 
ut till polerverkstan där de togs isär i hanterbara delar innan 
de kunde ytbehandlas. 

De möbeltyper som tillverkades, var matsalsbord, bufféer, 
matsals- och linneskåp, skrivbord och stolar med stoppad sits, 
alla möbler fanns också utställda i en lokal i polerverkstadens 
andra våning där ev. kunder kunde se urvalet.

Ett av de första minnen jag har av fabriken är de två ångma-
skinerna, som drev alla maskinerna, genom ett system av axlar 
och remskivor, som roterade i taket inne i verkstaden, och 
därifrån via en rem försåg varje maskin med roterande kraft. 

Ångmaskinerna fick sin ånga från ångpannan som låg i anslut-
ning till den nord östra delen av maskinverkstaden. 

Ångan gav även ljud ifrån sig i fabrikstutan som ljöd om mor-
gonen vid kl halv åtta, och tolv och ett, och klockan fem då ar-
betsdagen var slut. Man arbetade även lördagar till klockan ett. 

Ett tiotal meter utanför pannrummet fanns två virkestorkar, 
som försågs med värme av ångpannan, där allt virke som 
skulle ingå i tillverkningen, staplades på rallar som sköts in i 
utrymmet, och genomgick en torkningsprocess. 

Några meter norr ut från maskinverkstaden låg en såg, med 
en stor sågklinga och kantverk med en sågklinga. I detta lilla 
sågverk sågades i huvudsak björk och fur, som inte kantades 
och som skulle användas i möbeltillverkningen, men det före-
kom också att gran sågades för avsalu. 

Övre raden: Einar Karlsson, Karl Wallin, okänd, Henry Söderberg, Karl Rothman, Arvid Forsell, okänd. 
Undre rad: Wilhelm Ljungholm, Einar Johansson, Sivert Johansson, Erik Karlsson, Gustav Strand, okänd. 
Undre rad: Sture Kallenberg, Georg Neikter, Sigvard Johansson, Erik Nilsson, Ernst Pettersson, Erik Wallin, Lennart Sandberg. 
Främre rad: Okänd, okänd, okänd, Yngve Steen, Axel Steen, Henning Wiberg, Artur Fransson, okänd. Stående Axel Jönsson 
Axel Steens son och Axel Jönssons son (Rune Axelsson) sitter i främre raden mellan Yngve och Axel Steen.                                         Foto 1939

Maskinverkstaden före 1939. Polerverkstaden byggdes till höger om 
förrådsbyggnaden nere till höger.
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Allt det sågade virket rallades ut på de utlagda rallspåren där 
ett spår var utlagt på en ramp av trä, för att kompensera mar-
kens lutning, där nedre änden på rampen låg ett par meter 
över marknivån. Från rallen bars virket ut och staplades på 
virkesplanen i stabbar med hjälp av landgångar och trappor, 
som åstadkoms genom att man drog ut några plank eller bräder 
av virket i stabben ca en meter, och därigenom fick en trappa. 

Stabbarna som vad gäller gran kunde bli ca fem meter höga. 
Var och en kan säkert förstå hur tungt och farligt detta arbete 
var, då sågning vanligen bedrevs vintertid då det också var halt. 

Fabriken elektrifierades på fyrtiotalet, vilket betydde att alla 
maskiner hade en egen elmotor och de farliga remmarna som 
gick från de i taket roterande remskivorna försvann. 

På denna som alla andra snickerifabriker, hände också olyckor, 
då fingrar och händer kom i kontakt med de roterande verk-
tygen. Den tidens syn på skydd går ej att jämföra med hur det 
ser ut i dag. 

Under femtiotalet började marknaden svikta för kvalitets-
möbler då spånskivan kom ut på marknaden, något som 
förenklade tillverkningen av plana möbeldetaljer.

Det hade också blivit en överetablering av möbeltillverkning 
i Sverige, och en betydande import skedde, av bland annat 
IKEA. Allt sammantaget gjorde att priserna och efterfrågan 
föll. 

Periodvis uppstod arbetsbrist i fabriken och de anställda blev 
permitterade och fick söka tillfälligt arbetslöshetsunderstöd. 

I början av sjuttiotalet stod en ny fabriksbyggnad klar och 
tillverkningen av sängar i furu tog vid. Men fortsättningen 
på denna historia, får nästa generation dokumentera då min 
kontakt med företaget hade upphört i början av sextiotalet. 

Den gamla fabriken fick ett tragiskt slut en sommarkväll 1973. 

Jag och min familj hade varit och hälsat på mina föräldrar och 
skulle kliva in i bilen. När vi tittade neråt fabriken, såg vi att 
det sken så egendomligt i dess fönster. Och jag sa till min fru 
Berit: "Jag tycker att det ser ut som det brinner där borta". 

Hon svarade: "De kör väl med någon truck eller något annat 
som ger det där skenet" 

Jag sprang in till far och en man som hette Bror Melin, som 
satt och samtalade, och bad dem att komma ut och titta neråt 
fabriken. När vi kom ut var det ingen tvekan om vad som 
skedde, då lågorna slog ut genom fönstren. 

Då var det bara att larma brandkåren. När detta var gjort och 
jag kom ut igen var hela fabriken övertänd. 

Efter några minuter hörde vi brandbilarna som kom, och för-
stod att det fanns ingen möjlighet för dem att släcka den stora 
brand som den utvecklats till. När vi betraktat ödeläggelsen 
några minuter blev våra småflickor rädda och ville åka hem. 

Det fanns teorier om hur branden uppstått, men det blev aldrig 
klarlagt vad som orsakat förödelsen. 

Text Tore Söderberg 
Årtal och fotografier Berit Johansson (född Steen).

Annons i Långasjökrönikan 1941.
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Sommarkvällar vid sjön
Kom och njut  
av vår fina sjö,  

kaffe med tillbehör 
och fin underhållning. 

Alla evenemang är gratis.
Börjar kl 18.30 
13/8 kl 18.00                               

Sång 
Henrik Gottfridsson

Präriens drottning 
och andra melodier från musikalen 

Kristina från Duvemåla.

Glasrikets ungdomsmusikkår

Torsdag 25 juni

Torsdag 23 juli 

Torsdag 9 juli  

Barnaktiviteter med sång
kl 18.00

Torsdag 13 augusti

Varmt välkomna!
Sockenrådet i samarbete med 

sparbanksstiftelsen, Sparbanken Eken.

Fika finns att köpa på plats 30 min innan 
evenemangets start.

Vid regnväder skyltar vi om alternativ plats 
vid kyrkans parkering. 

Vi håller oss uppdaterade kring FHM 
rekommendationer och lägger ut mer 

info via Långasjös Facebook sida                                      
ifall evenemangen blir inställda.

Andreas Hjalmarsson spelar munspel, 
varvat med berättelser ur historien om 

utvandrarna.
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Nu ska vi skörda linet i dag,

häckla det väl och spinna det bra.

Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,

svänga oss glatt i dansen.

Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:

vävstolen slår, spolen den går.

Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.

Svänga oss glatt i dansen.

Nu ska' vi häckla linet i dag,

spinna det väl och väva det bra.

Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,

svänga oss glatt i dansen.

Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:

vävstolen slår, spolen den går.

Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.

Svänga oss glatt i dansen.

Nu ska' vi spinna linet i dag,

skördat i tid och häcklat så bra.

Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,

svänga oss glatt i dansen.

Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:

vävstolen slår, spolen den går.

Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.

Svänga oss glatt i dansen.

Klasatorpets linmuseum
Vad vore ett hembygdsmuseum utan linredskap? De dyker 
upp överallt: häcklor, skäkteträn, repor, bråkor, spinn-
rockar och garnvindor. De berättar för oss hur vanligt 
och nödvändigt det var med linberedning på varje gård 
och torp. Vi tänker ofta, att självhushållning innebär att 
man odlar sin egen mat, mera sällan tänker vi nog på, att 
man förr faktiskt också behövde odla sina egna kläder! 
Ull och lin var råvarorna. 

På Klasatorpet finns ett litet gårdsmuséum i lagården. En 
avdelning ägnas åt linet. Titta gärna in vid tillfälle.  

Nu ska vi skörda linet idag är en gammal ringlek som 
förekommer vid midsommarfirande i Sverige. Leken inleds 
med att alla deltagare bildar en ring runt midsommarstången 
för att dansa runt medsols. Varje gång "Dunk dunk dunk, dunk 
dunk dunk" sjungs dansar alla in mot midsommarstången och 
stampar med fötterna. När "vävstolen slår, spolen den går" 
sjungs klappar alla händerna i takt, och vid "Svänga oss glatt i 
dansen" snurrar var och en runt på stället. 

Linkammaren på Klasatorpet.                         Foto Sölve Hjalmarsson

Häcklor på Klasatorpet.                                  Foto Sölve Hjalmarsson

Skyttel. Man sätter i en spole med garn i en skyttel.
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Nu ska' vi väva linet i dag,

häcklat så väl och spunnet så bra.

Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,

Svänga oss glatt i dansen.

Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:

vävstolen slår, spolen den går.

Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.

Svänga oss glatt i dansen.

Nu ska' vi prova linet i dag,

spunnet så fint och vävat så bra.

Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,

svänga oss glatt i dansen.

Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:

vävstolen slår, spolen den går.

Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.

Svänga oss glatt i dansen. 

Annika Hjalmarsson

Veines bin
Livets gåtfullhet i Coronatider
Som biodlare får man följa årstidernas skiftningar. Man 
förundras över hur ett bisamhälle fungerar. Hur Drott-
ningen är helt avgörande för bisamhällets överlevnad 
och utveckling.

Det är alltid spännande och (för det mesta) roligt att se hur 
bina klarat vintern. Av mina 5 kupor var 4 ganska livskraftiga i 
februari. Ett samhälle verkade vara helt dött. Invintrat med en 
ungdrottning med inte så många bin. Det var inte så konstigt 
om det inte klarat vintern.

När jag skulle göra denna bilåda ren från fukt, mögel och döda 
bin såg jag plötsligt en liten klunga bin, ca 10 st i ett hörn. Var 
där inte ett bi med lite annorlunda kropp också??

En ungdrottning?  Ja - Nej - Kanske??

Jag tog en burk med lite honung, stoppade ner bina i den och 
tog in burken i köket. Snart kvicknade de till och såg ut att må 
ganska bra. Några dagar senare ökade jag på biantalet.

Nästa steg var att föra över bina till ett par ramar och sätta in 
dem i en låda samtidigt som jag åter ökade på med nya bin - 
men fortfarande var jag osäker på om där fanns en Drottning.

Efter en vecka tog jag ett par ramar med många bin på, från 
en stark kupa. De fick vara själva i en egen låda under en natt. 
Oron var stor (ljud och rörlighet)− de hade ju ingen Drottning!

De oroliga bina flyttade jag sedan över till kupan med den 
eventuella drottningen. Vilken härlig upplevelse att efter en 
stund få höra hur de oroliga bina lugnade sig och det blev ett 
helt annat ljud i kupan.

Drottningen fanns och det blev ett bisamhälle som lever vidare!

Veine Franzén

Biklunga i ett 
dött bisamhälle.

Det var en drottning i bisamhället! 

Skäkteträ på Klasatorpet.
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Oljelinet                              
– ett brunt litet frö med många möjligheter

Att stå vid en blommande oljelinåker någonstans i södra 
Sverige med alla dess underbara, svagt blålila blommor 
är en dröm. Att dessutom tänka på att inkapslat i sitt lilla 
frö ligger en 8000 år lång historia tillbaka till det forntida 
Egypten är spännande. I vårt land har linet odlats sedan 
järnåldern. En överlevare och mirakelväxt med så många 
olika egenskaper. 

Oljelinet 
Oljelinet som jag tänker beskriva odlades första gången i Sve-
rige under 1940-talet, men i väldigt liten omfattning. De första 
frösorterna kom då från Amerika, sedan förädlades sorterna 
för att klara av det svenska klimatet.  Under 40-talets början 
odlades det 200  ha och 1949 var det uppe i 49 000 ha sen 
minskade odlingarna och på 1960 var de helt borta för att under 
1980-talet åter odlas igen i mindre provodlingar. Den största 
odlingsarealen i Sverige förra året hade Götalands Norra slätt 
bygder. Även om linet är solälskande krävs det jämn fuktighet, 
mullrika lätt eller mellanleriga jordar med inslag av mo eller 
sand, samma typ av jordmån som vår-korn behöver med ett pH 
värde på över 6.0. Det finns en hel del växtföljdsjukdomar och 
därför bör man inte odla lin på samma ställe under 6 till 8 år.

Växten 
Det finns två olika sorters lin, spånadslin och oljelin. Det sist-
nämnda är betydligt kortare, ca 30-60cm och starkt förgrenat 
vilket ger många frökapslar. Bladen är större än spånadslinets, 
de sitter relativt tätt, blommar juni till augusti men bara några 
få timmar under en förmiddag vid sol. Blomman har fem kron-
blad som är 15mm långa med färger som kan vara blå, ljusblå, 
vita eller lila.  Dessutom har oljelinet större och fler blommor 
än spånadslinet. När skall man då så? Är det under april, maj 
eller juni? En bra regel att hålla sig till är att när björkens löv 
börjar slå ut och ser ut som musöron, då är det dags.      

Skörd
En månad efter sådd börjar fröet mogna. Men man behöver 
vänta ännu ett tag med att skörda så att alla frön hinner mogna 
eftersom blomningen kan vara lite ojämn. Frökapseln ser ut 
som en liten ärta med 10 små rum där varje rum innehåller 

ett brunt, platt, 5 mm stort frö. Vid skörd använder man sig 
av en tröska eller självbindare. Växten skärs då av en bit från 
markytan. Antingen binds det ihop eller också hackas växtdelen 
sönder. Det är endast fröna som tas omhand. 

Förädling av oljelinet pågår ständigt för att få fram ett bättre 
oljelin, så att hela växten skall kunna användas, även fibrerna. 

Lite kuriosa 
230 000 frön väger tillsammans 1 kg. Är man nyfiken på hur bra 
frökvaliteten är så kan man lägga fröna i vatten. Flyter de upp 
till ytan är det bara att slänga bort dem, sjunker de till botten 
är de av god kvalitet.  Vill man gå ett steg längre kan man hälla 
ut fröna på en uppvärmd plåt. Är det bra frön hoppar de runt 
på plåten. Är de dåliga går de upp i rök.     

   Oljelinet har en oljehalt på 40- 46%, och det går åt 4 kg linfrö 
för att få fram ca 1liter olja. Växten kräver betydligt mer värme 
än vad spånadslinet behöver, därför odlas den framförallt i 
södra och mellersta Sverige. 

För hälsan – med måtta
Linoljan har som nämnts många användningsområden. Ett 
är till matlagning, där både fröna och oljan anses mycket nyt-
tiga. Men då inte i allt för stor mängd, bara ett par matskedar 
åt gången. Fröna innehåller nämligen ämnen som kan bilda 
vätecyanid. Livsmedelsverket avråder därför helt från att äta 
krossade eller malda linfrön eftersom innehållet i fröna då blir 
mer tillgängligt för kroppen. Oljan skall förvaras svalt och 
mörkt för att inte oxidera, härskna.

Av linolja som pressats genom s.k. hård pressning tas de mosa-
de linfrön omhand för att i sin tur pressas ihop till kakor som 
används som foder till hästar, hundar, grisar och andra djur.

Soloxiderad linolja
Det finns en annan form av linolja som heter Linstadolja och 
som förr i tiden framställdes genom att man ställde linoljan i 
ett fönster där fick den stå framme i solen under lång tid och 
oxidera. Den blev då tjock och ljus. Idag upphettas linoljan 
till 280-290 grader C utan att syre tillförs. 
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Det bildas då en kemisk reaktion utan oxidation. Denna olja 
går också under namnet “Linstadsolja”. Den används i färg 
där den ger ett bättre och tåligare ytskikt.

Kung av såpor
En mycket bra produkt av linolja är linoljesåpa, även kallad för 
“kung över såpor”. Det är en övertorkad olja som efter ca 6 
månaders lagring blir överfettad. Användbar till väldigt mycket 
som t.ex. att skura golv med. För att få bästa resultat på det 
skurade golvet skall man använda såpan tillsamman med kallt 
vatten. Den kan också användas till att ta bort fläckar på kläder, 
är skonsam mot huden och kan användas istället för tvål. Inom 
all form av städning är den ypperlig och miljövänlig, men mest 
är den nog känd inom byggnadsvård. 

Linoljekitt
Till våra fönster har man länge använt sig av linoljekitt eller 
fönsterkitt till att fästa fönster i ramarna. Den är framställd av 
linolja och krita. Degen, “kittet” knådas till lämplig och han-
terbar konsistens. Därefter läggs den på med en kittkniv. Den 
behöver torka minst tre till fyra veckor innan det övermålas. 

Gamla klassiska färger
Många har nog prövat på att måla med äggoljetempera på t.ex. 
tavlor eller målat finare snickerier, tak eller väggar. Denna form 
av tempera har använts i hundratals år och är baserad på ägg, 
linolja, pigment och vatten. Något som vi uppfattar som ”ur-

svenskt” är Falu rödfärg, en slamfärg tillverkad av färgpigment 
(slaggpulver från Falu koppargruva), linolja + ett bindmedel i 
form av mjölklister, oftast rågmjöl. Idag finns det många andra 
typer av slamfärg som alla innehåller linolja.

Linoljan kan användas till oändligt många andra sa-
ker som tex rostskydd, sågkedjeolja och traktorbränsle.                                                                                                                                  
Förr så impregnerade man sina fiskeredskap med just linolja.

Matta för var mans golv
Vid mitten av 1900-talet var korkmattor den vanligaste golv-
typen i våra hem både på landsbygden och i städerna. Enligt 
en undersökning som Husmödrarnas samarbetskommitté 
genomförde 1946 låg korkmattor i 67 procent av de svenska 
bostadsrummen.

I Sverige har vi ofta använt benämningen korkmatta för det 
som i upphovslandet England kallas linoleum. Namnet lino-
leum kommer från det latinska ordet “linium” som betyder lin 
och “oléum” som betyder olja. Linoleum består av en elastisk 
och seg massa som vanligen valsas fast mot en undersida av ju-
teväv. Bindemedlet i massan består av oxiderad linolja och harts. 

Till detta tillförs pigment och så kallat fyllmedel bestående av 
kork-, trä- eller kalkstensmjöl. Ursprungligen användes alltid 
kork som fyllmedel, vilket förklarar benämningen korkmatta.

Tryckmönster från 1914

Kulörerna och mönstren kunde i princip varieras i det oändliga, 
men mönstren utformades utifrån rådande inredningsideal. 
Enbart under perioden 1903-1946 tillverkades tryckta lino-
leummattor med 500-600 olika mönster och färgställningar 
i Sverige. Under 2000-talet har linoleummattan åter fått ett 
uppsving.

Impregnering
Det är den råa, kallpressade linoljan man har till impregnering. 
Den har små molekyler och tränger därför lättare in i träet och 
expanderar Det är ett bra och miljövänligt rötskydd som stryks 
på flödigt. Därför är det lämpligt att torka bort överskottsoljan 
efter att träet har behandlats, annars kan det ta många veckor 
innan det torkar/härdar.

Kokt eller varmpressad olja har större molekyler och tränger 
därför inte in i träet lika lätt. Det har en utmärkt förmåga att 
härda efter ett par dagar och används därför som lack. Det är 
också ett bindmedel för färgpigment. En viktig sak att tänka 
på är att alla trasor man använder till oljan skall läggas i vatten 
och ställas ut på grund av att den har lätt för att självantända. 
Likaså om man spillt olja på t.ex. spån uppstår lätt en självan-
tändning i blandingen spån/olja. 

Annika Carlberg-Sjöström /Gunnar  Alsmark
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Linolja håller grönlands-
kajaken flytande
En kajak är ett idealiskt fortskaffningsmedel om man vill 
kunna ta sig fram på sjöar eller i skärgård. Bara att slänga 
upp på biltaket och sätta i vattnet var som helst. Omkring 
tio centimeters vattendjup räcker för att ta sig fram.

Det finns förstås en mängd olika kajakmodeller att köpa i 
många olika material, men jag ville utforska ursprunget, den 
grönländska kajak. Den består av ett träskelett, klätt med ett 
vattentätt ”skinn". På Grönland användes från början ihopsyd-
da sälskinn, men även där används numera mest en kraftig duk 
som tätas med målarfärg. Duken kan bestå av bomull eller 
linne eller avancerade moderna material som fallskärmsnylon.

Jag har nu byggt min fjärde grönlandskajak av gran och ask, 
klädd med bomullsduk. Efter att duken har spänts över träske-
lettet har jag målat ett par lager med linoljefärg som är idealisk 
för ändamålet. Jag blandar pigment i svensk kokt linolja med 
en liten tillsats av rå, kallpressad linolja. Inga lösningsmedel 
behövs. Färgen tränger in bra och håller sig smidig i många 
år. Miljövänligt och bra. Kajaken blir i princip komposterbar 
när den har tjänat ut.

En del nyfikna har undrat om det inte finns risk för läckor vid 
grundstötningar. Jag har inte råkat ut för det. Däremot har jag 
lyckats göra hål i duken vid ovarsam hantering på land men har 
enkelt kunnat täta med vävtejp, nål och tråd och lite ny färg. 

Den kraftiga duken med linoljefärg är flexibel och jag är nog 
mindre rädd för grundstötningar än mina kamrater i plastka-
jaker.

Peter Frederiksen, Mundekulla

Kära läsare
Våren är här, men vilken vår vi har fått. Den liknar ingen 
annan i mannaminne.

Coronaviruset har möblerat om hela vår existens. Vi som är 
70 år, och äldre, har dessutom fått inskränkningar i vår vardag. 
Alla bör vi nu tänka oss för, var vi går och står.

Själv har jag blivit "hemmasittare" för gott. Hemma, ja äntligen 
har jag alibi för att få vara just hemma. Underbart! Efter åratal, 
minst 45, av heltidsjobb, är det nu tillåtet att få "bara vara".

Min vilda "natur Rosengård" börjar vakna till liv. Den pockar 
på min uppmärksamhet.

Blommor jag inte visste att jag hade, har redan börjat titta fram. 
Vitsipporna brer ut sitt flor. Det är bra. Eldtunnan jag fick i 
julklapp kommer väl till pass. Nu ryker kartonger, och allt möj-
ligt brännbart i björkvedens lågor. Oförlikneliga dofter fyller 
gården, och följer med mig in. Vad gör det? Nu är våren här!

Plötsligt sätter nordanvinden in.

Då stannar jag vid datorn. Där blir jag fast. Helt överraskad!

Ett mail når mig, och minner mig om en annan tid, ett annat 
århundrade. Ja, ett annat årtusende.

Meddelandet är från kära Ch, min brevkamrat från tidig ung-
domstid, som nu hittat mig efter alla dessa år, 55 eller mer. 
Minns jag henne? Självklart! Det var före "allt", före Tv:n, 
datorn, mobilen.

Före högskolestudier, familj och barn. Vi har aldrig setts, eller 
talats vid, men vad gör det?

Det fanns en tid när brevskrivandet var så viktigt, så värdefullt, 
för mig. En tid när Lessebo LINNE-pressade brevpapper 
CHAIRMAN, betydde allt.

Boken bredvid mig: "Strindberg i berättartagen" inleds med 
en kort novell om just papper.

Om det var LINNE-pressat, är dock tveksamt.

Novellen är en klassiker. 

Angela Fransson

Bomullsduken målas med linoljefärg.

Det färdiga träskelettet.

Jodå, kajaken är tät!.
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Lova Ericsson

1. När började du i kören? 

Jag började i kören för ungefär 
två år sedan. 

2. Hur kom du med? 

När jag var yngre sjöng jag 
tillsammans med Britta Mård i 
barnkören. Men när jag börja-
de högstadiet så fungerade det 
inte med tiden, jag hann inte 
hem från skolan. Så då sjöng 
jag först själv med Britta, sen testade jag på kyrkokören och 
där är jag kvar än och tycker det är jättekul! 

3. Vilken stämma sjunger du? Jag sjunger sopranstämman. 

4. Var stämman given?  Ja, stämman var given. Jag har alltid 
sjungit sopran och tycker om den stämman, men visst vore 
det kul att testa på något annat. 

5. Vad är det bästa med att sjunga i kör?  Gemenskapen, det 
är jättekul att sjunga med andra som också är lika intresserade 
av att sjunga som jag själv är. Det är även kul med lite varia-
tion mellan olika genrer, de låtarna som vi sjunger i kören är 
inte riktigt samma som jag lyssnar på i vanliga fall med mina 
kompisar. Det har varit jättekul och utvecklande att ha Hans 
som körledare, och jag kommer till att sakna honom massor! 

6. Har du någon favoritsång, iså fall vilken? Vi har ju sjungit 
så pass många låtar, men någon som jag verkligen fastnade 
för är ”Störst av dem är kärlek”. Sen tycker jag ju även om 
jul- och påsklåtar! 

7. Har du kommit med i något annat kyrkligt sammanhang? 
Som barn var jag med i båda miniorer och juniorer, även 
barnkörer och luciatåg. 

Intervju med några körmedlem-
mar från Långasjö kyrkokör

I dessa tider kan inte kören öva och berika gudstjänsterna som 
vanligt. Men körledaren Hans Möller håller kontakt med sina 
körmedlemmar genom mail och telefon. Här har han intervjuat 
några från varje stämma om deras väg in i kören mm. Vi längtar 
efter att få höra dem snart igen. 

Agneta Gunnarsson

1. När började du i kören? 

Jag kom med i kören samma 
år som Långasjö kyrkokör 
bildades, 1974. De hade hun-
nit med några övningar innan 
jag kom med. 

2. Hur kom du med?

Jag har sjungit i kör nästan 
hela mitt liv. Jag började i 
barnkören så fort jag hade ål-
dern inne (jag fick till och med 
tillåtelse att börja 1 år för tidigt eftersom jag var så intresserad). 
Efter det blev det ungdomskören och därefter Kyrkokören. 

3. Vilken stämma sjunger du? Sopran. 

4. Vad är det bästa med att sjunga i kör?

Det bästa med att sjunga i kör är gemenskapen, och att skapa 
något tillsammans med andra.

5.Vilken är din favoritsång?

En vänlig grönskas rika dräkt är en favoritsång. 

6. Har du kommit med i andra kyrkliga sammanhang tack 
vare kören?

Jag gick med i Emmaboda kommuns POSOM-grupp efter en 
förfrågan som gjordes bland körmedlemmarna, men någon 
annan kyrklig verksamhet har det inte blivit. 

Veine Franzén

1 När började du i kören? 
1988

2 Hur kom du med? Min fru 
Eva var med i kyrkokören. Jag 
hade börjat i kören Köriosa 
och eftersom jag tycker om att 
sjunga kom jag snart att även 
vara med i kyrkokören

3 Vilken stämma sjunger du? Bas

4 Var stämman given?  Jag började som Tenor

5 Vad är det bästa med att sjunga i kör? Att gemensamt, i glädje 
och sorg, få sjunga ut sina känslor.

6 Vilken är din favoritsång? Olika arrangemang av Ps 62 Alle-
nast i Gud söker min själ sin ro, Endast i Gud har min själ sin 
ro, Bara i Dig har min själ sin ro (Sv. ps 756)

7 Här du kommit in i andra kyrkliga sammanhang tack vare 
kören? Innan jag var med i kyrkokören var jag ledamot i Em-
maboda-Långasjö pastorat. 

Sedan har jag haft olika uppgifter i kyrkliga sammanhang..

Sven-Erik

1 : Jag började i långasjökören 
i januari 2019, Jag har sjungit i 
Ljuders kyrkokör sedan 1979.

2 : Hans övertalade mig att gå 
med i Långasjö-kyrkokör

3 : Jag sjunger Tenorstämma,

4 : Det är trevligt och roligt att 
träffas och sjunga i kör man 
blir ju ett kompisgäng i kören, 

5 : Ding Dong lovad vare Gud , All värden nu sig gläder och 
sommarpsalm, 

6: Nej men det är trevligt att delta i gudstjänsten.
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Hallå hallå!

Vi har ju på många olika vis fått ställa om våra verksam-
heter och gudstjänster. Vi, Helena och Per, har haft ett 
särskilt ansvar för konfirmanderna! Som läget är just nu, 
så kan vi självklart inte ses, utan vi har istället gått över 
till digitala plattformar. 

Per framförallt kom med förslaget att utgå från Google class-
room, något som våra ungdomar är vana med från skolan. Det 
har självklart varit en omställning för oss allihop. Vi har fått 
tänka om mycket kring vårt upplägg och gjort om träffarna till 
inspelad information och uppgifter eller uppdrag som konfir-
manderna får göra själva hemifrån. Det har självklart varit lite 
bökigt att göra det tillgängligt för alla men vi tycker ändå att 
det mestadels fungerat väldigt bra!

Konfirmationerna kommer ju inte heller att bli som det var 
tänkt från börja, tyvärr! Istället för att ha stora, festliga kon-
firmationsmässor med nästan fulla kyrkor så kommer vi att 
fira konfirmationsgudstjänst enbart tillsammans med kon-
firmanderna och oss i ledarteamet. Det kommer att kännas 
konstigt, såklart, men det är viktigt för oss alla att få ett avslut 
på tiden vi haft tillsammans. Sen, när vi återigen får möjlighet 
att samlas i större sällskap så planerar vi att bjuda in alla kon-
firmanderna och deras anhöriga och församlingsborna till en 
sändningsmässa så vi tillsammans kan fira. När det blir exakt 
får vi återkomma till! 

Per riggar.

Helena framför kameran.

Ann Waldemarsson

1. När började du i kören? 

Jag började sjunga som barn 
i barn - och ungdomskören. 
Hade ett uppehåll några år och 
gissar att jag började sjunga 
igen i kyrkokören någon gång 
i mitten av 80-talet. 

2. Hur kom du med? 

Minns inte hur jag kom med, 
men att sjunga har alltid varit 
ett stort intresse för mig så jag tog nog de möjligheter som 
fanns.

3. Vilken stämma sjunger du?  Jag sjunger alt.

4. Var stämman given? 

Altstämman är nog ganska given för mitt röstläge vilket är tur 
eftersom jag tycker att det är roligare att sjunga en stämma än 
att sjunga melodin.

5. Vad är det bästa med att sjunga i kör? 

Det är fantastiskt roligt att få sjunga så mycket varierande 
musik i stämmor tillsammans med andra och i en jättefin ge-
menskap. Man kan komma till en körövning och vara jättetrött 
och gå därifrån med ny energi. 

6. Vilken är din favoritsång? 

Det finns så otroligt mycket fina sånger så har svårt att välja 
ut någon speciell. 

7. Här du kommit in i andra kyrkliga sammanhang tack vare 
kören?

Inte som jag kan komma på, men jag vill verkligen rekom-
mendera alla att prova att sjunga i kör, det är så fantastiskt 
roligt och berikande! 
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En organiserad glädjespridare som brin-
ner för struktur och ungdomsarbete.

Så beskriver Hampus Johansson sig själv. Hampus är 
pastoratets trainee från och med september i år och tio 
månader framåt. 

Svenska kyrkan behöver rekrytera fler goda medarbetare 
framöver och Växjö stift har därför arbetat fram ett traineepro-
gram som vänder sig till ungdomar 18–25 år för att de ska få 
möjlighet att prova på att arbeta i Svenska kyrkan och prova 
sin kallelse till tjänst i kyrkan. Hampus kommer att arbeta 
75% i församlingsarbetet, främst inriktat på konfirmander 
och ungdomar. Han kommer också att under denna period 
gå Kyrkans grundkurs på S.t Sigfrids folkhögskola, där han 
får möta andra som är trainee i Växjö stift och tillsammans 
fundera och fördjupa sin kristna tro.

Hampus har god erfarenhet av Svenska kyrkan och är en aktiv 
kristen. Han är bland annat ordförande i styrelsen för Svenska 
kyrkans unga i Torslunda, och har under detta år även varit ung 
ledare i konfirmandarbetet i vårt pastorat. Just nu arbetar han 
inom äldreomsorgen i Mörbylånga, men han längtar tills det 
blir september och året som trainee kan börja. Vi längtar också! 

Varmt välkommen Hampus!  

Ny sten till askgravlunden i Långasjö!

Så är den nya stenen för namnplaketter på plats på Långasjö 
kyrkogård. På stenen kommer namnplaketter för de som be-
gravs i askgravlunden att sättas upp. Även de gamla plaketterna 
kommer att placeras på stenen. 

Vilken person: Josua

Vilken psalm: Oändlig nåd

Vilken person: Josef i brunnen

Quiz
Vilken person?
5 poäng   Ett av Leas syskonbarn.

4 poäng    Var på botten innan han nådde toppen.

3 poäng   Andrew Lloyd Webber har skrivit en musikal  
    om hans färggranna mantel.

2 poäng    Tydde drömmar åt Farao

1 poäng     Han bär samma namn som Jesus far, snickaren.

Vilken psalm?
5 poäng    Skrevs av en sjökapten som även skeppade slavar.

4 poäng  När han blev kristen ångrade han sitt tidigare  
   liv och skrev då bl a denna sång.

3 poäng   Den svenska texten är skriven av Anders   
   Frostensson.

2 poäng   Inspelad av bl a Elvis Presley och är nr 231 i  
   den svenska psalmboken.

1 poäng   Orginaltitel är Amazing Grace.

Vilken person? 
5 poäng   Religiös ledare i Gamla testamentet.

4 poäng   Har EN egen bok i bibeln.

3 poäng   Lät sitt folk gå sju varv kring staden han   
   ville överfalla.

2 poäng   Instrumentet Basun spelar en viktig roll i   
   hans liv.

1 poäng   Han är den som fick Jerikos murar att   
   falla. 

Stenen lyfts på plats. Nya stenen i askgravlunden .

Hampus, vår nya trainee.
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En mötesplats för alla
Här finns allt som behövs för en lyckad aktivitet, 
centralt med goda kommunikationer. Här kan du 
besöka biblioteket eller läsa en tidning och ta en fika i 
Foajén.

Öppet 08.00-17.00 mån till fre TEL 0471- 489 50
e-post: info@emmabodafolketshus.se
www.emmabodafolketshus.se
www.facebook.com/emmabodafolketshus

Emmaboda Folkets Hus
Tar Covid-19 pandemin på största allvar gör hela tiden avvägningar och följer 
nogsamt myndigheternas rekommendationer. Vi ser det som vår uppgift att bedriva verksamhet 
och hålla Folkets Hus öppet på ett säkert sätt för våra besökare. Du som besökare skall tvätta 
händerna ofta och hålla avstånd till andra personer.

Biografen
Visar film fram till och med den 29 april. Sedan 
gör biografen sommaruppehåll. Vi är beroende av när 
filmbolagen släpper de filmer som skulle ha visats under våren, 
men vi planerar att öppna biografen i slutet av augusti.

Den naturliga mötesplatsen
Som säkert flera av er noterat pågår det byggarbeten i Folkets Hus, 
vi installerar ett helt nytt ventilationssystem i våra 
samlings och möteslokaler. Det innebär att vi kan erbjuda våra 
besökare en bra innemiljö, nyrenoverade mötesrum och en komfort 
i toppklass.

Boka höstens möten nu!


