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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 
Butik Norregård.

Foto: Jan-Erik 
Fransson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

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

Träskoposten ©               
Nr 3 Hösten 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

Vinterminnen

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 
Ingela och Per Sigvardsson.

Redaktionen
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Höstkalendern
September  
26/9 – 3/10 Världens Barns Sjörunda runt Långasjön

   
Oktober  
10–11/10 kl 11-16 Skörderunda

10–11/10 kl 11-16 Höstrunda 122:an

   
November  
7–11/11  Berättarkvällar hos Långasjölamm

Se också Gudstjänster på sid. 51

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

evenemangen blir inställda.

Handel och vandel
  

Handel definieras ofta som ett frivilligt utbyte av varor 
och tjänster. Du går till en mataffär, ett köpcentrum, du 
ringer en rörmokare eller beställer tid hos en frisör. Om 
affären ska bli av eller inte bestämmer du själv. 

Allt verkar rätt enkelt. Åtminstone i vårt land, kan tyckas. 
Priserna är vad de är, utan prutning, i princip. Varorna är ofta 
kontrollerade och kvalitetsmärkta. Kontanter, äkta eller falska, 
används knappt. Pengarna på banken har samma värde idag 
som imorgon. Tjänstemän på kommunkontoret, läkare på 
sjukhuset behöver inte mutas. Man tar en nummerlapp, väntar 
på sin tur och blir, oftast i alla fall, behandlad med respekt. Jag 
säger inte att allt är perfekt, långt därifrån, bara att handel rent 
generellt är långt lättare här än i många andra länder i världen, 
genomsyrade av ekonomisk och politisk korruption. 

Det är denna insikt som får mig att knyta samman handel med 
vandel, ekonomiska transaktioner med uppförande och livsstil. 
Handel i alla dess former är alltid ytterst en moralfråga. Säger 
jag sex- och slavhandel är detta lätt att se. Säger jag kommunal 
vänskapskorruption, svartjobb, byggfusk och saltade räkningar 
blir problematiken svårare – men framför allt känsligare. Åt-
minstone i berättelsen om vår egen bygds historia.  

Ändå finns något av handelns kontroversiella sidor med i detta 
nummer i artikelarna om handlaren Peter Ekekrans och om 
lönnkrogar och olovlig brännvinsutskänkning långt ut i skogen, 
för länge sedan. Men skolungdomars handel med sprit och 
droger idag var det ingen som nappade på! Inte heller något 
om bättre bemedlade mäns ”affärsresor” till Köpenhamn under 
1900-talet kom på pränt.  

Jag säger naturligtvis detta för att provocera, för att få oss att 
tänka till. När vi väljer ett brett tema som handel, som förutom 
allt det roliga och fantastiska som finns i ett överflödssamhälle 
som vårt, också omfattar jobbiga och smärtsamma sidor av 
verkligheten, tillhör dessa författarens och forskarens bord – 
inte hembygdsberättarens.  

På den punkten vill jag inte bli missförstådd. Ett nummer 
som detta, med bl.a. en väl genomarbetad dokumentation av 
lanthandelns historia i Långasjö, är guld värd. Ändå envisas 
jag med att fundera över hur vi kan ta ut svängarna lite mer, 
nå en bredare, mer sann helhetsbild.

 

Tillbaka till lanthandeln. Där köpte man sina matvaror, förstås. 
Träffade vänner och bekanta, fick höra det senaste skvallret. 
Men det var också en plats där lokalsamhällets sociala hie-
rarki gjorde sig påmind. De fattiga fick stå där med mössan 
i hand, kanske bocka och buga för att be om kredit. Ibland 
kunde väntan på att bli expedierad vara nog så lång, när ”fint 
folk” kom in för att handla. Denna ”förnedringens historia”, 
så väldokumenterad i vetenskap och skönlitteratur – är den 
möjlig att berätta om? Absolut, tror jag. Den skulle dessutom 
kunna stå i kontrast till handlandets demokratisering under 
slutet av 1900-talet. Nu är vi alla kunder, rätt och slätt. Titlar 
och bakgrund lyser med sin frånvaro. ”Kusinen från landet” 
likaså. Eller?

Organiserade resor till Ullared eller tonåringars köprundor på 
en modern galleria, med dess enorma utbud av varor och mat-
ställen är idag en del av långasjöbornas handelsvanor. Samma 
sak med näthandeln, som låter ett globalt utbud komma hem 
till huset, ”diskret levererat”, om så behövs.

Just handelns anonymisering är en intressant trend. På små 
orter som Långasjö var man förr väldigt påpassad. Ville man 
köpa sprit men undvika moralismens vaksamma ögon, låg 
Systembolagen långt bort. Men försändelser kunde skickas till 
en lokal handelsbod för uthämtning. Och där slumpade det sig 
lätt så, att alla inte hämtade ut vad de beställt! Därför kunde du 
gå till affären, ställa en lågmäld fråga, och få till svar. ”Som av 
en händelse råkar jag ha ett par flaskor över. Kom ska du få se.” 

De går till affärens bakre regioner där dörren öppnas till en 
kammare, som mer liknade en mindre filial till Systembolaget, 
än ”ett par flaskor”.

För att avslutningsvis knyta an till min rubrik ställer jag en 
öppen fråga. Handlade handlaren rätt?

Gunnar Alsmark
Ordförklaring: 
Kusinen från landet betyder lantis, bondlurk.

 
Är handen ärlig och vågen rätt?. 
                                                 Bild: Wikipedia (ur Nordiskfamiljebok)
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ULVAMOSPELET
är inställt i november 2020

Vi avvaktar till HÖSTEN 2021

Vi hoppas fortfarande på att kunna 
sätta upp vårt spel. 

Vi återkommer med nya tider, när det blir 
lättnad i restriktionerna. 

Om du har betalat i förskott kan du få
pengarna tillbaka.

Kontakta Gunilla Johansson 
070-514 99 08

Sjörunda med 300 svar
Långasjön är en pärla. Badplatsen är barnvänlig. 
Lusthuset, grillkåtan och lekplatsen används flitigt. 
Och många går sjörundan – med eller utan hund eller 
rollator! 

I början av sommaren beslöt Sockenrådets styrelse att ord-
na sjörundor med tipsfrågor. Ansvaret fördelades mellan 
Sockenrådet, Långasjö GoIF, Hembygdsföreningen, Na-
turvårdsföreningen, Bygdegårdsföreningen, Föräldrarådet 
och Sparbanken Eken, som fick var sin vecka. Sammanlagt 
sju sommarveckor. 

Varje vecka vittjade vi 40 - 50 svarslappar i den lilla lådan 
vid kyrkmuren. Ibland hade mer än hälften 13 rätt. Andra 
veckor lyckades ingen svara rätt på alla frågorna. Men vi 
lottade en vinnare varje vecka. Ja, t o m två när det fanns 
både barnfrågor och vuxenfrågor. Dessa vinnare fick var 
sitt presentkort värt 100 kronor att använda i Långasjö:

Tekla Gunnarsson/Maja Gustavsson, Victor Erlandsson, 
Claes-Göran Glans, Nova Krus, Magdalen Thiel, Lena 
Raunavaara, Alvin Carlsson, Lasse Ericsson och Gunnar 
Nilsson. 

Röda Korset stöder

Världens Barn
Det blir ingen dörrknackning i år

Tre sätt att bidra lokalt:
• Swish 123 028 91 08                              

”Världens Barn i Emmaboda kommun”

• Digital insamling på Facebook

• Insamlingsbössan i affären eller banken

Tack för ditt bidrag!

Röda Korset

Grattis,säger Sockenrådets styrelse! Och tack till Sparbanken 
Eken och medverkande föreningar!

Sölve Hjalmarsson

Sjörundans tipslåda. 
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Lediga hus och lägen-
heter

Hus

Egendomsbyrån 0477 10 000

Allgunnås 102 5 rum

98 m2  895 000 kr

Mäklarhuset 0481 518 03

Allgunnås 205 

170 m2 595 000 kr

Lägenheter

EBA 0471-24 98 30

Kyrkvägen 28 3 rum

100,0 m2  7 204 kr

Tillträde: 2020-12-01

Kyrkvägen 28 2 rum

69,6 m2 6 712 kr 

Tillträde: Omgående

Kyrkvägen 28 2 rum

52,6 m2 5 358 kr 

Tillträde: 2020-11-01

Rättelse 
– av min artikel om Linets vandring 
från sådd till garn på Törsbogården i 
Träskoposten nr 2 2020

Göran Persson är ordförande i Vissefjärda Hembygdsfören-
ing. Siv Johansson har tillsammans med goda medarbetare 
ansvar för Törsbogården.

Siv Johansson

Tack!

Boende och personal på Allaktivitetshuset Träskon vill 
tacka Långasjö Rödakorskrets för den goda tårtan som vi 
fick på Svenska flaggans dag den 6 juni.

Tina Robson 
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Boken om Hilding Färm
Är du intresserad av släktforskning och enskilda lev-
nadsöden? Då vill jag föreslå en nyutkommen bok om 
Hilding Färm – en välfärdssamhällets pionjär, född 1914 
i Hovmantorp, men med rötter i Långasjö. Hildings 
morföräldrar var Sven Svensson (född 1845) och Gustava 
Petersdotter (född 1856), ”Moster Stava” kallad. När Stava 
var 22 år gammal flyttade Sven och hon in i backstugan 
Svenslund, som låg utefter vägen mellan Studsmåla och 
Bågesjö. Där födde hon 12 barn, levde ett hårt och sträv-
samt liv och dog vid 83 års ålder. 

Om detta berättar Hildings 
son Göran Färm, journalist, 
tidigare socialdemokratiskt 
kommunalråd i Norrköping 
och f.d. Europaparlamentari-
ker, i Träskoposten nr 3, 2012, 
där han också återger en kort 
släktkrönika. 

Under åren som gått sedan dess har Göran arbetat vidare på 
biografin över sin far, som växte upp som fattig arbetarpojke i 
det småländska Glasriket, blev ledare i det socialdemokratiska 
ungdomsförbundet SSU, nationell skolpolitiker, chefredaktör 
i Norrköping och landstingsråd i Östergötland.

Boken handlar om ett inte helt ovanligt levnadsöde för de 
socialdemokratiska ledare runt om i Sverige, som utgjorde 
välfärdssamhällets pionjärgeneration. De kom från arbetar-
klassen, oftast bara med folkskola som utbildning, men med 
övertygelsen att deras livsuppgift var att skapa ett bättre sam-
hälle för kommande generationer.

Hildings politiska karriär nådde socialdemokratins högsta top-
par och kom att omfatta många områden. Hans främsta insats 
handlade om införandet av en obligatorisk nioårig enhetsskola 
under 1950-talet, dagens grundskola. Ideologiskt riktade han 
hård kritik både till höger och vänster, både mot den konserva-
tiva högern och mot de svenska kommunisternas Moskvastyrda 
marionett parti. Även när partiet bytte namn till Vänsterpartiet 
Kommunisterna 1967 var misstron mot deras reformvilja stor. 
Han attackerade också ofta kyrklig konservatism och religiöst 
bigotteri och argumenterade redan på 50-talet för att kyrka 
och stat skulle gå skilda vägar.

Även om man är mindre intresserad av svensk politik från 
30- till 70-talet har boken mycket att ge de som arbetar med 
lokalhistoria. Författaren låter sin far och flera av hans syskon 
och släktingar komma till tals genom brev, minnesanteckning-
ar mm. Tre omfattande släktträd presenteras, där det över 
Hildings mor och morföräldrar är särskilt intressant för oss 
Långasjöbor. 

Många skildringar är gripande i sin ofta nakna realism. Hilding 
skriver senare i livet om en barndom med mycket stryk och 
hårt arbete redan från sjuårsåldern. Hans lillasyster Greta 
glömmer aldrig en gång när far slog hennes bror med mattpi-
skaren, ”jag trodde han skulle slå ihjäl honom.” Hon berättar 
också att Hilding sällan kom hem för att äta, han levde mest 
på kaffe och smörgås.

Gång på gång påminns vi om hur annorlunda samhället var 
då, för snart 100 år sedan. Hilding berättar om en granne som 
hade en utvecklingsstörd pojke i 20-årsåldern, som han höll 
instängd i en kätte i lagården. Ibland lyckades pojken rymma 
och sprang då omkring naken i byn och skrämde både barn 
och vuxna. 

”Hilding var bara en ung grabb i slutet av 20-talet, så det är klart 
att händelser som denna och andra kom att påverka honom 
djupt”, menar Göran. ”Värst förstås att mamma dör när han 
inte ens har fyllt tretton. Men därtill medvetandet om att hela 
släkten drabbas av barndödlighet, dödliga fattigmansjukdomar 
och massflykt ur landet, över Atlanten. Inte var det konstigt 
att Hilding blev socialist och snart aktiv socialdemokrat”, 
konkluderar han.

Boken om Hilding Färm utkom i juli 2020 och finns att köpa 
som tryckt bok eller e-bok på Books on Demands hemsida 
www.bod.se/bokshop/hilding-faerm 

Gunnar Alsmark
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Sjökvällar med begräns-
ningar
Inga evenemang med mer än 50 deltagare! Klara besked 
från Folkhälsomyndigheten och regeringen.
Skulle vi avstå från de omtyckta sjökvällarna i Långasjö 
sommaren 2020?

Nej, men vi fick hålla oss inom ramarna. Sockenrådets styrelse 
ansökte om bidrag från Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse 
till inköp av 50 klappstolar. Bidraget beviljades och stolarna 
levererades lagom till den första sjökvällen med Glasrikets 
ungdomsmusikkår den 25 juni. 

Den kvällen var det strålande solsken och mycket varmt. Vi 
placerade ut stolarna med rekommenderade avstånd under de 
skuggande träden bakom sjöverandan. Ungdomarna var varma 
och trötta efter att ha framträtt på olika platser i kommunen. 
Det blev en fin och uppskattad finalkonsert, som förgylldes 
genom solosång av Lova Ericsson. Tillsammans med musi-
kerna var vi 49 personer den kvällen!

Präriens drottning var titeln på nästa sjökväll den 9 juli. An-
dreas Hjalmarsson spelade munspel och läste valda avsnitt 
ur Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Präriens drottning var 
namnet på den vedspis Karl-Oskar gav sin Kristina i julklapp. 
Andreas spelmanskompis Jonas Klasson spelade fiol och 
durspel och de flesta melodierna var hämtade från musikalen 
Kristina från Duvemåla. Men vi fick också hör Al Capones 
vals, men anknytning till Blekinge och Ville Mobergs kända 
munspelspolka från Moshult.

”Strövtåg i hembygden” var temat den 23 juli. Henrik Gott-
fridsson är född och uppväxt i Långasjö. Hans sångkvällar 
samlar många människor. Det blev fullt på de 50 stolarna. De 
som inte fick plats vid sjöverandan blev hänvisade till sofforna 
som var utplacerade runt sjön – och de blev också nöjda. Vi 
såg att barnen som badade på andra sidan sjön också sväng-
de med i musiken. Henrik är en god sångare. Att han sjöng 
på svenska uppskattades särskilt. Han hade god hjälp av sin 
skicklige gitarrist, Oskar Bonér.

Veckan före skolstarten inbjöd Föräldrarådet till Sommarkväll 
vid Spelmanshuset. ”Djembemannen”, Lennart Hallström, 
hade lovat att medverka. Och det ville han göra inomhus för 
trummornas skull. Kvällen var inriktad på barnen, och började 
med ett lekpass. Sedan fick barnen pröva på att spela djembe-
trummor under Lennarts ledning. Också några ”gamlingar” 
fick vara med. Till sist blev det sångstund för unga och gamla 
med Malin Gunnarsson. På något märkligt sätt fick hon oss 
att sjunga tre olika sånger samtidigt: Idas sommarvisa, Flickan 
i Havanna och en trallvisa. Det blev en fantastisk final på en 
fin sommarkväll! 

Varje kväll har Ethel Svensson troget serverat fika, så även vid 
Spelmanshuset. De 50 klappstolarna har använts flitigt och 
Håkan Elofsson har tillverkat den perfekta transportvagnen.

Sölve Hjalmarsson Vidar, Malin, David, Alva och Freja spelar djembetrummor.                           
                                                                    Foto: Annika Hjalmarsson

Oskar Bonér och Henrik Gottfridsson.          Foto: Sölve Hjalmarsson

Andreas Hjalmarsson och Jonas Klasson.                                              
                                                           Foto: Sölve Hjalmarsson

Lova Ericsson sjunger tillsammans med Glasrikets ungdomsmusikkår. 
                                                         Foto: Johanna Arvidsson Sjögren
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Ingen Skördefest 2020
I år kan vi inte ordna någon Skördefest p g a Corona-pan-
demin. Men flera av våra lokala aktörer kommer att ha 
öppet på hemmaplan 10 – 11 oktober. Sockenrådet bistår 
med annonsering.

Det mobila musteriet kommer som vanligt att stå vid                           
Sockenstugan.

 

Vill du skänka äpplen?
Har du fallfrukt som du vill bli av med tidigare, så tar                            
Sockenrådet gärna emot under vecka 38. Du kan lämna till 
Anders Einarsson i Kallamåla, Sölve Hjalmarsson på Hem-
bygdsvägen eller Johanna Arvidsson Sjögren i Brunamåla 
senast 19 september. Det gör inget om äpplen är maskstung-
na eller kantstötta, men de får inte vara ruttna. Sockenrådet 
kommer sedan att sälja den pastöriserade musten efter hand. 
Intäkterna bidrar till vårt arbete för bygden.

Sockenrådets styrelse

Långasjö GoIF
Vi försöker hålla igång även i dessa tider
 

Vår cirkelträning på onsdagar lockar allt fler deltagare. I Corona 
tider tränar vi utomhus nere vid idrottsplatsen och när mörk-
ret faller på håller vi ordentliga avstånd i gymnastikhallen i 
Långasjö. 

Cirkelträningen leds av Åsa Steen och Annika Arvidsson på ett 
fartfyllt och engagerande sätt. Jag har fått lära mig av Åsa att 
om man tycker en övning är lätt – då gör man fel. Välkomna 
att prova på. Daniel Forsberg från Plaggebo har nu lovat fyra 
veckor i rad att han komma . Vi väntar fortfarande med nyfi-
kenhet på att han ska dyka upp i sin nyinköpta färgglada trikå.

På fotbollsidan har det inte varit något seriespel under våren. 
Våra ungdoms- och seniorlag har trots allt tränat som vanligt. 
Det har varit kul att åka ner till idrottsplatsen och se att det 
sjuder av liv och rörelse bland ungdomslagen. Ungdomarna har 
nu fått spela matcher sedan en tid, dock utan publik. Nyligen 
startade en enkelserie för våra seniorer i Lindås Långasjö FF. 
Inledningen har varit tuff. Efter tre jämna matcher har man 
bara fått med sig en poäng. Som vanligt delar vi på matcherna 
mellan Lindås vallen och Långasjö idrottsplats. Vi har i dagslä-
get möjlighet att ta emot 50 åskådare vid våra hemmamatcher. 
Så passa på och kom till idrottsplatsen och se våra seniorer. 
De ser verkligen fram emot att ni kommer och hejar på dem. 
Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vår obligatoriska folkfest i september, Träskoloppet, måste vi 
tyvärr ställa in i år. Vi brukar ju vara flera hundra personer nere 
vid idrottsplatsen och arrangemanget blir därför omöjligt att 

genomföra. Det är speciellt tråkigt när vi har ett så väl fung-
erande arrangemang. Men vi ser redan framåt mot nästa år.

Våra intäkter har ju självfallet blivit mindre denna säsong även 
om vi har många trogna sponsorer. Vi har också erhållit ett 
extra ”Corona bidrag” från Sparbanken Eken, vilket vi vill 
tacka speciellt för. Jag vill därför passa på och nämna några 
enkla sätt att stödja vår förening:

Brukar man spela på Svenska Spel kan man samtidigt anmäla 
sig till gräsroten. Då tillfaller en viss summa av ert spelande 
till vår förening.

Ni som prenumererar på Bingo Lotto har möjlighet att ange en 
förening som ni vill stödja. Ange då Långasjö GoIF så kommer 
en del av pengarna bygden till godo. 

Trots allt som hänt i vår så har det inte varit tyst vid vår idrotts-
plats. Tack till alla Er som ideellt arbetar för att det ska vara liv 
och rörelse vid vår idrottsplats.

Sven-Erik Karlsson
Ordförande LGoIF

 
Svettiga och nöjda efter ett pass cirkelträning
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–Pappa, pappa, Anton har ropat in ett skåp där borta för jät-
temycke pengar! säger han. Nu får de bråttom! 

–Har han ropat in ett skåp? säger pappa. Skåpet visar sig vara en 
byffé i ek stor som en kyrkorgel... Pappa bara står där och gapar.

– Storslagen pjäs, eller hur? säger auktionsutroparen och slår 
ut med armen. Pappa svarar inte utan stirrar bara förfärad på 
de blyinfattade glasdörrarna. Och denna snusbruna koloss har 
alltså hans son ropat in för sjuhundrafemtio kronor.

– Men det förstår ni väl att ni inte kan rätta er efter ett barn, 
säger han när han återfått talförmågan. Det förstår ni väl att ett 
bud ifrån en barnunge inte kan räknas... Och han får medhåll 
av alla som står omkring.

– Ja, det begriper väl jag med, säger auktionsutroparen vresigt. 
Men hur skulle det vara om ni höll reda lite bättre på era ungar, 
så att dom inte sprang här och ställde till oreda. Va, kan ni 
svara på det? Han nickar åt några karlar, som kommer fram 
och bär undan byffén. För den går ju inte att sälja. Och pappa 
tar Anton i handen och skyndar därifrån. Men han är arg nu, 
det märks. Fort går han så stackars Anton hinner knappt med. 
Men Anton begriper inte varför han är så arg.

– Alla får ropa, sa mamma. Så det så, säger han bara där han 
småspringande tar sig fram bredvid pappa.

– Stora, ja, som kan betala för sig, säger pappa. Men inte barn. “

Marie Hinderyd
Långasjö bibliotek, 0471–249214

Bibliotekets krönika
Inom Feelgood-genren finns en hel del böcker som 
handlar om butiker.

Till exempel böckerna om Anna-Lisas 
antik av Eli Åhman Owetz, Vickis Vin-
tagebutik av Isabell Wolff  och Jenny 
Colgans böcker om det lilla bageriet 
på strandpromenaden m.m.

Temat handel finns även i barnlitteratu-
ren. Några av mina favoritböcker från 
barndomen är böckerna om morfar 
Prosten. De handlar om den grinige 
prosten och hans barnbarn Anton 
som är väldigt påhittig. Här kommer 
ett utdrag ur Opp och hoppa morfar 
Prosten av Eva Bexell från 1988. Ka-
pitlet heter Alla får ropa, sa mamma. I 
detta kapitel går Anton och hans familj 
går på auktion.

“När de kommer fram är auktionen redan i full gång. Fullt av 
folk har samlats, och på en flakvagn står auktionsutroparen 
och klubbar bort pinnstolar på löpande band.

Mamma skyndar fram för att titta på möblerna. Och snart har 
hon ropat in en byrå till Anton och en bokhylla till Carl. Ja, 
hon tycker att det här är roligt, det märks, längst fram står hon 
och skojar med auktionsutroparen. Pappa däremot är inte lika 
road av det här. Han har gått och satt sig i en gammal korgstol 
med Sara Olivia, och där sitter de och dricker nyponsoppa och 
ser på folk. Var Carl och Anton håller hus har de ingen aning 
om. Men de var här för en stund sen och berättade att de sett 
en fjädervagn.

Men vad nu! Där kommer mamma med en bolster i famnen! 
Pappa far opp ur sin stol. 

– Ska du ha den där med dej hem, får du ta bussen! säger han. 
Gamla sängkläder är det värsta jag vet. Mamma släpper ner 
bolstern i gräset. 

– Ta det lite lugnt nu, hör du, säger hon. Jag tänker inte använda 
bolstern. Gå bort och hämta sängen istället som står där borta.

– Säng! skriker pappa. Har du köpt en säng?  

– Jaa, bolstern låg ju på en säng, så den ingick i ropet, säger 
mamma. Men den verkar rätt så dålig, så den kanske vi kan 
lämna. Pappa bara stirrar på henne.

–Har du köpt en säng, som du inte ska ha, för att få en bolster, 
som du inte ska ha. Var är det du ska ha egentligen? undrar han.

– Bolstervaret, väser mamma. Ser du inte att det är hemvävt?

Pappa glor ner på den randiga bolstern. 

– Hemvävt, muttrar han. Hur ska han kunna begripa det? Carl 
kommer plötsligt ångande.

Tema för nästa nummer
Nu ser vi fram emot ett vinternummer fyllt av omväx-
lande läsning. Men vi behöver din medverkan, kära 
läsare! Som vanligt är ordet fritt. Skriv vad du vill och 
känner för. Eller kanske kan något av följande två 
områden locka dig till skrivbordet.

Vinterminnen
Det första handlar om vinterminnen. Dina första skridskor 
eller skidor? Sparkåkning? Kälke? Stjärtlapp? Snowracer? 
Bandy på sjön? Ishockey? 

Hur ser din vinter ut idag, då vi alltmer sällan har snö och is. 
Semesterresor till fjällen eller alperna? Slalom, snowboard, 
längdåkning? Inomhusaktiviteter? Lekar, spel, traditioner. 

Bidra gärna med fina vinterbilder - nya och gamla.

Coronapandemin
Det andra området är, inte oväntat, Coronapandemin, 
som verkar bli mer långvarig än man först trodde. Berätta 
hur den gripit in i ditt liv. På arbetet? Fritiden? I kontakten 
med nära och kära. Vilka lärdomar kan vi dra? Bestående 
förändringar i framtiden?

Redaktionen
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Djuren struntar i Corona
Hux flux är vi inne i september detta märkliga år då tiden 
gått både fort och långsamt på samma gång. Långsamt 
pga en pandemi, som gör att vanliga folksamlingar, 
möten, konferenser och sammankomster av alla de slag 
strukits och plötsligt blev till tomma luckor i almanack-
an. Snabbt pga att när man jobbar med djur fortsätter 
livet precis som innan. Många göromål ska hinnas med 
den korta tid på året då vi har värme och ljus på våra 
breddgrader. Djurens hälsa och åkrarnas växtlighet har 
inte påverkats över huvud taget. Man kan sammanfatta 
det så här: mina får struntar fullkomligt i Corona-viruset. 

Det är väldigt befriande att sköta om sina djur och veta att 
åtminstone detta behöver jag inte oroa mig för att de ska 
drabbas av. Långsamt vänder en idisslande tacka på huvudet 
och tittar på mig, som för att säga: "Det är lugnt! Jag lever på 
som vanligt. Sköter mina lamm och äter gräs. Vilar och idisslar. 
Precis som innan pandemin."

När väldigt mycket annat är upp och ner i världen så har det 
varit skönt att kunna gå till jobbet och sköta allt precis som 
jag brukar på våren och sommaren. Det är få yrkesgrupper 
förunnat år 2020. För en gångs skull så är det inte vi som 
lever och jobbar av och med klimatet, vädret, sol och regn 
som drabbas. Annars heter det ju att bönder alltid klagar på 
vädret. Sommaren 2018 finns i färskt minne. Då var det många 
andra olika branscher, som kunde gå till sitt luftkonditionerade 
kontor och inte behövde bekymra sig över torra betesmarker.

Rädsla för att själv drabbas av Covid -19 har så klart oroat sedan 
i våras. Att bli sjuk, med djur och grödor som behöver skötas 
dagligen skulle få förödande konsekvenser för verksamheten. 
Det är liksom inte bara att sjukskriva sig hos försäkringskassan 
och be chefen ringa vikariepoolen. För det finns ingen, varken 
chef  eller vikariepool.

För flera livsmedelsproducenter är försäljning på marknader 
och matmässor med mera en stor del av inkomsten. I år är allt 
sådant inställt. Men REKO-ringarna har fått ett stort uppsving. 
Du har väl inte missat att det finns en REKO-ring Emmaboda? 
Sök på Facebook.

Själv säljer jag enbart direkt till privatpersoner under oktober 
månad och har därför inte hunnit märka av hur pandemin 
försäljningsmässigt kommer att påverka Långasjölamm. Lamm-

köttsförsäljningen är grundbulten i hela min verksamhet och 
det är så jag får in pengar till staket och foder åt djuren. Några 
av Långasjölamms kunder kommer från Långasjö. Men främst 
längre ifrån. Kalmar, Växjö, Malmö, Stockholm och Göteborg. 
Jag hoppas att alla kommer och handlar i höst precis som åren 
innan pandemin. Vi i Långasjö tar gärna de betande fåren 
som ett självklart inslag i vår by. ”Gunnarssons får. De har ju 
alltid gått där.” Men den enkla sanningen är att om jag inte 
haft mina lammlådekunder hade flera av betena vid affären, 
fattigstugan och strövstigen bakom kyrkan vuxit igen. Att de 
ängarna inte är igenvuxna kan vi tacka bl.a storstadsbor som 
gillar KRAV-lamm för.

Långasjölamm brukar ta emot grupper och studiebesök av 
olika slag under ett verksamhetsår, men alla sådana avboka-

des inom loppet av en vecka i mars. Däremot har påhittiga 
långasjöbor och företagare i bygden uppfunnit Skörderundan 
i år! Ett trevligt alternativ till Skördefesten. Var och en får ta 
ansvar så att avstånd sinsemellan hålls så kommer det att gå 
bra. Det kommer att bli en minnesvärd aktivitet. Välkomna 
den 10:e oktober! Under flera månader har vi hittat nya sätt 
att umgås på och det verkar vara så vi får fortsätta att träffas 
en god tid framöver.

Många funderingar kring anpassade aktiviteter hos Långasjö-
lamm under hösten cirkulerar i tankarna när jag går bort mot 
ett gäng får som strax ska få nytt bete. En liten grupp djur 
närmast grinden tittar upp från sin vila och noterar att jag är 
på väg. En tacka bräker när hon känner igen att det är jag. Ett 
annat får kommer fram och kräver att få bli kliad bakom örat. 
En avundsjuk tacka gnuggar sig så hårt mot mitt ena ben så att 
jag nästan tappar balansen. Ja, ja. Tur att jag har två händer att 
klia bakom fåröron med samtidigt. Då lugnar hon ner sig och 
blundar och njuter. Skönt att få stå så en stund. Titta ut över 
ett gäng grålockiga Långasjöfår, sätta näsan mot solen och för 
en stund inbilla mig att allt är precis vanligt. 

Malin L Gunnarsson 

Nyfött lamm helt ovetande om världspandemin.

Att få gå ut i ladugården i våras var väldigt avkopplande. I 
fårens värld har inget varit annorlunda.

Fåren har betat vid Långasjön och de andra hagarna sommaren 2020 
precis som vanligt.
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Långasjö Växthus AB
Det blev en smygande start på en mycket viktig säsong 
efter färdigställandet av det nya tomatväxthuset. 

Innan regler och rutiner var klara från folkhälsomyndigheterna 
med avstånd och möten utomhus var det väldigt få kunder som 
vågade sig ner till oss. Efter ett inlägga på hemsidan samt i an-
nonser där vi berättade hur vi hanterade rekommendationerna 
med avstånd och stora ytor samt ett stort sortiment utomhus, 
så återkom våra kunder med besked. 

Våra kunder från grannländerna har först lite senare börjat 
komma men inte så många som ett vanligt år. Att gränserna 
har varit stängda har även inneburit andra utmaningar i form 
av långa leveranstider. 

En viktig del för Långasjö Växthus är alla marknaderna och 
mässor samt skördefester som på hösten är ett stående inslag. 
I år blir det annorlunda med detta också då alla marknader är 
inställda. Det innebär att vi inte får den utökade kundkretsen 
under denna period som är viktig för oss. 

Höstsortimentet med alla rotfrukter och potatis säljs på växt-
huset så vi förlitar oss på att våra trogna kunder kommer och 
besöker oss på Växthuset istället.

Jenny och Carle

Gammelgårdens Kuriosa 
och Antikt
Min lilla butik har nu varit öppen i lite mer än ett år och 
har varit med under två somrar. Då jag driver butiken 
som en hobbyverksamhet och inte har något vinstsyfte 
med Gammelgården så är vinningen att sprida glädje och 
intresse för vackra unika och gamla fina saker. 

Efter en smygande start har intresset för Gammelgården 
successivt ökat, både bland ortens invånare men även semes-
terfirande danskar, tyskar och holländare, som även denna 
sommar har hittat hit. 

Som alla runt om i samhället så får man ju anpassa sig till rå-
dande omständigheter så därför har delar av butikens sortiment 
fått flytta utomhus vilket har kunnat minska eventuell trängsel. 
Det man upplever när man står i butiken är att alla visar stor 
hänsyn till varandra och håller avstånd samt i vissa fall väntar 
utanför butiken om det är folk inne. 

Mina besökare har under detta år givit mig mycket positiv re-
spons vilket får mig att med glädje fortsätta sprida mitt intresse 
för det unika och antika på Gammelgården.

Jenny Rosén

Skördefesten i Långasjö.                                           Foto Jenny Rosén

Skördefesten i Långasjö.                                      Foto Tanja Muratova 
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Garvaregården
Konstgalleri och trädgårdscafé mitt i byn

Handel har funnits länge på Garvaregården. Redan på 
1840-talet var Långasjös första handlare verksam här. Se 
sid. 29. 

Efter en omfattande upprustning av ladugården öppnade vi 
ett galleri och butik år 2007. Vi har det sommaröppet under 
juni – augusti.

I butiken finns det konst och hantverk i glas, keramik och 
textil. Här finns också kort för olika ändamål och även kort 
av konstnärernas verk. 

I trädgården går det att sitta ner och ta en kopp kaffe med 
hembakat bröd. Det många besökare också uppskattar är 
miljön och tystnaden.

Den här sommaren blev det inte som vi hade tänkt oss. 
Covid-19 viruset gjorde att vi inte kunde ha sommaröppet 
eftersom vi tillhör riskgruppen. Nu satsar vi på nästa år med två 
samutställningar och en separatutställning, totalt 5 konstnärer. 
Det blir vår 14:e sommar med utställningar.

Välkommen på besök!

Britta Fransson

Textilhörna i butiken.

Utställningshallen.

Fikaplatser i trädgården.

Galleriet i den gamla ladugården.Trägårdsskulptur.
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Wendels Konditori
En varm och solig augustidag sitter jag ner hos Mari-
anne, Kickan kallad, och hennes man Sven i huset som 
hennes far lät bygga tidigt 40-tal. Där föddes Kickan, som 
enda barnet till Sixten och Brita Wendel. Där växte hon 
upp, alltmedan föräldrarna var "Radarparet" i kyrkbyn. 
Hennes hem blev under årtionden navet, som allt kret-
sade kring.

Men låt oss börja från början.

Kickan, med fotografiers hjälp, ger glimtar ur sitt liv.

‒ Pappa fick stycka av Oskar Karlssons tomt. "Du ska ha ett 
eget hus, Sixten”, sa farbror Oskar. Så blev det. Där byggdes 
konditoriet upp; ett tvåvåningshus som stod färdigt år 1945.

Mammas yngre bror Knut fanns med i flytten, som bagarlärling 
till min pappa, Konditorn. Knut blev förresten kvar i Långasjö 
hela sitt liv.

Jag föddes år 1947 sent om hösten. Eftersom mamma ju arbe-
tade heltid, ja mer än så, blev Fru Strömblad, barnmorskan, min 
"amma". Åsa hade ju fötts den våren, så även jag fick glädje av 
bröstmjölk från Fru Strömblad, har det berättats mig.

Vintern 1949–50 togs ett foto på mamma och mig tillsammans 
med vårt dåvarande biträde Wivi. Vi står utanför serveringsin-
gången. Solen lyser på den nyfallna snön. Wivi fick ofta passa 
mig mellan sina andra sysslor. "Se, jag var den enda, som Kickan 
lydde!" minns Wivi. "När jag passade henne gick det alltid så 
bra. Det var aldrig några problem med Kickan."

Wivi, nyss fyllda 90 år, är nu troligen den enda kvar i livet av 
dem som arbetade hos Wendels under 40-talet. Nu är hon inte 
med vid vårt samtal, men hon har tidigare gärna berättat om 
sin tid på konditoriet. Wivis syster Elsa och hennes svågern 
Erik i ett av grannhusen, fanns med i staben runt Wendels i 
många, många år. De stod som värd och värdinna för otaliga 
tillställningar där.

Kickan fortsätter:

Jag minns även, att jag fick följa med pappa till farmor i Kup-
persmåla, Ryd. Jag var ju hennes första barnbarn. Farmor tog 
mig vid handen och visade mig runt i sin fina trädgård.

Ett foto visar far och dotter där i trädgården.

-Var det högtidsdag hos farmor, när kortet togs? undrar jag.

-Man kan se att ni båda är uppklädda; pappa i kavaj och fluga, 
och du i sommarklänning och rosett i håret.

Nej, det tror jag inte. En Konditor var alltid klädd så.

Ett annat foto, är taget tillsammans med biträdet Gullan. 
Kickan har hoppat upp på disken, och står på knäna i Gullans 
famn, klädd i sin fina hängselkjol och vita blus.

"Det finaste man har, det sätter man på bordet!" sas det i min 
barndom, inflikar jag.

Och förresten, det är just så jag minns henne, Kickan Wendel, 
från min egen barndom, jag som nu skriver dessa rader. 

Wendels Konditori. Huset stod klart år 1945.

En trio vid trappan.

En fin stund med pappa hos farmor.

På disken med Gullan.
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Precis så, i sin fina stass, bland konditoriets godsaker. Gul-
lan stannade hos Wendels tills hon gifte sig och flyttade till 
Broakulla.

Kickan fortsätter att berätta:

– Det var inte alltid så lätt, att bo och växa upp mitt i en 
verksamhet. Det var ju alltid kalas vid helgerna i mitt hem. 
Bröllop, begravningar, 50-årskalas och andra festligheter ägde 
rum hela tiden, utöver alla dagliga göromål. Hela huset togs då 
i anspråk och fylldes av pratglada och ofta rökande gäster. De 
stannade tills långt in på natten. Jag var ju så kvällstrött, och 
röken tålde jag inte. Var skulle jag sova? Även i mitt rum satt 
det folk. Jag minns att jag kunde lägga mig under köksbordet. 
Mamma bredde ut sin päls under mig. Till slut somnade jag väl.

En gång hände något högst oväntat. Jag satt i min lekhage, som 
var uppsatt i köket. Kokerskan hade fått en halva kalv- eller 
fläskkött, som nu skulle styckas. Hon hade gjort det många 
gånger. Hon gjorde alltid sitt bästa, men denna gång gick något 
fel. Yxan lossnade från själva skaftet. Plötsligt for den rakt över 
köket och föll pladask rakt ner i hagen, där jag satt. Räddast 
blev nog Eva, den arma kokerskan, som genast insåg vad som 
kunnat ske. Allt fick ju dock ett lyckligt slut.

När Kickan kom i tonåren ville hon inte kallas så mer. Det 
kändes för "barnsligt". Hon slutade svara på tilltal. Efter det 
blev det Marianne för hela slanten. Hon miste sin mor före 
fyllda 14 år. Brita dog hastigt, mitt i sina göromål. Hela bygden 
sörjde en duktig kvinna och Husfru.

Efter åtta år i skolan, fortsätter Marianne, tog jag över arbetet 
som biträde på Konditoriet. Min första arbetsrock var ljusgul 
och hade ett trevligt snitt. Senare, år 1965 fick jag en ny och 
modern rock. Den var vackert skuren och "mycket dyr". 

Bilden är tagen på balkongen en söndagsförmiddag efter 
klockan 11. Då hade jag nämligen rast, eftersom vi höll stängt 
mellan klockan 11– 12.30 under gudstjänsten. På så sätt fick 
jag en stunds fritt.

I februari 1967, ägde sista bröllopskalaset hos oss rum. Det 
var min egen bröllopsfest som hölls här, efter att Sven och jag 
gift oss i prästgården. Jag fortsatte sen att jobba med pappa 
tills barnen föddes.

År 1971 kom så pappas sista arbetsdag som Konditor i Lång-
asjö. Fotot visar honom med ett stort fat nybakta bullar och 
annat gott. Nu är huset ombyggt sedan många år. Det är numer 
endast bostad för Sven och mig. Barnen är utflugna. Pappa dog 
år 1981 och även Knut har gått ur tiden, avslutar Marianne, 
alias Kickan Wendel.

Nu tackar vi varmt för dessa hågkomster, och önskar familjen 
Einarsson en fin höst. Om du, kära läsare, vill veta mer så 
plocka fram Långasjökrönikan år 2001. Där finns hela historien 
om Wendels Konditori, förtjänstfullt nedtecknad av Katarina 
Jonasson.

Angela Fransson

Lite söndagsfritt.

Sista bullbaket som Konditor.

Svens och mitt bröllopsfoto.
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Franzéns Lanthandel
I hjärtat av Häljanäs by låg förr en lanthandel, Franzéns 
Lanthandel. Som barn har jag många goda minnen från 
den affären. 

Vi handlade växelvis där och till Geijers, och emellanåt även i 
Fåglasjö. Häljanäs låg emellertid närmast vår by, Skurebo. Far 
var god vän med Harald genom Hemvärnet och annat. Harald 
hade övertagit affären efter sin far redan år 1938. Jag minns 
dock mycket väl att farbror Elias alltid fanns där, sittande på 
sitt kontor eller bakom disken. Han glömde inte att ge oss barn 
var sin "sockapinn". 

Farbror Elias såg så innerligt glad och förnöjd ut! Glad var 
också alltid Harald, men på ett mer "bullrande" sätt. Han kunde 
vara mäkta högljudd. Kanske blev han extra glad och talför vid 
åsynen av min far? Hans bullrande skratt fyllde affären. Pratet 
tog visst aldrig slut. Det fanns alltid något mer att dryfta. Harald 
hade alltid tusen järn i elden.

Det vore trevligt att samtala med någon nu levande, som 
minns denna lanthandel från 50-talet.
Frågan går därför till "Karin på Dalen", som sedermera gifte 
sig med Birger Gustavsson i Häljanäs. Hon vet mycket om byn 
och om Franzéns Lanthandel.

– Ja, vi handlade till Franzéns, det kommer jag väl ihåg. Där 
fanns det mesta man kunde behöva i hushållet. Vi lämnade 
även ägg dit, och fick andra varor i byte. Men varför frågar du 
inte Ivar Gustavsson, svåger min? Han arbetade där i affären 
som ung. Hälsa från mig, avslutar Karin.

Sagt och gjort! Jag tar Karin på orden och inom kort hittar 
jag Ivar och hans fru Birgitta i stugan vid sjön i Häljanäs. Ivar, 
född 1939 i Häljanäs, har ett utmärkt "kom-i-håg" och minns 
så gärna tiden hos Franzéns.

– Jag hade ju nyss konfirmerats när jag började som springpojk 
hos Harald i affären. Jag hjälpte även till på hans sågverk strax 
bredvid. Det fanns alltid mycket att göra, men det gick bra och 
Harald var verkligen snäll och hygglig, liksom allihop de andra.

Ann-Britt från Flaken var en riktig klippa, liksom Svea. Svea, 
hon kom cyklande från Trollamåla i arla morgonstund. Hon 
kunde ju allt som skulle göras. Vi stängde klockan sex om 
kvällarna. Vad brydde sig gubbarna, kunderna alltså, om det? 
De kunde bli sittande, pratandes både en och två timmar till. 
Efteråt skulle jag städa, så kvällen gick. Men det var roligt att 
lyssna på deras samtal, det tyckte jag om. Oskar Wilhelm från 
Skurebo var en otrolig person till att berätta dråpliga historier! 
Honom minns jag särskilt, erinrar sig Ivar.

Ellen bjöd sen oss i personalen på kvällsmat. Även 11-kaffe 
förekom ofta. En av gubbarna ville en gång köpa "ett hekto 
trynmjöl". Där gick jag i bet, minns Ivar. "Trynmjöl"? det hade 
mor aldrig köpt hem. Gubben fick sig ett gott skratt.  En skopa 
snus, det var vad han ville ha. Snuset såldes i lösvikt, Karls-
krona-snus, och lämnades i strut eller påse. Strutar lärde jag 
mig aldrig att snurra, trots uppmuntran och hjälp från Harald, 
berättar Ivar. Harald klarade däremot av det med en perfekt 
snärt på papperet och blixtsnabb vikning nedtill.

Varor som skulle skjutsas åt Runnamåla till, då mjölkbilen gick 
tillbaka, fick jag ofta plocka iordning. Jag lärde mig även att 
sköta vågen. En sådan våg syns förresten på ett foto från en 
KLS-buss. Där står jag till höger i bild i bussen. Det jobbet 
hade jag nämligen senare, flera år efter min tjänst i Lanthandeln 
och på sågverket.

Jag minns att jag fick skriva en kladd över beställda varor. Det 
papperet lämnade jag vidare. Renskrev, med fin handstil, gjorde 
sedan gamle Franzén inne på kontoret.

Det fanns förresten inga frysboxar på den tiden. Charkuteri-
varorna och annat förvarades i den gamla stenkällaren.

Kunder som var extra förtjusta i korvar och isterband kunde 
få följa med ut dit och "måtta till" hur mycket de ville ha. 
Många varor kom i bil från Neikters i Emmaboda, som var 
Grossistfirma.

När Harald slutade med sin Lanthandel, övertogs den av Assar 
Nilsson. Han fortsatte rörelsen in på 60-talet, och hade även 
utkörning av varor runt om i byarna. Efter honom stod dock 
affären tom några år. Nuvarande ägare, Åke Gottfridsson har 
tillsammans med Ingrid därefter skapat ett vackert hem och 
bostad av den tidigare Lanthandeln och dess övriga byggna-
der. I dag är det kanske endast stenkällaren, som minner om 
svunna tider.

Angela Fransson

Stenkällaren var dåtidens kyl och frys.

Vågmästaren Ivar Gustavsson i en KLS-buss.
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Haralds bror, Yngve, har skrivit så intres-
sant i Långasjökrönikan år 1970.

Där kan man läsa bland annat:

- År 1906 startade min far, Elias Franzén, sin speceri- och 
diversehandel i Häljanäs. Två affärer hade tidigare funnits i 
grannbyn Allgunås, men dessa var nu nedlagda.

Min far blev inte utan kunder. Varusortimentet utökades undan 
för undan. Snart nog var den lilla affären fullproppad med 
varor. Obligatoriska kaffekoppar hängde i rad i ena fönstret, 
träskor och trätofflor i taket och på kundsidan stod silltunnan 
i ett hörn. Fotogencisternen stod i ett annat.

Affären blev en samlingsplats. Många kunder kom långväga 
ifrån. De kom på stigar och små körvägar genom skog och 
över mo. De kom från Skurebo, Lida och Piggsmåla, från Ul-
vamoen och Frostensmåla. Även från Brännebo, Kvesingsbo, 
Källebäcken och Gunnamåla i grannsocknen kom de.

Efter krigsslutet år 1918 umgicks min far med planer att bygga 
ut sin affär. Varusortimentet var stort och kundkretsen växte. 
Sandkvist i Råamåla och hans båda söner Karl och Gunnar 
högg sten och lade grunden för nybygget. Byggmästare Valfrid 
Gustavsson i Långasjö åtog sig att för kronor 1,025 bygga upp 
en ny affärslokal, kontor och två lagerrum, samt att renovera 
och ändra om den gamla husdelen.

Den 1 maj år 1922 satte han igång med hjälp av sina duktiga 
snickare Theander i Karsamåla, Erik i Långasjö, Axel i Trol-
lamåla och Axel Tobiasson i Parismåla. Det var glada och 
trevliga gossar som kunde sitt jobb. När de på höstkanten 
byggt färdigt, saknade vi dem mycket.

Det var inte lätt, att driva en affärsrörelse i en by med nästan 2 
mil till järnvägen och 7 mil till stan. Behovet av telefon trängde 
sig på alltmer. Det fanns en telefonlinje från Emmaboda till 
Långasjö. Den betjänade dock redan tre apparater. Att koppla 
på en fjärde ansågs otänkbart.

Far tog då kontakt med dåvarande ägare till Skärsjöhults gård, 
fabrikör Emil Petersson, Alnaryd. Till denna gård fanns en 
linje från Eringsboda. Far fick köpa in sig i denna linje. Men 
att bygga den nära milslånga linjen själv var dyrbart. Far sporde 
bönderna i sin kundkrets om hjälp. Kunde de tänka sig skänka 
stolpar till det planerade telefonbygget?

Inget knussel här, inte! Många skänkte till och med fina ekstol-
par. Bönderna lade ut sina stockar i depåer utmed vägen till 
Skärsjöhult. Trots att far ju fick de flesta stolpar, kostade ändå 
telefonbygget något över 2,000 kronor i kontant utlägg. Hur 
mycket blir det i dagens mynt? Och hur många skulle i dag 
vara villiga att betala den summan för förmånen att ha telefon?

På hösten 1923 var linjen färdig. En isolerad by fick nu kontakt 
med yttervärlden. Många hade aldrig tidigare sett en telefo-
napparat. Nyfikna kunde därför samlas utanför på vägen, om 
kvällen, enkom för att beskåda när far talade i telefon! När det 
på höstkanten blev så kallt, att det sjöng i telefontråden, ställde 
sig en äldre kvinna vid stolpen och lyssnade. Hon konstaterade 
förvissat att ”nu pratar Franzén”.

Yngve Franzén ur 
Källa: Långasjökrönika 1970

Några minnesbilder från 
affären i Häljanäs
Vi är två systrar som är uppvuxna i byn Allgunås. Det 
innebar att vi bara hade en dryg kilometer till affären i 
Häljanäs och det gick fort att cykla. Vi tror att affären 
lades ner 1964. Då var Lena 12 år och Maria 8 år.

Assar o Thea hette de som drev affären. De kom från Växjö 
och vänliga och snälla människor. De bodde i huset där affären 
fanns. De hade också en hund, en pekingese med utstående 
ögon som nästan verkade trilla ut. En sådan hund hade vi 
aldrig sett förut!

I affären fanns allt man behövde. Det var en typisk lanthandel 
för sin tid, en diversehandel där man kunde köpa matvaror, 
spik, gummistövlar, albyl, leksaker. Särskilt intressant var det 
åtråvärda godiset som förvarades i glasburkar. Det fanns ettö-
resnallar som påminner om dagens ”Ahlgrens bilar”. Ofta bjöd 
Assar på ett par nallar när man var där för att handla. Där fanns 
gräddkolor, nötkolor, lakritskolor och kolor med hallonsmak. 
De sistnämnda var de godaste och alla kostade fem öre. Hade 
man en tjugofemöring kunde man köpa en tablettask och hade 
man en krona kunde men köpa en stor chokladkaka. 

Vi var som barn ofta i affären. Detta var före lördagsgodisets 
tid så om man cyklade och handlade fick man alltid en liten 
peng att köpa godis för. När mamma bakade kunde hon sakna 
någon ingrediens som behövde kompletteras. Och när man 
var godissugen kunde man fråga mamma om hon verkligen 
inte behövde något.

Vi köpte lite småsaker men mamma storhandlade i affären. 
Då hade hon med sig en stor korg som hon lastade varorna 
i. Många saker i lösvikt bars hem i en påse eller i ett brunt 
omslagspapper. Ibland hade mamma med sig ägg till affären 
som våra hönor värpt och som kunde säljas vidare.

Vår farfar bodde med oss och använde affären för både per-
sonliga inköp och för presentinköp. Han hade alltid ett stående 
lager av blandningen Kungen av Danmark och polkagrisar. 
När vi barn fyllde år köpte han små presenter åt oss. Det var 
prydnadssaker i porslin eller nyttosaker som man skulle spara 
tills man blev vuxen. Vi förärades båda såväl kaffeskedar som 
bakelsegafflar. Lena har fortfarande i sitt kök en liten söt porsl-
inspojke med hund som hon fick på en födelsedag av farfar.

Porslinspojke med hund.
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En födelsedag hade Lena önskat sig 100 stenkulor i födelse-
dagspresent. Det var överkomligt också för en lillasyster då 
stenkulorna kostade ett öre styck. Maria inhandlade alltså dessa 
100 kulor i affären i Häljanäs och fick dem i ett fint paket. När 
Lena kontrollräknade efter öppnandet visade det sig bara vara 
99 stenkulor. Besvikelsen fick åtgärdas med ett nytt besök i 
affären för att skaffa den 100:e kulan.

I samband med första advent var det julskyltning i affären. 
Det fanns tre fönster i affären varav ett satt i själva dörren. 
Vid julskyltningen så stod alltid i ett av fönsterna en stor docka 
utklädd till Lucia med lysande ljus i håret. Den var fantastiskt 
fin. Det var vackert julpyntat i alla tre fönster med girlanger, 
kulor, ljusstakar och tomtar men också med nyttosaker som 
strumpor, förkläden och förstås leksaker av olika slag. Det vi-
sades helt enkelt mycket som man kunde önska sig till julklapp. 

Lena minns flera besök på julskyltningen medan Maria bara 
minns en gång när hon var i fem-sex års åldern. Förväntansfullt 
närmade vi oss affären efter en kort promenad från Allgunås. 
Men vid framkomsten var det helt nedsläckt i affären. Detta år 
hade man valt att inte pynta i skylten i affären. Marias besvikelse 
var väldigt stor och kunde bara hjälpas upp av att vår pappa 
på hemvägen kunde berätta om de olika stjärntecken på den 
klara decemberhimlen.

Det var stor sorg när affären lades ner. Vi fick övergå till att 
beställa varor per telefon från Håkanssons i Yxnanäs som 
körde ut varor till kunderna två gånger i veckan. Men de många 
cykelutflykterna till Häljanäs för att göra små inköp tillhör 
barndomens härliga minnesbank.

Lena Fransson och Maria Larsson, Allgunås

Matöppet med försiktighet

Hur har Corona-pandemin påverkat Lanthandeln i 
Långasjö? 
Redan på entrédörren finns ett anslag med uppmaning 
på svenska och engelska att hålla avstånd. I entrén finns 
engångshandskar för den som önskar. Och inne i butiken 
finns avståndsmarkeringar i golvet. I kassan finns en 
flaska med handsprit.

Jag sitter på kontoret och pratar med föreståndaren, Peter 
Karlsson.

– Vi kör ut varor till fler kunder än tidigare, säger Peter. Några 
ringer och andra mejlar sina beställningar. Vi plockar också ihop 
varor till kunder som vill hämta färdiga kassar. De får sedan 
månadsfaktura om de inte betalar kontant eller med Swish. En 
del äldre kunder har ombud som gör inköpen, för att slippa 
utsätta sig för smittorisk.

– Har du märkt någon minskning i försäljningen?

– Några kunder har minskat sina inköp, som Kyrkan och 
Vandrarhemmet, eftersom de haft begränsad verksamhet. 
Kommunen har beslutat om centrala inköp till skolan och 
äldreboendet, så där har vi tappat en stor kund.

– När pandemin bröt ut rapporterades det om hamstring av 
vissa varor i landet. Hur gick det här?

– Jo, jästen tog slut under några veckor. Men toalettpappret 
räckte till alla, säger Peter, med ett leende. 

Sedan var det några produkter som inte kunde levereras. Då 
hittade vi ersättningsvaror i stället. 

– Turistsäsongen brukar vara intensiv. Hur har det varit i 
sommar?

– Det har inte varit så många utländska kunder, men desto 
fler svenska. Så totalt har vi nog ökat försäljningen, trots allt, 
avslutar Peter.

Sölve Hjalmarsson

Peter Karlsson.



Träskoposten nr 3 2020 19

Långasjö Vandrarhem
Det är trevligt att få tillfälle till att skriva en artikel i Trä-
skoposten – skrivande är något jag gillar mycket, fast det 
är inte så enkelt när man gör det på ett annat språk än 
sitt eget. Det är en utmaning och hela detta år är en stor 
utmaning för mig. Det har inte alls blivit som jag hade 
tänkt att det ska bli under mitt första år på Långasjö 
Vandrarhem.

Corona-viruset som vi alla är rädda för och som har gjort att 
så många företag i besöksnäringen (och andra också) har gått 
i konkurs var inget man hade i åtanke när vi höll på att planera 
hur vandrarhemmets verksamhet ska se ut. Planeringen var 
också att få in en hel del turister från utlandet vilka i år tyvärr 
har avbokat alla sina vistelser på grund av pandemin.

Brygghuset har fått en reell uppfräschning och blev jättefin. 
Caféets möbler har fått ny färg och en liten butik finns nu i 
receptionen. Vi har en liten "minibar" i gästköket som upp-
skattas mycket av gästerna. Jag har haft barnkalas, motorcy-
kelgäng, massor med vandrare på utvandrarleden, en kväll 
med Schwarzwaldmeny, bufféservering, lunchservering och 
många helgeftermiddagar med tyska tårtor och kakor samt 
en del tårtbeställningar.

Det har varit konferenser, jag har packat picknickkorgar, ser-
verat beställda luncher och våfflor och när det var en timme 
över har jag försökt hålla allt i ordning och klippa gräset. Också 
trampbåten tyckte många var en rolig sak fast det var mycket 
bekymmer med detta också.

Jag är född och uppvuxen i södra Tyskland i regionen Schwar-
zwald och flyttade med min man till Karlstorp i Mariannelund 
för 8 år sedan och sista året till Arpemåla. Det har varit en 
långvarig dröm jag haft att bo så här som vi gör det nu, med 
djuren bredvid huset och ute i skogen med fin vy på naturen. 
Tur var det att min man tyckte det lät bra och ville vara med 
på denna resa som inte alltid har varit lätt. 

Det är så mycket man måste lära sig från grunden igen då det 
fungerar helt annorlunda än man har lärt känna det. Jag har 
bland annat läst in gymnasieexamen under tre år mellan 2016 
och 2018 samtidigt med jobbet eftersom det är så vanligt att 
alla har den utbildningen här i Sverige. Och i början var det 
inte lätt att få ett jobb alls fast jag hade pluggat svenska i några 
år redan innan flytten till Sverige. Så allt behöver sin tid, man 
måste ha tålamod och hålla ut. Bra att jag har lärt mig det – då 
har jag haft nyttja av det i år alla fall.

I augusti är det nu 25 år sedan jag började min utbildning på 
hotellet i Tyskland och det är en stor fördel nu när jag driver 
vandrarhemmet. Jag gillar kontakt med människor så det 
passar mig bra. 

En del av er har redan träffat min dotter Lykka (som är 6 år) på 
vandrarhemmet. Hon tycker väldigt mycket om det och följer 
gärna med mig. Några gäster har redan skämtat att hon kan ta 
över efter mig – när hon har lärt sig baka tårta. 

Vad finns det mer att berätta om oss? Ja, vi älskar djur och 
naturen och Lykka och jag älskar att syssla i trädgården. Träd-
gården var rätt öde när vi hade flyttat hit men vi jobbar på för 
att få den fin. 

Vi trivs alla tre otroligt bra ute i Arpemåla och här i Långasjö 
och vi är glada över att vara del av en så fint samhälle. 

Sist vill jag säga tack för all hjälp jag har fått under min första 
tid här på Långasjö Vandrarhem från olika håll. Jag har träffat 
så många snälla människor och har haft så fina gäster. 

Sissi Hanemann-Mutz

Vandrarhemmet på våren. 

Min dotter Lykka. 

Jag som är Sissi önskar er välkomna till Caféet. 

Olika sortes tårtor. 
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Linne
Lin har både själ och historia och jag tycker inte det finns 
någon textil som är vackrare än linne. 

Råvaran till linne kommer från linplantan. Textilfibrerna sitter 
i linplantans stjälk och för att få loss dem används en metod 
som kallas rötning, det betyder att linet får ruttna något. Efter 
rötning torkas linet, och sedan följer några olika mekaniska 
moment med syfte att frilägga linfibrerna: häcklas, bråkas och 
skäktas innan den långa, stela och lite glansiga fibern kan spin-
nas till garn. Av garnet vävs sedan tyg – det som kallas linne. 

Lin är ett av våra äldsta och mest använda textilfibrer, det är 
även en hållbar fiber eftersom miljöpåverkan är mindre än 
hos andra textilier. Det är tidlöst och klassiskt och blir bara 
vackrare med åren. Förr användes lin ofta i kökshanddukar 
och sängkläder därav namnen sänglinne och linneskåp.Linne 
tillverkas numera i relativt liten skala i Sverige och ger ex-
klusiva linnetyger. Några stora linneproducerande länder är 
Kina, Nederländerna, Baltikum och Ryssland. Produktionen 
är arbetsintensiv och kostsam därav är priserna också högre än 
på tex ett bomullsplagg. Men det har du igen flera gånger om. 

Lin ger slitstarka fibrer och passar därför bra i kläder och 
hemtextilier. Kvalitèn är hög och linne är ett fantastiskt hållbart 
material. En vacker linnepläd eller en linnekudde kan göra den 
tråkigaste soffan fin. Idag domineras användningen av klädes-
plagg. Ett linneplagg är skönt att bära och andas, många tycker 
att det är ett typiskt sommarplagg men de är lika snyggt att bära 
hela året. Själv trycker jag det är extra fint vid jul. 

Det kan tvättas i maskin och får ett förnyat utseende och känns 
bara ännu fräschare efter varje tvätt och strykning. Dessutom 
krymper det nästan inget. Det är slitstarkt och du har glädje av 
det i många år och blir  bara snyggare och skönare ju mer du 
tvättar det. Torktumla aldrig, det bryter ner fibrerna. Allt som 
kan användas länge är ju också klimatsmart och ett bra miljöval. 
För en linneduk eller dina linneservetter kan det också vara kul 
att veta att linet kan få lite glans om du manglar eller stryker det. 
Antigen låter du det vara lite bohemiskt skrynkligt eller lägger 
du lite jobb och får det slätt och med lite glans på köpet. Hur 
fint är det inte att duka bordet med rustika linneservetter och 
säsongens blommor, inte mycket som slår det. 

Malin Kronmar/Butik Norregård

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 070-269 08 26

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

ved. 

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

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78
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Butik Norregård
Butik Norregård är en livsdröm om att jobba hemifrån. 
Att det blev en inredningsbutik var naturligt eftersom det 
är och alltid har varit mitt största intresse. Jag brinner 
också för en levande landsbygd och brukar skoja om att 
jag är född i fel tid. Jag borde levt när det fanns en han-
delsbod i varje by. 

Efter flera års tvekan bestämde jag mig för att förverkliga 
min dröm om en Butik här mitt i de småländska skogarna. 
Modigt tyckte många och jag tänkte att om man verkligen vill 
riktigt mycket måste det gå. Har man inte glöden och drivet 
att fortsätta under de sämre tiderna är det tyvärr många som 
ger upp. Men det har aldrig varit ett alternativ för mig. Det är 
en livsstil att driva Butik och jag älskar det. Att vara sin egen 
chef  och styra sin egen tid är få förunnat och jag är tacksam 
för varje dag. 

Den 1:e december 2012 slog vi upp portarna till Butiken 
efter 1,5 års renovering varje ledig stund av vårt f  d stall i vår 
ladugård. Butik Norregård blev en del av Skallebo Norregård. 
Det är snart 8 år sedan och tiden går som bekant fort när man 
har roligt. Så mycket det gett mig och så mycket jag lärt mig 
både om mig själv och att driva företag. Jag har stor hjälp av 
min sambo Johan och utan honom och hans stöttning hade 
det inte varit möjligt. Butiken är uppbyggd som ett hem med 
olika rumsindelningar allt för en mysig trivsam atmosfär. 

Det vi säljer är noga 
utvald och handplock-
ad inredning från olika 
leverantörer mixat med 
vintage. Det är alltså ing-
en loppis eller antikaffär. 
Allt är inredning som jag 
kan tänka mig att ha i mitt 
eget hem. Vi har även ett 
mindre sortiment med 
damkläder. Under säsong 
vanligtvis maj-september 
går det fint att sitta ner 
och ta en enklare fika på 
Butikens delvis inglasade 
veranda. Vi driver även 
en mindre webbutik ef-
tersom vi har kunder över 
hela Sverige. 

Hur är det då att driva Butik på landsbygden? 
Det viktigaste är att synas på sociala medier så som Instagram 
och Facebook, det är där mina kunder finns. Jag är flitig med 
kameran och att uppdatera min konton. Syns man inte finns 
man inte. Tillsammans med mina kollegor i 122:an mark-
nadsför vi oss gemensamt med broschyrer, annonsering och 
sociala medier. Vi är 21 egenföretagare som alla verkar för en 
levande landsbygd. 

Kika gärna in på hemsidan www.122:an.com. Kanske finns det 
något för just Dig?  Det är så klart tufft att konkurrera med 
städerna och deras stora köpcentrum. Jag vill inte och kan inte 
tro på ”Butiksdöden” som det pratas om. 

Mina kunder får en personlig service och behöver sällan 
uppleva stress och trängsel när de väljer att handla hos mig. 
Det är ju också miljövänligare än att ta bilen in till staden för att 
köpa en present. Coronan skrämde oss på många sätt när den 
gjorde entré i mars. Det var tufft särskilt för oss småföretagare 
i mars och april. I maj började det vända åt rätt håll igen och 
sen kom sommaren och vi hemestrade som aldrig förr. Det är 
många som fått upp ögonen för oss här ute på landsbygden då 
det känns mer Corona-säkert än att besöka städerna. Butiken 
har fått så många nya glada, positiva kunder. Vi har haft vår 
bästa sommar sedan vi öppnade. 

Nu är hösten här och vi går en ny årstid till mötes. Det går alltid 
bra att boka en egen tid i Butiken. Många tillhör riskgruppen 
och vill inte komma under ordinarie öppettider. Se hemsidan 
www.butiknorregard.se

Varmt Välkommen till Butik Norregård i Skallebo.

Hoppas vi ses!

Malin Kronmar

Butikens Veranda.

En mix av nytt och vintage.

Handplockad inredning.
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Om ett nystartat företag i 
Långasjö…
Sommaren 2019 stod det klart att Martin Hoffros avdel-
ning på Xylem skulle läggas ner. Martin kände att han 
inte var sugen på att hamna på en annan avdelning på 
företaget. 

Som hans fru vet jag ju hur hans funderingar gått och gav en 
liten hint om att det kanske var läge att prova vara egen före-
tagare? Martin är en person som tänker ”man vet vad man har, 
inte vad man får”, och han har varit på Xylem sedan gymnasiet, 
så steget var verkligen inte lätt för honom. Jag själv har bytt 
bana ett par gånger i livet och tyckte att är det någon gång vi 
ska satsa så är det nu. 

Sagt och gjort, Martin fixade snabbt till en verkstad med hjälp 
av sin pappa och i september 2019 startade Martin” Hoffros 
lantbruk och maskinservice”.

Han utför all möjlig service och lagning på alla möjliga ma-
skiner, han är licensierad svetsare och utför svetsjobb och 
nytillverkning av diverse reservdelar. Han är även behjälplig 
om någon behöver hjälp med lantbruket eller skogen. 

Hittills har företaget gått bra trots att vi inte gjort någon vida-
re reklam eller annonsering. Det kan till och med vara så att 
Corona har hjälpt lite då människor gärna väljer lokala tjänster 
i större utsträckning just nu.

Pamela Hoffros

Motorrenovering av Volvo BM 600.

Hoffros lantbruk och maskinservice.

Nytillverkning av axel till 
jordfräs.

Fräsning av lagerläge.

CNC-fräs.Martin och yngsta sonen Abbe.
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Hur Corona har påverkat oss

2020 blev väl inte som någon tänkt, att ännu en pandemi 
skulle drabba världen var väl inte så förvånande med tan-
ke på hur vi människor behandlar naturen. Men jag tror 
ingen väntat sig att det skulle hända i ens egen livstid.

Vi är inte en familj som reser mycket i vanliga fall, vi har en gård 
och djur som måste skötas så vi har aldrig åkt på långtrippar 
innan så på det sättet har vi inte påverkats så mycket. I sommar 
hade vi planerat att åka till Öland men efter all rapporterad 
trängsel där så ändrade vi våra planer. Vi har hållit oss max 2 
timmar hemifrån och upptäckt närområdet som har mycket 
att erbjuda och en del som vi faktiskt inte visste fanns, vi har 
t.ex. gått skattjakt i en gruva och provat sommarrodel! I övrigt 
har sommaren varit väldigt lugn, i vanliga fall ska man försöka 
hinna träffa så många som möjligt och göra så mycket som 
möjligt och i år gick ju inte det.

Det som påverkat oss och barnen mest är väl att inte kunna 
träffa mor- och farföräldrar som vi vill. Barnen har inte träffat 
sina morföräldrar sen januari pga att de är över 70 och risk-
grupp. Min pappa fyllde 80 i sommar och jag åkte själv med 
mina syskon och firade honom på avstånd i trädgården. Inte 
riktigt så som vare sig han eller vi hade tänkt att fira den stora 
dagen men man får göra det bästa av det.

Barnens farmor och farfar är också runt 70 och de har vi inte 
heller kunnat träffa lika ofta och på samma sätt som innan. 
Men jag måste säga att barnen har anpassat sig bra och förstår 
varför man inte kan kramas och vara nära som tidigare.

Hålla avstånd och tvätta och sprita händer håller vi hårt på 
och är hemma om någon är det minsta krasslig, så borde det 
ju alltid vara. 

Givetvis är det mycket som är negativt med tanke på Corona 
och vi ser väl alla gärna, speciellt de äldre, att det snart är över. 
Men att ha fått mer kvalitetstid tillsammans bara familjen kan 
jag ändå inte låta bli att var tacksam för.

Och att naturen fick en paus som den så väl behövde från oss 
människor. Jag hoppas vi människor lär oss av detta och tar 
mer vara på det som finns nära i fortsättningen, Vi i familjen 
Hoffros ska i alla fall göra vårt bästa.

Pamela Hoffros

Även gamla kan lära nytt
En liten affisch och en Facebook-notis: 
Vill du spela boule?

Det blev napp direkt! Redan första gången dök de upp. Alla var 
nybörjare. De flesta var 70+ och längtade efter aktivitet och 
sociala kontakter. Reglerna var enkla och vi hade hjärtligt roligt. 

Så det blev fortsättning, lördag efter lördag. Efterhand tillkom 
några yngre och några som varit med förr. Då fick vi finjustera 
reglerna. Och vi fick påminna varandra om Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer om avstånd och handhygien. Som 
mest var vi 15 personer, varav några åskådare. 

Hur blir det med fortsättningen? Det får vädret avgöra. När 
det blir för mycket snö måste vi nog göra uppehåll!

Sölve Hjalmarsson
Nanna Karlsson ”lägger” sitt klot.                  Foto: Sölve Hjalmarsson

Hemester-tältning i trädgården.

Skattjakten i Kleva Gruva.
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Gun-Britts handelshistoria

Gun-Britt Johansson, född Erlandsson, växte upp i Emmabo-
da. Som liten följde hon med sin mamma till butiken Hörnan 
på Storgatan för att handla tyg. Ögonen lyste när hon såg de 
vackra tygerna. − Tänk, att själv få stå i tygaffär och mäta upp 
tyg till kunderna! Och när man frågade den lilla Gun-Britt vad 
hon ville bli när hon blev stor, kom svaret rappt: Jag ska ha en 
gottaffär i Stockholm! Tills vidare fick Gun-Britt nöja sig med 
att leka affär därhemma. Men annat skulle det bli!

Efter avslutad skolgång och konfirmation satte Gun-Britt 
igång att förverkliga sin dröm. Som 15-åring traskade hon in 
till chefen Bernhard Jeansson på Hörnan i Emmaboda och 

frågade efter jobb. Det blev anställning på direkten. Hörnan 
var en butik med många olika avdelningar. Det fanns en avdel-
ning för tyg, en för damkläder, en för herrkläder, en för skor 
och en för specerier. Gun-Britt fick en äldre anställd, Karin 
Andersson, som handledare, med inriktning framför allt på 
damkläder och tyger. I början fick Gun-Britt ofta tjänstgöra 
som springflicka. De kläder som kunden valde, behövde ofta 
ändras. Till det fanns flera skräddare i samhället. Gun-Britt 
levererade plagget till skräddaren och sedan, när det ändrats, 
till kunden. I butiken tog man emot vid en disk och kunden 
framförde sitt ärende, varpå expediten hjälpte till. Åtskilliga 
tygrullar rullades ut och ihop igen, när kunden skulle välja. 
Man assisterade också vid provning av kläder. 

På herravdelningen jobbade bl a herrarna Hedunger och Ner-
mo, som senare kom att öppna en egen klädbutik på Storgatan. 
Ofta kom resande för att visa nya kollektioner. Butiken var 
öppen kl 9–18. Man hade en rejäl middagsrast. Fikastunder 
saknades inte. 

Gun-Britt och Jarl Johansson i sin trädgård på Nybrogatan i Emmabo-
da sommaren 2020. 

Välkommen in på Hörnan! Fr v Karin Andersson, Gun-Britt Erlands-
son, Karin Hedfors, NN, Majron Lindqvist. 

Klassfoto från klass 7 i Emmaboda. Lärare: Albin Rydström. Gun-
Britt stående femma fr v. 

På herravdelningen: Jonny Mård i mitten. 

På speceriavdelningen: NN, Vega Elofsson, Siv Carlsson, NN.

Rådhusgatan i Emmaboda på 1940-talet. I hus nr 2 t h växte Gun-Britt 
upp. Bilden är från boken Emmaboda tio minuter, med teckningar av 
Erik Ottosson 1984. 
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Gun-Britt trivdes under sin tid på Hörnan. Hennes dröm 
hade gått i uppfyllelse! Hon fick jobba med handel. Om än 
inte med godis i Stockholm – så vart fall fina tyger!  Men allt 
har sin tid. Gun-Britt gifte sig 1956 med sin Jarl och flyttade 
till Strängsmåla i Långasjö. Hörnan-tiden var över. Men gan-
ska snart yppade sig ett nytt tillfälle att få jobba med handel. 
Geijers Lanthandel i Strängsmåla behövde en expedit. Det var 
nära och bra! Snart stod Gun-Britt bakom Geijers disk och 
betjänade långasjöborna. I Geijers Lanthandel fanns det mesta 
att köpa. Förutom livsmedel fanns det många varor som en 
landsbygdsbo kan behöva: tjära, taggtråd, spik, underkläder, 
strumpor, husgeråd. Rune och Ingegärd Johansson förestod 
butiken fram tills den lades ner på 1990-talet. 

Gun-Britt har numera lång erfarenhet av handel. Hon hade 
börjat som 15-åring i en manufakturaffär, där mycket gick ut 
på att betjäna kunden. 

Hon prövade på livet på landet i Långasjö under 50 år och höll 
hela tiden kontakten med Geijers Lanthandel, även om några 
år gick åt till att ta hand om de tre barnen. Det fanns alltid 
möjlighet att hoppa in och hjälpa till i Lanthandeln. 

När Geijers Lanthandel stängt för gott på 1990-talet, lade 
Gun-Britt några år på ICA-hallen i Emmaboda. Det var en helt 
ny typ av affär, kunderna klarar sina inköp själva, man sitter i 
kassan och skannar varorna som passera på bandet. Vad har 
varit roligast? − Allt har varit roligt, men åren på Hörnan var 
nog allra bäst!

Kan man jämföra handel förr och nu? - Knappast, säger 
Gun-Britt. Att handla en kappa eller ett par byxor på 50-talet 
var en omständlig och nästan högtidlig procedur. Plaggen val-
des med omsorg och ändrades av skräddare, om så behövdes. 
Nu handlar jag gärna på Second Hand. Det är smidigt och 
miljövänligt. Det går att få tag på fina märkesplagg på det viset! 

Annika Hjalmarsson/Gun-Britt Johansson

I Geijers lanthandel Långasjö: Fr v NN, Vivi Alexandersson f  Frans-
son, NN, Gun-Britt Johansson f  Erlandsson, Ingegerd och Rune 
Johansson. 

Köpmännen i Emmaboda samlade på kurs. Gun-Britt trea fr v. i främre raden. 
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Handelsbodar i Långasjö 
socken 
Här följer ett försök att kartlägga handelsbodarnas före-
komst i Långasjö socken. Som underlag för denna redo-
görelse finns en artikel av Gunnar Carlsson, Pellamåla, 
i Långasjökrönikan 1946, samt sökningar i kyrkböcker 
på nätet. 

Handel har naturligtvis förekommit sedan hedenhös, men i takt 
med att samhället byråkratiserats, har regler och förordningar 
förändrats och tillkommit. Så var det t ex under tidigaste delen 
av 1800-talet inte tillåtet för folk på landet att hålla handelsbod. 
Handeln reserverades för borgarna i städerna. Dit fick lång-
asjöbönderna leverera sina produkter. Och ta med sig andra 
varor hem. Men i och med en ny handelsordning från 1846, 
blev det tillåtet att öppna handelsbod också på landsbygden. 

Det nödvändiga tillståndet
Man behövde då tillstånd för att öppna handelsbod på landet. 
För att få det nödvändiga tillståndet gällde följande: Om man 
var man och mer än 21 år – eller myndigförklarad kvinna – behärskade 
de fyra räknesätten och korrekt bokföring, så kunde man ansöka om 
att få bedriva handel. 
Nu gällde det att bestå provet och få det eftertraktade till-
ståndet. Detta krävde ofta någon form av utbildning. Korrekt 
bokföring är väl inte det lättaste. När det gällde själva handelslo-
kalen var det inga stora krav. Boden var ofta inrymd i en liten 
ouppvärmd del av bostaden, helt i avsaknad av skyltfönster, 
disk och kassaapparat. Inga särskilda öppettider. Dock var 
det inte tillåtet med handel på helgdagar. Den här artikeln 
handlar om det vi brukar kalla "dagligvaruhandel". I socknen 
fanns naturligtvis också många hantverkare som skomakare, 
kopparslagare, skräddare, smeder, mössmakare, möbelsnickare 
etc. I Kallamåla och även i Strängsmåla fanns rena "hantverks-
gator" kantade av verkstäder och bodar. Bygatan i Långasjö 
kyrkby, från kyrkan till Västregården, präglades också den av 
handelsverksamhet. 

De tidiga handelsbodarna
I samma veva som dagligvaruhandeln släpps fri, kommer en 
driftig 22-åring från Algutsboda och blir handelsman i Långasjö 
kyrkby. Om han har tillstånd vet vi inte. Hans namn är Frans 
Carlsson och han kommer till Långasjö 1844. Han är gift och 
har familj. Enligt uppgift i Gård och By håller han till på den 
fastighet som senare ska bli garvarens, nuvarande Kyrkvägen 
26. Brännvin finns i sortimentet och säljs "i minut" d v s en 
sup i taget. Men det hade han i alla fall inte tillstånd till! Det 
framgår av en anmärkning i kyrkboken. Han dör 1855, endast 
35 år gammal. Levnadsbeskrivning finns. 

Ungefär samtidigt som Frans, fast under en längre period, 
idkar Peter Ekekrans handel vid samma bygata. Han bor 
snett emot Frans Carlssons, på den fastighet som idag heter 
Kyrkvägen 33. Peter har tagit sig namnet Ekekrans och han 
ger stället namnet Ekeslätt.  Ekekrans har inte de bästa vitsord 
i kyrkböckerna. Han är straffad för stöld och får plikta för 
brännvinsutskänkning och t o m för söndagsöppet! I en kyrk-
bok har han titeln "Gyllmakare", i en annan "Urmakare" och 
dessutom f  d Handlare. En spännande och mångsidig person. 
Levnadsbeskrivning finns.

Handelsfastigheten Kronslund
Omkring 1857 kommer Alfred Kroon – levnadsbeskrivning 
finns – till Långasjö. Snart öppnar han handelsbod längs 
bygatan genom Långasjö kyrkby. Säkerligen med tillstånd. 
Fastigheten kallas, efter honom, Kronslund och låg där det i 
dag är parkering till EBA:s sjölägenheter (Kyrkvägen 28). Sjön 
gick då ända upp mot "parkeringen". Kroon står som Herr och 
Landthandlare, trots att han är helt ung, 23 år, när han kommer 
till kyrkbyn. Han var född i Älmeboda, men kom närmast från 
Linneryd. Han hade även vistats i Köpenhamn. Kroon sålde, 
omkring1880, Kronslund till bröderna Nilsson, nämndeman 
Gustaf  Nilssons söner, morbröder till Gertrud Lilja. De drev 
handelsbod i många år. På en liten "gåramålning" av Elisabeth 
Bergstrand, kan man se Kronslund – eller Nilssons, som det 
då kallades, vackert beläget vid Långasjöns strand. 

Kronslund, uppkallat efter förste handelsmannen A Kroon, som höll handelsbod här 1857–1880. Han efterträddes av bröderna Nilsson och stäl-
let kallades då för Nilssons handelshus. Målningen visar handelsfastigheten vid Långasjön, sekelskiftet 1900. Som man kan se, var strandbilden 
vid denna tid en helt annan än nu. Vattnet gick betydligt längre upp. Målning av Elisabeth Bergstrand. Originalet finns i Sockenstugan 20x26 cm.
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I Skallebo öppnade f  d korpralen J A Holmström, 1857, 
samtidigt som Alfred Kroon, en handelsbod i sitt lilla soldat-
torp nr 42. Med vederbörligt tillstånd. Det blev starten till 
Holmsberg, en liten lanthandel som skulle bestå ända till 
1960-talet. Levnadsberättelse finns. 

Andra handelsfastigheter under 1800-talet
Efter några års vistelse i Hovmantorp, flyttade Kroon till 
fastigheten Stormen Västregården, där han drev egen han-
delsverksamhet. Den rörelsen övertogs sedan av flera olika 
entreprenörer och köptes 1924 av Fredrik Karlsson, därefter 
"Karlsönernas". 

1860 fanns också en handlare Örn i Strängsmåla, på Flods-
berg, ungefär vid nuvarande Bilservice. Örn kom från Grö-
nalund i Pellamåla. 

1865 idkar en Wernlander handel på Harebokvarn, den 
verkar emellertid upphöra efter bara några år. Oklart även vad 
det handlades med. Lite förfriskningar kanske?

På 1870-talet öppnas en lanthandel i Allgunnås Ngd. Det är 
handlaren Örns son, som tagit över en del av faderns lager och 
öppnar handelsbod i Allgunnås. Idag bor Christer Johansson 
med familj i det huset! Handlaren Örns son heter Leander i 
efternamn och har stor familj. 1893 lämnar Leander hela fa-
miljen och emigrerar till Nordamerika. Men redan efter två år 
är han tillbaka och hämtar äldste sonen. Efter ytterligare några 
resor är hela familjen över i det nya landet. 

Även drivs en tid handel på Sedeslund Allgunnås Ngd. 
Johanna Nilsson håller under senare delen av 1800-talet 
handelsbod i Brunamåla Grönadal handelslägenhet. 

1900-talets lanthandlar
I början av förra seklet uppstod flera lanthandlar, som höll 
ett rikt sortiment. 

Det var Geijers i Strängsmåla 1902, grundad av återvändaren 
Alfred Geijer. Han hade varit i Alaska och blivit med pengar. 

Franzéns i Häljanäs slog upp portarna 1906. 

J A Petterssons öppnade handelsbod i Harebo 1911. Han 
tillverkade och handlade med möbler också. 

Holmsberg i Skallebo blev, 1926, filial till Petterssons i Ha-
rebo och övertogs 1934 av sonen J G Johansson.  Affären 
fanns kvar till 1960.  

År 1924 köpte Fredrik Karlsson f  d Kroons handelsrörelse 
på Stormen i Långasjö. Affären drevs vidare av sönerna Folke 
och Börje och kallades Karlssönernas. 

Sixten Wendel drev Wendels konditori 1945 – 1974. 

Vi minns också Hildur Bloms matservering i Strängsmåla. 
1949 – 1962.  Sörbygdens folk gjorde gärna sina inköp i H. 
Franssons Speceriaffär i Fåglasjö, fram till den slog igen 1974.  

Vi som växte upp under förra seklet minns dessa butiker, med 
kärlek och värme! Glimtar från de olika handelsbodarna finns 
att läsa i detta nummer eller andra publikationer (se nedan). 

Snart fanns bara Geijers och Karlssönernas kvar. De höll 
båda ut i det längsta, men 1994 var det dags för de båda lant-
handlarna att stänga sina butiker för gott. Inför nedläggning 
av Geijers och Karlssönernas bildades ett andelsbolag som 

byggde ny affärslokal mitt i kyrkbyn, nuvarande Matöppet 
– vår utmärkta livsmedelsaffär, som vi är mycket glada för!

Med reservation för att jag kan ha missat och missuppfattat en 
del. Kom gärna med kompletterande upplysningar!

Annika Hjalmarsson

Ordförklaring:
Gyllmakaren tillverkade spännen, bälten och andra föremål som kräv-
de förgyllning.
LK=Långajökrönikan

Lästips:
Om J A Holmström i LK 1955
Om J A Peterssons i Harebo i LK 1979
Om Geijers i Träskoposten nr 2 2015
Om Franzéns i Häljanäs i LK 1970
Om handelns utveckling LK 1946
Om Geijers Lanthandel i LK 1970
Om handelsman Leander i En smålandssocken emigrerar sid 283–285
Om bygatan i Långasjö kyrkby i LK 1983
Om Hantverksgatan i Kallamåla LK 1969
Om Wendels konditori    LK 2001
Om "Kroamötet" LK 1970
Om Mat-Öppet LK 2012

Böckerna finns att låna på biblioteket i Långasjö/Emmaboda.
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Handel vid dörren
Under förra seklet kunde man göra många av sina inköp 
av kringresande handlare. Det var hantverk och tyger, 
fisk och dricka, charkuterier, dammsugare, symaskiner 
och korsetter! De färdades med häst och vagn, cykel, 
apostlahästar, skåpbil, lastbil eller varubuss. 
Ruth och Ivar Elofsson satt på sin altan sommaren 2020 
och mindes kringresande handlare de sett komma och gå.

I Karsamåla, där Ruth växte upp, kom "juden" höst och vår 
och bjöd ut tyger. Han fick husrum hos Ruths farbror Karl 
Jonasson några nätter. Han hade en samling vackra prover 
med sig och byborna var tacksamma kunder. De valde ut ett 
lämpligt tyg och talade om vad det skulle vara till. Ruths pap-
pa, Gunnar, valde ett fint kostymtyg i ett mönster som hette 
"peppar och salt". En tid därefter kom ett paket med tyget 
och alla tillbehör och så gick Gunnar Jonasson till skräddaren 
Rundgren i Kallamåla och fick kostymen uppsydd. Ett vackert 
klänningstyg tilltalade flickorna i bygden och snart gick alla 
klädda i samma klänningstyg, fast i olika färger. 

Fisk har alltid varit eftertraktat som sovel. Inget gick upp 
mot att få strömmingen levererad vid dörren! På 1940-talet 
kunde man beställa strömming, som levererades med cykel. 
Fisken hade färdats med tåg från Karlskrona till Emmabo-
da, där fiskaknallen mötte upp. På 1950-talet körde Brovald 
Svensson ut fisk, strömming och konserver med bil, en gång 
i veckan. Även en fiskhandlare Sjökvist fanns. På våren kom 
Karl Fransson från Trollamåla. Han fiskade i Törn och sålde 
insjöfisk. Ruths och Ivars barn, Håkan och Ingrid, minns 
fiskbilen som kom på 1970-talet. De fick ofta följa med ut och 
handla. Man hade med sig en tia och köpte fiskfiléer och 1/2 
kg strömming. Sedan fick barnen köpa räkor för det som blev 
över! Det var tider, det! 

Stig Fransson Långasjö, tjänade som 12-åring ihop till en 
ny cykel genom att sälja sill (strömming).  Pappa skräddaren 
Algot Franzén i Strängsmåla sponsrade verksamheten. Sillen 
kom färsk från Karlskrona med tåg till Emmaboda. Därefter 
åkte den buss med Gustav Gustavsson till Långasjö. Där stod 
Stig och hans ett år äldre bror Sune och väntade. Raskt delade 
de upp fisken, så de fick lika mycket var i sina trälådor. Sedan 
gällde det att cykla ut i byarna på direkten, medan sillen ännu 
var färsk. De lärde sig vilka rundor som var mest lönsamma. En 
gång cyklade Sune omkull med sin sillalåda vid Tvillinggrindar-
na. Sillen for ner i bäcken vid sidan om vägen, men plockades 
raskt upp. Inget gick till spillo. Pappa Algot fick tillbaka för 

sina utlägg, mamma Gerda köpte den sill som eventuellt blev 
över. Pojkarna uppnådde sitt mål och kunde köpa var sin ny 
cykel hos Gunnar Sjöblom i Kallamåla. 

Och så kom ju drickabilen! Bryggeriet låg i Karlskrona, ett 
nederlag fanns i Vissefjärda. En annan åkare kom från Lindås. 
Han klev rakt in i stugan med buller och bång och ropade: Ska 
de va nån drecka? Det skulle det. Svagdricka i stora kuttingar! 
Hos skollärar´ns blev drickahandlar´n rejält utskälld av taxen 
Stina. Hon gillade inte att han klev på utan att knacka. 

Fritz i Allgunås åkte runt och sålde kaffe, ett par män sålde 
äpplen, borstbindaren kom 
på hösten, en man från 
Gullabo sålde träslöjd. An-
ton Ericsson i Karsamåla 
tog hem fina linnedukar 
från Dalarna och erbjöd 
dem till traktens folk. "Snö-
flingan" var ett populärt 
mönster. 

Vi minns också allas vår 
Östen, som med sin mo-
ped for runt i bygden om-
kring 1960-90 och bl a 
levererade tomater och 

7 liter svagdricka rymdes i en kutting.

Östen Axelsson, 1935–1997, levere-
rade tomater och Långasjökrönikor.

Vilken färg ska jag ha på mitt klänningstyg? sa flickan. 

90-årige Stig Fransson med fjädervågen, som han vägde upp sill med.
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Långasjökrönikor, från Rävemåla i söder till Emmaboda i norr.  
Östen Axelsson tjänade troget och rättrådigt sin hembygd, trots 
ett livslångt handikapp. 

Varubussar dök upp, trots att vi hade flera lanthandlare. De 
var högt uppskattade i byarna, där man kanske hade långt till 
affären. KLS varubuss stannade även mitt i kyrkbyn. Barnen 
kallade den: Kaavaambulansen. (Korvambulansen) KLS ef-
terträddes av Skoglunds Livs varubuss. Den körde varje vecka 
och höll på ända in på 2000-talet. 

Varubussen Olssons Livs servade kunderna på landsbygden 
1979–1987. Doris och Eric Olsson övertog Kronobergs Läns 
varubuss med runda och allt. På Backegårdsvägen i Långasjö 
byggdes garage för varubussen och gillestugan byggdes om 
till lager. - "Det var intressanta år", säger Doris. "Många äldre 
och ensamma människor var kunder. För dem var det en viktig 
händelse, när varubussen kom. Om kunden inte var inne för 
tillfället, hängde denne en kasse på dörren med plånbok och 
meddelandet: jag vill ha det vanliga. Många ville gärna ha en 
pratstund. Om nån ville bjuda på kaffe, fick man boka det en 
vecka innan, så vi kunde planera vår körning. Arbetsdagen 
var lång. Vi började kl 5 på morgonen och först framåt 12 på 
natten var allt diskat och klart." 

Vi sänder en tacksamhetens tanke till alla som servat lands-
bygdsborna på detta sätt.  

Ruth och Ivar Elofsson, 
Aina och Stig Fransson

Doris Olsson
Annika Hjalmarsson

Frans Carlsson
Handlaren Peter Ekekrans har gått till hembygdshisto-
rian som Långasjös förste handlare.  Men vid närmare 
granskning av kyrkböckerna kan man hitta en ännu tidi-
gare handelsman i kyrkbyn: Handlaren Frans Carlsson 
i Långasjö Backegård. Han var verksam c: a 1845–1853.

Frans Carlsson (1820–1855) var född i Algutsboda socken, 
på det lilla stället Björkehall under Algutsboda Prästgård. Frans 
var en av åtta syskon. Hans föräldrar var sockenskomakaren 
Carl Johansson och hans hustru Ingeborg Mattisdotter. En av 
sönerna anges "studera i Wexiö skola". Om det är Frans eller 
hans bror Gustaf  är oklart. Alla kyrkböcker är inte så tydliga. 

Frans Carlsson dyker upp i Långasjö omkring 1845. Han 
är då gift med Anna Charlotta Linderberg från Skatelöv (nära 
Växjö! - då var det nog Frans som gick i "Wexiö skola"). Hans 
lilla fru är häradsskrivardotter. Det låter välbärgat. Hur kom 
deras vägar att korsas – en skomakarunge och en häradsskri-
vardotter? Förmodligen i Växjö trakten.  De får sitt första 
barn 1844. Men gossen dör tyvärr efter första levnadsåret. 
Paret kommer att få sex barn till. De slår sig ner på Långasjö 
Backegård. Av en uppgift i Gård och by att döma, i ett hus, där 
Garvaregården nu ligger, Kyrkvägen 26. Och alldeles strax står 
han som "handlare" i kyrkboken. Snett över vägen bor sedan 
en längre tid "Torparen" och "Handlaren" Peter Ekekrans med 
familj, där det nu heter Kyrkvägen 33. Ekekrans har inte de bäs-
ta vitsord i kyrkboken. Frans Carlsson är visst inte bättre. Han 
står tilltalad för "3:e resan brännvinsminutering" – alltså sprit-
utskänkning utan tillstånd. Spriten var eftertraktad. I socknen 
har prosten Colliander startat sitt krigståg mot spritmissbruket. 
1838 bildades, på prostens initiativ, en "måttlighetsförening". 
Måttligheten var dock rätt generös. 

Frans drog igång sin verksamhet, men hade han vederbör-
ligt tillstånd?  Handel var bogarnas privilegium fram till 1846, 
då den nya handelsordningen genomdrevs. Den innebar att 
man nu kunde få ansöka om tillstånd att driva handel, om man 
var man och minst 21 år – eller myndigförklarad kvinna – behärskade 
de fyra räknesätten och något lite bokföring. Hade Frans uppfyllt 
kraven? Det vet vi inte.  

Hur levde man längs bygatan i Långasjö under vid 1800-ta-
lets mitt? Bönderna hade sina gårdar i änden av bygatan.  
"Gatan" sträckte sig från kyrkan i söder till Västregården i 
norr. Frans Carlsson kom över en stuga längs den gatan. De 
flesta fastigheterna hade en bit odlingsbar mark. Folk utefter 
bygatan försörjde sig dessutom som färgare, bagare, skoma-
kare, krögare.... 

Detta med handelsbod måste väl ha varit något nytt? Även 
om det saknades skyltfönster och disk och kassaapparat, så 
fanns där väl ändå något att inhandla. Nu fanns första lant-
handeln i byn!

Tyvärr fick den gode Frans ingen lång karriär som handlare i 
Långasjö. 1853 verkar det som om han får lämna sitt hus med 
sin familj. Familjen bereds en annan bostad som utfattiga 
"Upplåtelsehjon". Två år senare avlider Frans, endast 35 år 
gammal. Änkan och barnen flyttar från socknen till Växjö, 
där den snälle häradsskrivaren Linderberg (får vi väl tro) låter 
änkans äldste son gå i Wexiö Högre Lärdomsskola. Till Lång-
asjö flyttar i samma veva Handlaren Kroon och återupptar 
handelsverksamheten.

Annika Hjalmarsson
Källor:
Arkiv Digital
Gård och by i Långasjö socken 1987 sid 347

KLS varubuss på 1950-talet.                             Foto: digitalmuseum.se
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I Coronatider hos Ethel 
Design
Corona kom som en bomb, och slog ner. Inte trodde man, 
att den skulle härja så länge...
I början på året hade vi en jämn orderingång, som det 
brukar vara. Jag hade börjat att planera för  mässor och 
marknader. Detta året skulle bli det bästa!

Under halva mars slogs alla planer omkull. Inga ordrar kom, 
folk började att hålla igen med sina  pengar. Man fick börja att 
tänka om. Hur ska vi kunna överleva??

Jag började att sälja av mina Amerikanska tyger, för folk satt 
ju numera och pysslade hemma. Men till slut, ville folket ha 
mina tyger i princip gratis. Dom tyckte att det var fel på priset 
eller fraktkostnaden.

Alla blev som  tossiga. Jag försökte att marknadsföra mina 
produkter på de sidor jag har under Ethel Designs och på 
Facebook, men det gick inte heller. Kul att se så många som 
hade fått ett intresse, under denna Coronatid, men det blev lite 
fel. Vi som företagare betalar ju sociala avgifter, moms, skatt 
m.m. Det blev lite märkbart surt.

Mina tankar har varit, att kunna stå någon annanstans och sälja. 
Hörde med Giraffen i Kalmar. Men det var ett blankt nej. De 
ville inte ha dit ”skräp”. Ringde även till Köpstaden på Öland, 
men fick veta att de hade plockat bort uthyrningen inne, detta 
året, men ville man hyra en plats ute, så var det okej. 

Mitten på juli, när det blev nattsvart med allt, då kom idén. Jag 
får fixa till ett rum i Vävstugan, och plocka upp mina kläder där 
istället. Sagt och gjort, plockade ned mina sista vävstolar, och 
fixade till rummet. Nu finns det både en hörna med nysydda 
kläder, samt en hel del på rea. 

Återgår till vad regeringen gick ut med, att ”alla” skulle kunna 
få ersättning. Men det var ju bara luft. Det fanns ju inget till oss 
småföretagare, och under en viss omsättning. Hörde något om 
ca 300 000:-. Vi är många som har fallit under detta strecket, 
att inte få någon hjälp. Det har varit en tuff  vår och sommar, 
när allt slogs i spillror. Får väl göra som andra i kommunen 
har gjort (med glimten i ögat) - ska Ethel Design vara kvar, så 
få ni gärna skänka en slant... Skämt å sido. 

Till slut, vill jag uppmanar alla, att tänka på närproducerat, 
istället för allt billigt från utlandet. Det kanske är billigt, men 
kvaliteten skiljer sig åt.  Tänk på alla småföretagare i kommu-
nen. Det kommer att löna sig i slutändan. Då kommer vi att 
ha en  levande och blomstrande landsbygd.

Ethel Design
Ethel Svensson

Mest sålda motiv på tröjor till barn.

Min fina informationsskylt.

En bråkdel av alla mina alster.
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Marknadsliv i Långasjö 
Med jämna mellanrum ordnades marknader på lands-
bygden. Flera orter har kvar sin marknad eller har 
återupptagit traditionen. Under medeltiden hölls ofta 
marknaden vid någon kyrklig helgondag, som Persmäss 
eller Mickelsmäss. Marknadsplatsen låg ofta i en vägkors-
ning, så att knallarna kunde komma från alla håll. Dagar 
för marknader var hårt reglerade. Länge var det endast 
borgarna i städerna, som fick bedriva handel på mark-
naderna på landsbygden. Från slutet av 1700-talet kunde 
även ortsbefolkningen få försälja varor på marknaden. Det 
kallades då frimarknad. I Långasjö fanns en given mark-
nadsplats uppe på Klintakrogen, där flera vägar möttes, 
numera platsen för Södras sågverk. Vid sekelskiftet 1900 
var marknaden i fullt bruk.

Marknaden "Kroamötet" beskrivs av Herbert Geijer i 
Långasjökrönikan 1970.

 "Enligt Länsstyrelsens kungörelse fick marknad hållas på 
Klintakrogen i Långasjö två gånger om året. En i april och 
en i september. Det stod t o m i almanackan. Marknadsplats 
i många år var det område där vårt sågverk nu ligger, mellan 
Karsamåla- och Pellamålavägarna. 

Själva kreatursmarknaden höll till närmast Pellamålavägen. Där 
fanns långa räckor av bindstänger och där radades djuren upp 
redan tidigt på morgonen. Sedan vidtog försäljning av de mest 
skilda slag. Det som en pojke mest minns var ju karamellstån-
den, som stod i en lång rad längs Karsamålavägen. Jag tror det 
var ett tjugotal stånd med bara sötsaker. Klintakrogsmarknaden 
- "Kroamötet" - var en stor händelse i bygden. Hit kom man 
gående, cyklande och åkande efter häst. På marknaden träffade 
man bekanta, man städslade piga och dräng och först och sist: 
man gjorde affärer. Och så söp man också."

Marknadsdagen var inte slut när stånden plockats ner. Då 
fortsatte det glada marknadslivet med dans och hålligång. Detta 
nöjesliv gick av stapeln framför affären uppe på Klintakrogen. 
Superi och slagsmål hörde också till. Till slut urartade nöje-
slivet så totalt att Långasjös kommunalfullmäktige beslöt att 
marknaden måste upphöra! Detta var 1921. 

På trettiotalet uppstod en ny marknad i mindre skala på 
Oskar Wilhelmssons mark. Flera äldre långasjöbor minns 
den lilla plätten mellan nuvarande Spelmanshuset och Klin-
takrogen. Den kallades i det längsta för "Marknadsplatsen". 
Jarl Johansson, uppvuxen i Strängsmåla, minns marknaden på 
Wilhelmssons mark. 

– "Jag var där som skolpojk 
och handlade sockerpinnar 
av Sockerpinna-Lisa", berät-
tar Jarl. "Det var hemkokta 
polkagrisar i stänger och 
ringar. Jag tror de sålde 
kreatur också. Och så fanns 
det en finka, som var särskilt 
uppbyggd, där man kunde 
bura in busarna. Grunden 
syns än idag. Det var en 
massa folk som rörde sig 
på marknaden. Bäst att hålla 
mamma hårt i handen". På 
ett litet svartvitt foto syns 
Jarl i treårsåldern med sin 
mamma på Marknadsplat-
sen. Efter ett tiotal år upp-
hörde marknaden.

Annika Hjalmarsson

Geijers Lanthandel. Bakom affären bredde marknadsplatsen ut sig. 
På planen framför affären var det dans och hålligång.                                    Foto från Långasjökrönikan 1970

Gamla vägen mellan Spelmanshuset och Klintakrogen. På höger sida 
låg den "nya" marknadsplatsen.

Jarl och hans mamma på Långasjö 
Marknad på 1930-talet. 
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Karlsönernas affär
Karlsönernas affär var i familjens ägo i ganska exakt 70 
år innan den stängdes 1994. Det var bröderna Börje och 
Folkes far Fredrik Karlsson som tog över av handlare 
Kroon år 1924.

Bröderna började jobba direkt efter skolan. Folke började 1946 
och Börje några år tidigare och sedan dess var affären, som 
döptes till Karlsönerna, i brödernas ägo.

Karlsönernas blev år 1956 en snabbköp efter att sedan starten 
fungerat som gammaldags lanthandel. Där fanns det mesta från 
mat, kläder, skor, porslin, masonit, djurfoder, spik, bensin, olja, 
tidningar, tillskärning av glasrutor och mycket mera. 

Charkvaror hämtades på Kalmar läns i Emmaboda, varor från 
Ica Eol kom på tisdagar och torsdagar och från Systembolaget 
kom dryckesvaror en gång i veckan. Medicinlådan kom från 
apoteket i Emmaboda. Mejeriprodukter tillhandahölls av 
Wendels konditori & café fram till dess stängning i september 
1971 då affären kompletterade med dessa varor i sortimentet. 

Det finns många minnen från när jag var yngre, t ex lukten 
av lutfisk vid jul, storsillen i tunnan i källaren och doften av 
kaffe som maldes.

När jag var ledig från skolan fick jag följa med pappa Börje 
på ”rundan”. De som bodde i byarna omkring ringde och 
beställde varor som sedan packades i lådor med nummer på. 

De packades sedan noga in i bilen i turordning. Jag var ansvarig 
för pärmen med alla notor och min titel var bokhållare. Min 
mamma Herta hade gjort iordning fika som förtärdes vid 
samma ställe varje gång. 

Det var långa arbetsdagar i affärsyrket. Varor som skulle plock-
as fram och prismärkas och på kvällen skulle charkvarorna in 
i kylen. Allt skulle även diskas, värst att diska var köttkvarnen. 

Om någon inte hann till affären innan stängningsdags ringde 
kunden och varorna sattes ut på bryggan. Kvällstidningar 
ställdes ut på kvällar och på helger, där betalningen stoppades 
in i ett fack i dörren.

Mamma Herta. 

Ulla i affären.  

Från vänster. Okänd, Svea Karlsson, Roland Johansson , Börje och 
Folke. Svea och Roland jobbade i affären under min uppväxt.  

Från vänster. Börje, Maj-Britt, Folke och Ulla. Herta saknas på bilden.                       
                                                                                 Foto Östran 1994    

Fredrik Karlsson. 
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Vid julskyltningen plockades kassaapparaten och hela disken 
bort och golvet fylldes av nyuppackade varor som förslag till 
julklappar. Fönsterna var täckta av persienner eller papper som 
togs bort vid julskyltningens början. 

Det allra bästa var när vi 
barn fick gå upp på vinden 
och hämta ner de två tom-
tarna som alltid var med 
på julskyltningen. En av 
tomtarna bor här hos oss 
på Backegårdsvägen och 
det är många minnen som 
kommer fram tillsammans 
med tomten vid jul.

På Fredriks tid skedde ett inbrott då de fick ringa efter lands-
fiskalen, annars har affären varit förskonad från inbrott.

Affären upphörde 1994, utförsäljningen började i februari 
och affären stängdes lördagen 5 mars. Efter stängningen av 
affären hade Börje öppet på torsdagseftermiddagen för att ta 
emot tipset tills den nya affären tog över. 

Åsa Bonell

Maj-Britt Jonasson, Anna (Axelsson) Eklund, Ulla Carlsson.   

Folke i kassan vid utförsäljningen.     

En tomte från julskyltningen.    

Flygbild över Karlsönernas affär.     

Karlsönernas affär.                                           Foto digitaltmuseum.se.
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Alfred Kroon 
- Herr Landthandlaren

Alfred Kron föddes 1834 på Husartorpet i Stenvärmsholm 
Älmeboda. Han var yngst av åtta syskon. Fadern var husa-
ren Peter Olofsson Kron. Modern hette Wendela Mattis-
dotter. Fadern dog 1847. 1850 gav sig Alfred av till Växjö. 

När han dyker upp i Långasjö 1857 har han med sig sin syster 
Eva och en "mamsell". Mamsellen ska bli hans hustru. Av allt 
att döma avlöser Alfred Kron Frans Carlsson i det som kallas 
"Handelslägenheten" under Backegården. 

Enligt Gård och by skulle det vara nuvarande Garvaregården. 
Och av allt att döma flyttar Alfred över handelsverksamheten 
till en annan "lägenhet", som kommer att kallas Kronslund 
och blir den verkliga handelslägenheten. Den låg där det i dag 
är parkering till EBA:s sjölägenheter (Kyrkvägen 28). Sjön 
gick då ända upp mot "parkeringen". Kroon står som Herr 
och Landthandlare, trots att han är helt ung, 23 år, när han 
kommer till kyrkbyn. Han kom då närmast från Linneryd. Han 
hade även vistats i Köpenhamn. Vi får utgå ifrån att handlare 
Kroon hade både sökt och fått tillstånd att öppna handelsbod. 

Mamsellen som Alfred ska gifta sig med heter Karolina Fred-
rika Sandstedt. De gifter sig 27 december 1860. Barnaskaran 
blir stor. Två av barnen dör som små. Familjen blir kvar på 
Kronslund till 1880, då bröderna Nilsson tar över. De kommer 
att utveckla verksamheten. Kroon tar nu med sin familj till 
Hovmantorp. Varför? Vad vill han göra där? Jo, han startar en 
ny liten handelsbod och den kallar han för Kronsborg!  Men 
efter tre år återvänder han till Långasjö och hamnar på fast-
igheten Stormen på Långasjö Västregård. På Stormen bygger 
han upp en ny handelsrörelse, som sedan kommer att bestå 
under mer än ett sekel. 

Hur var han egentligen, handelsmannen med husarnamnet 
och den stora barnaskaran? Axel Bergstrand, uppvuxen i 
sockenstugan Långasjö, beskriver Kroon i Långasjökrönikan 
1983. "Vi kommer fram till ett större hus på västra sidan av 
vägen vid vägskälet till Ljuder. Där hade handlande Kroon sin 
bostad och diversehandel. 

Han hade en liten rar hustru och flera barn, som snart var 
utflugna från hemmet. Sonen blev boktryckare i Älmhult. 
Kroon var en tystlåten man med djupa religiösa intressen och 
sällan saknades han vid gudstjänsterna. 

Hans affär hade nog ej större omfattning och kunde ej konkur-
rera med bröderna Nilssons, men redde sig bra ändå."  Man 
ser framför sig en ödmjuk man, nöjd med det lilla, men ändå 
med ett intresse för handel och en drivkraft att klara uppehället 
på sin stora familj. 

Kroon håller ställningarna i handelsboden på Stormen till 
1907, då han och hustrun och tre döttrar flyttar till Östra 
Torsås. Handelsboden på Stormen drivs vidare av en Berg-
gren. I Ö Torsås står familjen Kroon som hyresgäster under 
Ryssby Prästgård. Där avlider hustru Karolina 1912 och f  d 
handelsmannen Alfred 1918. 

Handelsfastigheten Stormen köps 1924 av Fredrik Karlsson 
och blir senare Karlsönernas butik. Idag är det bl a Tommy 
TC Carlssons ateljé. Tommy är barnbarn till Fredrik. 

Annika Hjalmarsson

Källor:
Arkiv Digital
Långasjökrönikan 1946
Långasjökrönikan 1983

Kronslund, senare Nilssons, vid Långasjöns strand. Detalj från J 
Steens karta. GoB sid 346.

Längs bygatan Långasjö kyrkby. Johans Steens teckning ur Gård o by sid 346. Johan Steen var i Amerika 1904–1911 och där ritade han ur minnet 
en karta över Långasjö kyrkby. Han skickade den till sin syster, för att också hon skulle minnas hur det såg ut därhemma. 
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Endast det bästa är gott 
nog …
En doft av nymalt kaffe mötte oss i lanthandeln på 
Holmsberg.  I den stora kaffekvarnen malde Gunnar sin 
populära specialblandning. ”Endast det bästa är gott nog 
– JG:s specialblandning och Luxus”, hette det i reklamen. 
Luxus var ICA:s varumärke. Det upphörde 2001. Men då 
hade den gamla lanthandeln för länge sedan lagts ned.

Johan Gunnar Johansson (JG) övertog Holmsberg 1934. Då 
var han 24 år. Hans far, J A Pettersson, hade köpt butiken efter 
Josefina Holmström och drivit den som filial till lanthandeln 
i Harebo. Därför var det många som sa ”Filialen”, fastän det 
stod ”JG Johansson” med stora bokstäver över entrédörren. 
Affären renoverades och utvidgades under Gunnars tid, men 
blev aldrig någon Maxi stormarknad.

Kundkretsen fanns i byarna runt Skallebo. Gunnar hade bil 
och började tidigt leverera varor hem till kunder som hade 
svårt att ta sig till affären. Några kunder fanns också i Em-
maboda, huvudsakligen släktingar. Gunnars fru, Britta, var 
född i Lindehult. Hon var min faster. Och jag minns mycket 
väl när Gunnar och Britta levererade de beställda varorna i en 
stor kartong. Vi barn hjälpte villigt till att packa upp. I botten 
på kartongen låg det alltid en näve gräddkolor!

Vilket sortiment hade man i JG:s lanthandel? Jag frågar min 
kusin Inger, som ofta hjälpte till i affären.

– Jag fick vara med och slå in varorna i gråpapper och knyta 
snören om, säger Inger. Plastpåsar och papperskassar hade 
vi inte.

– Vi sålde det mesta som folk behövde på landet. Livsmedel 
förstås. Mjölk, smör och ost levererades från mejeriet, troligen 
i Emmaboda. Det var stora, runda ostar, som skars i bitar. Vi 
barn ”provsmakade” i smyg, fast det var förbjudet. Mjölken 
mättes upp ur en stor kruka.

– Vi köpte ägg från gårdarna i bygden. En del sålde vi. Resten 
vidarebefordrades till Äggcentralen. En charkbil levererade 
kött och korv. I källaren fanns en stor tunna med sill, som 
såldes i lösvikt.

– Spik, hästskor, liar och andra järnvaror fanns det naturligtvis.

– Och så hade vi tyg, massor med tyg. Mor Britta mätte upp 
och klippte från tygrullarna.

– Men julskyltning hade ni väl inte? frågar jag. Holmsberg ligger 
ju inte i någon tätort precis.

– Jovisst! Julskyltningen var ett stort jippo. Massor med varor 
plockades fram för att beskådas genom skyltfönstret. Det var 
mycket arbete. På måndagsmorgonen skulle allt tillbaka till 
sina hyllor igen.

Lanthandeln var en viktig träffpunkt i 
bygden. Några kunder kunde sitta där 
hela dagen för att umgås och prata. Om 
någon ville köpa jäst utanför ordinarie 
öppettider gick det bra. Gunnar var 
rädd om sina kunder.  

Till sist blev kundkretsen ändå för liten 
och affären stängde för gott. Det var 
1960 eller 1961, säger Inger. 

Gunnar fick sedan anställning i som 
affärsbiträde hos ”Neikters” i Emma-
boda.

Sölve Hjalmarsson

JG Johansson lanthandel, Holmsberg.   Foto ur Inger Erikssons album

Gunnar Johansson i butiken.                                                         Foto ur Inger Erikssons album
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Holmström på Holmsberg

Om det är någon långasjöbo som givit en detaljerad re-
dogörelse för sin ungdomstid, så är de J A Holmström, 
han som på 1850-talet öppnade handelsbod på Holmsberg 
i Skallebo. Hans levnadsteckning finns dokumenterad i 
Långasjökrönikan 1955. Jan Redin, som var präst i Lång-
asjö 1942–1972, har låtit publicera den, efter att ha fått 
den i sin hand av Nanny Johansson i Skallebo.  Nanny 
hade bevarat J A Holmströms levnadsberättelse. Hon var 
nämligen barnbarn till Holmström. Hon blev sedermera 
hemmansägarhustru i Skallebo, gift med Alrik Johansson. 

Johan Adolf  Holmström (1820–1912) beskriver sin ung-
domstid som en enda lång kamp. Han brottas ständigt med 
andliga frågor. Som ung arbetskarl lever han i sus och dus och 
måste ta seden dit han kommer. Men samtidigt vill han helt 
tydligt leva ett liv i gudsgemenskap. Kampen böljar fram och 
tillbaka, en åtta sidor tätskriven skildring av en ung människas 
själanöd. Holmström blir knekt vid 20 års ålder och tilldelas 
1840 soldattorpet nr 42 i Skallebo Långasjö. Han befordras 
till korpral, men lider av klent bröst och får till slut avsked. 
Dock får han bo kvar på soldattorpet mot arrendes erläggande. 
Torpet kallas för Holmsberg efter Holmström.

För att få pengar till arrendet startar han en lanthandel, efter 
att först ha sökt och fått vederbörligt tillstånd. Han gifter 
sig med Maria Katrina Gabrielsdotter från Älmeboda. Paret 
kämpar på sitt lilla torp och med sin handelsbod. Inga barn 
föds. Men ändå kommer en liten flicka, Josefina, till familjen. 
Hon är fyra år och har blivit faderlös. Hennes mor är syster till 
hustrun Maria Katrina och bor i Bredalycke. Systern har blivit 
änka. Hon har redan flera barn och som extra bonus föder hon 
en liten dotter nästan exakt 9 månader efter makens bortgång.

Vid denna tid var det vanligt med fosterbarn. Det förefaller 
ha gått ganska smidigt till. Den unga änkan i Bredalycke hade 
tillräckligt med barn - hennes syster på Holmsberg var barn-
lös. Det löste sig enkelt. Säkert fick någon myndighet ge sitt 
samtycke. Detta var ingen ovanlig metod att reglera återväxten. 
Josefina växer upp hos paret på Holmsberg. Snart heter hon 
Holmström i efternamn.

Josefina Holmström gifter sig så småningom med skoma-
karen Johannes Johansson. Johannes tar över handelsboden, 
men det är svårt att klara sig på den låga inkomsten, så han 
ger sig iväg till Kanada 1907, för att bättra på ekonomin. 
(Emigrantboken sid 372)   Kvar på Holmsberg är hans hustru 
Josefina Holmström med två barn: dottern Nanny och sonen 
Karl Albert. Här har vi alltså den Nanny som lämnade den åtta 
sidor långa handskrivna biografin till Jan Redin. 

Johannes Johansson återvänder från Kanada 1916, förhopp-
ningsvis stadd vid bättre kassa. 1926 säljer han Holmsberg till 
Handlaren J A Pettersson i Harebo och åker åter en vända till 
Kanada. Denna gång följer dottern Nanny med. (Emigrantboken 
sid 523) I Kanada arbetar både Nanny och hennes far och de 
är dessutom engagerade i Emanuel Lutheran Church, Nanny 
var en tid, ordförande i kyrkans ungdomsförening där. 1934 
återvände far och dotter till Långasjö. Nanny kom då hem med 
tillräckligt med pengar för att köpa en liten gård i Bredalycke!! 
Kvinnor kan!! Hon står som ägare 1934–1939.  

Men så dök friaren upp - Nanny sålde gården till Ernst Krona, 
gifte sig med Alrik Johansson och flyttade till Skallebo Sgd 1:4.

Nanny och Alrik tog emot ett "krigsbarn" från Finland, en 
liten pojke som hette Matti. Han fick ett gott hem, adopterades 
av Nanny och Alrik och blev kvar i Långasjö livet ut.  Mattis 
son Tomas Alriksson har nu gården i Skallebo. 

Annika Hjalmarsson
Källor: 
Arkiv Digital
Långasjökrönikan 1955
Långasjökrönikan 1946
En Smålandssocken emigrerar 1967

Holmsberg, omkring 1900. Från v: J A Holmström, Johannes Johans-
son, Nanny Johansson, Josefina Johansson, Karl Albert Johansson, 
Vilma Karlsson, Alma Pettersson, Karolina Karlsson och Emma 
Johansson.                                                       Långasjökrönikan 1955
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Lida och lanthandeln
Lida by ligger i södra delen av Långasjö socken. Nedanför 
byn, mot öster, ligger Lidasjön. Där badade vi, när jag 
var barn, men det var mycket vass längs stranden. Vi var 
tvungna att ta roddbåten över till andra sidan sjön, där 
det bästa badstället låg. Då var vi i Prämboda och söderut 
låg Fåglasjö.

I Lida växte jag upp på en bondgård. Mina föräldrar hade bott 
i storstan, men drömmen fanns hos min pappa att bli bonde. 
Han brukade gården ett tiotal år, innan vi flyttade norrut, till 
ett större lantbruk. Jag och min storebror hann gå några år i 
Långasjö skola.

Lida är en vacker by, och som namnet antyder, sluttar den ner 
mot sjön. Här fanns ett tiotal gårdar och husen, som ligger 
kvar än idag, utgör  en sammanhängande bebyggelse utmed 
en bygata. Jag tänker ibland att byn där vi växte upp på 50-talet 
i flera avseenden påminde om Bullerbyn.

Det mesta fungerade bra och mycket som behövdes produce-
rades på gården. Logistiken måste dock ha varit ett problem, 
i alla fall innan vi skaffade bil en bit in på 50-talet. Mamma 
satte mig i en korg på cykelstyret och min storebror på paket-
hållaren, när hon hade ärenden att uträtta. Pappa levererade 
ägg till handelsboden, och till det hade han en ägglåda bak på 
cykeln! Affären låg några kilometer hemifrån, i just Fåglasjö.

Jag har många minnen från olika affärsinrättningar, där vi gjor-
de våra inköp. Fåglasjö var nog närmaste handelsbod. Där fanns 
förstås allt mellan himmel och jord. Förutom livsmedel kunde 
man köpa termosar, köksredskap, ståltråd och allt annat, som 
kunde behövas. Troligen även hammare och spik. Det hände 
att jag cyklade dit, och jag minns stora mjölsäckar. Handlaren 
körde kaffe i en maskin, medan man tittade på. Vi malde också 
hemma i en liten kvarn. Det luktade speciellt av kaffe!

En dag, när vi kom hem från skolan, lekte min lillebror på 
golvet med en ny sorts leksaksbil. Den kallades bulldozer. Vi 
hade sett den i affären. Han gick hela den långa vägen ensam 
till Fåglasjö till fots, drygt 5 år gammal, och mamma visste 
ingenting. Han köpte en bulldozer. Den var batteridriven, stor 
som en sexpacks äggkartong, och såg ut som en bandvagn i 
miniformat. Den kunde blinka, backa och låta, och den var 
inte billig. Han hade sparat pengar i en burk under en tid. Vi 
var helt tagna och lekte på golvet hela den eftermiddan Vi sa 
att han absolut inte fick visa den för grannpojken, som kunde 
ha sönder den. 

Lillebror förevisade, och han var stolt. Dagen slutade med att 
den flera år äldre grannpojken kom in, och när han gick hem 
igen var bulldozern trasig.

Ett roligare minne är att lillebror samma sommar gick samma 
långa väg till Fåglasjö med sin lekkamrat, ett år yngre. De köpte 
choklad till vår storebror, som hade födelsedag. De fick för 
sig att smaka lite grann. Frestelsen blev stor, och när de kom 
hem var chokladen slut.

I Häljanäs fanns en liknande affär, Harald Franzéns. Dit åkte 
vi inte så ofta. Bara när det var simskola,  eller när vi ville bada. 
Där utbröt en eldsvåda på femtiotalet, och jag minns inte om 
affären hämtade sig efter det. Jag minns att pappa åkte dit med 

oss och köpte upp kläder, som blivit missfärgade av branden. 
Jag fick flera strumpor, som var gulbruna i foten. Värst var att 
de var för långa i tån. Jag vek in dem där fram och hoppades 
att det inte skulle synas.

Självklart åkte vi till Geijers ibland, och till Emmaboda om 
vi ville ha något speciellt. Där fanns Radiolasse, där min 
släkting jobbade. Där fanns också Hörnan, där jag köpte en 
examensklänning. Annars sydde mamma dem, i alla fall när 
jag gick i småskolan.

Till Lida kom ibland en matvarubil med det nödvändigaste, 
och även en fiskbil. Min pappa kom från Blekinge, så vi köpte 
alltid fisk i Matvik, när vi hälsade på farmor. Bäst minns jag 
drickabilen. Den stannade högst upp på bygatan och dit sprang 
vi barn och tittade. Det var en lastbil och Klot-Johan svängde de 
tunga backarna fulla med sockerdricka och lemonad. Vi köpte 
mest svagdricka. Den läskade i höbärgningen och vid tröskan. 
Söta drickor fick man bara till fest, och tur var väl det. Det var 
inte så kul att åka till tandläkaren i Emmaboda. 

Där drickabilen stannade, högst upp på bygatan, byggdes ett 
posthus vid den här tiden. Varje hushåll fick ett postfack, och 
antagligen var det vi barn, som hämtade posten. Senare köptes 
det även in frysfack. Kyl o frys fanns ännu inte hos alla, utan 
det var skafferier, källare och jordkällare som gällde. Varma 
sommardagar sänkte man ner kylvaror i brunnen i en hink. 
Där var det alltid svalt. Någon glassbil fanns inte, men mamma 
gjorde hemglass och ställde i frysfacket, när det skulle bli kalas. 
Då fick jag springa upp till posthuset och röra i glassen. Det 
kom även försäljare av olika slag till byn. Jag minns borstbin-
dare, knivslipare och spirellaförsäljare. 

Funderar slutligen över självhushåll och byteshandel. Pappa 
levererade mjölk i krukor med en mjölkabil. Den tog med smör, 
ost och grädde tillbaka, när vi så begärde. Detta ställdes på vårt 
mjölkbord. Det gjordes avräkning på mejeriet. På samma sätt 
levererades ”en kvarts gris” från slakteriet, när vi skickat iväg 
svin med grisabilen. Annars var vår granne slaktare, och vi barn 
kunde följa hela proceduren. Mina föräldrar styckade själva, 
och brukade också anrätta hönsen hela vägen från huggkubben  
till stekpannan. Vi såg hur det gick till, men jag skulle inte klara 
av att göra det idag.

Detta var några minnen från Lida. Det har gått mer än 60 år 
sen dess, och min äldre bror har hjälpt mig att bättre minnas 
vårt liv på 50-talet. ”Lillebror”, som var intresserad av teknik, 
blev ingenjör på Chalmers, och båda hamnade i Göteborg. 
Själv bor jag utanför Falköping i Skaraborg. Nu är vi syskon 
pensionärer, och läser gärna TräskoPosten.

Margareta Rosvall f. Wilhelmsson

Fåglasjö Lanthandel.                              Foto Christer Franssons arkiv
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Handelslägenheten Gröna-
dal och jungfrun Johanna 
Nilsson

Lanthandlaren John Elofsson i Moshult, J A Pettersson i 
Harebo och Alfred Geijer i Strängsmåla är välkända.  Men 
handlaren Johanna Nilsson i Brunamåla är mindre känd.

I Gård och by i Långasjö socken (GoB) är handelslägenheten Grö-
nadal i Brunamåla och Johanna Nilsson omnämnd på sidan 
230. Anders Karlsson har i sin artikel i Träskoposten 2010:3 
i korthet nämnt handelslägenheten.  För övrigt låg den på 
Brunamåla 1:12, den gård som han idag är bosatt på.

Jag skall utifrån kyrkoböckerna försöka rekonstruera Johanna 
Nilssons liv.

Johanna Nilsson 1822–1910

Tidiga åren
Johanna Nilsson föddes i Ingemundebo Västergård den 26/4 
1822.  Hon var dotter till hemmansägaren Nils Gummesson.  

När gården delades 1835 mellan hennes syskon Kristina Nils-
dotter och hennes man Carl Magnus Petersson och brodern 
Jonas, flyttade hon 13 år gammal till Karlskrona.

Karlskrona och Vissefjärda
 I Karlskrona kom hon att tjänstgöra som piga hos bland andra 
greve Cronstedt. 1860 lämnade hon Karlskrona och flyttade till 
Vissefjärda.  Här är hon skriven som jungfru hos lanthandlaren 
Sven Wimmerstedt.  Exakt vad hon arbetar med är oklart.  Men 
det är första gången hon använder jungfru som yrkestitel, en 
titel som sedan skulle följa henne hela livet. Det är väl kanske 
här som tanken på att starta en egen handelsrörelse väcks.

En jungfru var en tjänsteflicka i ett finare hushåll, vilket ju hon 
varit hos både greve Cronstedt och hos handelsman Wimmer-
stedt.  I dag skulle vi väl säga hembiträde. I yrkesregistret till 
husförhörslängderna är hon den enda med den titeln i hela 
Långasjö socken.

Ingemundebo och Brunamåla
Efter tiden i Vissefjärda är hon tillbaka i födelsebyn, där hon 
arbetar som piga bl a hos farbrodern Johannes Gummesson.  
Det var han som 1868 sägs ha blivit osalig efter att ha plöjt på 
pestkyrkogråden i byn.  Om honom kan ni läsa i Ingemundebo 
en by i Småland under två sekler. Mellan 1871 och 1874 är hon 
inneboende hos sin syster Kristina och hennes man Gubben 
Bock på backstugan Gatan i Ingemundebo.  Också om Gubben 
Bock kan ni läsa i boken om Ingemundebo.  

Handelslägenheten Grönadal
Den 28/9 1881 flyttade Johanna Nilsson in i handelslägenheten 
Grönadal i Brunamåla. Prästen antecknar henne som boende 
jungfru Johanna Nilsson.

Förmodligen hyr hon ett befintligt hus av ägaren till Brunamåla 

1:12 Edward Niklasson. Husets tidigare funktion vet vi inget 
om.  Kanske var det ett undantagshus för gårdens tidigare ägare 
Ingel Peter Nilsson, som dött 1869.  Denne, som var änkling, 
hade överlåtit gården till sin son Johan Ingelsson redan 1841.

När vi ser på de bevarade husgrunderna avtecknar sig tre 
huskroppar.  Alla tre har en mycket solid stenfot.

Den största mäter 6x8 meter.  Detta är förmodligen bostads-
huset med källare.  I bottenvåningen låg nog handelsboden 
och på andra våningen bodde handlaren.

Strax öster därom finns grunden till ett lite mindre hus som 
mäter 4x8 meter.  Detta kan ha använts som lagerlokal. Och 
väster om handelsboden finns grunden till ett ännu lite mindre 
hus knappt 4x4 meter. Söder om den förmodade handelsboden 
ligger en hög med röda tegelstenar.  Detta kan vara resterna 
av husets kakelugn.

I GoB på sidan 230 uppges felaktigt att det fanns en handlare 
före henne, som hette Johan Nilsson.  Detta har inget stöd i 
kyrkböckerna.  Förmodligen beror misstaget på en förväxling 
mellan namnen Johan och Johanna. 

Hon kom att driva företaget i drygt ett dussin år innan hon 
1893 flyttar från Grönadal snett tvärs över vägen till lägenheten 
Brunamåla Lindås. Där skrivs hon som undantagshjon och 
utfattig.  Här dör hon 1910 vid 88 års ålder.

Uppenbarligen har affären inte varit en guldgruva för henne.  
Enligt GoB sidan 230 revs stugan 1901.  Samma uppgift finns 
i Anders Karlssons artikel om Brunamåla. Däremot finns inget 
stöd för att butiken drevs ända fram till 1901.

Vilken typ av handel som bedrevs är oklart.  Förmodligen en 
lanthandel av traditionellt slag.  Man kan man tycka att läget 
var förträffligt.  Handelsboden låg precis intill gamla vägen 
mellan Långasjö och Emmaboda.  Efter passagen genom byn 
går vägen vidare över Åleberg och Krysseboda till Emmaboda.

Emmaboda börjar nu i början av 1890-talet växa till sig.  Kan-
hända blir konkurrensen från handlarna i det nya stationssam-
hället för stor.

Ett märkligt sammanträffande är att handlaren Örn i Strängs-
måla och Johanna Nilsson stängde sina respektive handelsbodar 
samtidigt med en dags mellanrum i oktober 1893.

Grunden till handelsboden Grönadal i Brunamåla. GPS- koordinater: 
56.63310, 15.482557. Husgrunden ligger precis bakom de tre vägvisar-
na mot V Hällasjö, Moshult och Emmaboda och mittemot banvakts-
stugan, som syns i bakgrunden.                       Foto: Peter Frederiksen
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Hade rent av Johanna Nilsson haft ett samarbete med hand-
laren i Strängsmåla?  Var hon något slags kommissionär eller 
var Brunamåla en filial?  Lustigt nog hette bägge handelslä-
genheterna Grönadal.

Som vanligt vid tolkning av historiska lämningar och skeenden, 
har jag haft god hjälp av min vän Raymond Andersson, en av 
de skogsarkeologer jag skriver om på annat ställe i det numret 
av Träskoposten.

Johanna Nilsson - en modern kvinna?
Det finns några saker som sticker ut i Johanna Nilssons lev-
nadshistoria.  

Varför heter hon Nilsson och inte Nilsdotter som sin syster 
Kristina?  

Före 1901 års namnlag fick man själv uppge för prästen vilket 
efternamn med ville ha.  Gick hon medvetet emot den för-
härskande bruket av patronymikon?  Det var först mot slutet 
av 1800-talet, som denna namnsed försvagades.  Detta gällde 
i början vanligast för -dotter.  Att Johanna valde att kalla sig 
Nilsson så tidigt som under första hälften av 1800-talet ger en 
fingervisning om att hon var en självständigt tänkande kvinna.

Att uppge, som en av få kvinnor i socken, en egen yrkestitel 
pekar i samma riktning.  Bland handlarnas skara i bygden var 
hon, såvitt är bekant, den enda kvinnan.

Lars Bengtsson

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
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Handlaren Peter Ekekrans

En av de tidiga handlare som nämns i Långasjö är Peter 
Ekekrans (1801–1866). Han nämns i Långasjökrönikan 
1946, som en handlare med lite tvivelaktig vandel, boende 
på nuvarande Kyrkvägen 33. Han har gått till historien 
som Långasjös "förste handelsman", aktiv mellan åren 
1840–1866 Han har blivit "straffad för första och andra 
resan stöld, fått plikta för brännvinsminutering och blivit 
varnad för att hålla öppet på en helgdag." Sådan var han 
alltså, denne Ekekrans, enligt kyrkbokens anteckningar.

Varifrån kommer denne omtalade man med det stiliga 
efternamnet och varför öppnar han handelsbod just i Långa-
sjö? Kanske för att han har sina rötter i socknen. Han föddes 
nämligen på torpet Lönnedal i Frostensmåla 1801. Hans far 
var torparen Magnus Börjesson. Hans mor hette Martha 
Petersdotter. När Peter var sju år flyttade familjen till Näset. 
Efter tre år drog familjen vidare till Bredalycke, där fadern 
står som brukare på Nabbemålen. Snart går flytten vidare till 
byn Gumkulla i Ljuders socken, därifrån till Nickalycke. 1820 
flyttar familjen tillbaka till Långasjö socken, denna gång till 
Koppekull, där sonen Peter Magnusson, han som ska bli vår 
handelsman, står antecknad som ung Torpare. Hans föräldrar 
och två av syskonen är "inhyses" hos honom. 

Detta är alltså handlare Ekekrans bakgrund. En fattig torpar-
unge, som själv blev torpare i Koppekull – men bara under 
två år – sedan har han uppenbarligen fått nog! Han drar iväg 
till Kalmar 1822. Han är då 21 år. Föräldrarna bor kvar en tid 
i Koppekull, men hänvisas sedan till "sockenstugan", som vid 
denna tid även tjänstgjorde som bostad åt de fattiga. 

Unge Peter Magnusson ger sig alltså av till Kalmar. Men 
snart är han tillbaka i Långasjö. Han får då tjänst som dräng i 
Långasjö Västregård och träffar pigan Katharina Petersdotter 
från Långasjö Östergård. Peter och Katharina gifter sig 1824 
och bosätter sig i en stuga i Långasjö Backegård. 

Den stugan kommer senare att kallas Ekeslätt. Någon gång 
i samband med vigseln tar sig Peter namnet Ekekrans. I 
kyrkboken 1825–1830 heter han Peter Magnusson Ekekrans. 
Otroligt stiligt! Men var har han fått det ifrån? Det är lätt att 
ta sig ett nytt namn på den här tiden. Bara man inte är inne 
och tar för sig bland adelsnamnen. Men detta är väl snudd på? 
Barnen kommer på löpande band. Sofia, Erika, Sara Maria, 
Carl, Johan August och Gustaf. Omkring 1850 får Ekekrans 
för första gången titeln Handlare i kyrkboken. Fast det står f  
d handlare - lite konstigt, men han har ju faktiskt pliktat för 
brännvinsminutering redan 1848, så nog har han handlat med 
sprit i alla fall. Det går ju jättebra att vara torpare och även syssla 
med brännvinsutskänkning. Fast inte helt lagligt, såvida man 
inte hade tillstånd. Och det hade han inte. Då hade han inte 
behövt plikta. Senare kommer han att stå som Gyllmakare d v s 
han gör bälten, gördlar, spännen och förgyllningar. Gyllmakare 
Peter Ekenkrans på Ekeslätt. Det låter fint!  Han kallas Urma-
kare också i en av kyrkböckerna.  En mångsysslare tydligen. 

Men har han tillstånd, det som man kan ansöka om, om man 
är man och fyllt 21 år, eller myndigförklarad kvinna, behärskar de fyra 
räknesätten och något bokföring, Har Peter Ekekrans klarat dessa 
krav? Han kallar sig i alla fall handlare - eller är det prästen 
som välvilligt kallar honom det? 

Både Peter och hans dotter Erika har kvalificerat sig för 
kyrkbokens brottsregister, sist i boken Långasjö A1:18 sid 
431.  Synd att de hade svårt att hålla sig inom lagens råmärken. 
Erika bor kvar i Långasjö med föräldrarna en tid, hon flyttar 
senare vidare till Tving. Peter fortsätter på brottets bana. 1855 
blev han straffad för första resan stöld. Gick det så dåligt för 
honom, att han var tvungen att stjäla, hålla lönnkrog och "ha 
söndagsöppet"?

Ekekrans avlider 1866. I bouppteckningen kallas han Urma-
kare och hans urmakarverktyg värderas till en summa av 70 
Rd. Fastigheten Ekeslätt ägs av Peter och är värderad i 400 Rd. 
Den omfattar hus och en liten ladugård, 3 skäppland jord på 
49 år.  Hans änka, Catharina samt en dotter, Sara Maria med 
familj bor kvar på Ekeslätt en tid. Efter änkans död emigrerar 
Sara Maria och hennes barn till Nordamerika. Ekeslätt går "ur 
släkten" och ingen med namnet Ekekrans torde ha stannat i 
socknen. Däremot finns det några personer med det namnet 
i Ekeberga under samma period. 

Det vore intressant om någon av Träskopostens läsare har mer 
att berätta om släkten/namnet Ekekrans. 

Annika Hjalmarsson

Källor:
Arkiv Digital
Gård och by i Långasjö socken 1978 
Långasjökrönikan 1946
Långasjökrönikan 1955 bild
En smålandssocken emigrerar 1967 sid 216

Ekeslätt, numera Kyrkvägen 33. Sepialavering av Erik Langemark 
1955. "Från svunna tider: Det gamla Ekeslätt i Långasjö kyrkby och 
kyrkobesökare på hemväg." (Långasjökrönikan 1955) Här höll hand-
laren Peter Ekekrans till. Han handlade med sprit och förnödenheter 
samt verkade som Gyllmakare och Urmakare. 1840–1866. 
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Lönnkrogen i skogen 
samt handelsman Frans Bergs Gårdsbutik

Vi vet genom domstolsprotokoll och husförhörsanteck-
ningar att Sara och Frans Berg bedrev en otillåten för-
säljning av alkoholhaltiga drycker. Till detta erkände sig 
Frans skyldig och fick plikta.

Den muntliga traditionen talar om att hos Frans och Sara 
Bergs var det en lönnkrog. Och i domstolsprotokollet efter 
dödsskjutningen av Stubina-Svennen i mars 1868 står angivet 
att händelsen inträffade utanför befintlig lönnkrog, vilket var 
Frans och Saras torp.

Men detta var inte den enda verksamhet som bidrog till för-
sörjningen på Bergatorpet. Förutom det som torpet gav, så 
bedrev Frans handel genom lumpinsamling, som sedan såldes 
till närmaste pappersbruk. Vid dessa vidlyftiga vandringar kom 
Frans i kontakt med andra näringsidkare och på så sätt växte 
det upp en verksamhet genom att Frans tog hem – förutom 
alkoholdrycker – även olika livsmedel.

Från början kanske genom beställningar av grannar och vän-
ner, men efter hand blev det ett lite förråd hemma hos Bergs.

Gustav-Erik Holmström berättade en gång för mig att hans 
föräldrar, Ida och Valdemar, hade sagt att hos Frans Berg kun-
de man handla salt, socker och andra varor. Man kan säga att 
detta var en föregångare till det som numera kallas gårdsbutik.

Vi har naturligtvis ställt oss frågan hur det kunde bli så här, 
att våra förfäder blev kriminella – att de drev en lönnkrog? 

Svaret är att vi egentligen inte vet. 

Vi får nu göra som när vi arbetade med boken "Ulvamon – ett 
gränsland i tid och rum".  Vi utgår från det vi vet, lägger till 
det vi tror oss veta och lägger sedan till: så här kan det gått till.

Som en betydelsefull grund i vår berättelse är att både Sara och 
Frans föddes som backstugeungar. Och att både Sara och Frans 
miste sina fäder mycket tidigt i sina liv. Ansvaret för uppväxten 
lades helt på deras mödrar och för Frans del en mor som var 
svårt synskadad.

 

I vårt arbete med boken "Ulvamon – ett gränsland i tid och 
rum", har vi ofta stannat upp och med förundran och tack-
samhet ställt oss frågan ” Hur i Herrans namn överlevde de”?

Trots en kämpig barndom – eller kanske tack vare – samt i 
kombination med en positiv grundsyn, fylld av förhoppningar 
hos både Sara och Frans så blev deras liv rikt.

När ödet hade nått sitt mål och Frans och Sara träffades vid en 
vägskälsdans så kanske dansen efter en stund fick vara och det 
i stället blev förtroliga samtal om drömmar och förväntningar. 
Båda hade livslust, kraft och beslutsamhet. 

En dröm som skulle förverkligas var att få bo i ett torp som 
kunde kännas lite som deras eget. Tanken var också att förutom 
det torpet gav, utveckla verksamheter som behövdes för att 
försörja en alltmer ökande skara barn. 

Traditionen berättar att Sara 
var känd som klok gumma 
och jordemor. I de rollerna 
var det viktigt att ha en be-
tydande social kompetens.

Utifrån detta är det tänkbart 
att Sara förbarmade sig över 
dem som inte hade råd att 
handla stor mängd brännvin, 
men som av olika anledning-
ar hade behov av en eller 
två supar. 

Behovet fanns säkert, om 
vi tänker oss in i förhål-
landet i Ulvamon i mitten 
av 1800-talet. Det kunde 
vara tandvärk eller annan 
värk och det kunde säkert även vara vanlig hederlig oro eller 
ångest. Att få köpa en eller två supar och sedan ett förstående 
samtal med Sara Berg gjorde att man orkade med ett tag till. 
Att brännvin var en bra medicin kände man till, men att bi-
verkningarna kunde göra saker och ting värre, kände man inte 
till – eller inte ville känna till.

Att Lönnkrogen skulle varit ett tillhåll för supande och allmän 
fyllemiljö har vi inget belägg för. Inget av barnen eller barn-
barnen har antytt något sådant. Mot detta kan man hävda att 
anhöriga kanske skämdes för verksamheten, men inget sådant 
har framkommit. 

Kanske var lönnkrogen inte så stor och betydelsefull. Eller 
var det så att Sara var en bestämd dam som krävde hyfs, samt 
ordning och reda.

Vad vi kan hoppas på är att verksamheten hos Sara och Frans 
fortsatte, men då på ett lite mer ordnat sätt, så det inte störde 
avundsjukan.  

Jean Leek och Erland Berg
barnbarnsbarn till Sara och Frans

Urshult 

Ur domprotokollet:  Frans Berg döms för "första resan 
olovlig brännvinsminutering å söckendag, att böta 60 daler 
silvermynt, samt att i utskänkningsavgift erlägga 40 daler sil-
vermynt, vilka belopp så fördelas att 2/3 tillfaller Åklagaren, 
samt 1/3 de fattiga i Vissefjärda socken; varjämte det hos de 
tilltalade beslagtagna brännvin, med kärl vari det förvaras, för-
klaras förbrutet och skall genom åklagarens försorg å offentlig 
auktion försäljas."

1868 den 28 Februari 

Ordförklaringar:
Första resan= första gången
Brännvinsminutering=försäljning i små portioner
Söckendag=vardag, till skillnad mot helgdag. Helgdagsförsäljning gav 
högre böter. 

Kanske serverades supen i ett 
bleckmått. Därav uttrycket: "Ta sig 
en blecka".
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Hemma hos Ivar och 
Christina i Skurebo
Träskoposten hälsar på hos Ivar och Christina i Skure-
bo. Byn Skurebo är belägen på den högsta punkten i 
Långasjö socken. Husen ligger samlade uppe på höjden 
och från Ivars gård kan man blicka ut över dalen mellan 
Skurebo och Pellamåla. Gården ligger inbäddad i yppig 
sommargrönska, fälten brer ut sig neråt dalen. Har tiden 
stått stilla i Skurebo? Nej – inte alls! Ännu en generation 
skurebobor har tagit över. Husen är välrenoverade och 
bebodda, djur betar i hagarna, höet är bärgat. 

Ivar har vuxit upp på gården, som funnits i släkten i fyra 
generationer. Dessförinnan ägdes den av hemmansägaren 
Johan Magnus Pettersson och tidigare hans hustrus släkt. 
Ja, här dyker han alltså upp igen − Johan Magnus, som blev 
ihjälslagen av en bleking 1864. Men då låg huvudbyggnaden 
ett stycke närmare bygatan. 

När Johan Magnus familj så småningom flyttade till Lida, kom 
Ivars farfars far Frans G Johannesson att ta över gården Sku-
rebo Sgd 1:3.  Det nuvarande huset och ladugården byggdes 
1902 − med amerikapengar, som sonen Johan Oskar Fransson 
tjänade ihop i gruvorna i British Colombia, där han vistades i 
under tjugo års tid. 

Ivar föddes 1957. Hans föräldrar var Bertil och Inez Fransson, 
hans syskon är Berth och Angela. Ivar berättar med glädje om 
sin barndom. Byns åtta gårdar var bebodda och brukades. Det 
fanns många lekkamrater i lämplig ålder. Flera var dessutom 
släktingar. − Alla i byn hette antingen Fransson eller Johans-
son. Byn var en Astrid Lindgren-idyll, säger Ivar. Skoltiden i 
Långasjö var rolig och alltigenom lyckad: Gunn-Britt Alm, John 
Johansson och Sölve Hjalmarsson hette hans lärare. Det var 
de som lade grunden för hans framgångsrika liv! Efter vidare 
studier på högstadiet i Emmaboda och gymnasiet i Kalmar, 
ställdes snart färden till Stockholm. 

Ekonomi blev Ivars specialkompetens. Nu är han "nästan 
pensionär", men under sin verksamma tid har han varit bl a VD 
för MedMera Bank och marknadsdirektör för COOP, suttit i 
Swedbanks ledning, mm. Med Stockholm som utgångspunkt 
har arbetet tagit honom ut i världen för internationella kontak-
ter, men även fritiden har ägnats mycket åt resor tillsammans 
med hustrun Christina. Ivar och Christina gifte sig 1987 och 
har två söner med respektive familjer, inklusive barnbarn. 
Både Ivar och Christina håller på att trappa ner sina jobb för 
att kunna vistas mer på gården i Skurebo. 

Med stor omsorg har Ivar och Christina satsat på att skräddar-
sy huvudbyggnaden efter sina behov. På ett smakfullt sätt har 
de kombinerat gammalt och nytt, med de bästa material och 
tekniker som man kan tänka sig. - Bättre med kvalitetsprodukter 
än en massa prylar, tycker Ivar och Christina. Hantverkare och 
yrkesmän från trakten har, i samarbete med gårdsägarna, skapat 
ett boende, som gör besökaren lyrisk! Den tidigare traditionella 
glasverandan har bytts ut mot en stor och luftig tillbyggnad 
med massor av fönster. Ljuset flödar in. Köket har byggts om 
med den gamla bakugnen som utgångspunkt. Den har fått 
styra planeringen. Övervåningen ger gott om sovplatser för 

Ivar och Christina i sitt vardagsrum.

Huset, som byggdes 1902 av amerikafararen Johan Oskar Fransson. 
Personerna på foto är fr v: Frans G Johannesson och Britta Gustafs-
dotter (Ivars farfars mor och far) Albert och Alma Fransson (Ivars 
farmor och farfar) och barnen är Elsa och Alice (Ivars fastrar).  
Fotot är taget 1913.

Christina och Ivar framför sitt nyrenoverade hus.

Undantagsstugan, ombyggd till gäststuga. 
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familj och gäster. Dessutom finns en f  d undantagsstuga på 
tomten − omvandlad till gäststuga. Som en egen installation 
finns det lilla utedasset bevarat bland prydnadsbuskarna. Det 
kan nog komma till användning i ofärdstider!

Färgsättningen både ute och inne är vald med fingertopp-
skänsla. Till ändamålet blandades en dämpad, rogivande ljus-
grön färgton i färghandeln i Emmaboda. Efter några turer blev 
den godkänd och heter numera "Skurebogrönt". 

När Corona slog till och förlamade vårt land, valde Ivar och 
Christina att tillbringa all tid i Skurebo. Sedan första mars i 
år har de kunnat sköta sina arbetsuppgifter från gården, tack 
vare fiberoptiken. 

Idyllen känns fullkomlig. Vi måste fråga oss: kommer man 
att kunna leva så här i framtiden? Med grönsakstäppa utanför 
knuten och slåtteräng, som ska lieslås, med sommarens alla 

blommor. Utsikt över de öppna böljande fälten. Välhägnade 
hagar till betande hästar......

− Folk tror visst, att om man slutar göra saker själv, så går hela 
världen under, slår Ivar fast. Vissa saker kommer troligen att 
försvinna, men − man kommer att utföra arbeten på nya sätt. 
Att sluta röja själv i skogen med motorsåg och lämna allt till 
skogsentreprenören, är ett exempel. Ett annat är när mjölkkor-
na försvann, då kom hästarna som betesdjur i stället

Den vackra gården i Skurebo är ett fint exempel på hur livet på 
landet går vidare i många generationer och hur saker och ting 
hanteras på "nya sätt". Tack för att vi fick hälsa på!

Text: Annika Hjalmarsson
Foto: Tatyana Muratova

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

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

Välkommen med din bokning! 
Malin 070 665 38 13

Aktiviteter i höst: Berättarkvällar för barn!  7, 8 och 11 november. Varmt välkomna till Långasjölamm för att hälsa på 
fåren, högläsning och ullpyssel. Anteckna datumen redan nu och håll utkik efter mer information på Instagram #langasjolamm, 
Facebook Långasjölamm eller www.langasjolamm.se.

När nöden är som störst.... Det gamla utedasset 
kan komma till heders igen. Hunden heter Abby och är en Welsh Springer Spaniel, 5 år gammal.
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Det är nu vi måste hålla 
ihop
Jag fick förfrågan om jag ville skriva några rader om 
Mundekulla Retreatcenter i relation till Corona. Jag kände 
mig först lite kluven då det känns som att vi fortfarande 
är mitt uppe i ”Corona krisen”. Det är ibland lättare att 
skriva och tala om hur man tog sig igenom krisen istället 
för hur vi hanterar krisen när vi är mitt uppe i den, men 
här kommer ett försök..

Vi stod inför vårt bästa år någonsin och efter 22 år kändes det 
som jag hittat ett bra upplägg med medarbetare, aktiviteter 
och en hållbar ekonomi. Nu är det blott ett par månader kvar 
innan årets slut och det som såg ut att bli vårt bästa år ser av 
allt att döma bli vårt sämsta år någonsin. Vår verksamhet byg-
ger på det personliga mötet och vi drabbades direkt i början 
av mars när rapporterna om virus gjorde sig gällande. Detta 
medförde att vi inte kunde genomföra några aktiviteter under 
drygt 4 månader men sedan mitten på juli har vi börjat erbjuda 
aktiviteter i liten skala igen. 

Vi har i genomsnitt haft en tredjedel eller på sin höjd häften av 
vår vanliga beläggning på dessa. Dels p.g.a. ”50 personers re-
geln” men även då det finns en stor försiktighet att hos många. 
Vi har valt att ha en strikt Corona policy med allt från att flytta 
ut receptionen utomhus, servera maten på tallrik trots att man 
numera får ha buffé till att se till att folk håller avstånden vilket 
underlättar då vi har stora samlingslokaler att tillgå. Det kräver 
extra personal både i kök och städ så kostnaderna är högre och 
intäkterna lägre. Med tanke på att vi huvudsakligen arbetar 
med grupper som stannar 2–7 dygn så kan vi informera om 
upplägget från gruppens ankomst så därmed kan vi erbjuda 
en trygg plats och vi har även ett isolerat ”Corona rum” om 
någon skulle drabbas på plats, men tack och lov har vi inte 
behövt använda det.  

Till skillnad från campingar, restauranger och varuhus så har vi 
som kulturarrangör ett max-tal på 50 personer att förhålla oss 
till vilket framförallt drabbade vår festival i början av augusti. 
Den besöks vanligtvis av ca 300 personer, varpå många som 
redan köpt biljett inte kunde komma. 

Under våren och försommaren har vi tvingats återbetala mil-
jontals kronor p.g.a. uteblivna kurser som även det kräver tid, 
pengar och personal i anspråk. Jag har sökt de stöd som före-
tagare uppmuntras att söka och jag erhöll blott 10.000: - samt 
korttidspermitteringsstöd för två anställda vilket hjälper föga 
i ett företag med en årsomsättning på ca 5 miljoner kronor.

Detta är den dystra verkligheten och det känns som att Corona 
och rädslan för den kommer att fortsätta något år till – så hur 
går man då vidare? Jag väljer att hålla mig optimistisk även om 
det stundtals känns omöjligt. 

Redan i början av mars kände jag att det här kommer att pågå 
ett tag och påverka mötesbranschen i stor utsträckning. Jag har 
försökt skapa något på landsbygden sedan 1997 och känslan av 
det var dags för mig att gå vidare i livet blev alltmer återkom-
mande under våren. När jag försiktigt började kommunicera ut 
det i våra nätverk kom människor till undsättning. Vi skapade 
en fond www.mundekullafonden.se och folk bidrog med större 
och mindre summor. Deltagare valde att ha kvar sina inbetalda 
kurs- och festivalavgifter på vårt konto för att delta på samma 
aktivitet nästa år. Detta har inneburit att vi både fått in men 
även fått behålla summor tillsvidare som motsvarar upp emot 
1 miljon kronor vilket gör att vi håller oss flytande tills vidare. 
Utan detta stöd hade vi troligen gått i konkurs liksom många 
andra gjorde redan i våras. 

Jag har många gånger känt en tacksamhet och även ett förnyat 
hopp i denna process. Det är som att försöka odla potatis i 
öknen dvs att göra det omöjliga möjligt och insikten därtill 
att ensam inte är stark. Jag tänker även tillbaka till mitten av 
1800-talet då bygdens folk utsattes för våtår som avlöstes av 
torka och dessförinnan pest och kolera. Historien vittnar om 
många kriser och det är tydligt att vi i vårt civiliserade samhälle 
inte är förskonade även om de ser annorlunda ut och vem vet 
när nästa står på tur? 

Vi kan inte försäkra oss från kriser, utmaningar och förluster 
men däremot öva oss att hitta ett förhållningssätt till ovisshet-
en. Det sägs att det enda som är konstant i livet är förändring, 
men vart bär den hän? Det gäller bl.a. att göra det där som 
smålänningen är känd för, dvs att spara och hålla igen på ut-
gifter. Jag drog i bromsen redan i mars och började fundera 
på vad vi kan utveckla som vi ännu inte haft tid att ta tag i. Jag 
sökte sedermera ett stöd från region Kalmar för att utveckla 
mot en mer online baserad verksamhet. Detta möjliggjorde att 
vi kunde livestreama sommarens festival. Även om det bara 
var 50 personer på plats så var det ytterligare ca 80 personer 
som köpte livestreamingpasset. Under hösten arrangerar vi 
flera kurser både fysiskt och på nätet. Sedan mitten på mars Naturen visar sig från sin ”bästa” sida från toppen av Mundekulla 

Ekotorn.                                                              Bild: Arturs Koskins

Mundekullateamet. Björn Lundblad och Gunnel Fransson saknas på 
bilden.
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sänder vi intervjuer och konserter via vår Facebook sida på 
temat ”Mundekulla Live” varje söndag kväll. Detta är ett sätt 
att hålla igång våra nätverk och rapportera vad som händer på 
plats. Nu under hösten passar vi på att intervjua personer som 
håller kurser här såsom filmregissören Kay Pollak, poeten Bob 
Hansson och körledaren Anders Nyberg. Jag har även fått en 
del uppdrag att hjälpa andra med livesändningar så vi utvecklar 
sakta en ny nisch. Planen är att genomföra de events vi har i 
höst och sedan pausa verksamheten fram till sommaren och 
att jag ska söka ett halvtidsarbete under våren. Det handlar om 
att spänna bågen långt och minnas varför vi startade verksam-
heten en gång och blicka mot gryningen någonstans där borta. 

En av mina medarbetare sade i våras att det är nu vi måste 
hålla ihop och det gäller inte bara oss som driver företag utan 
samhället i stort. Det är lätt att projicera och hitta syndabockar 
men vi behöver lyfta blicken och fundera på livet efter Corona 
och hur vi kan hjälpa varandra vidare. Jag tror det är en stor 
möjlighet för samhället i stort att ställa om till ett mer hållbart 
samhälle genom att tänka ̀ Glokalt` dvs att leva och verka lokalt 
men tänka globalt.  Vi märker redan att priserna på hus i vår 
del av landet har ökat så troligen blir det mer eftertraktat att 
bo på landsbygden i framtiden. Jag tror vi behöver återknyta 
kontakten med våra rötter.

Ibland får man sikta mot stjärnorna för att nå grantopparna. 
Under våren tog vi fram en lista på över 30 punkter som kan 
utvecklas i verksamheten på sikt. Jag tror det handlar om att 
tänka positivt och försöka se möjligheter. Vår kock Stephanie 
slutförde arbetet med Mundekullas efterlängtade kokbok som 
blev klar i juli och redan sålts i drygt 500 ex i över 15 olika 
länder. Läs mer på www.mundekullacooks.com.  Jag spelade 
in en låt med 100 röster från 25 olika länder under våren vid 
namn ”Honouring Our Mother Earth” som släpptes på världs-
miljödagen den 5 juni som kom att inleda FN:s livestreamade 
konferens. 

Våra odlingar har utvecklats och börjar ta form. Nästa år räknar 
vi med att producera en hel del grönsaker själva. 

Ett projekt som ligger i vila är utsiktstornet med övernattnings-
rum som egentligen skulle blivit klart i år men vi har skjutit 
på det till nästa år. Vi behöver bredda vår målgrupp och detta 
projekt handlar om veckouthyrning för turister. Jag hoppas 
kunna få loss lite pengar för att kunna slutföra det i vinter. 

Det var någon som sade ”Ha drömmar men bli inte förälskad 
i dem” för oavsett vad vi bygger upp så riskerar det en dag att 
falla. Det viktigaste vi bygger kanske är relationer till andra 
människor för där kan vi spegla oss själva och relationerna 
har en möjlighet att fördjupas i krissituationer så det är nu vi 
måste hålla ihop….

Peter Elmberg

Historiska nedslag kring 
Löften
Historiska nedslag kring Löften är namnet på den hem-
sida som vi nu för första gången offentliggör i samband 
med artikel om Handelslägenheten Grönadal.  

Vi kallar oss Skogsarkeologerna i Långasjö.

Skogsstyrelsen har två heltidsanställda skogsarkeologer.  Där-
ifrån har vi hämtat vårt namn.  Deras uppgift är att kartlägga 
fornminnen för att därigenom skydda dessa från ett allt ag-
gressivare skogsbruk.  Vi arbetar i samma anda.

Hemsidan är under uppbyggnad och vi hoppas att vi härmed 
skall få in synpunkter från er Långasjöbor och andra intresse-
rade. Hemsidan innehåller nya och gamla upptäckter i bygden 
av t ex kolbottnar, tjärdalar, kolarkojor, gamla torpruiner, källor 
och brunnar m m.  

Vi skriver också om människor knutna till dessa fornminnen. 
Såsom jungfrun Johanna Nilsson i Brunamåla soldattorparen 

Daniel Dristig i Danielsbäck, Staffan Nilsson på Redaholm, 
Gubben Bock i Ingemundebo m fl.

Hemsidan finner du under adressen: 

historiska-nedslag-kring-Loften2.webnode.se

Där kan du också komma i kontakt med oss.

Lars Bengtsson

Skogsarkeologerna på besök i Tjockeboda:  Från vänster:  Staffan 
Jonsson, Peter Frederiksen, Lars Bengtsson och Raymond Andersson.
                                                                       Foto:  Peter Frederiksen

Mundekulla Ekotorn reser sig över skogen. Planerad invigning 2021.
                                                                            Foto: Arturs Koskins
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Mary Kay – direkthandel 
av skönhetsmedel
Sedan den blygsamma starten i Dallas i början av 1960-ta-
let är Mary Kay idag ett av världens största företag för 
direktförsäljning av makeup, dofter och hudvård. Deras 
produkter finns på över 35 marknader på fem kontinenter 
och den fristående säljarkåren uppgår nu till över 3 mil-
joner kvinnor! En av dem är Pernilla Alm i Trollamåla.

Nätverksförsäljning
Mary Kays produkter säljs inte i butiker, utan endast via fri-
stående hudvårdskonsulter på så kallade hudvårdsklasser, ma-
keuprådgivningar, SPA-klasser, öppna hus, huduppföljningar 
eller andra typer av kundträffar och visningar. Hur detta kan 
se ut kommer Pernilla att berätta om.

En fristående hudvårdskonsult kan även ha en hemsida med 
webbshop där kunder kan logga in och handla produkter direkt 
från sin konsult. Pernilla når man via Facebook, Instagram 
eller på hennes personliga hemsida; www.pernilla.alm.marykay.
se Där ser vi henne på bild med texten We believe in the em-
powerment of  women. 

Att stärka kvinnors självkänsla och entreprenörsanda spelar 
en framträdande roll i företagets image, liksom välgörenhet, 
klimathänsyn vid tillverkning och förpackning av produkterna, 
engagemang i bevarandet av planetens resurser. Vilken tyngd 
detta har i verkligheten råder det delade meningar om, något 
jag inte går in på här. Däremot är alla överens om att företagets 
grundare Mary Kay Ash var en unik kvinna för sin tid, inte 
helt olik ”vår egen” Ingvar Kamprad. Men med väldigt olika 
förutsättningar.

The American Dream   
Mary Kay Ash startade sin verksamhet i en liten lokal med 
fem produkter och en stor dröm. Under sin tid inom direkt-
försäljning fick hon själv uppleva hur svårt det var att som 
kvinna göra karriär i en mansdominerad bransch. Trots goda 
resultat och stor ambition såg hon sig omsprungen av mindre 
meriterade manliga kollegor. Hon var beredd att dra sig tillba-
ka – men bestämde sig för att först skriva ner erfarenheterna 
från sitt yrkesliv. När hon skärskådade sitt material insåg hon 
att det hon hade skapat var en marknadsplan för sitt drömfö-
retag – ett företag som skulle kunna ge kvinnor obegränsade 
möjligheter att uppnå finansiell och personlig framgång. Med 
sitt livs besparingar satsade Mary Kay Ash allt och startade sitt 

drömföretag. Drömmen var att inspirera och ge möjlighet till 
kvinnor att förändra sina liv – och visa andra kvinnor vägen 
att göra samma sak. Hon visade kvinnor att det går att uppnå 
sin fulla potential och nå framgång genom att hjälpa och lyfta 
varandra.

Fristående hudvårdskonsult
En liknande insikt och ambition har också varit vägledande för 
Pernillas yrkeskarriär. Efter gymnasiet flyttade hon till Växjö 
för att börja arbeta på ett LSS-boende. LSS står för ”Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade”, vilket innebär 
en bostad anpassad för personer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar. Hon trivdes med jobbet, men kände 
snart att hon ville pröva något nytt och annorlunda, något där 
hon bestämde mer över sin egen tid och arbetsinsats, samtidigt 
som en nära kontakt med människor fanns kvar. En både spän-
nande och utmanande möjlighet dök upp när Mary Kay, vars 
produkter hon sedan länge använt och var nöjd med, erbjöd 
henne ett jobb som konsult. Sagt och gjort. Efter sex månader 
prövotid med Mary Kay sa hon upp sitt fasta jobb – och på 
den vägen är det.

Inte någon gång har Pernilla ångrat sitt val av arbete. Hon 
är utåtriktad, glad och positiv, med en stark självkänsla och 
integritet, alla värdefulla egenskaper när man ska bygga ett 
kontaktnät med kunder alltifrån 12 till 85 år gamla. 

Kundkontakter och vänskapsrelationer
”Det gäller att vara lyhörd, att bry sig”, säger Pernilla. ”Mitt 
jobb handlar om hudvård, men lika mycket om att bygga so-
ciala relationer. De flesta vill inte bara köpa en produkt, de vill 
också få möjlighet att ställa frågor kring hur man bäst vårdar 
sin hud och sitt utseende. 

Det är inte för inte som Pernilla på sin hemsida skriver: ”Ours 
is a business where selling results from a truly personal one-
on-one relationship – a friendship.” 

I Mary Kay´s egen presentation av företaget är konsulternas 
mål ”att ta fram ditt allra bästa jag!” Ett annat motto lyder: 
”Produkter du vill ha – service du förtjänar.” Låt oss nu lyssna 
till Pernillas egen berättelse.

Mary Kay Ash. År 2003 utsågs hon till den främsta kvinnliga entrepre-
nören i USA:s historia.

En del av Mary Kays produkter, oftast i den ljust rosa färg som blivit 
företagets signum.                                                    Foto Pernilla Alm
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Denna service, som kunde bli nog så omfattande, ibland 24/7, 
motiverar det jämförelsevis något högre priset på produkterna. 
Men efter hand var jag tvungen att begränsa min nåbarhet. 
Nu svarar jag inte på sms eller telefon efter klockan 21, men 
försöker se till att frågor som kommer in besvaras samma dag. 
Min stora familj hemma tar också sin tid. Men jag har en mycket 
förstående man, som dessutom hjälper mig i mitt arbete.

Nästan som ett familjeföretag
För mig och min familj är Mary Kay mycket av en livsstil. Det 
har liksom blivit en naturlig del i vardagen. Alla är delaktiga 
på ett eller annat sätt. Allt från att tonåringen i huset använder 
produkterna, fyra- och sexåringen hjälper till att packa och 
leverera produkter, till att min man sköter allt pappersarbete, 
bokföring och hjälper mig med utskick till kunder då jag är 
mindre bra på datorer. Detta är ju otroligt flexibelt och lyxigt 
men samtidigt krävs disciplin, så att man gör det som behövs. 

Vi är fler i familjen som jobbar med Mary Kay, vilket är himla 
roligt. Både min mamma Sonja och min syster Mia är konsulter, 

vilket gör att vi spenderar en hel del Mary Kay-tid tillsammans. 
Vi gläds och utvecklas tillsammans i detta.

Pernilla återkommer flera gånger i våra samtal till just hur 
personligt utvecklande arbetet med Mary Kay är för henne. Jag 
lär mig hela tiden att bättre förstå olika personligheter, finna 
lösningar och kompromisser. Ledarskap är en annan sida jag 
utvecklat. Och när problem uppstår, känner jag att jag alltid 
har huvudkontoret i Mölndal i ryggen. Där är man väldigt 
förstående och stöttande.

Vad mer än detta handlar mitt jobb om? Jo, om utbildning. 
Att utbilda nya och gamla konsulter. Att gå på olika möten 
och konferenser för att hela tiden hålla sig uppdaterad för att 
kunna serva mina kunder på absolut bästa sätt. 

Hudvårdsklass
Det mitt jobb mest handlar om är att hålla i en s.k. hudvårds-
klass. Oavsett om du är min kund eller om du saknar en egen 
personlig hudvårdskonsult kan du boka en tid med mig. En 
tid på 1-1,5 timma hos dig, mig eller digitalt där du provar ut 
anpassade hudvårdsprodukter utefter din hudtyp. Det kan även 
vara SPA-produkter för kroppen eller makeup du provar. Tiden 
beror på om du testar produkter själv eller tillsammans med 
några vänner, max 6 vänner. När vi bokat dag och tid vill jag 
ha telefonnummer till dina gäster så att jag kan kontakta dem, 
ställa några frågor så att jag är väl förberedd och har med mig 
anpassade produkter för just dina gäster.

Du som värdinna och jag ses en liten stund innan dina gäster 
kommer så att jag hinner duka fram produkter, speglar och 
annat som behövs. Sker detta digitalt postar jag prov på pro-
dukterna innan vår bokade tid.

Pernilla och Mattias med djupverkande hudrengöringskräm, en s.k. 
kolmask.                                                                   Foto Pernilla Alm

Homeparty hos en av Pernillas kunder. Väl så viktigt som att lära sig 
hudvård och köpa rätt produkter är att träffa nya människor och ha 
roligt tillsammans.                                                   Foto Pernilla Alm

Hudvårdskonsulter på konferens i Göteborg. Här får man utbildning, 
utbyter erfarenheter och knyter nya vänskapsrelationer – en viktig del i 
företagets policy. Nummer tre från vänster är Sonja Jörgensen, flanke-
rad av sina döttrar, Mia och Pernilla.
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När ni kommer till bokningen, som är helt kostnadsfri, får ni 
testa produkterna medan jag berättar var, hur och varför man 
använder just dina produkter. 

Ni testar produkterna i ert ansikte själva. Vi har en policy som 
lyder ”teach dont touch”, jag lär alltså ut hudvård och makeup, 
jag gör ingenting på er. Detta är ett väldigt bra koncept då 
kunderna sedan oftast själva sköter sin hy i badrummet.

När vi har provat alla produkterna bjuder värdinnan på fika. 
Under tiden har jag personliga avslut för att svara på dina 
frågor och skräddarsy produkter till var och en som så önskar.

Efter detta första möte bokar vi en uppföljning, först och 
främst för att höra hur du kommit igång med dina produkter. 
Men även så att jag kan svara på dina frågor. Detta ingår. Jag 
som konsult säljer inte bara produkter till dig en gång utan JAG 
ingår för att följa dig och hjälp dig så att du blir 100% nöjd. Vi 
har nämligen en 100% nöjdhetsgaranti.

När du väl fått en egen personlig hudvårdskonsult behöver du 
inte längre tänka på att springa i affärer, utan vill du testa en ny 
produkt så antingen ses vi eller så postar jag ett prov. Du får 
alltså testa allt innan du bestämmer om du vill köpa eller inte. 
Min princip är: Handla när du vill – hur du vill.

Pernilla är noga med att förklara, att hon är hudvårdskonsult, 
inte någon utbildad hudterapeut. Hon, lika lite som personalen 
på ett apotek eller var man nu handlar sina skönhetsmedel 
någonstans, har kompetens att göra någon riktig hudanalys. 
Företaget Mary Kay gör heller inte reklam för sina produkter i 
svensk press. All försäljning går direkt från person-till-person, 
utan en fast försäljningsplats.

Hårt arbete – bra kontakter
Som kund blir man automatiskt medlem i en privat grupp på 
nätet, t.ex. på Facebook: ”Pernilla Alms kunder (Mary Kay)”. 
För närvarande har hon över 100 VIP-kunder. Men det finns 
också försäljare som sällan når utanför släkt- och vänkretsen, 
och den har naturligtvis sina gränser för solidaritet och ekono-

mi. I värsta fall blir konsulten den verkliga konsumenten, med 
ett lager som hon har svårt att sälja och vars bäst-före-datum 
snabbt är på väg att gå ut. 

Men för Pernilla har arbetet gått mer än bra och hon har 
avancerat på den karriärstege som utmärker ett MLM-företag 
som Mary Kay. Förkortningen står för” multi level marketing” 
och avser ett sätt att organisera direktförsäljning av varor och 
tjänster genom ett nätverk av oberoende direktsäljare, vilket 
ger verksamheten karaktären av en pyramid. 

Första steget på karriärstegen är fristående hudvårdskonsult. 
För nästa steg krävs att man rekryterar nya konsulter. I skri-
vandets stund har Pernilla avancerat till Star Team Builder med 
ansvar för flera konsulter med aktiv status. Men som hon säger, 
”det finns inga begränsningar för hur högt man kan klättra 
på karriärstegen, man väljer helt själv. Det som krävs är hårt 
arbete och glädje på vägen!

Gunnar Alsmark

Som framgångsrik Fristående Sales Director finns möjlighet att dis-
ponera en karriärbil. I Mary Kays rosa färg, förstås. Här har Pernillas 
mentor Carina Isgren i Kalmar kommit till Ekeboryd för att låta henne 
provköra en sådan bil. Vem vet? En vacker dag kanske det står en rosa 
Volvo parkerad i Trollamåla.                                   Foto Carina Isgren

SPA-visning med konsulter och kunder utanför huset i Trollamåla.                                                         Foto Pernilla Alm 
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Livet, landet, maten och 
framtiden
Tankar från Hällasjömåla Gård

Man svänger av från landsväg 120 för att följa en slingrig 
grusväg ett par kilometer. Längs vägen kör man genom 
skogen och passerar en liten åkerlycka där några kor 
ligger och idisslar samt ett skogsbete längre fram där 
ytterligare djur går och strosar. Ganska snart är man 
inne i byn. 

Väl framme parkerar man vid ett enkelt inrett garage för att 
köpa dagens nyskördade grönsaker, ägg och honung direkt från 
gården. Man kan även beställa en låda med hängmörat ekolo-
giskt nötkött från de djur man precis passerat. Man sköter sig 
själv, plockar det man vill ha till veckans måltider och betalar 
med Swish eller kontant. Ofta möts man av 1, 2 eller 3 glatt 
cyklande barn som med nyfikenhet och glädje ofta hälsar på 
kunder som dyker upp.

Här har vår familj valt att hamna, med syftet att skapa en 
självförsörjande gård och sälja av överskottet direkt till kon-
sument. På så vis får vi följa hela kedjan, från frö till grönsak 
eller nyfödd kalv till köttbullar på julbordet. Vi får uppleva och 
njuta av produkter som vi vet har vuxit i en jord utan gifter 
och konstgödsel samt från djur som haft ett meningsfullt liv. 
För jorden vi brukar har vi bara till låns under vår korta tid på 
jorden och den ska hålla även i många generationer efter oss. Vi 
kan på detta sätt ge näringsrik och hälsosam mat åt barnen, sälja 
fina råvaror och samtidigt göra vad vi kan för en bra framtid.

För visst är det så? Att vi skapar vår framtid, du och jag, här 
och nu, skapar den framtid där vi alla ska leva. Samt genera-
tioner efter oss. Hur vill vi då att vår framtid ska se ut och vad 
kan vi göra för att sträva dit? – Genom att göra medvetna val. 
Ofta gör vi dessa val nästan dagligen när vi väljer vad vi ska 
handla och konsumera. Både i form av mat men även prylar. 
Handlar man mat som är hållbart producerad i Sverige ökar vi 
efterfrågan och kan då påverka landets självförsörjningsgrad 
som idag inte är högre än 50%! 

Landet kan alltså inte mätta mer än hälften av våra invånare 
vid en eventuell kris eller om gränserna skulle stängas! Vi 
behöver också hushålla med de resurser vi har och man bör 
alltid undersöka sin omgivning om det finns något som går att 
återbruka eller byggas om innan man köper nytt. Det gynnar 
både vår miljö men även vår plånbok.

Vi bor och verkar i en skogsbygd, vi saknar de öppna fält man 
kan finna på andra platser i Sverige men det betyder inte att 
det inte går att odla, för jorden mellan stenarna är näringsrik, 
hälsosam och omgivningen bjuder på en fantastisk mångfald. 
Men för att bevara detta krävs djurens närvaro. Utan djurens 
betande mular skulle mångfalden på våra ängsmarker och åker-
lyckor minska markant. Dominanta växter får snabbt överhand 
och kväver övriga örter, gräs och blommor. Att därför disku-
tera nötboskap som kött eller mjölk i dagens klimatdebatt ger 
en mycket skev bild av verkligheten eftersom deras roll som 
naturvårdare också är en viktig aspekt i sammanhanget. Som 
konsument kan man välja att äta svenskt naturbeteskött med 
gott ”miljösamvete”.

Djuren bidrar även med gödsel som är avgörande för att 
grönsaker och gräs ska växa bra utöver den näringsrika och 
goda mat de ger. Det finns dock en annan avgörande roll för 
att djuren ska finnas kvar i vår omgivning, det är att det finns 
lantbrukare som vill arbeta inom de gröna näringarna. Därför 
är generationsväxlingen också en oerhört viktig fråga för fram-
tiden, att intresserade ungdomar får en chans och möjlighet att 
starta och driva lantbruk på fastigheter på landet.

En vår och sommar har precis passerat som påverkat oss alla på 
många sätt. Ett virus har drabbat oss och gett alla en tankestäl-
lare. ”Inget ont som inte för något gott med sig” brukar man 
säga, kan det vara så? Fler har tvingats stanna på hemmaplan, 
stanna upp och reflektera. Fler har semestrat på olika håll i vårt 
vackra land och en del av oss kanske inte har kunnat lämna 
hemmet alls pga att man är i riskgrupp. Själva har vi inte varit 
påverkade nämnvärt i sommar. Sommaren är gårdens mest 
arbetsintensiva årstid och det hinns oftast inte med mer än 
dagsutflykter. Sånt är livet som självhushållare, när mat ska 
samlas in både åt djuren och åt oss. Man håller sig mycket på 
hemmaplan och nyttjar det man har nära, men det innebär inte 
att man stänger ute sin omvärld och med det stänger inne sig 

Mitt i byn ser man ofta rödkullorna beta. På denna bild har årets kalvar 
kommit och körsbärsträdet står i sin praktfulla blomning.

Familjen Holmevi som driver Hällasjömåla Gård. Mamma Emelie, 
pappa Fredrik och f.v. Elias, Gustav och Karl.
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Sjörunda för Världens Barn

Radiohjälpens insamling för Världens Barn återkommer 
varje år i månadsskiftet september/oktober. Vi hörde till 
de bästa kommunerna i landet med i genomsnitt 15 kr 
per invånare 2019. 

I år blir mycket annorlunda p g a Corona-pandemin. Vi hade 
planerat en stor körgala i Folkets Hus i Emmaboda. Den måste 
skjutas på framtiden.  

Vi är försiktiga med vanliga bössinsamlingar. Radiohjälpen 
avråder oss, som är ”äldre”, från att skramla bössa. I Lång-
asjö kommer det att finnas insamlingsbössor i banken och 
lanthandeln.

Digital insamling
Dessutom har vi registrerat en ”digital insamlingsbössa” som 
kommer att delas på Facebook. Nya tider, nya metoder! Den 
kallas ”Världens Barn i Emmaboda kommun”. Håll utkik, 
och använd den!

I Röda Korsets regi har vi också öppnat ett nytt konto för 
”Världens Barn – Emmaboda kommun”. Swish nr 123 028 91 
08 eller bankkonto 8006–9, 3 300 289–0 (Sparbanken Eken).

Sjörunda
Under veckan 26/9 – 3/10 kommer vi att ordna en ”Sjörunda 
för Världens Barn” runt sjön i Långasjö. Det blir särskilda 
frågor för barn och vuxna. Tipslappar kommer att finnas, 
som i somras, i en låda vid kyrkmuren. Om man swishar 40 kr 
för vuxen och 20 kr för barn får man vara med i utlottningen 
av flera fina, skänkta vinster. Anvisningar kommer att finnas 
på plats. Om man inte kan swisha kan man köpa startkort i 
affären eller banken.

Man kommer att göra på liknande sätt i Vissefjärda. I Alg-
utsboda, Emmaboda och Lindås blir det bingopromenad i 
stället. Företagen i bygden kommer att bidra till insamlingen 
som tidigare om åren. Företagens namn annonseras i samband 
med bingopromenaderna och tipsrundorna. 

Så hjälps vi åt, så gott vi kan i Corona-tider, för att barn 
runt om i världen ska få tillgång till hälsovård, skolgång och 
grundläggande trygghet. 13 svenska biståndsorganisationer 
samverkar i årets insamling. Svenska Kyrkan, Röda Korset och 
Rädda Barnen är de största. 

Sölve Hjalmarsson
kommunsamordnare

själv, för våra dagar fylls alltid med spännande och utvecklande 
händelser. Så kanske man även kan se på framtiden? Att man 
för all del inte ska behöva sluta resa och uppleva saker men 
att man kan lära sig, sina barn och barnbarn att riktig lycka 
och upplevelser finner man i sig själv, i sitt sällskap och inte 
alltid på resande fot. 

Vi finner väldigt mycket glädje på gården, t.ex när man går 
ut i grönsakslandet och fyller en stor korg med grönsaker till 
dagens middag, då blir man varm i hjärtat. Eller när de första 
gröna skotten dyker upp på våren och kan plockas efter en 
lång vinter. Att äta efter säsong blir ett naturligt inslag i livet. 
Det är inte självklart att alla livsmedel alltid ska finnas tillgäng-
liga året runt och det är inte fel att längta ibland. Det gör att 
upplevelsen blir desto större när man t.ex skördar den första 
gurkan. Sommaren fylls av lätt mat och mycket färsk sallad, 
spröda morötter och sockerärtor medan vintern är grytornas 
och soppornas tid.  

För visst är det något särskilt att samlas kring mat? Det ska-
parglädje, gemenskap, samhörighet och njutning. Att själv varit 
en del i att skapa råvarorna höjer denna upplevelse, lyckan då 
man tillsammans skårar en riktigt god hemost eller när man 
njuter av den goda vaniljglassen, färgad skarpt gul av hönornas 
orangefärgade äggula. Kunskapen och möjligheten att kunna 
använda sig av alla råvaror, allt från märgben till råmjölk. För 
varje råvara har sin skönhet, det får vi inte glömma bort! Dessa 
är några av de stunder då man njuter som mest och man får 
avlöning för allt det slit man lagt ner. Det ger en annan typ av 
tillfredsställelse än en hög månadsinkomst.

Vi hade såklart önskat att jobbet vi gör varje dag, året runt 
skulle ge en betydligt högre inkomst än det gör. Det är ändock 
ett arbete som gynnar oss alla, vi håller landskapet öppet, bibe-
håller vår mångfald, vårdar vår skog och producerar livsmedel 
som ger en trygghet för landets självförsörjning. 

Det är svårt att sätta ett värdigt pris på dessa arbeten, men vi 
glädjs åt och utvecklas med gården samt växer i en långsam 
takt. När man handlar varor av lokala producenter som oss 
ska man tänka på att i priset ingick även en levande landsbygd, 
ett öppet landskap och en biologisk mångfald. 

Kanske låter det idylliskt och jag vet att det alltid finns de som 
bittert rynkar på pannan och tänker, det går aldrig. Nej, men 
då har vi gjort vad vi har kunnat och kanske är man en dröm-
mare. Men, hellre en drömmare som får något gjort än en som 
inte drömde om annat än rimliga saker och det enda sättet att 
skapa en bättre framtid är att göra kloka val i det liv vi lever nu. 

Emelie Holmevi
Hällasjömåla

Nyskördade ekologiska grönsaker som växer i jorden i Hällasjömåla 
och säljs i grönsaksboden under säsong.
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