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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 300 
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 200 kr, på Swish-
nr 123 097 33 47 eller Bg 5049-6561, 
märk talongen med  “Prenumeration 
+ namn”. 

Skicka namn och adress med e-post till 
info@traskoposten.se eller skicka upp-
gifterna till Träskoposten, Kyrkvägen 26, 
361 95 Långasjö.

Omslagsbilden 
Bennsäters sågverk 
i Piggsmåla.

Foto: Bennsäters 
bildarkiv

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

Långasjö Sockenråds Swish-nummer  är 
123 097 33 47 och Bgnr. är 5049-6561. 
Märk talongen “Givarens namn”.

Redaktionen

Träskoposten ©               
Nr 3 Hösten 2022

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   0725-00 95 24
Annika Hjalmarsson   0768-79 27 62
Gunnar Alsmark   0722-51 68 51
Angela Fransson        0761-70 81 11

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Åtta.45 Tryckeri AB

Upplaga
1600, sommarupplaga 2000 ex.

Nättidning
www.langasjo.se/traskoposten

Annonskostnad
  1/8 sida 250 kr      1/2 sida 1000 kr
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Eftersom tidningen är registrerad som pe-
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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. 
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Välkommen med bidrag! 
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Sågverk – och sågvärk!
Skogen skriver vi ofta om i Träskoposten. Plantering av 
träd, monokultur och granbarkborrar, insekters luktsin-
nen, svampplockning och skogsbad. Infallsvinklarna är 
många. 

I detta nummer fokuserar vi på förädlingsprocessen, på ”skogs-
industriella anläggningar för uppsågning av timmer till trävaror 
som plank och brädor”, som definitionen av ett sågverk lyder 
i Wikipedia. 

När jag läser de många intressanta bidrag som kommit in till 
detta nummer handlar de flesta om just den industriella utveck-
lingen av både teknik och arbetsförhållanden.

Att jobba på sågen 2022 och säg 1952 tycks vara två olika 
yrken, om än med samma råvara. Så är det också, i mångt och 
mycket. Enkelt uttryckt kan man säga att sågverksarbetaren har 
flyttat in i det högteknologiska finrummet, med höga krav på 
IT-kompetens. Eller med Södra Woods egna ord, riktade till 
de som söker ett arbete.

”Digitalisering och ny teknik ger oss helt nya möjligheter till 
innovation, precision, flexibilitet och lönsamhet i en föränderlig 
värld. Vi har våra rötter i skogen, men blicken framåt. Vill du 
vara med på vår digitaliseringsresa och bli en del av vårt team? 

Vår digitala förändringsresa handlar om allt från machine 
learning, drönare och satelliter till smarta sensorer, datakvali-
tet, mobila arbetssätt och förändringsledning. Vi vill använda 
skogsråvaran på bästa sätt och på sikt se en värdekedja där 
varje enskilt träd kan spåras från planta till färdig produkt. Vår 
verksamhet spänner brett – från byggsystem, sågade trävaror, 
textilmassa och pappersmassa till flytande bioprodukter och 
energi. Och vem vet ens hur träfibrer kan användas i framti-
den? Tillsammans tar vi fram morgondagens lösningar för ett 
hållbart och biobaserat samhälle. Var med du också!”

Jämför man begreppet sågverk idag med vad det stod för långt 
tillbaka i tiden är kontrasten enorm. På alla områden. Inte minst 
vad gäller säkerhet och arbetsmiljö. Förr var arbetet i skogen 
och på sågen extremt hårt, och ofta farligt. I några av tidningens 
artiklar berör man ämnet, men inte mer än så. Klaga gör man 

ogärna. I alla fall i offentliga sammanhang. Ett gott kamratskap 
fanns ju också, med många roliga stunder tillsammans. Då talar 
jag om mellankrigstiden och framåt. Efter hand växer också en 
form för sammanhållning fram, på tvärs över klasskillnader. 
I den tillbakablickande artikeln ”sågverksbasen” Bengt Geijer 
skriver i samspråk med tidigare arbetskollegor, uttrycker han 
sin tacksamhet över att ha varit omgiven ”av skickliga, orädda 
och lojala medarbetare på alla nivåer i det företag jag skulle 
komma att leda”. 

Låt mig ställa detta mot sågvärldsindustrins barndom under 
andra hälften av 1800-talet och en bit in på 1900-talet, då synen 
på människors värde skilde sig stort från vad vi idag tror på, 
och kämpar för. Det är detta rubrikens ordlek sågverk och såg-
värk vill förmedla. När riksdagen 1881 reglerade minderårigas 
användande i industrier förbjöds allt arbete för barn under 12 
år, medan barn mellan 12 och 14 år tilläts arbeta sex timmar 
per dag och ungdomar mellan 14 och 18 år tio timmar. Men 
redan två år senare undantogs sågverken. Och glasbruken, värt 
att nämna! I arbetarminnen från förra sekelskiftet framtonar 
en bild av ren pennalism mot de oerfarna barnen från de äldre 
arbetarnas sida. Särskilt landsbygdspojkarna blev särskilt utsat-
ta. Man narrade, lockade, hetsade eller pockade ständigt ihop 
pojkarna till gräl och slagsmål. Alla skulle ha ett eller flera, mer 
eller mindre fula öknamn, vilka ofta följde dem till livets slut.1

Till sist vill jag gärna lyfta fram Vibeke 
Olssons bok Sågverksungen (2009), 
som handlar om människornas villkor 
i en sågverksby utanför Sundsvall i 
slutet av 1800-talet, om hårt arbete till 
svältlön, om barnarbete och strejker 
som inte gav något, om herrskapsfolk 
som levde gott. Nyttig läsning om ett 
liv som finns på många håll i världen 
idag och som man inte tänker på 
fanns i Sverige ganska så nära tillbaka 
i tiden, menar förlaget. Inte minst för 
ungdomar.

Jag avslutar med följande självreflektion från en läsare.

När jag var elva år gammal, i mitten 1990-talet, tyckte jag att skolmaten 
var torr och att mina föräldrar tvingade mig i säng oskäligt tidigt om 
kvällarna. Jag utstod en odräglig tillvaro i en hård värld. Trodde jag. 
När Bricken, huvudperson och berättare i "Sågverksungen", var elva 
år steg hon upp klockan halv sex om morgnarna för att tillbringa 14 
timmar på sin hälsovådliga arbetsplats på ett sågverk utanför Sundsvall 
samtidigt som hon fantiserade om sin bror Johannes, han som svultit ihjäl.

Gunnar Alsmark

1) Olsson Lars. Barns arbete och arbetet barn. 
I: Barn i tid och rum. Red. Karin Aronsson et al. 
Liber förlag 1984.

En närmast självgående Hyvel hos Södra Wood i Långasjö 2017.
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Höstkalendern
September 
14/9 kl 17.30 Föreläsning  på biblioteket i Emmaboda

27/9  kl 18 Världens barn i Långasjö Bygdegård

Oktober 
5/10 kl 19.00 Musikshow i Långasjö Bygdegård

10/10 kl 18-19 Lättgympa för alla i skolans gymnastiksal

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

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

15/10 kl 15.00 Konsert i Långasjö kyrka

19/10 kl 19.00 Teater i Långasjö Bygdegård

22/10 kl 16.00 Ulvamospelet i Långasjö Bygdegård

23/10 kl 16.00 Ulvamospelet i Långasjö Bygdegård

29/10 kl 16.00 Ulvamospelet i Holken Yxnanäs

November 
2/11 kl 19.00 Ulvamospelet i Holken Yxnanäs

2/11 kl 14.00 Höstlovsbio i Långasjö Bygdegård

2/11 kl 19.00 Höstlovsbio i Långasjö Bygdegård

Se även församlingens aktiviteter och 

gudstjänstschema på sid. 42.
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Lediga hus och                
lägenheter

Gård/skog
Residence Fastighetsmäkleri
Tel 031-774 10 00

Mundekulla Kurs & Retreatgård

Mangårdsbyggnaden med två lgh

1 200 kvm, 27 rum

4 samlingssalar

1 tornbyggnad

15 ha tomtarea

Pris 14 000 000 kr

Gårds Mäklarna
Tel 0705-14 84 85

Pellamåla 219

100 kvm, 4 rum

Ekonomibyggnader 160 kvm

47 ha tomtarea

Pris 4 750 000 kr

Hus
Emmaboda Fastighetsförmedling 
Tel 070–6 242 619

Lida 204

68 kvm, 4 rum

Pris 695 000 kr

Skördefest!                    Foto Tanja Muratova
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Cyklande konfirmander
Fredag 15 juli svängde en grupp tyska cyklister in vid 
Långasjö kyrka. Det var prästen Helmut Kautz och hans 
medhjälpare Juana, som tillsammans med sex ungdomar 
gjorde Småland på cykel. De hade utgått från Hässleholm 
och därifrån tagit sig med 7-milsetapper upp till Nybro. 
Därifrån kom de trampande på fredagskvällen, för att slå 
läger i Långasjö.

Emmaboda Pastorat hade välvillig upplåtit Klockbolet invid 
kyrkan som tältplats och Sockenstugan som toalett och vär-
mestuga. Alla var vid ankomsten till Långasjö ganska möra, 
men vid gott mod. 

Nattsömnen avlöpte väl, så när som på att Helmut blev av med 
sin cykelväska till en okänd väskryckare, som inte kunde hålla 
fingrarna i styr. Incidenten polisanmäldes. Vid 9:30 nästa dag 
var de klara för avfärd till nästa etappmål: Kyrkhult i Blekinge. 
Ungdomarna såg lagom pigga ut och flera gäspade stort. Innan 
avresan hade de en kort morgonsamling i kyrkan, beundrade 
altartavlan och fick Guds välsignelse för den fortsatta resan 
av svenska prästen Sölve – på tyska. 

Så är skriver medhjälparen Juana:

”Hej fina Sverige!

I 450 km kämpade cyklisterna genom Sverige. Därvid hade alla 
deltagare var sina uppgifter för varje dag. Det var en kartläsare, 
en som drog matvagnen, en som ansvarade för tält och utrust-
ning, en med nödhjälp och reparationsgrejer. Redan under förta 
etappen blev en cykel helt kaputt, så prästen i Markaryd ställde 
sin gamla cykel till vårt förfogande. Vilken lättnad och glädje! 
Vid nästa övernattningsplats i Ryd, var alla redo för ett dopp 
i sjön. Genom det ihärdiga cyklandet blev de unga medvetna 
om muskler på ställen de inte visste om. Kalorihaltig näring 
fanns tillgänglig varje dag. Den inköptes i svenska ICA-butiker 
och slukades omedelbart.  

En dag, efter en riktig cykel-berg-och dalbana, fann vi resans 
konstigaste kamping – Naturistisk Camping. Nakna människor, 
så långt man såg! I denna dal, vid denna charmanta badplats, 
mötte vi denna utmaning med bravur. Belöningen blev ett 
äventyr i sjön – att hoppa från ett 3 meter högt hopptorn. 
Modigt kastade sig ungdomarna i det kalla vattnet.”

En konfirmandresa med intressanta och fostrande inslag, 
samarbete, uthållighet och kamratskap. 

Annika Hjalmarsson

Ulvamospelet
 – en stund i minnenas dal

Premiär i Bygdegården Långasjö lörd 22 okt kl 16:00.

Föreställningar:

Lörd 22 okt kl 16:00 Bygdegården Långasjö

Sönd 23 okt kl 16:00 Bygdegården Långasjö

Lörd 29 okt kl 16:00 Holken Yxnanäs

Sönd 30 okt kl 16:00 Holken Yxnanäs

Onsd 2 nov kl 19:00 Holken Yxnanäs

Biljettbokning: Gunilla Johansson 070-514 99 08. Pris: 150: -

Information till berörda kommer från Sparbanken Eken 
Långasjö. 

Långasjökretsen av Röda Korset ordnar en buss, som kom-
mer att avgå från Allégården till Bygdegården lörd 22 okt kl 
15:00. Anmäl dig senast 15 okt till Sölve Hjalmarsson 0708 
47 27 68, om du vill åka med. 

                                           VÄLKOMMEN! 

GALA FÖR VÄRLDENS 
BARN

Långasjö Bygdegård
tisdagen den 27 september kl 18

VÄLKOMNA!

Lova Ericsson
Björn Pettersson
Lindås skolkör

Lotteri
Servering

Internationella kören

Klara för avfärd från Långasjö. 

Konfirmandgruppen i Långasjö kyrka. 
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Föreläsning

Vallfärda till Ortienten 
– konstnärer på resa, från Eugene Del-
acroix till Siri Derkert

Föreläsningen är ämnad att ge en bild av västerländska 
konstnärers praktik i norra Afrika och Mellanöstern, och 
knyter an till utställningen ”Den beslöjade kvinnan”.

Föreläsningen hålls av konstvetaren och konstnären Bo 
Bergstrand onsdag den 14 sept kl 17.30 på Biblioteket 
Emmaboda. 

Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet

Långasjökrönikan 
–släpps vid Skördefesten

Vid Skördefesten släpper 
vi Långasjökrönikan 2022. 
En fin presentbok med rikt 
innehåll. 

Träskopostens trogna läsa-
re kommer att känna igen 
en del från de senaste tio 
åren. Men boken innehåller 
många nya artiklar om skola, 
förskola, idrott, försam-
lingsliv, motor, motorsport, byar i bygden och nya företag. 

Ulvamon ägnas ett särskilt kapitel. Några Långasjö-profiler 
som gått ur tiden porträtteras. Två kapitel med sammanlagt 
39 artiklar skildrar hur Långasjö påverkades av flyktingkrisen 
och pandemin.

En kronologisk sammanställning av händelser under åren 
2012–2021 avslutar boken.

Ett stort antal personer har medverkat med artiklar, berät-
telser och bilder. Allt finns nu samlat på drygt 250 sidor 
med många färgbilder.

Tack vare generösa sponsorer kan vi sänka försäljningspriset 
till 260 kronor. De som har förhandsbeställt boken får betala 
220 kronor. Eventuellt porto tillkommer.

Efter skördefesten kan man beställa boken hos Sockenrå-
dets kassör, Dan Bard, Västregård 103, 361 95 Långasjö. 

E-post: dan103.bard@gmail.com

Den finns också att köpa i Långasjö Lanthandel, Sparbanken 
Eken i Långasjö, Kommunens Besökscenter och AOptik 
i Emmaboda.

Långasjö Sockenråd och Redaktionskommittén

VI GILLAR FALLFRUKT!

Vill du skänka dina maskstungna äpplen eller fall-
frukt till Sockenrådet för mustning?

Vi tar emot eller hämtar senast 14/9.

SOCKENRÅDET

Jonas, 0706 65 03 76

Sölve, 0708 47 27 68

Dan, 0703 35 43 82
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Kultursalut på Klasatorpet
Kulturkommunen Emmaboda inbjöd till ”Salut” helgen 
19–21 aug 2022. Vad är då en Kultursalut? Kulturchefen 
Jan Dzedins hade i alla fall en klar vision: ”Det ska hända 
mycket överallt i kommunen – sång, musik, korv och jazz, 
familjefester, cykelturer, teater, historia, cirkus – kultur-
föreningarna i de olika kommundelarna svarar för sina 
arrangemang.” 

Vi som var med på planeringsträffen tyckte att Klasatorpet 
var en lämplig samlingsplats för Långasjö. I Ingemundebo 
ville man erbjuda en cykelrunda. Vi var väl medvetna om att 
det samtidigt var evenemang i Emmaboda Folkets Hus, Mos-
hultamåla, Kyrkeby och flera platser. Konkurrensen var hård. 

Ändå samlades drygt 80 personer på Klasatorpet. Vädret var 
nådigt – mulet och måttligt varmt. Eva Garami presenterade 
platsen för besökarna. Det bjöds på kaffe och kringlor och 
Ulvamogruppen underhöll med sång och musik, som gav en 
liten försmak av Ulvamospelet, som ska gå av stapeln i oktober. 
Sång- och musikgruppen med Bengt Sandholm, Leif  Jonsson, 
Ulla-Carin Vinnerborg, Annmarie Svensson och Veine Franzén 
utgjorde kärntruppen, medan en del rollinnehavare presente-
rade sig mellan sångerna. 

Inne i samlingssalen visade EBP-sällskapet en del av den ut-
ställning som ska äga rum på Biblioteket i Emmaboda, med 
start 30 aug. 

Utställningen kallas ”Den beslöjade kvinnan” och visar Elisa-
beths resa till Algeriet 1914 och hur den påverkat hennes bild-
värld. Utställningen följer bibliotekets öppettider och avslutas 
24 sept. 14 sept. blir det föredrag kl 17:30. Bo Bergstrand talar 
över ämnet ”Vallfärda till Orienten”.

Glassen reades ut till halva priset och därmed var Klasatorpets 
dagliga öppethållande över för den här säsongen. Arrangörer 
för dagen var Långasjö Sockens Hembygdsförening och Eli-
sabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet. 

Annika Hjalmarsson

Midsommarfest på 
Klasatorpet
Så blev det äntligen dags för midsommarfirande, efter två 
års uppehåll pga coronapandemin.

Eftermiddagen innan midsommarafton träffades vi i styrelsen 
och klädde midsommarstången. Göte hämtade eklöv och vi 
andra tog med blommor, sedan hjälptes vi åt att klä och resa 
stången.

På midsommarafton sken solen och det kom många besökare, 
uppskattningsvis 500 personer. Våra parkeringsvakter, Karl-Er-
ik och Nils, hade mycket att göra för att alla bilar skulle få plats. 

Torgny spelade dragspel medan folket strömmade in och han 
spelade sedan även till dansen runt midsommarstången. An-
dreas Hjalmarsson underhöll publiken med sitt munspel och 
det var väldigt uppskattat.

Ethels kaffeservering var välbesökt och de hade fullt upp i vär-
men men det fanns även de som hade egen mat och fika med 
sig och dessa hittade sittplatser vid bord eller på filtar i gräset.

Som tradition har vi fritt inträde denna dag vilket också upp-
skattades av många. Lotterna vi sålde gick åt som smör i solsken 
och priserna, som var skänkta av privatpersoner och företag i 
kommunen, var väldigt uppskattade. Vi skulle kunnat sålt ännu 
fler lotter och det får vi ta med oss till nästa år. 

Miljön på Klasatorpet inbjuder verkligen till midsommarfirande 
och det är detta tillsammans med det vackra vädret och inte 
minst alla trevliga besökare, som gjorde att det blev lyckat.

Vi i hembygdsföreningen välkomnar alla som vill vara med 
och hjälpa till vid midsommarfirandet framöver, som t ex att 
klä midsommarstången. Detta är en tradition som vi jobbar 
för att bevara.

Vi hoppas också att få tag i någon som vill leda midsommar-
dansen, till nästa år. Vill du, eller känner du någon som vill?

Tack till er som skänkte priser till vårt lotteri!

Styrelsen vill också rikta ett stort tack till alla som hjälpt till att 
hålla Klasatorpet öppet under sommaren, guidat grupper samt 
lånat ut djur. Utan er skulle vi inte kunna bedriva verksamheten! 

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Dragspelare Torgny Berntsson spelar till midsommardansen, som 
många av besökarnadeltog i.

Musikanter från Ulvamospelet: Ulla-Carin Vinnerborg, Annmarie 
Svensson, Veine Franzén och Bengt Sandholm. 
Foto: Stig Hjalmarsson.
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Världens Barn 2022
Sista veckan i september och första veckan i oktober 
kulminerar Radiohjälpens stora insamling för Världens 
barn med massor av evenemang runt om i landet. Insam-
lingen avslutas med TV-galan fredagen den 7 oktober. 
Under de senaste åren har vi i Emmaboda kommun varit 
bland de bästa bidragsgivarna i landet. Förra året ham-
nade vi på plats 14 bland landets 290 kommuner och på 
andra plats i länet med 15,56 kronor per invånare.

I år blir det insamlingsgala i Långasjö Bygdegård den 27 sep-
tember. Körer, sångare och musiker från bygden medverkar. 
Det blir servering och lotterier. 

Företagarna i kommunen brukar bidra med stora gåvor. De 
presenteras på affischer och med bildspel i Bygdegården.

Det blir tipsrunda för Världens Barn runt Långasjön 26 sep-
tember till 9 oktober. Man kan Swisha sin startavgift och deltar 
då i utlottningen av fina priser. 

Insamlingsbössor kommer att finnas, bl.a. i Långasjö Lant-
handel.

Det blir kollekt till Världens Barn vid någon gudstjänst i kyrkan.

Använd gärna den digitala bössan på nätet: 

Världens Barn i Emmaboda kommun.

Den har vi använt i några år. Nu är det 
ännu lättare att hitta den med hjälp av 
QR-koden.

Testa gärna! 

Radiohjälpen fördelar de insamlade pengarna till 16 svenska 
hjälporganisationer som arbetar för barns rätt till trygghet, 
skola och hälsa runt om i världen. 

Röda Korset, Rädda Barnen, Unicef, Svenska kyrkan, Eriks-
hjälpen och PMU är några av dessa. Några projekt riktar sig 
till barn i och från Ukraina.

Vi har möjlighet att bidra till en bättre värld för de unga! Väl-
kommen med dina gåvor!

Sölve Hjalmarsson
Samordnare för Världens Barn i Emmaboda kommun

Bibliotekets krönika
Någon barnbok om sågverk finns det nog inte, kanske 
ni tänker. Men jo, det finns faktiskt! 

Anna Hansson har skrivit serien 
På prao. Den handlar om elever på 
lågstadiet som ger sig ut på prao. 
I varje bok får man lära sig om ett 
särskilt yrke, till exempel frisör, 
lastbilschaufför och bagare. Böck-
erna innehåller både fantasi och 
fakta. I slutet på varje bok finns 
ett pyssel där man får para ihop 
bilder från respektive arbetsplats 
med rätt ord. 

I På prao. Sågverket träffar Tim sågverksarbetaren Jenny 
som visar hur stockarna sorteras och sågas till brädor, 
och får lära sig om vad som händer med dem sen. Emelie 
Stigwan har gjort de uttrycksfulla bilderna.

Marie Hinderyd
Långasjö bibliotek, 0471–249214

Träskoposten 20 år

20 år har gått sedan Träskoposten kom ut för första 
gången. Vilken god idé att skapa ett sockenblad som 
går ut till alla hushåll! Nyheter och gamla minnen, 
referat och artiklar, information och självkänsla. Vi 
bygger vår socken tillsammans.

Hur började allt? Vem höll i första pennan? Vem/vilka 
kom på namnet? Vilka gjorde allt jobbet? Hur utveck-
lades Träskoposten till ett riksbekant kulturmagasin? 
Frågorna hopar sig.

Vad har du uppskattat? Vad har du saknat? Vad har du 
läst? Vad har du tänkt?

Träskoposten nr 4 2022 blir en tillbakablick, likaväl som 
en framtidsvision

Hör av dig till redaktionen med tankar och idéer. Har du 
lust att ingå i nästa års redaktion? Eller kan du hjälpa till 
med det administrativa?

Sätt igång att skriva den artikel som du saknat! Om vi 
alla hjälps åt kan vi se fram emot en ny 20-årsperiod!

Redaktionen
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Bennsäters Sågverk AB
Sågverken har betytt mycket för bygden genom åren och 
i Långasjö socken har det funnits väldigt många, det sägs 
ha varit 13 sågverk som mest under 50-talet. Sågen här i 
Piggsmåla är gammal och troligtvis uppförd under senare 
delen av 1800-talet som ett komplement till kvarnen som 
var betydligt äldre och funnits sedan slutet 1600-talet.

Jag och min bror Tomas driver idag Bennsäters Sågverk och vi 
är tredje generationen så företaget har varit i familjens ägo i 100 
år till nästa år. Farfar och Farmor Theodor och Elsa Johansson 
köpte den lilla sågen och kvarnen 1923 och på våren det året så 
gick flyttlasset från Ingelstad till Piggsmåla. Det var bönderna i 
bygden som var både leverantörer och kunder när de behövde 
har sin säd malen och sina stockar sågade.

Vattenkraften användes med vattenhjul och senare under 
mitten av 30-talet även turbin. När vattnet inte räckte till fick 
man köra med råoljemotor och ångmaskin. Från slutet av 
40-talet fram till 1990 användes dieselaggregat till driften innan 
anläggningen elektrifierades.

1959 tog våra föräldrar Berne och Siv över och drev både 
sågen och kvarnen under några år men i mitten av 60-talet 
lades kvarnverksamheten ner och byggnaden revs till förmån 
av att kunna utveckla sågen och några år senare byggdes en ny 
reducersåglinje med inriktning på klentimmer och senare även 
sågkubb. Under åren som följde gjordes sedan investeringar i 
panncentral, torkar och hyvleri.

Sedan ca 20 år tillbaka legosågar vi kubb åt Södra vilket innebär 
att Södra köper in råvaran och säljer den färdiga produkten 
och vi sågar torkar och hyvlar varorna. 

Vi är 20 anställda och producerar 
ca 37 000 m3 per år, produktionen 
sker dagtid. Produkterna vi tar fram 
är konstruktionsvirke i längderna 
2,40 och 2,50 meters och säljs till 
Storbritannien och USA samt på 
den svenska marknaden.

Under de senaste 15 åren har vi också tillverkat pellets av kut-
terspån som är en restprodukt vid hyvling och volymen har 
varit runt 3 000 ton per år som sålts i bulk. Under året har vi 
investerat i en spåntork vilket gör att vi kan torka och pelletera 
den färska spånen som kommer fram från sågen och som ti-
digare gått till värmeverken. Vi beräknar därmed att framöver 
mer än fördubbla volymen pellets när den nya anläggningen 
driftsätts under november.

Jonas Bennsäter

Bennsäters Sågverk AB i Piggsmåla.                                                                                                                                Foto Bennsäters fotoarkiv

Paketering i hyvleriet.                                       Foto Jan-Erik Fransson



Träskoposten nr 3 2022 11

Nationaldagsfirande i 
Långasjö
Nationaldagen 6 juni 2022 firades i vackert väder vid 
Långasjöns strand. I Klockbolet presenterades böcker 
och konst. Bland utställarna märktes Eva Garami, Jenny 
Arvidsson, Helga Wehberg, Bo Bergstrand och Tanja 
Muratova. Den senare målade direkt i barnens ansikten. 
En liten kille tillbringade hela tiden vid ett staffli, där han 
målade vackra bergsmotiv med tavelkritor. 

Årets Litterära Stig fanns uppsatt runt Klockbolet. Årets tema 
är: Djur i Elisabeths bildvärld, sammanställd av Helena och 
Johan Thelin. 

På Vandrarhemmets röda vägg kunde man se en utställning 
med konst av Niels Elley, konstnären som skapat vår staty 
”Väninnorna”. Café Stallet var öppet och serverade som van-
ligt läckra bakelser. På kyrkans parkering stod Langasjöbyggs 
mobila snickarbod, där man kunde tillverka sin egen fågelholk. 

Som avslutning på firandet spelade Lindås musikkår vid lust-
huset och Christer Jonsson höll ett tal till nationen. 

Här följer talet: 

Christer Jonssons tal på Nationaldagen

Vilken förmån det är att få fira nationaldag här i Långasjö - 
äntligen i full skala igen sedan 2019

Tänk att få samlas här vid sjön, känna igen dofterna av för-
sommar och glädjas åt den enastående grönskan, den vackra 
sjön och få göra det tillsammans med andra, många andra! 

Tänk att få samlas igen efter två år av Pandemi – där vi inte fått 
mötas, där vi kanske till och med varit rädda för att möta andra 
människor. Två år där många människor drabbats av sjukdom 
och död, och där många i vårt samhälle arbetat hårt för att ge 
vård, hålla skolan igång trots upplevd risk, kört bussen eller 
alla andra insatser som gjorts av så många. Tillsammans har 
vi tagit stort ansvar som lokalsamhälle och land för att ta oss 
igenom pandemin.

Tänk att vi sorgligt nog ska behövas samlas i Krigets skugga. 
Ett demokratiskt land i vår närhet är utsatt för ett brutalt 
angrepp. Det har, tror jag, gjort att vi är många som känner 
tacksamhet över att få leva i ett land som stått utanför krig i 

200 år. Men jag tror jag talar för fler än mig själv, att vi känner 
ett nytt ansvar för vårt land och ställer oss frågan: hur skyddar 
vi allt det som vi känner är Sverige? Hur ska vi leva tryggt i en 
ny, mycket mer osäker tid? Det är tillsamman vi som bygd och 
land möter osäkerheten, det är tillsammans vi skapar trygghet. 
Det är tillsammans vi kan stötta varandra och hjälpas åt att vara 
Sverige, för Sverige det är vi tillsammans! 

Tänk att vi återigen möter människor på flykt. Ifrån denna bygd 
flyttade eller flydde människor till Amerika och andra delar av 
världen, nu kommer människor på flykt hit. Jag är så stolt över 
att när vi nu, tyvärr, har en ny flyktingvåg, så finns det familjer 
och föreningar som återigen är där och gör stora insatser. Det 
är så vi bygger ett samhälle och ett land, som håller ihop och 
som är öppet för att möta nödställda. Vi känner berättelserna 
från dem som emigrerade härifrån för mer än 100 år sedan, en 
del hade det lätt i det nya landet, många hade svårt att finna sin 
väg i det nya samhället, precis som här hos oss och nu. Men 
idag får vi fira att vi tillsammans gör det möjligt, att möta nya 
människor och ge dem en chans till trygghet i Långasjö och i 
Sverige. Det är det Sverige vi firar! 

Tänk att vi får fira nationaldag och får vara stolta över nu mer 
än 100 år av demokrati, Allmän rösträtt. En demokrati som vi 
tillsammans bär och som vi alla har ett ansvar att vårda, inte 
bara på valdagen. Demokratin bygger vi i alla möten där vi 
var och en bidrar, detta får vi fira idag, för det skapar Sverige. 

Tänk att det är i det lilla vi tillsammans skapar freden, demokra-
tin och utveckling i vår bygd. Det är när vi möts i församlingen, 
i Byns föräldraråd, i Långasjö GoiF, i Långasjö bygdegårdssty-
relse, i Långasjö sockenråd, m fl, som vi tillsammans skapar 
demokrati och utveckling och fred! Det är när detta sker på 
många håll, vi tillsammans bygger ett land som Sverige och 
det är det vi får fira idag! 

Tänk att det Sverige vi får fira idag är något alla vi som lever här 
skapar tillsammans, i vår vardag, i fest, i högtider, i skola och 
arbete, i föreningar och demokrati - i allt det lilla och i det stora. 
Men i år blir det också extra tydligt att något av det viktigaste vi 
har - demokrati, mötesfrihet, yttrandefrihet, självbestämmande 
är något vi behöver vårda och skydda tillsammans med andra 
demokratiska länder. 

Ett fyrfaldigt leve för vår bygd och för Sverige som vi bär och 
skapar tillsammans! 

Christer Jonsson 

Lindås musikkår spelar vid Långasjön.           Foto: Sölve Hjalmarsson

Eva Garamis utställning i Klockbolet.               Foto: Jenny Arvidsson
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Arvid Carlssons Sågverk AB 
i Långasjö

På förra årets skördefest i Långasjö träffar jag bland 
många andra Ethel Svensson, där hon säljer egenhändigt 
sydda barnkläder i härliga färger. Hon nämner att hon 
föreslagit Sågverk i Långasjö som ett intressant tema för 
Träskoposten och frågar nu om inte jag kan skriva något 
om Arvid Carlssons sågverk. ”Det var väldigt stort och 
framgångsrikt under efterkrigstiden men gick i konkurs 
runt 1980. Så det finns nog inte så mycket material att 
bygga på men i min syateljé har jag ett fint flygfoto i färg 
som du kanske kan använda. Sen har jag också en gul 
reklamhatt med texten Arvid Carlssons Sågverk AB på!” 

När jag väl börjar min dokumentation inser jag snart hur rätt 
Ethel har vad gäller material. Handlingar av olika slag, bilder, 
tidningsartiklar, föremål, nästan allt verkar borta. Samma sak 
för sågverkets byggnader, som till största delen monterades 
ner när Geijers, som köpte företaget, flyttade verksamheten 
till Strängsmåla i början av 1980-talet. Men jag fick två goda 
namn att gå på. Ingvar Arvidsson, son till Arvid Carlsson och 
Nisse Adolfsson, som från 1969 arbetade på sågverket som 
reparatör, montör, svetsare mm. Tack Ethel, Ingvar och Nisse 
för all hjälp.

Ingvar Arvidsson bor tillsammans med sin hustru Lena på 
Kyrkvägen 16, i huset där han är barnfödd (1943).  Det är byggt 
1895, ligger på en liten kulle mellan Kyrkvägen och det gamla 
sågverksområdet och är, som så många andra hus i Långasjö, 
snyggt renoverat och i toppskick. ”Jag köpte fastigheten 1991 
och påbörjade då en renovering både av det stora huset och 
av gästhuset”, säger Ingvar. ”Det mesta har jag gjort själv. 
Innan bodde jag drygt 50 meter bort, på Kyrkvägen 7, granne 
med Vendels konditori. Längre bort än så har jag aldrig bott 
i mitt liv!”

Sågverk som bisyssla
Ingvar ger en intressant inblick i sågverksindustrins första tid 
i Långasjö. "I de flesta fall utgjorde skogsavverkning och såg-
ning en bisyssla till jordbruket och andra sysslor. Min far och 

hans bror Fredrik köpte t.ex. en gård i Ingemundebo redan 
på 20-talet. Efter hand anlade de en enkel såg där man fällde 
timret på vintern och sågade det på våren. Allt skulle vara klart 
innan midsommar. Det var samma personer som fällde, sågade, 
staplade bräder och plank mm.” 

Verksamheten inne i Långasjö startade 1941, då en mindre 
ångsåg byggdes. Men fortfarande utgjorde sågandet bara en del 
av andra aktiviteter. En viktig inkomstkälla var länge potatis, 
som Arvid köpte upp hos bönderna runt om i trakten, förvara-
de i ett slags mellanlager för vidare distribution till bland annat 
Stockholm. På samma sätt köpte han upp djur som slaktades 
och styckades på gården för att sedan säljas vidare, inte minst 
till Allégården och sjukhemmet. Slaktavfallet användes som 
foder till den rävfarm som också var i gång på ”sågverket” 
ända fram till 50-talet, då intresset för rävskinn avtog. 

Under 50-talet moderniseras och växer sågverket. En helt 
avgörande förutsättning var elektrifieringen, som kom först 
1951. Men än viktigare var naturligtvis efterfrågan på virke, 
som ökade dramatiskt när återuppbyggnaden av de krigsdrab-
bade länderna nere på kontinenten kom i gång. Det är också 
vid denna tid Långasjö socken med sin utpräglade karaktär av 
jordbruks- och skogsbygd tar det första steget in i industriål-
dern. I Långasjökrönikan år 1955 skriver man. ”Inom Långasjö 
socken har under år 1955 ett dussintals sågverksindustrier varit 
i verksamhet. Av dessa har en del sågat mindre, andra mera, 
men tillsammans utgör nog den förädlade kvantiteten sågade 
varor c:a 600-700 000 kbf. Ungefär 95% av de sågade varorna 
har exporterats till England, Tyskland, Holland, Danmark 
och Norge.”

På flygfotot överst på nästa sidan från 1957 ser vi Arvid Carls-
sons sågverk med bostadshuset med annex i mitten. Den långa 
timmerladan med öppen port nere till vänster är slakteriet. Det 
finns kvar än i dag med sina skenor och slaktkrokar, elektriska 
porslinsknoppar, brytare och tygklädda trådar. Till höger om 
slakteriet ligger en ladugård och nedanför den ett skjul för 
spån. Den gråa byggnaden längs ner är den gamla sågen, som 
totalförstördes i en brand 1973. Det återkommer jag till.

Byggboom i kyrkbyn 
I takt med att jordbruket läggs ner och socknens byar töms 
på folk växer själva kyrkbyn. Under 1960- och 70-talen byggs 

Ingvar Arvidsson utanför sitt hem på Kyrkvägen 16 i Långasjö.

Arvid Carlsson (till höger) har tillsammans med en arbetskollega 
(namn saknas) fällt en stor gran med hjälp av stocksåg, yxa, slägga och 
kilar. Långasjö på 40-talet. 
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många nya privatbostäder, bland annat utmed den helt nyan-
lagda Backegårdsvägen, som kommer att löpa parallellt med 
Kyrkvägens östra sida, på andra sidan de hus vi ser högst upp 
på bilden från 1957. Hur det blev visar nästa flygfoto, det i färg 
som Ethel Svensson nämner inledningsvis. 

Vilket år det togs finns det ingen uppgift på, men jag har 
resonerat på följande sätt. Längst ner i högra hörnet, på Back-
egårdsvägen 18, ligger ett hus med två svarta tak på lite olika 
höjd. Dit flyttade Alf  och Gunn Medin 1970 och där bor de 
fortfarande, 62 år senare. 

Arvid Carlssons sågverk i Långasjö år 1969.

Arvid Carlssons sågverk i Långasjö år 1957.                                                                                         Foto AB Flygtrafik, Kalmar Läns Museum
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Jag ringer upp Gunn som berättar, att bygget startade redan 
året innan, då väggar och tak kom upp. ”Under vårvintern 1970 
gjordes allt klart och på självaste midsommaraftonen flyttade vi 
in. Då var Alf  28 år gammal och jag 25. Vi fick ett bra liv här i 
Långasjö”. Bilden måste följaktligen vara tagen sensommaren 
1969, innan hösten börjat färga löven gula och röda. På många 
sätt är den ett fantastiskt tidsdokument över en väldigt expansiv 
tid i Långasjös historia, som det finns mycket att berätta om. 

För den oinvigde börjar jag med att säga, att vi ser västerut, 
med Arvid Carlssons Sågverk i mitten. På andra sidan ”sjön” 
ligger den stora gården Koppekull med ekonomibyggnader och 
gulmålad mangårdsbyggnad i Amerika-påverkad stil, uppförd 
1912. Till höger om Koppekull, ute vid vägen mellan Emma-
boda och Rävemåla, skymtar Möbelkompaniet. 

Längst ner till vänster, intill det gröna fältet, ser vi två hus i 
tegel, Kyrkvägen 24 och 22. Det till vänster byggdes 1966 för 
Inez och Siwert Johansson. Huset till höger stod klart 1962 
och in flyttade Elsie och Sven Fransson. Elsie bor fortfarande 
kvar där. Om Elsie och hennes hus kan du läsa i Träskoposten 
nr 1, 2022.

Fortsätter vi på Kyrkvägen norrut ser vi längst bort på vänstra 
sidan Arvid Karlssons hus, nr 16, dit han flyttade 1931. Idag 
bor, som jag redan nämnt, sonen Ingvar och Lena där. År 1971 
kom också Ingvars bror Bengt att bli granne med sin arbetsplats 
när han tillsammans med sin hustru Zarah Arvidsson byggde 
en röd tegelvilla på f.d. Vollbergs tomt. Det är den gröna mar-
kytan på västra sidan av Kyrkvägen. I början av 1900-talet låg 
där ett konditori som totalförstördes i en brand den 28 april 
1941, varefter den fick namnet Brända tomten. 

Nya lokaler och maskiner
Under 60-talet expanderar Arvid Carlssons sågverk både 
till omfång och ny teknik. I en tidningsartikel, troligen från 
1967/68 finns en bra beskrivning som jag återger ordagrant.

Långasjö-sågverk bygger till

Skogen och träförädlingsindustrin har för Långasjö den allra största 
betydelse och kan utan överdrift anses vara bygdens ekonomiska rygg-
rad. Skogen ger arbete och sysselsättning för såväl skogsägarna som 
de vid sågarna anställda. Sågverksägarna moderniserar och utökar 
driften och är väl rustade för att förädla råvaran. Vid Arvid Carlssons 
sågverksanläggning i Långasjö kommer man i dagarna att taga i bruk 
ett nybyggt hyvleri, vilket utgör en etapp i pågående expansion. Arvid 
Carlssons sågverksrörelse startade är 1940. Den första moderniseringen 
gjordes 1946 och anläggningen elektrifierades 1951. Tidigare hade man 
en ångmaskin som driftskälla. 1961 satte man in transportband för 

såväl timmer som för sågprodukter och man installerade barkmaskin 
och flistugg. Samtidigt gjordes en utbyggnad och anläggningen har en yta 
av ca 500 kvm. 
Vidare finns i anläggningen en fristående byggnad inrymmande lunchrum 
för de anställda. Till den toppmoderna anläggningen har nu fogats ett 
modernt hyvleri med en yta av ca 250 kvm inrymmande dels hyvel och 
dels bandklyvsåg. 
Enligt tidens krav är det nya hyvleriet försett med automatisk in- och 
uttransport av varorna. Hyvleriet betjänas av endast två man. 
Driftsledare för sågverksanläggningen är Bengt Arvidsson som även är 
konstruktör för det nya hyvleriet. Enligt vad denne omtalar, räknar man 
med två nyanställningar för hyvleriet. Kapaciteten för sågen är ca 3 000 
standardsågade varor och när man kommer i gång med hyvleriet beräknar 
man hyvla ca 1 000 standard. Försäljningen går till 75–80 proc. på 
export. Arbetsstyrkan uppgår till 25 man och dessutom sysselsättes lika 
många i skogen under högsäsongen.

Min andre huvudinformatör är Nisse Adolfsson. Honom 
och hans hustru Ros-Marie träffar jag i deras stora, härliga 
70-talsvilla på Stomvägen, som blev ännu en viktig byggar-
betsplats i Långasjö samhälle. Av Nisse fick jag tillgång till ett 
intressant material om fyra pärmar med gamla tidningsklipp, 
som Ros-Maries bror Ove Svensson samlade in under 60-, 
70- och 80-talen. Det mesta är från Ljuder socken men en hel 
del också från Långasjö. Till det kommer vi strax men jag vill 
passa på att tacka Oves son Göran i Växjö för att vi fick låna 
pärmarna. Men först Nisses beskrivning av sågverket, som det 
ser ut på flygfotot från 1969.

Vi börjar med den lilla vita (i verkligheten svagt gulfärgade) 
byggnaden med svart tak närmast Kyrkvägen. Den innehöll 
kontor och lunchrum. Där arbetade, förutom Arvids och 
Helgas barn Bengt, Ingvar och Ann-Britt också Zarah Arvids-
son, innan hon gick över till Långasjö Sparbank. Idag är huset 
tillbyggt och inrymmer Långasjö Vävstuga, där Ethel Svens-
son har sin syateljé. Den gråa byggnaden bakom kontoret är 
själva sågen. Till höger om den ser vi ett högt snedtak som går 
ända ner till marken. Där förvarade man flis och spån, avskilt 
från vartannat med en vägg. Ovanför, alldeles intill, ligger ett 

Det nya hyvleriet, som har en golvyta på 250 kvm.   

Nisse Adolfsson på altanen hemma på Stomvä-
gen 5 i Långasjö.
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litet hus med ett grönt gavelröste. Där stod en barkmaskin. 
Ytterligare uppåt, på andra sidan planen med det obarkade 
rundtimret, ser vi ett grått hus med en utbyggnad på gaveln. 
Dit kom de bräder och plank som skulle hyvlas. Kutterspånen 
hamnade i gavelskjulet. Den stora byggnaden till höger om 
hyvleriet är justerverket där virket efter sortering kapas i exakta 
längder. Längst upp till höger ligger ett stort, för tidpunkten 
relativt nytt virkesskjul. Det gamla ser vi i mitten av bilden. Det 
är den långa byggnaden med röd gavel. När Nisse Adolfsson 
började jobba på sågen 1969 byggde man i ena änden av huset 
en kombinerad smedja och reparationsverkstad. 

Intill det gamla virkesskjulet står också det gamla justerverket. 
Den långa, låga byggnaden till vänster om det gamla virkes-
skjulet inrymmer sorteringsband där det färdigsågade virket 
delas upp enligt de olika dimensioner de har, ströläggs och 
paketeras. På gårdsplanen till vänster har de färdiga paketen 
staplats i högar om tre. Direkt bakom står två vita hus. Det 
främre, mindre är flistuggen, det större är den s.k. flisfickan. 
Via transportbandet på gaveln förs flisen högst upp i huset där 
den på ett sluttande trägolv kasade ner mot fyra luckor. När en 
lastbil kom för att hämta flis för vidare transport till exempel-
vis Mörrums pappersbruk öppnades en lucka och flisen rann 
smidigt ner på flaket. Men inte alltid, berättar Nisse. ”Ibland 
proppade det igen och då fick man stå där med en lång stång 
och lirka och bända – med risk att få flisen över sig”. 

Två ekonomibyggnader återstår att nämna. Längst till höger 
i bilden, ovanför det vita bostadshuset med annex där Lena 
och Ingvar Arvidsson idag bor, ser vi taket på slakteriet, och 
till vänster om det en vit byggnad (rakt ovanför flaggstången) 
där man bland annat förvarade potatis.

 

Som synes ligger sågverket alldeles intill resterna av en långsmal 
sjö, utefter vilken Långasjö från tidig medeltid växte fram. I 
samband med en tilltagande befolkningsökning genomfördes 
två sjösänkningar på 1800-talet och den sista så sent som på 
1930-talet. Det skulle visa sig att dessa försök att vinna mer 
odlingsmark var kortsiktiga lösningar. Efter utdikningarna på 
1800-talet uppstod sumpmarker och kraftig vegetation bred-
de ut sig. Detta ledde till att sjön började växa igen. Under 
1950-talet gjordes ett försök till restaurering som misslyckades. 
I samband med att sågverket under 60- och 70-talen expandera-
de behövdes mer mark. Nisse berättar att man nästan dagligen 
fyllde ut med bark och grus i sjön för att vidga virkesplanen. 

När tomatväxthuset byggdes 1976–77, på ängen till vänster på 
flygfotot, behövde man också där fylla ut mot sjön till. Men då 
inte med bark utan med grus och sten. ”Jag minns att längst 
bort i södra delen av tomten fanns där ett riktigt slukhål. Vi 
fyllde och fyllde, men ändå sjönk det”, säger Nisse. Detta be-
kräftas av Thomas Alm i Ekeboryd, som tog över växthuset 
i februari 1987. ”Marken längst bort var inte stabil. Daniel 
Strand fick komma dit med en stor grävmaskin för att banka 
telefonstolpar rakt ner i gyttjan. De försvann nästan helt, så 
långa de var.”  

Avslutningsvis frågar jag Nisse hur det var att jobba så nära 
ett ”träsk”, när myggen var som värst. ”Ja, det var förfärligt! 
En gång när en av mina arbetskamrater stod där mitt i en 
myggsvärm utropade han. Fy för fan. Vad levde myggen av 
innan jag kom hit!”

Eldfängt och farligt
Under lång tid var sågverken långt mer olycksdrabbade och 
brandfarliga platser än vad de är idag. De säkerhetssystem man 
nu har med bland annat sprinklers fanns inte då och var heller 
inget försäkringsbolagen krävde. 

Kranförare Folke Jonsson från Skurebo lägger stockarna till rätta 
innan de går till inmatningsbandet för barkning. Tidigare rullades 
stockarna fram till inmatningen för hand (1970-taleet).

Nisse Adolfsson kör i gång en slipmaskin för bandsågsbladen 
(1970-talet). 

Nisse Adolfsson vid bandsågen för att kolla att måtten är rätt innan 
plankorna går ner till trimmen/grovjusteringen (1970-talet).
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Den 3 april 1973 går Arvid Carlsson ur tiden. Hans hustru 
Helga övertar ägandeskapet medan deras tre barn, Bengt, 
Ingvar och Ann-Britt ansvarar för verksamheten. Sågverket 
omvandlas nu till ett aktiebolag. Fredagen den 18 maj brinner 
sågverkshallen ner till grunden. I Kronobergaren  dagen därpå 
står följande att läsa.

"Miljonbrand friställer 20 man"
Skador för ca en miljon kr vållades vid branden i Arvid Carlssons 
Sågverk AB i Långasjö på fredagsmorgonen. 
Vid släckningsarbetet –som man höll på med till långt fram på dagen och 
eftersläckning på eftermiddagen – skadades en av brandmännen, Berne 
Steen. Efter att ha fått sina brännskador i ansiktet omsedda fick han i 
går eftermiddag lämna lasarettet.
–Hela sågverksdelen är totalförstörd medan kontor, hyvleri och virkes-
magasin kunde räddas, sade en av delägarna, Ingvar Arvidsson, bl a 
till Kronobergaren. Det var när man bekämpade elden som låg hårt på 
mot kontorsbyggnaden som en brandman skadades.
–Ca 40 man är anställda vid företaget av vilka ca 20 nu berörs direkt 
av branden. 
–Det är svårt att säga för dagen hur långt driftstoppet kan bli, fortsatte 
Arvidsson. Vill det sig illa kan det bli upp till ett år, men vi kämpar i 
alla fall med att komma i gång så fort som möjligt för att kunna ordna 
sysselsättning så gott det går för dem. Om våra försäkringar täcker det 
brunna är svårt att säga men troligtvis lär de göra det. 
När branden upptäcktes kl. halv fem på fredagsmorgonen var hela såg-
verksbyggnaden övertänd och eldskenet syntes vida omkring, det var för 
sent att rädda. Brandkårerna från Långasjö och Emmaboda fick inrikta 
sig på att se till att den inte spred sig till virkesmagasin, sågspånshögar 
och kontor som var i farozonen. Värmeutvecklingen var oerhört intensiv 
när många stora maskiner blev lågornas rov. 
Brandorsaken är ännu okänd.
För att komma i gång så fort som möjligt med produktionen 
uppfördes snabbt nya och större lokaler, som stod färdiga 
redan i slutet av året. Några år senare, 1976–77 byggdes ett 
tomatväxthus om 2000 m2 med anslutning till sågverkets vär-
mecentral och med en produktion av 40 ton tomater per år. 

Tre år senare försattes företaget Arvid Carlssons Sågverk AB 
i konkurs och köptes då upp av Herbert Geijer i Strängsmåla. 

Först fortsatte man verksamheten på plats nere i Långasjö, 
men efter drygt ett år flyttades maskinerna "upp för backen”, 
som man sa, till Geijers Sågverk. Ingvar Arvidsson erbjöds en 
plats som projektledare, vilket han tackade ja till. Men efter 
ett år valde Ingvar att driva tomatodling igen, i två omgångar 
med andra personer däremellan. Den första perioden var från 
1983–85, den andra från 1994–2004. I början av 2000-talet 
träffar han nuvarande ägare till Växthuset i Långasjö, Car-
le-Johan Sandberg och säger ”det där jobbet nog skulle passa 
dig perfekt”. Och på den vägen blev det. Men det är en helt 
annan historia.

Gunnar Alsmark

Ingvar Arvidsson beskådar förödelsen efter branden medan Stig 
Fransson (från Västergård) i bakgrunden håller på med eftersläck-
ningsarbetet på fredagseftermiddagen. Foto: Leif  Ringdahl.
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Sköna sjökvällar
Björn Pettersson ägnade hela kvällen åt Evert Taube när han 
inledde sommarens sjökvällar. Björn är en fullfjädrad estradör. 
Vi fick riklig del av nationalskaldens stora sångskatt, både kända 
och okända visor. Dessutom livfulla berättelser om diktarens 
liv och leverne. 

Matilda Limslätt Petersson har sina rötter och många vänner 
i Långasjö. Eftersom regnmolnen hängde i luften den här 
kvällen fick hon sjunga i kyrkan till Ida Tomovs ackompanje-
mang. Tillsammans bjöd de på ett fint sångprogram. Temat var 
”Håll mitt hjärta”, Björn Skifs sång, som kanske blev kvällens 
höjdpunkt. Matilda bjöd på sig själv och berättade bl.a. om sitt 
förestående bröllop.

Björn Pettersson är en fullfjädrad estradör.

Ida Tomov och Matilda Limslätt Petersson.

”Strövtåg i hembygden” var temat för Henrik Gottfridssons 
sångprogram den tredje sjökvällen. Henrik har ju vuxit upp i 
Långasjö och samlar alltid en stor publik. Nu hade sommar-
hettan slagit till och vi fick söka skuggan under de lummiga 
träden bakom sjöverandan. Oskar Bonér kompade skickligt på 
gitarr till Henriks sånger. Vi fick bland annat för första gången 
höra den Långasjövisa som Oskar och Henrik skrivit tillsam-
mans. Melodin har de hämtat från en irländsk sång som heter 
Wellerman. Originalet finns på YouTube med Nathan Evans. 
Vi publicerar Långasjövisan i detta nummer av Träskoposten 
med Henriks tillstånd.

Sommarhettan fortsatte in i augusti. Flera dagar steg temperatu-
ren till närmare 30 grader i skuggan. En kväll tände vi grillen vid 
sjön som planerat. Men det var bara några modiga medlemmar 
i Sockenrådets styrelse som vågade sig ut den varma kvällen.

En solig kväll för barnen i föräldrarådets regi samlade däremot 
en stor skara. Tipsrunda och femkamp och grillning stod på 
programmet. Skönast var nog badet i Långasjön denna varma 
kväll.

Sölve Hjalmarsson

Långasjövisan

Har du hört den sagan berättas i
En takt och ton sedan urminnes tid
Ur skogens snår den slå sig fri
Å sjung min vän så sjung 

Här står mitt barndomsland 
Där sjöarna tindra i solens brand
En gång för mitt Långasjö
Ska jag leva ska jag dö

Till fots jag gå vid skogens kant
Där blommor resa vid kullens brant
Den platsen där jag först blev kär
Den plats mitt hjärta bär 

Här står mitt barndomsland 
Där sjöarna tindra i solens brand

En gång för mitt Långasjö
Ska jag leva ska jag dö

Da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da

Den stig som leder till mitt hem
Där jag vandrat gång efter an och igen
Som Moberg målat i skrift till sin vän
Vi vill höra den om igen

Här står mitt barndomsland 
Där sjöarna tindra i solens brand
En gång för mitt Långasjö
Ska jag leva ska jag dö

Såvitt man hört under alla år
Står socknen kvar fastän tiden går

Ett minne blott från musikens gäll
Får vi dela här ikväll 

Här står mitt barndomsland 
Där sjöarna tindra i solens brand
En gång för mitt Långasjö
Ska jag leva ska jag dö

Da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da

Här står mitt barndomsland 
Där sjöarna tindra i solens brand
En gång för mitt Långasjö
Ska jag leva ska jag dö

Oskar Bonér och Henrik Gottfridsson
Irländsk melodi från Wellerman

Henrik Gottfridsson och Oskar Bonér vid sjöverandan. 
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Sextioårig Konfirmand-
och Skolträff  i Långasjö
Tidigare under våren drog jag mig till minnes tidpunk-
ten för min konfirmation. Jag konfirmerades i Långasjö 
kyrka den 4–5 augusti år 1962. I dagarna var det alltså 
exakt 60 år sedan den högtiden. Sextio år är en lång tid 
i en människas liv.

Vi var endast elva, tolv år när vi vid advent år 1961 skrevs in 
för konfirmandläsning under kyrkoherde Jan Redins ledning. 
På den tiden var detta ett viktigt steg i en ung människas liv. 
Vi var 13 elever, som på det nya kyrkoåret började vår läsning. 
Att deltaga vid gudstjänster och högmässor regelbundet var en 
självklarhet. Inte förstod vi väl allt som sades och predikades, 
men efter hand blev vi alltmer förtrogna med liturgin.

Två kyrkvärdar fanns alltid på plats. Det mesta sköttes dock 
av präst och kantor.

Predikan hölls alltid från predikstolen. Fram till sent 60-tal 
fanns det endast manliga medarbetare inom kyrkan. Kvinnliga 
kyrkobesökare, och även flickorna bar aldrig långbyxor under 
kyrkobesök. Det var klänning eller kjol som gällde. Vi kon-
firmander satt i raderna längst fram. Vår uppgift var att följa 
med i gudstjänsten och anteckna vid predikan.

"Så säga vi för det första."

"Så säga vi för det andra."

"Så säga vi för det tredje."

Det var inte nådigt, att missa dessa tre huvudstycken; huvud-
punkterna i den ofta rätt så långa predikan. Ibland fick man 
ta hjälp av varandra. Efteråt skulle vi kunna redogöra för de 
tre punkter.

Efter läsåret slut följde så några veckors sommarläsning i 
prästgården. Jag som hade "lätt för mig", fann alltsammans 
roligt och spännande. Att lära psalmer utantill hade jag alls 
inget emot. Värre var det för den som varken hade håg för 
psalmer eller utantilläxor.

En av prästens favoriter bland alla psalmer tycktes vara:

Bojor vi draga, av den lott vi ärva.

Lustar oss jaga, frestelser omvärva.

Herre så svaga, vill Du oss fördärva,

utan förskoning?

För Jesu pina, för den törnekrona,

han för de sina, bar att dem försona!

Låt nåden skina! Oss i kärlek skona!

Var oss en fader!

När jag nu slutligen återfinner psalmen efter 60 år, finns den 
som Sv. Ps. 539 i psalmboken. Än i denna dag finns den alltså 
där, numer som verserna 3 och 4. Psalmen skrevs redan år 1541 
av Georg Tyhmus, död 1561 i Wittenburg. Han var rektor i 
Magdeburg, född i Zwickaw (sent 1400-tal?). Jag minns att jag 

förtrollades av rimmen, trots att dess innebörd var mestadels 
obegriplig för en tolv- trettonåring.

Efter ett långt uppehåll när prästen var bortrest, konfirmerades 
vi så helgen den 4–5 augusti år 1962. 

Av en tillfällighet befann jag mig nu i försommartid år 2022 
på Östrabo, inbjuden av Stiftshistoriska Sällskapet. Efter en 
intressant föreläsning satt vi ner för ett samkväm i den vack-
ra, nyrenoverade salen en trappa upp. Samtalet flöt glatt och 
jag hörde hur mannen till vänster om mig yttrade till en av 
bordskamraterna:

"Du firar ju 60 år som präst snart. Du prästvigdes ju år 1962".

Den tilltalade nickade. Jag dristade mig då till att komma in i 
samtalet genom att inflika:

"Och jag firar 60 år som konfirmand." Blickarna vändes mot 
mig.

"I vilken kyrka konfirmerades du?"

"Det var i Långasjö kyrka, i augusti 1962." Prästen som stod i 
färd med att fira sina 60 år häpnade. Så sa han med eftertryck:

"Tänk att just där höll jag min allra första predikan som vigd 
präst. Det var vid pingsten det året. Deras präst var på en emig-

Fr.v.: Anita(f.Erliksson, Allgunås), Angela(Skurebo), Ann-Kristin(f.Fre-
driksson,Lida), Kjell(Harebo),Ritwa(f.Svensson, Prämboda), Kerstin(f.
Andersson,Långasjö), Ann-Kristin(f.Gustavsson, Ramsjö), Elisabeth 
(f.Alfredsson).

Min mor och jag år 1962. 
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Håkan Karlsson Mikael Nilsson
070-836 56 96  070-310 58 59
hka@jga.se mn@jga.se

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

dags för en 
lönsammare gallring

rantresa till Amerika. Jag minns att jag fick uppdraget av Stiftet."

"Jaha, minsann! Då har jag hört din första predikan! Jag var 
ju där varje söndag det året.  Har du händelsevis sparat din 
predikan?"

Nej, den fanns förstås inte kvar. Sven Lenhoff, som prästen 
heter, erinrade sig även att "den nog inte blivit godkänd, i alla 
fall." Visst hade den det! Och vilket sammanträffande! Det är 
nästan som om jag skymtar den unge, nyvigde där i predik-
stolen. En spännande kontrast till vår "gamle" präst, tycke vi 
unga. Betänk att minnet är en nybliven tonårings.

Ja, nu har det alltså gått 60 år.

Ritwa vid sin mosters & morbrors grav.

Några av oss konfirmander träffades torsdagen den 4 augusti 
2022 till en gemensam "Konfa- & Skolträff". Efter en god 
lunch på Allégården gick vi till kyrkogården. Vi stannade till 
vid vår kamrat Rolands grav. Även släktgravar fick sina besök 
denna extremt varma torsdag. Tacksamt var det sedan, att med 
Sölves hjälp, få komma in i det svala kyrkorummet. Sölve och 
Annika var inbjuda hedersgäster denna dag.

Vi kunde bänka oss längst fram och höra Sölve uppdatera oss 
om kyrkorummet. Det var intressant! Det blev samtal om både 
gammalt och nytt och innan vi visste ordet av, var det kaffedags. 
Café Stallet hade extraöppet för oss denna eftermiddag, med 
kaffe & tårta dagen till ära.

Det var också en glädje att efter många, många år återse en 
annan skolkamrat, nämligen Ritwa. Ritwa (f. Svensson, Präm-
boda) avflyttade till Läckeby före vår konfirmationsläsning.

Vi gick emellertid våra skolår tillsammans i Långasjö skola, 
under ledning av Gunn-Britt Alm samt Ingrid och John Jo-
hansson. Ritwa och hennes kusin sköter numer familjegraven 
på kyrkogården. Jag konstaterar och minns så gärna, att Ritwas 
farmor Anna och min farmor Alma var systrar. De växte delvis 
upp i Skurebo, på gården som senare togs över av deras yngste 
bror Artur. 

Torsdagen den 4/8, ja vår dag alltså, avslutades med god 
samvaro och en förhoppning om att återses "lite oftare än vart 
tionde år". Den som lever får se!

Angela Fransson
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Minnesbilder från Evald 
Erixsons sågverk
Evald Erixson drev under många år ett sågverk i direkt 
anslutning till hemmet. Vid kontakt med döttrarna 
Rose-Marie och Iréne Erixson framkom det flera fina 
fotografier från sågen. Bilderna, med välkända ansikten 
för den äldre läsekretsen, är från sent 40-tal eller möjligen 
något senare.

Ja, Evalds sågverk var välkänt i bygden. Marken var avstyckad 
från föräldragården, Långasjö Västregård. De som jobbade 
på sågen hos Evald var Birger Eriksson, Sven Johansson, 
Helmer Pettersson, Claes Fredriksson, Frits Elofsson, Börje 
Rotman, Roland Axelsson, Rune Axelsson, Ove Söderberg, 
Erik Elofsson och ev några fler. Samt den yngste arbetaren 
Jan-Erik Eriksson som är son till Birger som var försågare.

Evald och Birger var bröder och de bodde båda i Långasjö. 
Sågen var i bruk fram till ca 1965-66.

Bilder från förr. Från en tid då alla bar på stor framtidstro.

Redaktionen

Försågare Birger Eriksson. Försågare kallades den som gick först och 
sågare den som gick längst bak.

Först på bild är Jan-Erik Eriksson 8 år, Gert i Nickalycke, 
nr 3 Birger Eriksson, nr 4 vet ej, nr 5 Claes Fredriksson, 
nr 6 Sven Johansson, nr 7 Helmer Petersson, nr 8 Rune 
Axelsson (tror vi). Jan-Erik är son till Birger och brorson 
till Evald. Han har också hjälpt till med vilka personer det 
är på bilderna.

En björkstock kan vara bra till mycket. Man kan vila sig på den. 
Från vänster Evald Erixson, Birger Eriksson, Alf  (tror vi), Helmer 
Petersson, Sven Johansson, Claes Fredriksson o sen vet ej.

En välbehövlig paus med dragspelsmusik.

Arbetsdagens slut.
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Sven J – starka män.

Helmer P – starka män.

Lillasyster Elvira kommer med fika.

kl. 14.00
fri entré, försäljning av popcorngodis och dricka

Lightyear (2022) är ett animerat sci-fi action-
äventyr för hela familjen från Disney Pixar, som 

berättar historien om Buzz Lightyear - rymd-
jägaren.  Här får vi följa den unge testpilotens 

äventyr, som gör honom till en oförglömlig hjälte. 
Buzz och hans rymdfärja kraschlandar under ett 
misslyckat uppdrag. Han försöker att rätta till sitt 
misstag, tillsammans med robotkatten Sox, så att 

alla kan få återvända hem igen.

kl. 19.00
Entré 50 kr inkl. fika

“Dag för dag” inleds på ett äldreboende där 
Tomas von Brömssen spelar den demente Tage. 
Där finns även Malte som spelas av Sven Wollter 
och Rut spelad av Marianne Mörck. På äldrebo-
endet får vi möta vårdaren Katrin (Martina Haag) 

och städaren Simon (William Spetz). 

Tillsammans beger sig de fem personerna ut på 
en husbilsresa genom Europa för att uppfylla en 

äldre mans sista önskan. 

En varm, humoristisk film som blev Sven Wollters 
sista.

Höstlovs-
bio 

onsdag                    
2 november

i
Bygdegården
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Några minnen från en av-
dankad sågverksbas    
Sågverket Geijer och Söner, nuvarande Södras sågverk 
i Långasjö, var, kan man säga, mitt barndomshem och 
senare min arbetsplats fram tills jag slutade 2004. För 
ett par veckor sedan samlade min bror Peter och jag sex 
oldtimers ur arbetsstyrkan på sågen, för att prata gamla 
minnen. Einar Alexandersson som arbetade i företaget 
i 50 år, Berndt Åstrand med 49 år i företaget, Svante 
Alexandersson 48 år, Peter Berg, 46 år, Rolf  Johnheim, 
43 och Mats Klasson, 42 år. Vi åtta hade en trevlig efter-
middag och medan vi pratade kom jag att tänka på ett 
barndomsminne, kanske mitt första: 

Det är en av de sista krigssomrarna och jag står utanför mina morför-
äldrars hus i Yxnanäs och leker krig för mig själv, beväpnad med något 
som skall föreställa ett gevär. Danska motståndsmän, som flytt över 
sundet, är förlagda på Sofielunds pensionat i Älmeboda, där de övar 
på att skjuta skarpt i den närbelägna skogen. De kommer nu i samlad 
tropp marscherande på vägen nedanför min position. Jag beskjuter dem 
modigt och de ser på mig och skrattar. ”Du sejrede, du sejrede!” ropar 
de. Varför tränger sig detta minne på just nu idag?
Min farfar, Alfred Geijer, hemkommen från USA 1902, började 
med lanthandel och så småningom 1914 med sågverksamhet. 
Han köpte rotposter i skogarna runt Långasjö och placerade en 
flyttbar ångmaskin på hjul, en så kallad lokomobil, i anslutning 
till rotposten. 1929 flyttade han verksamheten till en fast plats 
bakom affären på Klintakorgen i Strängsmåla. 

Herbert Geijer, min far, övertog verksamheten 1942. Sågen var 
ännu inte elektrifierad utan klingorna drevs med hjälp av en 
ångmaskin. Från det stora svänghjulet som satt på ångmaski-
nen fördes kraften över till sågklingan med hjälp av remmar. 
Ångmaskinen eldades med sågspån som var en biprodukt. 
Sågspånen förvarades i en stor lada i närheten av sågen och 
spånen kördes med skottkärra in i pannhuset där det tippades 
genom en lucka ner till eldstaden, som var under ångmaski-
nen. Maskinisten var en mycket teknikintresserad person. Han 
kallades aldrig något annat än Björkman.

En dag när pappa är på väg ut mot sågen hör han att ångmaskinen 
rusar och plötsligt kommer det väldiga svänghjulet rullande ut genom den 
öppna dörren. Pappa får en chock. Ligger Björkman därinne i en hög av 
spån, massakrerad av svänghjulet? Men nej, Björkman kommer rusande 
ut genom dörren under osande svordomar jagande det svekfulla hjulet, 
med en skiftnyckel i högsta hugg. Som om han ska slå ner det trilskande 
hjulet, som emellertid till sist ger upp och slår sig till ro i skogen. Jag står 
på en stol i fönstret och bevittnar dramat.
För mig som liten knatting är den där sågspånshögen jättehög, 
ett lockande berg. Föräldrarna förbjuder oss förstås att över 
huvud taget vistas på sågen, men att kravla sig upp på högen 
och sedan handlöst slänga sig ner, vilken känsla det är! Sen 
smyger man sig in till Björkman och tittar ner i eldningsgropen, 
där han skyfflar ner sågspånen. Fröken i skolan har beskrivit 
det brinnande Gehenna och det är det jag ser när jag tittar ner 
i hålet. Det är ruskigt, men jag borstar sågspån ur håret och 
tömmer fickorna för att inte mina föräldrar ska märka att jag 
varit olydig.

När virket var sågat bar plankbärarna ut det till virkestaplarna, 
olika stabbar (som virkesstaplarna kallades) för olika dimensio-
ner, utplacerade med ungefär en och en halv meters mellanrum. 
I stabbarna drog man ut plankor på olika nivåer för att använda 
som trappor när plankbärararna bar upp virket ända upp till 
tre- fyra meters höjd. Den som kunde bära tre nysågade plankor 
3” x 9” (75x225 mm) på den så kallade putan som skyddade 
axeln, var en riktig karl. Det var tungt och i stabbarna fanns 
inga säkerhetsanordningar eller räcken. Virket kunde också 
skjutas omkring på området på små rälsbundna vagnar fram 
till de stabbar som låg längst bort.

Under helgerna, när sågen är stängd klättrar vi småpojkar upp på stab-
barna och springer och hoppar från stabbe till stabbe. Vilken sport! Det 
gäller att inte hamna snett mellan plankorna när man landar och bryta 
armar och ben. På söndagarna kör vi omkring med vagnarna på rälsen 
och på måndagsmorgnarna får muttrande plankbärare hämta tillbaka 
vagnar som vi barn lämnat långt borta från såghuset.

På Alfreds tid såldes det sågade virket till uppköpare, en sorts 
grossister.  Abraham Abrahamsson var inköpare på Lessebo 
Bruk, som var en stor sådan mellanhand. Abrahamsson cyklade 
alltid, utom när han någon enstaka gång kom i taxi. Alfred 
konstaterade då: ”Ja tar han sig råd med taxi är det bäst att 
se om sitt hus, då är priserna på uppgång, jag tror nog att jag 
väntar lite med att sälja.” 

Herbert hade sinne för marknadsföring och när han tog över 
verksamheten började han så småningom gå förbi mellanhän-
derna genom att sälja i eget namn, på den inhemska marknaden 
såväl som på export. 

1946 elektrifierades anläggningen och ångmaskinen pensio-
nerades. 1951 fick sågen en ny s.k. Ari-linje med storklinga, 
klyv och kant. Varför det hette Ari-linjen? Jo, på trettiotalet 
var det en sågverksmaskintillverkare från Örnsköldsvik som 
var i Stockholm och såg den berömda Carina Ari från svenska 
baletten i Paris, dansa på Kungliga Operan. Han blev så tagen 
av hennes elegans att han döpte sin stora och efter tidens mått 
eleganta konstruktion, efter henne. 

När en bräda kantas, dvs man sågar bort de ojämna kanterna, 
får man som restprodukt det man kallar ribb. Ribben kapades 
i 1,5-meterslängder och transporterades över Karsamålavägen 

Oldtimers:
Sittande fr.v. Einar Alexandersson, Svante Alexandersson.
Stående fr.v. Rolf  Johnheim, Bernt Åstrand, Peter Geijer, Bengt Geijer, 
Mats Klasson, Peter Berg.
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till ett upplag där den skulle ligga över sommaren och torka. 
Det blev början på den utvidgning av området som gjorde att 
vägen kom att gå rakt igenom sågen.

Ribben såldes till glasbruken som bränsle för att hetta upp 
vannorna som innehöll den heta glasmassan. Allt detta var 
innan glasbruken också elektrifierades. Plankorna var vid den 
här tiden inte barkade, barkmaskinen installerades först 1960. 
Efter detta kunde ribben säljas mot bättre betalning. 1965 
installerades en flishugg. Ribben kunde bli till cellulosaflis i 
stället för ved.

Sågen växte och virkestork, hyvleri och andra nyheter krävde 
byggnader. Processen för byggnadstillstånd var inte så lång-
dragen på 50-talet. 

Kommunalnämndens ordförande i Älmeboda, Hilmer Johansson, kommer 
ut till sågen. Pappa pekar och säger var han vill att byggnaderna ska stå 
och Hilmer Johansson nickar och säger att det blir nog bra. 
Längre fram när Långasjö blivit del av Emmaboda kommun, 
blev det något omständligare. Vi sökte vid ett tillfälle byggnads-
lov för att uppföra ett nytt hyvleri. Vi ansåg oss inte ha tid att 
vänta på officiellt tillstånd utan startade omedelbart byggpro-
cessen. När sent omsider byggnadsinspektören Lennart Sillén 
kom för att besiktiga marken och området där hyvleriet skulle 
byggas var redan byggnaden klar. 

Vi är lite nervösa, ska vi bli tvungna att riva byggnaderna, svartbygge 
som det är? ”Ni är snabba i Långasjö”, säger Sillén. ”Jag hinner knappt 
säga ja, så är det färdigt”.
Och jag minns en annan händelse med just denne godmodige 
man: 

Hur en hjullastare full med timmer, bakifrån kör in i hans bil och demo-
lerar halva bilen. Hur hjullastarens chaufför i en slags ultrarapid kommer 
ut ur sin hytt. Hur vi alla står där, skräckslagna. Hur Sillén, oskadd, 
kravlar sig ut ur bilen och yttrar: ”Min fina bil som var nytvättad”.

Vid Karsamålavägen låg en mycket aktiv Betelförsamling med 
pastorsbostad och lokal för sammankomster, med det stora 
dopkaret i betong som den kanske viktigaste möbeln. Sågverks-
området utvidgades som sagt och de heliga rummen befann 
sig snart kringbyggda av virkestabbar och annat. 

När flickorna i församlingen blir döpta i det stora karet har de bara ett 
tunt vitt linne på sig och när de sedan kommer upp ur vattnet så är det 
med de våta linnena smetade kring kroppen. Vi pojkar smyger oss på 
söndagarna in till denna plats för tillbedjan och sätter oss längst bak för 

att se på det spännande skådespelet. Smått rodnande ber jag så här långt 
senare de unga flickorna om ursäkt för mina nyfikna blickar. 

Ytterligare en såglinje för klenare stockar installerades på 
70-talet och där var Hartvig Johansson från Yxnanäs regerande 
mästare i snabbsågning. Rolf  Johnheim berättar:

Hartvig jobbar varannan dag och jag varannan och det blir en tävlan. 
Hartvig tittar varje morgon på hur mycket jag sågat dagen innan, men 
jag är utklassad. Det verkar inte kunna gå att slå honom. Men en dag 
bestämmer vi oss, jag och stockpårullaren. Vi sågar utav bara den, och vi 
slår Hartvigs rekord! Ja, morgonen kommer och Hartvig tittar på siffrorna 
så där lite i förbigående och han stelnar till. Enda förklaringen måste 
vara att vi har fuskat och manipulerat räknaren, vilket vi naturligtvis 
inte gjort. ”Ni är flinka med fingrarna i ditt lag”, säger han. Och han 
kan bara inte acceptera att hans rekord är spräckt,”…men jag tror inte 
på att ni är lika flinka med sågen”.

Timmertillgången i Sverige var ojämn och vi importerade tidvis 
timmer från ett sandigt område kring Sankt Petersburg, i det 
som då var Sovjetunionen. Sanden, mjälan, fastnade i barken 
på träden när de ryska skogsarbetarna släpade stockarna från 
skogen till bilvägarna. Barkklingor och sågklingor blev slöa 
av mjälan även om det inte var något fel på själva timret. Det 
förargligaste var egentligen att ryssarna endast och uteslutande 
levererade i två längder: 6 respektive 4,5 meter, detta för att 
maximera volymen på järnvägsvagnarna. Snart hade vi ett stort 
lager av den senare längden, som det var svårt att få köpare till. 
Vi visste faktiskt inte vad vi skulle ta oss till med detta upplag.

Vi sålde vid den tiden väldigt mycket till en stor trävarufirma, 
Boulton & Paul i England. De hade bl.a. takstolstillverkning 

Storklingan.

Stig Svensson på den första trucken.

Såghuset på 60-talet.
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och varje månad gick en virkesleverans med båt till takstols-
fabriken. Månaden innan varje leverans fick vi en beställning 
på dimensioner och längder.

”Det här tror vi väl egentligen inte att ni kan klara själva”, säger engels-
männen vid en av sina beställningar. ”Vi klarar vad som helst”, säger 
vi. ”Nej, vi måste nog lägga ut detta på fler säljare”. ”Vad gäller det”? 
”Tja, vi behöver en hel last av uteslutande 4,5 meterslängder”. ”Ja det 
blir svårt, men ge oss en chans, låt oss försöka”. Efter en stund ger de 
med stor tvekan med sig. Skulle inte vi klara det? Inga problem! Allt 
blir till kundens belåtenhet och vi får en något oförtjänt fjäder i hatten 
av den köparen.

De belgiska köparna var bara intresserade av tallvirke. Deras 
grannar, holländarna, bara av gran. Den stora holländska kun-
den var firma van Drimmelen och familjen van Drimmelen blev 
personliga vänner till familjen Geijer. Sonen Teun praktiserade 
ett helt år hos oss i Långasjö. En av van Drimmelens kunder 
var firma Houtzager, som levererade virke till de båtar som 
transporterade Volkswagen från Rotterdam till USA. För detta 
behövdes stuvvirke, virke av mycket låg kvalité.

Jag, som går i realskolan och har fotografering som hobby, skall fotografera 
bräderna som van Drimmelen och Houtzager själva sorterar fram och 
lägga fotot som kopia till kontraktet. Benämningen på denna kvalitet 
blev ”fotografiskt utskott”.

1977 tog jag över ansvaret för företaget. Och på åttiotalet blev 
jag påmind om den lilla trupp av danska motståndsmän som 
jag sköt på i min barndom. Vi köpte timmer från ett område 
i Älmeboda kommun. Under danskarnas skjutövningar hade 
kulor träffat granarna i skogen och sedan växt in i träden. Det 
gjorde att vi nu fick uppleva ett eget litet krig. Det smällde 
oupphörligen när sågklingorna träffades av kulor i stockarna. 

Vi sålde mycket takstolsvirke till Danmark. Danskarnas lastbilar 
hade ofta bara sommardäck, en del tämligen blanka, och vi såg 
dem på vintern slira omkring i uppförsbackarna. Somliga såg 
det nog med större ängslan än andra, för vad skulle hända om 
lasten föll ur? Eller om fordonet blev stående och måste sökas 
igenom? Cigaretter var billiga i Sverige, dyra i Danmark. Mina 
medarbetare berättar:

Danskarna plockar ut en planka ur ett virkespaket, kapar plankan och 
skapar ett lagom hålrum för cigarettlimpor. Det blir en liten extraförtjänst 
för dansken. En annan liten smuggelhantering genomförs av chaufförer 
som kommer från Tyskland, där som alla vet både öl, vin och sprit 
är billigare än i Sverige. Chauffören från Tyskland har några flaskor 
eller en back öl med sig dold i bilen. Detta tas om hand, slussas vidare 

till någon behövande, verksamheten växer… Blir det någon avans på 
verksamheten? ”Nej, förmodligen görs det nog bara av någon utav hela 
hans hjärtas godhet”.
       

Jag behövde på den tiden det begav sig inte ligga vaken på 
nätterna och tänka på att sådant kunde hända på området. Det 
man inte vet, eller ens anar, har man inte ont av. Det fanns 
alltid annat att fundera över för den sömnlöse.

Att passa ihop sågspecar med leveransavtal till Japan, Tyskland, 
England och övriga länder på de svenska och internationella 
marknaderna krävde noggrann planering för sågen, hyvlerierna 
och inte minst för avverkningsplaneringen. Med tiden nådde 
Geijer och Söner, tack vare begåvade medarbetare, upp till stor 
kunskap och skicklighet på alla de områden som en interna-
tionellt inriktad verksamhet kräver. Det hände nog dock mer 
än en gång att de som skulle verkställa försäljningskontrakten 
tyckte att säljarna varit lite för snälla mot kundernas krav varvid 
säljarnas intelligens vänligt ifrågasattes. Jag petade själv lite i 
försäljningsfrågor ibland och fick, vad jag förstår, också jag 
min intelligens vägd och befunnen för lätt.

Utvecklingen i sågverksbranschen har varit oerhört snabb. På 
femtiotalet fanns det ca tolv sågverk i Långasjö socken, på 
sjuttiotalet var det inalles tretton sågverk i Emmaboda kommun 
som helhet och nu finns det, min gamla arbetsplats inräknad, 
två kvar, båda i Långasjö.

Hur ska man se på denna strukturomvandling? Den mördande 
konkurrensen om råvaran från förr finns inte längre. Vad detta 
får för konsekvenser för skogsbrukets intäkter är en av de saker 
man kan fundera över.

Vi åtta äldre herrar, har suttit och pratat minnen från Geijer och Söner i 
flera timmar och. jag förstår så småningom under samtalet varför det gamla 
barndomsminnet från krigssommaren dök upp här. Den där ”sejern” 
som de danska motståndsmännen skojade om, eller kanske snarare den 
glädje som de spådde skulle följa på en ”sejer”, har på arbetslivets område 
besannats, i det att jag har haft glädjen i att omges av skickliga orädda och 
lojala medarbetare på alla nivåer i det företag jag skulle komma att leda. 

Vid pennan Bengt Geijer

Hela styrkan 1959.

”Vargar” dvs de stora stockarna mäts av  Erik Fransson, trotjänare 
som började redan 1939.
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Södra Skogsägarna i 
Långasjö

Södra Wood Långasjö
Södras affärsområde Södra Wood består av 7 sågverk i Sverige 
och 1 i Finland. I Långasjö finns ett av dem.

Södra Wood Långasjö har två såglinjer. En klinglinje som togs 
i drift 2017 för de klenare stockarna och en bandsågslinje för 
de grövre stockarna. Ett höghastighetshyvleri togs i drift 2009. 
Det är ett kombinerat justerverk och hyvleri där största delen 
av sågproduktionen förädlas. Som komplement finns ett läkt-
hyvleri och ett panelhyvleri. Sågverket har en pannanläggning 
på 16 MW som togs i drift 2012.

Vid anläggningen vidareförädlas allt kutterspån från sågverket 
i Långasjö och viss volym från Södras övriga sågverk i två 
pelletsanläggningar uppförda 2008 och 2018. Under 2013 
investerade vi i en ny målningslinje för grundmålade och 
mellanstrukna produkter. Våra kunder finns främst i Neder-
länderna och Sverige.

Jobba på Södra
Södra Wood Långasjö har idag ungefär 180 medarbetare, som 
arbetar som tex operatörer och maskinförare i driften, som 
mekaniker och elektriker på underhållsavdelningen, som pro-
duktionsledare, projektledare, process eller produktionsteknik 
mm. Den som är intresserad av att arbeta hos oss håller utkik 
efter lediga tjänster på karriär.sodra.com.

I Långasjö har även Södra Wood sin kundserviceorganisation 
och Södra Skog har Långasjö verksamhetsområde för skoglig 
verksamhet. Dessa två verksamheter håller till i ”Gula villan” 
som ligger utanför industriområdet. 40 personer på kundser-
vice/marknad och Södra Skog har placering i Långasjö, vilket 
innebär att totalt 220 arbetstillfällen finns på Södra i Långasjö.

Transporter
I genomsnitt kör till och från Strängsmåla per dag 100 lastbilar 
timmer, flis och andra biprodukter, färdiga trävaror mm. Vi 
har under senare år arbetat med att leda om trafiken till södra 
delen av området, mot Karsamåla och Pellamåla.

Säkerheten först
Sågverksbranschen är historiskt en skadedrabbad industri, 
vilket är en sorglig sanning. Södra har satt ner foten och satsar 
mycket på säkerhetsarbetet, allt ifrån tydlighet var man kör 
och går på området, vilken personlig skyddsutrustning man 
använder, rutiner för att hitta risker innan ett arbete påbörjas 
och mycket mer.

Medarbetarna ska komma hem från ditt arbete och du ska 
komma hem utan att ha varit med om en olycka.

Pågående investering
Vid södra och norra infarterna byggs personalutrymmen, för 
bl.a. omklädning, vilka planeras vara färdiga i slutet av året.

Magnus Algotsson
Platschef  Södra Wood Långasjö

Flygfoto Södra Wood Långasjö.
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Småskalig träförädling
När farfar byggde ladugård skrädde han timret. Det var 
ett styvt jobb att hugga långa, raka bjälkar med ”skräyxa” 
som man kallade den tunga timmerbilan. Jag har testat 
och insåg snart att det krävs något mer än gymnasie-
kompetens.

Timmerbilan kallades ”skräyxa”. Foto: David Hjalmarsson

Det lär ha funnits sågverk i Sverige redan på medeltiden, men 
inte förrän i mitten på 1800-talet anlades sågverk allmänt där 
det fanns vattenkraft. Ångsågarna dök upp ungefär samtidigt. 
I slutet av 1800-talet kom tändkulemotorn och senare elektri-
citeten som drivkällor. Då blev det möjligt att anlägga sågverk 
runt om i socknarna. Det fanns även ambulerande sågverk som 
drogs med lokomobiler, dvs. mobila ångmaskiner.

I Långasjö har funnits ett stort antal sågverk. Det kan man läsa 
om i detta nummer av Träskoposten. Men många av dessa har 
lagts ned. De stora, högteknologiska sågverken har tagit över.

Samtidigt har det dykt upp nya alternativ för småskalig trä-
förädling. Stormarna Gudrun och Per fällde stora arealer 
skog i landet. Högar av timmer lagrades i väntan på sågning. 
Granbarkborrarna har tvingat skogsägare att snabbt fälla an-
gripna träd och ta hand om stockarna. Det har bidragit till en 
blomstrande marknad för små mobila eller stationära sågverk.

Solosågning.                                                    Foto Sölve Hjalmarsson

Ett företag i Härnösand började tillverka mobila sågverk 1989. 
De har nu sålt över 30 000 exemplar av Solosågen i Sverige 
och utomlands. Den består av en sågbänk av lättmetall och 
en kraftig motorsåg. Fördelen med konstruktionen är att den 
lätt kan bäras och placeras där stocken ligger i terrängen. Det 
behövs varken häst eller traktor för att transportera timret till 
sågen. Man tillämpar alltså motsatsen till den gamla principen 
”Om berget inte kan komma till Muhammed, får Muhammed 
komma till berget”. Här blir det i stället ”Om inte stocken kan 
komma till sågen, får sågen komma till stocken”.

Vi var tre kompanjoner som satsade 5 000 kronor var och 
köpte en komplett Solosåg 1993. Den kostade inte mer på 
den tiden. Den fungerar fortfarande perfekt efter snart 30 års 
användning. Vi har sågat mängder av stormfällda granar och 
andra träd under åren. Virket har använts både till nybyggen 
och reparationer. Med en kompletterande timmerfräs kunde 
jag bearbeta virke för att timra en bastu för några år sedan. 
Den gamla motorsågen blev då utsliten och fick ersättas med 
en ny. Men sågbänken har stått pall genom åren.

Timmerfräs på Solosågen.                               Foto Sölve Hjalmarsson

Om man vill såga riktigt långa stockar kan man seriekoppla 
flera sågbänkar. Logosols kedjesågverk har på det sättet slagit 
världsrekord när man sågade en 38,9 meter lång planka.

Staffan Carlsson i Ekeboryd har inte slagit världsrekord, men 
han har en lång Solosåg. Med den kan han utan svårighet såga 
sex, sju meter långa stockar. 

– En gång förlängde jag ytterligare med en lånad sågbänk och 
kunde såga riktigt långa takbjälkar, sa Staffan.

Han valde en eldriven kedjesåg. Den är billigare i drift än en 
bensindriven motorsåg. Men den måste naturligtvis placeras där 
det finns tillgång till el. Det blev hemma på ladugårdsbacken. 
När Staffan köpte sin Solosåg hade sågbänken utvecklats. Det 
hade blivit smidigare att ställa in önskad dimension. Stocken 
ska hissas steg för steg till sågkedjans nivå. Motorsågen matas 
fram automatiskt på en skena. På de första modellerna fick man 
driva fram sågen manuellt med en vev. Det fungerar också bra.

För all sågning gäller det att ha skärpa i skärutrustningen. 
Sågkedjan måste filas noga med rätt vinkel för bästa resultat. 
Men då blir det också en fin sågyta, nästan som om den vore 
hyvlad. Kedjan är sex millimeter tjock, alltså något tunnare än 
en vanlig motorsågskedja.
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Staffan sågar en gran som är dödad av barkborrar.  
Foto Sölve Hjalmarsson

Nysågat i Ekeboryd.                                        Foto Sölve Hjalmarsson

Timmerjiggen är en smart konstruktion. Med den kan man 
såga riktigt grova stockar ute i skogen. Den fästs helt enkelt 
i stockens båda ändar. Man kan använda en vanlig motorsåg. 
Med ett långt svärd och längre kedja kan man såga grovt 
timmer.

Fredrik Carlsson har sågat en grov ek med timmerjiggen. 
Foto Sölve Hjalmarsson

Jörgen Dahlskog i Plaggebo köpte en av de tidiga Solosågarna 
på 1990-talet. Den var nog bra, men hade sina begränsningar. 
En nackdel med kedjesåg är att sågkedjan är 6 mm tjock. Vid 
varje skär omvandlas en kvarts tum till sågspån. Om man sågar 
mycket blir det stora spånhögar. Sågspån kan användas, men det 
är naturligtvis bättre om man inte behöver skära bort så mycket 
värdefullt virke från stockarna. Så när Logosol i Härnösand lan-
serade ett bandsågverk sålde Jörgen sin Solosåg och bytte upp 
sig. Den tunna bandsågen tar bara bort tre millimeter i skäret.

Stockar som väntar på sågning i Plaggebo.      Foto Sölve Hjalmarsson

Stocken rullas in på en stabil sågbänk i markhöjd. Den behöver 
inte hissas upp som på Solosågen. Man ställer in höjden på 
bandsågen i stället. Två starka elmotorer driver sågen. 

– De måste startas en i taget för att säkringarna inte ska utlösas, 
säger Jörgen.

Jörgen Dahlskog med den kraftiga bandsågen. Foto Sölve Hjalmarsson

Han sågar mest åt sig själv. När han hinner! Han har heltids-
jobb på sågverket i Piggsmåla också! Men ibland kan han 
såga åt goda vänner. En kompis ville ha fönsterfoder med en 
vankant, alltså en osågad kant. Inga problem. Med egen såg 
kan man ta fram virke som inte finns att köpa i byggvaruhu-
sen. Och man kan välja träslag. Det behöver inte vara gran 
och fur. Våra ädla lövträd ger fint slöjdvirke.
Jörgens såg är stor och tung. 

– Men jag kan sätta hjul på den och dra den efter bilen. Det 
har jag gjort några gånger, säger Jörgen.

Hos Kjell Gustafsson i Kallamåla finns en annan konstruktion, 
som kallas Timmersågen. Den är också tillverkad i Sverige. 
Det är en kedjesåg med kraftfull elmotor. Kjell har placerat 
sitt sågverk inomhus. Han är då oberoende av väder och vind. 
Men de hetaste sommardagarna 2022 fick sågen stå stilla. Stora 
virkeshögar ligger på tork under tak. 

– Min pojk ska bygga ett stall i Plaggebo. Plattan är redan 
gjuten, säger Kjell. Min farfar hade såg vid kvarnen i Lindås, 
så det går i släkten, säger han. Du får gärna fotografera, men 
jag vill inte vara med på bild.
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Timmersågen i Kallamåla.                               Foto Sölve Hjalmarsson

Bamsesågen i Koppekull drivs med solenergi
Bröderna Pettersson i Koppekull är de sista mjölkproducenter-
na i socknen. I våras installerade de solceller på maskinhallens 
tak. Det var en stor investering, men med facit i hand, och höga 
elpriser, vet vi att det var en klok satsning. Anläggningen har 
levererat 20 000 kWh på fyra månader. På ett helt år blir det 
säkert det dubbla. Det betyder att de är självförsörjande på el. 
I sommarens soliga dagar har de dessutom kunnat sälja el för 
1 000 kronor om dagen.

Elcentralen i Koppekull omvandlar likström från solcellerna till 220 
volts växelström. Foto: Jan-Inge Pettersson

Jan-Inge köpte en Bamsesåg för tjugo år sedan. Det är ett stabilt 
kedjesågverk med tre valbara enheter, kedjesåg, klingsåg och 
timmerfräs. Sågbänken är tillverkad av svenskt stål som blivit 
elförzinkat. Den kraftiga sågbalken med stocklyftarna är helt i 
rostfritt stål, vilket innebär att sågverket klarar stora vikter och 
har en mycket hög motståndskraft mot rostangrepp.

Bröderna Pettersson har egen skog, och nu dessutom egen el-
produktion. Förr i tiden drevs sågverken av vattenkraft. Idag är 
det solenergi, åtminstone i Koppekull. Virket är närproducerat 
och sågningen klimatsmart.

Jan-Inge sågar mest för husbehov – ett lämpligt ord i samman-
hanget! Bröderna har många hus att underhålla! Men i mån av 
tid kan han också såga åt andra. Ja, det är Jan-Inge som sköter 
sågen, medan Lasse ansvarar för mjölkproduktionen.

På beställning har han också sågat och fräst virke för tim-
merbyggnader. Den som har timrat vet att översidan ska 
vara konvex, medan undersidan görs konkav med plats för 

husmossa eller annat tätningsmaterial. Med en timmerfräs är 
det lätt att åstadkomma detta. När man förr högg timret med 
yxa krävdes vana, styrka och skicklighet. Många av våra finaste 
timmerbyggnader har tillkommit på det sättet.

Ladugårdar och ekonomibyggnader byggdes vanligen med 
skiftesverk. I stående stolpar högg man ut längsgående spår 
för timret. 

- Sådana stolpar har jag också fräst med Bamsesågen, säger 
Jan-Inge, klimatsmart och belåtet.

Jan-Inge Pettersson sågar en fura med Bamsesåg och solenergi. 
Foto Sölve Hjalmarsson

Sölve Hjalmarsson

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: 
Ann 073-027 83 29  Kim 073-081 14 47    

Tom 070-647 91 78
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Minnen från sågen i 
Allgunås
Mina minnen från sågen i Allgunås börjar i slutet av fyr-
tiotalet. Min far Rikard Johansson drev då sågen i mindre 
skala. Han ärvde i sin tur sågen av sin far, Karl-Gustav 
Johansson.

Jag kommer ihåg när min far sågade läkter med en ångmaskin 
som drivkraft.  Ångmaskinen eldades med sågspån och ytved. 
På vintern var vi småpojkar ofta där och värmde oss, när vi 
frös på ”kårran” som låg strax  intill sågen. Så småningom blev 
ångmaskinen omodern och en råoljemotor installerades. Även 
en ny sågbänk och kantverk behövdes, när verksamheten skulle 
börja drivas i lite större omfattning. Jag minns hur min far 
förde bordet till kantverket med handkraft, medan klingorna 
snurrade med råoljemotorns hjälp. 

Det var flera personer från orten som nu började få arbete, 
inte på heltid, men väl på deltid. Arbetet på sågen var tungt 
vid denna tidpunkt. Det fanns inte så många kraftbesparande 
maskiner. Stabbläggaren skulle till exempel bära upp tunga 
plankor och bräder högt upp på stabbarna. Dessa hade fotsteg 
utdragna i ena änden, så att han kunde komma upp med sin 
tunga byra. Ytveden sågades upp i enmeterlängder och kärrades 
bort för hand och såldes sedermera till bland annat glasbruken. 
Den ytved man inte sålde, kolades. Upp till tre kolmilor kunde 
vara i gång samtidigt och krävde ständig bevakning.

Stockarna transporterades till en början till sågen med hjälp 
av häst och vagn. Sedan kom traktorerna och så småningom 
lastbilen, som tippade av hela lasten på sågverksbryggan. Jag 
minns speciellt Olle Lindstöms sätt att lasta av traktorlasset. 
Han hade ett lutande plan som han backade upp ena hjulet på 
så att vagnen lutade och hela lasset kasade av. Ibland välte hela 
vagnen och då blev det lite bekymmer.

Utvecklingen inom skogsnäringen förändrades fort. Kapacite-
ten vid sågverken skulle höjas. Stockarna måste börja barkas, 
så att ytveden skulle kunna huggas till flis. Flistugg och bark-
maskin måste installeras. Efterhand måste maskinerna inne 
i såghuset också ersättas.  Ny cirkelsåg med åkbänk, klyvsåg 
och dubbelkantverk gjorde att kapaciteten ökade. Vid denna 
tidpunkt kom också de elektriska motorerna in som drivkraft. 
Så småningom blev åkbänken utsliten och ersattes av en, på 
den tiden, modern tvåklinga.

Ute i brädgården behövdes hjälpmedel, för nu var stabbläg-
garens tid förbi. Truck inköptes och ett enkelt sorteringsband 
byggdes. Sågplanen måste göras större och även asfalteras, så 
att mer sågat virke kunde få plats och lufttorka.

Vad jag speciellt minns är de trogna och arbetsamma perso-
ner, som jobbat vid sågen under alla år. När sågen var i full 
drift sysselsattes ungefär 8-10 personer. Utav dessa var några 
bönder, som jobbade delvis vid sågen och delvis hemma på 
gården. Sågningen pågick varje år fram till midsommar. Då ville 
bönderna vara hemma och skörda sitt hö. Övrig personal fick 
börja arbeta vid justerverket och förbereda försäljningen av 
det sågade virket. Det mesta såldes inom landet, men en del 
såldes utomlands, som till Danmark och Holland.

Flygfoto över Allgunås sågverk 1970-tal.

 
Arbete med försäljning av virke.
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Först och främst minns jag mina bröder Göte och Kurt, som 
lade ned oerhört mycket arbete för att verksamheten skulle 
fungera.  Bertil i Lida, Fredrik i Lida, Sven i Ryna, Karl och 
Karl-Erik Vennerberg, Harry Nilsson, Signe i Allgunås och 
Ove i Ulvsmåla är några som nu dyker upp i minnet. Vid 
tiokaffet och lunchen var två tillfällen under arbetsdagen som 
arbetslaget samlades. Detta var två viktiga träffar socialt sett 
och tillfällen att förmedla nyheter. Samtalstonen var ibland lite 
rå men hjärtlig och ofta humoristisk. Vid lunchen, som var 
lite längre, kunde Bertil i Lida lägga sig på golvet och plötsligt 
somna och börja snarka. Så härligt att kunna koppla av!

Sågverken var en viktig resurs för skogsnäringen och gav 
bygdens befolkning möjlighet att få inkomst och leva och 
bo på landsbygden. I vårt närområde har det funnits många 
mindre sågverk. Alla har ju bidragit till att skogsråvaran och 
arbetstillfällena stannat kvar i bygden. Under de fyrtio år som 
sågen i Allgunås drevs, bidrog även den till att flera personer 
kunde få arbete och därmed kunde stanna kvar på hemorten. 

Det är lite av vemod som nu dyker upp, när man tänker tillbaka 
på dessa förflutna år. Småskalighet har blivit storskalighet. Det 
är ju så i många andra branscher, inte bara inom sågverksindu-
strin. I början på nittiotalet var det dags för sågen i Allgunås 
att gå i graven.

Bo Johanson

Film
En film om sågverket, inspelad av Anna Lindberg (Johansson) upp-
vuxen i Häljanäs, finns att se på www.allgunassagverk.com.

Ordförklaringar
Kårra - en liten vattensamling (skridskobana vintertid)
Stabbe - stapel med virke
Läkt - slana som plansågats på två sidor
Byra - en viss mängd som man bär

Bröderna Jonassons såg i 
Ingemundebo
I boken Ingemundebo en by i Småland under två sekler (2019) har 
vi på sidorna 110–117 i ord och bild beskrivit Bröderna 
Jonassons såg i Ingemundebo. Texter och gamla svart-
vita foton har den tidigare anställde klyvsågaren Allan 
Andersson i Ingemundebo bestått med liksom Gun-Britt 
Karlsson, vars far Sven Erlandsson körde lastbil vid sågen. 
Huvudägaren Sten Jonassons dotter Eva Stensson har 
också bidragit med foton ur familjearkivet.

Undertecknad har gjort ett kompilat av de aktuella sidorna.

Allan Andersson skriver
”De fyra bröderna Jonasson Sven, Sten, Stig och Bror var alla 
barn till Manne och Emmy Jonasson i Ingemundebo Väster-
gård 2:8+2:9.  1943 startade bröderna en såg i Ljusås i Nybro 
som drevs av en gammal ångmaskin.  Samtidigt började de 
driva en annan i Kejsaremåla i Vissefjärda, som fick sin kraft 
från en råoljemotor.  Bägge sågverken var ambulerande och 
kunde flyttas från en ort till en annan.

1945 anlade bröderna en såg i sin barndomsby Ingemundebo. 
Också denna drevs av en råoljemotor.  I oktober 1951 ödelades 
sågen i en brand.  Den nya sågen som byggdes upp fick eldrift.  
Det nya moderna sågverket utrustades med sågbänk, klyvsåg, 
kantverk och kapsåg till ytorna.

1955 tog Sten ensam över rörelsen. Han var en driftig företa-
gare och utökade sågverket med virkestorkar.  Dessa drevs av 
en gammal ångbåtspanna, som tjänat under bägge världskrigen.

1961 installerades en barkmaskin, ny åkbänk och klyv och ett 
nytt hyvleri.  1963 utökades verksamheten ytterligare, nu med 
en flistugg och ett nytt justerverk.

                   Märta och Sten Jonassons bröllop.

Sten dog 1973 och tre år senare lades sågen ner.

Som mest sysselsatte sågen ett 20-talpersoner samt ett stort 
antal huggare och körare, eftersom mycket skog köptes som 
rotposter. Arbetarna kom från byn, men också från Brunamåla, 
Harebo, Moshult, Moshultamåla och Skruv.  Själv arbetade jag 
på sågen från 1954 till nedläggningen 1976.  Som 14-åring 1954 
började jag med lättare justerarbete för att efter värnplikten 
börja som klyvsågare.”

Tvåklinga.

Kurt Johansson vid klyvsågen.
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Sista dagen på jobbet. Längst till vänster ses Allan Andersson och 
längst till höger Bror och Sven Jonasson.

Bildmaterialet
I boken finns ett rikhaltigt bildmaterial som väl beskriver arbe-
tet vid sågen. Av de mer än 20 gamla svartvita fotona har jag 
valt nedanstående två foton samt ett foto av Sten Jonassons 
och hans hustrus bröllop från ett annat ställe i boken.

                   Sågen vid järnvägsövergången.

                   Lastning på järnvägen.

Justerverket.

Sågen idag
Av det som kanske var socknens största och modernaste såg 
på 1970-talet finns idag bara några sorgliga rester.

Lars Bengtsson

Flisfickan från 1960-talet.

Virkestorkarna från 1955. 

Platsen där själva sågen stod.
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Axel Fransson – ett liv 
med byggnation
Vi har tagit vår tillflykt till Axels svala finrum. Att sitta 
ute på altanen är inte att tänka på. 30 grader i skuggan. 
Vem är då Axel? Han är en man i sina bästa år – nämligen 
91. Han har bott i Långasjö hela sitt liv. Nu bor han på 
Backegårdsvägen i egen villa. Ja, han har byggt den med 
egna händer – på fritiden. 

Uppvuxen i Skurebo
Axel växte upp i Skurebo Norregård 2:4 i Långasjö socken. 
Hans föräldrar var Oskar och Linnea Fransson. Han föddes 
som nummer fyra i en syskonskara om fem. Barnen i familjen 
var Gustav 1924, Ingegerd 1926, Elin 1928, Axel 1931, Kurt 
1933. När lillebror Kurt var 11 år, dog mor Linnea. Den då 

16-åriga Elin fick ta husmors roll, pojkarna hjälpte till på gården 
och systern Ingegerd hade jobb som hembiträde i Allgunås. 

Vid den tiden bodde c:a 50 personer i Skurebo. I försam-
lingsboken kan man räkna till c:a 20 vuxna och 30 barn och 
ungdomar. Axel minns tydligt att byn tilldelades 38 ransone-

ringskort under kriget. Vintrarna var kalla och snörika. Barnen 
i byn roade sig med att åka sparkstötting i backarna. Annars 
var det ofta fråga om att hjälpa till i jordbruket. Axel lärde sig 
tidigt att harva och ploga. 

Skolan i Allgunås
Till skolan i Allgunås var det 3 km. Pojkarna bildade en egen 
liten grupp som följdes åt till skolan. De gick en genväg ge-
nom skogen och kom ut vid affären i Häljanäs. Där kunde 
man passa på att köpa godis. I småskolan hade Axel först 
Hillevi Karlsson, sedan Rut Enkler. I storskolan fick han John 
Johansson som lärare. Skolan var ett nödvändigt ont, men det 
var trevligt med alla kamrater man fick. Promenaden till och 
från skolan var också givande, allt fler pojkar anslöt utefter 
vägen. På Sedeslund fanns två pojkar, som man tog sällskap 
med. Deras mamma, Agnes, var så gullig! Hon bjöd alltid på 
något gott. En morgon kom hon med det glada budskapet, 
att nu var Lill-prinsen född på Stockholms slott! Idag är den 
prinsen vår ganska åldersrike kung. Konstigt nog promenerade 
pojkar och flickor var för sig. Kanske en naturlig uppdelning 
som byggde på intresse och läggning. 

Efter sex år i Allgunås skola, blev det fortsättningsskola i Lång-
asjö. Dit fick man cykla. Precis som vid konfirmandläsningen, 
som tog vid efter sjuan. Redan som ung pojke hade Axel 
börjat tjäna lite pengar genom att arbeta lite utanför hemmet. 
Så kunde han t.ex. ta hästen och köra till Hvilan, för att hjälpa 
till att ploga och harva. På Hvilan hade man ingen häst. När 
Martin på Hvilan börjat odla liljekonvaljer, erbjöds Axel jobb 
med att rensa och sortera konvaljer. De skickades sedan vidare 
till blomsterhandlare, för att pryda julgrupper. 

Byggnadssnickaren Axel
Martin på Hvilan etablerade sig som byggmästare i socknen. 
Ett projekt 1948 var att renovera familjen Franssons hus i 
Skurebo. Och vem fick börja på som hantlangare och lärling 
på bygget, om inte Axel! Säkert såg Martin Axels kvaliteter och 
började anställa honom som medhjälpare på sina byggen. Här 
lades grunden till ett långt yrkesliv som byggnadssnickare. Axel 
skyndade sig att ta körkort 1949. Det var ingen långdragen 
historia. Uppkörning i Kalmar, varunder inspektören passade 
på att kila in i en affär och handla. 

Nu började en tid av idel byggnadsarbete för Axel. Han och 
brodern Kurt hade gården i Skurebo, samt sina jobb dessutom. 
Elin var hembiträde i Långasjö. Men tiderna förändras. Sysko-

Småskolan och folkskolan i Allgunås 1938. Lärare: Hillevi Karlsson 
och John Johansson. Axel Fransson sitter till vänster i främsta raden.

Axel 91 vid sin byrå i finrummet på Backegårdsvägen.

Skurebohuset med Axels mamma Linnea, Elin, Kurt, Axel, Ingegerd 
och en manlig släkting. Axels fotoalbum.
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nen hittade livskamrater och gifte sig, en efter en. Axel gifte 
sig 1958 med sin Ulla och de bodde sina första år på gården i 
Skurebo. Tre flickor föddes i familjen: Ann-Charlott, Mari och 
Malin. Efter sju år i Skurebo påbörjades det nya husbygget på 
Backegårdsvägen i Långasjö. Vid det laget hade Axel varit med 
och byggt det ena huset efter det andra åt unga långasjöfamiljer. 
Nu ville han och hans familj också bygga nytt och eget, just på 

den nyanlagda Backegårdsvägen. Martin ritade huset och Axel 
byggde det med egna händer – på fritiden. - Det är ett bra hus, 
tycker Axel. Vardagsrummet är stort och ljust, köket rymligt, 
det är fritt fram att använda rollatorn på hela nedervåningen. 

Du måste titta uppe på loftet, säger Axel och ser stolt och 
lycklig ut. Och vi tar naturligtvis en titt. Där uppe kommer 
man till en helt ny miljö – gammaldags! Liggande träpanel på 
väggarna, en hel granstam som takås, takbjälkar. Rustikt, är 

nog ordet. Kanske en hyllning till det gamla bondesamhället, 
som fött och fostrat byggnadssnickaren Axel. 

 – Det här arbetet gjorde Axel, när han brutit benet, berättar 
dottern Mari. Ja, han ramlade ner från ett träd när han skulle 
såga av en gren, när de flyttade brygghuset till vandrarhemmet. 
– Trädet var halt, ursäktar sig Axel. Under sjukskrivningen 
och ingipsningen passade han på att förverkliga sin dröm, att 
inreda loftet. Med gipsat ben. Preskriberat brott, förmodligen. 

Alla dessa byggen
Axel kom att vara verksam som byggnadssnickare (c:a 25 år) 
i Martins team, ända till den dag då Martin gick i pension. Då 
hade Martin redan ordnat så att hans snickare fick anställning 
på Geijers såg i stället. Där blev Axel kvar till sin egen pensi-
onering. Det blev 15 år. 

Under tiden som byggnadssnickare hade Axel och hans yrkes-
bröder stor betydelse för det framväxande samhället i Långasjö. 
Förutom alla renoveringar av gamla byggnader, uppfördes 

ett stort antal villor mellan 1950–80. En trogen arbetskamrat 
var Bengt Blomqvist. Martin gav instruktioner och leverera-
de material och snickarna snickrade. Det blev rackarns bra. 
Flera större projekt genomfördes, som det nya äldreboendet 
– Allégården. Axel var en av dem som i all hast fick evakuera 
det gamla ålderdomshemmet och hjälpa gamlingarna in i det 
nya bygget, i och med att den gamla byggnaden fattade eld. 
Samtidigt byggdes den nya skolan. Axel var också med vid 

Allégården. Togs i bruk 22 mars 1967.

Ulla och Axel. Bröllopsfoto 1958.         

Loftet i Axels villa på Backegårdsvägen.

Fjärrvärmecentralen i Långasjö invigd 1965. Tidig 
och framsynt värmeförsörjning.
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anläggandet av en fjärrvärmecentral, pingstkyrkan i Emma-
boda, ombyggnad av sockenstugan, flytt och ombyggnad av 
kyrkstallarna och brygghuset. 

Att bygga ett blockhus – Guldgrävarstugan – var något nytt, 
fast egentligen gammalt. Är man snickare så får man ge sig på 
lite av varje. Den lilla bron ut till ön vid Långasjön och skjuts-
klubborna, som användes som nyckelbrickor i vandrarhemmet, 
är andra exempel. Som avslutande storverk åtog sig fem pensi-
onärer, Axel, Bengt, Stefan, Folke och Karl-Erik, att bygga ett 
ridhus till glädje för Långasjös alla hästälskare. Helt på frivillig 
basis, och under Bengts ledning. Flera frivilliga ställde upp. 

Äventyr i och under kyrkan
Axels dotter Malin berättar: Axel har hjälpt till med flera 
arbeten i Långasjö kyrka, bl.a. med altartavlan, altaret och 
dopfunten. Altartavlan satte Axel upp 1957 tillsammans med 
andra och altaret bytte de ut mot det nya, gjort av väldigt tunga 
granitblock. När dopfunten sattes på plats, sjönk golvbalken 
under kyrkan. Eftersom golvet sackade, skulle Martin på Hvilan 
och Axel sätta in kilar i balken. I sakristian fanns en lucka, där 
de kunde krypa ner under golvet för att avhjälpa problemet. 

Där var det alldeles kolsvart, men Martin hade en sladdlampa 
med sig så de kunde hitta balken. De kröp ner till där dopfunten 
skulle stå och Axel kunde kila balken, men precis när jobbet 
var klart, slocknade lampan och då visste de inte riktigt vilken 
riktning de skulle gå för att komma tillbaka! Det blev nattsvart 
och det lyste inte in någonstans. Martin och Axel kom ifrån 

varandra, men till sist kom de upp båda två. Axel hade då följt 
balken tillbaka mot öppningen. 

Senare var Axel med och kapade kyrkbänkarna så att man 
kan gå även längs med väggen i kyrkan och inte bara i mitten. 

Anställning på sågen
Så blev det då femton år på sågen också. Vad gjorde då en 
byggnadssnickare på Geijers Såg i Strängsmåla? Allt. Och lite 
till. Sågverksledningen hade sina morgonmöten och därefter 
kom Rolf  Jonheim med önskelistan. Man började glatt med 
att bygga ett magasin, 50x90 m. Axel ställde upp som bas och 
sågverksarbetare jobbade under hans ledning. Under den här 
perioden hade Arvid Karlssons sågverk lagts ner, och Geijers 
köpte upp det. Både gammalt och nytt installerades nu på 
Geijers såg, bl.a. en ny såglinje, senare också en grovlinje för 90 
mkr. Sedan var det underhållsarbete hela tiden. Nu har mycket 
förändrats, sedan Södra tog över och nya högteknologiska 
maskiner tagits i bruk. Axel har, vid besök på Södra, sett vilken 
utveckling det har varit. 

– Det går nog bra nuförtiden, säger Axel. Det är höga virkes-
priser. Men tillgången på timmer är inte tillräcklig. Skogsbruket 
bör nog gå tillbaka till det gamla sättet att sköta skog. Det 
moderna skogsbruket är sårbart. När jag var yngre jobbade 
jag fem dagar med byggen och alla lördagar i skogen. Men jag 
hade fria söndagar!  

Annika Hjalmarsson

Ridhuset från 2003.

Gulgrävarstugan uppförd 1984.
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3    Ingemundebo

12    Harebo Sgd

4      Grimsgöl

10       Brännamåla

5    Koppekull
11    Steens

8    Fredrik Karlsson

7    Arvid Karlsson

9

Geijers/Södra Wood

6    

Häljanäs

1    Allgunnås Sgd

2    Allgunnås Ngd

13

 Bennsäters

Nerlagda sågverk
Sågverk i drift

Sågverk i Långasjö
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Sågverken i Långasjö – en 
tidsresa
”I förhållande till omkringliggande socknar har Långasjö 
i en följd av år haft mycket stor sågverkstäthet. Förutom 
den tillfälliga sågverksdrift som bedrevs vid vattenkvar-
nar och vid Steens möbelfabrik, blev det lanthandlarnas 
konkurrens om kunderna, som gav egentliga upptakten 
till att det kom att startas ett flertal sågverk i bygden.”   
Herbert Geijer i Långasjökrönikan 1983.

Det började vid kvarnen – med vatten-
kraft
Ofta började det vid en kvarn. Kvarn kunde anläggas vid 
ett aldrig så litet vattendrag. Den minsta kvarnen var en s k 
skvaltkvarn med liggande vattenhjul. Den kunde användas 
till husbehovsmalning, åtminstone under våren, när det var 
högvatten. I stort sett varje by hade minst en gemensam kvarn. 

På de lite bättre kvarnställena fanns riktiga hjulkvarnar med 
stående hjul. Ofta byggdes verksamheten ut med en sågklinga. 
Så gjordes vid Liljegrens kvarn i Allgunås Norregård och vid 
Grimsgöl, Harebo Södergård och i Piggsmåla. Så länge sågen 
drevs med vattenkraft, kunde man emellertid inte såga närsom-
helst. Flödet bestämde. Under sommaren stod sågen still. 

Arnold Petersson och Hugo Ingelsson nämner, i Långasjök-
rönikan 1961, att det säkert funnits ett 50-tal kvarnar (obs inte 
sågverk) i socknen. 

Sågverk på torra land – utan vattenkraft
När ångmaskinen, råoljemotorn och elektriciteten började 
användas för att driva sågen, kunde man starta sågverksamhet 
lite varsomhelst. Lanthandlarna kombinerade gärna handels-
verksamheten med ett sågverk, så som Geijers i Strängsmåla, 
Franzéns i Häljanäs, Fredrik Karlssons i Långasjö, J A Petters-
sons i Harebo. Långt fram i tiden gjorde man ändå uppehåll 
över sommaren, då karlarna behövdes i skörden i stället. 

Herbert Geijer skriver i Långasjökrönikan 1983 att på 1950-ta-
let fanns 13 sågverk i drift, på 1980-talet var det bara 4. 

Idag finns två stora sågverk kvar, Södra i Strängsmåla och 
Bennsäters i Piggsmåla. Södra är i särklass störst och syssel-
sätter närmare 200 anställda, Bennsäters har också en plats på 
världsmarknaden och har ett 20-tal anställda. 

När skogen blev värdefull
När den fattige på 1800-talet brände sin lilla steniga bråne i 
Ulvamon, kunde han väl aldrig tänka, att han eldade upp en 
värdefull resurs. Det var ju fråga om att ta bort skogen – den 
var värdelös (nästan) – för att kunna odla mat – det var vär-
defullt och nödvändigt. 

Skogens värde började uppskattas tidigast i norra Sverige. Jor-
den där kunde vara svårodlad (som i Ulvamon), men skogen 
växte av sig själv. Närheten till vattendrag gjorde även att timret 
var lätt att transportera långa sträckor medelst flottning på äl-
varna. Under 1800-talet växte sågverken upp som svampar ur 
jorden utefter kusten. Där kunde den sågade produkten fraktas 
vidare med båt. Den fattige jordägaren kunde plötsligt göra 
pengar på skogen i stället för att försöka bekämpa den. Men 
där det finns pengar att hämta blir oftast den lilla människan 
överkörd. (Skogssverige 2015)

Sverige blev ett sågverkstätt land. Ända ner i Småland. Och 
tro´t den som vill, men t o m på sjön Törn i vårt område flot-
tades timmer från norr till söder. John Pettersson i Ekeboryd 
var en av dem som flottade timmer till Törestorp i Vissefjärda. 
Skogen blev en mycket viktig inkomstkälla och exportvara. 

Källor:
Långasjökrönikan 1961
Långasjökrönikan 1983
Skogssverige 2015 (nätet)
Törn - en sjö i Småland 1981

Sammanställning av sågverk från 1983

Karta med sågverken
Se sidan 35.

Annika Hjalmarsson och Lars Liljegren I bakgrunden syns sågen vid 
Liljegrens kvarn. Träskoposten 2016 nr 2.

Sågverk i drift i Långasjö socken år 1983  
1. Allgunnås Sgd  R Johansson 1950-60   1980
2. Allgunnås Ngd  D Liljegren 1950-60 --
3. Ingemundebo   Br Jonasson 1950-60 --
4. Grimsgöl       H Jacobsson 1950-60 --
5. Koppekull      Hj Karlsson 1950-60 --
6. Häljanäs     H Franzén 1950-60   1980
7. Arvid Karlsson  Långasjö  1950-60 --
8. Fredrik Karlsson Långasjö  1950-60 --
9. Geijers/Södra  H Geijer  1950-60   1980
10. Brännamåla   E Eliasson 1950-60 --
11. Steens lego  A Steen  1950-60 --
12. Harebo Sgd  A Pettersson 1950-60 --
13. Piggsmåla   B Bennsäter 1950-60   1980
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Skogen i Långasjö  – vad 
den gett och ger oss
Klass sju i Långasjö skola 1953

När Ruth Elofsson gick i sjunde klass gjorde hon och 
hennes kamrater ett stort arbete om skogshanteringen i 
Långasjö socken. Man samlade fakta, skrev och ritade, 
gjorde tabeller och diagram. Allt utmynnade i en stor 
utställning i Bygdegården 11–12 april 1953. 

Vid utställningen medverkade folkskoleinspektören W. Wranne 
Växjö, länsjägmästare V. Ros Växjö, disponent Herbert Geijer 
Långasjö och fotografen Ström från Flaken. Skoleleverna redo-
visade sina arbeten, sjöng, spelade teater och läste dikter. Hant-
verkare från bygden demonstrerade skrädning, kransågning 
och träskotillverkning. Möbelfabrikanter visade sina möbler. 
Filmvisning och servering, liksom tävlingar och prisutdelning 
stod också på programmet. 

Man kan ana, att eleverna, efter att ha ägnat ett helt läsår åt 
skogsstudier, blev mycket förtrogna med skogens betydelse 
för bygden, var sågverken låg, hur transporterna gick till och 
mycket mera. Ur det rika materialet plockar vi här ur några 
diagram och tabeller. 

Lite fakta från materialet som sjuorna 
sammanställde 1953

–1953 fanns det 13 sågverk i socknen. Se karta.

–Råvara kom 50% från socknen, 50% från andra socknar.

–Virkespriser 1953 kr per kubikfot: barr 2:50, björk 2:25, al 
2:40, ek 4:00, bok 2:25, asp 2:00.

–Exportmål: Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, 
Storbritannien.

–Av det förädlade virket såldes 85 % utomlands, 15 % i Sverige.

–Exporthamnar: Göteborg, Karlskrona, Kalmar, Ronneby, 
Karlshamn.

–10 lastbilar ombesörjde transporterna. De lastade tillsammans 
c:a 80 ton och körde årligen c:a 40 000 mil på landsväg och 
skogsväg.

–I socknen fanns fyra möbelfabriker: Alms Sibbahult (5 arb), 
Steens Långasjö (20 arb), Möbelkompaniet Koppekull (7 arb) 
och Hugo Johanssons Trollamåla (3 arb).  

Dikt 1953 klass 7 Långasjö skola

Ruth Elofsson/Annika Hjalmarsson

Välsignad vare skogen
Som med sitt varma sus
Betygar oss sin trohet
Och skyddar våra hus.

Välsignas vare skogen
Som ger oss ved och bröd
Då kärrets tuva gulnar
Och ljungen lyser röd. Såghuset i Harebo. 

Sågverket på Steens Snickeri år 1966.    

Sågverket i Grimsgöl.                                      Foto digitaltmuseum.se

Sågverket i Koppekull.   
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Åke berättar från

Häljanäs sågverk
Vad kan vara mer intressant för våra läsare än detta? En 
berättelse från längesedan, när Harald Franzén fortfa-
rande levde och verkade i bygden! Vem kan bidra med 
dessa minnen?

Jag vänder mig till Åke Gottfridsson och Ingrid, nuvarande 
ägare till fastigheten där Harald och hans far Elias drev lant-
handel i Häljanäs.

Om denna lanthandel har det talats i tidigare nummer av 
Träskoposten. Nu gäller det bl.a. sågverket som först låg helt 
nära bostaden. Senare flyttades det och byggdes upp vid sjön 
i Häljanäs.

En riktigt varm och solig dag i augusti välkomnas jag till Åke 
och Ingrid. På altanen i skugga och svalka sitter Ingrid och 
rensar blåbär. Ingrid har god kännedom om bygden. Hon 
minns även så gärna sin barndom i Fornamåla. Om detta finns 
mycket att förtälja. Nu vill hon dock, att Åke ska få lämna sina 
hågkomster om tiden hos Harald och Astrid.

"Nu lämnar jag er här, för en stund. Vi tar väl kaffet lite senare?" 

Åke börjar berätta. Han var endast i tolv-trettonårsåldern när 
Harald på sommarlovet efter sjätte klass erbjöd honom arbete.

"Jag reste kolmilor, tre stycken. Jag samlade ihop ytor och en 
meters ribb. Det skulle vara 100 meter i varje mila. På hösten 
skulle det kolas."

Det är stolthet i rösten, när Åke berättar. För mig, är det 
svårt att förstå att det alls gick att kola, och bygga upp dessa 
2-meters kolmilor. När de längre fram på hösten skulle tändas 
skulle milorna passas, dag och natt. Proceduren hur detta gick 
till är för mig svår att ta in. Någon, ofta Åke, fick ju då och då 
äntra milorna för att kontrollera kolningen inuti. Milan skulle 
"klubbas".

En kolkoja byggdes, med köksspis och fönster mot milorna. 
Där sov oftast Åke och även Harald om nätterna medan kol-
ningen pågick. Det var ju tvunget, att hela tiden bevaka det 
hela. Brand fick inte uppstå, endast förkolning av materialet. 
Det hade sinnrikt byggts upp av Åke och andra under Haralds 
goda ledning.

"Det var roligt, med förtroendet Harald gav mig. Det var det 
verkligen. Som ung tyckte jag att Harald kunde allt! Utöver 
affären, med föräldrarna, Astrid och Anja förstås, hann han 
med så mycket annat. Jag fick följa med honom och fiska, bara 
för att nämna något".

År 1944 hade sågen flyttats från åkern nedanför affären, upp 
till den plats vid sjön, där den ännu är belägen. Marken köpte 
Harald av flera bönder i Häljanäs och styckade av den till sin 
verksamhet.

Åke fortsätter:

"Det gick bra. Om vintrarna drevs sågen med ångmaskin. Om 
sommaren var det med råoljemotors hjälp den fungerade. El var 
dyrt, och användes då mest till lampor. Men tänk så modernt 
och påkostat det var! Det var så roligt att få anställning där 
efter sjunde klass.  Jag hade då gått mitt sista skolår i Yxnanäs.

 Jag hade börjat i Allgunås skola med Rut Karlsson som fröken.  
Då skolan lades ner år 1952, fick vi åka skolskjuts till Långasjö 
skola. Jag minns lärarna Gert Sandberg, såväl som Torsten 
Arbman och senare Livmark. Men för mig var Harald utan 
jämförelse den viktigast personen."

År 1955 lät Astrid och Harald bygga ett nytt bostadshus uppe 
vid sjön. Det har än i dag ett vackert läge med utsikt över 
vattnet. Åke drar sig till minnes att han även fick hjälpa till 
vid bygget.

"Jag fick dra spik åt honom. Det gick av bara farten! Jag kunde 
hålla på i timmavis. Jag tjänade 1 krona i timmen minns jag! 
Och det var pengar på den tiden för en ung pojk."

"Dra spik?" Hur gjorde du då, undrar jag.

"Man drog ut spikarna ur brädorna, för att återanvända dem, 
t.ex. vid gjutning."

Åke minns så gärna. "Det var nytt allt hos Harald, bra skick, 
helt enkelt. Tiden hos Harald var min bästa tid."

Harald Franzén dog redan år 1980, helt oförmodat. Det blev 
stor förstämning i hela bygden. Åke stannade dock kvar hos 
nya ägare som kom och gick. Det var Börje Karlsson, Jonny 
Fridlund, Göran Henrysson.

Nuvarande ägare är Sten Olsson, Långasjö.

Ingrid har tålmodigt väntat att vårt samtal ska ebba ut, så 
kaffekalaset ska få ta vid. Nu bjuds jag in i "affären", för en 
trevlig stund runt det digra uppdukade bordet. Ack, om jag 
bara skulle tya med alla godsakerna! Jag får välja bland sorterna. 
Blåbärspaj med nyvispad grädde är dock svårt att motstå denna 
kaffestund hos Ingrid & Åke i affären.

Snart måste jag ändå hasta vidare.

Jag tackar för mig och tänker färdas vidare.

Då kommer på Ingrids uppmuntran, ett foto fram från Åkes 
tid hos Harald. Så bra!

Det vill jag gärna erbjuda er, kära läsare!

Angela Fransson

På baksidan har Harald, med sin vackra handstil, egenhändigt skrivit: 
1958 års Såglag. H. Franzén. Fotot är taget av honom en solig vårvinter-
dag i Häljanäs.
Fr.v. Åke Gottfridsson (Allgunås), Bernhard Svensson (Lunden), Sune 
Svensson (Runnamåla), Ingvar Karlsson (Häljanäs), Börje Gustafsson 
(Ramsjö), Osvald Svensson (Dalen, Totamåla).
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Resan till Maria på Slottet
Det började med en vänlig inbjudan till Slottet i Örebro 
i tidigare nummer av TräskoPosten.

"Sätt er genast i en buss och kom hit och hälsa på, kära långas-
jöbor! "Så löd inbjudan från självaste slottsfrun, Harrys dotter 
Maria från Allgunås.

Vem kan motstå en sådan invit? Vi var 24 personer, som om 
morgonen den sista maj i år satte oss i bussen för avfärd mot 
Örebro. Medel för detta hade erbjudits från en donation. Röda 
Korset, med Britta Fransson i spetsen, stod för upplägget av 
resan.

Vädrets makter var på vår sida. Ute stod försommaren i sin 
vackraste skrud. Innan vi visste ordet av skymtade vi redan 
Gyllene Uttern vid Vätterns strand, nära Gränna stad.

Det blev vår första anhalt på resan.

Vi blev välkomnade av Husfar, som gav oss en liten historik 
kring byggnaden och dess ägare. Lunchen intogs sedan i den 
anrika matsalen. Här hade många bröllop ägt rum fick vi veta. 
Väl en timma senare fortsatte bussresan, nu med Slottet i sikte.

Vem står i dörren på över våningen i Slottet och hälsar oss, var 
och en personligen, varmt välkommen, om inte Maria själv. 
Även hennes Husfru finns i bakgrunden under hela besöket. 

Vi inbjuds raskt att inta eftermiddagskaffe med gott hembakat, 
allt förtjänstfullt ordnat av husfrun. Hennes hallonbakelse, som 
kronan på verket, lär vara vida känd. Utsökt god!

Maria tar oss därefter med på en intressant rundvandring i de 
vackra salarna. Vi får även ta en titt in i kungens och drottning-
ens sänggemak. Inte är det var dag de sover här, men några 
gånger de senaste åren har det ändå blivit så.

Det är inte för inte, som Örebro slott är ett av världens äldsta 
och vackraste slott!

Det äger rum andra aktiviteter i stan nu. Alla hotell är sedan 
länge fullbokade just denna vecka. Vi färdas därför vidare efter 
vårt besök. Vi ska till Karlskoga. Alfred Nobels hotell får bli 
vårt natthärbärge denna gång.

Kvartett med Vättern och Visingsö i bakgrunden.

Jan-Erik flankerad av egna frun och slottsfrun.

Slottspromenad i duggregn.

Långasjö resesällskap i ett av slottets vackra kök.

Gyllene Uttern.
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En liten mysig restaurang strax intill, blir platsen för vår ge-
mensamma middag efter incheckningen. Trångt om saligheten? 
Javisst, men portionerna är rikliga och aptiten är det inget fel 
på. Vi får alltså ett trevligt slut på denna händelserika dag, där 
vi nu sitter några timmar för god mat och samvaro.

Nästa morgon, som är den första juni, serveras frukosten redan 
från klockan halv sju. Några av oss äter därför frukost i arla 
morgonstund. Andra droppar in allt eftersom. Avfärd mot 
nästa resmål är inte förrän strax före klockan tio. Det hinns 
med både påtår och tretår för den som så önskar. Frukosten 
är som på de flesta hotell en brunch, mitt emellan frukost & 
lunch (breakfast & lunch) med extra allt.

Vårt nästa stopp är vid Alfred Nobels Björkborn, en herrgårds-
liknande byggnad som numer utgör ett muséum till Alfred 
Nobels minne. Den unga guiden berättar intressant och givande 
om huset och dess ägare. Det finns även tid till en promenad 
i den vackra omgivningen.

Åter strålar solen från en klarblå himmel. Det är en vacker 
förmiddag denna dag, den första i juni.

Lunchen är bokad på Svampen i Örebro. Alltså återvänder vi än 
en gång till staden nu till det berömda vattentornet, Svampen.

Eftersom restaurangen där uppe med sin magnifika utsikt över 
staden, verkar vara en riktig "magnet" för lunchande turister 
och andra, bildas det nu en präktig kö. Vi släpps in några i 
taget av Källarmästaren. Maten, lunchbuffén, är riklig och 
god. Det tycks som om vi inte gjort annat än ätit! Tack också 
för denna måltid.

Och tack och adjö till kära Örebro! Vårt besök hos Maria på 
slottet ska sent förglömmas! Men nu bär det av söderut och 
hemåt igen.

Britta, som planerat och bokat in alltsammans, gemensamt med 
övriga i Röda Korsets styrelse, men oftast på egen hand, har 
nu även tänkt på refrängen. Kaffe & ostsmörgås kommer att 
göra susen på hemvägen. Denna eftermiddagsfika är inbokat 
på Eksjö Konditori i Gamla Stan.

Eksjö är ju trästaden, med många, många hus av trä mitt i 
centrum. Att det småregnar när vi tar den korta promenaden 
till caféet spelar ingen roll. Eftermiddagen andas försommar-
grönska och snart stundar midsommartiden. Vi trivs där vid 

vår eftermiddagsfika i Eksjö Gamla Stad.

Hemresan gick som på räls. Bussen stannade utanför Socken-
stugan i Långasjö ganska exakt vid beräknad ankomst, klockan 
kvart över sju om kvällen den första dagen i juni år 2022.

Vi tackar alla som på olika sätt bidragit till denna resa, och för 
att den blev så väl genomförd.

Tack ska ni ha!

Angela Fransson

Duktig guide på Alfred Nobels Björkborn.

Staty av Alfred Nobel, Björkborn.
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”Kejsaren av Portugallien” 
onsdag 19 oktober kl. 19.00 

Teater DaCapo ger Selma Lagerlöfs klas-
siker 

i samarbete med                                                               
Emmabodabygdens Riksteaterförening

Jan i Skrolycka drabbas av kärleken den dagen då 
Kattrina föder deras dotter Klara Gulla. Hon ger hon-

om glädje och mening och blir musiken i hans liv. 

När krävs på betalning för marken som torpet står på, 
erbjuder sig Klara Gulla att bege sig till huvudstaden 
för att tjäna ihop det som krävs. Pengarna kommer, 

men inte Klara Gulla. Varje dag står Jan nere vid 
bryggan och väntar. Ett rykte når Jan och Kattrina att 

Klara Gulla “hamnat i olycka” i Stockholm. 

I sin sorg över att Klara Gulla inte dyker upp försvin-
ner Jan in i en fantasivärld som blir hans verklighet. 

Han fantiserar om att han är Kejsaren av Portugallien. 
I Teater Da Capos version av Selmas klassiker berät-
tas och gestaltas historien av två skådespelare och 
en cellist. Musiken spelar en stor roll; cellons toner 

ger röst åt Klara Gulla. 
En berättelse om kärlek och längtan, om glädje och 

sorg. Om att vara människa.

Bokas i första hand på Tickster, sök på föreställ-
ningens namn, eller ring 070 285 93 00

Sångerskan och skådespeler-
skan              

Anna Bromee 
 onsdag 5 oktober kl. 19.00

I hennes show ”En Frid(a) för själen” sjung-
er, visar bilder och berättar Anna Bromee hu-
moristiskt och berörande om Anni-Frid Lyngs-

tad och hennes musik. Den spänner från 
60-talet, då hon sjöng i dansorkestrar och på 
TV, via ABBA, till de personliga soloalbumen 
på 80- och 90-talet där Frida debuterade som 

kompositör och textförfattare.

Entré: 200 kr, medlemmar 150 kr, fika i pau-
sen. Anmälan innan 27 september.

Händer i Bygdegården i höst
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Vad händer i församlingen i höst? 

Tisdagar i Långasjö:
Morgonbön kl: 8:00 i kyrkan (kontakta Sölve om du vill 
veta mer)
Miniorer Åk F-2 tisdagar kl.12.40-14.10 med Jonna och 
Fredrika. 
Juniorer Åk 3–6 tisdagar kl.14.20-15.50 med Jonna och 
Fredrika.

Vecka 36 har vi terminsstart för våra barngrupper. För 
mer information och anmälan till miniorer, juniorer via 
hemsidan, www.svenskakyrkan.se/emmaboda/barn-
och-familj.

Onsdagar
Dagledigträffar i Sockenstugan samarbete mellan Röda 
Korset ocxh Svenska Kyrkan
Start 7/9 för terminen tid. 14:30-16:00
Tema och fika varje gång

Torsdagar 
Kyrkokören övar kl18:30-20:00
Startar för terminen den 15/9
(kontakta Birgitta Axelsson Edström om du vill veta mer)

GLÄDJENS BREV 
Välkommen till bibelsamtal över Filipperbrevet i ny över-
sättning. Vi startar den 1/9 och träffas varannan torsdag 
kl. 18.00-19.30 i Långasjö sockenstugan. Samtalsledare 
Sölve Hjalmarsson. Ingen avgift.

10-årsjubileum för Magnifiket 
vid skördefesten i Långasjö

Många Långasjöbor har under 10 år varit med och gett barn 
möjlighet att gå i skolan i Filippinerna genom bästa hembakade 
fikat i Långasjö. Ju mer gott fikabröd Långasjöborna bakar, 
desto fler kan komma till Magnifikets oförglömliga fikabord. 
Och resultatet skänks till Bundle of  Joy, så barn i Filippinernas 
övärld, exempelvis kan få de skolböcker, pennor och vad som 
vidare behövs för att kunna gå i skolan. 

Bundle of  Joy bildades av Louie Svensson tillsammans med 
Peter Svensson från Långasjö och med deras vänner i Filippi-
nerna. För att i Peters minne stödja projektet så startades 2012 
Magnifiket vid Långasjö skördefest, i samarbete mellan Louie 
och Långasjö församling. Hundratals barn har genom åren, 
under festliga förhållanden fått sin ryggsäck med skolmaterial 
och kunnat vandra i väg till skolan på sin ö.

I höst kommer barn på en av Filippinernas fattigaste öar att få 
uppleva den glädjen. Dels används de 17 000kr som vi fikade 
och samlade ihop på Magnifiket och konserten i kyrkan 2021, 
dels de pengar vi med gemensamma ansträngningar får ihop 
vid årets skördefest. Tillsammans med övriga medel som Louie 
outtröttligt har samlat till behövande barn i Filippinerna.

Många är de församlings-
bor som under de gångna 
tio åren bakat och skänkt 
sitt goda fikabröd och 
många, många fler är vi 
som låtit oss väl smaka 
av alla godsakerna. Nu på 
årets jubileum hoppas vi på 
hjälp från tidigare och nya 
bagare och besökare, inte 
minst för barnens skull! 
Både barnen i Filippinerna 
och de som äter kakorna ni 
bakat…
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Gudstjänster i Långasjö
11/9  
13:e söndagen e Trefaldighet 
”Medmänniskan” 

 
11 Gudstjänst 
HS/BAE  

18/9 
14:e sön e Trefaldighet 
Enheten i Kristus 

17 Mässa 
BHB/CH 
 

25/9 
15:e sön e Trefaldighet 
Ett är nödvändigt 

11 Högmässa 
Välkomnande av kantor Birgitta Axelsson 
Edström 
Kyrkkaffe 
LP/BAE 

2/10   
Den Helige Mikaels dag 
Änglarna 

11 Familjegudstjänst 
Dopets dag) 
Kyrkkaffe  
EH/Jonna 

9/10  Tacksägelsedagen 
Lovsång  

11 Högmässa 
LP/BAO 

15/10 Skördefesten 
Kafé Magnifiket är öppet  

Konsert kl.15:00 i kyrkan 
”Hösttoner”  

16/10  
18:e sön e Trefaldighet 
Att lyssna i tro  

17 Gudstjänst i Taizeton 
Sölve /BAE 
  

23/10  
19:e sön e Trefaldighet 
Trons kraft  

17 Mässa 
 / BAE 

30/10 
20:a sön e Trefaldighet 
Att leva tillsammans 

11 Gudstjänst 
BHB, BAO 

Fredag 4/11  
Öppen kyrka Kyrkogårdarna  13-17  

 Kaffeservering 
Levande orgelmusik i kyrkan 
  
 

6/11 Alla själars dag 
Vårt evighetshopp 

16 Minnesgudstjänst 
Långasjö Kyrkokör 
BAE/HS 

13/11 Söndagen före domsöndagen 
Vaksamhet och väntan 

 Vi firar Mässa tillsammans med Emmaboda 
församling i Emmaboda kyrka kl.17 

20/11 Domsöndagen 
Kristi återkomst  

11 Högmässa 
Sölve/BAO 

27/11 1:a Advent 
Ett nådens år 
 

11 Högmässa 
Kyrkkaffe, Kyrkokören, Barngrupper 
BAE ,Sölve, Jonna 

 



                                  

                                    JJaakktt--  oocchh  
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