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Forord 

Slaktforeningens styrelse har vid flera tillfallen, bl.a. i slaktbrev och 
vid slaktmoten, bett medlemmama beratta nagot om vad de vet eller 
har upplevt som kan ha anknytning till livet pl\ Langoren under 
svunnen tid. Enoch annan "skrona" som man har hort berattas dari 
fran kunde aven berika medlemmamas intresse for var forening och 
dess verksamhet. 

Ett fatal medlemmar har hittills horsammat styrelsens begaran och vi 
har nu beslutat att publicera deras berattelser och darmed kanske 
inspirera annu fler att meddela sina minnen och horsagner fran 
Langoren i brev till oss. 

Slaktforeningens grundare, folkskollararen och slaktforskaren Hjal 
mar Berglund var en flitig producent av berattelser fran sin heme. 
De fiesta av dem har utgivits i form av sartryck ur bl.a. Blekinge 
Musei och Hembygdsforenings arsbocker, Den s.k. Blekingeboken. 
Det vore kanske lampligt att vi eller den nu konstituerade kultur 
foreningen pc:\ Langoren sammanstallde sc:\val hans som vara andra 
slaktingars berattelser i en samlad "Hembygdsbok"? 
Fundera garna pa detta och sand era berattelser och forslag till oss 
sc:\ snart som mojligt. 

I avvaktan pc:\ era reaktioner till detta forslag sammanfattar vi har en 
utgava av nu inkomna "Langoraminnen". Las dem, kommentera 
dem garna och ratta de ev felaktiga uppgiftema och kom framfor allt 
med egna forslag sc:\ kan mahanda en kommande "Hembygdsbok" 
fran Langoren bli en bestseller inte bara inom vc:\r forening, 
Lycka till! 
Den 15 maj 1997 

Styrelsen for Foreningen Langoraslakten 

/-4~~~ L /~lsson 
ordforande 
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Minnen fran Langoren 
av Carl-OlofBergstrbm 
Ijanuari Ar 1919 fick min far Karl Bergstrom (4.4.2.6.4.9.) besked 
om att han utnamnts till fyrmastare vid Sandhammarens fyrplats. 
Den 30 mars samma Ar av led han i sviter efter en andra sjukdomspe 
riod av den s.k. "spanska sjukan". Sjalv var jag nio manader gam 
ma! dA, sA jag har inga egna bamdomsminnen av honom. 
Min mor ochjag maste omgaende lamna tjanstebostaden pA Utklipp 
ans fyrplats for att hans eftertradare Gustav Hammarkvist och hans 
familj skulle kunna flytta in i fyrvaktarebostaden sA att fyrbitradet 
Sven Edler kunde Iamna utrymme till sin eftertradare. Sjalva fick vi 
en tillfallig bostad hos faster Karolina och Amanda pA Langoren, 
Det hus som de bodde i hade byggts av min far och hans broder for 
att Karolina och Amanda dar vardade deras gamla mor d.v.s. min 
farmor. Hon gick ur tiden redan Ar 1914 sA plats fanns for oss i 
fastramas hem. 
Nagon gang pa forsommaren samma Ar flyttade mor ochjag till en 
egen bostad pA Aspo men trots att jag nu inte har nagra minnesbilder 
av denna forsta tid hos fastrama lar jag ofta ha tjatat pA mor att fA 
besoka dem, 

Varen 1922 kom sA det efterlangtade tillfallet att balsa pA hos dem. 
Faster Karolina presentade mej dA en ny och fin kostym som hon 
sjalv hade sytt. Den bestod av kortbyxor och en liten kavaj ochjag 
tyckte att jag var valdigt fin i den. Jag hade ju hort att min far maste 
gA i kolt anda tills han borjade i lotsbamskolan pA Langoren, En 
sadan kladsel var, enligt mina farbroder dar, helt vanlig for srnapoj 
kar under skolaldern, 
Naval, en vacker morgon gick jag, kladd i min fina kostym, ensam ut 
till "gubbama" pA Salthallen dar de tjarade sina alsumpar. Jag vi\ 
gade inte komma dem for nara for att inte kostymen skulle fi\ flackar 
frAn deras tjariga hander. Efter en stund trottnade jag pA att sta och 
titta pa dem sA jag klattrade upp pA en alsump och satte mej. Plots 
ligt horde jag dem ropa At mej att jag maste komma ner fran sum pen. 
Jag undrade naturligtvis varfor men skalet var att den hade tjarats 
dagen innan och det syntes naturligtvis pi\ kostymen. 

•. 
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Karolina Jonsson 

Gratande sprang jag hem till mor och fastrama och berattade om 
olyckan som var nog sA tydligt dokumenterad pA kostymen. Varken 
mor, som annars var snar att anvanda riset, eller mina fastrar kunde 
forebra mej for jag minns att de bara skrattade och grat medan de 
betraktade min tidigare sa fina kostym som aldrig kunde aterstallas i 
sitt ursprungligt rena skick. Detta trots au faster Karolina smorde in 
tJ arflackarna med flott och sedan behandlade kostymen med sapa 
och hett vatten. 
Nasta minne frAn ett sommarbesok hos fastrama ar frAn Ar 1928. 
Min farbror John lyckades, markvardigt nog, overtala min mor att 
han skulle rn Iara mig segla blekingeeka. Vadret var fint med en latt 
bris over fjarden. Han forsAg forst ekan med en tung ballaststen och 
satte sedan segel. Nar han visat hur roder och skot fungerade och 
seglat nagra slag for att visa hur man gick upp i vind for att vanda 
och slapp skarnmas over s.k. kovandning gick han i land och lam 
nade mej ensam i baten, Jag var givetvis mycket glad och stolt over 
hans fortroende samt over att min mor inte sag mej segla ut pA egen 
hand. 
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For sakerhets skull styrde jag snabbt ut pa Torhamnsfjarden sa att 
ingen skulle lyckas ropa mej tillbaka. Hela den fina dagen kajkade 
jag darfor mellan Bataskar, Grebbegarden och Vieskar utan att gA pA 
grund och utan att "kovanda", Mot kvallen atervande jag till Lang 
oren och fortojde baten i kasen vid Kojoren, Vad som sedan hande 
minnsjag nu inte sa noga, men jag tyckte attmarkenliksom blivit 
ostadig under mina fatter och nar jag kom hem till mor och fastrarna 
sA sa man att jag hade feber och blivit rysligt forkyld. 

Faster Karolina visste genast pA rM och med ett dricksglas i handen 
gav hon sig ivag till lotsen Petter Sjostrom medan mor baddade At 
mej. Faster var strax tillbaka med glaset fyllt av starkt Jagarbrann 
vin som hon fAtt av Petter. Trots mors ivriga protester - hon var ju 
bade baptist och blabandist - fick hon mej att tomma glaset till sista 
droppen. Jag minns att jag hjalptes i sang och insomnade dar ome 
delbart. Dagen darpa var jag, efter en svettig natts vila, bade pigg 
och formodligen nykter och ville naturligtvis fortsatta segel 
ovnlngama 

Johns eka seglar dn. Foto Hdkan Bergstrom 
Ingen formadde dock rubba mors beslut au jag skulle halla mej iland 
och hon berattade att just i den sangen som stod pa den platsen i 
samma rum som jag legat och insomnat i hade min far nio Ar tidigare 
avsomnat. SA snart lotsama hade arende med sin kutter in till Karls 
krona, atervande mor ochjag via staden till det, enligt mors mening, 
mindre farofyllda livet pA Aspo. 
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, I 

Som ett komplement till inledningen i min forsta berattelse kanjag 
namna attjag Ar 1951 i tjanstearende besokte Sandhammarens fyr 
plats och dA traffade darvarande fyrmastare som sade att han fatt 
tjansten efter min fars bortgang. Mor hade alltid havdat att far erbju 
dits tjansten som fyrmastare vid Falsterbo fyrplats men hade tydli 
gen haft fel i pastaendet och det ma val vara henne forlatet i den si 
tuation som hon var vid min fars bortgang. Gustav Hammarkvist 
blev sedermera fyrmastare pA Hano fyrplats och Sven Edler slutade 
sin karriar som fyrmastare pA Kullens fyrplats. 

Sjoraddningen av Albin Konig 
Detar en kall decembermorgon Ar 1939. Vinden blaser hard kuling 
fran ONO. Morgonkaffet ar avklarat och jag be giver mig till 
brygghusknuten for den sedvanliga overblicken over havet. DA, fran 
NO, hors en angvisslas hesa tjut - nodsignal. Jag vander blicken mot 
Torhamns udde och upptacker dar ett stort angfartyg onormalt nara 
land mellan Torhamns udde och Sandhamn. Jag springer ner till 
lotshuset. I tornet traffar jag batsmannen, en yngling fran Karls 
hamn, och Iotsforman Thorens son Einar samt nagra andra karlar. 
Lotsforman Thoren tjanstgjorde sina sista Ar pa Langoren sedan 
Inlangans lotspassning indragits. Ingen lots var hemma, dom hade 
foljt med konvojen mot Kalmar foregaende eftermiddag. Vi boll 
skeppsrad och bes tam de att batsrnannen, Einar och jag skulle med 
lotsbaten begiva oss ut till haveristen. Vi hade det kampigt i den 
grova sjon men kom lyckligt fram till det grundstotta fartyget. Det 
visade sig vara ett finskt fartyg, namnet har jag glomt, Fartygets 
akter pekade rakt mot vinden och hoga vagor svepte tangs bada 
fartygssidoma och gjorde det omojligt att komma nara nagon sida. 
Fartyget hade lyckats att sjosatta en livbat och denna lag fortojd vid 
fartygets for, den enda riktning man kunde narma sig fartyget fran, 
Aven vi fick en lang fortojningstross fran fartygets for och fortojde 
cirka 40 meter fran fartyget. Sedan borjade det besvarliga och risk 
fyllda arbetet med att fA besanningen i livbaten. Fran foren hangdes 
ut en lina pA vilken besattningen fick antra ner och forsoka hamna i 
livbaten, vilken forde en yster dans i den svara sjohavningen. Svarast 
var det for forste man, som inte fick nagon hjalp nerifran. Nar halva 
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besattningen var i livbaten halades denna over till lotsbaten dar dom togs 
emot. Sedan upprepades proceduren tills alla var i lotsbaten. Si'l aterstod 
hemfarden vilken aven den gick bra. 
Pi'l Langoren togs besattningen om hand av militaren for vidare transport 
nll Karlskrona. Besattningen bestod av 20 man och 2 kvinnor. Nagot 
erkannande for var insats blev det inte, inga medaljer, ingenting. Under 
mina 35 1'lr i Lotsverket har Jag sett beloningar utdelas for mindre insat 
ser. Jag var vid tillfallet 16 i'lr. Deandra tvi'l i 20 arsaldern, Fartyget var 
lastat med pappersmassa, nar papperet blev blott svallde det och sprangde 
sander fartyget som blev vrak. 

Utdrag ur Nils Wahlbergs minnesanteckningar 
Stockholm 1996 05 06 
Da Jag med posten i dag erholl slaktbrevet frdn foreningen Langora 
slakten ddr det redogjordes for anstalterna till att bevara lotshuset erin 
rade Jag mig att min far i sina efterliimnade minnesanteckningar skrtvtt 
om ett "mote" i lotshuset. Det bor ha varit ndgon gang pa 1910-talet 
som episoden utspelade sig, 
Min far som var mycket minnesgod gjorde stna anteckningar under sin 
sista sjukdom, han var dd omkring 60 ar sa ndgot far val tillskrivas det 
skimmer som man ofta ser z sin barndom i, menfakta som finns anteck 
nade kan nog vara helt med sanningen dverensstammande. 
Med vdnliga hdlsningar 
Marianne A.sberg 4.4.2.6.9.1.1.1 

"Andra somrar voro vi hos morfar och mormor pi'l Langoren i Blekinge 
skargard, dar det fiskades, seglades och badades. Dar larde Jag mig 
simma, man flot som en kork pa vattnet. Varje morgon var Jag med mor 
far ute och vittjade nat och ryssjor, Vi fick mest i'll i ryssjorna men en och 
annan gadda forirrade sig dit nagon gang, men i naten voro de ofta i stora 
mangder, I flundregarnen vilka sanes ran ut fran Hommenabben pA ett 
djupt grund "Kullen" kunde vi fA en 40-50 kilo, dA oftast piggvar samt en 
och annan rodspatta. 

Dar ute pA on var det fiskkalas varje dag och havet gav nk Ion At den 
flitige och vi ungar kommo Ater till staden fnska och brunbranda efter det 
fria Iivet darute, Mormors kroppkakor voro for mig det basta jag visste 
och fick jag dem med fyllnmg av Al var det fest for mig. Fastan litet till 
vaxten blev jag senig och stark, kvick och snarradig samt oradd. Di'l v1 
i'lterkom efter en vistelse damere mmns jag ett besok 1 Strombadet, gamla 
"Jorkers", pA andra sidan jamvagsbron. Var drygt sex 1'lr dA. I stora bas- 
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sangen frck endast de simkunrnga som tagit "storsumpen" vara. Nar Jag 
klatt av rrug gick jag ned for en av trapporna for att kanna pA vattnet. 
Det var varmt mot havsvattnet jag var van vid, Horde nagon ropa men 
faste mig eJ vid det utan gick pA huvudet i dnckat, dA jag efter ett tag 
kom upp till ytan var magister Lundberg dar och ryade att har frck bara 
simkunniga vara. Tittade bara pa honom och latsades ej forsta samt sim 
made runt bassangen nagra varv med honom ovanfor pA bryggan. Han 
var nog ej van att sma glyttar kunde det. DA Jag kom fram till en trappa 
fragade han om Jag kunde gora en kullerbytta i vattnet, gjorde det samt 
gjoide en baklanges ocksa for att spa pa. Darefter var det aldrig ta! om att 
jag ej skulle fA vara dar, mallig var jag forstas 1 mm htenhet, 

Ju aldre vi barn blev desto oftare foretogs resan ner till Blekinge, vr blev 
val ej sa besvarhga under resan, gick lattare att manovrera i en ibland 
gropig sjo, Resan tog ungefar ett dygn, VI reste fran sodra 
Blasieholmskajen med nagon av batarna Eoulus, Birger Jar!, Drottning 
Sofia eller Sodra Sverige. Med avgang klockan 4 pa efterrmddagen. En 
underbar resa och billig. Farden gick ut forbi Waxholm genom Oxdjupet 
ut pA Tralhavet ner genom Lmdalssundet over Gnnda och Kanholmsfjar 
den, over stora Mysmgen ut genom Danzigergatt for att sedan fortsatta 
utomskars ned forbi Landsort dar vi voro vrd tolvtiden pa natten efter sju 
timmars resa genom Stockholms vackra skargard, Vara matsackskorgar 
voro standigt med pA dessa resor. DA vi under vAr resa passerade Mys 
ingen avbetades delvis dess innehall, varefter vi for det mesta drog oss 
tillbaka for alt vila i forhyrda hangmattor, vilka placerades sA att vi alltid 
gungade 1 ratt vag, beroende pa kurs och vind, vi ledo aldng nagra 
sjosjukekval. Dessa farder ner genom blanka fjardar kantade av sommar 
gronska har lamnat oforgatliga minnen. Efter Landsort himmel och vat 
ten, nAgon gAng sAgo vi delfmer i ystra vAgsprAng framfor fru:tygets bog. 
Underliga djur som lekte sig fram genom vattnet och inte tycktes ha 
nAgra svArigheter att hAlla fartygets fart och om de ville drygt det dubbla. 
Nar de trottnat pA leken forsvann de pA mmdre an en mmut 

Genom alt vi gJort farden sA mAnga gAnger med samma Mtar sA fick vAr 
famiij vissa favorer och kunde vistas pA hvbAtsdack bakom styrhytten, dar 
v1 dels hade en underbar uts1kt samt liggstolar och var som nAgon sorts 
1:a klasspassagerare ombord. Farden ner over oppna Ostersjon tog I regel 
eJ mer an fem och en halv t1mme och strax efter passagen av Olands 
norra udde, slot sig efter BIA Jungfrun smAlandslandet krmg vAr fardvag 
over vAgorna. Borgholm och strax darefter Solhden passerades och snart 
framtradde 6Iands all var. Efter passageit av Rev sudden och Stora Ror 
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girade baten in mot Kalmar vars slott och angkvarn Hinge kunnat skonjas 
och st\ smaningom lade vi till vid kaj for tvA timmars uppehall for last 
ning. Vi passade pa att stracka pA benen och ett besok i Slottsparken med 
kaffedrickning var nastan obligatoriskt samt darefter en liten runda runt 
domkyrkan av Tessin som ej blev fardigbyggd, det saknar torn. Vackra 
sagor ar sallan langa och for oss gallde det tvA timmar for batarna van 
tade aldrig. Nu fortsatte for oss farden ner efter smalandskusten med slut 
hamn i Karlskrona. DA vi rundade Blekinges sydbstra horn kunde vi i 
kikare se vart slutmal Langoren med dess lotsbocker och utkikstorn. DA 
voro vi ej start mer an tvA distansminuter fran den, men maste fardas 
cirka sju mil for att nA dit. 

Hade det varit skymning kunde vi samtidigt se Lange Jani norr och 
Utkhppans fyr i sydvast dar den ligger 1 infarten till Karlskrona cirka 15 
sjomil utanfor Langoren. I Karlskrona blev uppehallet eJ langt for dar lag 
Ostra Skargi\rden III och vantade pA oss. For det mesta stod morfar pA 
kajen och sA bar det ivag till Langoren, nu mre vagen forbi Aspo, Kyrko, 
Sturko och sa Senoren,Ytterbn innan vi stavade ut pi\ Torhamnsfjarden 
forbi Toibissafloten och forbi Goren, det verkar kanske lite val mycket 
uppraknmg men allt sitter val bevarat 1 minnet. Nu var vi 1 alla fall 
framme och di\ blev det kapplopnmg hem till mormor Cecilia. Hon hade 
stannat hemma for att ha maten fardig nar vt kom och vi ilade for att H\ 
forsta kramen av vAr kara mormor. 

SA smanmgom kom de aldre efter och dA blev det nuddag med mma 
alsklmgsratter, Fisk 1 alla former och sjoluften suger som det heter sA 
aptiten var eJ att klaga pa, dar var mgen som petade i maten. AJa, vi 
pojkar hade allud god apnt, men mm syster "hm", 

SA vantade en lang varm harlig sommar oss. VAr far hade en hel manads 
semester vilket var mycket ovanligt pA den tiden och han var mycket om 
tyckt av sma svarforaldrar och alla oborna, som nastan alla var lotsar och 
saledes aven de 1 statens tjanst och voro mycket kollegrala gentemot ho 
nom. 

Sommaren gick med seglmg och bad, vanhgtvis regnade det ej annal an 1 

samband med askvader och de drog snabbt forbi, for har hgger hela Ost 
ersjon pi\ anda fran Tyskland. De stryker dA antmgen foibi uppAt Kalmar 
sund och Oland och pressar upp den vagen, di\ fftr man ovader 1 Kalmar 
trakten, <let vet Jag av egen erfarenhet. BoJs da av At Karlskrona- 
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Ronneby-haller dA pressas de av landvindar Ater ut till havs och upploses 
snart. Det kan gA annorlunda, dA fflr vi sitta emellan som det hande en 
gang, Morfar och jag var ute i affarsarende till Ungskar, nasta o utat i 
okedjan som bade affar. Vadret var finfint dA vi gav oss ivag, med en latt 
bris fran nordost, sA vi seglade den lilla biten pA cirka en halvtimme. Dar 
fick vi ta till apostlahastarna on de tre aterstaende kilometrarna fram till 
handelsboden som ligger pA den mera hoglanta sydsidan om on, dar 
ocksa den ovriga bebyggelsen ligger. Nar vi natt fram till affaren sager 
morfar "Vi fflr vader, nu fflr vi skonne oss". Affarerna gick snabbt och vi 
begav oss pa atervag, Under tiden bade en sA kallad "boras" upptratt o 
norr fran Kalmarsundshallet och en likadan fran Karlskronasidan, Bar 
Asen rullar framfor ett evader; all fuktighet i luften samlas ihop i den. 
Den ser ut som en rulltarta av morka moln, det blir alldeles stilla, hela 
naturen tycks stanna upp. Faglar, ja allt tycks halla andan. Denna kom 
fran norr och en hkadan kom fran vaster och nu blev det cirkus vill jag 
lova. Luften fullkomhgt kokade man kan nastan saga att den brann ty 
ljungeldarna gick I varandra. Vi sokte skydd mellan ett par meterhoga 
flyttblock vilka skyddade oss litet for vindarna men eJ for regnet, pA ett 
ogonblick var vi genomblota. Efter en kvart var det hela over och solen 
sken Ater och dA vr kom hem var vi nastan torra. Askan bade under ovad 
ret gatt ner i en telefonstolpe men ej orsakat nagon skada. 

For det mesta badade vt och fargen blev sA smanmgom ratt negroid. VI 
unga seglade eller rodde I en tre fyra batar over till "Viskar", Vindeskar 
med dess kilometerlanga sandstrand, dar vi varje dag gravde dammar 
med handerna I den vita sanden. DA vi fau nagon I ordning bar det ivag 
att fanga glin och sma sandflundror i det klara vattnet. V1 band samman 
sma buntar av kalvass och hade dem som simbalten, men det drojde inte 
lange forran de kavataste simmade som fiskar aven utan dem. Sedan kom 
tavlmgsmomentet m, att dyka langt och lange, vi doko under batama som 
om vr aldng gjort annat. Medan jag ar inne pA badfragan kom Jag att 
tanka pA hur det var den gAngen, en strAlande vacker sbndag, dA vi hall 
pA alt gA miste om vflrt bad. 

Samthga aldre obor tdlhorde nAgon baptistforsamlmg och voro djupt 
engagerade. Ett par gAnger varje sommar kom det en resepredikant ut till 
Ungoren. Om det regnade eller var mycket starkt solsken hblls bbne 
mbtet I lotshusets skolsal. SA ock denna sondag, det var ett underbart 
solsken och mte voro VI ungar vidare trakterade av att s1tta mne i en kvav 
skolsal dA sol och bad lockade. Men nu hJalpte varken dct ena eller det 
andra, vi voro tvungna vara med, v1 behovde lit& gudsord hette det, dar 
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med basta. Motvilligt traskade vi med de vuxna bort till lotshuset. Vara 
tratofflor stroke vi av oss i skolsalens forrum och intogo vara platser. I 
skolsalen var det hett och kvavt, ute sken solen , men det flaktade alltid 
nagot fri\n de oppna fonstren, Predikanten drojde men si\ hordes raska 
steg utanfor och in i forstugan , dar det var rnorkt 1 forhallande till det 
blandande solljuset ute, kom Jonas Mattsson morfars narmaste granne 
som var forsamlingsforestandare pi\ on. Han var nagot forsenad och 
snavade over vara dar uppradade tratofflor och vrakte i hastigheten ur sig 
nagra val valda kotteder, Nagot flabb i forsamlmgen som dock tystades 
ner. Just di\ kom predikanten och ett ratt krystat lugn lade sig over for 
samlingen. Efter en sang lade sA predikanten ut texten , det handlade 
mest om brott och straff och i salen blev det allt varmare och vad tiden led 
hade bade de unga och de aldre allt svarare att halla sig vakna, man 
nickade till di\ och di't i stolsradema. 

SA smaningom fragade predikanten om det fanns nagon av de narvarande 
som kunde vittna om Herrans straffdomar. Jonas Mattsson reste sig och 
gick fram till katedern som tjanstgjorde som predikstol och borjade. 
"Mina dyra vanner, Nar jag var i Milleville i Massatjuset, si\ var det en 
man dar som var sA ogudaktiger. Kan ni tanka er dyra vanner, Herrans 
straffdom kom over honom 1't han fick en blodstortnmg. A kan ni tanke 
er dyre vanner di bar ut elve spanner blo", Nu vaknade mor Kristina till 
liv, hon salt langst bak och hade tydligen slumrat till ett tag och sade "Jo 
nas - Jonas ar du nu i ditt Amerikat igen". Nu blev det ett tumult som ej 
kan beskrivas, vara skratt gick ej att hejda, sA vi blev forvisade fran loka 
len si\ att ordningen kunde aterstallas. Glada voro vi och det tog ej lang 
tid forran vi voro pA vAr bado i det stralande solskenet. Hur det gick for 
Mattsson vet jag ej, men han blev ej vidare forsamlmgsforestandare. 

Till histonen hor att morfar och han i yngre dagar nllsammans vistades 1 

Amerika under elva Ar och deras htstoner danfran voro ganska vilda, 
Man fick ej tro allt de sade, men de voro bada oforarghga liksom deras 
histoner vilka for det mesta hade en karna av sannmg. De hade bada vant 
sjoman och hade tillsammans korsat de fem haven. 

K vinnorna pA on voro overtygade baptister under det att deras man voro 
med for husfridens skull. De hade ju eJ nAgon annan avkopphng pA en 
liten och lAg o, knappast hojande sig fem meter over havet och sA lAngt 
fri\n fastlandet att det endast var som en mork rand 1 norr . 

... 
Vill nu beratta om det dagliga livet som det vanligtv1s fbrfldt dA vi voro 
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dar nere pa Langoren, om de harliga somrarna och om mig sjalv till sjoss. 
Dagen borjade vid soluppgangen och dA skulle forst "tjetellen" kaffe 
pannan pa sA vi fick litet varmt i oss innan vi skulle ut for att ta upp garn 
och langrevar samt vittja ryssjoma och alhommoma. DA jag var dar un 
der senare Ar bedrevs fisket mer intensrvt an dA mormor och morfar var 
ensamma, ty jag hade jakt och fangst i blodet, var mer ivrig an de gamla. 
Inte vet jag om det var med berakning jag fick en alhomma, en ryssja, tvA 
sillgarn, ett flundregarn, abborrgarn, tvA langrevar samt morfars ljuster. 
Den fisk jag fick skulle saljas och pengarna skulle m pA min bankbok. En 
sporre var det for jag hangde pa sjon varje stund. Alhommoma hade vi 
satta vid Tobbissa, Flaten och Hommenabben och pA yttersidan om on. 
Gaddryssjan hade jag i sundet soder om Langoren. Vara fangster per dag 
voro ej sA stora forran i augusti dA nattema blev morkare, Dock hade vi 
en dryga fyra-fem kilo Al varje morgon sA det blev matfrsk varje dag. I 
slutet av Juli voro morfar och Jag ute och vrakade sill nagra natter, men 
oftast var vt ute vid Kullen, ett djupgrund ca 4 distansminuter utanfor 
Langoren i baring 35-40 grader Hommenabben. Vi satte dA gemensamt ut 
ungefar tio flundregarn. Dar ute var fangstema varierande, ibland 40-50 
kilo piggvar, ibland mer men det hande dock ett par ganger att vr endast 
fick sex-sju stycken, men som sagt vi blev aldrig utan matfisk. 

Garnen sattes pa cirka sju meters vatten och nar de togs m kom naten upp 
nastan lodratt ty rodspattorna och piggvararna kom smglande precis pA 
tvaren, bromsande med sin flata kroppsyta och darfor gallde det att taga i 
ordenthgt. Nar fangsten blev star lastades den i fisktrummor och saldes i 
Karlskrona. For mig var dessa morgontimmar det basta jag visste. Solen 
hade just stigit upp ut havet dA morfar och jag kom fram till vara valar 
markta med hans arvda bomarke HPL (Hakan Petter Larsson). Dar flot de 
med sina vimplar, ett 1 vardera natanden. Val med fangsten ombord bar 
det hemat for att hmna fA fangsten ombord pA Ostra Skargarden, for 
transport in till Karlskrona. 

Sedan hade ett par- tre timmars gora med att reda "tillna" garnen och 
hanga dem pa tork Det var modosamt for fisk och strommar kunde trassla 
till dem ordentligt. Klagade dock aldrig, for fiske och fangst var allt for 
mig och inga besvar for stora. DA sjonk den goda maten undan, mormors 
hembakade surdegshmpor av grovt ragmjol samt fisk i alla de former 
smakade mig bra. Vid ett-tvatiden var jag fardig med gamen, dA uppsokte 
Jag mina jamnariga for bad och andra nojen fram till middagen, varefter 
de nu torra naten "kloftades" for nasta utsattnmg. 
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Mitt fiske blev intensivare ju aldre jag blev och fangstlyckan mig beva 
gen, men sA var jag ocksa mer intresserad an mina jamnariga kamrater, 
mitt bankkonto steg varje sommar med mer an etthundra kronor. Synd 
hara att det var sA langt mellan resoma och att de blev sa fA. Den sista vill 
jag forsoka skildra senare. 

Varje sommar har sitt slut och dA vi atervant starkta av sol och fnska 
vindar var motet med storstaden ej alltid till dess favor." 

Carl Olof bdrgar hoet 

Kommenter till Wahlstroms minnesanteckningar 
av Carl Olof Bergstrom 
Som komplement och kommentar till Mananne Asbergs fma berattelse 
kan jag namna foljande: 
Under nagra bamdomsbesok hos mina fastrar pa Langoren traffade jag 
nagon gang hennes fars morfar som Jag, hksom de fiesta oborna, kallade 
farbror Hakan, Han var namhgen farbror till mm far och hans tvA broder 
och systrar som dA bodde pA on. 
Hakan Petterssons slaktnummer ar 4.4.2.6.9. och han foddes Ar 1849 och 
gick ur tiden Ar 1933. Hustrun Cecrha Maria Nilsdotter foddes ocksa Ar 
1849. Hon gick ur tiden Ar 1930. De hade en <lotter och fyra soner varav 
tre emigrerade till USA, som farbror Hakan besokt flera ganger I avsikt 
att tjana dollar. 
Den som blev kvar 1 Svenge, namhgen Nils Viktor Hakansson var malare 
vrd Statens Jarnvagar och Jag och mm davarande hustru besokte honom 
en gang sommaren 1944 i hans hem 1 Tureberg. 

Om sm far berattade han dA foljande eprsoder: 
Fadern var mycket glad for att prata men samudigt ganska blyg och ... 
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ville inte garna bli motsagd. Hans hustru var ocksa pratsam och dA 
brukade Hakan tysta henne med orden:" Du sa ente prata sA moe 
Cilla lilla. Du sa tia o lyss. Du far sA ont i din mage nar du pratar sA 
moe", 
Under ett besok hos sonen i Tureberg reste de bada in att bese Stock 
holm och dar maste naturligtvis Hakan avlagga besok i kungens 
slott. Sedan de vandrat genom hela etablissemanget fragade Nils sin 
far hur han tyckte att kungen bodde. Svaret blev att nog bodde 
kungen oforbegrundalost fint men det var andA synd om honom for 
han hade ju inte en enda gungstol i nagot av rummen. 
Gungstolen var, efter vad jag forstar, farbror Hakans karaste mobel 
och varje gang jag besokt salen med takbjalkarna i Oskar Nord 
stroms hem kommer jag ihAg hur farbror Hakans gungstol stod dar 
mitt i salen nar jag som barn besokte honom. 
Nasta berattelse av Tore handlar om dA ban och fadem besokte 
Centralbadet i Stockholm. De hade bestallt karbad. Baderskan stod 
och vantade pa att Hakan skulle kliva ur kalsongema och ner i bad 
karet men han ville inte ta av plaggen sA lange hon var dar sA hon 
fick bada honom trots att han bade kalsongema pA sej. Detta berat 
tade hon dessutom i ett radioprogram dar hon intervjuades om sitt liv 
som baderska pA Centralbadet. Jag minns att hon dA aven namnde 
att hon fragade honom nar ban senast badat och var. Han lar ha sva 
rat att forra sommaren badade ban i kasen hemma pa Langoren, 
Den allmanna meningen var bland aldringar i skargarden att: En 
frisk kropp haller sej ren sjalv och att bad var farligt, for om hudens 
porer oppnades av rengoringen sA utsattes ju kroppen for tvardrag 
och man kunde drabbas av forkylning och till och med lunginflam 
mation vilket pA den tiden var en livsfarlig sjukdom. 
Att tvatta fotterna fore julhelgen var dock en fin sedvana vare sig de 
behovde tvattas ell er ej. 
I detta sammanhang ma namnas, attjag en gang fragade faster 
Amanda varfor hon inte gift sej. Hennes svar lod ungefar sA har: 
"Naa pojk, tror du att jag skulle vilja lagga mej i samma sang som 
en karl med bans skitiga fotter?" 
Renlighet var en dygd i hennes och hennes foraldrars hem ochjag 
minns att min kusin, overlotsen Eric Bergstrom berattade att var 
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farfar var den forste pi't Langoren som byggde ett utedass och ibland led 
smalek for att detta raknades som hogfardsgalenskap, Del gick Ju s:1 latt 
att, som man sa, g:1 ut o huka sej om sa behovdes. Annars gick man 
bakom nar det trangde pi't for en lots. Avtradesanordnmgen "stang i 
vagg" var aven kand pa Langoren, 

Forfattarcn Ludvig Nordstrom skrev 1 sm bok "Lort-Svenge" fu 1938 att i 
sydsveuge farms tre slags avtradcsmrattnmgar namligen: SV, VS och WC 
dvs stang I vagg, vanhgt skithus och vattenklosctt. 
I anslutnmg till fragan om bad och Manannes faders notermgar om att 
det fanns manga bapnster pi't Langoren under Hakans ud si't forholl det sej 
istallet si't att mgen av de bofasta dar var baptist men manga var medlem 
mar 1 Missionsforbundet eller Evangehska Fosterlandsstrftclsen och 
gnabbct mcllan fosterlandssuftare och rmssionsforbundare kunde ibland 
vara ganska hardfort pa on, 
Lotsen Petter Sjostrom berattade bl a alt mma kara fastrar som var 
fosterlandssnftare t o m blev utpekade som smatjuvar av en rmssion 
spredrkant som holl mote pi't on. Saken gallde huruvida missrons 
forbundaren eller en av mma fastrar var bestallare till en s k hosudd som 
anvandes till att stoppa ett madrassvar. Bada hade 1 verkligheten bestallt 
var sm sudd men faster Amanda hade vant foist att hamta sm bestall 
nmg. 

Lotsbatar pa svaj Foto omkr 1923 Ernst Berglund .. 
18 



Langoren 1726 - 1975 av Bjorn Berglund 

1726 1878 

1807 

400m 

Langorens bebyggelse ar dokumenterad genom tre aldre lantmaterikartor 
- fran 1726, 1807(storskifte) och 1878 (laga skifte). Pran 1900-talet finns 
tva ekonomiska kartor, den senaste fran 1970-talet. Den nuvarande byn 
fick sm planlosnmg i samband med skiftet 1878 och manga hus byggdes 
vid denna tid. Tillsammans visar kartsviten 1726 - 1975 byns expansion 
fran tva bostadshus 1726 till 21 bostadshus 1994. 
Se aven kartan pa sidan 19. 

r 
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Mina minnen fran min barndoms o 
av Ingeborg Ottosson 

Jag tillhor ej Langora slakten, men ar sedan 3 arsaldern fosterbam 
hos tva underbara systrar, bosatta pa Langoren och lotsdottrar till 
lotsen Jonas Pettersson. Karolina och Amanda. 
Jag kom till on en hostdag, med den fina Iotsbaten som var inne i 
Karlskrona nastan varje tisdag. Den aldsta av tantema Karolina var 
i Nattraby och hamtade mej och hemma pA Langoren var Amanda 
och hade kroppkakor och nybakat brod. Jag minns sA val hur gott 
det luktade i koket, skurat golv och trasmattor pA golvet. Jag kande 
mig som prinsessan som hade kommit till slottet. Fran ett barnhem 
till detta paradis. SA mycket karlek och omtanke ar nog ej manga 
egna barn tilldelade. 

Men sedan blev det tid att borja skolan. En liten kavat 7-Aring skulle 
ensam ut i stora varlden, till Torhamn fran mandag till lordag. Varje 
kvall grat jag mig till somns och varje dag sprang jag ner till hamnen 
for att titta At Langoren. Jag hade en lekkompis, som liksom jag var 
fosterbam, en kille som hette Gosta och var nagra Ar yngre. I skolan 
holljag ett oga pA honom for dA hksom nu forekom det mobbning 
och fosterbam var ju ej sA populara. 
PA on var det sA manga snalla manniskor pA nagot undantag nar, Att 
fA Iolja med till farbror Olof Bcrgstrorns hem var sagolikt. (En bror , 
till mina tanter) Dar fanns tva dottrar som var Iararinnor och larde 
mig att lasa och rakna sA att borja skolan var bara roligt. Bland de 
ovriga i fam. Bergstrom fanns ende sonen Eric som var min stora 
idol, minst 20 Ar aldre an jag. Han tyckte det var roligt att skramma 
mig for spoken och benrangel, men hcmma hos tantema var alltid 
tryggt. 

PA kvallarna brann brasan i kakelugnen, kaffet puttrade pA spisen 
och vi vilade skymning, tills det var tid att tanda fotogenlampan och 
dA borjade handarbetets tid. Jag ar mycket tacksam att fatt Iara mej 
sy, sticka o virka och laga mat i unga Ar. 
Fritidssysselsattning fattades ej det var ej nagra Iekis eller fritids 
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som tog hand om oss. Vi hittade pil lekar sjalva. Och en alskad 
docka hade jag sydd av tyg och stor som en baby, ett dockskap 
fixade jag till av fyra sockerlador, Simma larde man sig fort och ro 
en Mt var jatteroligt. 
Det fanns ocksa tvil syskon farbror Anders och tant Manda, som jag 
garna sprang bort till och skurade knivar dA vankades det alltid na 
got gott atbart, t. ex. mandelmusslor, jade har nog alltid funnits och 
jag bakar dem fortfarande. Efter vart recept som mina tanter 
bakade. Nagon godisbutik fanns ju ej, men nagon lordag kunde det 
bli polkagrisar for det var ofta stadsresa till Karlskrona. 
PA min tid som liten fanns ju ej nagot missionshus, men predikanter 
kom det ofta och predikade i Lotshuset dar det forr varit skola och 
dil satt vi i de gamla skolbankarna, fast det var lite trakigt att ej fl\ 
ha en smorgas med. Sedermera holls det mote i hemmen och dil 
sprang man och budade i husen Det brukade vankas ett par tio 
oringar dil. 
Livet pil en o har ej bara solsidor, det var manga ganger hard storm 
pa hostarna, Jag minns en begravning, som vi barn foljde med 
storsta intresse. Vagen var granrisdekorerad och kistan skulle baras 
ned till lotsbaten, som skulle fora den och de anhoriga till Torhamns 
kyrka. Vattnet hade stigit upp till tomtningen pil Lotshuset och alla 
karlama hade hoga sjostovlar pa sej, vad vi barn funderade pil hur 
alla tantema skulle komma ner till baten. Dom om var forvaning nar 
de bars ner p.1 ryggen av farbroderna. 
Ar 1946 var en tragisk handelse for mig. Jag hade en liten son som 
lilg pil Karlskrona lasarett. Isen var ej stabil och meterhog sno. Jag 
fick ett samtal fran lasarettet, att min lille Jan (6 man) var doende, 
Jag ville ju till varje pris dit och vi forsokte ga pa isen, men den 
brast under mig vid Sibboren, Hem och byta klader, rodde till 
Torhamns udde, men taxin kunde ej kora ut for snon. Jag pulsade i 
snon i 2 tim innan jag kunde komma till bilen som vantade. Men det 
var for sent, lille Jan var dod. 

Har slutar lngeborgs berdttelse. Tack Ingeborg for att du ville 
dela med dig av dina minnen! 
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Langoren 1997 av Bjorn Berglund 
Forteckning over bebyggda fastigheter med nr enligt bifogad karta, 
fastighetsbeteckning, nuvarande agare, byggnadshistoria. 
1 1:6 Kaj Jonasson, byggd 1938 av Anna Larsson efter 

nvning av aldre hus byggt 1857 av Jakob Andersson 
2 1: 15 John och Olof Blivik, byggt 1906 av Ola Sjostrom 
3 1:26 Hakan och Birgitta Bergstrom, byggt 1860 av Lars 

Pettersson 
4 1:33 Kurt Nordin, Byggt ca 1898 av Peter Johan Landgren 
5 1:8 Margit Lonnerhag och Albm Konig, byggt 1857 av Sven 

Borgstrom 
6 1:29 Rune och Kerstin Gustafsson, byggt 1880 av Peter 

Petersson 
7 S12-13, Missionshus, ags numera av Langorens Intresseforenmg, 

byggt 1938 av Langorens Missionsforsamling 
8 1:27 Agneta Bergquist och Goran Lande, byggt 1878av August 

Jonasson 
9 1:35 Hans och Goran Bergase, byggt 1877 av Andreas Nilsson 
10 1:42 Fam Oskar Nordstrom, byggt 1940 av Fortiftkationen 
11 1:41 Familjema Skarlind och Glimberg, byggt 1969 av Gote 

Skarlind 
12 1:31 Anders och Nils Bhvik, byggt 1960 av Tage Blivik 
13 1:36 Karin och Hakan Westerlund, byggt 1966 av Anita Wester 

lund 
14 1:9 Oskar Nordstrom, byggt ca 1870 (?) av okand 
15 1:12 Hans-Erik Andersson och Gunnel Goransson, byggt 1942 

av Anders Andersson 
16 1:19 Anders Thuren och Madeleine Elmqvrst, byggt 1933 av 

Peter Sjostrom 
17 1:5 familjerna Jonasson, Axelsson och Olsson, byggt 

ca 1880 (?) av Anders P Larsson 
18 1:37 Magnus Bergstrom, byggt 1979 av nuvarande agare 
19 1:28 Marianne Gronblad, byggt ca 1910 av Karolma Jonasson 

och Amanda J onasson 
20 1:32 Gunilla Nordin, byggt 1958 av Erik Rembert efter ombygg 

nad av aldre hus 
21 1:34 Carl Olofsson, byggt 1885 av Olof Jonasson 
22 1: 13 Lotshus, byggt av Lotsverket, lotsstation, tjanstebostad och 

tidvis skola t.o.m. 1960, fortifikationsbyggnad 1960 -1993, 
sedan 1995 agt av Karlskrona kommun 

23 1:30 Bjorn och Margit Berglund, byggt 1900 av Per A Berglund 
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Personfortecknlng 
Forteckning over personer som ar omnamnda i ell er har medverkat 
till denna skrift. 

Namn 
Nils Olsson 
Hjalmar Berglund 
Nils Whalberg 
Jonas Mattsson 
Kristina Mattsson 
Hakan Pettersson 
Cecilia Pettersson 
Albinkonig 
Johan Jonasson, polisen 
Torsten Bergstrom 
Lennart Nyden 
Petter Sjostrom 
Gustav Konig 
Einar Thoren 
Carl-Olof Bergstrom 
Karl Bergstrom 
Carl-Olofs mor 
Gustav Hammarkvist 
Sven Edler 
Karolina Jonsson 
Amanda Jonsson 
John Bergstrom 
Ingeborg Ottosson 
Jonas Pettersson 
Olof Bergstrom 
Eric Bergstrom 
Anders Peter Petersson 
Amanda Pettersson 

slaktnummer 
1.1.3.6.1.6.3.6. 
4.4.2.2.3.5.1 
4.4.2.6.9.4 
1.1.5.1.3.1.? 

4.4.2.6.9 
4.4.2.6.9.0 
4.4.7.6.1.1.9.2 
4.4.6.8.2.6.0 
4.4.2.6.4. 7.1 
4.4.9.1.9.1.5 
4.4.9.5.3.1 
4.4.7.6.1.1.9 

4.4.2.6.4.9.1 
4.4.2.6.4.9 
4.4.2.6.4.9.0 

4.4.2.6.4.4 
4.4.2.6.4.6 
4.4.2.6.4. 7 

4.4.2.6.4 
4.4.2.6.4.3 
4.4.2.6.4.3.3 
4.4.2.2.8.5 
4.4.2.2.8.6 
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