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Låt det spraka om språket
Många som läser Träskoposten ger den beröm, tycker att
den roligt berättar om stort som smått, i nu- och dåtid, ofta
enkelt och kortfattat, ibland mer djuplodande, analytiskt.
Men någon gång har frågan ställts. ”Varför är vissa texter
krångliga. Med svåra ord och många tankar, hit och dit!”
”Därför att verkligheten ser så ut”, svarar jag. I dagens kunskapssamhälle finns fakta om allt, ned till materiens minsta
beståndsdelar, från jordens alla hörn, ut i rymdens oändliga
värld. Det spelar ingen roll vad vi frågar om. Infallsvinklarna
är många, svaren än fler. Det gäller naturligtvis också språket,
vårt tema denna gång.
En huvudfåra, med mycken huvudbry vad jag minns från
skoltiden, handlar om språket som grammatiskt system. En
annan, där jag känner mig mer hemma, handlar om hur vi
kommunicerar med varandra. En livslång läroprocess med
många hinder. Men också möjligheter.
En grundläggande utgångspunkt, som dessutom gör livet
både rikare och roligare, är att försöka värdera och förstå
andras åsikter i stället för att alltid försvara sitt eget synsätt.
Bakgrund och erfarenheter, moral och värderingar, ambitioner
och livsmål – allt skiljer sig från individ till individ. Alla lever
vi i någon form av bubbla. Det kan vara en politisk rörelse, en
religiös församling, en yrkesvärld, ett lokalsamhälle. Några är
nöjda med det. Andra korsar medvetet gränser, utmanar sina
föreställningar, ställer frågor, uttrycker sina tankar och åsikter
och, det svåraste av allt. Är beredda att lyssna.
En annan väg är att bli så ordklok som möjligt, något många
korsordslösare är. Ett rikt ordförråd med många synonymer
får språket att spraka mer. Samma sak när vi blir bättre på att
tolka ordens många betydelser och kontexter, här och nu, men
också historiskt. För språket är verkligen en färskvara. Ord blir
obsoleta. Som obsolet, till exempel, som betyder föråldrat, ur
bruk. Eller ta våra kyrkors bildspråk, laddat med en symbolik
de flesta av oss inte längre kan utläsa.

Språket är som ett kalejdoskop. Byt ut glasbitarna mot ord. Skaka
tuben och vi kommer alla att se olika konstellationer, mönster och
betydelser.

Tittar vi i stället bakåt i historien är risken stor att bedöma
språkbruk och beteenden kring exempelvis könsroller, barnuppfostran, makt och politik utifrån dagens värderingar. Därför
bör vi alltid fråga oss; vad var egentligen tänkbart för den tid
vi talar om? Och vad är tänkbart i andra länder och kulturer,
här och nu.
En väg det verkligen sprakar om leder till språkets utkanter. Här
möter vi ord som dåligt håller sig i skinnet. Varken moraliskt
eller till innehåll och form. Erotiska berättelser, fräckisar och
svordomar påträffar vi i alla språk. Svenskan intar en försiktig,
relativt tam nivå jämfört med ryska, polska och amerikansk
engelska, alla uppvisande imponerande kreativitet. Förutom att
roa och förarga spelar det ”fula språket” en viktig, subversiv
roll i kampen mot övermakten. Denna nog så intressanta del av
vardagsspråket berör jag i en egen artikel. Läsvarning medföljer!
Ett mustigt ordval ackompanjeras ofta av obscena gester,
vilket leder oss in på nästa spännande väg. Mer än vi anar har
kroppsspråket, medvetet eller ej, stor betydelse för hur vi ser
på varandra. Från topp till tå skickar vi ständigt ut signaler
genom vårt sätt att röra huvudet, spotta, grimasera, sitta, stå,
hålla händer och armar, lukta om fötterna. Samma sak med
ögonen, själens spegel. Med dem kan vi vädja, gråta, hata, flirta, visa rädsla, kärlek, ondska. Men dåligt ljuga, sägs det. Och
döda, tack och lov, hur svarta de än kan bli. Men budskapet
brukar ju gå fram ändå.
Det finns naturligtvis många andra språk som vi kommunicerar
med. Konstnärliga aktiviteter som sång och musik, olja och
akvarell, foto och film, tyg och trä, lera och glas har många utövare i Långasjö, alla med sina idéer och ”ordval”. Nog sprakar
det alltid i stugorna. Men ett par vedklabbar till är aldrig fel.
Gunnar Alsmark
Källor
Staffan Fridell. Ordklok: svenska ords släktskap och ursprung. Kaunitz-Olsson AB 2021.
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Minimarknad vid vandrarhemmet
Varför inte en liten sommarmarknad? Så tänkte Ethel
Svensson och fick med sig en hel hop andra, som var
med på idén.
Det blev några trivsamma timmar i parken framför vandrarhemmet. Marknaden lockade till sig en hel del kunder, som
fyndade bland till exempel loppisföremål, böcker, barnkläder
och bakverk. Sissi Haneman serverade fika i Café Stallet, ingen
kan erbjuda så goda tårtor som hon! Kanske var detta början
på en sommartradition?
Annika Hjalmarsson

Bo Bergstrand säljer nya och gamla böcker.

Minimarknad 24 juli 2021.

Eva Garamis marknadsstånd med böcker, trasmattor och strumpor.

Onsdagsträff
i Sockenstugan

Onsdagar kl 15 – 16.30
Start: 22 september

Vi spelar kubb
i skolans gymnastiksal
lördagar kl 15 – 16.
Långasjö Rödakorskrets

Röda Korset
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Nationaldagsfirande i
Långasjö
Söndagen 6 juni firades Nationaldagen vid Långasjön i
ett samarbete mellan Långasjö Sockenråd och Elisabeth
Bergstrand-Poulsensällskapet. Samtidigt firades sällskapets 10-årsjubileum.

Sofia sjunger ur sin sångsamling ”Din bark, min hud”.

I strålande sol möttes besökarna i Klockbolet till en härlig
eftermiddag med natur och kultur i samklang. Ulla Sköldh
Jonsson höll högtidstal och Sofia Thelin medverkade med
sång och ett viktigt budskap om hållbar miljö. Sofias nyutgivna bok, ”Din bark, min hud”, är en genomtänkt mix av
sång, musik, ögonöppnare och odlingstips. Sofia framförde
tre av sina sånger. Eva Garami presenterade sin fina fotobok
”Naturens skönhet”, med foton från bygden, illustrerade med
dikter. Melsene Laux och Ulla Sköldh Jonsson slog ett slag för
novellsamlingen ”Den gömda skatten” med 10 noveller av
Elisabeth Bergstrand-Poulsen och Gertrud Lilja. Bo Bergstrand
inbjöd till workshop i Ateljé Klockbolet. Litterära Stigen var
uppsatt runt Klockbolet och besökarna tog sig tid att studera
skyltarna, samt att handla av de nyutkomna böckerna.
Vid lusthuset serverade Ethel Svensson fika och Sockenrådet
utlyste fisketävling för stora och små. De fina hasselspöna kom
till heders. Masken var gratis. Nya tipsfrågor fanns uppsatta
runt sjön. Vi var glada att kunna träffas under enkla och trivsamma former, efter en lång vinter i restriktionernas tecken.
Annika Hjalmarsson

Bokförsäljning. Birgitta Gustafsson och Karin Gunnarsson handlar böcker av Annika Hjalmarsson.

Glada nationaldagsfirare, Melsene Laux och Hilkka Alexandersson.
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Efterlängtade våfflor
– O, vad roligt!
– Det har vi längtat efter!
– Vi har saknat våfflorna.
”Våffelstugan” i Långasjö har blivit ett begrepp. Egentligen heter den ju Hembygdsstugan, men efter 24 år med
våffelservering säger folk ”våffelstugan”. Det började
1992 med ett tjugotal damer i Hembygdsföreningens regi.
När de inte orkade längre upphörde serveringen 2016 och
våffelstugan stod tom och tyst. Därför blev glädjen stor när
sex unga tjejer annonserade att de tänkte servera våfflor sommaren 2021.
De hade gått i samma klass på högstadiet, så de kände varandra väl. De tog kontakt med Ung Drive Academy som ordnar
utbildning för skolungdomar som vill driva eget företag under
sommarlovet. En veckas utbildning, säljträning, ekonomi,
coachning och 1 500 kr i startkapital.
– Det gick mycket bättre än vi trodde, över förväntan, vi är
mycket nöjda, summerar flickorna under sista arbetsveckan.
Av 545 företag inom Ung Drive Academy har vi omsatt mest
i hela landet.

Maj Larsson Tiedermann serverar Gösta och Anita Larsson från
Gusemåla.

de flesta av tjejerna.
– Sedan vet vi inte var vi hamnar i världen, säger dom.
– Men vi kan rekommendera några andra att grädda våfflor
nästa sommar.
Det ser vi fram emot!
Sölve Hjalmarsson

För att kunna hålla öppet sju dagar i veckan har de bytts vid,
tre i taget. Och gästerna har varit många. 60 % från bygden
och 40 % turister, uppskattar de.
Till en början skötte de marknadsföringen själva på Facebook
och Instagram. Sedan har ortstidningen och P4 Kalmar bidragit
med reportage. Någon lyssnade på radion och åkte från Öland
för att äta våfflor i Långasjö. Ryktet om de goda våfflorna i den
trivsamma miljön blev allra bästa marknadsföringen.
Ung Drive Academy har gjort besök på platsen. Det resulterade
i den fina utmärkelsen ”Bästa arbetsmoral”.
Efter en intensiv sommar börjar sista året på gymnasiet för

Många Långasjö-bor har ätit våfflor under sommaren.

Gun-Britt Gunnarsson, Barbro Krona och Evy Söderberg väntar på
att bli serverade. De har själva serverat våfflor vid Hembygdsstugan i
många år.
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Femradingar
från 2–3:an
Vi 2–3:an i Långasjö skola har skrivit
femradingar under de sista veckorna i
skolan innan sommarlovet. Ni kanske
undrar vad en femrading är för något.
Det är en slags dikt, som är på fem
rader och handlar om en sak, plats
eller person.
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Ester

Fotboll

Söt, snäll

Boll, springa

Spinner, jamar, springer

Räddar, skjuter, tacklas

Hon gör mig jätteglad

Den gör mig glad

Katt.

Läderkula

Johanna

NN
Mamma
Snäll, bäst
Rider, pratar, busar

Rad 1. Ett ord för en sak, plats eller
person

Jag känner mig trygg

Rad 2. Två ord som beskriver hur det
första ordet är.

My

Rolig

Rad 3. Tre ord som berättar vad som
händer eller vad man kan göra med det
första ordet.

Ester, ritad av Johanna.

Rad 4. Fyra ord som visar en känsla.
Rad 5. Ett ord som är synonym till det
första ordet.

Roblox

Lärare: Britt

Bygger hus, hotell

Kul, roligt
Det är svårt ibland

Karolin

Nice

Vän, snäll

Ghazal

Mamma, ritad av My.

Rider, ryktar, film
Vi har det kul
Vän
Jennie

Träd
Brunt, högt
Tråkig, grön, ful
Jag känner mig ledsen

Mamma

Liv

Mamma, snäll

Adam

Busar, kramar, trygg
Jag känner mig glad.
Dilan

Laban
Snäll, söt
Rider, borstar, gosar

Pappa

Han gör mig glad

Pappa, snäll

Häst

Busar, roligt, kramar

Alma E

Jag känner mig trygg
Hamdi

Mamma
Bäst, snäll

Fyrhjuling
Går fort
Gasar, sladdar, terräng
Den gör mig glad
Yamaha
Leo

Rida, gosa, leka
Jag känner mig trygg
Glad
Ines

Fortnite
Super spel
Bygga, kriga, skjuta
Jag känner mig bra
Roligt
Elias
Två-trean
Roliga, påhittiga
Leker, pluggar, fiskar
Jag känner mig glad
Omtänksamma
Klass 2–3
Skola
Kul, fiske
Lektioner, raster, skriver
Jag känner mig glad
Omtänksam
Elicia
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”Jag vill också ha saft i mitt
glas”
”Jag vill också ha saft i mitt glas” – det var den första
meningen mina barn och jag tog med från vårt besök
hos min väninna i den småländska skogen. Bortsett från
”hej – och ”hejdå” och ”precis” och ”just det”.
Mer blev det inte förrän jag flyttade helt till Småland, för att
på den tiden bodde jag i Danmark och gjorde mig omak att
lära det danska språket. Och min väninna hade läst i Tyskland
och talar flytande tyska.
Jag har alltid varit avundsjuk på dem som spelar ett musikinstrument efter ”gehör” utan att veta något om noterna. Den vägen
var spärrat för mig redan i barndomen, efter mina föräldrar
ordnade pianolektioner hos en konservativ pianolärare för
mig, som satsade på musikens grammatik. Men på språkets
område, tror jag, kunde jag behålla den friheten och naiviteten.
Som vuxen lärde jag ett nytt språk, inte via grammatiken utan
efter ”gehör”, det vill säga vid att leva i det landet och vara
omgiven av språket och tvungen att lyssna, förstå och sen våga
prata. Min övertygelse är att detta sätt att lära sig språket har
med musikaliteten att göra, lusten att uppfånga ljud, melodier
och rytm och härma det.
Kan man bli förälskad i ett språk? Ja, och det kan ändå bli till
djup kärlek. Det hände genom läsningen, litteraturen. Redan i
början då jag inte förstod så mycket, tyckte jag om att bläddra
i böckerna, titta på dikter – hemlighetsfulla för mig, liksom
bilder som var ännu otydliga och liksom dimmiga. Men enskilda
ord verkade förtrollande, och klangen kunde anas. Min stora
nyfikenhet på kvinnliga konstnärer och deras biografier var
bron till att läsa längre texter, en hel bok. Då var jag på väg in
i språket, lyssnade också till radion och vågade prata.
Och sen flyttade jag till Långasjö och upptäckte Elisabeth,
först som målare, men efter det också som författare, likaså
Gertrud. Det lockade mig ännu djupare in i litteraturhistorien,
in i beskrivningar av en värld, som inte finns mer, men som
finns likaväl som undertext i mycket som händer och sägs och
skrivs idag. Den upptäcktsfärden krävde att jag började skriva
på svenska – för att jag rörde mig med mina tankar i ett svensk
kulturområde och ville gärna delta i det kulturella samtalet.
Här är det på sin plats att tacka alla som har haft och har
tålamod med mig och min ”musikaliska svenska”, i vilken jag
blandar olika främmande elementen in i ordströmmen, och ett
särskilt stort tack till Annika Hjalmarsson som med systerligt
tålamod ställer upp och rättar mina fel när jag igen har skrivit
en text. Som i en var kärleksrelation upplevde jag också i min
kärlek till det svenska språket missförstånd, mest när jag kände
rent ut kroppsligt annorlunda för ett ord än mina svenska samtalsparter gjorde. Men det hör med och gör relationen levande.
Var som helst jag kommer att bo i framtiden vill det svenska
språket och litteraturen alltid vara en del av min tankevärld.
Det är en rik skatt att ha! Ett guldäpple på världens språkträd.
Melsene Laux

Språkträdet.

Fallfrukt kan bli god
must
Det mobila musteriet kommer som vanligt till Skördefesten den 16 oktober. Passa på att musta dina äpplen!
Har du fallfrukt som du vill bli av med tidigare, så tar Sockenrådet gärna emot under vecka 37 och 39. Du kan lämna
till Anders Einarsson i Kallamåla, Sölve Hjalmarsson på
Hembygdsvägen, Jonas Holmqvist på Hagvägen eller Dan
Bard i Västregården senast 19 september och 2 oktober.
Det gör inget om äpplen är maskstungna eller kantstötta,
men de får inte vara ruttna. Sockenrådet kör frukten till musteriet i Arby och säljer sedan den pastöriserade musten vid
Skördefesten. Intäkterna bidrar till vårt arbete för bygden.
Sockenrådets styrelse
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Språket är vägen in i samhället
Mitt namn är Sondos Ghazy, jag är 18 år och jag kommer från Syrien. Mitt språk är arabiska och jag kom till
Sverige år 2017.
När jag kommer till Sverige kunde jag inte ett enda
svenska ord och mitt första
ord var ”tack så mycket”, jag
lärde mig det ordet.
Det var spännande att börja
i en ny skola och lära känna
nya kompisar från andra
länder.
I skolan lärde jag mig svenska grammatiken och nya
svenska ord.
Jag hade lite svårighet i början med att skaffa nya kompisar
och förstå vad de andra säger, men nu allt är bra.
Jag behärskar svenska språket och har många kompisar. Det
är inte lätt att lära sig ett nytt språk, men det är spännande
tycker jag.
Det är viktigt att man lära sig svenska språket om man ska bo
eller bor redan i Sverige. Jag lär mig svenska, eftersom språket är viktigt för att kunna hitta ett bra jobb eller platser som
man kan vara i. Jag utvecklar mitt språk genom att jag tittar på
svenska filmer med text, för att jag ser och hör samtidigt. Jag
läser svenska böcker och skriver ner alla nya ord. Jag lyssnar
på svensk musik, jag försöker att skaffa svenska kompisar så
att jag kan prata med dem.
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Sommar
Jag gillar SOMMAR
För man kan göra många saker
Som att bada och sola
Och andra saker.
På SOMMAREN är man mest
ute
SOMMAREN är mycket användbar för människor
Den ger mycket energi
Och genom solen får vi vitaminer.

Ghazal Ghazy, Långasjö
skola klass 3.

Ghazal Ghazy
Första steget är tuffast, men för min del är inte svårt eftersom
jag försöker att lära mig så mycket jag kan, för språket är vägen
in i samhället och jag anstränger mig lite nu, men sen kommer
jag att belönas resten av mitt liv.
Bästa sättet som gör mig bättre på svenska är att be alla som
kan svenska att prata med mig, även om jag inte förstår.
Varje person bör försöka lära sig språket eftersom det är
nyckeln till landet och man måste lägga tid och kraft på det.
Sondos Ghazy

Långasjö finns på kartan
– Långasjö finns på kartan. Men inte bara i Småland.
Var mer?
Under 18 veckor har det funnits tipsfrågor på rundan runt
Långasjön. Sockenrådet, Hembygdsföreningen, Bygdegårdsföreningen, EBP-sällskapet, Kyrkan, Naturvårdsföreningen
i Långasjö, Naturskyddsföreningen i Emmaboda, Supporterklubben och Sparbanksstiftelsen har bidragit med kluriga
frågor. Ibland har det varit särskilda frågor för barn och vuxna.
Och det är många som har kryssat sina svar och lämnat i lådan
vid kyrkmuren i sommar. Antalet har varierat mellan 20 och 100
per vecka beroende på väder och vind. Varje vecka har vi lottat
ut ett eller två priser. De flesta vinsterna har hamnat i Långasjö, men under slutet av sommaren var det ett växande antal
turister, troligen vandrarhemsgäster, som lämnat tipslappar.
Det är tydligt att Långasjö finns på kartan!
Men svaret på frågan om var i landet Långasjö finns på kartan
hade många svar.

Alla alternativen, Blekinge, Skåne och Halland var rätt! Det
finns flera sjöar med namnet Långasjö i landet. Men vårt
Långasjö är väl det viktigaste? Åtminstone för oss!
Sölve Hjalmarsson
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Höstkalendern
September

16/9 kl 18-19.30 Markusevangeliet i Sockenstugan startar
18/9 kl 13.00

Lindås-Långasjö FF spelar på hemma

19/9 		

Kyrkovalet

22/9 kl 15-16.30 Onsdagsträff i Sockenstugan
27/9 – 1/10

Världens Barn insamling

28/9		

Världens Barn i Emmaboda Folkets Hus.

Oktober

2/10 kl 13.00

Lindås-Långasjö FF spelar på hemma

16/10 kl 11-15

Skördefest

16/10 kl 15.00

Orgelkonsert i Långasjö kyrka

Se också Gudstjänster på sid. 55.
Vi håller oss uppdaterade kring FHM rekommendationer
och lägger ut mer info via Långasjös Facebook sida ifall
evenemangen blir inställda.

Hembygdsföreningen har
startat upp
...med årsmöte och öppet Klasatorp
Långasjö Sockens Hembygdsförening höll sitt årsmöte
utomhus i strålande solsken på Klasatorpet söndagen 13
juni med 24 medlemmar närvarande, ca 3 månader senare
än vanligt. Pandemin hade försenat oss att hålla årsmötet.
En redovisning av verksamheten 2020, som var föreningens
85-e verksamhetsår, gjordes. Finns redovisad i Träskoposten
nr 1 2021. Föreningen hade vid årsskiftet 2020/21 ökat till
240 medlemmar.
Styrelsen under 2021 ser ut på följande sätt:
Stig Hermansson, Långasjö (ordf)
Jan Bonell, Långasjö (v. ordf)
Kjell Karlsson, Harebo (sekr)
Christina Johansson, Strängsmåla (kassör)
Eva Garami, Sibbahult (v. sekr)
Göte Svensson, Parismåla,
Nils Adolfsson, Långasjö
Karl-Erik Lennartsson, Långasjö
Ann-Helen Johansson, Brunamåla

Lediga hus och
lägenheter
Uthyrning av stuga
Hembygdsföreningen
Tel 0471-50171
Fattigstugan i Långasjö
Hyresledig 2022-01-01

Hus

Mäklarhuset Nybro
Tel 0481-518 03 eller 076-645 19 00
Backegårdsvägen 14
130 kvm, 5 rum
Pris 625 000 kr
Emmaboda Fastighetsförmedling
Tel 070--6242619
Backegårdsvägen 12
124 kvm, 6 rum
Pris 600 000 kr

Suppleanter: Britt-Marie Klaesson, Långasjö, Marie Bergh,
Karsamåla och Andras Garami, Sibbahult.
Ordföranden avtackade Anders Einarsson, som avböjt omval,
för sina 9 år i styrelsen och för gediget arbete på Klasatorpet
och överlämnade ett olivträd.
Sedan tidigare finns en programgrupp bestående av Marie
Bergh, Christina Johansson och Ann-Helen Johansson för att
planera och genomföra medlemsaktiviteter under 2021. Medlemskontaktman är fortsatt Kjell Karlsson. Intendenter är nu
Karl-Erik Lennartsson och Jan Bonell. För att hantera frågor
kring Klasatorpet finns en särskild kommitté.
I stället för att bjuda in någon gästtalare utifrån, startades det
upp en dialog kring en pågående inventering av föreningens
byggnader som Sveriges Hembygdsförbund begärt in. Man har
behov att kunna påverka de styrande och påpeka vilken stor
kulturskatt som hembygds-föreningarnas byggnader utgör.
Inventeringen har genomförts under juni månad och ett stort
antal uppgifter kring föreningens 13 byggnader har samlats in.
Dialogen utmynnade i en givande diskussion kring Långasjö
Hembygdsförenings byggnadshistoria, samtidigt som vi kunde
stämma av om våra uppgifter.

Klasatorpet öppnades 4 juli

Det var länge oklart om det skulle gå att ha Klasatorpet öppet
i sommar. Midsommarfirandet var ju avblåst redan i april.
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Det har varit full rulle med bilar, motorcyklar, cyklar och gående
som kommit till stugan, när den varit öppen.
Vi får hoppas att våffelstugan lever vidare även kommande år,
den sprider glädje och gemenskap i Långasjö.

Medlemsinbjudan till möte 5 september

Vår Programgrupp planerar för en medlemsträff på Klasatorpet sönd. 5/9 kl 14-16, som annonseras i Facebook och
Hembygdsföreningens hemsida, då alla medlemmar inbjuds att
komma. Det blir guidade rundvandringar med Stig och Ruth,
lotterier, fika med kaffeservering m.m. Vi i styrelsen berättar
vad vi sysslar med, medlemmarna får gärna lämna synpunkter
och önskemål vad man skulle kunna göra i föreningen.

Hembygdsföreningen fortsätter uppåt

Den tidigare starka medlemsökningen fortsätter. Under sommaren har ytterligare 31 medlemsavgifter inkommit, vilket
innebär att medlemstalet nu är uppe i 271, som är nytt rekord.
Ökningen härrör i första hand från tidigare medlemmar efter
påminnelse. Däremot gav Klasatorpet i år ett magert resultat
med en enda nygammal medlem.

Sensommar på Klasatorpet.

Foto Ethel Svensson

Vi har nu medlemmar i åldern 18 år upp till 97 år spridda i
hela Sverige från norra Värmland i norr ner till Tomelilla i
södra Skåne.

Efter lättnader i restriktioner kunde styrelsen 1 juni besluta
om att öppna Klasatorpet igen från 4 juli och 6 veckor framåt,
dock endast mellan kl 11-16 och med färre djur än vanligt. Det
blev kort med tid för att städa ute och inne, för att planera och
boka in folk för sommarsäsongen. Lieslåttern genomfördes 30
juni med räfsning och upphängning på hässja och krakar 1 juli.

Kjell Karlsson

Allt var klart till det var dags att öppna, alla passen var bemannade, fåren och kaninerna fanns på plats, nya funktionärer
utbildade, nya frågor till tipsrundan, glass fanns i boxen och
instruktionspärmen var uppdaterad. Genomgående har besökarna varit mycket nöjda, trots att hästen med föl, grisarna
och hönsen saknades. Det var byggnaderna, filminspelningen
och utvandrarna som intresserade de flesta.
När Klasatorpet stängdes 15 augusti, kunde vi summera att ca
1430 besökare kommit sommaren 2021 – ett riktigt bra resultat.
Till detta ska läggas alla de som varit där utanför öppettiden
och ev. bussresenärer under våren och hösten.
Totalt har ett 40-tal medlemmar varit engagerade som turistvärdar. Ett stort tack till alla som ställt upp i år med att gå
turistvärdar på Klasatorpet. Tidigare år har detta avslutats med
en klasatorpsresa, men det går ju inte i år. Nästa år hoppas vi
kunna ha öppet i full omfattning som tidigare och då behövs
alla som deltog nu och ytterligare ett 10-tal medarbetare.

Hembygdsstugan återöppnades 5 juli

Även Hembygdsstugan återöppnades efter att varit stängd
under 4 år. Det var ett gäng tjejer som hörde av sig och ville
hyra stugan för att bedriva våffelkafé där under 6 veckor
(vecka 27 - 32). Man drev det hela inom ramen för att starta företag, ett Ung Drive Project. Sedan all formalia med
hyresavtal och annat blivit klart, körde tjejerna igång. Det
har tydligen varit en lyckad satsning, som gått lysande bra.

Jan F:s
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411 361 95 Långasjö
Tel. 070-269 08 26
Vi utför alla sorters grävningsarbeten
Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och
ved.
Vi tar även emot asfalt och överskottsmassor för
krossning på Östra Industriområdet i Lindås.

Mobiltel:
Jan 070-269 08 26 Kim 073-081 14 47
Tom 070-647 91 78
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Ateljé klockbolet

Höstdikter

Under sommaren var vi några stycken
som träffades utomhus vid Långasjön, eller rättare sagt vid ”klockbolet”, för att måla tillsammans.

Skogen

Där har man lite skugga och fin utsikt
över sjön, Vi har var och en haft med oss
målargrejer staffli, duk och färger. Under
tre söndagseftermiddagar träffades vi
och målade några timmar tillsammans,
utan ledare eller några som helst krav.
Det var trevligt och flera nyfikna dök
upp. Som mest var vi 5-6 stycken. Initiativet togs av Bo Bergstrand och mig och
annonserades ut på facebook.
Eva Garami

av Eva Garami

Öppen står din famn,
så inbjudande skön.
Med fasta steg jag går
in i grönskans snår.
Ditt lugn fyller min själ,
skogens dofter lugnar.
Grön mossa var jag står,
laven är som änglahår.
Liz var trogen deltagare.

Stora granar svajar
I vindens lugna bris.
Det fläktar i mitt hår,
när jag i tankar går.
Stilla fågelsång
hörs i trädens kronor.
Sången mitt hjärta når,
när jag här stilla står.

Angela målar.

Mossa
Skogens tjocka matta,
Breder ut sin mjuka massa,
Under skogens gröna tak.
Sveper in skogens stenar,
och dess förmultnande grenar,
Under granarna höga.
Skogens gröna matta
under fötterna mjuk och skön,
Intressant att se när Bo målar, tycker Ros-Marie.

Porös, fuktig alltid lika grön.
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Höstens färger
Jag förundras varje år,
av höstens vackra färger.
Så djupa, så härligt klara,
i solskensdagar underbara.
Hela jag fylls av lycka,
det känns i kropp och själ.

Hej
företagare!

När jag ser detta skådespel,
som naturen visar så väl.
Ett helt hav av färger,
alla nyanser av gult, orange och rött.
Men jag vet, det varar inte länge,
snart är allt kalt och dött.

Vi är en lokal bank som finns
nära våra kunder.
Vi förstår att ditt företag upptar mycket av din tid. Våra
företagsrådgivare finns till för att hjälpa dig i ditt företagande.
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Mina olika språk
Plingplong hörs från min mobil, det är Eva. ”Hej Lotta!
Nästa nummer av Träskoposten ska ha tema språk. Jag
har blivit ombedd att fråga dig om du vill medverka, för
du har ju gett ut en diktbok. Vill du tänka över det så
hörs vi snart igen?! ” Nejdå. Jag behövde inte tänka över
det ett dugg. Jag är en nyfiken natur så jag sa ”ja” på en
gång. Anledningen får ni läsa här.

Skriftspråk

I språket är jag trygg. Jag tror att det bottnar i mina föräldrars
korsordslösande och högläsande av följetongen i Ölandsbladet
varje helg, vilket gav mig ord och stavning samt ett brett språk.
Och så länge jag kan minnas har jag skrivit dikter om smått och
stort, vardagshändelser, natur och djur, i en salig blandning.
Mina innersta funderingar och saker som ”vill ut” i form av
bokstäver på ett papper. För det allra mesta flödande utan att
jag i efterhand ändrat speciellt mycket, och utan att jag ibland
kan förstå varifrån orden kommer.
Tidigt skickade jag själv in en liten dikt till tidningen ”Land”
och fick den publicerad med en väldigt snäll kommentar av
redaktören. Det gav mig självförtroende, och i skolan läste
fröken ofta upp just min uppsats för klassen. Nervöst såklart
men samtidigt var jag stolt att hon gav mig guldstjärnor i kanten
och skrev ”Bra!” för det jag hade knåpat ihop.
Jag har skrivit när jag gått igenom olika former av passager i
livet. Kanske inte just i stunden utan efteråt, då jag skapat ett
perspektiv till det som hänt. Kunnat bearbeta på djupet och
förstå mig själv i grunden, vilket varit – och är – oerhört läkande. Ibland vaknar jag med en ny fras i huvudet och måste
fort skriva ned den på mobilen, för att komma ihåg känslan
och låta uttrycket flöda vidare i den. Vissa gånger kompletterar
jag, vissa gånger inte. När jag läst upp mina alster för vänner
har de sagt ”Du måste ge ut det du skrivit, du har ett speciellt
språk”. Efter lite ihopsamlande av material samt en vända
bland kritiskt korrekturläsande vänner från olika skeenden av
mitt liv så gjorde jag det – gav ut en egen diktbok med foto
på mig och ”Långe Erik” på framsidan. Kraft Att Se. Så heter
den. Kraft att se mig själv, att möta andra och att både se livets
ljusa och mörka stunder i en salig mix. Jag har några exemplar
kvar om någon är intresserad!
Att andra har åsikter om mina texter är helt ok, då jag är lugn
i min egen bakgrund och botten, vad som finns bakom orden.
Ytan säger ett, och vissa ser nycklarna till det underliggande
språket. Ett skikt dolt för vissa och tolkningsbart för någon
som har kännedom. Om mig.

Talspråk

Sen började jag tänka vidare över temat ”Språk”. Men jag har
ju fler när jag tänker efter?!
Mitt modersmål är svenska. Eller – ja – Öländska. Men, inte
riktigt det heller. Mina föräldrar kom från olika delar på Öland
som hade skilda dialekter. Sedan bosatte de sig på norra Öland
med en tredje dialektvariant. Därför fanns diskussioner om
språk och uttryck redan när jag var liten. När jag sedan jobbade

Lotta Odlingson.

ett år i en telefonväxel där ingen förstod när jag käckt svarade
-”Vällkommen – du hae koom te Kalme Kommuns Fäedtjänst
– vatt vill du ååk?” - blev jag tvungen att ändra mitt språk till
en mer förståelig rikssvenska. Som verksamhetsansvarig på
mitt jobb har jag att använda ett korrekt, anpassat och tydligt
språk i tal och skrift, för att komma fram med det budskap till
omgivningen som behövs för att bli förstådd och hörd.
Utöver detta har jag hela livet burit med mig handalfabetet för
döva, då min fasters man var döv. Jag lärde mig fort och kunde
prata en hel del med honom när vi möttes, så liten jag var. Jag
använder det än idag för att memorera stavning och nya ord
eller förstärka det jag själv säger. Det går av bara farten och
jag märker det inte själv – men blir påmind av mina barn som
trötta säger: ”Nu gjorde hon det igen”.
Ett annat – lite mindre pk - språk är Sjörövarspråket. Som
mina mycket äldre syskon använde då de trodde att jag inte
förstod. Det gjorde jag. Och gick direkt in och skvallrade för
mamma och pappa varvid de fick skäll. Jag är riktigt bra på att
prata fort fortfarande. Ett kul språk men lite tuggande bara.

Musikspråk

Många personer har sett mig ”in action” i musikspråket. I musiken är jag fri. Fri att uttrycka mig och fri att leka. Fri att möta
medmusikanter och fri att lära ut och lära in av mina kollegor,
vänner och elever. Fri att skapa, om den kanalen är öppen. Fri
att lägga bastoner och stämmor på längden och tvären och fri
att sätta de ackord jag har lust med. Förenklade eller färgade,
vad stunden kräver. Har oerhört mycket att lära mig men kan
luta mig mot grunden i ryggsäcken och ta avstamp därifrån.
Musiken har verkligen ett eget språk med en egen agenda och
egna tydliga regler. Det är både tolkningsbart och strikt, njutbart fritt och utmanande på en gång. I skrift- och talspråket är
jag trygg men i musikspråket är jag fri och kan tillåta mig att
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leka i utövande och skapande. Detta trots att noterna ständigt
spelar mig ett spratt, och jag tvingas öva som en tok på tonarter
jag helst undviker, när någon elev kräver det för att sjunga eller
spela sitt allra bästa. Likadant i situationer när jag framträder
själv eller samspelar med andra musikanter. Men jag är fri att
uttrycka mig och kan njuta av resan. ”Man lär sig så länge man
har elever” är ett talande uttryck, för i musiken blir jag aldrig
någonsin fullärd. Heller.

Bildspråk

Gode tid – här är jag helt ny. Som ett nyfiket barn som med
skräckblandad förtjusning snörar på sig sina första skridskor
och halkar ut på en okänd is. Rädd för att åka, trilla och slå sig,
och osäker på om isen bär. På det sättet känner jag mig, när jag
nu som extremt fullvuxen träder in i färgernas värld via härliga
tillåtande ”Vedic Art” som är en form av intuitivt målande, där
sjutton principer utgör grunden och där utövaren fritt tolkar
och blandar sitt skapande till ett synligt uttryck. Endast glädjen
och den personliga utvecklingen är ledstjärnan. ”Med fötterna
på jorden och penslarna i himlen” passar mig perfekt.
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Jag testar frimodigt tekniker
och strukturer, perspektiv och
kombinationer, abstrakt och
reellt, och blir ungefär så galet
fångad av detta som när jag
försöker spela på min cello
– jag håller på tills jag är helt
”leabröten” och inte har ätit på
flera timmar.
Men. I mitt målande är jag
ännu väldigt känslig för andras
åsikter. ”Konstnären står bara
för halva bilden – resten målar betraktaren utifrån tycke,
smak och känsla”. Yes, så är
det nog. Och just idag är jag
bara mottaglig för min allra
närmaste familjs tankar om det
jag producerar. Jag är i skedet
där jag letar efter mitt uttryck,
min färg och min arena.
Kanske hittar jag den inte alls då den är fortsatt dold och suddig
i kanterna. Då fortsätter jag måla för min egen glädjes skull.
Kanske kommer ett framtida inlägg här i Träskoposten med
något jag vågar visa för omgivningen. Vem vet, språket är fullt
av överraskningar!

Jag avslutar med en av mina dikter
Var blev dom av, de inre ljuva bilderna, där färgpaletten bjöd
till munter dans, men hindrades
av den oinbjudna högljudda konstkritikerrösten. Från någonstans i ryggmärgens utskott.
Var blev dom av, de klingande sköna tonerna, där Nordisk
flöjtklang blandades med hjärtats grundpuls.
Stoppades de i hörsnäckans virvlar som inte förmådde godkänna, den av källan producerade klangbottnen?
Var blev dom av, de mjuka dansstegen, där golvtiljorna böjde
undan i skapandets sekundskeende.
Snubblade de över hjärnbarkens synapser, när verkligheten tog
över en annars perfekt koreograferad livsdans?
Alla dessa kreativa krafter. Färdiga att omvälva världen. När de
kommer till uttryck. Om de kommer till uttryck.
Då de lämnar den inre världsbilden och appliceras i den yttre
realiteten. Då. Kan vår värld börja läka.
Visst har jag tidigare testat bildspråket, men med mager framgång då jag mest tyckte att mina alster var ett sörjigt kladd. Men
nu. Nu blir jag helt uppslukad av att noggrant blanda färger
till exakt rätt nyans, för jag vet precis hur jag vill att det ska bli.

Hela människor kan uträtta under. Tillsammans. Skapandekraft
som samhällsproducent. Där. Börjar den goda resan.
Lotta Odlingson
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Sockendialekt i gränsbygd
Uppsats av Karin Gunnarsson 2003. Förkortad version.

Livet går ju i olika faser

Efter att ha ägnat tjugofyra år av mitt liv åt siffror, som jag
tycker mycket om, eftersom de är så rejäla, då exempelvis 4+4
alltid är 8 och varken cirka/ungefär/knappt, drygt eller nästan, så tänkte jag, när jag slutade mitt jobb, att nu ska jag göra
något helt annat och så valde jag att läsa en kurs, på det som
idag heter Linnéuniversitetet, som hette ”Svenska dialekter”.
Vi var en brokig samling
som läste denna kurs och
det var många olika föreläsare. När det blev dags för
avslutande arbete, valde
jag att skriva ”Sockendialekt i gränsbygd” och då
utgå från de ord som min
svärfar Gunnar Karlsson
(1896–1977) använde och
att sedan testa de orden på
nutida personer i socknen.
Personerna skulle ha jordbruksanknytning och jag
hittade Berit Elofsson och
Tomas Fredriksson och de
var villiga att hjälpa till.

Normalisering
Tungrots r gäller alltid
Så kallat ”bortfallet r, som jag vill hävda finns som nyans och
något förlänger föregående vokal, betecknar jag med r
Endast tunt l
Lång vokal betecknar jag med:
U uttalas gravt

Konstaterar

Att d bortfaller efter n och efter vokal. Exempel: hänner (händer), vänner (vänder). brö:kaka (brödkaka)
Att d finns kvar efter r. Exempel: bord, mjärde
Att e blir i. Exempel: di (de), si (se)

Enligt författarens mening

har Långasjödialekten fler likheter med Sydsvenska mål än
med Götamålen. Dialektgränsen mellan de forna danska och
svenska rikena tycks inte finnas och det stämmer med de historiska förbindelserna. Långasjödialekten har mycket gemensamt
med Möremålet och med det östra Värendsmålet och en del
dialektord gemensamt med Urshultsmålet (som har ett något
annorlunda uttal).

Edit och Gunnar Karlsson Långasjö
Östregård.

Inledning

Långasjö socken är belägen i sydöstra hörnet av nuvarande
Kalmar län, men har tidigare (före 1970) tillhört Konga härad,
Kronobergs län. Socknen gränsar alltså mot Mörebygden i
öster och är ju också en gränsbygd mot det gamla danska riket
i söder och sockenborna hade fram till järnvägens tillkomst
på 1870-talet sin handel riktad mot städerna Karlskrona och
Ronneby i Blekinge.

I Långasjö är dialekten påverkad från många håll, som det blir
i en gränsbygd, men den har ännu sin särprägel. Vi, som har
våra rötter i socknen eller känner språket väl, kan fortfarande
höra om den vi talar med kommer från grannsocknarna Algutsboda i norr, Eringsboda i söder, Älmeboda i väster eller
Vissefjärda i öster,

Exempel på dialektord
(totalt 124 ord)
Be´je´= låta bli
Blo´a = blöda
Bå:s = boss, sönderdelad halm/ved

Jag vill undersöka om den av Wessén (Våra folkmål 1966)
uppdragna dialektgränsen, isoglossen, gemensam med den
gamla riksgränsen, finns. Enligt nämnda gräns skulle Långasjödialekten tillhöra götamålen. Dessutom vill jag se om ord,
fonetik och böjningar lever kvar i socknen.

Dä´ven = dåsig

Metod

Hur vå´en = hurdan

Arbetet kommer att basera sig på slumpmässigt utvalda dialektord som författaren med make minns att Gunnar Karlsson
(GK) använde men också
hans sätt att tala. GK själv
och hans föräldrar var alla
födda och boende i socknen och hade jordbruksanknytning. Dialektorden
och verbböjningen vill
jag sedan testa på nutida
personer i socknen, vilkas
föräldrar också var uppvuxna i socknen.
Thomas Fredriksson Lida, testperson.

Där´va´en = glest
Floa = stapla
Glo = titta
Kättla = föda, om katten
Lappa te = smiska
Le: = grind
Låckanät= spindelväv
Sje:rki = ostadig
Tilling = skott från växt
Trå:s = halvmurket gärdsle till ved
Tya = orka
Va vekommen = ha det besvärligt
Ö:rla = ragla, svimma
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Tribut till Träskoposten

Slutledning

Av 124 dialektord hade
Berit och Tomas inte hört
en tredjedel. Berit visste
betydelsen av 78 ord och
använde 42 ord.

Två tillfällen terminsvis tillhandahålls Träskoposten till
tidskriftsläsarna. Två tillförlitliga, tryckerihämtande,
tidsrika, transporterar tidningarna till torsdagsutdelning.
Transportbolaget tar tidningarna till Trollamåla, Totamåla, Tvillinggrindarna. Tullen tillåter t.o.m. tidningsleverans till Tyskland.

Tomas visste betydelsen
av 58 ord och använde
26 ord.
Berit Elofsson Sibbahult, testperson.

Berit Elofsson, Tomas Fredriksson och författaren är eniga om
att i stort sett alla dialektord försvinner i nästa generation och
att sättet att tala också blir betydligt mindre varierat. Dialekten
är på väg mot en betydande försvagning.
Karin Gunnarsson

Karin Gunnarsson Långasjö
Östregård, författare.

Källförteckning
Alfredsson A: Sällsamma minnen
och möten.
Gajbert T: Vissefjärdadialekten.
Hedström G: Sydsmåländska
folkmål.
Johansson S: Småländsk dialekt.
Linder N: Om allmogemålet i S
Möre Härad.
Pamp B: Svenska dialekter.
Wessén E: Våra folkmål.

Trycksvärtan torkar. Trängtande tummas tidningssidorna till
torsdagsteet. Talande tystnad tillkommer till tankarnas tillflyktsort. Tidvis talas tungomål. Telefonen tiger. Trevliga tankar
trängs. Tjänstgörande tidningsredaktions tänkvärda textmassa
tycks talande. Textmässiga toppnoteringar tillkännages. Till
tidsfördriv trängs triviala ting tillsammans. Tilltagsna tidningsläsare törs tillskriva tidningen tilltalande texter. Tankekorn
tillåts. Träskoposten tillhandahåller tusenåriga traditioner,
tillika talesätt. Tomtenissar tassar taktfast till tidstypiska texter.
Tuppluren tidigareläggs. Träskoposten tröstar tilltagande
tristess. Tidningsläsarnas tips tillvaratas. Teologiska templets
tillställningar tillkännages tidslinjevis. Tron tillåts tala. Telningars teckningar trycks tidvis. Turnerande teatersällskap
tillkännager tänkvärda teaterföreställningar. Tabelljagande
teamledare tillhandahåller träningsplan till tredjeklassare. Tappra tidningsredaktionen tillför tänkvärda teman. Trycksaken tar
troget tillvara traktens traditioner. Träskopostens tillblivelse
timar troligen tjugoårsgränsen.
Tyvärr tryter torrdassets traditionella torkpapper. Tillvaratagna,
tidstypiska telefonkatalogssidor tycks troligen torrare. Traditionsenliga tidningar tappar tilltro. Träskoposten tillvaratas till
tidskriftssamlaren.
Traktören tillhandahåller trendigt tillredd timjantimbal. Totalt
tomatkastningsförbud tillråds.
Talträngda tanter, tvärsäkra tonåringar, torra tekniknördar,
tuffa tjejer, talltimmerbärande truckförare, tyglande töltare,
timida trädkramare, trötta tvåbarnsfäder, testamentsläsande
teologer, tjänstvilliga timanställda, tuktande trädgårdsentusiaster, tonsäkra trombonister, talangfulla träsnidare, trinda turister,
treskiftande timmertransportörer, tigande toffelhjältar, tillresta
tyskar, trampande tandemcyklister, tacoätande trebarnsfamiljer,
trafiksinkande traktorförare, tråddragande tomatodlare, tipstokiga TV-tittare, t.o.m. tidningsläsande törsbobor tycks trivas!
Tillsammans tillsänder tillitsfulla tidskriftläsare Träskopost
redaktionen: TUSEN TACK!
Berit och Erling i Sibbahult
Not
Denna text har vi skrivit efter en idé från den fantastiske ordbrukaren, Claes Eriksson, Galenskaparna. (Inga jämförelser i övrigt!) Hans
monolog ”Bara B:n” är verkligen hörvärd!
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Språket är paradisgräs
Allting får namn av sitt hem,
tinget får hem i sitt namn.
Paret i paradis paras.
Famn söker alltid en famn.
Språket är hav, det är skepp.
Ord äger vidd och når hamn.
Ordet om tinget får grepp.
Språket är lyckligt av namn.
Språket är lustgård och grav,
glömskan kan grönska som gräs.
Stavaren stavar till stav,
nästan din bor på ett näs.
Språket är lyckligt i sig
språket i paradis
parar sig lyckligt med dig.
Språket är paradisgräs
betat av salig hjord.
Tinget är invigt med ord.
Språket är saligas spis.
Harry Martinsson
Ur Dikter om ljus och mörker – Paradisdikter nr 3 (1971).
Den motivering som Svenska Akademien ger till Harry Martinsons Nobelpris i litteratur 1974, "för ett författarskap som
fångar daggdroppen och speglar kosmos", visar på det som
språket förmår, att tolka hela tillvaron i smått som stort, från
daggdroppen till kosmos.
"Ord äger vidd och når hamn".
Johan Lundberg påtalar i sin avhandling "Den andra enkelheten. Studier i Harry Martinsons lyrik", Martinsons oro över att
den moderna människan tappar intresset för det lilla, då hon
matas med alltmer sensationsjournalistik. Harry Martinsons
språk är mästerligt detaljrikt, inte minst i naturminiatyrerna,
såsom i hans sista diktsamling Tuvor.
Författaren Gertrud Lilja var utbildad också som ciselör och
hon är i sitt språk varsam med ordens form och betydelse. Hon
är en noggrant inkännande människoskildrare, kanske främst i
novellerna. Om novellsamlingen Den ensamma skriver Anders
Österling mycket erkännande: "Det finns knappast en enda
obetydlig novell i denna samling och det finns några, som inger
beundran för sin distinkta form, sina okonventionella uppslag
och sin psykologiska hållning."

Bronsstatyn "Väninnorna", av konstnären Niels Elley.

Maria Nilsons doktorsavhandling vid Lunds universitet
2003, Att förhålla sig till moderniteten – en studie i Gertrud Liljas
författarskap, lyfter fram Gertrud Liljas "intresse för avvikande
människor; de som bryter med normen och de som lider."
Maria Nilson påminner om det som Karin Boye skriver om
Gertrud Lilja i artikeln "Kvinnliga novellförfattare" i tidningen Arbetet 1932: "För de sorglösa, de lyckligt lottade, hyser
författaren en viss likgiltighet, ibland snubblande nära förakt.
Hennes kärlek tillhör de olyckliga, de ensamma, som på något
sätt känna sig stå utanför vimlet - hon älskar dem, därför att
de kämpa och segra, erövra sitt liv, tänka."
"Gertrud Lilja återkommer gång på gång i sitt författarskap
till människans förhållande till religionen, till kyrkan och till
de Gudsföreställningar som kyrkan förmedlar" skriver Maria
Nilsson i sin studie i Gertrud Liljas författarskap. Detta tema
berörs särskilt i Kvinnorna i släkten och kanske främst i romanen
Men somt föll på hälleberget, där Gertrud Lilja röjer god förtrogenhet med teologi och det kyrkliga språket.
Temat för TräskoPostens sommarnummer 2020 var "Lin". Var
och en som haft förmånen av att få växa upp bland vackert
blommande linblå tegar, blir påmind om denna odlings rika kulturskatt. Gertrud Lilja, Långasjö ger med sitt språk i Kvinnorna
i släkten detaljerade, levande bilder från linets hantering, från
frösådd till glänsande hellinnedukar, som manglats till silkigt
lyster med klassiskt drällmönster. "Språket är lyckligt i sig."
Elisabeth Bergstrand-Poulsens språk tolkar människor i
färgrika texter och konstfullt målade bilder. Hennes tjugotal
böcker är samtidigt litteratur och vacker bildkonst, som ger åt
läsaren livet, så som det levdes och tolkades, strävsamt arbete
men med mycket himmel över jorden, både i helg och söcken
hemmavid i Långasjö där hon föddes 1887, samma år som
barndomsvännen Gertrud Lilja.
Båda beskriver ansvarsfullt det samtida livets villkor och
gemenskaper. Den rika vardagen, Livets och årets festdagar, Värendskvinnor i bilder och ord liksom Värendsmän i bilder och ord, är
några av Elisabeth Bergstrand-Poulsens typiska boktitlar för
hennes belärande böcker.
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Linodling beskrivs i några av Elisabeth Bergstrand-Poulsens
böcker, med ett målande språk som noggrant levandegör
hantverket och de människor som kunnigt och hårt arbetade
med detta.
Denna viktiga kulturhistoria beskrivs i Bergstrand, Axel (1968).
Elisabeth Bergstrand-Poulsen: (konstnär - författare): en konstnärspersonlighet och hennes förhållande till samtiden. Växjö: Smålands
museum.
Inte många orter kan såsom Långasjö minnas två egna betydande författare. Jämshög i Blekinge län har Nobelpristagaren
Harry Martinson och Sven Edvin Salje.
I Långasjö möter Gertrud Lilja och Elisabeth Bergstrand-Poulsen upp som "Språkets ciselörer". Minnet av deras kulturgärning hedras nu hemmavid med bronsstatyn "Väninnorna", av
konstnären Niels Elley, nära Långasjö kyrka, där språket blir
till lovsång genom Elisabeth Bergstrand-Poulsens mäktiga
altartavla.

Ordförklaringar till
"Smaulänskan"

Ur: Sällsamma minnen och möten år 2004 av Arnold i Lida
"Smaulänskan" är inte en, utan många dialekter från olika delar av Småland. Den kan vara olika i byarna i samma socken.
Den dialekt jag försökt återge är vad som i huvudsak gäller i
Emmabodabygden i allmänhet och Långasjö i synnerhet.
Aasen = ändan

Gaua = går

Aen = annan

Gauan = gården

An = oftast förkortning av
han

Hong = hon

Alri = aldrig

Ing = inne

Havelien = Herre! Verkligen!
Aua = år
Auka = åka
Aungas = andas

"Språket är paradisgräs

Aut = åt

betat av salig hjord.

Baan = barn

Tinget är invigt med ord.

Bau = båda

Språket är saligas spis."
Rune Liljenrud

Blia = blir
Böla = gråta
Daulia = dåliga
Dorra = skorra
Drya = dryg
Duskväa = duggregnsväder
Däka = flicka, dotter

Havelien = Herre! Verkligen!
Jaungs = nyss
Kåån = kunde
Laga el. lagga = lagård
Likare, liksta = bättre, bäst
Long = alla redan
Maan = morgon
Mäen = medan
Mönna = många
Nånna = några
Saja = såga
Skongade = ekade
Tavarli = ta varligt, sparsam
Tesleten = sliten

Fastå = faster

Tetyckli = tycker om, eg.
vacker

Fy at väa = usch

Tocken = sådan

Färas = stolla sig

Voan = besvärlig

Genom radio och TV försvinner dialektens ord och uttryck mer
och mer. Det är därför, skriver alltså Arnold i Lida, jag i mina
berättelser vill bevara lite av detta gamla åt eftervärlden. Många
dialektord är faktiskt bättre och kortare än i rikssvenskan, t.ex.
ordet "jaungs" som betyder "nyss" eller "för en stund sedan".
Angela Fransson
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Sommarens sjökvällar
Denna ljuva sommartid! Coronaviruset tog sommarlov
och de värsta restriktionerna avblåstes. Det blev tillåtet
att samlas fler än 8, till och med fler än 50 personer.
Redan första sjökvällen med Amanda Carlsson kom det många!
Och vi fick en fin upplevelse. Amanda var på hemmaplan. Hon
kompade sig själv på piano och sjöng härliga välkända svenska
sånger, som gillades av publiken. Solen glittrade över sjön,
träden gav skugga och Ethel serverade fika med hembakat.
En perfekt sjökväll!
Nästa vecka intogs Sjöverandan av Odd och Diana. Det var
deras första framträdande sedan pandemin bröt ut. Publiken
var stor och entusiastisk. Odd och Diana är ett proffsigt musikerpar som får god kontakt med publiken. Odd har skrivit
många låtar själv. När de inbjöd till allsång blev det sånger ur
den klassiska repertoaren. Solen, värmen och fikat bidrog till
god stämning.

Amanda Carlsson.

Foto: Johanna Arvidsson Sjögren.

Varannan bänk var avstängd p g a pandemin, så vi fick sätta
fram extra stolar på tomma ytor.
Henrik är en begåvad sångare med en rik repertoar. Han ackompanjerades av Rob Easley på gitarr och Vlado Markovich
på kontrabas. Som en bonus denna kväll dök Karin Pettersson
upp, en av Henriks skolkamrater. Hon bjöd på några fina solonummer, men också duettsång med Henrik.
Det blev en stämningsfull och minnesvärd kväll. Särskilt
sedan Henrik påbjudit en tyst minut för sin bortgångne vän
och ackompanjatör David Åsman, följt av sången ”Håll mitt
hjärta, håll min själ.”

Odd Hagel och Diana Idensjö Hagel.

Foto: Tommy Nelson

I slutat av juli blev det omslag i vädret. Det välbehövliga regnet
vattnade de torra fälten. Så sjökvällen med Henrik Gottfridsson
fick vi samlas i kyrkan. Vi hade fått kyrkoherdens tillstånd redan
i början av sommaren. Henrik är bygdens son. Många ville höra
honom sjunga och kyrkan fylldes till sista plats.

Vlado Markovich, Rob Easley, Henrik Gottfridsson och Karin
Pettersson.
Foto: Johanna Arvidssson Sjögren

”Lennon, McCartney och lite Dylan” var temat för sommarens
sista sjökväll. Regnmolnen drog över sjön, så Britta Mård och
Peter Rudenborg, valde att framföra sitt program i kyrkan.
Britta har varit kantor i Långasjö, så hon var på hemmaplan.
Peter Rudenborg har sjungit flera gånger i Långasjö kyrka.
Också denna kväll fylldes kyrkan till sista plats. Vi fick njuta
av ett fint urval av de världskända mästarnas musik. Britta är
en skicklig pianist och Peter Rudenborg en mångsidig sångare.
Då och då blev det några takter på trumpeten. En stark final
på sommarens musikaliska sjökvällar.

Britta Mård och Peter Rudensjö.
Foto: Johanna Arvidsson Sjögren
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Bingobricka
– för Föräldrarådets sjökväll

En av utmaningarna var att bygga sandslott. Här ser vi Leo Alexandersson och Ludvig Karlsson.
Foto: Malin Stånggren

Sista veckan på sommarlovet ordnade föräldrarådet en solig
kväll för de yngre. Aktivitetsbingo stod det på programmet.
Barnen fick olika utmaningar, t.ex. kasta boll, bestiga fågeltornet, åka rutschkana och bygga sandslott.
Sölve Hjalmarsson

dags för en
lönsammare gallring

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

Håkan Karlsson
070-836 56 96

Mikael Nilsson
070-310 58 59

hka@jga.se

mn@jga.se
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Tala, läsa, skriva
Några tankar om språket
Vägen till språket

Vilken väg valde du till språket? Vem lärde dig ditt första ord?
Eller var det kanske du som lärde din mamma att säga ma-ma?
Det påstås ju att babyspråket börjar med att babyn jollrar och
vi vuxna jollrar efter. Fast vi trodde att det var tvärtom!
I vilket fall upprättades det en god kommunikation mellan
baby och vuxen på det sättet. Språket var i full gång. Vilken
hissnande väg som sedan följde, från ett-ords-satser: mamma,
pappa, lampa, tack….. till fler-ords-satser, som blev allt längre!
Men det var lite svårt. Vissa ljudkombinationer är extra svåra.
Då blev det fel och därmed också lite roligt.
Ibland uppfann det unga språkgeniet egna ord. Smörgås blev
”mase”. Föräldrarna kämpade: Säg smör! – Smör. Säg gås! –
Gås. Säg smörgås! – Mase.

Skolans ABC

Så kom skolan in i bilden. I bästa fall var talspråket ganska
utvecklat vid det laget. För då skulle man börja ”ljuda”. Först
lära sig vad bokstaven heter, sedan hur den låter.
Innan läs- och skrivundervisningen kommer in i bilden, är
språket ett naturligt och levande verktyg. När barnet säger ”sol”
ser det ett runt lysande klot framför sig. Inte bokstäverna S O
L. Men barn är fantastiska små robotar som snabbt försöker
programmera om sig, så att de ska passa in i skolans värld. Från
och med nu är sol inte en himlakropp, utan ett ord som består
av bokstäver, som heter på ett sätt och låter på ett annat. Eller
kanske t o m låter på många olika sätt – långt och kort, hårt
och mjukt, tonande och tonlöst….
De flesta barn klarar den här omställningen. De kör två parallella språk. Ett som man använder till att kommunicera med
och ett som man laborerar med i skolan.
När man tänker på, att många skolbarn idag dessutom har
ett helt annat hemspråk, kan man verkligen bli imponerad av
deras förmågor.

Läsa böcker

I skolan är det snart
dags att hitta nya
användningsområden för språket. Läsa
böcker till exempel.
Idag finns en uppsjö
av enkla och roliga
barnböcker som är
lättlästa. ”Mor ror
och far är rar” är inte
så inne längre. Det
krävs lite mer action.
Läsningen är verkligen en väg till språket.
ABC-bok av traditionell typ.

Vilhelm Moberg fick
börja med att stava

sig igenom sin farmors
stora bibel. Han tyckte
att gamla testamentet var
mest spännande. Senare
mättade han sin läshunger med biblioteksböcker.
Sedan blev han författare
och ett språkligt geni.
Idag serverar vi barnen
böcker nästan från vaggan. Ramsor, pekböcker, sånger, bilderböcker
– vilken mångfald av
litteratur för barn det
finns! Just nu är böck- Bajsboken – ett nytt spännande ämne
er om bajs ett populärt för barn i viss ålder.
tema. Vi uppmanas att
läsa högt för dem tidigt och ofta och länge. Ändå påstås det
att barn inte är så intresserade av böcker nuförtiden. De har
ju padda (Ipad) och dator och TV och mobil. Fast där krävs
också läsning, språkkunskaper samt flera andra färdigheter.
Biblioteken hittar nya vägar att erbjuda oss litteratur. Ljudböcker, E-böcker, stor text, talböcker, personlig service, hemkört,
datorer, kurser och föredrag. När Emmaboda tog emot många
flyktingar 2015 översvämmades biblioteket av kunskapstörstande och gemenskapssökande nysvenskar. De blev så fint
mottagna och kunde till och med få låna en språk-kompis!

Skriftspråket

När man har passerat babyns dada-språk och småbarnets roliga
språkövningar, lärt sig bokstäver - hur de låter och används,
är det dags att börja skriva. En del barn börjar tidigt hemma
vid köksbordet. Eller på paddan. Det är härligt, för då har de
redan fattat galoppen när de börjar skolan. Skrivpedagogiken,
precis som läspedagogiken, varierar från skola till skola, från
pedagog till pedagog. Det är kanske allra bäst om man inte kör
för stenhårt på en linje. Barn är ju olika och därför kan det vara
bra att variera inlärningsmetoder.
Men resultatet brukar bli skrivande små människor. Meningar,
berättelser, dikter, brev, boktips, recensioner…
Att kunna uttrycka sig i skrift är en bra terapi. Att få skriva
av sig. Ett brev eller
mail, eller kanske bara
ett sms, betyder också
så mycket. Att kunna
skriva ett CV tillhör
dagens allmänbildning.
Då är det bra att behärska ordbehandling
på datorn. Tänk, om
Vilhelm Moberg haft
tillgång till en ordbehandlare – då hade
bokförlagen varit glada!
Även Långasjö Sockens Hembygdsförening
hade fått ett mer lättläst
skällebrev från honom
om Klasatorpet/KorVilhelm Mobergs brev. Finns på Klasapamoen.
torpet. Upprörd författare.
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Svenskan är ett svårt skriftspråk

Bevare oss väl för all ljudstridig stavning! Tänk, vad tid vi får
lägga bara på sje-ljudet i skolan! Sj, sk, skj, ch, sch, g, ge, j, i, gi,
si….. jag kan icke räkna dem alla! En språkvetare vid namn Olle
Kjellin, doktor i fonetik, hävdar att det finns upp till 66 olika
stavningar av sje-ljudet. Då räknar han med udda stavningar i
lite dialektala uttryck som t ex stg i östgöte och västgöte. Men
för en nysvensk språkelev låter alla sje som sje och ska stavas
på 66 olika sätt! (Sextiosex sätt att stava sje-ljudet i svenskan
2019-08-07, finns på nätet)
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Den ersätter och kompletterar talat
språk, där s k basord är illustrerade
med enkla symboler. AKK är ett
exempel på hur modern teknik kan
öppna upp för kommunikation, där
det annars skulle vara frustration.
Språket kan uttryckas på många sätt.
Annika Hjalmarsson

Svårigheter att övervinna

Det är så trevligt med språk, men ”läs och skriv” kan också
vara en börda. Det blir det om man har speciella svårigheter,
och inte får rätt hjälp. Tidigare pratade man om ordblindhet.
Numera kallar man det dyslexi. En elev kan kämpa sig igenom
hela grundskolan med hoppande bokstäver och omöjliga texter,
för att först i nian få diagnosen dyslexi. En del barn är nämligen mycket duktiga på att dölja sina svårigheter. De försöker
kompensera genom att vara snälla och lydiga. De kämpar i det
dolda, får en svag självbild och tror att de är dumma. Det finns
väl ingen universalmetod för att hjälpa elever med dyslexi, men
det finns gott om hjälpmedel i den moderna tekniken. Om man
inte klarar att ta sig genom ett hinder, kan det vara bra att gå
runt det. Och med tålamod och positivt tänkande kommer
man långt. Språket är allas egendom. Alla har rätt till språket.

Två figurer kommunicerar med hjälp av pekkarta.
sjunga

Ekorren satt
i granen

Lille katt

Bä bä vita lamm

Fem elefanter

Lilla snigel

en gång till

Små grodorna

Imse vimse
spindel

Gullefjun

Prästens
lilla kråka

Björnen sover

snabbt

Fem små apor

En kulen natt

Hjulen på
bussen

Blinka lilla
stjärna

I ett hus
i skogens slut

långsamt

Huvud axlar
knä och tå

Tio små indianer

Jag hamrar
och spikar

Sjörövare Fabbe

sluta

Pekkarta som hjälp med sångövningar.
För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se

Tangentbord med färg.

Moderna hjälpmedel finns
Dyslexi är väl inte det största språkliga hindret. Man kan
födas helt utan talspråk. En specialpedagog berättar om ett
nytt hjälpmedel för barn och vuxna utan tal. Det räcker med
ett begränsat antal symboler för att kunna uttrycka känslor,
åsikter och tankar.
Metoden kallas AKK och är ett bra exempel på alternativ och
kompletterande kommunikation.

AKK – alternativ kommunikation.
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Språket

- Nyckeln till allt
Året var 1999 när min man och jag anlände i Sverige. Redan 1996 började vi planerar utvandrandet, köpte ett litet
rött hus med vita knutar och försökte, lära oss språket
lite i förväg. Visst gick vi på kurs i Tyskland. Men det
fungerade inte så bra som vi hoppades.
Så var det dags för flytten till Åbyholm, en liten by i Blekinge
nära Furs bro. Några kontakter med enstaka byborna hade
vi redan innan. Men nu måste det dagliga livet börja fungera.
Frågor i massor tornade sig upp. Nästa telefon befann sig på
campingen halva vägen till Fur. Och så gick vi helt enkelt fram
till våra närmaste grannar och försökte förklara våra ärenden.
De var så snälla! Tog sig tid för oss med stor förståelse. Alla
visste redan vem vi var eftersom vi reste dit minst 2 gånger
om året innan flytten var dags.
Vi var mycket nyfiken på allt och är det tills idag. Vi bad de
grannarna att rätta till oss under samtalet med varandra, och
det gjorde de. Och så lärde vi oss nya ord och begrepp varje
dag. Och bäst var det när det fanns tillfälle att använda dem.
Vi behövde inte leta efter sådana, eftersom snart var det dags
att börja med SFI i Emmaboda. För min man var det extra
viktigt med språket för att hitta ett jobb. Fyra dagar i veckan
har det varit undervisning i Folkets Hus. En stor blandning av
elever från olika länder fanns i klassen. Från första början blev
vi uppmuntrade att bara prata svenska. Det var inte så lätt men
mycket roligt. En lättläst tidning fick vi regelbunden med oss
hem för att förbättrar språkkunskaper. Och rikligt med läxor
var det också. Jag har härliga minnen kvar. Den där starten in i
svenska språket och samtidigt in i samhället bara gav mersmak.
Våra grannkontakter i byn blev alltmer till användningsområdet
för att förstå och nå fram de människor vi träffade. De var
otroligt tålmodiga. Hjälpte och förbättrade oss vid varje möte.
Dessutom sökte vi oss till närliggande Sillhövda församlingen,
eftersom vi alltid har haft anknytning till kyrkan. Så under tiden
fanns mer och mer folk vi fick kontakt med. Och ordförrådet
växte dag för dag.

Jutta Beer med hunden Eddie.

Nu fanns telefon i huset och personnumret var ordnat. Och så
läsandet och skrivandet. Också det öppnade nya möjligheter
att slå rot i det nya hemlandet.
Jag började tidigt att skriva inköpslistan på svenska, försökte
översätta nästan alla begrepp jag stötte på. Ordboken låg alltid
nära till hands. Det gör det tills idag. Mina första böcker har
varit barnböcker jag läste. Sen var det Sven Edvin Salje jag
fastnade för.
Nästa steg för att komma in i samhället var att bli medlem i
Saleboda PRO. Där lärde jag mig mycket. Intresserade och
väldigt spännande Människor har jag träffat under de där
åren. Vi var fyra stycken tyskar på den tiden som var ytterst
nyfikna på allt det nya. Och våra PRO–kamrater bidrog med
stort tålamod och gav oss uppgifter som lyfte vårt mod att
bara tala. Tala, tala, det var parollen. Och modet därtill växte.
Jag har mycket att tacka för.
Min man hade fått ett jobb precis ett år efter ankomsten i
Sverige. Han var flitig med att lära sig språket. Ännu mer som
jag. Men sen fick han kollegor och uppgifter som utökade hans
språkkunskaper enormt inom kort tid. Livet gick som en dans.
Men efter många år på landet flyttade vi till Emmaboda. Också här fortsatte vi med att ständig förbättra våra möjligheter
att kommunicera. Det fanns och finns många. Men trots alla
kontakter, fram för allt läsning på svenska, upptäcker jag nästan
dagligen ord eller sammanhang som jag inte förstår omedelbart. Samma sak när jag träffar folk ute i samhället. Ibland är
det bara ett ord jag inte har begripit och vips hinna jag inte
med att följa samtalet. Det händer alltså då och då. Och det
är meningslöst att skjuta fram detta till alltför snabbtalandet,
som jag som långsam tänkare ibland upplever.
För mig är språket som ett slags mysterium. Hemlighetsfull
med alla sina uttryck, dialekter och språkmelodier. Och verkligen nyckeln till det mesta vi omger oss med. Språket ger oss
säkerhet och gör oss hemmastadd samt öppna hjärta, hand
och dörr till det okända.
Jutta Beer

Det lilla drömhuset i Åbyholm
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Usmans språkresa
Från punjabi till svenska
Mitt namn är Usman Ali och jag är från början från Pakistan. Med familjen i Pakistan så talade vi språket Punjabi.
Punjabi talas nästan i hela den pakistanska provinsen Punjab
och indiska Punjab provinsen. Punjabi talas både i Indien och
i Pakistan och det är ungefär 100 miljoner människor som
talar språket runt om i världen. Men i skolan så lärde vi oss ett
annat språk som heter Urdu. Urdu är ett pakistanskt officiellt
språk och det är obligatorisk att man ska kunna både skriftligt
och muntligt i skolan. I skolan lärde vi samtidigt engelska och
arabiska. Eftersom jag gick bara sju år i skolan så lärde jag mig
nästan ingen engelska eller arabiska. Jag kunde läsa arabiska
men förstod inte så mycket.
Usman jobbar som kyrkogårdsarbetare i Långasjö om somrarna.

När jag kom till Sverige så hade jag jättesvårt med språket, för
jag kunde varken engelska eller det fanns någon som kunde
samma språk som mig. Med vem jag än försökte prata, så var
det nästan omöjligt att förstå. T.ex. när jag skulle prata med
migrationsverket med min bruten engelska så var det omöjligt
för dem att förstå vad jag vill säga och det fanns inte någon
tolk, som kunde tolka. Det var så många tillfällen jag kände
mig totalt hjälplös och det blev många missförstånd.
Det var inte min önskan att komma till Emmaboda, utan det
var migrationsverket som placerade mig i Emmaboda. Bland
de asylsökande som jag bodde tillsammans med på flyktingförläggning, var det ingen som talade mitt språk, utan vi kommunicerade med bruten engelska. Det var en kille, som var från
Syrien, som jag kunde hänga med och han förstod mig bättre
än någon annan på flyktingförläggningen. Vi kom jättenära,
men tyvärr så blev han utvisad bara efter några månader.
Efter att min kompis blev utvisad så träffade jag Thor och
Ingrid Åsman på Friendship Café i Emmaboda på församlingshemmet. Friendship Café öppnades med tanke på att lära
ut svenska till de asylsökande. Jag började gå på församlingshemmet en gång i veckan och lärde mig svenska språket. Efter
att jag har lärt känna Thor och Ingrid Åsman, så fick jag flytta
hem till dem i Långasjö. Och idag är de min familj som tagit
hand om mig hela tiden jag har bott i Sverige.
Jag fick inte gå på SFI, på grund av att jag var vuxen och måste
vänta tills att jag fått uppehållstillstånd. Ingrid försökte prata
med rektorn i SFI om lov att jag skulle få gå på SFI, men hon
fick nej. När jag cyklade själv till SFI och pratade med en lärare
om att få börja läsa svenska, fick jag lov, troligtvis eftersom
jag redan kunde lite svenska. Jag hade fortfarande inte fått
uppehållstillstånd.
Att lära sig ett nytt språk är alltid utmanande och svenska är
ju ett väldigt komplicerat språk, när det gäller speciellt med
grammatiken. För mig gick det hyfsat bra att lära mig svenska,
eftersom jag bor i en svensk familj och är tvungen att prata bara
svenska, inte bara hemma utan även ute med andra människor,
för det finns inte några här, som kan prata samma språk som
mig. Vilket var en fördel med att utveckla min svenska så
snabbt, men också lite tråkigt att inte få tala sitt modersmål.

Det finns olika sätt att lära sig svenska, men jag tror att man
behöver skol-undervisning och att prata med andra svenska.
När man pratar med andra människor så utvecklar man sitt
uttal och undervisningen hjälper till med grammatiken. Genom
att läsa böcker utvecklar man sitt ordförråd.
Jag läser nu gymnasiekompetens i Mariannelunds Folkhögskola
och nu till hösten 2021 börjar jag mitt tredje och sista år. Just
nu vet jag inte vad som kommer att hända i framtiden, men
tanken är att läsa till sjuksköterska. Jag har fortfarande inte fått
permanent uppehållstillstånd men hoppas på att få det snart,
för man känner sig tryggare då.
Usman Ali

I nästa nummer
När nästa nummer av TräskoPosten når vår läsekrets, har
hösten gjort sitt intåg för länge sedan. Redan snart lyser
adventsstjärnorna och adventsljusen upp våra hus och hem.

Temat är då Kvinnor i bygden

Ja, inför de högtider som ligger framför oss minns vi kvinnorna så gärna.
En älskad mormor eller farmor, en mor, en syster. Vår
första fröken i skolan. En skolsyster kanske, eller distriktsköterskan, en älskad prästfru eller en extramamma. Listan
kan göras hur lång som helst. Hon, ja just DEN kvinnan,
betydde något, eller lämnade avtryck av andra orsaker. En
kvinna vars öde gripit dig. Låt både sol och skugga träda
fram.
Hon finns där i ditt minne, nu levande eller för länge sedan
hädangången, i bygden, i litteraturen eller annorstädes.
Plocka fram henne, och dela din berättelse med oss alla.
Tack för ditt bidrag!
Redaktionen
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Talesätt från trakten
Vi som brukar spela boule på skolgården, tog en våffelträff i stället, som omväxling. Det fanns mycket att prata
om runt borden och eftersom Träskopostens höstnummer
har tema Språket, tog vi tillfället i akt att samtala om några
ord och uttryck från trakten.
Vi antecknade ord, uttryck och talesätt som vi minns
från förr, varav en del alltjämt är i bruk. Det dök upp många
dialektala ord, med de för bygden så typiska diftongerna (t
ex gå=gau). Men vi mindes också ramsor som vi dragit i vår
ungdom, som t ex muletkuletillavuletidedödasvilorum. Var
kommer den ramsan ifrån och vad var den till för? Någon
påstod att det var latin, men när man delade upp ramsan i
ord, blev den ganska makaber. Och inte alls latin. Rena rama
småländskan.
Eller: ”Åma å Slåma bodde i ett hus. Åma gick ut, vem var
inne?” Här förstår vi vitsen. När svaret blir ”Slåma” (slå mej)
kommer slaget som en blixt. Minns ni den? Engelsk konfekt
kallades här för ”mattlump” troligen p g a sin brokiga sammansättning. Men det visste inte kioskägaren i Stockholm, så
Barbro blev hänvisad till möbelaffären.
Enstaka ord, som nämndes vid borden under våffelträffen var:
krösen=lingon, däka=flicka, lue=pojke, simme=snörstump,
lomme=ficka, vesa=sankmark, tajorna=tårna, mååsen=mossen, kräken=kreaturen. Uttrycket ”ijåns” kom också på tal.
Hur stavas det egentligen? Ijåns=nyss. Men ”Hur många jånsar
går det på en kvart?” Och hur lång är en ”stunn”? Och hur
länge ska man vänta på nån som kommer ”strax”? – ”Ä ni lung
färdi?” betyder: Är ni redan färdiga? Gamla verbformer, som
ordet ”gack” (gå!), användes länge i en del uttryck: Gack hän,
gack him, gack sta! ”Sta bi å färas!” Bråka inte! ”Krabba inte
mä däkan!” ”Dä finns inga krösen i aua. - Jo, sommastäns”
(här och där). En intressant reflektion är, att man inte riktigt
vet hur man ska stava de här lokala orden. Lite befriande också – man kan stava lite som man vill! Ungefär som man gör
idag när man chattar.
Ibland har ordet en överförd betydelse, som t ex ”mååsahumla”. Så kallades den jordhumla som har sitt bo i marken.
Men - hon ä en ”redi mååsahumla”, sa man också om en slarvig

Boulegänget samlat på skolgården, redo för match.
Fr v. Barbro, Zenta, Elsie F, Aina, Britt, Ulla S, Berit, Elsie J, Ann-Marie, Nanna, Gerd, Ing-Britt, Ruth, Magnus, Gunnar, Ulla N. Enväldig
domare: Sölve.

En del av Boulegänget vid fikabordet. Britt Rudolfsson, Ulla Svensson
(skymd), Gerd Lönngren, Elsie Fransson, Zenta Tobiasson.

kvinna. Lite som en jordig humla som kommer ut ur sitt bo.
En ”redi laupa” var en barnslig och enfaldig kvinnsperson. En
”latoxe” kunde man ha framför plogen, men så kunde man
även kalla drängen, om han inte var tillräckligt flitig. ”Loj” kan
också betyda lat. Men en ”lååjing” är en som är riktigt elak.
”Stuta-Pelles förundran!” utbrast man när man blev förvånad.
Vad kan det finnas för bakgrund? Vem var Stuta-Pelle? Vad
blev han förvånad av? Och varför säger man ”pojken” om sista
skvätten kaffe eller soppa? Och varför kallades ölflaskan för
”lushunn”? Gubbarna satt på hotellet och drack ”lushunnabir,
dåtidens lättöl. Vi funderade också över ordet ”käring”. Är det
nedsättande eller smickrande? Vår slutsats blev, att ”kääring”
med ett r är kärleksfullt. Medan ”kärring” med två r är lite
nedsättande. Typ surkärring. – ”Dä vill säja dä, ett som ett
annat!” sa den ene gubben. – ”Instämmer med föregående
talare”, sa den andre.
De folkliga namnen användes flitigt förr i tiden. Vem
Stuta-Pelle var, kan man bara undra, men nog vet vi vilka
Greva-Fia, Boka-Nissen och Kul-Johan var. Dessa folkliga
tillnamn sa ofta något speciellt om personen i fråga. Frågan
är hur namnen betraktades. Var de öknamn eller smeknamn?
I vilket fall mycket användbara. Vi väljer här att kalla det för
”folkliga namn”. De här namnen används fortfarande när
man pratar om dessa historiska personer. Men vad hette de
egentligen? Hur hittar man dem i kyrkböcker och register?
Ofta ger det folkliga epitetet en ledtråd. Greva-Fia var född i
Grevemåla Linneryd, Boka-Nissen var kolportör – han sålde
böcker - och Kul-Johan bodde i en jordkula. Det förekom också
att man räknade upp en hel rad förfäder, när man talade om en
person, som ”Albertas Annas Elsa” – ett bra sätt att skilja den
ena Elsa från den andra med samma namn. Bynamnet ersatte
många gånger efternamnet, det blev Gunnar i Pellamåla, Ester
i Karsamåla och Fritz i Ekeboryd.
Ett bevingat ord från bygden är: ”Dä ska gau!” – men så
sa man faktiskt i Blekinge också – och kanske överallt där
det finns envisa människor. ”Allting gau, män dock olika!”
var också ett användbart uttryck. – ”Dä gau allri” säger man
i Kalmar. Åtminstone är det vad vi hört. - ”Dä ä de helsta
ja vill!” sa flickan, när pojkarna ville ha med henne på dans.
(A. Bergstrand) Det sa John Johansson också, när han på sin
ålderdom blev erbjuden att få skjuts till kyrkan. En man i
socknen skröt med att han hade så bra minne. – ”Då minns
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du väl hur det var när du föddes?” retades någon. ”Näe, hu
voat dä va nä ja föddes menns ja ente, men ja menns nä moa
sa: Nu ä dä överstaut!” Ellen på Lotorpet i Ulvamon har gett
oss ett tänkvärt ordspråk: ”Dä ä ingen skam å va fattia, men
villarauans fau man inte va.” Rådvill, skulle vi kanske säga med
dagens språkbruk. Man borde vara ”tavarlig” d v s ta till vara
allt, inget fick gå ”till spillo”. - ”Kom så går vi ut och bryter
sten, medan vi vilar middag”, påstås torparen ha sagt till sina
söner på torpet Hvilan i Långasjö. Men det fanns fler fäder som
sa så till sina söner, det läste jag för ett tag sedan. Ett exempel
på en käck uppmaning, som nog blivit till en vandringsskröna.
Barn som klagade på ryggont, när de tvingades gallra betor,
fick ofta höra: ”Du har ingen rygg, bara en sena som håller
upp rompan!” Det var bara att kröka rygg och fortsätta. Många
bär med sig det där genom hela livet – och vågar aldrig klaga
över ont i ryggen.
Min far, John Johansson, hade, på ålderns höst, god nytta av
alla sina citat och minnesord. – ”Ur led är tiden” kunde han
deklamera, ”ve, att jag är den som föddes att den vrida rätt
igen!” Skönt att kunna använda sig av Shakespears ord, när
de egna inte längre räcker till! Ibland tog det dock stopp efter
halva citatet och då kunde han med en bjudande gest, be ett
förvirrat barnbarn att fortsätta. Barnbarnen var inte alltid beredda på att citera Shakespear sådär hux flux. - ”En liten stund
med Jesus” muttrade han besviket när hemtjänsten meddelat
att de kommer om en liten stund. ”Jag är förnöjd med lotten
min, och tackar Gud för nåden sin,” var också ett uttryck som
han använde. Den här typen av citat var kanske många gånger
ett lättsamt sätt att ta sig ur en annars rätt besvärlig situation.
Varje långasjöbo med lite självdistans kan unna sig att
skämta om sin egen dialekt. Vi delar här med oss ett par ramsor
på klingande dialekt: ”I au ä päan smau å dauli” eller i telefonväxeln: –”Kan ja fau tvau tvau i Vrau? – Dä gau inte fö traun
ä au. - Dau fesöke ja väl senare dau”, exempel som Erna delar
med sig av. - ”Har du en simme i lommen?” så sa man ofta,
enligt Elsie. Är detta en helt vanlig fråga efter en snörstump,
eller är det mer underfundigt än så? ”För-veten” (betoning
på första stavelsen) = nyfiken. – Ska du inte skrapa bort mer
is från vindrutan? undrade passageraren försiktigt. - Nähä
du, sau fö´veten ä ja inte, sa den åldrige chauffören, som bara
skrapat fram ett litet titthål. Användbart ord! Eller vad sägs
om uttrycket: ”daana bli länger å kortare”? När det lider mot
höst. Eller uttrycket: att va ”kry i själva livet”. Hm. Vad står det
för? Att man kanske brutit både armar och ben, men ändå är
vid gott mod? Och vem känner till uttrycket: ”itterbefängt”?
Av de här bordssamtalen kan man se, att den språkliga traditionen i vår bygd är en blandning av dialekt, gamla ordformer
och lokala talesätt. Vi har och har haft ett blomstrande och
omväxlande språkbruk. Ordspråk, citat och humor kryddar
vårt språk. En hel del frågor har uppstått under insamlandet
av ord och talesätt. Hör gärna av dig till någon av oss, om du
har svar eller kommentarer! Hur våfflorna smakade? - Dä va
”hemskans gott”. Hur det var att prata om språket? – ”Dä va
redit rolet”. Men nu får det va ”nock au”.
Sammanställt av
Annika Hjalmarsson

Att äga ett språk
Vi tar det för givet. Vi har glömt hur det kom till oss; vårt
språk! Hur gick det till? Hur lärde vi oss behärska språket? De flesta av oss har inga som helst minnen av hur
vi egentligen tillägnade oss vårt modersmål. Plötsligt så
bara kunde vi tala, förmedla oss och förstå vår omgivning.
Det lilla barnet lyssnar, tar efter och försöker härma sin
omgivning. Det finns mycket forskning kring barns tal- och
språkutveckling; vid vilken ålder man som liten börjar jollra, tala
enstaviga ord och sedan meningar med bara två ord. Därefter
kommer hela meningar. Lärprocessen är dock olika från barn
till barn. Ändå sker det oftast i just den ordningen. När ett
barn börjar skolan har det som regel redan ett rikt ordförråd.
Föräldrar har ofta glada minnen från barnens tidiga år. Det är ju
så roligt att minnas deras små berättelser! Bror min var mycket
tidig att tala. Det lär vara ett släktdrag, sägs det.
Ett minne dyker upp. Det är söndagsmorgon och far i huset
står vid spisen. Han steker ägg.
På 40-talet i böndernas värld var det oftast skillnad på mansoch kvinnogöra. Köket var därför mestadels bondmorans
region. Det var hon som stod för innesysslorna.
Nu står emellertid far, Bertil, och steker ägg. Lille sonen, knappt
två år, sitter i barnstolen bredvid och tittar på. Plötsligt ropar
den lille till. Han har upptäckt något, som mor säkert inte vet!
Han måste få berätta det.
"Bertilen KAN teka lulla!" Det betyder: "Far KAN steka ägg!"
Denna utsaga fanns med i hela min barndom, nästan som
ett unikum. Tänk att den lille kunde säga en hel mening! Så
märkvärdigt! Så bra gjort! En HEL mening.
Nu inser jag något mer. Utsagan innebar, att den lille upptäck
något för honom tidigare okänt. Med en hel mening, för första
gången i sitt liv, kunde han nu förmedla sin upptäckt.
Den Lidnerska knäppen i så unga år! Inte ännu fyllda tre år!
Min dotter, så liten hon var, hade en verklig förmåga att lyssna,
och ta till sig nya ord. Troligen redan före två års ålder.
Hon kallade vår plats för Hemmaboda. Vi bodde ju där! Vi
hade ju vårt hem där. På JärnvägSkatan 43. Helt visst! Skatorna i trädet utanför var bevis nog, att vi bodde just där, på
JärnvägSkatan!
Storebror fyllde sju år, och skulle firas i arla morgonstund.
Mamma gjorde tårtan fin med jordgubbar och grädde. Alla
skulle tåga i rad till sängen. Vi skulle sjunga "Ja, må han leva."
Och bära tårta och presenter.
Mamma klämmer i med denna obegripliga sång "Ja, må........"
Och vad är det jag hör bakom mig?
En treåring, som med tydlig och klar röst, sjunger från hjärtat:"Jogobba leva, jobobba leva......."
Ett annat minne från en midsommar hos mormor och morfar.
Jag plockar förstrött en prästkrage från ängen, sätter mig ner
och gör som när jag var ung flicka. Jag tar alltså blomman,
drar bort ett kronblad i taget varvid jag lite tyst säger: "Älskar,
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älskar ej. Älskar, älskar ej." Den lilla treåringen stannar upp i
leken. Hon lyssnar och ser med överraskning på vad jag gör.
Mamma plockar sönder blomman?
Efter en stund ser jag vad hon nu håller på med. Hon har hittat
en egen prästkrage! Hon vill göra samma sak, förstås. Jag hör
hennes eftertänksamma:
"Älskar. Älskar mej! Älskar. Älskar mej!"
Så borde ju ramsan vara. Det är klart! För ordet "ej" har hon
ännu inte stött på.
I hela sin barndom trodde hon för övrigt att det fina röda
huset mitt emot kyrkan hette "Sockerstugan". Där serverades
ju alltid kaffe med socker och grädde.
Det fanns en hel rad med fastrar, ja gammelfastrar alltså, i omgivningarna när mina barn växte upp. En av dem, den äldsta,
hade redan fått vitt hår. Nu omnämndes just den fastern. Hon
hade kanske skänkt något till någon. Den lilla ville veta vem,
av alla fastrarna, i mormors och morfars krets det hela gällde.
Hon kunde rakt inte veta alla namnen. De var ju så många,
faster Elsa, faster Alice, faster Dagny, faster Birgit, faster
Mary, faster Wivi. "Mamma, menar du hon som har hår som
en snödroppe?" Ja, det menade mamma. Just henne menade
jag: "....som en snödroppe!"
Storebror i familjen, knappt sex år gammal är på väg till mormor och morfar. Bilen lämnar gatan där vi då bodde, och vi
färdas söderut. Allt längre bort från samhället går färden. Snart
är vi på den lilla slingrande landsvägen, som leder till morfars
gård. Det är vackert väder. Försommardagen bjuder på sol
och härlig grönska. Då hör jag sonens övertygande utsaga: "
Skurebogatan! Det är den BÄSTA gatan jag vet!"
På den tiden, när barnen var små, läste jag sagor titt som tätt.
Det var Astrid Lindgren, Gösta Knutssons "Pelle Svanslös",
"Folk och Rövare i Kamomilla Stad" "Ture Sventon" och
många, många flera.
Även H.C. Andersen var en ständig favorit. Jag hade just läst
en berättelse, som höll på att sluta i ren förskräckelse. Men så
ordnade allt upp sig. Den äldre kvinnan i berättelsen undslapp
ett: "Gud ske lov!!" Allt var åter bra igen. Hon kunde andas ut.
Nu står vi vid charkdisken, lilla dottern och jag. Det är sen
eftermiddag. Vi har tagit kölapp, för vi ska handla en ostbit
över disk. Det tar en förfärlig tid. Tanterna ska storhandla tycks
det. Blir det aldrig vår tur? När ska vårt nummer komma upp?
Ja, väntan är lång, inte minst för den lilla.
Så ropas då vårt nummer ut. Äntligen! Då hör vi alla hur dottern, med klar röst säger: "Gu´sche lov!"
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bit jag begärt. Bra.
På vägen hem säger den lille sonen med eftertryck:" Mamma,
när jag blir stor så ska jag jobba i "ost-charken"!
"Jaha. Och varför det? "Mamma ser frågande ut.
"Jo, för då får man ha svärd!!"
Samme son tillbringar dagen hos mormor. Han är, enligt mamma, nu kommen i trotsåldern. Det kan bli lite tufft emellanåt.
Vid hemkomsten frågar mamma hur det varit.
Den äppelkindade gossen berättar, att han informerat mormor
om sitt tillstånd.
"Ja sa till mormor, att jag är i trotsåldern nu".
"Jaså, du, vad sa hon då?" undrar mamma.
"Skyll på det, du!" sa mormor.
"Oj då, hur hade ni det då?" undrade mamma vidare.
"Det var en strid på liv och död!" svarade den lille gossen
med skärpa.
Yngste sonen var tidig även han, vad gäller sin språkutveckling.
Jag läser i boken, att han jollrade redan vid två månaders ålder,
och log mot oss där han låg i sin lilla säng. Vid tre månader
skrattade han högt för första gången. Vid sju (7) månaders
ålder sa han "pa-pa", när hans far tog upp honom från bädden.
Mamma hade redan fått återgå till sitt jobb, så det var ju helt i
sin ordning, att detta blev hans första ord i livet.
Min egen språkutveckling, då? Hur var den?
Det är svårt, att säga om sig själv när "det och det" kom till
uttryck. Att börja skolan var dock verkligen roligt. Där fanns
papper och pennor, kritor, skrivhäften och böcker i mängd. Att
det kunde finnas en sån snäll fröken dessutom, det var nästan
obegripligt. Hon hette Gunn-Britt. Hon gav mig stor arbetsglädje där jag satt i skolbänken. Det rummet, den skolsalen där i
Sockenstugan, har för mig alltid varit ett rum i största trygghet.
Mitt klassrum! Där lärde jag mig läsa, lekande lätt, och skriva
fint och rita och sjunga psalmer och barnvisor. Om detta kan
berättas mer en annan gång.
Där, om våren, i min skolbänk skrev jag min första dikt med
rimmade ord.
Den var så här:
VÅRDIKT
Nu så är det vår och
sipporna i backen står.

Damen i charken kan inte på villkors vis dölja sitt stora leende.
Även jag skrattar inombords, och förundras. Hur kunde hon
komma ihåg uttrycket från H.C. Andersens saga? Och använda detta uttryck, som hon aldrig någonsin hört i något annat
sammanhang, dessutom helt träffsäkert! Än i dag småler jag
vid minnet.

På marken vi trippa

Charkdisken i Emmaboda, ja. Där utspelades ännu en minnesvärd upplevelse. Jag brukade alltså handla min ostbit över disk.
Kanske behövde jag inte köpa en fullt så stor bit som är vanligt.

Så kunde våren beskrivas, av en liten förstaklassare, som trivdes
i sin skolbänk.

Damen tar upp den långa ostkniven och osten, varvid hon
vänligt höftar till en mindre bit. Blir den här bra? Jag nickar.
Hon svingar vant den enorma kniven och jag får exakt den

och plockar en sippa.
Jan och jag vi leker i stugan.
Jan han kallar mig för frugan.

Visst är det roligt, än i dag, att kunna förmedla sig i tal och
skrift. Att äga ett språk.
Angela Fransson
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När man talar om hästar
Exempel på facktermer inom hästsport
Mitt namn är Jonna, jag fyller snart 18 år och jag är uppvuxen i Trollamåla. Jag har haft intresse för hästar och
ridning i stort sett hela mitt liv.
Två utav våra tre hästar har bott här på gården sedan innan jag
föddes, de är två shettisar som heter Balthasar och Cacao. Den
tredje ponnyn som jag nu rider på har jag haft sedan ca sju år
tillbaka, han heter Doc och är en C-ponny. Jag började som
liten att rida på Cacao, sedan gick jag vidare till Balthasar som är
lite större. Men när jag hade vuxit ur honom så blev vi tipsade
om Doc som skulle pensioneras från Nybro ridklubb. Trots att
han i år fyllde 28 år så är han mestadels pigg och fräsch och
trivs med sitt liv här där vi varierar promenader med ridturer i
skogen. Det passar även mig bra att inte behöva känna att jag
måste rida hårda pass sex dagar i veckan när jag går i skola i
Kalmar och ofta kommer hem sena eftermiddagar i veckan.
Det finns väldigt många ord och uttryck i hästhanteringens
värld som nog för många kan vara främmande. Några ord som
finns i ridutrustningen är exempelvis “sadel”, “sadelgjord”,
“schabrak/ vojlock”, “stigbyglar”, “träns”, “bett”, “tyglar”
och “nosgrimma”. Sadel är det man lägger på hästens rygg och
som man sedan sitter på vid ridningen, schabraket/ vojlocken
ligger under sadeln närmast hästens rygg för att undvika skav
och liknande. Sadelgjorden sitter under magen för att hålla
kvar sadeln så att den inte åker av, och stigbyglarna är det man
har fötterna i. Tränset är det man sätter på hästens huvud. På
tränset sitter ett par tyglar som man håller i händerna för att
styra hästen. Tyglarna sitter fastspända på sidorna utav bettringarna, som tillhör bettet som sitter i hästens mun. Bettet har
man som hjälp för att få kontakt med hästen. Nosgrimman är
en del av tränset som sitter runt mulen.
Vid ridningen finns också många uttryck och ord. Flera ord
kanske många har hört, men inte riktigt vet vad de faktiskt
betyder. Exempelvis de vanligaste gångarterna “skritt”, “trav”
och “galopp”. Skritt är den långsammaste gångarten där hästen
går. Trav är lite snabbare och galopp är den snabbaste. Inom
vissa raser, som islandshästar, finns det ytterligare gångarter
såsom tölt och passgång.
När man rider i ridhus eller i paddock så finns det olika ridvägar
som man använder sig av. Några av dem är “rätt över ridbanan”
då vänder man precis som det låter rätt över ridbanan från
långsidan till andra långsidan. “Snett igenom” är när man rider
diagonalt från hörn till hörn över ridbanan, “rätt upp” är när
man vänder in från kortsidans mitt längs med “medellinjen”
ner till andra sidan av kortsidan. Medellinjen är den linjen som
sträcker sig rakt igenom hela banan.
Det finns även andra ord som används vid ridningen så som
“halt”, “volt” och “gå på tygeln”. Halt är när man stannar
hästen och den står still, när man gör en volt så rider man som
i en rund cirkel på ridbanan. När en häst går på tygeln innebär
det att ryttaren har en mjuk och lätt förbindelse med hästens
mun via tyglarna och bettet, det brukar synas genom att hästen

Doc redo för en ridtur med träns på huvudet och sadel på ryggen.

böjer fint på nacken och även trampar bakbenen under sig.
Andra rörelser som finns inom den högre dressyren är bland
annat “piaff ” och “passage”.
Inom hoppningen finns bland annat olika namn på hindren så
som “rättuppstående”, “oxer”, “trippelbarr” och “vattengrav”.
Rättuppstående är ett hinder med två stöd och bommar emellan. På en oxer ska det finnas fyra hinderstöd och i de främre
hinderstöden ska det vara flera bommar, medan i den bakre får
det aldrig finnas mer än en. I en trippelbarr ska det finnas sex
hinderstöd. Oxer och trippelbarr är ett så kallat längdhinder
där hästen ska hoppa långt. Vattengrav är också ett längdhinder
men i stället för bommar så ska hästen hoppa över vatten.
Var je dag är det
viktigt att kolla och
sköta om sin häst.
Man ska alltid innan och efter ridning
rykta hästen. Att rykta innebär att man
borstar hästen så att
den blir ren och inte
får några skav eller
sår. Ryktning är som
massage för hästen,
då det också är bra
för blodcirkulationen. Man ska även
kratsa hästens hovar vilket innebär
att man tar bort all

Så här ser det ut när man kratsar hovarna.
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Spring jorden runt för
Världens Barn
Sista veckan i september är det final för Radiohjälpens insamling för
Världens Barn. Den stora TV-galan sänds på fredagskvällen den 1
oktober. Det handlar om barnens
rätt till skola, hälsa och trygghet.
På grund av pandemin och oroligheterna i världen har villkoren
försämrats för många unga.

Här är mina tre hästar Balthasar, Doc & Cacao.

smuts som samlats i hoven, detta gör man med hjälp av en
hovkrats som är ett verktyg för att göra detta.
Sto, valack och hingst har nog många hört talas om. Ett sto
är en flicka, valack och hingst är båda två pojkar skillnaden är
bara att valacken är kastrerad.
Det finns alltså en hel del “konstiga” ord och uttryck bland
hästar och ridning, detta var bara en bråkdel av de alla men
ändå de mest övergripande.
Jonna Svensson

Omkring 168 miljoner barn har inte fått gå i skolan på över
ett år. 100 miljoner barn har inte fått sina vaccinationer mot
sjukdomar som polio och mässling – och fler barn än tidigare
utsätts för våld och andra övergrepp.
Radiohjälpen samarbetar med 13 svenska organisationer som
förmedlar bistånd till utsatta barn i hela världen: ACT Svenska
kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen,
IOGT-NTO-rörelsen, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen,
Svenska Afghanistankommittén, Röda Korset, WaterAid och
We Effect.

Vad kan vi göra för Världens Barn?

Förra året bidrog vi med lite mer än 118 000 kronor från
Emmaboda kommun. Med 12,56 kr per invånare var vi näst
bäst i länet.
Några möjligheter att bidra i år:
• På några platser blir det bössinsamlingar, men troligen inte
dörrknackning i Långasjö.
• Använd gärna den digitala insamlingsbössan som finns
på nätet. Sök på: Världens Barn, Emmaboda kommun, så
kommer det upp en bild med några välkända ansikten.
• Swisha din gåva till 123 028 91 08, Världens Barn – Emmaboda kommun.
• Gå, spring eller cykla Jorden runt! Målet är att vi ska göra
det tillsamman, hela landet. Du kan ge dig ut på egen hand
och via Swish ange din DISTANS. 10 kr per km. Sjörundan
är nästan 2 km!
Använd den här QR-koden så räknas din gåva in i vår kommuns bidrag
till Jorden Runt för VB.
Du kan själv välja belopp, men
meddelandet är fast: VB = Världens Barn, 0862 är Emmabodas
kommunkod.
Radiohjälpen Swishnummer är 901
950 6, om du vill skriva in det på
egen hand. Som meddelande skriver
man då VB 0862.
• Om du vill ta en selfie eller en vacker bild från din runda för
att dela på sociala medier kan du utmana andra till en runda
för Världens Barn. Tagga inlägget med #jordenrunt för @
världensbarn, så är du med i utlottningen av superfina priser.
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• De två sista veckorna i september blir det tipsrundor runt
Långasjön för Världens Barn.

Bibliotekets krönika

• Den 28 september blir det konsert för Världens Barn i Emmaboda Folkets Hus. Odd och Diana från Långasjö kommer
att medverka. Begränsat antal platser, biljetter köps hos Röda
Korset, Second Hand.

Visst är det roligt att krydda språket med ordspråk, liknelser och talesätt! Att ge det vardagliga språket en guldkant,
för att anspela på förra numret av Träskoposten.

• Företagen i kommunen brukar bidra med mycket pengar till
Världens Barn.
Sölve Hjalmarsson

Ny Långasjökrönika på gång
– sponsorer sökes
Det är dags för en ny Långasjökrönika. Det är snart 10
år sedan vi gav ut Långasjökrönikan 2012, i samarbete
mellan Hembygdsföreningen,
Sockenrådet och Träskopostens redaktion. Det blev en
innehållsrik bok. Träskopostens tio första årgångar låg till
grund, men många artiklar var
helt nyskrivna.

Varifrån kommer alla våra uttryck och talesätt? T.ex. “att ha
rent mjöl i påsen”, “att kasta pärlor för svinen” eller “att lämna
någon i sticket”. Det får man reda på om man läser Pelle Holms
bok Ordspråk och talesätt som är en riktig guldgruva. Pelle Holm
har också skrivit boken Bevingade ord, en annan klassiker inom
området. Hans böcker finns i flera upplagor.
För barn (och vuxna!) vill jag tipsa
om Ingen ko på isen av Jonas Olsson.
Den presenterar 40 uttryck och
talesätt, där varje exempel har en
illustration.
Många av dem är flera hundra år
gamla, t.ex. “att ha rent mjöl i påsen” som betyder att man är ärlig.
Det kom till på den tiden när kvarnarna låg tätt och bönderna ofta
ägde dem tillsammans.
Då kunde det hända att någon blandade halm och strån i mjölet för att dryga ut det och tjäna mer
pengar. Man hade alltså orent mjöl i påsen.

Nu är det dags att sammanfatta
ytterligare tio år. Arbetet har påbörjats i Träskopostens redaktion med Sockenrådet som huvudman. Boken ska var färdig
hösten 2022.
Vad har hänt i Långasjö 2012 – 2021? Viktiga händelser dokumenteras månad för månad. Ett antal Långasjö-profiler som
gått ut tiden under de här åren porträtteras. Några av byarna i
socknen presenteras, liksom ett antal nya företag.
Hur migrationen, flyktingkrisen och pandemin påverkat bygden skall belysas. Vad har det betytt för skolan, idrotten, kyrkan,
äldrevården, näringslivet.

För barn som håller på att lära sig
språket och fylla på sitt ordförråd
kan bildordböcker vara till god
hjälp. På ett lustfyllt sätt lär de ut
ord och bokstäver. Anna Ribbing
har skrivit Lilla ordboken och Stora
ordboken tillsammans med Mia
Nilsson som har gjort de roliga
illustrationerna. Lilla ordboken finns
dessutom att låna som e-bok i
Biblio.

Långasjökrönikan 2022 blir en översikt över de senaste tio åren.
Men några artiklar kommer att ha ett ännu längre perspektiv.
Träskopostens redaktion tar gärna emot tips och idéer. Du
som vill hjälpa till med redaktionsarbetet är välkommen att
höra av dig.
Det behövs också pengar till tryckning av Långasjökrönikan
från företag och privatpersoner. Sparbanksstiftelsen har anslagit
ett bra startkapital.
Sockenrådets bankgiro 5049–6561 eller Swish 123 097 33 47.
Ange ”Krönikan”. Sponsorernas namn kommer att publiceras
i boken.
Sölve Hjalmarsson

Uppslag från Stora bildordboken.

Marie Hinderyd
Långasjö bibliotek, 0471–249214
marie.hinderyd@emmaboda.se

32

Träskoposten nr 3 2021

Att vara tvåspråkig
Alla har vi olika svårt eller lätt att lära oss nya språk. Min
erfarenhet är, att ju fler språk vi lär oss, desto lättare blir
det att lära sig ytterligare språk.
Modersmålet får vi ju med oss gratis kan man säga, mitt är
svenskan, och mitt andra språk är ungerska. Jag var lite ledsen
för att min pappa inte lärde oss ungerska medan vi var små,
det hade varit lättare så. Han är från Ungern och kom till
Sverige som 20-åring, efter 25 år i Sverige fick han en väldig
hemlängtan.
Jag var 13 år när mina föräldrar bestämde sig för att vi skulle flytta till Ungern. Då började pappa undervisa oss, min
mamma, min lillasyster och mig i ungerska, vi läste sagor och
översatte dem. Pappa lärde oss hur man uttalar bokstäverna och
hur man stavar, hur man läser orden och även lite grammatik,
verbböjningar osv.
När vi flyttade var jag 14 år och kunde lite ungerska men
saknade ordförråd. Det tog ca ett halvår för mig att lära mig
prata någorlunda flytande och förstå ungerska. När man måste,
går det snabbt. Vi bodde första tiden hos min faster och mina
kusiner, där pratades det bara ungerska, jag började skolan
och gick på extra ungersk undervisning på eftermiddagarna.
Första året lyssnade jag mest i skolan, hade inga krav på mig,
året efter gick jag om åttan och fick betyg i alla ämnen utom i
ryska, som man läste som andra språk där då. Jag fick många
vänner som tog med mig på olika evenemang m.m. det gjorde
det lättare att komma in i livet där och prata språket. Efter något
år pratade vi inte längre svenska hemma alls, i början för att vi
skulle lära oss ungerska snabbare, sedan blev det automatiskt
ungerska. Det gjorde att svenskan föll lite i glömska, när vi
besökte Sverige tog det sin tid att komma in i svenskan igen.
Efter 10 år i Ungern flyttade jag tillbaka till Sverige, då tillsammans med min man Andreas, eller András som han egentligen
heter. Då var det han som skulle lära sig svenska, jag hade redan
börjat lära honom ord och kortare fraser. Första tiden i Sverige
gick han på SFI och fick stöd och hjälp av mig och alla mina
släktingar här. Han lärde sig snabbt och kom snabbt in i det
svenska samhället. Men vissa saker har han fortfarande svårt för
t ex en eller ett och stavningen med e eller ä. Vi har fortsatt att
prata ungerska hemma, det var naturligt för oss och det gjorde
att när barnen kom, fick de
två språk automatiskt. Jag
sa ofta orden både på ungerska och svenska och de
lärde sig svenska på dagis
och när vi träffade andra,
men hemma fortsatte vi att
prata ungerska. Våra söner
förstår ungerska bra, Adam
försöker fortfarande prata
ungerska hemma med oss.
Men vi själva börjar bli lite
sämre på att hålla oss till
ungerskan, vi blandar ofta
in svenska ord.
Ungerska läroboken.

Pappa och jag i Ungern.

När jag hade flyttat tillbaka hit från Ungern, gick jag på Komvux och på olika kurser och lärde mig mer engelska och tyska
och det var mycket lättare att lära sig då, när jag även hade
ungerskan med mig, tyckte jag.

En liten introduktion i det ungerska språket

Ungerskan är ett helt eget språk, det tillhör den finsk-ugriska
språkfamiljen, men det liknar inget annat språk, man förstår
inget annat språk om man bara kan ungerska. Själva melodin liknar kanske finskan lite grann och några av de äldsta,
grundläggande orden som sol, vatten, jord har vissa likheter.
Ungerskan har liknande verbböjningar som tyskan, många olika
ändelser används både för verb och substantiv. Ett ord kan bli
väldigt, väldigt långt med flera ändelser staplade efter varandra.
Ofta används inte prepositioner utan ändelser på orden i stället, därför innehåller ofta meningarna inte så många ord, men
uttrycker ändå en lång svensk mening. T ex: Jag tycker mycket
om dig! = Nagyon szeretlek! Vart ska du gå? = Hova mész?
Jag tycker det är mycket enklare att stava på ungerska än svenska, kan man alfabetet så kan man stava och kan man alfabetet
så kan man uttala orden man läser. I alfabetet finns alla ljud, i
form av bokstäver och sammansatta bokstäver, alla ljud har ett
specifikt sätt att stavas, och uttalas alltid likadant. Det ungerska
alfabetet består av 44 bokstäver, eller ljud kan man säga. För er
som är intresserade så är detta det ungerska alfabetet:
A, Á, B, C, Cs, D, Dz, Dzs, E, É, F, G, Gy, H, I, Í, J, K, L, Ly,
M, N, Ny, O, Ó, Ö, Ő, P, Q, R, S, Sz, T, Ty, U, Ú, Ü, Ű, V, W,
X, Y, Z, Zs
Vokaler med apostrof uttalas som lång vokal och vokaler
utan, som kort.
De bokstäver som uttalas annorlunda än svenskan är:
C – ts

T – tj

Cs – tsh

U – kort u

Dzs – dj

Ú – långt o

Gy -gj

Ü – u (som i tyskan)

Ly – j

Z – zzz (som myggan låter)

Ny – nj

Zs – gör ett surrande ljud med
tungan uppvikt mot gommen
(svårt att beskriva)

O – kort å
Ó - långt å
S – sch
Sz – s

Hoppas ni förstod något av detta!
Eva Garami
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Vendela Alm har Träskopostens läsare tidigare träffat i ett reportage
om familjen Pernilla och Mattias Alm i Trollamåla. Det var vårvintern
2018 utifrån temat Fritid. När vi nu möter henne igen har hon blivit
14 år och går på högstadiet i Emmaboda. Här några av hennes tankar
kring mobilen och språket.

Min mobil
Alla använder vi nog våra mobiler dagligen. Internet och
sociala medier är en väldigt stor del av många människors
liv. Men sättet vi använder det på skiljer en hel del.
Sociala medier används främst av unga människor, och med
det menar jag att det inte är så troligt att du t.ex ser din farmor
sitta och skrolla på Instagram. Men såklart används det lite
av alla. Eftersom man ofta skriver eller pratar med dem runt
sin egen ålder så har det på så sätt såklart blivit att språket
varierar lite mellan åldersgrupperna. Vi lite yngre använder
ofta förkortningar när vi skriver, ibland kan det vara små korta
meningar som “vgd? – vad gör du?” eller “hmd? – hur mår
du?” eller så är det bara vissa ord som vi har förkortat, såsom
“sj – själv”, “it – inte”, “ksk – kanske”, “mkt – mycket”. Ja den
listan kan göras lång, och det är allt för att det ska gå snabbare
och enklare att skriva.
Vendela Alm.

Allt med tiden har det även skett att vi ha börjat använda engelska ord och förkortningar i vårt skrivande. T.ex “chilla” som
kommer från engelskans “chill out” och som betyder att man
ska ta det lugnt, eller förkortningar som “idk – i don’t know”
eller “lol – laughing out loud”.
Såklart finns en MASSA förkortningar i engelskan också, men
de är inte lånade utan bara som de korta meningarna jag skrev
som exempel innan, fast dessa är på engelska.
Det är små meningar som t.ex “wdym – what do you mean”,
“wud/wyd – what (are) you doing” eller “hru – how are you”
men dessa används såklart oftast i det engelska språket.
Missförstånd kan det ibland bli med förkortningar och slangord
ifall man skriver med någon som inte vet vad de betyder eller
tror att de betyder något helt annat, men det är ibland roligt
då det blir en viss förvirring.
Jag själv använder min mobil mycket varje dag men jag tycker
ändå att det är rätt enkelt att inte sitta vid den för mycket,
sedan är det såklart vissa dagar jag har mer tid vid mobilen
än andra, men det är fortfarande inte särskilt svårt att hålla
skärmtiden nere.
Trots att jag trivs med min mobil och sociala medier tycker
jag att det är en dålig idé att man skulle låta elever få ha med
sig mobilerna in på lektionen. Jag tror att det kommer vara
ett störningsmoment för många och jag kan tänka mig att det
kan vara väldigt distraherande för vissa, framför allt om man
är väldigt fäst vid sin mobil eller om man har svårt att koncentrera sig på skolan, och då tar man upp mobilen istället för att
jobba. Sen finns det såklart dem som tycker att man visst kan
ha mobilen med sig in på lektionen för att den inte stör om
ljudet inte är på, men det finns ingen mening med att ha den
där om man ändå inte ska använda dem.

Internet är väldigt viktigt för mig för det är så jag får kontakt
med mina vänner och familj, det är genom internet jag får reda
på vad som händer i omvärlden och där finns även mycket
underhållning som alltid kan hålla en glad dygnet runt. Sedan
använder jag det även på många andra sätt som t.ex till att
lyssna på musik, googla upp saker jag inte vet eller behöver ta
reda på, kolla vädret, översätta fraser, ord och meningar jag inte
förstår, beställa kläder, kolla recept och liknande och mycket
mer!! Många av de jag umgås med använder det på liknande
sätt och ibland använder vi det alla tillsammans i skolan när
vi gör större arbeten
Trots att det finns otroligt mycket dåligt på sociala medier
tycker jag inte man ska hålla någon borta från det. I stället får
man visa lite av de dåliga sidorna och berätta vad som finns
där och sedan vad man ska hålla sig borta ifrån istället för att
ta bort allt helt. Sociala medier är ett ställe för alla och även fast
det inte är tryggt på alla ställen får man göra det bästa av det.
Vendela Alm
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Långasjö föräldraråd
Under många år har Långasjö skola och förskola haft
en föräldrastyrelse, men 2019 fick vi beskedet om att alla
skolor/förskolor i Emmaboda kommun istället ska ha
ett föräldraråd.
Den stora förändringen för Långasjö är att vi inte längre får
ersättning av kommunen för vårat arbete, och i samband med
detta så gick vi in som en kategori i sockenrådet, så de hjälper
oss med vår ekonomi. I övrigt så tog vi i styrelsen/rådet beslutet om att fortsätta vårt arbete som tidigare. När 2020 kom
så bromsades vårt arbete upp mycket p.g.a. av pandemin, och
allt tog en liten paus innan vi hittade ett nytt arbetssätt att få
till möten, aktiviteter o.s.v.
I början av 2021 avgick några i rådet och några andra tog vid.
Grundtanken är att halva rådet skall bytas ut varje år och att
man sitter som representant i 2 år. Pga. av pandemin blev
även detta lite släpande men vi har åter kommit in i rutinerna
så smått igen. Nu i höst avgår några och vi får in nya krafter
i rådet. Till hösten kommer det finnas med 4 representanter
för förskolan och 4 för skolan.
Saker som vi under våren har arbetat med är bl.a.
# Byggt två st. Gagarinkar till skolan.
# Fyllt på med grus till grusplanen på skolan.
# Ordnat utesimskola i Långasjösjön för barn 6-15 år.
# Aktivitetsbingo på sjökvällen.

Gagarinken på baksidan av skolan, Frans, Inez, Alma, Alva och Elvira.

Där och då började funderingarna på om vi i rådet kunde
fixa en till Långasjö skola. När vi tittade på vad en sån skulle
kosta insåg vi att det var för dyrt men då väcktes idén om att
bygga en själva.
Men vad behöver man då? Hur får vi tag på det? Jo men den
är ju byggd av trä, självklart hör vi med Södra. Sagt och gjort.
Självklart ville Södra hjälpa oss med detta så de sponsrade oss
med virke, Bolist i Emmaboda sponsrade med skruv och bläck.
Vi vill rikta ett stort tack till Södra och Bolist.
En medlem i rådet och dennes familj gjorde ett stort jobb och
tog på sig att börja bygga sektionerna och även måla sektionerna. Sen en regnig söndag i maj träffades rådet och byggde ihop
inte en utan två st. Gagarinkar. En står nu på framsidan och en
på baksidan av skolgården. Kommunen har godkänt bygget.

Saker vi just nu arbetar med.
# Vi håller just nu tillsammans med EKO reklam på att ta fram
en logga för Långasjö föräldraråd.
# Någon lovaktivitet.
# Förråd till skolan.
# Hur kan vi hjälpa förskolan och skolan mer?

Gagarink

Under tidig vår diskuterades det om hur lite rastaktiviteter det
finns på skolan, det var då en medlem i rådet som berättade
om en skola i en annan kommun som hade en Gagarink till
att spela Gagaboll på sin skolgård och som visste att det var
en mycket uppskattad rastaktivitet.

Amelia Stånggren och Elsa Alexandersson i Gagarrinken på skolans
framsidan.

Utesimskola

Johan Svensson, Stina Rosqvist, Camilla Lennartsson, Malin Stånggren
och Tina Gustavsson.

Redan 2020 kom idén om att ordna simskola för barn i Långasjö men pga pandemin la vi just då ner idén. På våren 2021
tog vi upp idén om simskola. Vi hörde då av oss till Emmaboda bad och träningscenter om dem skulle kunna hjälpa oss
med detta. De tyckte att idén var kul och att det var längesen
en sån aktivitet genomfördes. Vi i rådet sökte då bidrag hos
kommunen för att ordna Simskola utomhus i Långasjö, den så
kallade ”lovpengen”, och snabbt fick vi ett ja av kommunen.
Vi ordnade då så vi hade två stycken grupper efter varandra
med två simlärare från Emmaboda bad och träningscenter och
8 barn i varje grupp, 6-15 år.
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Charlie Siwerland.
Hugo, Alice, Martina, Hilda, Åsa, Amelia och Ebba.

Platserna fylldes snabbt med både barn från Långasjö och
från andra delar av kommunen. Simskolan genomfördes
måndag-fredag under v 24. Varje simlektion var 30 min.
Skulle ni vilja komma i kontakt med oss så går det bra att maila
oss på: langasjoforaldrarad@gmail.com

Alma Hoffros.

Hilda Sjöholm
Zack Hammarlund.

Barnen har samling innan lektionen och går igenom reglerna för
simskolan.

Freja Astervall.

Joel Ask.

Skulle ni vilja bidra med en slant går det bra att Swisha oss
på: 1 230 973 347 märk betalningen med Föräldraråd.

Tack för sponsring:

Vi söker just nu en större lekstuga/friggebod som kan användas till förråd på skolan där dem kan förvara leksaker. Vet ni
någon som har en över eller kanske har du en över, hör gärna
av er till oss.

Bolist i Emmaboda för skruv och bläck.

Malin Stånggren

Södra i Långasjö för virke.
Ronny i Harebokvarn för grus till grusplanen på skolgården.
Strands maskiner för transport av grus.
Emmaboda kommun för lovpeng till utesimskola i Långasjön.
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Teckenspråk för kommunikation
För oss, familjen Johansson i Råamåla, har teckenspråket
alltid funnits med. Jag, Tove, har haft döva morföräldrar
vars första språk har varit teckenspråk. När min mormor
och morfar växte upp fick man inte använda teckenspråk.
Deras skolgång präglades av att de skulle lära sig att
avläsa och lära sig att tala fint. Deras teckenspråk fick
de lära sig i hemlighet utav äldre döva elever på rasterna
på dövskolan.
1981 blev teckenspråket erkänt som ett riktigt språk, men dock
inte som ett officiellt minoritetsspråk som exempelvis samiskan. Teckenspråket är ett visuellt språk med egen grammatik
som bygger på handformer, mimik och gester. Munrörelser
är viktiga i teckenspråket och lånar många ord från svenskan,
så teckenspråket är därför inte internationellt, vilket de flesta
människor tror. Det finns många ord som är unika för teckenspråket och som inte återfinns i den talade svenskan. Men
eftersom teckenspråk bygger så mycket på kroppsspråk så är
det lättare att kommunicera med någon som inte talar samma
språk. Detta gäller både för hörande som inte kan svenska,
och för döva från andra länder. Teckenspråket uppmuntrar till
gränslös kommunikation!
När Kenne och jag fick vårt första barn Maja upptäckte vi
ganska tidigt att Maja hade en grav hörselnedsättning. Maja
fick hörapparater redan vid tio månaders ålder. Även om Maja
då kunde höra så var det för oss i familjen viktigt att få en
kommunikation som alltid fungerade och som inte förlitade
sig på hörseln och tekniken. Vårt val var att Maja fick börja på
en teckenspråkig förskola som låg i Kalmar, dit hon pendlade
med taxi. Detta för att få teckenspråk, och för att få umgås
med likasinnade barn.
Tre år senare föddes vår nästa dotter, Hanna, som snart konstaterades vara född helt döv. Hannas och vår kommunikation
under de första 18 månaderna var enbart på teckenspråk. Sedan
opererades hon med Cochlear Implantat (CI), en teknik för
att höra på elektronisk väg. Hanna fick också ett andra CI vid
fem års ålder. Då började vår resa med dubbla språk. Hanna
skulle lära sig både talad svenska och teckenspråk, för att
hon skulle kunna kommunicera med både hörande och döva.
Ibland använde Hanna enbart teckenspråk, och ibland använde
hon tecken-som-stöd (TSS), vilket innebär att man följer det
svenska språkets grammatik men använder stödtecken. Hanna
tycker fortfarande att tecken som stöd är bra, för det hjälper
henne att hänga med i den ”röda tråden” när det talade språket
går för fort, eller hon missar några ord. Det gör också att man
blir mindre trött. Stödtecken är givetvis också ett stort stöd i
bullriga miljöer.
När Maja och Hanna var små så tillbringade vi många somrar
uppe på Västanviks folkhögskola utanför Leksand för att lära
oss teckenspråk, och att träffa andra familjer från hela Sverige
i samma situation. Där fick vi även under några veckor på höst
och vår gå TUFF utbildningar (Teckenspråks Utbildning För
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Föräldrar). Detta har gett oss goda vänner från norr till söder
i vårt avlånga land, vi delar samma erfarenheter inom familjerna och stöttade varandra under våra barns uppväxt. Flera
av familjerna har vi fortfarande kontakt med.
Även övriga i familjen på Kennes sida, alltså Majas och Hannas
farmor, farfar, farbror och faster med respektive hade utbildning i TSS när barnen var små. I Toves familj fanns ju redan
teckenspråket.

Hanna under en hörseltest i Linköping.

Foto Tove

Under sin skolgång hade både Maja och Hanna tillgång till
elevassistent som var teckenspråkig. Detta var ett stöd för att
kunna hänga med i klassrummet och pratet mellan eleverna
och lärarna. Några av deras klasskompisar lärde sig också lite
teckenspråk, så att de kunde använda tecken som stöd och
underlätta kommunikationen ytterligare.
När barnen blev äldre valde de lite olika skolgång. Maja gick
på gymnasiet i Örebro, där Riksgymnasiet för Döva och Hörselskadade finns. Där fick Maja tillgång till en miljö där hennes
klasskompisar också var hörselskadade, och många var likt Maja
tvåspråkiga med svenska och teckenspråk. Undervisningen
använde mikrofon/teknik.
Hanna gick på gymnasiet i Kalmar. Där använde hon inte lika
mycket teckenspråk, då hon inte kände att det fanns ett behov
längre. I stället använde hon mikrofoner för att höra läraren
och klasskompisarna. Idag jobbar Hanna på en arbetsplats
utan teckenspråk, men hon använder fortfarande gärna teck-

Hela familjen när Hanna tog studenten och vuxenlivet började.
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enspråket privat. Om hon umgås med en person som också
kan teckenspråk så byter de gärna till tecken, eller använder
tecken som stöd. Hanna uttrycker det som att teckenspråket
är en trygghet för att det hjälper henne så mycket att kunna
kommunicera med folk, och hon uttrycker en samhörighet
med andra teckenspråkiga.
Hur säger man hej på teckenspråk? Man vinkar bara!
Många tecken bygger på att man imiterar rörelsen av det man
gör, eller hur objektet ser ut. Till exempel kaffe (mala bönor),
katt (klappar katten), hund (klapp på låret, typ kallar på hunden), hus (formar händerna som ett hus med tak och väggar),
fiska (metarrörelse, eller drar in fisk med kastspörulle), steka
(vänder på pannkakan), detta tecken kan användas till många
ord som steka pannkakakor/hamburgare/stek mm, så där är
munrörelsen viktig. Det samma gäller många andra tecken som
kan betyda många ord, t ex boll, rund, jorden (gör en rund
rörelse med händerna)
Därför är det mycket viktigt med munrörelsen, och att säga
ordet samtidigt som man tecknar gör det mycket enklare för
den teckenspråkiga personen att förstå, och man kan ibland
undvika onödiga pinsamma situationer.

Maja och Hanna 2021.

över, och många vill lära sig teckenspråk även om man inte har
någon anknytning eller behov av att kunna det.
Idag har man sett fördelarna med teckenspråket för många
grupper, till exempel för hörande barn i tidiga utvecklingsstadier, eller för hörande personer med andra funktionsvariationer
som t ex språkstörning. I skolan använder flera hörande klasser
t ex handalfabetet för att lättare ”se” ordet när man bokstaverar
eller bildar ord. Allt detta gör att teckenspråket och TSS är
säkrat som språk även i framtiden.
Tove, Kenne, Maja och Hanna Johansson

Mitt liv med teckenspråket
Tänkte jag börjar med en mindre presentation av mig
trots att mamma Tove och pappa Kent redan tagit en del
i sin text när det gäller min barndom.
Min mammas morföräldrar var som nämnt döva så jag lärde
mig teckenspråk tidigt och mamma har berättat att mitt första
tecken var Lampa (handrörelse o-hand nedåt som öppnar sig,
lampan tänds) Jag fick som sagt mina första hörapparater när
jag var 10 månader, i nuläget är jag 25 år gammal och 2019 så
fick jag opererat in ett cochlea implantat på ena örat för jag
hörde för dåligt. Under rehabiliteringen så var teckenspråket
viktigt för att jag skulle kunna hänga med skapligt i konversationerna. I nuläget hör jag bra, men teckenspråket är fortfarande en stor och viktig del av mitt liv både privat som på
jobb, fast på jobbet är det mer enkla gester och rörelser. Just
nu jobbar jag på ett sågverk i Mariannelund som heter Wallnäs
Timber och jag är på råsorteringen där det är väldigt bullrigt,
och ibland inte hinns ropa i ”comradion”, så då använder vi
enklare teckenspråk för smidig kommunikation.

Foto Tove

De senaste 30 åren så har man kommit långt inom tekniken
med Cochlea Implantat. Idag testar man nyfödda bebisar och
de som upptäcks som döva och där hörselnerven till hjärnan
är intakt, opereras redan vid 6 månaders ålder. De allra flesta
operationer lyckas och gör att barnen kan höra med teknikens
hjälp, men det gäller inte alla. Det finns en oro bland de döva
i samhället att teckenspråket kommer att ”dö ut” och att dövkulturen utarmas, och när vi fick våra barn så var det inte helt
självklart att man skulle göra operationerna. Men efter stort
stöd och förståelse från övriga i våra familjer så gjorde vi valet
att operera Hanna och det har vi inte behövt ångra med facit
i hand. Vi hade t ex inte kunnat bo kvar i Långasjö eftersom
de bästa skolalternativen för döva barn fanns i Lund, Örebro,
Vänersborg eller Stockholm.
De äldre av er läsare kommer säkert ihåg valdebatterna i TV på
70- och 80-talet. Då kunde man se att det stod en teckenspråkstolk bredvid politikerna eller var infälld i rutan. På senare tid
så är de allra flesta tv program möjliga att få se med text, och
till och med de senaste årens melodifestivaler tolkas musiken på
teckenspråk. Detta har fått en otrolig genomslagskraft världen

Min skoltid började med att jag gick på en teckenspråkig förskola i Kalmar som numera dessvärre lagt ner, sen på både låg,
mellan och högstadiet hade jag en teckenspråksassistent och
vi körde med både teckenspråk och TSS (Tecken Som Stöd).
I låg och mellanstadiet började vi med en aktivitet i klassen
som hette “Veckans tecken” där vi allihop fick ett nytt tecken
varje vecka att lära oss. Det lärde mig nya ord samtidigt som
mina klasskompisar i Långasjö fick lära sig lite teckenspråk.
När jag skulle börja gymnasiet flyttade jag till Örebro och
Riksgymnasiet för Hörselskadade, i samma stad ligger även
Riksgymnasiet för Döva samt Riksgymnasiet för språkstörning,
att RGD (Riksgymnasiet för döva) låg i samma stad gjorde att
teckenspråket fanns automatiskt med i allt utanför skolan. Jag
gick hade även Teckenspråk som Modernt språk under mina år
där. Teckenspråkskurserna på gymnasiet är uppdelade i olika
steg där steg 1 – 4 är ren teckenspråksgrammatik och steg 5 –
7 är mer inriktat på teckenspråkets historia och uppbyggnad.
Så hela min skoltid använde jag teckenspråket och TSS, som
tillsammans med teknisk utrustning möjliggjorde att jag kunde
gå i skolan i låg- mellan- och högstadiet på ”hemmaplan”.
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Elevmikrofonen från Örebro.

Efter gymnasiet och jag flyttat hem tillfälligt till mamma och
pappa så hörde min gamla hörselpedagog som numera jobbar
på Specialskolemyndigheten av sig och undrade om jag ville
hjälpa till att föreläsa för lärare och specialpedagoger ett antal
gånger per år, jag tackade ja och under mina 3 år som föreläsare
lyfte jag upp varje gång hur viktigt teckenspråket är i skolmiljö
för att ett barn ska kunna ha en bra skolgång. Mitt samarbete
med SPSM avslutades då de valt att spela in en föreläsning och
ha som material i stället. Anledningen var att spara pengar.
Sen november 2019 och fram tills nu sitter jag som ekonomiansvarig i riksförbundet för Unga Funkisar, samt som Ordförande i lokalföreningen Småland. Vad är då Unga Funkisar?
Jo, det är ett förbund som fokuserar på personer med funktionsvariationer, och vi hjälper till med frågor i samhället för att
förbättra livskvalitet på de med funktionsvariation. Vi har även
aktiviteter anpassade för de med rullstol/permobil, och med
eller utan hjul här har vi alla kul är våran slogan. Ingår då teckenspråket? Ja, vi jobbar även med frågor som rör teckenspråk,
och vi har personer i förbundet som använder teckenspråk på
grund av en cp-skada eller annan neurologisk skada.
Teckenspråket används av fler personer som kommunikationsmedel än bara döva/hörselskadade, och det känns bra att veta
att det kommer finnas som alternativt kommunikationsstöd
även i framtiden. Men en fråga som finns i luften bland många
av oss teckenspråksanvändare: Kommer teckenspråket finnas
kvar för evigt i och med cochlea implantatets framgång med
att operera allt yngre barn? Det finns i vissa städer starka
viljekrafter som driver frågan om teckenspråkets framtid mot
politiken och även statliga myndigheter såsom Specialskolemyndigheten, som uppmuntrar användning av teckenspråket
både som alternativ kommunikation i skolan eller som full
kommunikation. Detta gör att jag tror på en positiv framtid
för detta språk.
En sak som gjort mig glad att se på senare tid är att det finns
teckenspråkskurser att anmäla sig till oavsett om det är på grund
av en anhörig eller inom yrkesverksamhet, eller annan anledning- Varje person som kan eller vill lära sig och sprida detta
fantastiska språk vidare är viktig för teckenspråkets fortlevnad.
Maja Johansson
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Galleri Garvaregården
– säsongens utställningar
Under sommaren har vi haft tre utställningar med fem
konstnärer.
Det var det fortfarande restriktioner under juni månads utställning med Bertil Lindberg och Kristina Fällman. Det innebar
att vi fick begränsa antalet personer till 10 åt gången. Intresset
var stort redan från första dagen. Drygt 100 personer från när
och fjärran såg utställningen.
Utställning med Lesley Warrington och Maria Pohl.

Värmen och regnet i juli månad gjorde att växtligheten i trädgården tog fart. Många besökare var intresserade av trädgården
och dess utveckling. Det blev trevliga visningar och trädgårdssamtal. Samutställningen med Lesley Warrington och Maris
Pohl gjorde också intryck på besökarna.
Anita Hedin avslutade säsongen med textil konst. Hennes
inspirationskälla är naturen och speciellt det öländska landskapet. Anitas textila hantverk, uttryck och finstämda färgsättning
väckte mångas beundran.
Britta Fransson

Maria Larsson och Britta Fransson.

Vernissagedagen med Kristina och Bertil.
Angela Fransson och Anita Hedin.

Återkommande sommarbesökare från Lund.

Näckrosdammen i trädgården.
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14 § Var och en som är bosatt
i Sverige ska ges möjlighet att lära
sig, utveckla och använda svenska
Språklag (2009:600)

“Hej! Jag heter Tanja och jag
kommer från Ryssland”…
Det var mina första ord när jag började studera på SFI
kursen (svenska för invandrare). Nu kan jag lite mer
svenska eftersom jag har bott i Sverige i 8 år.
Jag flyttade till Sverige år 2013. För mig själv var det ett helt
oväntat steg. Innan bodde jag i en liten stad som ligger i mitten
i Sibirien ganska nära Bajkalsjön (ca 80 mil norrut). Jag kunde
aldrig föreställa mig att bo på en annan plats. Min hemstad
heter Bratsk. Den är ganska ny och modern. Det finns inga
fina gamla byggnader i Bratsk men det finns två enormt stora
fabriker som producerar cellulosa, kartong och aluminium. I
staden bor 240 000 invånare. De flesta har jobbat på de där
fabrikerna. Bratsk är också känd för sitt vattenkraftverk som
är näst störst i Ryssland.

Redo för nästa lektion.

Här i Sverige hade jag upptäckt att språket är en nyckel till
samhällets olika dörrar.
SFI som en studieform drogs i gång i mitten av 1960-talet och det var
studieförbundet som fick ansvar för språkundervisningen. På 1970-talet
blev SFI en relativt fri utbildningsform. I 1991 tog kommunerna över
ansvaret och SFI har fått sin första läroplan. SFI skapades i syfte att
hjälpa nyanlända personer att integrera sig i det svenska samhället. Alla
vuxna invandrare från 18 till 65 år har fått möjlighet att lära sig det
nya språket SFI ger dem en nyckel.
Enligt den svenska Språklagen har nykommande rätt att lära
sig det svenska språket och gå på SFI kursen. Jag var inget
undantag och började lära mig svenska på SFI i Emmaboda
drygt en månad efter ankomsten. Det var en väldigt liten, mysig och trevlig skola och det är det fortfarande. Där hade vi,
eleverna träffat vår första lärare i svenska - Filippa. Hon var
världens snällaste lärare.

Min hemstad Bratsk i centrala Sibirien.

Trots allt detta hamnade jag i paniktillstånd och var dö-stressad. För det första var det inte så lätt som jag hade tänkt mig.

Från början är jag behörig lärare i psykologi och pedagogik
och undervisade i dessa ämnen på en pedagogik gymnasieskola i 7 år. Efter 7 år var jag tvungen att lämna det yrket
pga ekonomiska problem och började jobba med försäljning.
Jag utvecklades väldigt snabbt och hade gått hela vägen från
försäljare till försäljareschef. Men jag kände alltid att det var
en väg som inte ledde någonstans. Jag längtade efter något
nytt, spännande, fullt av livskraft och glädje. Jag önskade mig
förändringar. Och det hade hänt. Jag flyttade till Sverige.
Allting var nytt och främmande i det nya landet: mat, trafik,
människor, affärer, sedlar, bokstäver, skyltar överallt... Men det
värsta var språket! Jag hade ju pratat ryska hela mitt liv. Alla
filmer är dubbade i Ryssland och man får inte höra skådisarnas verkliga röster. Man har inte någon riktig kontakt med
främmande språk. Jag fattade faktiskt inte vilken betydelse
språket har och hur mycket det påverkar livet. Jag är väldigt
social och det är oerhört viktigt för mig att kommunicera med
andra människor. Utan språket kände jag mig stum och dum.

Det finns gott om läromedel att välja på för oss SFI-lärare.
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Hela tiden glömde jag nya och gamla ord och kunde inte förstå
grammatiken. Jag var blyg, tystlåten, visste inte vad jag skulle
fråga och vågade inte be om hjälp. Den hemska känslan av
egen hjälplöshet och osjälvständighet kommer aldrig att försvinna ur mitt minne. För det andra uppstod det plötsligt en
prestigefråga för mig. “Att tappa ansiktet” kallas det i Japan.
Det var fruktansvärt svårt att erkänna man är ingen i det nya
landet: ingen social status, inget jobb, ingen inkomst. Allt som
jag hade skapat i mitt liv förut bara försvann. Noll...Zero…
Trots min sambos stora starka stöd blev jag helt utmattad och
kände mig övergiven. Jag grät bara, grät och grät.
“Ryssarna ger aldrig upp”, sa jag till mig själv en dag. “Bit ihop
tänderna och kämpa på din fegis!” Min inlärning gick som
vågorna i havet - upp och ner. En dag blev det värre, en annan
dag blev det perfekt. Småningom började jag förstå svenska
och gilla det “konstiga” språket. Det blev inte lättare men det
var mer och mer lovande.
En gång en helt vanlig, trevlig lektion på SFI blev jag helt
överraskad av en vision som dök plötsligt upp i min fantasi.
Jag fick se mig själv stående vid en tavla som lärare i svenska.
Gud, vad jag skrattade åt mig själv då. “Det är ju omöjligt!”
- tänkte jag. Men efter 2 år började jag undervisa i svenska
för invandrare på SFI i Emmaboda. Då hade jag studerat på
SFI i 8 månader. Nu läser jag en kurs för lärare i svenska som
andraspråk på Lunds universitet. “Ingenting är omöjligt” säger jag nu. Jag har många vänner, jag har återskapat mitt liv
på nytt. Nu är jag mycket MER än jag nånsin var i Ryssland. I
Sverige har jag äntligen blivit mig själv. Jag har många hobby,
fotografi, astrologi, ansiktsmålning, läsa böcker mm. Alltför
många, säger mina närmaste. Jag är så glad att jag bestämde
mig för 8 år sedan.
Under 5 års arbete på SFI kan jag sammanfatta lite min egen
erfarenhet som invandrare och SFI lärare. Vi alla som kommer
till ett nytt land har med oss inte bara resväskor. Vi har kvar vår
kultur, traditioner, erfarenhet, bakgrund, relationer och känsla.
Vi har kvar vårt språk och vår omöjliga konstiga brytning. Jag
kämpar fortfarande med de jobbiga svenska vokalerna, dubbel
betoningen och språkmelodin. Från början hamnar vi i en djup
stress fast vi inte behöver slåss för överlevnad. Vi är ganska
många som upplever stress som en del av livet. Att leva utan
stress gör oss förvirrade. Ibland börjar kroppen ge upp för att
vi har ingenting att kämpa för. Då kan man bli sjuk.
Jag vet exakt vad det är som hjälpte mig och räddade mig. Det
är mina jobb, min hobby och det bästa lilla samhället som heter
Långasjö. I Långasjö hade jag gjort mina första svenska steg.
Jag vet inte hur jag skulle kunna klara mig utan de fantastiska
hjälpsamma, trevliga och varma Långasjöborna. Jag är tacksam
för varje upplevelse som jag har gjort med hjälp av dem.
Tanja Muratova

Långasjö GoIF
Tränaren har ordet

Så var vi igång igen. Andra året i följd fotbollen blivit påverkad,
åsidosatt, men där fotbollen också återigen visat sitt samhällsansvar och sin nytta. Under pandemin har det skett mycket i
vårt lag. Många spelare har fallit bort, många nya har tillkommit.
Vi är ett ungt, oerfaret lag på denna nivån och hösten kommer
bli intressant i den bemärkelsen hur bra vi utbildar oss ute på
planen, hur stor förståelse vi får i vad vi vill, vad som krävs
på nivån och i slutändan vad resulterar det i för prestationer.
Vi har en hög högstanivå, men vi är också det laget på nivån
som ställer högst krav på våra spelare. Här ska det inte riskminimeras genom att spela långa bollar och hoppas på det
bästa. I ett första skede kan det ge resultat, men för oss handlar
saker om utbildning och att ge de spelare som vill, en chans
att lära sig, få en större kunskap och i slutändan chansen och
verktygen för att spela fotboll högre upp. Jag påstår, att vi är
ett av dem lagen i hela småland, som har den bästa och mest
utvecklande miljön.
Hur långt detta kommer räcka, vad som händer, det får vi se.
Men efter året kommer vi ha mer erfarenhet, bättre fotbollsspelare och på sikt är det vad allt handlar om, inte vad som
sker i morgon, utan vad sker och vart är vi i processen om ett
år. Under tiden ska vi också passa på att ha väldigt kul, vara en
bra lagkompis till varandra och sträva efter att det är väldigt
kul att komma ner till träningar.
Daniel Ahonen

Höstens Matcher för Lindås-Långasjö
FF. Div. 4 Östra
Datum

Bortalag

Anläggning

2021-08-27 Kalmar AIK FK

Hemmalag

Lindås-Långasjö FF

Fredrikskans

2021-09-03 Lindås-Långasjö FF

IFK Oskarshamn

Åkrahälls IP Konstgräs

2021-09-10 Lindsdals IF

Lindås-Långasjö FF

Fjölebro IP

2021-09-18 Lindås-Långasjö FF

IFK Borgholm

Långasjö IP

2021-09-25 Ruda IF

Lindås-Långasjö FF

Tallåsvallen Ruda

2021-10-02 Lindås-Långasjö FF

Kalmar City BK

Långasjö IP

2021-10-09 IFK Påryd

Lindås-Långasjö FF

Mörevallen

Ordföranden har ordet

Att bedriva verksamhet i en idrottsförening under en pandemi
har haft sina utmaningar. Hela vår verksamhet går ju ut på att vi
ska skapa gemensamma aktiviteter för oss som bor i Långasjö.
Vi försöker att göra det bästa av situationen. Vi kör gymnastik på idrottsplatsen på torsdagar. Ungdomslagen tränar och
spelar på idrottsplatsen. Seriespelet för herrarna har ju också
kommit igång. Vi har två hemmamatcher på idrottsplatsen i
Långasjö den 18 september och den 2 oktober. Båda spelas
kl. 13.00. Då ser vi fram emot bra fotboll med publik på vår
fotbollsplan hemmavid.
Varmt välkomna
Sven-Erik Karlsson
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De hundra språken
– hundra hundra hundra…
Det har gått nio år sedan Emmaboda kommun satsade
stort på barns utveckling i förskolorna i kommunen.
Team18 bildades som bestod av tre förskollärare med
olika kompetenser såsom ateljerista, pedagogista och
specialpedagog. Jag var en av dessa tre förskollärare med
ateljerista kompetentes med utbildning på Reggio Emilia
institutet i Stockholm, tillsammans med Mathias Köppen, pedagogista (RE institutet) och Anette Gustafsson,
specialpedagog.
Våra professioner innebar att som ateljerista har man en estetisk
kompetens och arbetar i gränslandet mellan rationalitet och
fantasi, teckning, måleri, drama, dans, tekniska bildmedier,
musik, arkitektur, installationer mm. som kompletterar pedagogernas arbete. Utvecklar miljö och material och uttryckssätt.
Pedagogista – handleder och arbetar med pedagogerna, stöttar,
utmanar, ifrågasätter arbetssätt, ger verktyg, ser processen,
dokumenterar mm.
Specialpedagog – skapar förutsättningar för alla barns lärande och undanröjer hinder som kan påverka dessa processer
tillsammans med pedagogerna på förskolan. Verkar för alla
barns rätt till stöd.
Det var en spännande resa tillsammans i Team18, med
uppdraget att stödja förskolebarnens utveckling och behov
genom handledning till pedagoger och arbetslag och arbete
tillsammans med personalen i barngrupper. Mycket inspiration hämtades från Reggio Emilias pedagogiska filosofi som
skulle genomsyra arbetssätt och barnsyn och bjuda in till
hundraspråklighet.
Reggio Emilia filosofin växte fram i staden Reggio Emilia i
norra Italien under 60-talet. Folkskolläraren Loris Malaguzzi
sedermera kommunens barnomsorgschef var eldsjälen bakom
Reggio Emilias framväxt tillsammans med kvinnorörelsen i
staden. Den ville verka för demokrati genom att börja med
barnen som Malaguzzi såg som rikt rustade med hundra språk
av vilka vi berövar dem nittionio.

Teckna och måla linjer och streck.

Han skrev den välkända dikten Tvärtom, det är hundra som finns!
som har skapat spår i hela världen med estetiken som värde
och de hundra språken som filosofins innersta mitt.
Vea Vecchi – ateljerista – som arbetade under 30 år på förskolan Diana i Reggio Emilia säger: ”Vi behöver ställa frågor
till världen som hela människor. Om jag får undersöka en
blomma med hjälp av många olika aspekter och uttryck, så blir
antagligen min kunskap om blomman mer komplett och rik.”
Hur kan vi då bjuda in våra barn i förskolan och skolan till att
få bli nyfikna och där ett undersökande arbetssätt erbjuds och
lärandet blir lustfyllt? Kan vi med nya ögon se på barn att de
föds rika och intelligenta och har en egen stark drivkraft och
lust att utforska världen, för just den barnsynen växte fram i
Reggio Emilias filosofi och är en av byggstenarna. Där hundraspråklighet blir ett självklart inslag i vardagen och där estetiken
kommer in i allas våra liv. Jag ser många möjligheter till det.
I Läroplan för förskolan (Lpfö18) kan man läsa att:
Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet
att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen
ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom
olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång,
musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att
konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och
tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett
innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och
lärande.
När vi erbjuder barn goda sammanhang och ett rikt material
att få undersöka ger vi också dem möjlighet att utveckla sitt
språkande genom många olika uttryckssätt såsom bild, dans,
drama och teater, rörelse, lera, musik och matematik m.fl. Och
att få möjlighet att förbinda uttryckssätten och förstå och erövra sin omvärld genom hundraspråklighet. Kropp och händer
blir hjärnans förlängda armar och uttrycker hur vi tänker.

Undersökande med silkespapper och tapetklister.

Att våga satsa stort på våra barn och barns utveckling i förskola och skola, som Emmaboda kommun, känns viktigt och
angeläget. Det demokratiska uppdraget i förskolan där vi ger
barn deras rättigheter till att vara en likvärdig medborgare i
staden och samhället och där olikheten inte gör skillnad och där
hundraspråklighet är en självklarhet, tycker jag är den utmaning
som är viktigast i förskola och skola idag.
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Jag känner mig glad och stolt över att få varit med i början av
denna resa tillsammans med alla barn, vårdnadshavare, personal och ledning i förskolorna i kommunen, som pågår med
stor kraft och entusiasm fortfarande. Jag är hundra hundra…
Anna Maria Rosén
(Förste förskollärare i Malmö stad)
Not.
I Träskoposten nr 4 2014 s.36, kan man läsa kort om Team18s uppdrag bl.a. i Långasjö förkola, skrivet av Anki Torgnyson.

Man ber dem:
att bara upptäcka
den värld som redan finns och
av alla hundra
berövar man dem nittionio
Man säger dem:
att leken och arbetet
det verkliga och det inbillade
vetenskapen och fantasin
himlen och jorden
förnuftet och drömmarna
är företeelser

Tvärtom, det är hundra som finns

som inte hänger ihop.

Ett barn

Man säger dem:

är gjort av hundra

att det inte finns hundra
Men barnet säger:

Barnet har hundra språk

Tvärtom, det är hundra som finns.

hundra händer
hundra tankar

Loris Malaguzzi

hundra sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra alltid hundra
sätt att lyssna
att förundra att tycka om
hundra lustar
att sjunga och förstå
hundra världar
att uppfinna
hundra världar
att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen
skiljer huvudet från kroppen.
Man ber barn;
att tänka utan händer
att handla utan huvud
att lyssna men inte tala
att begripa utan glädjen i
att hänföras och överraskas
annat än till påsk och jul.

Landart i bokskog.
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På språkets bakgård

Jag bröt också mot det andra budet: Du skall icke missbruka
herrens, din Guds, namn, ty herren skall icke låta den bli ostraffad som
missbrukar hans namn.

Obscena, s.k. fula ord finns i alla språk, över hela världen,
sedan människans begynnelse. Också i Långasjö, vad
jag har hört berättas. För egen del har jag bara svurit en
gång, vad jag minns. Om den och kraftuttryckens tankeväckande värld ska jag nu berätta. Men först vill jag
varna känsliga läsare för att vissa ord kan verka stötande.
Som stötande, till exempel. Men innan du blir alltför
upprörd, glöm inte att ord i sig varken är fula eller fina.
Det är våra attityder som gör vissa av dem omoraliska.
Eller annorlunda uttryckt. Vad som är oanständigt på
bilden av en naken människa är fikonlövet, inte vad som
finns därunder.

Även om mitt straff, ”skampåle” och ”ringa misshandel”, inte
var ovanligt vid den tiden, satte händelsen ändå sina spår. Inte
på händerna, men väl i mitt tänkande. Det tvivel jag fick med
mig med modersmjölken förstärktes av mitt yrkesval som lärare
och forskare i etnologi. I tid sammanföll detta med 70-talets
radikalism, där det mesta skulle ifrågasättas, på gott och ont. På
min egen institution i Lund var det en spännande tid, då nästan
inget mänskligt var oss främmande. Och nog var det en hel del
sedesamma fikonlöv som föll, alltid. Rena höststormen ibland.

Syndens svarta fläckar

Det är tidigt 50-tal i Sjömarken
utanför Borås. Jag är ett livligt barn,
full av energi och idéer. I skolan
har jag svårt att sitta still, pratar
och skrattar gärna, är nyfiken och
intresserad. Under en lektion berättar läraren om Jesu underverk
och spontant, utan att tänka mig
för, utropar jag; ”Oh Herre jävlar!”
Ingen kunde ta miste på den förtjusning jag uttryckte, utom läraren,
som kallade fram mig till katedern
och talade om att jag hädat Gud.
”Strax ska du se att dina händer
blir fulla med svarta fläckar”, sa
han och luggade hårt min tinning.

Syndafallet.1

Tänk, två bestraffningar på en
gång. Eller tre, egentligen, eftersom
jag också fick stå där och skämmas
inför hela klassen. Nåja, det blev
bara två ändå, eftersom läraren inte
hade Gud på sin sida denna dag.

Efter tio långa minuter syntes ännu inga syndens tecken på
mina händer, vilket jag ljudligt påpekade. Läraren blev först
ställd, men sa sedan; ”Fläckarna kommer ska du se. Gå och
sätt dig nu.”

En ny tid

Min skoltid var på många sätt genomsyrad av kristendom.
Dagen började med morgonsamling med psalmsång, antingen
i klassrummet eller i skolans aula. Många skoltimmar ägnades
åt kristendomskunskap med fokus på bibeltexter, såsom
Bergspredikan med sitt moraliska innehåll. Först med 1969 års
läroplan skiftade man fokus från kristendom till de så kallade
fem världsreligionerna. Men fortfarande var kristen moral
grundläggande för hela skolan – om än outtalad och självklar.
Så var till exempel Martin Luthers katekes med de tio budorden
viktig för en del lärare, även om den ströks som obligatoriskt
läromedel redan 1919. Min lärares reaktion handlade inte bara
om att det var ofint att svära.

Hårresande. Hualien!

I bräschen gick folkloristen Bengt af Klintberg, som tillsammans med Christina Mattsson 1977 gav ut Fula Visboken.
Där presenterades folkliga erotiska visor som tidigare hade
ansetts otryckbara, de äldsta från Bellmans tid på 1700-talet,
de yngsta från samtiden.

Folkliga visor man sjöng i
drängkammare, på logement och
i bondstugor ”så fort prästen var
utom synhåll”.

Kända artister som Bengt
Sändh & Finn Zetterholm
hakade genast på och gav
samma år ut skivan Folklår –
våra allra fulaste visor. En av
visorna heter Kärringen som
klippte Lurvetufsa och är exempel på en folklig tradition
spridd över hela landet. Hur
denna typ av sångskatt ser ut
i Långasjö vet jag inte. Får väl
kolla i våra musikhistoriska
samlingar, vad det lider. Nåväl, så här lyder texten, som
finns med musik till på nätet.

Kärringa klippte lurvetufsa sin
fyra hekto vägde ulla
Det räckte ej till strumpor och sock
tog sig i rövaruska och en lock
sen räckte det till strumpor och sock
Och drängen han fick en luva!
Skivan blev kontroversiell. Bland annat väckte den ilska hos
dåvarande Konsums inköpschef, som i ett brev till skivbolaget
skrev "Konsumentbutiker ska inte marknadsföra porr". Däremot fortsatte de att sälja herrtidningar!
Så mycket porr är det väl knappast, tycker jag. Snarare buskis
då! Hur som helst, man måste säga att kärringen var långt före
sin tid. Idag har flertalet yngre kvinnor och män rakat underliv,
med eller utan frisyr. Allmänt anses en rakad kropp sexigare
än en hårig. Samma sak med tatueringar, som jag skrivit om
tidigare i Träskoposten nr 2 2018. Också det var tidigare en
udda markering med låg status. Idag ser många kroppen som
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ett designobjekt, där tatueringar, ansat hår på valda ställen,
smink, manikyr, skönhetsoperationer, kosthåll och gym är
delar av en högst medveten kommunikation, full av symboler
och statusmarkörer. Den negativa sidan av detta modespråk är
att många känner sig tvingade att ”tala” det. Annars blir man
mobbad av provocerade hårhatare.

och hederligt om naturliga ting. Byrman förklarar ”välsignad”
i betydelsen gravid med det religiösa synsättet att barn blir till
genom Guds nåd (välsignelse). En annan mer profan förklaring
var att nyfödda barn kom med storken. Myten blev vanlig i
Västeuropa under 1800-talet när storken var en symbol för
lycka och välstånd.

Till sist en rolig sak som knyter
an till visan och till gammal folklig
tradition från Dalarna. Som femte generationens hårkulla arbetar
Nina Sparr i Våmhus med att
förvandla hårstrån till smycken,
handväskor, brudkronor – och
trosor! ”Inspirationen till dem
fick jag genom ett par gamla
sockor som min gammelfarmor
gjort”, säger hon och tillägger.
”Hårtrosorna finns i string också.”

Uttrycket gravid i sin tur var i början av 1900-talet ett medicinskt fackord. Först från 50-talet och framåt fick det stor
spridning, mycket beroende på blivande mödrars kontakter
med sjukvårdspersonal.

Lurviga kvinnoben är knappast på modet. Kanske inte
heller manliga snart?

Flödande fantasi

När man ska lära sig ett nytt språk finns ingen del så svår att
förstå som ord och anspelningar på de närmast oöverskådliga ämnena sex, snusk, kön och svordomar. Och de är långt
vanligare än vad man först tror, men väl anar när man ser de
insattas belåtna leenden.
Vill du veta mer om ”baktalade
ord på språkets bakgård”, gå då
till nätupplagan av Fula Ordboken, en omistlig gruva för den
språkintresserade att hämta
kunskap ur. Eller för den fördomsfulle att låta sig förargas av.
Bland de 20000 uppslagsorden
finns nära 2000 för det kvinnliga könsorganet, drygt 2000
för det manliga samt runt 1800
samlagsord. Svordomarnas och
skällsordens antal är nära 1500.

Stora fula ordboken ger oss en
uppsjö av förslag på vad som
kan tänkas stå i pratbubblan.

Orden presenteras i full frihet
i en vildvuxen blandning av
stort och smått, skämt och
allvar, med stort fokus på etymologin, dvs ordens språkhistoriska ursprung, släktskap och
utveckling.

I väntans tider

Intressant är också språkforskare Gunilla Byrmans uttömmande avhandling om graviditetsuttryck i tid, rum och samhälle.
Mängden alternativa uttryck för graviditet, runt 800, visar att
ämnet har varit väldigt tabubelagt. Ett tiotal ord kan nog de
flesta av oss, som till exempel på smällen, på tjocken, bulle i
ugnen, uppburkad, satt på jäsning, hamnat i olycka. Uttryck
som dessa kallas idiomatiska, dvs har en egen innebörd som
inte framgår av de enskilda ordens betydelse. De kan vara både
förskönande och förråande.
Bland de förskönande, idealiserande uttrycken finner vi ”i
välsignat tillstånd”. Under den oskarianska tiden (1870–90)
kunde man i s.k. finare kretsar inte drömma om att tala öppet

Kanske storken skulle storkna inför dagens sexualundervisning? Vadå snoppar och snippor? Det är ju jag!

En intressant historia har också ett av våra tre vanligaste runda
ord. Det som sammanför de två andra, så att säga. I 1541 års
svenska Bibel, Jesaja 38:14 beskrivs duvans läte så här: Iagh
lät såsom een Trana och een Swala, och knulladhe som en
Duffua. Men till nästa bibelöversättning 1703 har verbet knulla
fått den sexuella betydelse det fortfarande har, så där kurlar
duvan. Och idag kuttrar den, som vi alla vet. I väntan på något
roligare, kanske?

Hela människan

Ja, så där kan man hålla på. Kring nästan alla ord finns mycket spännande att berätta. Både om deras ursprung och den
laddning de har under olika tider, för olika personer, i skilda
sammanhang. Ett rikt ordförråd har stor betydelse för vårt
tänkande men också för hur vi förstår varandra. Och då menar
jag språket i hela dess spännvidd, även det under bältet.
Men det räcker inte i sig. Vi måste ha en stor portion nyfikenhet och ett öppet, tolerant sinne även för det vi ogillar, retar
oss på, ja till och med avskyr. Många stänger dörren för tidigt.
Antingen av blygsel och pur prydhet eller därför att de genast
måste markera sin egen religiösa eller politiska tillhörighet.
Sitter du då inte på samma barrikad blir du endera ointressant, en bråkstake eller en fiende som måste bekämpas, eller
möjligen omvändas.
Det är dessa två perspektiv jag leker med i rubriken Hela människan. Det första handlar om just detta att vi alla är människor
på ”gott och ont”, också språkligt. Det andra utgår från ordet
”hela” med betydelsen hela någon, bota, kurera. Och då inte
ur medicinsk synpunkt, utan kulturellt, ideologiskt. I länder
världen över ser vi hur yttrandefrihet och demokratiska rättigheter snävas in till förmån för fundamentalistiska regimer,
med allt strängare krav på rättning i leden.
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Samtidigt har all yttrandefrihet
sina gränser, också i Sverige.
Det är både trist och tragiskt
att läsa vad nättrollen på olika
internetforum skriver i syfte att
provocera fram känslomässiga
svar, gräl, missförstånd eller utdragna, ofruktbara diskussioner
som inte leder någon vart. De
kränker och sårar. Visst, ordet är
fritt, men man behöver verkligen
inte säga allt man tänker.

Jag slutar med att lyfta fram en språkets mästare, Tage Danielsson. Han vägrade att kalla sig något som slutar på -ist
(som nazist, fascist, kommunist, kapitalist, anarkist, marxist,
terrorist, imperialist, socialist, syndikalist,) förutom då humanist
och cyklist. I sin bok Tankar från roten står de nu bevingade
orden Utan tvivel är man inte klok. De sista versraderna i
Eftertanke, så typiska för hans djupa allvar med ett stänk av
humor, lyder så här.
Så bliva de då beståndande,

Cykelsemester och en

En stor stark

Efter ett skoljubiléum i början på milleniet kom några
av oss klasskamrater på idéen att träffas igen och kanske
cykla tillsammans någon vecka på sommaren. Detta blev
verkligen av. Vi är en handfull vänner som på detta sätt
semestrat. Vi turades om att organisera upplägget, till en
början i våra hemtrakter, där vi kände till cykelvägarna.
Vår första tur skedde i Vilhelm Mobergs fotspår. Det var
nära till hands, eftersom flera av oss var smålänningar, och vi
kände till bygden. Vi kom över några små tryckta häften med
förslag på cykelturer och citat ur Mobergs romaner. Det blev
en väldigt spännande vecka!
Från Ljuders vandrarhem cyklade vi till Åkerby vägskäl. Det
hade regnat på morgonen, och luften var alldeles tung av doften
från gulmåra. Vi kom förbi den lilla stuga som var förebild för
Klasatorpet, och som Moberg besökt som barn i sällskap med
sin far. Vi kom till den husgrund i en skogsglänta, en gång ett
gammalt soldattorp, där författaren såg dagens ljus.
Den gamla skolbyggnaden i Moshultamåla vårdas ömt av eldsjälar i bygden. Moberg skriver lika ömt om sin skolgång, om
hur en lärarinna upptäckte hans läshunger och uppmuntrade
honom att läsa. En ny värld öppnade sig och han läste alla
böcker han kom över. Han lånade i sitt eget namn, men också
i kamraters, släktingars och även avlidna ortsbors.

tron, hoppet, tvivlet, dessa tre;
men störst bland dem är tvivlet.
Eller om det var kärleken.
Nu blev jag osäker igen.
Tusan järnvägar också.
Sannerligen säger jag eder?

Mångsysslaren Tage Danielsson var både författare, poet,
filmregissör, skådespelare och
komiker.

Det finns mycket att berätta om Moberg, som de flesta läsare av
denna publikation säkert känner till bättre än vad cykelturisterna gör. De första böcker jag lånade i vårt ambulerande skol- o
folkbibliotek som tolvåring, var just utvandrarserien. Historien
om de tretton svenska emigranterna håller än och är viktigare
än någonsin. Beskrivningen av de fattiga, enkla människorna
är så levande, att hela den svenska folkvandringen av över en
miljon utvandrare nästan blir begriplig för oss. Filmatiseringen
på 60-talet var mästerlig, och i höst kommer en ny version.
Musikalen Kristina från Duvemåla har gett berättelsen nya

Gunnar Alsmark
Fotnot
1 Bilden föreställer Adam och Evas utdrivande ur Edens lustgård och
målades 1425 av den italienska konstnären Masaccio. På ett kyrkomöte
vid mitten av 1500-talet förbjöd påven all nakenhet i kyrklig konst och
Adam och Eva försågs med fikonlöv, men först 1680. När målningen
så restaurerades 1980, återskapades den till sitt ursprungliga skick. 300
år gick det från censureringen till att tiden var mogen att åter få se
Adam och Eva i sin naturliga skönhet.
Källor
Gunilla Byrman. Graviditetsuttryck i svenskan. Lunds Universitet 1989
Bengt Dagrin. Stora fula ordboken. Baktalade ord på språkets bakgård.
Carlssons 1997
Tage Danielsson. Tage Danielssons Samlade Tankar från Roten. W&W
1974
Bengt af Klintberg & Christina Mattsson, Fula visboken. Adlibris 1977
SVT Nyheter Dalarna. Publicerad 29 december 2015. Nina Sparr gör
trosor av människohår

I Mobergs fotspår.
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Den som inte är bekant med Lindgrens böcker har en festlig
läsning framför sig. Han har likt Moberg upptecknat gamla
skrönor från sin hemtrakt, som låg i Västerbotten. Minnen av
särlingar och enkla människor med strävsamma liv har bevarats
till eftervärlden. Lindgren satt i Svenska Akademin, och kände
sig själv som en särling där. Icke desto mindre kom ledamöterna
till hans begravning i Tjärstad. Det hände när turbulensen var
som störst i denna gamla, och som man trodde, hedervärda
institution. Det skedde i spåren efter #metoo-rörelsen 2017,
något som alltså Lindgren hann uppleva. Hans bok, Ormens
väg på Hälleberget, visar att han inte var obekant med ämnet.
En sommar gick cykelsemestern till Blekinge. Där kom
vi av en händelse rakt på vägskylten Nyteboda, nära skånska
gränsen. Visst var det här Harry Martinson växte upp? Här
fanns handelsboden, som drevs av hans föräldrar kvar, och
även de gamla skolbyggnaderna.
Författaren på Öland med Blå jungfrun i bakgrunden.

vingar. Moberg blev utsedd av ett bokförlag till Århundradets
författare. I en TV-sänd film kallas han ”Storstarken med
folkviseögon”.
Vad jag inte visste då, var att förebilden till Karl-Oskar föddes
i Ydre, nära gränsen till Småland. Där finns en minnessten och
en tavla med text över Andrew Petersons liv. Det fanns en stor
utvandring från Kisa-trakten och Andrew tillhörde de första
som emigrerade. Han är den viktigaste inspirationskällan för
Karl-Oskar i Mobergs böcker. Han var nämligen en av de få
som förde dagbok över sitt långa liv, från överfarten till sin död
nära 50 år senare. Det var ovanligt att folk valde att skriva på
den tiden, om man ens kunde skriva. ”De var inga pennans
människor.” Dagboken hittade Moberg i USA, och den gav värdefulla upplysningar om de första migranternas slitsamma liv.

Allt var föredömligt bevarat och skyltat, med texter om Martinsons barndom och skolgång. Han lärde sig läskonsten och
inspirerades av den gamle läraren Karl Johan Staaf, som kunde
trollbinda eleverna med sina historier från världens alla hörn.
För den unge Harry var skolan hans enda fasta punkt i en
kaotisk barndom. ”Det som med största sannolikhet räddade
honom var skolan och hans läshunger, som tillät honom drömma sig bort och ut”. Han hade velat bo i skolsalen om nätterna.
Turen avslutades på muséet i Jämshög, inrymt i en av Martinsons gamla skollokaler. En pensionär och eldsjäl, Bengt Bejmar,
tog emot oss med dricksvatten, eftersom vi cyklat i 30 graders
värme. Vi fick en förnämlig guidning. Hembygdsföreningen
ordnade varje år busstur till alla de gårdar där Martinson tjänat
som billig arbetskraft, efter att som liten sjuåring ha sålts på
auktion till lägstbjudande. Därom kan man läsa i hans självbiografi, Nässlorna blomma.
Våra cykelsemestrar har nu pågått i 15 års tid och många är de
kulturminnen och författare vi ”träffat på” under tiden.
På Österlen är Fritiof Nilsson Piraten svår att förbise. Hans
berättelse om Bombi Bitt har inspirerat till olika besöksmål. Här
finns Franskans hus, den stuga som användes när en ung Stellan
Skarsgård debuterade i filmens värld, som just Bombi Bitt.
Öland erbjöd också undersköna cykelvägar. Där hittade vi
prästgården i Gärdslösa, omgärdad av Silverbäcken. Stagnelius dikt om Näcken fanns inristad i en minnessten, kanske
den vackraste dikt som skrivits på vårt svenska språk.

I Sölvesborg finns Europas längsta gång- och cykelbro.

Ett år gick cykelturen runt en sjö i Östergötland, som heter
Åsunden. Då kom vi förbi just Kisa. Där finns ett mysigt Café
Colombia med ett emigrantmuseum på övervåningen. Vårt
första stop på den turen var Tjärstads kyrka och kyrkogård.
Till gravkulturen hörde tydligen att man planterade en ros vid
stenen, och vi möttes av ett hav av blommande rosenbuskar i
högsommartid. Den gamla prästgården strax bredvid beboddes
då av författaren Torgny Lindgren.

När Lars-Gunnar Andersson ledde programmet Språklådan i
radio, talade han om vårt språk som ”en stor stark”. Man kan
mäta ett språk efter olika kriterier, t.ex. ett rikt ordförråd eller
efter storleken på forskningsanslagen. Inte minst menade han
att för att vara ett så litet land och språk, skrivs det enormt rik
och stor litteratur i Sverige. Dessutom har vi något så unikt som
Nobelpriset i litteratur, en språklig utmärkelse som förvisso
sätter vårt land på kartan.
Margareta Rosvall
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Språket
– då, nu och sedan?
För ett tiotal år sedan flyttade jag och min far gamla jordbruksmaskiner till Mundekulla från hans barndomshem
i grannbyn Skallebo. Det var intressant när han berättade om de olika redskapen såsom skaklar, slagtröska,
dymlingar, ässja m.m. Vårt samtal innehöll en uppsjö av
ord som jag aldrig hört förut och som inte tillhörde mitt
språkbruk. Det fick mig att fundera över hur språket
förändrats bara över en generation.
Jag föreställde mig hur samtalet runt middagsbordet måste låtit
i hans barndomshem på 1950 talet, då även den småländska
dialekten var mer framträdande. Troligen skulle jag inte förstå
stora delar av vad som sades trots att vi i grunden talar samma
språk. Troligen hade min farfar som föddes 1895 inte förstått
oss runt matbordet idag och vem vet hur det kommer att låta i
framtiden? De gamla jordbruksmaskinerna är nu utplacerade i
ett litet museum i Mundekulla på temat ”Hästens liv på gården”
och det känns allt viktigare att vara i kontakt med våra rötter
och vårt ursprung i den föränderliga värld vi lever i.
På Mundekulla Retreatcenter är vi 7 personer som verkar i
vardagen. Tre av oss är från Sverige medan övriga kommer
från England, Sydafrika, Holland och Spanien. Vi har även en
återkommande 3 månadsutbildning under vår, sommar och
höst då ca 6 ungdomar per tillfälle deltar från olika europeiska
länder. Stephanie Verstift och Sandra Geitz som båda arbetar
här har tagit fram utbildningen som bygger på 4 teman nämligen odling, skogsvård, matlagning samt entreprenörskap.
Den innefattar även studiebesök på andra lokala turism- och
landsbygdsföretag. I år har vi haft deltagare från bl.a Frankrike,
Spanien, Italien, Kroatien, Tyskland, Sverige, Österrike och
Polen. Vårt gemensamma språk på plats är engelska men endast
två av ovan nämnda närmare 20 personer som varit här under
året har engelska som modersmål. Därmed talas det ofta en
enklare version av engelska färgat av olika dialekter, inlånade
ord och förenklingar.

Mundekulla teamet är samlat med sommarens deltagare på 3 månaders
utbildningen för ungdomar inom Eu .

Stephanie Verstift firar att hennes kokbok ”Mundekulla Cooks”
utnämnts till världens bästa kokbok 2021 i kategorin Hotell och restaurang. Kokboken ska nu översättas till bl.a. Holländska och Svenska..

Jag har bott här i 25 år och jag tar ofta för givet vår storskaliga
natur med milslånga skogar och den stillhet som råder här vilket
är en bristvara på många ställen i Europa och världen. Idag bor
merparten av befolkningen på jorden i städer till skillnad för
100 år sedan då merparten av jordens befolkning var bönder.
Därmed känns det som vi har ett viktigt arv att förvalta och
dela med oss av.
Till vår verksamhet kommer det en bred målgrupp av
människor och språket varierar från grupp till grupp. Det talas
olika språk men det är även intressant att begrunda de olika
”kodspråken” som talas från vecka till vecka beroende på vem
som är här. Under den gångna veckan har vi haft en mindre

Clinton Pereira berättar om Mundekullas odlingar för Eu parlamentariker mfl på en konferens i Mundekulla.
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klimatkonferens med Eu parlamentariker från Bryssel med
inbjudna, forskare, kulturarbetare, entreprenörer, ungdomar,
kommunanställda, företagare varav en del medverkade online
från såväl Singapore som England och USA.
Språket under dessa dagar skilde sig från våra festivaler, Jazzdagar, lokala konferenser och stilla mindfulness helger. Syftet
med konferensen var bla att lyssna och lära av varandra och
skapa förståelse mellan olika grupper i samhället kring en och
samma fråga. Det är intressant att höra olika åsikter samt hur
oron och hoppfullheten kan skilja sig åt beroende ålder och
bakgrund och därmed även språkbruket vi använder oss av.
Förhoppningen är att vi ska erbjuda ett återkommande event
där vi skapar förståelse över generationer, gränser och inte
minst att möta ungdomar som känner oro inför framtiden.
Jag tänker att vi behöver utveckla ett ”Glokalt” förhållningssätt
där vi lever och verkar lokalt men förhåller oss till det globala
perspektivet och dess utmaningar.

Kockarna Stephanie och Alfonso erbjuder tallriksservering istället
för buffe för att minska risken för smittspridning. Tack och lov har vi
klarat oss utan smitta bland både personal och besökare de senaste 1,5
åren

Efter att ha vaknat kliver du ur alkoven, rättar till madrassen och
viker ihop pyjamasen.
Innan solen står i zenit ger du dig ut i trafiken trots varningar
för risken för en tyfon och monsunregn.
Väl medveten om att du har lite bensin och att din gamla bil
lätt kan råka ut för ett haveri kör du ändå till ett magasin för att
enligt din almanacka hämta en koffert.
Efter detta handlar du aprikoser, auberginer, bananer, dragon, ingefära, kummin, marsipan, natron, ris, sirap, socker, spenat, salmiak,
soda och talk.
På väg hem går du in på ett konditori, sätter dig på en soffa, äter
en saffransbulle och dricker en kopp kaffe.
Här lyssnar vi på den fd riksbankschefen från Singapore online på den
gångna veckans klimat konferens på Mundekulla.

I sommar har vi hyrt ut stugor till turister i vanlig ordning men
skillnaden har varit att vi tidigare hyrt ut stugorna veckovis
men denna sommar har några familjer från bla Tyskland och
Holland hyrt stugorna i 3-4 veckors tid. Orsaken är att de letat
efter hus i regionen för att köpa och bosätta sig permanent i.
Jag tycker det känns spännande med detta klientel av människor
som kommer till vår region med nya perspektiv och nätverk
där många kan arbeta hemifrån via nätet som är intresserade
av att odla och att leva ett lugnare liv. Om vi lyckas välkomna
och integrera dessa nysvenskar tror jag det kan få bygder
som våra att utvecklas samt butiker och skolor att överleva.
Drömmen för många av dessa människor är att hitta tillbaka
till ursprunget och börja om från början och samtidigt kan de
ge oss en fläkt från omvärlden.
Häromåret turnerade vi runt i regionen med våra musikaler
”Hemstannarna” och ”Hitkommarna”. Den förstnämnda
handlande om 1850 talets Sverige och de som hade modet att
stanna kvar och den senare om vårt nutida Sverige där en del
människor haft modet att lämna sina hemländer för att bosätta
sig i Sverige. I musikalen Hitkommarna var det en sekvens
som handlade om vårt svenska språk och hur det utvecklats
över tid. Mycket av det vi tror är genuint svenskt har ofta vuxit
fram i samråd med andra länder och kulturer. Alla ord som är
kursiverade i texten nedan är hämtade från det arabiska språket

Jag undrar hur det låter runt matbordet i våra bygder år 2050.
Jag hoppas jag får möjlighet att uppleva det en dag med vetskap
att det enda som är konstant i livet är att allt ständigt förändras.
Den som lever får se vad framtiden har att ge.
Vid pennan
Peter Elmberg
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Dimridå
– liten etymologisk undersökning
Den här sommaren har jag ofta kört genom dimma, på
väg till Lessebo. Det var på den vackra, slingrande vägen
över Kråksjö och Ljuder, där det finns en del våtmarker.
Det här med all dimma, har jag lärt mig, hör inte bara ihop med
att älvorna dansar – det är kopplat till klimatförändring och
uppvärmning. Men här ska jag hålla mig till själva språket och
uttrycket "dimridå" som ju är en sammanslagning av två ord,
det ena ett naturfenomen, det andra ett skynke som används
för att skilja salong från scen på tex en teater. Om vi går till
ordet dimma och anlitar ”Svensk etymologisk ordbok” (1, förstår man att ordet i bemärkelsen dunkel, mörker är uråldrigt.
I ryskan, ”temno”, i etiopiskan ”damana”, i hebreiskan ”dam”,
persiskan ”tam” osv. Sammanslagningen med ”ridå” förstärker
innebörden; att sikten är skymd, att man döljer sanningen, att
man avleder uppmärksamheten från det väsentliga. Ett sätt att
lägga ut dimridåer som makthavare ofta använt sig av är att
starta ett krig. Då enas nationen och folk sluter upp bakom de
styrande utan att syna dem. Men språket verkar glida och det
finns andra sätt att uttrycka detta fenomen, nya erfarenheter gör
att ordets laddning och koppling till sitt ursprung går förlorad.

Dimma i Lessebo kommun.

Uttrycken "rökridå" eller "fake news" är förmodligen minst
lika vanliga idag, och då kan man fråga sig om språket förlorat
någonting i den processen.
Rökridå, alltså färgad rök, har ju med krig att göra och fake
news är ett uttryck man tar till för att täppa till munnen på meningsmotståndare! Språket behöver nog behålla sin associativa
mångfald om det ska kunna fortsätta att beskriva verkligheten
och få ridåerna att falla. Men varför säger norrmännen tåke?
Har det med vårt ”töcken” att göra?

(1) Erik Hellqvist, Lund 1922

Bo Bergstrand

Bibelns språk
I vårt vardagsspråk använder vi ord och uttryck från
bibeln, ofta utan att veta varifrån de kommer: Lasarett,
samarit, kreti och pleti. ”Sila mygg och svälja kameler.”
”Tala är silver men tiga är guld.”
Många filmer och böcker har hämtat sina titlar ur bibeln t.ex.
”Sjunde inseglet”, ”Ormens väg på hälleberget” och ”Såsom i
en spegel.” Det är snart 500 år sedan vi fick den första bibeln
på svenska år 1526. Det var en översättning av Nya testamentet
(NT) från tyska. Det dröjde ända till 1542 tills hela bibeln kunde
läsas på svenska. Språket förändras hela tiden. Gustav Vasas
bibel reviderades språkligt både på 1600-talet och 1700-talet.
Innehållet ändras inte. Det är samma budskap i alla tider.
De flesta av Gamla Testamentet böcker är från början skrivna
på hebreiska och Nya testamentet på grekiska. Från de äldsta
handskrifterna översätter man bibeln till världens olika språk.
För närvarande finns hela Bibeln översatt till 694 språk. 7,2
miljarder har möjlighet att läsa bibeln eller delar av den på ett
språk de förstår. Inte föränn 1917 fick Sverige en officiell
översättning av bibeln från grundspråken. Översättningsarbetet
hade pågått under lång tid, medan språket i Sverige förändrades.
Därför var 1917 års översättning föråldrad när den var färdig.
Man fick uppfattningen att Jesus talade ålderdomlig svenska.
När konfirmanderna skulle läsa ”I haven hört …” trodde de
att det var engelska ”I heaven …”

En 2000 år gammal Jesaja-rulle med hebreisk handskrift..

Och det vi kallar ”Lilla bibeln”, Johannes 3:16, lästes ibland
”Typ, så älskade Gud världen.”
Under 1900-talet gjordes flera modernare bibelöversättningar
av David Hedegård, Bo Giertz m fl. Sedan fick vi den nu
gällande bibelöversättningen, NT 1981 och hela bibeln 2000.
Flera svenska bibelöversättningar har getts ut parallellt, t.ex.
Folkbibeln och Nubibeln.
Men språket förändras allt snabbare. Just nu pågår arbetet
med en ny översättning av NT i Svenska Bibelsällskapets
regi. Den ska vara färdig 2026, alltså femhundra år efter den
första översättningen till svenska. Några av NT:s böcker har
nu publicerats på prov. Tanken är att vi ska kunna provläsa,
studera och lämna synpunkter till översättarna.
Du som är intresserad är välkommen till en bibelstudiegrupp
som startar 16 september i Sockenstugan.
Sölve Hjalmarsson
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Kyrkans bildspråk
”En bild säger mer än tusen ord.” I kyrkans tradition
används många bilder. Symbolerna finns i våra kyrkor,
i skrifter, annonser och andra sammanhang. Men vad
betyder de? Här är några exempel.
Fisken är en gammal kristen
symbol. Det berättas att de
första kristna använde den som
ett hemligt tecken under tider
när de förföljdes och hotades
till livet. När de ritade två streck
som en fisk betydde det: ”Jag är kristen.” På grekiska heter
fisk Ichtys. De grekiska bokstäverna är begynnelsebokstäver i
meningen ”Jesus Kristus Guds Son Frälsare”.
Ibland ser vi fisksymbolen på
moderna bilar. Bilens ägare
vill tala om att han eller hon är
kristen. Helt ofarligt i Sverige.
Det skulle vara livsfarligt i
Afghanistan och många andra
länder.
Korset är en kristen symbol över
hela världen. Inte bara på gravstenar
och i dödsannonser utan offentligt på
kyrktorn och i kyrkorum. Korsfästelse
var romarnas grymmaste dödsstraff.
När Jesus dog på korset och sedan
uppstod från de döda blev korset ett
segertecken. Här ser vi också tre spikar
som slogs genom Jesus händer och
fötter, törnekronan som sattes på hans
huvud, en stång med en svamp som
var doppad i ättikvin för att släcka törsten hos den korsfäste,
och så spjutet som soldaterna använde för att sticka hål på Jesu
döda kropp.
IHS är de tre första bokstäverna i
namnet Jesus på grekiska. Ibland
tolkas det som latin: Iesus, Hominum
Salvator (Jesus, människornas Frälsare). I Sverige läste man ibland: ”Iesus,
Herrans Son.”
Kejsar Konstantin (på 300-talet)
använde symbolen In Hoc Signo –
”I Detta Tecken (skall du segra)”.
Det tecken han såg i en syn används
som Kristus-monogram än idag. Det
är grekiska och betyder XPISTOS –
CHRISTUS. X = Ch, P = R

Triangeln är en vanlig symbol för
Treenigheten. Gud är en, men han har
uppenbarat sig som Fader, Son och
Ande. I triangeln finns Guds heliga

namn med fyra hebreiska bokstäver. Man läser från höger:
JHVH. Ingen vet hur det skall uttalas. Jahveh är en gissning
och Jehova är ett missförstånd.
Den ortodoxa kyrkan är rik på ikoner,
heliga bilder, som framställer trons
hemligheter. Den ryske ikonmålaren
Andrej Rubljov, 1360–1430, är mästaren bakom den berömda ikonen
Sveta Trojica.
Tre änglar besökte Abraham och Sara
med löftet om att den gamla Sara skulle föda en son. (1 Mos. 18).
Änglarna är tre personer, men eftersom de representerar Gud
är de samtidigt en. Herren sade till Abraham: ”Varför log Sara?”
I den här ikonen anar vi Treenigheten redan på Gamla Testamentets tid.
A och O. I det grekiska alfabetet är
Alfa den första och Omega den sista
bokstaven.
I bibeln sista bok säger Jesus: ”Jag är A
och O, den förste och den siste, början
och slutet.” Upp.22:13
Bibeln börjar ”I begynnelsen” (Tidens
början) och slutar med tiden slut, alltså
A och O.
Duvan är en symbol för den helige
Ande. Guds Ande svävade över vattnet i skapelsens morgon.
Noa släppte ut en duva ur arken för
att få veta om vattnet sjunkit undan
efter syndafloden.
När Jesus döptes kom den helige Ande
från himlen i en duvas skepnad.
I predikstolar och över dopfuntar i
våra kyrkor finns ibland en duva.
Lammet med segerfanan.
Jesus framställs ibland som ett lamm.
”Se, Guds Lamm, som tar bort världens synder” sa Johannes Döparens
om Jesus.
I Jerusalems tempel offrades tusentals
lamm som syndoffer på Gamla Testamentets tid. När Jesus offrade sig själv
upphörde detta. Jesus har segrat över
synden och döden. Hans offer gäller
i alla tider.
I bibeln sista bok (Uppenbarelseboken kap. 5) beskrivs en
bokrulle, förseglad med sju sigill. Ingen utom Lammet, Jesus,
är värdig att bryta sigillen och öppna boken.
Sölve Hjalmarsson
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Vi behöver vara många
som möts
- i och kring Långasjö kyrka!
Tack till er som deltar i olika sammanhang och därmed
bidrar till en levande och livaktig församling. Roligt att
några är med i arbetet med den nya blomsterodlingen
som våra kyrkvaktmästare organiserar.
Under hösten kommer vi att ha några olika tillfällen där vi,
och förhoppningsvis tillsammans med några av er, kan ordna
med kyrkkaffet. Bland annat till en familjegudstjänst, i allhelgonahelgen, vid första advent och avslutningsvis ett julspel
med julfest. Eller kan ni välja att komma och delta! Därutöver
hoppas vi kunna vara med och ordna ett Magnifik i samband
med Skördefesten, till det behöver vi vara många som bidrar.
Ta kontakt med Anette Dahlskog som är ordförande i Långasjö
församlingsråd.
Barn- och ungdomsverksamheten behöver komma i gång igen
under hösten, och Linda m fl kommer mer information kring
den. Hoppas på många roliga och nyfikna deltagare.
Ibland kan det vara lite krångligt att få ihop det med kyrkvärdar till våra mässor och gudstjänster. Något du är nyfiken på
att prova?
Vi behöver nya vykort med motiv från Långasjö kyrka, och vi
annonserade om det i senaste Träskoposten. Nu är det tid att
komma in med sommarbilder till Långasjö församlingsråd, så
vi kan välja några riktigt fina till vykort. skicka in ditt bidrag
till: Emmerly.hidling@svenskakyrkan.se eller Emmerly Hidling
Emmaboda Pastorat Torggatan 26 361 30 Emmaboda.
Kom gärna med fler idéer vad kyrkan och församlingen kan
bidra med, tillsammans med er.
Långasjö församlingsråd

Kyrkans trädgård
Hör av dig till Linda om du vill vara med i gruppen som fixar
med odlingen av blommor till kyrkan.
linda.ursjo@svenskakyrkan.se, 076-760 31 54.
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Orgelkonsert

med fd domkyrkoorganisten i Växjö

Thomas Niklasson

lördag 16 oktober 15.00 i Långasjö kyrka
Marknadsdagen
Thomas var den som uppmärksammade orgeln vid en
spelning och hörde två ”skrikande register” två mixturer
som låg alltför högt i diskanten och störde. De var i princip
oanvändbara och Thomas skrev till kantor Britta Mård
om detta.
Hon skulle sluta sin tjänst, så jag fick ta detta med kantor
Catarina Hermansson. Vi tyckte som Thomas att vi borde
byta ut dem till mer användbara stämmor.
Orgeln i Långasjö är byggd 1970 av J Kûnkels Orgelverkstad AB med bibehållande av en del pipmaterial från
föregående orgel (J P Åberg 1837)
Vi gläds nu åt att vi har en väl fungerande orgel med två
nya register en Oktava 2 fot och Sesquialtera 2 ch i man I
som klingar fint i Långasjö kyrka.
Vi tackar orgelbyggare Sune Fondell från Ålem som även
restaurerat och byggt upp Vissefjärdas orgel och Thomas
som möjliggjort detta.
Välkommen denna eftermiddag och lyssna på Långasjös
fina orgel.

Markus i ny språkdräkt

Vi studerar Markusevangeliet
i Bibelsällskapets provöversättning
Start: torsdag 16/9 kl 18.00 – 19.30.
Plats: Sockenstugan i Långasjö.
Ledare: Sölve Hjalmarsson

Välkommen!
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Kulturskyddade gravar –
vad är det?
Kyrkogårdarna i Sverige är faktiskt kulturhistoria, och det
finns olika skäl och sätt att bevara delar eller hela gravplatser på grund av just detta – att det är kulturhistoria.
En kulturhistorisk gravplats ska bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen. En gravplats
eller gravvård kan vara värdefull av olika skäl, och dessa är
inte helt enkla att se. Det kan vara så att det är en värdefull
eller originell inskription på gravstenen, eller så kan det vara så
att det en intressant person som är gravsatt där. Gravvårdens
form eller stenens bearbetning kan vara unik eller intressant
och då kan det vara skäl nog för att gravvården blir klassad
som kulturhistorisk intressant. Gravens ålder och utformning
kan berätta något speciellt om den tidsperioden.
Det finns olika motiveringar och skäl varför en gravvård klassas
som kulturhistorisk intressant, och jag har aldrig fått tydligt
förklarat för mig vad kriterierna är. Det finns flera och det
verkar som de kan variera.
Det är Länsstyrelsen som utför en inventering av kyrkogården
och gör en bedömning av vilka gravvårdar som är och bör
bli klassade som kulturhistorisk intressanta. Vi har många
kulturhistoriska gravar i Emmaboda pastorat, och de har
olika skäl varför just de blivit kulturhistoriskt intressanta. När
inventeringen är slutförd och så beslutas det om vilka gravar
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som är kulturhistoriskt intressanta och då blir de förvaltade
för all framtid.
En kulturhistorisk gravplats eller gravvård ska bevaras med
kulturminneslagen och kulturminnesförordningen. Skötsel
och underhåll för de kulturhistoriska gravarna utförs då av
kyrkogårdens personal och bekostas av begravningsavgiften.
Begravningsavgiften är en skatt som alla som bor här i Sverige
betalar. En grav kan bli kulturhistorisk klassad först då gravrätten återlämnats till kyrkogårdsförvaltningen. Så länge det
finns en gravrättsinnehavare och då någon som vårdar graven
och tar ansvar för den, så kan inte graven bli kulturhistorisk
klassad utan då är det gravrättsinnehavarens egendom. Det är
alltså gravrättsinnehavaren som får bestämma om stenen och
graven – så länge man är gravrättsinnehavare. De flesta gravar
idag tecknas gravrätten på 25 år och sedan kan man förnya
den om man vill.
Emmerly,
präst i Emmaboda pastorat
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Gudstjänster i Långasjö hösten 2021
5/9
14:e sön e Trefaldighet
Enheten i Kristus
12/9
15:e sön e Trefaldighet
Ett är nödvändigt
19/9
16:e sön e Trefaldighet
Döden och livet (Kyrkoval)
26/9
17:e sön e Trefaldighet
Rik inför Gud
3/10 Den helige Mikaels dag
Änglarna
10/10 Tacksägelsedagen
Lovsång
16/10 Skördefesten
17/10
20:e sön e Trefaldighet
Att leva tillsammans
24/10
21:a sön e Trefaldighet
Samhällsansvar
31/10
22:a sön e Trefaldighet
Frälsningen
4/11 Fredag Öppen kyrka Kyrkogårdarna
6/11
Alla helgons dag
Helgonen
7/11 Alla själars dag
Vårt evighetshopp

11 Högmässa
17 Gudstjänst
Sångarbröderna medverkar!
11 Högmässa
17 Gudstjänst
11 Högmässa
11 Familjegudstjänst
Vi firar Dopets dag
Kyrkkaffe
15 Orgelkonsert
17 Mässa
11 Gudstjänst
17 Mässa
14–17 Öppen kyrka
Kaffeservering
Orgel i kyrkan
Öppen Kyrka
16 Minnesgudstjänst
Långasjö Kyrkokör

14/11 Söndagen före domsöndagen
Vaksamhet och väntan

17 Gudstjänst i Taizeton
Konfirmanderna medverkar

21/11 Domsöndagen
Kristi återkomst

11 Högmässa

28/11 1:a Advent
Ett nådens år

14 Gudstjänst
Kyrkkaffe
Kyrkokören

